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โครงการส่งออกเทคโนโลยีีสีเขีียีว (Export Initiative for Green Technologies)

โครงการระดับโลกขีอง GIZ เรื่อง “การสนับสนุนโครงการส่งออกเทคโนโลยีีสีเขีียีว” เป็นการดำาเนินความพยีายีามในการแก้ไขี 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญขีองกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชีาติ ความปลอดภัยีทางปรมาณ้ และการคุ้มครองผู้้้บริโภค 
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยีอรมนี (BMUV) โครงการส่งออกขีองกระทรวงสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายีที่จะส่งออกความชีำานาญที่มี   
อยี้่ในเยีอรมนี และสนับสนุนการพัฒนาที่ยีั่งยีืนทั่วโลก โครงการดังกล่าว ครอบคลุมหัวขี้อต่างๆ เชี่น การจัดการขียีะที่ไม่มี 
ประสิทธิภาพ มลพิษทางอากาศึและนำ�า หรือโครงสร้างพ้�นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอยี่างยีั่งยีืน ประเทศึพันธมิตร 
ประกอบด้วยี อียีิปต์ จอร์แดน อินเดียี ไทยี มาเลเซียี อินโดนีเซียี และยี้เครน มาตรการขีองโครงการเน้นการเสริมสร้างความ 
ชีำานาญทางเทคนิคและสถาบัน และวางรากฐานสำาหรับการแนะนำาและการใชี้เทคโนโลยีีที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสภาพภ้มิอากาศึ ที ่
“ผู้ลิตในเยีอรมนี”

“โครงการทำางานร่วมกันเพ้่อการลดพลาสติกแบบใชี้ครั�งเดียีวทิ�งในภ้มิภาคเอเซียีตะวันออกเฉียีงใต้ (Collaborative Action for 
Single-Use Plastic Prevention in Southeast Asia หรือ CAP SEA)” เป็นส่วนหนึ่งขีองแผู้นงานระดับโลกขีอง GIZ เรื่่อง 
“การสนับสนุนโครงการส่งออกเทคโนโลยีีสีเขีียีว”  ที่มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดขียีะพลาสติกแบบใชี้ครั�งเดียีวทิ�ง (SUP) 
ระบบใชี้บรรจุภัณฑ์แบบใชี้ซำ�า  และดำาเนินการในประเทศึไทยี มาเลเซียี และอินโดนีเซียี

โครงการส่งออกเทคโนโลยีีสีเขีียีว (Export Initiative for Green Technologies)

สำาหรับขี้อม้ลเพิ่มเติมขีองกิจกรรมขีองโครงการ CAP SEA โปรดดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

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


บทสรุปผู้้้บริหาร

มีความเห็นที่ตรงกันมากยีิ่งขี้�น เกี่ยีวกับผู้ลเชีิงลบขีองพลาสติกใชี้ครั�งเดียีวและขียีะบรรจุภัณฑ์ ที่มีต่อสุขีภาพมนุษยี์ระบบนิเวศึน์ใน 
นำ�าและบนบก การเปลี่ยีนแปลงสภาพภ้มิอากาศึและความหลากหลายีทางชีีวภาพ อยี่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามมาตรการเพ้่อ 
แก้ไขีปัญหามีมากมายีแตกต่างกัน ความไม่สอดคล้องในมาตรการที่จะแก้ปัญหาพลาสติกใชี้ครั�งเดียีวและขียีะบรรจุภัณฑ์ ส่วนหนึ่ง
มาจากการขีาดความร้้เกี่ยีวกับผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและศึักยีภาพขีองการเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ยีั่งยีืน 
และทางเลือกขีองพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว ระเบียีบวิธีวิจัยีขีองการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life-Cycle Assessment หรือ LCA) จะให้ 
การวิเคราะห์ที่เบ็ดเสร็จขีองผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขีองวัสดุบรรจุภัณฑ์ โดยีเน้นประเด็นที่ต้องมีการแทรกแซงอยี่างเร่งด่วน และ 
ชีี�ให้เห็นถึงการขีัดแยี้งทางผู้ลประโยีชีน์ที่อาจมี ระหว่างเป้าหมายีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน รายีงานฉบับนี� ใชี้การทบทวน           
วรรณกรรมขีองการศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตที่มีอยี้่เป็นจำานวนมาก เพ้่อวิเคราะห์ผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขีองวัสดุ 
บรรจุภัณฑ์และทางเลือกต่างๆ รายีงานจะเน้นการใชี้บรรจุภัณฑ์ 5 ชีนิด คือ ถุงชี้อปป้�ง ภาชีนะเครื่องดื่ม ถ้วยีเครื่องดื่ม                
บรรจุภัณฑ์อาหารสำาหรับซื�อกลับบ้าน และบรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์  

การวิเคราะห์ในรายีงานฉบับนี� นำาไปส้่ขี้อสรุปและการพิจารณาสำาหรับการพัฒนานโยีบายี เพ้่อแก้ปัญหาขีองพลาสติกใชี้ครั�ง     
เดียีวและขียีะบรรจุภัณฑ์ในเอเซียีตะวันออกเฉียีงใต้ ดังนี�:

 - ผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีวแทนที่ด้วยีผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีวอื่นๆ ที่ทำาจากวัสดุที่ต่างกัน ไม่ใชี่ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม: ไม่มีผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีวใดที่ดีกว่าอีกผู้ลิตภัณฑ์หนึ่ง ในประเภทผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั�งหมด เพียีงแต่เปลี่ยีน 
ภาระ ดังนั�น ถึงแม้ว่าผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีวอาจด้ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าอีกผู้ลิตภัณฑ์หนึ่ง เมื่อเทียีบกันตัวต่อตัว แต่ผู้ลิตภัณฑ์
ใชี้ครั�งเดียีวทั�งหมดมีภาระส้งทางด้านการใชี้ทรัพยีากร 

 - ผู้ลิตภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ มีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ตำ่ากว่าผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีว: การเพิ่มอัตราการนำากลับ 
มาใชี้ใหม่ขีองผู้ลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ มีศึักยีภาพส้งสุดในการลดผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อยี่างไรก็ตาม หากการนำากลับมาใชี้ใหม่
ขีองบรรจุภัณฑ์ที่คงทนมีอัตราตำ่า จะไม่ดีไปกว่าผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีว ดังนั�น ต้องมีหลักประกันเรื่องอัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ที่
ส้ง และต้องลดการส้ญเสียีในชี่วงการเก็บในโลจิสติกส์ยี้อนกลับขีองบรรจุภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ให้น้อยีที่สุด 

 - ภาระด้านสิ่งแวดล้อมขีองโลจิสติกส์ การขีนส่ง และวงจรการล้างเพิ่มเติม สำาหรับผู้ลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ 
ใหม่ ไม่พลิกกลับความได้เปรียีบด้านสิ่งแวดล้อมที่เหนือกว่าผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีว: การเปลี่ยีนไปยีังระบบการนำากลับมาใชี้ใหม่มี 
ผู้ลต่อผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขีองบรรจุภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ มากกว่าระยีะทางที่ต้องขีนส่งไปยีังสถานีล้าง และสอด
คล้องกับขีั�นตอนการล้างที่ใชี้เครื่องล้างจาน จากประสิทธิภาพพลังงานที่เพิ่มขี้�นขีองเครื่องล้างจาน และจากสัดส่วนที่เพิ่มขี้�นขีอง
ผู้ลิตภัณฑ์หมุนเวียีนในการกำาหนดสัดส่วนการใชี้พลังงาน ฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมขีองภาชีนะที่นำากลับมาใชี้ใหม่จะลดลงไปอีก 

 -การพิจารณาความท้าทายีและขี้อจำากัดด้านเทคนิคขีองการรีไซเคิล เป็นสิ่งสำาคัญที่จะส่งเสริมการนำากลับมาใชี้ใหม่มา
กกว่าการรีไซเคิล: การเพิ่มอัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ขีองบรรจุภัณฑ์ มีศึักยีภาพในการลดผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า 
การรีไซเคิลมาก หากผู้ลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ทำาจากวัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภค ผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะยีิ่ง
ตำ่าลงไปอีก เป็นที่ทราบกันว่า การเก็บและการรีไซเคิลมีอัตราค่อนขี่างตำ่าในหลายีประเทศึ ในทางเทคนิคแล้ว ความสามารถในการ 
รีไซเคิลขีองวัสดุ ไม่ได้หมายีความว่าในทางปฏิบัติ มันจะถ้กนำาไปรีไซเคิลจริงๆ 

 - การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตขีองพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีว ไม่ได้พิจารณาผู้ลกระทบขีองสารอันตรายี 
การเกิดไมโครพลาสติก การทิ�งขียีะ การส้ญเสียีความหลากหลายีทางชีีวภาพ และการเปลี่ยีนแปลงการใชี้ที่ดินอยี่างเพียีงพอ หาก 
ประเด็นดังกล่าวถ้กซึมซับ ประโยีชีน์ขีองผู้ลิตภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ใหม่เหนือผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีว จะเห็นชีัดมากขี้�น: ผู้ลิตภัณฑ์ที ่
นำากลับมาใชี้ใหม่นำาไปส้่การลดการใชี้ทรัพยีากร ดังนั�น จึงทำาให้เกิดความต้องการการใชี้ที่ดินและกิจกรรมการสกัดน้อยีลง         
เป็นการหลีกเลี่ยีงความขีัดแยี้งในการใชี้ที่ดิน และการปล้กพ้ชีเชีิงเดี่ยีวที่กระตุ้นให้เกิดการส้ญเสียีทางชีีวภาพ นำ�าหนักที่มากขี้�นขีอง 
บรรจุภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ใหม่และคงทน ทำาให้มันมีแนวโน้มที่จะทิ�งขียีะน้อยีกว่าผู้ลิตภัณฑ์พลาสติกใชี้ครั�งเดียีวที่มีนำ�าหนักเบากว่า 
เมื่อรวมสารอันตรายีและการเกิดไมโครพลาสติก ผู้ลิตภัณฑ์พลาสติกใชี้ครั�งเดียีวก่อให้เกิดความเสี่ยีงอยี่างรุนแรงต่อสุขีภาพ 
มนุษยี์ สภาพแวดล้อมในนำ�าและบนบก และความหลากหลายีทางชีีวภาพ

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



 - ผู้ลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีว ทำาจากพลาสติกชีีวภาพ ไม่มีจุดแขี็งเหนือผู้ลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกใชี้แล้วทิ�ง
อื่นๆ: มีเพียีงการเปลี่ยีนภาระด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อบรรจุภัณฑ์พลาสติกทำาจากฟุอสซิลถ้กแทนที่ด้วยีบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีีวภาพ 
ในขีณะที่พลาสติกทำาจากฟุอสซิลดั�งเดิมมีผู้ลกระทบต่อสภาพภ้มิอากาศึส้งกว่า พลาสติกชีีวภาพก็เกี่ยีวขี้องกับศึักยีภาพที่ส้ง 
กว่าขีองการปรับกรดและมลภาวะจากธาตุอาหารพ้ชี รวมทั�งขี้อกำาหนดขีองที่ดิน ดังนั�น จึงทำาให้เกิดการแขี่งขีันเรื่องที่ดินสำาหรับ 
การผู้ลิตอาหาร และยีังนำาไปส้่การส้ญเสียีพ้�นที่ป่า ซึ่งเป็นการคุกคามต่อความหลากหลายีทางชีีวภาพ 

 - ประโยีชีน์ขีองบรรจุภัณฑ์ที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ ถ้กประเมินค่าส้งเกินไปและขี้�นอยี้่กับบริบทเป็นอยี่างมาก: ในสภาพ 
แวดล้อมที่ล้อมรอบ เชี่น  ปุ�ยีหมักที่บ้าน นำ�าทะเล เป็นต้น  เวลาที่ใชี้ในการสลายีตัวจะนานมาก ดังนั�น บรรจุภัณฑ์ที่ยี่อยีสลายีได้ 
ทางชีีวภาพจึงไม่แก้ปัญหาการทิ�งขียีะ ในโรงงานปุ�ยีหมักทางอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ  จะใชี้เวลาในการ
ยี่อยีสลายีมากกว่าขียีะอินทรียี์อื่นๆ ส่งผู้ลให้มีปัญหาการบริหารจัดการสำาหรับโรงงานปุ�ยีหมัก ผู้ลิตภัณฑ์ที่ยี่อยีสลายีได้ทาง 
ชีีวภาพ ยีังก่อให้เกิดปัญหาในการคัดแยีกในกระบวนการรีไซเคิลขีองพลาสติกดั�งเดิม นำาไปส้่การเสื่อมคุณภาพขีองวัสดุรีไซเคิล 

 - การบริหารจัดการชี่วงหมดอายีุการใชี้งานในบริบทเฉพาะ มีอิทธิพลอยี่างส้งต่อผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ขีองวัสดุบรรจุภัณฑ์: ไม่มีวิธีการแบบเดียีวที่แก้ปัญหาได้ทั�งหมด สำาหรับการบริหารจัดการขียีะที่เหมาะสมที่สุดขีองวัสดุบรรจุ- 
ภัณฑ์ ทั�งหมด หากการบริหารจัดการขียีะขีองประเทศึหนึ่งส่วนใหญ่ใชี้ขียีะฝัังกลบ และหากการนำากลับมาใชี้ใหม่ขีองบรรจุภัณฑ์ที ่
นำากลับมาใชี้ใหม่มีอัตราตำ่า บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำาหรับสภาพภ้มิอากาศึ ส่วนประเทศึที่การ    
บริหารจัดการขียีะใชี้การเผู้าในเตาเผู้าเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะมีการนำาขียีะกลับมาใชี้เป็นพลังงานหรือไม่ ฝั้ายี กระดาษ และพลาสติก 
ทำาจากแป้ง อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำาหรับสภาพภ้มิอากาศึ โดยีรวม อาจสรุปได้ว่า การรีไซเคิลมีประโยีชีน์ด้านสิ่งแวดล้อมมาก
กว่าขียีะฝัังกลบ อยี่างไรก็ตาม หลังจากด้ทางเลือกขีองวัสดุเฉพาะที่ซับซ้อน ที่จำาเป็นต้องพิจารณา ในการบริหารจัดการขียีะที่ดีที่
สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การเปลี่ยีนไปใชี้ระบบการนำากลับมาใชี้ใหม่ ไม่เพียีงแต่ดีในเชีิงปฏิบัติเท่านั�น แต่ยีังนำาไปส้่ประโยีชีน์ด้านสิ่ง 
แวดล้อมมากขี้�นอีกด้วยี 

 - ผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขีองบรรจุภัณฑ์ ขี้�นอยี้่กับหลายีปัจจัยี เชี่น นำ�าหนัก ขีนาด การใชี้วัสดุประเภทเดียีวกันทั�งหมด 
ความสามารถในการนำาไปรีไซเคิล การกำาหนดสัดส่วนพลังงานขีองกระบวนการผู้ลิต และทางเลือกการบำาบัดขียีะ: ปัจจัยีเหล่านี� 
ต้องทำาการวิเคราะห์เป็นกรณีๆ ไป เพ้่อประเมินผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขีองประเภทและทางเลือกขีองผู้ลิตภัณฑ์จาก 
มุมมองเชีิงนิเวศึน์ เป็นที่เห็นชีัดว่า ควรใชี้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ ที่ทำาจากวัสดุประเภทเดียีวกันทั�งหมด นอกจากนี�ต้อง 
พิจารณาการแลกเปลี่ยีนระหว่างความสามารถในการนำาไปรีไซเคิลและประโยีชีน์ด้านสภาพภ้มิอากาศึในทันที จากการลดนำ�าหนัก 
บรรจุภัณฑ์ ในประเทศึที่โรงงานเผู้าขียีะในเตาเผู้าตำ่ากว่ามาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ที่ซับซ้อนและไม่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้ และที่อาจมี
ผู้ลกระทบต่อสภาพภ้มิอากาศึตำ่า อาจนำาไปส้่การปล่อยีแก๊สที่เป็นอันตรายีเชี่นกัน ในกรณีดังกล่าว การใชี้บรรจุภัณฑ์ที่หนักกว่า 
แต่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้ดีกว่า อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 

 - บรรจุภัณฑ์อาหาร ควรให้ความสำาคัญเป็นพิเศึษกับประเด็นเรื่องการแก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์ที่ยีั่งยีืน:การป้องกันขียีะ 
อาหารผู้่านทางบรรจุภัณฑ์โดยียีืดอายีุการเก็บรักษาให้นานขี้�น มีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าการลดผู้ลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมขีองบรรจุภัณฑ์ หากมองอยี่างกว้างและเป็นระบบต่อหัวขี้อดังกล่าว เป็นสิ่งสำาคัญที่จะต้องตั�งคำาถามถึงความหมายี 
ขีองการขีนส่งผู้ลิตภัณฑ์อาหารสดในระยีะทางไกล และเก็บรักษาเพ้่อให้มีอายีุการเก็บรักษาที่นานมาก ในทางตรงกันขี้าม วิธีการ 
พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าอาหารตามฤด้กาลและตามภ้มิภาค สำาหรับผู้ลิตภัณฑ์ผู้ักสดในระยีะทางใกล้ๆ ขี้อกำาหนดการเก็บรักษาที ่
น้อยีลง และการบริโภคทันที จึงเป็นสิ่งสำาคัญ การศึึกษาเรื่องการประเมินวัฏจักรชีีวิตหลายีเรื่อง ได้แสดงให้เห็นอยี่างชีัดเจนถึง   
ประโยีชีน์ด้านสิ่งแวดล้อมขีองห่วงโซ่อาหารตามฤด้กาลและตามภ้มิภาค ที่มีสัดส่วนขีองผู้ักที่ส้ง

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



1. บทนำา

การถกเถียีงเกี่ยีวกับผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการเพิ่มขี้�นขีองพลาสติกใชี้ครั�งเดียีวและขียีะบรรจุภัณฑ์ ได้ดำาเนินมา 2-3 
ปีแล้ว ไม่เป็นการกล่าวเกินจริง หากจะประกาศึว่า เกิดฉันทามติขีองสังคมทั่วโลก ถึงความเร่งด่วนในการลดปัญหาขียีะดังกล่าว 
ดังจะเห็นได้จากขี้อตกลงระหว่างประเทศึ นโยีบายีระดับชีาติและระดับภ้มิภาค และโครงการริเริ่มขีองภาคเอกชีนจำานวนมาก ในขีณะ
ที่มีความเห็นพ้องกันมากขี้�น ถึงผู้ลเชีิงลบขีองการเพิ่มขี้�นขีองพลาสติกใชี้ครั�งเดียีวและขียีะบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อสุขีภาพมนุษยี์ ระบบ 
นิเวศึน์ทางนำ�าและทางบก การเปลี่ยีนแปลงสภาพภ้มิอากาศึและความหลากหลายีทางชีีวภาพ การปฏิบัติและการเขี้าใจผู้ลกระทบ 
ขีองมาตรการในการแก้ปัญหาดังกล่าว มีความหลากหลายีอยี่างมาก ความไม่สอดคล้องขีองมาตรการในการแก้ปัญหาพลาสติก
ใชี้ครั�งเดียีวและขียีะบรรจุภัณฑ์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการขีาดความร้้เกี่ยีวกับผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและศึักยีภาพขีองการเลือก 
วัสดุ สำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความยีั่งยีืน และทางเลือกพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว

ระเบียีบวิธีวิจัยีขีองการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life-Cycle Assessment หรือ LCA) จะให้การวิเคราะห์เบ็ดเสร็จขีองผู้ลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมขีองวัสดุบรรจุภัณฑ์ โดยีเน้นสาขีาที่ต้องการการแทรกแซงโดยีด่วน และชีี�ให้เห็นถึงการขีัดแยี้งทางผู้ลประโยีชีน์ที่อาจม ี
ระหว่างเป้าหมายีด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ในขีณะเดียีวกัน การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตไม่ได้เสนอภาพที่สมบ้รณ์ 
เสมอไป และต้องเสริมด้วยีขี้อม้ลเพิ่มเติม ที่เน้นบริบทมากขี้�น และพิจารณาประเด็นที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงในการศึึกษาการประเมิน 
วัฏจักรชีีวิต  

รายีงานฉบับนี� ทำาการทบทวนวรรณกรรมขีองการศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตมากมายี เพ้่อวิเคราะห์ผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ขีองวัสดุบรรจุภัณฑ์และทางเลือกที่แตกต่างกัน รายีงานเน้นการใชี้บรรจุภัณฑ์ 5 ประเภท คือ ถุงชี้อปป้�ง ภาชีนะเครื่องดื่ม ถ้วยี 
เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์อาหารสำาหรับซื�อกลับบ้าน และบรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์ เป็นสิ่งสำาคัญที่จะเน้นว่า รายีงานนี�ไม่ได้ใชี้แบบจำาลอง 
การประเมินวัฏจักรชีีวิต แต่จะสังเคราะห์ขี้อม้ลและผู้ลลัพธ์ที่เกิดจากการศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตจำานวนหนึ่ง การศึึกษาการ
ประเมินวัฏจักรชีีวิตที่วิเคราะห์แล้ว ไม่สามารถเปรียีบเทียีบกันได้ระหว่างกัน เพราะถ้กวิเคราะห์โดยีผู้้้เขีียีนที่แตกต่างกัน ในภ้มิภาค 
ต่างๆ ที่ใชี้ชีุดขี้อม้ลและการสันนิษฐานที่แตกต่างกัน อยี่างไรก็ตาม รายีงานนี� ในขีณะที่ไม่ทำาลายีความแตกต่างที่เป็นปกติวิสัยีใน 
การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต ได้ขี้อสรุปและขี้อเสนอแนะที่ครอบคลุม เพ้่อชีี�แนะการตัดสินใจที่มีขี้อม้ลมากขี้�น ส้่บรรจุภัณฑ์ 
ที่ยีั่งยีืน  

รายีงานฉบับนี� จัดทำาโดยีสถาบัน Öko-Institut ขีองเยีอรมนี  ผู้้้อ่านเป้าหมายีขีองรายีงาน คือ ผู้้้มีอำานาจตัดสินใจทางการเมือง 
และบริษัทต่างๆ ในไทยี มาเลเซียี และอินโดนีเซียี ปัจจุบัน ผู้้้อ่านเป้าหมายีในประเทศึที่กล่าวมาขี้างต้น ได้รับการสนับสนุนจากโครง
การโมด้ลขีอง GIZ ชีื่อ CAP SEA (Collaborative Action for Single-Use Plastic Prevention in Southeast Asia หรือโครง
การทำางานร่วมกันเพ้่อการลดพลาสติกแบบใชี้ครั�งเดียีวภายีในเอเชีียีตะวันออกเฉียีงใต้) ทั�งนี� วัตถุประสงค์ขีองโครงการ CAP 
SEA คือ การสนับสนุนการลดขียีะพลาสติก และส่งเสริมระบบบรรจุภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ในไทยี มาเลเซียี และอินโดนีเซียี โดยี 
เน้นต้นนำ�าและรวมเขี้าไปในกลยีุทธ์เศึรษฐกิจหมุนเวียีนที่กว้างกว่า เพ้่อให้คำาปร้กษาแก่รัฐบาล 

CAP SEA ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชีาติ และความปลอดภัยีนิวเคลียีร์ 
ขีองรัฐบาล

สหพันธ์สาธารณรัฐเยีอรมัน และเป็นส่วนหนึ่งโครงการระดับโลกเพ้่อสนับสนุน “โครงการส่งออกเทคโนโลยีีสีเขีียีว”(“Export 
Initiative for Green Technologies”) โดยี GIZ เป็นหน่วยีปฏิบัติหลัก และระยีะเวลาการดำาเนินการจากเดือนสิงหาคม 2019 
ถึงเดือนมีนาคม 2023 

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



2. ประเภทบรรจุภัณฑ์
 2.1 ถุงชี้อปป้�ง

ถุงชี้อปป้�งใชี้ในการขีนส่งสินค้าในขีณะชี้อปป้�ง ถุงที่นิยีมใชี้กันมากที่สุดทั่วโลก คือ ถุงพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว (single-use plastic 
bag หรือ SUPB) หรือร้้จักในอีกชีื่อหนึ่งว่า ถุงขียีะ ที่โดยีเฉลี่ยีจะใชี้ประมาณ 15 นาทีและทิ�งไป เป็นที่คาดว่า มีการใชี้ถุงชี้อปป้�ง 
500,000 ล้านใบทั่วโลกทุกปี (Plastic Oceans 2021) อยี่างไรก็ตาม มีทางเลือกสำาหรับถุงพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว บทนี�จะกล่าวถึง
ฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมขีองถุงชี้อปป้�งใชี้แล้วทิ�งและถุงทางเลือก

  2.1.1 วัสดุที่นิยีมใชี้มากที่สุด

ถุงใชี้แล้วทิ�ง หรือถุงพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว (SUPB) โดยีปกติทำาจาก low-density polyethylene (LDPE) หรือ high-density 
polyethylene (HDPE) ถุงกระดาษโดยีปกติก็เป็นถุงใส่ขีองใชี้ครั�งเดียีว 

ถุงพลาสติกที่นำากลับมาใชี้ใหม่ เป็นถุงใส่ขีองที่ผู้ลิตเพ้่อใชี้งานที่หลากหลายี และโดยีปกติ ทำาจาก polypropylene (PP) หรือ 
polyethylene terephthalate (PET) ถุงผู้้าฝั้ายีที่ผู้ลิตจากฝั้ายีทอ ก็เป็นทางเลือกขีองถุงใส่ขีองพลาสติกที่นำากลับมาใชี้ใหม่ 

ถุงพลาสติกชีีวภาพ เป็นถุงใส่ขีอง ที่โดยีปกติผู้ลิตเพ้่อการใชี้ครั�งเดียีวเท่านั�น อยี่างไรก็ตาม ถุงชีีวภาพที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ยีังมี 
จำาหน่ายีในตลาด ทั�งนี� ถุงพลาสติกชีีวภาพ โดยีปกติทำาจากวัตถุดิบชีีวภาพ เชี่น polylactic acid (PLA) วัสดุขียีะอินทรียี์ พ้ชีผู้ล 
เชี่น อ้อยี ขี้าวโพด และบางครั�ง ไม้  “ชีีวภาพ” ไม่ได้หมายีความว่า วัตถุดิบมีลักษณะหมุนเวียีน 100% เสมอไป พลาสติก ชีีวภาพ 
ยีังสามารถใชี้ในคอมโพสิตที่ประกอบด้วยีพลาสติกจากนำ�ามัน เชี่น PET ชีีวภาพประกอบด้วยีอ้อยี 30% และทรัพยีากร ฟุอสซิล 
70% (DUH 2018a)

ถุงพลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ เป็นถุงใส่ขีองที่โดยีทั่วไปผู้ลิตสำาหรับการใชี้ครั�งเดียีว โดยีทำาทั�งจากวัตถุดิบชีีวภาพ หรือ 
วัตถุดิบจากฟุอสซิล วัตถุดิบชีีวภาพที่มักใชี้สำาหรับผู้ลิตถุงพลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพได้แก่ แป้ง เซลล้โลส คาร์โบไฮเดรต 
ที่ได้จากมันฝัรั่ง มันสำาปะหลัง เป็นต้น และ PLA โดยีได้รับการออกแบบให้ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพภายีใต้สภาวะเฉพาะ (1) และ 
ปล่อยี CO2 และมีเทน 

ถุงพลาสติกแตกสลายีได้ชีนิดอ๊อกโซ เป็นถุงใส่ขีองที่ผู้ลิตสำาหรับการใชี้ครั�งเดียีวเท่านั�น ทำาจากพลาสติกดั�งเดิม เชี่น PE และจาก 
สารเติมแต่ง (2) ถุงพลาสติกเหล่านี�ออกแบบมาเพ้่อให้แตกตัวเป็นไมโครพลาสติกหลังการใชี้

  2.1.2 ผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

นำ�าหนักขีองถุงชี้อปป้�งมีผู้ลต่อการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  ถุง SUPB หนักประมาณ 6 กรัม ในจีน อินเดียี สิงคโปร์และสหรัฐฯ 
แต่หนัก 18-20 กรัมในฟุ้นแลนด์ สเปน และสหราชีอาณาจักร (UNEP 2020a) หากถุงทั�งสองมีหน่วยีหน้าที่ที่เหมือนกัน ถุงจาก 
ฟุ้นแลนด์ สเปนและสหราชีอาณาจักร จะมีฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมส้งกว่าถุงจากจีน อินเดียี สิงคโปร์และสหรัฐฯ 3 เท่า อยี่างไร 
ก็ตาม ถุงหนัก  18-20 กรัมอาจใหญ่กว่าถุงหนัก 6 กรัมและสามารถใส่ขีองได้มากกว่า แต่ถุงที่หนักกว่าก็อาจหมายีความว่า      
ถุงแขี็งแรงกว่าและสามารถนำามาใชี้ได้หลายีครั�ง อยี่างไรก็ตาม ถุงหนัก 18-20 กรัมจะต้องใชี้แทนถุงหนัก 6 กรัม 3 ถุง เพ้่อที่ว่าถุง 
SUPB ทั�งสองจะสามารถ เปรียีบเทียีบกันได้ ในส่วนขีองผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ระยีะทางที่ถุงต้องถ้กขีนส่งก่อนนำาไป
ใชี้ ด้เหมือนจะไม่ผู้ลต่อการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอยี่างมีนัยีสำาคัญ (Khoo et al. 2010; Edwards und Fry 2011)

(1) พลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพส่วนใหญ่ออกแบบเพ้่อให้ยี่อยีสลายีภายีใต้สภาวะในโรงงานหมักปุ�ยีเชีิงอุตสาหกรรม 

(2) โลหะ-ไอออน เชี่น โคบอลต์ แมงกานีส เหล็ก

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



การศึึกษาขีอง Civancik-Uslu et al. (2019) เปรียีบเทียีบถุงใชี้ครั�งเดียีว 3 ถุงทำาจาก HDPE กระดาษ และพลาสติกที่ยี่อยีสลายี 
ได้ทางชีีวภาพ และถุงที่นำากลับมาใชี้ใหม่ 2 ถุง ทำาจาก LDPE และ PP การศึึกษาดังกล่าวยีังครอบคลุมประเภทผู้ลกระทบขีอง 
ศึักยีภาพในการทำาให้เกิดการทิ�งขียีะ ซึ่งศึักยีภาพในการทำาให้เกิดการทิ�งขียีะ พิจารณาประเด็นต่างๆ รวมทั�งนำ�าหนักขีองถุง อัตรา 
การยี่อยีสลายีขีองถุง และราคาขีองถุง (สันนิษฐานว่า ถุงที่มีราคาถ้กกว่า จะถ้กโยีนทิ�งไป) ผู้้้เขีียีนสรุปดังนี�:

 - ถุง HDPE ใชี้ครั�งเดียีว มีประสิทธิภาพตำ่ากว่าถุง LDPE ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ เกือบ  30 เท่า ในส่วนขีองศึักยีภาพในการ
ทำาให้เกิดการทิ�งขียีะ 

 - ถุงอีก 3 ใบ มีประสิทธิภาพดีกว่าถุง LDPE หลายีเท่า  ในส่วนขีองศึักยีภาพในการทำาให้เกิดการทิ�งขียีะ

 - ถุง HDPE ใชี้ครั�งเดียีว มีประสิทธิภาพดีเท่ากับหรือดีกว่าถุงอื่นๆ ในส่วนขีองการเกิดหมอกควันทางเคมี การใชี้นำ�า 
การปรับกรด และมลภาวะจากธาตุอาหารพ้ชี  

 - ถุง LDPE ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ มีคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ที่ตำ่าที่สุด ตามด้วยีถุง HDPE ใชี้ครั�งเดียีว 

 - ถุงกระดาษและถุง PP ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ มีคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ที่ส้งที่สุด แต่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ในส่วนขีอง 
ศึักยีภาพในการทำาให้เกิดการทิ�งขียีะ

 - ถุงกระดาษ ถุง PP ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ และถุงที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ มีประสิทธิภาพตำ่าสุด ในส่วนขีองมลภาวะ 
จากธาตุอาหารพ้ชี

 - ถุงที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ มีการใชี้นำ�าส้งสุด 

ดังนั�น ไม่มีถุงใดที่ดีกว่าถุงอื่น ในประเภทผู้ลกระทบทั�งหมด วัสดุที่มีนำ�าหนักเบากว่า อาจมีผู้ลกระทบต่อสภาพภ้มิอากาศึตำ่ากว่า 
ดังในกรณีขีองถุง HDPE ใชี้ครั�งเดียีว และถุง LDPE ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ แต่ก็อาจมีศึักยีภาพในการทำาให้เกิดการทิ�งขียีะเพิ่มขี้�น  
เพราะวัสดุที่มีนำ�าหนักเบาอาจปลิวไปตามลมได้

การศึึกษาขีองคณะกรรมาธิการยีุโรป (2019) เปรียีบเทียีบถุง LDPE ใชี้ครั�งเดียีว ถุงที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ และถุง LDPE 
ชีีวภาพ ทั�งนี� ถุงที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ ทำาจากแป้งและโคโพลิเอสเตอร์ ถุง LDPE ชีีวภาพ ผู้ลิตในบราซิลจากอ้อยี ในขีณะที ่
ถุงอื่นๆ ผู้ลิตในยีุโรป โดยีสรุป ไม่มีวัสดุถุงใดที่ดีไปกว่ากันอยี่างเห็นได้ชีัดในการศึึกษานี� ถุง LDPE ชีีวภาพ มีคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ 
และการใชี้เชีื�อเพลิงฟุอสซิลตำ่าสุด เทียีบกับถุงอีก 2 ชีนิด ผู้ลลัพธ์ที่ตำ่าขีองประเภทผู้ลกระทบทั�งสองนี� ติดตามด้วยีการแลกเปลี่ยีน
ในประเภทผู้ลกระทบอื่นๆ ถุง LDPE ชีีวภาพ มีประสิทธิภาพแยี่ที่สุดในประเภทผู้ลกระทบขีองการปรับกรด มลภาวะจากธาตุ 
อาหารพ้ชี ฝัุ่นละอองขีนาดเล็ก และการเกิด หมอกควันทางเคมี ส่วนถุง LDPE ใชี้แล้วทิ�ง มีประสิทธิภาพดีกว่าถุงที่ยี่อยีสลายีได้ 
ทางชีีวภาพเล็กน้อยี ในส่วนขีองสิ่งแวดล้อม 

จากขี้อม้ลขีองคณะกรรมาธิการยีุโรป (2019) พลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ กระทบค่าศึักยีภาพในการทำาให้เกิดโลกร้อน 
(Global Warming Potential หรือ GWP) ในขียีะฝัังกลบ มากกว่าถุง LDPE มาก จากการปล่อยีแก๊สมีเทนในกระบวนการทำาปุ�ยี 
หมัก ทั�งนี� ถุง LDPE มีความเฉื่อยี และไม่ปล่อยีแก๊สในขียีะฝัังกลบ หากเปรียีบเทียีบเครดิตจากกระบวนการทำาปุ�ยีหมักขีองถุงทำา 
จากแป้ง ด้วยีเครดิตจากการรีไซเคิลถุง LDPE เครดิตจากกระบวนการรีไซเคิล จะส้งกว่าเครดิตจากการทำาปุ�ยีหมักมาก ประโยีชีน์
ต่อสภาพภ้มิอากาศึขีองการรีไซเคิล LDPE จะมากกว่าประโยีชีน์ขีองการหมักทำาปุ�ยีขีองถุงพลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ
มาก จากความจริงที่ว่า การรีไซเคิล LDPE นำาไปส้่การทดแทนวัสดุฟุอสซิลใหม่ๆ ในขีณะที่การหมักทำาปุ�ยีทดแทนเพียีงปุ�ยี 
(European Commission 2019)

หากการบริหารจัดการขียีะขีองประเทศึใด ส่วนใหญ่ใชี้ขียีะฝัังกลบ และการนำากลับมาใชี้ใหม่ขีองถุงที่นำากลับมาใชี้ใหม่มีอัตราตำ่า  
ถุงพลาสติกรีไซเคิลอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำาหรับสภาพภ้มิอากาศึ ในประเทศึที่การบริหารจัดการขียีะใชี้การเผู้าในเตาเผู้าเป็น 
ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการนำาขียีะกลับมาใชี้เป็นพลังงานก็ตาม ฝั้ายี กระดาษ และพลาสติกทำาจากแป้ง จึงอาจเป็นทางเลือกที่
ดีกว่าสำาหรับสภาพภ้มิอากาศึ อยี่างไรก็ตาม อยี่างหลังขี้�นอยี้่กับนำ�าหนักขีองถุงเป็นอยี่างมาก อัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ที่แท้จริง
ขีองถุงเหล่านี� และขีั�นตอนการผู้ลิตขีองกระดาษ (UNEP 2020a)

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
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การศึึกษาขีอง Kimmel (2014) เปรียีบเทียีบถุงใชี้ครั�งเดียีว 4 ถุง คือ ถุง HDPE ดั�งเดิม ถุง HDPE ที่รีไซเคิลบางส่วน ถุงกระดาษที ่
รีไซเคิลบางส่วน และถุงกระดาษที่รีไซเคิล 100 % และถุงที่นำากลับมาใชี่ใหม่ 2 ถุง คือ ถุงทำาจาก LDPE 1 ถุง และถุงทำาจาก 
non-woven polypropylene (NWPP) อีก 1 ถุง ถุง HDPE ที่รีไซเคิลบางส่วน ทำาจากวัสดุรีไซเคิล 30% และทำาจากวัสดุใหม่ 70 
% ส่วนถุงกระดาษที่รีไซเคิลบางส่วน ทำาจากวัสดุรีไซเคิล 40 % และทำาจากกระดาษคราฟุท์ 60 % ผู้ลลัพธ์มีดังนี�:

 - ถุงใชี้แล้วทิ�งทำาจากกระดาษรีไซเคิลบางส่วน มีประสิทธิภาพตำ่าที่สุด ในประเภทผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั�งหมด 

 - ถุงกระดาษทำาจากถุงรีไซเคิล 100 % มีประสิทธิภาพส้งกว่าถุงกระดาษทำาจากกระดาษรีไซเคิลบางส่วน ในประเภทผู้ล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั�งหมด ยีกเว้นการใชี้เชีื�อเพลิงจากฟุอสซิล และมลภาวะจากธาตุอาหารพ้ชีในนำ�าที่ซึ่งทั�งสองมีประสิทธิภาพ 
เหมือนกัน 

 - อยี่างไรก็ตาม ถุงกระดาษรีไซเคิล 100 % มีประสิทธิภาพตำ่ากว่าถุง SUPB ในประเภทผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุก 
ประเภท ยีกเว้น การปรับกรด และความเป็นพิษในนำ�าจืดและในนำ�าทะเล 

 - หากใชี้ถุงกระดาษ 3.7 ครั�ง ก็จะดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าถุง SUPB 

 - ถุง HDPE ที่รีไซเคิลบางส่วน มีประสิทธิภาพ 0-30 % ส้งกว่าถุง HDPE ใหม่ ในประเภทผู้ลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมทั�งหมด 

 - ถุงที่นำากลับมาใชี้ใหม่ จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด ในส่วนขีองผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากนำามาใชี้บ่อยีเพียีงพอ แต่หาก 
ใชี้เพียีงหนึ่งครั�ง จะมีประสิทธิภาพตำ่าที่สุด  

 - ถุง LDPE ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ มีประสิทธิภาพดีกว่าถุง PP ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ 

 - ถุง LDPE ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ต้องใชี้ประมาณ 6-9 ครั�งเพ้่อให้มีประสิทธิภาพดีกว่าถุง HDPE ที่รีไซเคิลบางส่วน 
และถุง PP ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ จะต้องใชี้ 13-20 ครั�ง จึงจะดีกว่าถุงใชี้แล้วทิ�ง

Muthu et al. (2011) เปรียีบเทียีบถุง SUPB ทำาจาก PE ถุงกระดาษ ถุง Non-woven polypropylene (NWPP) และถุงผู้้าฝั้ายี 
ผู้้้เขีียีนพิจารณาผู้ลกระทบขีองถุงเหล่านี�ต่อประเภทการเปลี่ยีนแปลงขีองสภาพภ้มิอากาศึ และสันนิษฐานว่า ถุง PP ที่นำากลับ 
มาใชี้ใหม่ ใชี้แทน ถุง SUPB 100 ใบ และถุงผู้้าฝั้ายีใชี้แทนถุง SUPB 50 ใบ พ้�นที่ทางภ้มิศึาสตร์ในการศึึกษา คือ ฮ่องกง จีน 
และอินเดียี ในการศึึกษาดังกล่าว ถุงกระดาษมีประสิทธิภาพตำ่าสุด ผู้้้เขีียีนระบุว่า ถุงกระดาษใชี้ “ใชี้พลังงานในปริมาณส้ง จาก 
เชีื�อเพลิงฟุอสซิล ไฟุฟุ้า และสารเคมี เป็นต้น” ถุง SUBP และถุงผู้้าฝั้ายีที่นำากลับมาใชี้ใหม่ มีคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ที่เทียีบกันได้ 
ซึ่งทั�งสองชีนิดตำ่ากว่าถุงกระดาษ ส่วนถุง PP ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ มีประสิทธิภาพส้งสุด ผู้้้เขีียีนสรุปว่า การรีไซเคิลและการนำากลับ
มาใชี้ใหม่ ชี่วยีลดคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ขีองถุงชี้อปป้�ง

การศึึกษาขีอง Khoo et al. (2010) เปรียีบเทียีบถุงชีีวภาพใชี้ครั�งเดียีว ทำาจากขี้าวโพด และถุงใชี้แล้วทิ�ง ทำาจากพลาสติก PP 
จากฟุอสซิล การศึึกษาดำาเนินการในสิงคโปร์ ถุงชีีวภาพผู้ลิตในสหรัฐฯ ผู้้้เขีียีนระบุว่า ถุงชีีวภาพมีค่าศึักยีภาพในการทำาให้เกิด 
โลกร้อน (Global Warming Potential หรือ GWP) การปรับกรด และการทำาลายีชีั�นโอโซน ส้งกว่าถุง PP จากฟุอสซิล ซึ่งส่วน 
ใหญ่เป็นเพราะการใชี้พลังงานที่ส้ง ในระหว่างการผู้ลิตขีองพลาสติกชีีวภาพ โดยีเฉพาะ การเปลี่ยีนกล้โคสเป็นโพลิเมอร์ต้องใชี้ 
พลังงานส้ง ผู้้้เขีียีนสรุปว่า การนำาเขี้าจากต่างประเทศึไม่มีผู้ลกระทบอยี่างมีนัยีสำาคัญต่อผู้ลลัพธ์
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  2.1.3 ความสามารถในการนำาไปรีไซเคิล

โดยีทั่วไป วัสดุถุงชี้อปป้�งหลายีชีนิด เชี่น PP, HDPE, LDPE หรือกระดาษ สามารถนำาไปรีไซเคิลได้ (3) อยี่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ 
บ่อยีครั�ง ถุงเหล่านั�นไม่ได้ถ้กนำาไปรีไซเคิล ซึ่งไม่ใชี่จากเหตุผู้ลทางเทคนิค แต่เป็นเพราะถุงดังกล่าวไม่ได้เขี้าไปในสายีธารการ 
รีไซเคิลขียีะ ในการประเมินวัฏจักรชีีวิตบางเรื่อง กรณีนี�จะเรียีกว่า ไม่มีคุณค่าขีองการรีไซเคิล หรือมีก็น้อยี และอีกเหตุผู้ลหนึ่ง คือ 
บ่อยีครั�ง ถุง SUPB จะถ้กนำากลับมาใชี้เป็นถุงขียีะ หลังการใชี้ครั�งแรกเป็นถุงชี้อปป้�ง (Muthu et al. 2011) ดังนั�น มันก็จะจบลง 
ในถังขียีะ แทนที่จะเป็นในสายีธารการรีไซเคิลขียีะ  

การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตที่แตกต่างกันในภ้มิภาคต่างๆ ทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงขี้อสันนิษฐานที่หลากหลายี 
ในส่วนขีองความสามารถในการนำาไปรีไซเคิลขีองถุงชี้อปป้�ง ดังนี�:

 - Civancik-Uslu et al. (2019) ประเมินว่า คร้่งหนึ่งขีองถุงกระดาษ และถุง HDPE, LDPE และ PP ส่วนน้อยี (10 %) 
ถ้กนำาไปรีไซเคิลหลังการใชี้ ซึ่งขีอบเขีตการศึึกษา คือ สเปนและเดนมาร์ก  

 - การศึึกษาขีอง Kimmel (2014) สันนิษฐานว่าอัตราการรีไซเคิลจะเหมือนกันในสหรัฐฯ 

 - ในทางตรงกันขี้าม การศึึกษาขีองคณะกรรมาธิการยีุโรป (2019)  สันนิษฐานว่า ถุงพลาสติกประมาณ 30 % จะถ้กนำา 
ไปรีไซเคิลเมื่อสิ�นสุดวงจรชีีวิต  

Muthu et al. (2011) ใชี้ขี้อม้ลจากแบบสำารวจผู้้้บริโภค โดยี Li Yi et al. (2010) ในการประเมินวัฏจักรชีีวิต โดยีทำาการวิเคราะห์ 
พฤติกรรมขีองคนในจีน ฮ่องกง และอินเดียี จากขี้อม้ลขีอง Muthu et al. (2011) การรีไซเคิลถุงชี้อปป้�งจะขี้�นอยี้่กับพฤติกรรมผู้้ ้
บริโภคเป็นอยี่างมาก คณะผู้้้เขีียีนได้สันนิษฐานอัตราการรีไซเคิล ดังนี�: 

 - จีน

  o 21 % สำาหรับถุงพลาสติก

  o 31 % สำาหรับถุงกระดาษ

  o 22 % สำาหรับถุงไม่ทอ

 - ฮ่องกง

  o 22 % สำาหรับถุงพลาสติก

  o 25 % สำาหรับถุงกระดาษ

  o 25 % สำาหรับถุงที่ไม่ทอ

 - อินเดียี

  o 18% สำาหรับถุงพลาสติก

  o 25% สำาหรับถุงกระดาษ

  o 21% สำาหรับถุงที่ไม่ทอ

(3) ที่สามารถรีไซเคิลได้ หรือรีไซเคิล หมายีถึง การบำาบัดในชี่วงหมดอายีุการใชี้งาน ในขีณะที่การใชี้วัสดุรีไซเคิล หมายีถึง วัสดุ    
รีไซเคิลที่ใชี้ในการผู้ลิตแทนที่จะใชี้วัสดุใหม่
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ในส่วนขีองพลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพและพลาสติกชีีวภาพ นอกจากความเสี่ยีงที่พลาสติกดังกล่าวจะเขี้าส้่สายีธารขียีะ
ที่ผู้ิดแล้ว ยีังมีปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยีวกับการรีไซเคิล เพราะหากมันเขี้าไปในสายีธารการรีไซเคิล อาจก่อให้เกิดปัญหาการคัด  
แยีกในกระบวนการรีไซเคิลขีองพลาสติกจากฟุอสซิล (UNEP 2020a) ผู้้้รีไซเคิลส่วนใหญ่ไม่สามารถเห็นขี้อแตกต่างระหว่าง 
พลาสติก ชีีวภาพและพลาสติก จากฟุอสซิล ซึ่งนำาไปส้่การเสื่อมสลายีขีองคุณภาพขีองวัสดุรีไซเคิล 

ในทางตรงกันขี้าม การใชี้วัสดุรีไซเคิลในการผู้ลิต สามารถลดฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมขีองถุงชี้อปป้�งได้อยี่างมีนัยีสำาคัญ หากถุง
พลาสติกมีปริมาณที่รีไซเคิล 30 % ก็จะมีประสิทธิภาพดีกว่าถุงทำาจากวัสดุใหม่ 100% ในอัตรา 0-30 % ขี้�นอยี้่กับประเภทผู้ล 
กระทบ (Kimmel 2014) การใชี้วัสดุรีไซเคิลยีังชี่วยีลดฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมขีองกระดาษ ทั�งนี� ถุงกระดาษที่รีไซเคิล 100 % 
จะมีประสิทธิภาพดีกว่าถุงกระดาษคราฟุท์ในแต่ละประเภทผู้ลกระทบ อยี่างไรก็ตาม ถุงกระดาษทำาจากวัสดุรีไซเคิล 100 % ก็ยีังมี
ฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมส้งกว่าถุง SUPB ทำาจากพลาสติกใหม่ ยีกเว้นการปรับกรด และความเป็นพิษในนำ�าจืดและในทะเล 

  2.1.4 ความสามารถในการนำากลับมาใชี้ใหม่

อัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ มีผู้ลกระทบสำาคัญต่อผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขีองถุงชี้อปป้�ง อัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ 
ขีองถุงที่ส้งกว่า มีอิทธิพลต่อคาร์บอนฟุุตพริ�นท์มากกว่าการรีไซเคิล (Muthu et al. 2011) ถุงที่นำากลับมาใชี้ใหม่ อาจมีประโยีชีน์
ต่อสิ่งแวดล้อมเหนือกว่าถุง SUPB หากใชี้หลายีครั�ง ส่วนถุงผู้้าฝั้ายีต้องนำามาใชี้ใหม่กี่ครั�ง ขี้�นอยี้่กับการศึึกษา เชี่น จากขี้อม้ล 
ขีอง UNEP (2020a) จะต้องใชี้ถุงผู้้าฝั้ายี 50-150 ครั�ง จึงจะมีผู้ลกระทบต่อการเปลี่ยีนแปลงสภาพภ้มิอากาศึน้อยีกว่าถุง SUPB 
ในขีณะที่กลุ่มปฏิบัติการเพ้่อสิ่งแวดล้อมเยีอรมนี (Environmental Action Germany หรือ DUH) คาดว่า ถุงผู้้าฝั้ายีต้องใชี้ 
25-32 ครั�ง จึงจะเปรียีบเทียีบด้านสิ่งแวดล้อมได้กับถุง SUBP (DUH 2021)

นอกจากนี� ความนิยีมขีองถุงชี้อปป้�งที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ทำาจาก PP, PE และ PET กำาลังเพิ่มขี้�น เพราะคุ้มค่า และในบางกรณี 
ใชี้เพียีง 3 ครั�งก็จะมีผู้ลกระทบต่อการเปลี่ยีนแปลงสภาพภ้มิอากาศึน้อยีกว่าถุง SUPB (DUH 2021) ถุง PP ที่หนาและคงทน 
คาดว่าจะต้องใชี้ 10-20 ครั�ง แต่ถุง PE ที่บางกว่าแต่ก็ยีังนำากลับมาใชี้ใหม่ ต้องใชี้ 5-10 ครั�ง เพ้่อที่จะให้มีผู้ลกระทบต่อความ    
เปลี่ยีนแปลงสภาพภ้มิอากาศึเหมือนกับถุง SUPB ซึ่งไม่เพียีงแต่ถุงต้องมีการเก็บรักษาที่นานเท่านั�น แต่ผู้้้บริโภคต้องนำาถุงแต่ละ 
ถุงกลับมาใชี้ใหม่หลายีครั�งด้วยี (UNEP 2020a) ถุงพลาสติกที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ผู้ลิตจากวัสดุรีไซเคิลมากขี้�นเรื่อยีๆ ซึ่งก็ทำาให้   
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยีิ่งขี้�น เชี่น ในเยีอรมนี 90 % ขีองถุง PET ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ผู้ลิตจากขีวดพลาสติกรีไซเคิล (DUH 
2021)

การศึึกษาขีอง Muthu et al. (2011) ใชี้ขี้อม้ลจากการสำารวจผู้้้บริโภค (Li Yi et al. 2010) พบว่า อัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ขีอง
ถุงคงทนทำาจาก PP ส้ง 78 % ในจีน 69 % ในฮ่องกง และ 55 % ในอินเดียี อัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ขีองถุงผู้้าฝั้ายี (73-80 %) 
ส้งกว่าถุงพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว ซึ่งถ้กนำากลับมาใชี้ใหม่ ระหว่าง 42-55 % (Muthu et al. 2011) เป็นที่สันนิษฐานว่า ถุงพลาสติก 
ใชี้แล้วทิ�ง ส่วนหนึ่งนำากลับมาใชี้ใหม่เป็นถุงขียีะ ดังนั�น คำาว่า “ใชี้ครั�งเดียีว” จึงไม่ถ้กต้องนัก แต่วัตถุประสงค์เดิมขีองถุงพลาสติก 
คือใชี้เพียีงครั�งเดียีวเป็นถุงชี้อปป้�ง 

อัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ขีองประเทศึต่างๆ แสดงว่า ถุงคงทนทำาจาก PP ใชี้เพียีง 2-5 ครั�ง ขี้�นอยี้่กับประเทศึ ในขีณะที่ถุงผู้้าฝั้ายี
มีการนำากลับมาใชี้ใหม่ 4-5 ครั�ง อัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่เหล่านี�อยี้่ตำ่ากว่าจุดคุ้มทุนที่ถุงต่างๆ เหล่านี� ต้องบรรลุเพ้่อให้        
สามารถเปรียีบเทียีบเชีิงนิเวศึน์ได้กับถุงพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว แบบสำารวจล้กค้าสำาหรับอัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ ต่างจากอัตรา
การนำากลับมาใชี้ใหม่ที่สันนิษฐานในฉากทัศึน์เส้นฐานขีองการศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตอื่นๆ เชี่น  Muthu et al. (2011) 
สันนิษฐานว่า ถุงผู้้าฝั้ายีสามารถใชี้แทนถุงใชี้แล้วทิ�ง 50-150 ใบ ในฟุ้นแลนด์ ในฉากทัศึน์เส้นฐานขีอง Muthu et al. (2011) 
สันนิษฐานว่า ถุงผู้้าฝั้ายีสามารถใชี้แทนถุงใชี้แล้วทิ�ง 50 ใบ (ซึ่งขีัดกับถุงผู้้าฝั้ายีที่นำากลับมาใชี้ใหม่ 4-5 ครั�ง ในแบบสำารวจล้กค้า) 
Kimmel (2014) คาดว่าถุงคงทนทำาจาก PP ถ้กนำากลับมาใชี้ใหม่ 14.6 ครั�งในสหรัฐฯ 

ด้เหมือนว่าอัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ในการศึึกษามากมายี ไม่สอดคล้องกับอัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ที่แท้จริง และก็ยีังมีความ 
แตกต่างอยี่างมากในอัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ ระหว่างประเทศึและทวีป การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตมากมายี จะเน้นยีุโรป 
หรือสหรัฐฯ  (Kimmel 2014; Muthu et al. 2011) ในขีณะที่อัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ในเอเชีียีหรืออัฟุริกา สันนิษฐานว่าจะ 
น้อยีกว่า ถุงที่นำากลับมาใชี้ใหม่อาจอยี้่เหนือภาชีนะใชี้ครั�งเดียีว หากอัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ส้งพอ

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



  2.1.5 สรุป 

ถุงชี้อปป้�งที่นำากลับมาใชี้ใหม่ มีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำ่ากว่าถุงใชี้ครั�งเดียีว อยี่างไรก็ตาม อัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ขีองถุงที ่
นำากลับมาใชี้ใหม่ เป็นปัจจัยีเด็ดขีาด หากอัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ส้งเท่าใด ผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จะตำ่าเท่านั�น หากการนำา 
กลับมาใชี้ใหม่ขีองถุงคงทนที่นำากลับมาใชี้ใหม่มีอัตราตำ่า มันจะไม่ดีเท่าถุง SUPB ถุงที่นำากลับมาใชี้ใหม่มีแนวโน้มที่จะมีฟุุตพริ�นท์ 
ด้านสิ่งแวดล้อมในขีั�นตอนการผู้ลิต มากกว่าถุงใชี้แล้วทิ�ง จากการใชี้วัสดุที่คงทนมากกว่า เมื่อถุงที่นำากลับมาใชี้ใหม่ถ้กใชี้บ่อยี 
อยี่างเพียีงพอ การใชี้พลังงานที่ส้งกว่าในชี่วงการผู้ลิตจะได้รับการทดแทน หากถุงที่นำากลับมาใชี้ใหม่ถ้กนำาไปใชี้เหนือจุดคุ้มทุน 
ฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมจะยีิ่งลดลงไปอีก จำานวนครั�งที่ถุงที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ต้องถ้กนำาไปใชี้ เพ้่อให้สามารถเปรียีบเทียีบได้เชีิง 
นิเวศึน์กับถุง SUPB ขี้�นอยี้่กับวัสดุ 

ยีังมีถุงชี้อปป้�งที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ทำาจากพลาสติก เชี่น PP, PE หรือ PET ซึ่งกำาลังเป็นที่นิยีมมากยีิ่งขี้�น จากค่าใชี้จ่ายีที่ตำ่าและผู้ล
การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี มันจะใชี้น้อยีครั�งกว่าถุงผู้้าฝั้ายี ทำาให้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าถุง SUPB ผู้ลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมขีองถุงชี้อปป้�งอาจลดลงไปอีก หากถุงที่นำากลับมาใชี้ใหม่ทำาจากวัสดุรีไซเคิล 

จากนำ�าหนักที่มาก ถุงพลาสติกที่นำากลับมาใชี้ใหม่ มีศึักยีภาพในการก่อให้เกิดการทิ�งขียีะที่ตำ่ากว่าถุง SUPB อยี่างไรก็ตาม ก็ยีัง 
ก่อให้เกิดปัญหาเดียีวกันกับถุง SUPBs หากจบลงในธรรมชีาติ โดยีจะทำาให้เกิดมลพิษจากไมโครพลาสติกและผู้ลกระทบทาง 
กายีภาพต่อสัตว์ ในทางตรงกันขี้าม จากนำ�าหนักที่เบา ถุงพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว มีศึักยีภาพในการก่อให้เกิดการทิ�งขียีะที่ส้ง เพราะ 
จะปลิวตามลมได้ง่ายี และจะจบลงเป็นขียีะ แทนที่จะเขี้าส้่ระบบการจัดการขียีะตามที่ตั�งใจไว้ เป็นที่น่าเสียีดายีว่า ศึักยีภาพในการ 
ก่อให้เกิดการทิ�งขียีะ ไม่ได้มีการพิจารณาในการประเมินวัฏจักรชีีวิตส่วนใหญ่ 

เมื่อต้องเลือกวัสดุสำาหรับถุงชี้อปป้�ง ไม่มีถุงใชี้ครั�งเดียีวใดที่ดีไปกว่าถุงอื่น ในประเภทผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั�งหมด ประเภทและ
นำ�าหนักขีองวัสดุขีองถุงชี้อปป้�ง มีลักษณะที่สำาคัญในการกำาหนดผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขีองถุงชี้อปป้�ง ถุงที่ทำาจากวัสดุเดียีวกัน 
แต่มีนำ�าหนักมากกว่า 2 เท่า จะมีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็น 2 เท่า นอกเสียีจากจะใชี้บ่อยีครั�งขี้�น หรือใชี้ในการขีนส่งสินค้า 
มากขี้�น 

ถุงใชี้ครั�งเดียีวทำาจากพลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพหรือชีีวภาพ ไม่มีจุดแขี็งเหนือถุงพลาสติกใชี้แล้วทิ�งอื่นๆ มันเพียีงแต่มี 
อายีุการใชี้งานที่สั�น และก่อให้เกิดขียีะในปริมาณเท่ากัน นอกจากนี�  ยีังก่อให้เกิดปัญหาการคัดแยีกในกระบวนการรีไซเคิลขีอง 
พลาสติกจากฟุอสซิล ศึักยีภาพขีองคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ถ้กยีกเลิกไป จากการปล่อยีแก๊สที่มากขี้�นในประเภทผู้ลกระทบอื่นๆ เชี่น 
การปรับกรด มลภาวะจากธาตุอาหารขีองพ้ชี ฝัุ่นละอองขีนาดเล็ก และการเกิดหมอกควันทางเคมี  ความจริงแล้ว คำาว่า “ที่ยี่อยี 
สลายีได้ทางชีีวภาพ” เป็นปัญหาที่เกี่ยีวขี้องกับพลาสติกกลุ่มนี� เชี่น การทิ�งอยี่างไม่เหมาะสมในถังขียีะ การทิ�งขียีะอยี่าสะเพร่า และ
การใชี้ผู้ลิตภัณฑ์ใชี้แล้วทิ�งอยี่างสะเพร่า (Umweltbundesamt 2021)

 2.2 ภาชีนะเครื่องดื่ม

ภาชีนะเครื่องดื่มเป็นพาหนะในการขีนส่งหรือดื่มเครื่องดื่ม ภาชีนะเครื่องดื่มเป็นจำานวนมาก อยี้่ในประเภทบรรจุภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีว 
เชี่น  นำ�าอัดลม 70 % ในสหราชีอาณาจักร บรรจุในขีวด PET  ใชี้ครั�งเดียีว ที่เหลือจะบรรจุกระป�อง กล่องหลายีชีั�นใส่เครื่องดื่ม 
หรือแก้ว (BSDA 2021) อยี่างไรก็ตาม มีทางเลือกขีองขีวดพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว บทนี�จะกล่าวถึงฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมขีอง 
ภาชีนะเครื่องดื่มใชี้ครั�งเดียีวและภาชีนะทางเลือก

  2.2.1 วัสดุที่นิยีมใชี้มากที่สุด 

ขีวดพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว โดยีปกติ ทำาจาก PET, PET รีไซเคิล (rPET) หรือ HDPE ขีวดพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว ทำาจากวัตถุดิบ 
ชีีวภาพ ก็มีจำาหน่ายีในตลาดด้วยี ขีวดแก้ว เป็นได้ทั�งภาชีนะเครื่องดื่มใชี้ครั�งเดียีวหรือที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ในขีณะที่กระป�อง 
อะล้มิเนียีม มักใชี้เป็นภาชีนะเครื่องดื่มใชี้ครั�งเดียีว 

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษหลายีชีั�นสำาหรับบรรจุเครื่องดื่ม โดยีปกติเป็นภาชีนะเครื่องดื่มใชี้ครั�งเดียีว และโดยีปกติทำาจากชีั�นจำานวน
หลายีชีั�น ขีองกล่องกระดาษ พลาสติก และอะล้มิเนียีม 

ขีวดเครื่องดื่มที่นำากลับมาใชี้ใหม่ โดยีปกติจะผู้ลิตจากวัสดุต่างๆ  เชี่น เหล็กกล้า อะล้มิเนียีม PP หรือแก้ว 

การใชี้ที่ไม่ใชี่ภาชีนะ หมายีความว่า ไม่มีการใชี้วัสดุเพ้่อการขีนส่งเครื่องดื่มหรือสำาหรับขีั�นตอนการดื่ม เครื่องดื่ม เชี่น นำ�า 
จะดื่มโดยีตรงจากก๊อก 

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



  2.2.2 ผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

การศึึกษาขีอง  Benavides et al. (2018) เปรียีบเทียีบขีวด PET 3 ชีนิด (PET ใหม่ รีไซเคิล และชีีวภาพ)  ขีวด PET รีไซเคิลใน 
การศึึกษานี� ทำาจากวัสดุรีไซเคิล 35 % และวัสดุชีีวภาพหรือวัสดุใหม่ 65 % จากการศึึกษา ขีวดชีีวภาพ 100 % มีคาร์บอน     
ฟุุต พริ�นท์ที่ดีกว่าขีวดจากฟุอสซิล 100 % คาร์บอนฟุุตพริ�นท์ขีองมันตำ่ากว่า PET รีไซเคิลและ PET จากฟุอสซิลผู้สมกัน 
รวมทั�ง PET รีไซเคิล และ PET ชีีวภาพผู้สมกัน นอกจากนี� Benavides et al. (2018) ได้เปรียีบเทียีบวิธีที่แตกต่างกัน 2 วิธี 
ในการผู้ลิต terephthalic acid (TPA) จากพลาสติกชีีวภาพ และพบว่า การผู้ลิตบนพ้�นฐานขีองสารตัวกลาง isobutanol 
จะมีประสิทธิภาพ ดีกว่า 88 % ในความสมดุลขีองคาร์บอน เมื่อเทียีบกับขีวด PET จากฟุอสซิล ในขีณะที่การผู้ลิตจากการหมัก 
นำ�าตาลโดยีตรง จะมีประสิทธิภาพดีกว่า 22% เทียีบกับขีวดจากฟุอสซิล ผู้้้เขีียีนมีขี้อเสนอดังนี�:

 - การใชี้ PET ชีีวภาพเพิ่มขี้�น แทน PET จากฟุอสซิล จะชี่วยีลดค่า GWP และการใชี้เชีื�อเพลิงจากฟุอสซิล 

 - การผู้สมกันระหว่าง PET ชีีวภาพและวัสดุรีไซเคิล จะมีประสิทธิภาพดีกว่า 35 % - 73 % ในส่วนขีองค่า GWP 
เมื่อเทียีบกับขีวด PET จากฟุอสซิล  

 - การผู้สมกันขีอง PET ชีีวภาพ ทำาจากสารตัวกลาง isobutanol และวัสดุรีไซเคิล มีการใชี้พลังงานฟุอสซิลตำ่าที่สุด 
กล่าวคือ น้อยีกว่าขีวด PET จากฟุอสซิล 59 %  

 - ทางเลือกที่ดีที่สุดรองลงมา ในส่วนขีองการใชี้พลังงานฟุอสซิล คือ PET ชีีวภาพ ที่ทำาจากสารตัวกลาง isobutanol 
และใชี้พลังงานฟุอสซิลน้อยีกว่าขีวด PET ทำาจากฟุอสซิล 50 %  

 - ผู้้้เขีียีนไม่ได้เปรียีบเทียีบขีวดที่ทำาจากวัสดุรีไซเคิล 100 % แต่ผู้ลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า มันจะมีคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ที่น้อยี
กว่าขีวดชีีวภาพที่ได้จากการหมักนำ�าตาลโดยีตรง แต่ไม่น้อยีไปกว่าขีวด PET ชีีวภาพ ทำาจากสารตัวกลาง isobutanol   

ในการศึึกษาโดยี  Chen at al. (2016) ขีวด PET ชีีวภาพ ในส่วนขีองค่า GWP จะมีประสิทธิภาพดีกว่าขีวด PET จากฟุอสซิล 
เมื่อรวมผู้ลกระทบที่หลีกเลี่ยีงได้ และที่แยี่กว่านั�น เมื่อไม่รวมผู้ลกระทบที่หลีกเลี่ยีงได้ ผู้ลกระทบที่หลีกเลี่ยีงได้ เป็นผู้ลกระทบต่อ   
สิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยีงผู้่านทางการใชี้วัสดุ และจึงถือว่าเป็นเครดิต เชี่น ผู้้้เขีียีนให้เครดิตแก่ขีวด PET ชีีวภาพทำาจากไม้ จากการ 
หลีกเลี่ยีงการเผู้ากองพุ่มไม้ จากการเก็บเกี่ยีวเศึษเหลือจากพ้ชีที่ขีายีไม่ได้ การเผู้ากองพุ่มไม้นิยีมปฏิบัติในภ้มิภาคแปซิฟุ้กตะวัน 
ตกเฉียีงเหนือ เพ้่อลดความเสี่ยีงจากไฟุป่า อยี่างไรก็ตาม การเผู้ากองพุ่มไม้ ไม่นิยีมปฏิบัติในทุกภ้มิภาค การที่เครดิตจะใชี้ได้ 
หริอไม่ ขี้�นอยี้่กับขีอบเขีตทางภ้มิศึาสตร์ขีองการศึึกษา ผู้ลกระทบที่หลีกเลี่ยีงได้ ควรตีความอยี่างระมัดระวัง หากมันมีความ 
อ่อนไหวต่อผู้ลลัพธ์ และโดยีเฉพาะเมื่อมันใชี้ฝั่ายีเดียีว (สำาหรับผู้ลิตภัณฑ์เดียีว) ในการประเมินวัฏจักรชีีวิตที่เบ็ดเสร็จ ผู้้้เขีียีน 
เปรียีบเทียีบขีวด PET ชีีวภาพที่แตกต่างกัน ดังนี�:

 - ขีวด PET ชีีวภาพ ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด จะประกอบด้วยี TPA ทำาจากไม้ 

 - PLA ที่ทำาจากผู้ลิตผู้ลทางการเกษตร เชี่น ขี้าวโพด มีจุดอ่อนด้านสิ่งแวดล้อม จากการใชี้พลังงานเพิ่มเติมที่ฟุาร์ม 
และ/หรือการผู้ลิตสารเคมีที่เกี่ยีวขี้อง 

 - ขีวด PET จากฟุอสซิล มีประสิทธิภาพดีกว่าขีวด PET ชีีวภาพ ในส่วนขีองผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขีองการปรับกรด 
มลภาวะจากธาตุอาหารขีองพ้ชีทางบก ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศึน์ หมอกควันและการทำาลายีชีั�นโอโซน ไม่ว่าผู้ลกระทบจะหลีก 
เลี่ยีงได้หรือไม่ก็ตาม ดังนั�น การใชี้พลาสติกชีีวภาพสามารถนำาไปส้่การแลกเปลี่ยีน กล่าวคือ ศึักยีภาพขีองภาวะโลกร้อนที่อาจ 
ลดลง แต่ผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส้งขี้�นในประเภทอื่นๆ

อีกการศึึกษาหนึ่ง พบว่า PLA ชีีวภาพ (จากมันสำาปะหลัง) มีจุดแขี็งเหนือ PET จากฟุอสซิล ในส่วนขีองค่า GWP การใชี้พลังงาน 
ฟุอสซิล และสารพิษที่เป็นอันตรายีต่อสุขีภาพอนามัยี แต่จุดอ่อน คือ การปรับกรดและมลภาวะจากธาตุอาหารพ้ชี (Papong et 
al. 2014) Schlecht et al. (2019) ระบุการแลกเปลี่ยีนที่เหมือนกัน ที่ซึ่งการเปลี่ยีนจาก PE จากฟุอสซิล เป็น PE ชีีวภาพในระบบ
บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเป็นกล่องกระดาษหลายีชีั�น ทำาให้ค่า GWP ตำ่าลง แต่มีผู้ลกระทบส้งขี้�น ในส่วนขีองผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ  

การศึึกษาขีอง Papong et al. (2014) สรุปว่า ผู้ลการดำาเนินด้านสิ่งแวดล้อมขีอง PLA ได้รับอิทธิพลอยี่างส้งจากการบำาบัดขียีะ 
ในฉากทัศึน์การบำาบัดขียีะ สำาหรับขียีะฝัังกลบ ขีวด PET จะมีประสิทธิภาพดีกว่าขีวด PLA 30% -100 % ในส่วนขีองค่า GWP 
มันเกี่ยีวขี้องกับความจริงที่ว่า ขีวด PET มีความเฉื่อยีในขียีะฝัังกลบ และขีวด PLA ปล่อยีแก๊สมีเทนในขียีะฝัังกลบ หากไม่สามารถ

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



ดักแก๊สมีเทนเหล่านี�ได้ มันจะนำาไปส้่ผู้ลกระทบต่อสภาพภ้มิอากาศึที่ส้ง ฉากทัศึน์การบำาบัดขียีะที่ดีที่สุด สำาหรับขีวด PLA คือ 
การเผู้าในเตาเผู้าที่มี การนำาขียีะกลับมาใชี้เป็นพลังงาน ในขีณะที่สำาหรับขีวด PET จะเป็นการรีไซเคิล (Papong et al. 2014)

อีกทางเลือกหนึ่งขีองขีวดจากฟุอสซิลใชี้ครั�งเดียีว นอกจากพลาสติกชีีวภาพแล้ว ยีังมีระบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มทำาจากกล่อง 
กระดาษที่มีหลายีชีั�น จากขี้อม้ลขีอง Markwardt et al. (2017) และ  Schlecht et al. (2019) ระบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มทำาจาก 
กล่องกระดาษที่มีหลายีชีั�น  ในส่วนขีองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควรถือว่าดีกว่าขีวด PET ขีวด HDPE ขีวดแก้ว ภาชีนะ PP 
ที่มีที่ป้ดเป็นอะล้มิเนียีม และซองก้นตั�ง ในสาขีาเครื่องดื่มส่วนใหญ่ (ยีกเว้นนำ�า) ขีวด PET จากฟุอสซิลจะมีประสิทธิภาพดีกว่า    
สำาหรับประเภทผู้ลกระทบขีองมลภาวะจากธาตุอาหารพ้ชีในนำ�าเท่านั�น การใชี้พลาสติกชีีวภาพเป็นฝัา แทนที่จะใชี้พลาสติกจาก 
ฟุอสซิล สำาหรับระบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มทำาจากกล่องกระดาษที่มีหลายีชีั�น จะทำาให้ค่า GWP ตำ่าลง แต่จะเพิ่มภาระด้าน 
สิ่งแวดล้อมในประเภทผู้ลกระทบอื่นๆ (Markwardt et al. (2017); Schlecht et al. (2019)

การศึึกษาขีอง Amienyo et al. (2013) เปรียีบเทียีบขีวดแก้ว กระป�องอะล้มิเนียีม และขีวด PET ใชี้ครั�งเดียีว และสรุปว่า:

 - ขีวด PET ขีนาด 2 ลิตร มีจุดแขี็งเหนือวัสดุอีก 2 ประเภท ในประเภทสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ 

 - กระป�องอะล้มิเนียีมมีประสิทธิภาพดีที่สุด ในประเภทสิ่งแวดล้อมขีองมลภาวะจากธาตุอาหารพ้ชี ความเป็นพิษ 
ต่อระบบนิเวศึน์ทางบก และการทำาลายีชีั�นโอโซน 

 - ขีวดแก้วมีประสิทธิภาพตำ่าที่สุดในประเภทสิ่งแวดล้อมทั�งหมด ยีกเว้นมลภาวะจากธาตุอาหารพ้ชี และความเป็นพิษต่อ
ระบบนิเวศึน์ทางนำ�าที่เป็นนำ�าจืด 

 - ขีวดแก้วต้องใชี้ 3 ครั�ง จึงจะสามารถเปรียีบเทียีบได้เชีิงสิ่งแวดล้อมกับขีวด PET ขีนาด 0.5-ลิตร และกระป�อง 
อะล้มิเนียีม 

 - นอกจากนี� ขีนาดขีองภาชีนะก็มีความสำาคัญ ขีวด PET ขีนาด 2 ลิตร จะมีประสิทธิภาพดีกว่าขีวด PET ขีนาด 0.5 
ลิตร ในส่วนขีองระบบนิเวศึน์ 

เพ้่อให้ได้หน่วยีหน้าที่ที่เหมือนกันขีองปริมาณเครื่องดื่มใดๆ ขีวดขีนาดใหญ่จะทำาให้อัตราส่วนขีวด-วัสดุ-เครื่องดื่มตำ่าลง และจะ 
ทำาให้ผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดีขี้�น Markwardt et al (2017) ได้ขี้อสรุปเดียีวกัน ในการศึึกษา  หน่วยีหน้าที่ คือ 1,000 
ลิตรขีองเครื่องดื่ม และสรุปว่า ขีวดยีิ่งใหญ่เท่าใด ผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จะน้อยีลงเท่านั�น

มีการเปรียีบเทียีบระหว่างนำ�าประปาและนำ�าบรรจุขีวดพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว นำ�าประปามีประสิทธิภาพดีกว่าขีวดพลาสติกใชี้ครั�ง 
เดียีว ในทุกประเภทขีองผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Garcia-Suarez et al. 2019; Dettore 2009) เนื่องจากนำ�าประปาไม่มีขี้อ 
กำาหนดเกี่ยีวกับการผู้ลิต บรรจุภัณฑ์ และชี่วงการหมดอายีุใชี้งาน

  2.2.3 ความสามารถในการนำาไปรีไซเคิล 

ประโยีชีน์สำาคัญขีองการรีไซเคิล คือ การลดการใชี้วัสดุใหม่ ซึ่งบ่อยีครั�งลดผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การรีไซเคิลมีความสำาคัญ 
เป็นพิเศึษ สำาหรับทรัพยีากรไม่หมุนเวียีน เชี่น ขีวดพลาสติกทำาจากฟุอสซิล ดังนั�น การรีไซเคิลจึงเชีื่อว่าเป็นการบำาบัดขียีะที่ดีที่สุด
สำาหรับขีวด PET ทำาจากฟุอสซิล (Papong et al. 2014) ในการศึึกษาโดยี Amienyo et al. (2013)   ผู้้้เขีียีนสรุปว่า การเพิ่ม 
การรีไซเคิลขีวด PET จาก 24 % (สถานะโดยีเฉลี่ยีที่สันนิษฐานในสหราชีอาณาจักร ในปี 2009) เป็น 60 % จะลดผู้ลกระทบต่อ 
สภาพภ้มิอากาศึขีองขีวด PET ลง 50 % ส่วน Benavides et al. (2018) ก็มีขี้อสรุปเหมือนกัน คือ การใชี้วัสดุรีไซเคิล แทนที่จะ 
ใชี้วัสดุใหม่ จะนำาไปส้่การลดผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

การใชี้ปริมาณวัสดุรีไซเคิลขี้�นอยี้่กับวัสดุเป็นอยี่างมาก และบ่อยีครั�งต่างกันอยี่างมากจากอัตราการรีไซเคิลขีองประเทศึหนึ่ง เชี่น 
มีขีวด PET ทำาจากวัสดุรีไซเคิล 100 % ในตลาด ถึงแม้ว่าจะไม่มีประเทศึใดที่มีอัตราการรีไซเคิลถึง 100 % ก็ตาม ในรายีงาน 
การศึึกษา     Amienyo et al. (2013) สันนิษฐานว่า ตัวกระป�องอะล้มิเนียีมประกอบด้วยีวัสดุรีไซเคิล 48 % และขีวดแก้วประกอบ
ด้วยีวัสดุรีไซเคิล 35 % ส่วนขีวด PET สันนิษฐานว่าผู้ลิตจากวัสดุใหม่ 100 %  จากการเพิ่มการใชี้วัสดุรีไซเคิลในขีวด PET 
ในสหภาพยีุโรปตั�งแต่ปี 2013 และจากภ้มิหลังขีองระเบียีบพลาสติกใชี้ครั�งเดียีวขีองสหภาพยีุโรปที่กำาหนดให้มีพลาสติกรีไซเคิล 
ขีั�นตำ่า 25 % สำาหรับขีวดเครื่องดื่มจาก PET ภายีในปี 2025 จึงเป็นที่คาดว่า ประโยีชีน์ด้านสิ่งแวดล้อมขีองขีวด PET ใชี้ครั�งเดียีว 
เมื่อเทียีบกับขีวดแก้วและกระป�องอะล้มิเนียีมใชี้ครั�งเดียีว จะเพิ่มขี้�นในประเภทสิ่งแวดล้อมบางประเภท นอกจากนี� จำาเป็นต้อง 
ประเมินว่า กระป�องอะล้มิเนียีมและขีวดแก้วมีประสิทธิภาพดีกว่าขีวด PET หรือไม่ ในประเภทสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เชี่น มลภาวะ 
จากธาตุอาหารพ้ชี 

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



อัตราการรีไซเคิลจะต่างกันไปตามภ้มิภาคและประเทศึ ในมาเลเซียี จากขี้อม้ลขีอง  World Bank (2021a) การเก็บสำาหรับอัตรา 
การรีไซเคิลขีองบรรจุภัณฑ์ PET (ซึ่งรวมขีวด PET แผู้่น และฟุ้ล์ม) จะอยี้่ระหว่าง 28% - 45% และอัตราการรีไซเคิลขีวดเครื่อง
ดื่ม PET คาดว่าอยี้่ที่ 55% ในปี 2019 อยี่างไรก็ตาม ไม่มีขีวด PET ที่เก็บและที่ถ้กนำาไปรีไซเคิลเป็นวัสดุเกรดอาหาร จากความ 
ไม่แน่นอนด้านกฎหมายี ในการได้รับใบรับรองฮาลาล สำาหรับการใชี้ rPET ในเกรดอาหาร (World Bank 2021a) ในไทยี การเก็บ 
สำาหรับอัตราการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ PET จะอยี้่ระหว่าง 31% - 62% ในปี 2019 ในขีณะที่บรรจุภัณฑ์ PET เพียีง 3% ถ้กนำาไป 
รีไซเคิล เป็น rPET เกรดอาหาร การห้ามการใชี้ rPET ในเกรดอาหารในไทยีเป็นเหตุผู้ลขีองการผู้ลิต rPET ในอัตราตำ่า (World 
Bank 2021b) ในอินโดนีเซียี การเก็บสำาหรับอัตราการรีไซเคิลขีวด PET อยี้่ที่ 22% (GA Circular 2019) การเก็บสำาหรับอัตรา 
การรีไซเคิลขีองขีวด PET ตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยีสากล ซึ่งสันนิษฐานว่าอยี้่ที่ 54% ในปี 2020 (GA Circular 2019)

  2.2.4 ความสามารถในการนำากลับมาใชี้ใหม่ 

ขีวดแก้วใชี้ครั�งเดียีวมีประสิทธิภาพตำ่ากว่าขีวดพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว ในประเภทผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั�งหมด ยีกเว้นมลภาวะ 
จากธาตุอาหารพ้ชี ที่ซึ่งสามารถเทียีบกันได้ หรือดีกว่า (Amienyo et al. 2013; Schlecht et al. 2019) ขีวดแก้วต้องใชี้ 3 ครั�งจึง
จะสามารถเปรียีบเทียีบได้ในเชีิงนิเวศึน์กับขีวดพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว (Amienyo et al. 2013) ซึ่งเหมือนกับขีวดอะล้มิเนียีมที่นำา 
กลับมาใชี้ใหม่ ซึ่งจะต้องใชี้ 3 ครั�งเชี่นกัน จึงจะสามารถเปรียีบเทียีบได้ในเชีิงนิเวศึน์กับขีวดพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว (PathWater 
2019) Detzel et al. (2016) สรุปว่า ในเยีอรมนี ขีวดแก้วที่นำากลับมาใชี้ใหม่ มีประสิทธิภาพดีกว่าขีวดพลาสติกใชี้ครั�งเดียีวใน 
เชีิงนิเวศึน์ จากอัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ที่เพียีงพอ เมื่อมีการใชี้ภาชีนะที่นำากลับมาใชี้ใหม่ที่อยี้่เหนือจุดคุ้มทุน ผู้ลการดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมขีองมันจะดีกว่าภาชีนะพลาสติกใชี้ครั�งเดียีวเสมอ 

ขีวดแก้วที่นำากลับมาใชี้ใหม่ในระบบมัดจำา  (deposit return scheme หรือ DRS) มีฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมตำ่ากว่าอยี่างมี 
นัยีสำาคัญ (150 กก. คาร์บอนไดออกไซด์เทียีบเท่า/ม.³) เทียีบกับขีวดแก้วที่รี ไซเคิลหลังการใชี้ครั�งเดียีว (350 กก. คาร์บอนได 
ออกไซด์เทียีบเท่า/ม.3) ซึ่งก็เหมือนกับนำ�าแร่ในขีวด PET ภายีใต้ระบบมัดจำา (69 กก. คาร์บอนไดออกไซด์เทียีบเท่า/ม.³) เทียีบกับ 
ขีวดนำ�าแก้วภายีใต้ระบบมัดจำา (84 กก. คาร์บอนไดออกไซด์เทียีบเท่า/ม.³) และขีวด PET ใชี้ครั�งเดียีว (139 กก. 
คาร์บอนไดออกไซด์ เทียีบเท่า/ม.³) ซึ่งหมายีความว่า ควรใชี้ขีวดแก้วที่นำากลับมาใชี้ใหม่มากกว่าขีวดพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว 
การประหยีัดจะยีิ่งส้งขี้�น หากมีการใชี้ขีวด PET ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ แทนขีวด PET ใชี้ครั�งเดียีว

 Krüger et al. (2010) มีผู้ลลัพธ์เดียีวกัน โดยีเปรียีบเทียีบเบียีร์ที่เสิร์ฟุในขีวดแก้วที่นำากลับมาใชี้ใหม่ (ด้วยีอัตราการเติมใหม่ 25 
ครั�ง) กับขีวด PET ใชี้แล้วทิ�ง กระป�องอะล้มิเนียีมใชี้แล้วทิ�ง และขีวดแก้วใชี้แล้วทิ�ง และสรุปว่าขีวดแก้วที่นำากลับมาใชี้ใหม่มีคุณสมบัติ
ดังนี�:

 - มีค่า GWP น้อยีกว่าคร้่งหนึ่งขีองขีวดแก้วใชี้แล้วทิ�ง 

 - มีค่า GWP คร้่งหนึ่งขีองกระป�องอะล้มิเนียีม และ

 - มีค่า GWP น้อยีกว่าขีวด PET ใชี้แล้วทิ�ง 37.5 %

  2.2.5 สรุป 

การใชี้ PET ชีีวภาพแทน PET จากฟุอสซิล สามารถลดค่า GWP และการใชี้เชีื�อเพลิงฟุอสซิล แต่อาจเพิ่มการใชี้นำ�าและมลภาวะ 
จากธาตุอาหารพ้ชี การรีไซเคิล PET จากฟุอสซิล สามารถปรับปรุงฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อม แต่ PET ชีีวภาพก็ยีังอาจดีกว่า 
ในส่วนขีองค่า GWP ในทางตรงกันขี้าม ควรใชี้ขีวด PET ทำาจากฟุอสซิลมากกว่า PLA จากการปล่อยีแก๊สมีเทนที่ส้ง เมื่อมีการ 
บำาบัดขียีะในขียีะฝัังกลบ

นอกจากวัสดุแล้ว ขีนาดขีองภาชีนะก็มีความสำาคัญ  จากสัดส่วนที่ดีกว่าระหว่างบรรจุภัณฑ์และเครื่องดื่ม เครื่องดื่มในขีวดที ่
ใหญ่กว่า จะใชี้วัสดุน้อยีกว่าต่อลิตรขีองเครื่องดื่ม หากความแตกต่างระหว่างวัสดุทั�งสองชีนิดไม่มากเกินไป การเปลี่ยีนขีนาดขีอง 
ภาชีนะอาจเปลี่ยีนลำาดับขีองผู้ลการดำาเนินงานด้านวัสดุ

แนวคิดเดียีวกันในการลดอัตราวัสดุต่อเครื่องดื่มก็คือ การส่งเสริมการใชี้ขีวดที่นำากลับมาใชี้ใหม่ หากใชี้ขีวดดังกล่าว อัตราวัสดุ 
ต่อเครื่องดื่มก็จะลดลง ไม่มีขี้อบังคับใดที่จะต้องผู้ลิตขีวดใหม่ทั�งหมดสำาหรับเครื่องดื่มใหม่ เพียีงแต่ต้องล้างขีวดเท่านั�นระหว่างการ
ใชี้ ขีวดที่นำากลับมาใชี้ใหม่ที่มีวงจรการนำากลับมาใชี้ใหม่อยี่างเพียีงพอ จะมีประสิทธิภาพดีกว่าภาชีนะทางเลือกใชี้ครั�งเดียีว

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



ขีวดแก้วใชี้ครั�งเดียีว เป็นทางเลือกที่แยี่ที่สุดสำาหรับภาชีนะใส่เครื่องดื่ม แต่หากนำากลับมาใชี้ใหม่ 3 ครั�ง จะสามารถเปรียีบเทียีบเชีิง 
สิ่งแวดล้อมได้กับกระป�องอะล้มิเนียีมใชี้ครั�งเดียีว หรือขีวด PET ใชี้ครั�งเดียีว ที่ทำาจากวัสดุใหม่ 100%  ทั�งนี� จำานวนครั�งที่ใชี้ขีวด 
จะมีผู้ลกระทบสำาคัญต่อผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเหมือนกับขีวดอะล้มิเนียีม เมื่อใชี้เป็นขีวดใชี้ครั�งเดียีว จะมีผู้ลกระทบ
อยี่างมีนัยีสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าขีวดพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว อยี่างไรก็ตาม เมื่อขีวดอะล้มิเนียีมที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ใชี้มาก 
กว่า 3 ครั�ง จะมีผู้ลกระทบต่อสภาพภ้มิอากาศึตำ่ากว่าขีวดพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว การใชี้เพิ่มเติมแต่ละครั�งจะลดฟุุตพริ�นท์ทางสิ่ง 
แวดล้อม ถ้าอัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ขีองขีวดที่นำากลับมาใชี้ใหม่ส้งพอ ขีวดที่นำากลับมาใชี้ใหม่ก็จะมีประสิทธิภาพดีกว่าภาชีนะ 
ทางเลือกใชี้ครั�งเดียีว ในมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั�งนี� ภาชีนะทางเลือกที่นำากลับมาใชี้ใหม่สามารถลดจำานวนขียีะได้

สำาหรับขีวดใชี้ครั�งเดียีว การรีไซเคิลเป็นการบำาบัดขียีะที่ดีกว่า อยี่างไรก็ตาม จากอัตราการรีไซเคิลในมาเลเซียีและอินโดนีเซียี 
ไม่ใชี่ขีวด PET ทั�งหมดที่จะถ้กนำาไปรีไซเคิล ในทางตรงกันขี้าม ขีวด PET จะจบลงในขียีะฝัังกลบหรือรั่วไหลไปในสิ่งแวดล้อม ดังนั�น 
จึงควรใชี้ภาชีนะทางเลือกที่ลดขียีะ เชี่น ขีวดที่นำากลับมาใชี้ใหม ่

ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ การไม่ใชี้ภาชีนะ เชี่น นำ�าประปา อยี่างไรก็ตาม นำ�าประปาและนำ�าบรรจุขีวดใชี้แล้วทิ�ง ไม่ได้ใชี้งานเหมือนกัน เชี่น 
นำ�าประปาในตัวขีองมันเองดื่มไม่ได้ เพ้่อให้ดื่มได้ นำ�าประปาต้องใชี้ขีวดที่เป็นขีวดนำากลับมาใชี้ใหม่ นอกจากนี� 
การที่นำ�าประปาจะดื่มได้หรือไม่ ก็แตกต่างกันไปตามภ้มิภาค  

 2.3 ถ้วยีเครื่องดื่ม

ถ้วยีเครื่องดื่มใชี้ครั�งเดียีวใชี้อยี่างแพร่หลายีในระบบบรรจุภัณฑ์สำาหรับเครื่องดื่มซื�อกลับบ้าน อยี่างไรก็ตาม ถึงแม้จะใชี้อยี่างง่ายี 
และอยี่างเร็ว แต่ก็ถ้กทิ�งไปและอาจจบลงเป็นขียีะในทะเล มีการบริโภคถ้วยีใชี้ครั�งเดียีวจำานวนกว่า 500,000 ล้านใบทั่วโลกในแต่ละปี 
และไม่ใชี่จำานวนนี�ทั�งหมดที่จะจบลงในระบบการบริหารจัดการขียีะ แต่เป็นขียีะไปทั่วโลก บทนี�จะกล่าวถึงฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อม 
ขีองวัสดุต่างๆ ขีองถ้วยีใชี้ครั�งเดียีวและภาชีนะทางเลือกที่นำากลับมาใชี้ใหม่

  2.3.1 วัสดุที่นิยีมใชี้มากที่สุด 

วัสดุที่นิยีมใชี้มากที่สุดสำาหรับถ้วยีเครื่องดื่ม มีดังนี�: 

ถ้วยีเครื่องดื่มทำาจากพลาสติกจากฟุอสซิลใชี้ครั�งเดียีว สามารถทำาจากพลาสติกประเภทต่างๆ วัสดุที่นิยีมใชี้มากที่สุดได้แก่ 
polystyrene (PS), expanded polyÖstyrene (EPS), high impact polystyrene (HI-PS), Polycarbonate, PE, PET และ 
rPET นอกจากนี� ถ้วยีเครื่องดื่มทำาจากพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว สามารถทำาจากวัสดุชีีวภาพได้เชี่นกัน เชี่น PLA วัสดุขียีะอินทรียี์ 
หรือ  พ้ชีผู้ล เชี่น อ้อยีและขี้าวโพด 

ถ้วยีกระดาษใชี้ครั�งเดียีว โดยีปกติจะมากับชีั�นเคลือบพลาสติกหรือไขี ชีั�นเคลือบพลาสติกสามารถทำามาจากวัสดุจากฟุอสซิล 
หรือ วัสดุชีีวภาพ ซึ่งชีั�นเคลือบพลาสติกหรือไขี จะป้องกันไม่ให้กระดาษเปียีก 

ถ้วยีพลาสติกที่นำากลับมาใชี้ใหม่ มีความคงทนมากกว่าและใชี้งานได้หลายีอยี่าง และยีังทำาจากวัสดุประเภทต่างๆ ที่เป็นที่นิยีม 
มากที่สุด คือ PP, HDPE และ LDPE

ถ้วยีที่ไม่ใชี่พลาสติกที่นำากลับมาใชี้ใหม่ โดยีทั่วไปทำาจาก เซรามิก และ แก้ว สำาหรับไม่ใชี่ซื�อกลับบ้าน และถ้วยีเหล็กกล้า หรือไผู้่ 
สำาหรับซื�อกลับบ้าน

  2.3.2 ผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

การศึึกษาขีอง van der Harst und Potting (2013) เปรียีบเทียีบการศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตที่ต่างกันสำาหรับถ้วยีใชี้แล้วทิ�ง 
และสรุปว่า ไม่มีวัสดุถ้วยีใชี้แล้วทิ�งที่มีประโยีชีน์ด้านสิ่งแวดล้อมอยี่างสมำ่าเสมอ เทียีบกับวัสดุทางเลือกอื่น มีการเปรียีบเทียีบ 
ถ้วยีทำาจาก PLA ถ้วยีทำาจากฟุอสซิล เชี่น HI-PS, EPS, PP, PET และ rPET และถ้วยีกระดาษแขี็ง ทำาจาก PE, PLA และที ่
เคลือบด้วยีไขี  ค่าความแตกต่างขีอง GWP เกิดจากปัจจัยีต่างๆ เชี่น นำ�าหนักขีองถ้วยี ขีั�นตอนการผู้ลิต ทางเลือกในการจัดสรร 
และการบำาบัดขียีะ

ในการศึึกษาต่อมา van der Harst et al. (2014) มีขี้อสรุปดังนี�:

 - ถ้วยีใชี้แล้วทิ�งทำาจาก PLA และถ้วยีกระดาษใชี้แล้วทิ�ง ที่เคลือบ PLA มีจุดแขี็งเหนือถ้วยีใชี้แล้วทิ�ง ทำาจาก PS 
สำาหรับประเภทผู้ลกระทบขีองค่า GWP และการทำาลายีทรัพยีากร 

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



 - อยี่างไรก็ตาม ถ้วยีทำาจาก PS พบว่า มีประสิทธิภาพดีกว่าถ้วยีอีกสองชีนิด สำาหรับผู้ลกระทบต่อความต้องการพลัง 
งานสะสม การปรับกรด มลภาวะจากธาตุอาหารพ้ชี การเกิดหมอกควันจากสารเคมี สารพิษที่เป็นอันตรายีต่อสุขีภาพมนุษยี์  
ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศึน์ทางนำ�าทั�งนำ�าจืดและนำ�าเค็ม ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศึน์ทางบก และการทำาลายีชีั�นโอโซน 

การเลือกถ้วยีกระดาษหรือถ้วยีพลาสติกอินทรียี์ แทนที่จะใชี้ถ้วยีทำาจาก PS จะนำาไปส้่การแลกเปลี่ยีนอยี่างหลีกเลี่ยีงไม่ได้ ค่า 
GWP และการทำาลายีทรัพยีากรที่ตำ่ากว่า และผู้ลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ส้งกว่า ในประเภทอื่นๆ อีกมากมายี  

ผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขีองถ้วยีกระดาษขี้�นอยี้่กับเวลาขีองการศึึกษา ในรายีงานการศึึกษาเก่าๆ ถ้วยีกระดาษมี      
ประสิทธิภาพตำ่ากว่าที่ปรากฏในการศึึกษาใหม่ๆ UNEP (2021) เสนอว่า ถ้วยีกระดาษน่าจะมีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำ่ากว่าใน 
ชี่วงการผู้ลิต หากมีฐานขี้อม้ลใหม่สุด เนื่องจากการใชี้พลังงานลดลง ในฐานขี้อม้ลใหม่ๆ สำาหรับการผู้ลิตกระดาษ

Foteinis (2020) เปรียีบเทียีบถ้วยีกระดาษใชี้แล้วทิ�ง ที่ทำาจาก PE และจบลงในขียีะฝัังกลบหรือถ้กนำาไปรีไซเคิล กับถ้วยีทำาจาก PP 
ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ และมีขี้อสรุปดังนี�: 

 - ถ้วยีกระดาษที่เคลือบด้วยี PE และที่รีไซเคิล มีประโยีชีน์ต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเทียีบกับถ้วยีที่จบลงในขียีะฝัังกลบ 

 - ฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมขีองถ้วยีกระดาษที่ส่งไปรีไซเคิล จะน้อยีกว่าถ้วยีกระดาษที่ถ้กส่งไปขียีะฝัังกลบ 40% 
ในขีั�นตอนขีองขียีะฝัังกลบ ถ้วยีกระดาษจะสลายีตัวและปล่อยีแก๊ส CO2 และมีเทน การปล่อยีแก๊สเรือนกระจกเหล่านี� สามารถลดได้
ด้วยีการรีไซเคิลกระดาษ  เห็นได้ชีัดว่าการรีไซเคิลยีังหลีกเลี่ยีงกันผู้ลิตวัสดุใหม่ และนำาไปส้่การลดผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 - นอกจากนี� พบว่า การเปลี่ยีนไปใชี้ถ้วยีทำาจาก PP ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ชี่วยีลดการปล่อยีแก๊สได้ 69 % เมื่อเทียีบกับ 
ถ้วยีกระดาษใชี้แล้วทิ�ง ที่เป็นขียีะในขียีะฝัังกลบ 

 - ถ้วยีกระดาษที่รีไซเคิลมีประสิทธิภาพตำ่ากว่าถ้วยี PP ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ในส่วนขีองผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั�งหมด 
ยีกเว้น สุขีภาพมนุษยี์ สันนิษฐานว่า ถ้วยีดังกล่าวนำากลับมาใชี้ใหม่ 500 ครั�ง และ >90 % ขีองแก๊สที่ปล่อยีออกมา เกิดขี้�นใน 
ระหว่างขีั�นตอนการล้าง  

 - สรุปได้ว่า การรีไซเคิลมีประโยีชีน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าขียีะฝัังกลบ อยี่างไรก็ตาม การเปลี่ยีนไปใชี้ระบบการนำากลับ 
มาใชี้ใหม่จะให้ผู้ลลัพธ์ที่มีประโยีชีน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากขี้�น

ในอีกการศึึกษาหนึ่ง พบว่าถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ทำาจาก PP แก้ว หรือไผู้่ มีค่า GWP ตำ่ากว่า 88% เมื่อเทียีบกับถ้วยีกระดาษที ่
เคลือบด้วยี PLA (Almeida et al. 2018)

CupClub (2018) เปรียีบเทียีบขี้อม้ลด้านสิ่งแวดล้อมขีอง CupClub บริษัทให้บริการบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่นำากลับมาใชี้ใหม่ใน 
สหราชีอาณาจักร รวมทั�งการขีนส่งไปยีังสถานีล้างส่วนกลาง การล้างและการทำาให้แห้ง ด้วยีถ้วยีกระดาษเคลือบขี้างในด้วยี PE 
ใชี้แล้วทิ�ง ถ้วยีกระดาษเคลือบภายีในด้วยี PLA ใชี้แล้วทิ�ง ถ้วยี EPS ใชี้แล้วทิ�ง และถ้วยีเซรามิกที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ถ้วยีขีอง 
CupClub ทำาจาก PP และการบริหารจัดการขียีะขีองมัน สันนิษฐานว่า จะนำาไปรีไซเคิล 90 % ไปขียีะฝัังกลบ 5 % และไปเผู้า 
ในเตาเผู้า 5 % ผู้้้เขีียีนสรุปดังนี�: 

 - ถ้วยีขีอง CupClub มีค่า GWP ตำ่ากว่าถ้วยีกระดาษใชี้แล้วทิ�ง ถ้วยี EPS และถ้วยีเซรามิก สำาหรับถ้วยีขีอง CupClub 
การใชี้ไฟุฟุ้าในขีั�นตอนการล้าง คิดเป็นอยี่างน้อยี 80 % ขีองประเภทผู้ลกระทบทั�งหมด ยีกเว้นการใชี้นำ�า 

 - เกณฑ์การทำากำาไรขีองถ้วยีขีอง CupClub คือ การใชี้ 72 ครั�ง เมื่อเทียีบกับถ้วยีกระดาษใชี้แล้วทิ�ง และ 100 
ครั�งสำาหรับถ้วยีทำาจากสไตโรโฟุม  

 - หากถ้วยีกระดาษใชี้แล้วทิ�งมีอัตราการรีไซเคิล 80 % ถ้วยี CupClub จะต้องใชี้ 132 ครั�ง เพ้่อให้สามารถเปรียีบเทียีบ 
ได้ทางสิ่งแวดล้อม คาดว่า อายีุการใชี้งานขีองถ้วยี CupClub จะอยี้่ที่การใชี้ 132 ครั�ง  

 - ถ้วยีเซรามิกจะต้องใชี้ 2,000 ครั�ง จึงจะคุ้มทุน เมื่อเทียีบกับถ้วยี CupClub 

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



นอกจากนี� ผู้้้เขีียีนใน CupClub (2018) ทำาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว เพ้่อศึึกษาผู้ลกระทบขีองรถเที่ยีวเปล่า การเพิ่มระยีะทาง 
การขีนส่ง โดยีใชี้ปัจจัยีขีอง 10 จะเพิ่มผู้ลลัพธ์ขีองประเภทผู้ลกระทบส่วนใหญ่ น้อยีกว่า 0.5 % (ยีกเว้น ความเป็นพิษต่อระบบ 
นิเวศึน์ทางบก) ดังนั�น ระยีะทางในกรณีที่ถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่จะต้องถ้กขีนส่งไปยีังสถานีล้าง ไม่มีผู้ลกระทบที่มีนัยีสำาคัญต่อผู้ล
การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยีนไปใชี้ระบบการนำากลับมาใชี้ใหม่ มีผู้ลกระทบต่อผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
สำาหรับถ้วยีใส่เครื่องดื่ม มากกว่าระยีะทางที่จะต้องถ้กขีนส่งไปยีังสถานีล้าง 

Martin et al. (2018) เปรียีบเทียีบเครื่องดื่มร้อนที่เสิร์ฟุในถ้วยีเซรามิก ล้างด้วยีมือ หรือในเครื่องล้างจานกับ ถ้วยีกระดาษที ่
เคลือบด้วยี PE และฝัาทำาจาก PS พ้�นที่ทางภ้มิศึาสตร์ขีองการศึึกษานี� คือ เยีอรมนี ได้มีการตรวจสอบอิทธิพลขีองวิธีการชีะล้าง
ถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่ที่มีต่อผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ว่าเครื่องดื่มร้อนควรเสิร์ฟุในถ้วยีเซรามิกที่นำากลับ 
มาใชี้ใหม่ หรือถ้วยีกระดาษใชี้ครั�งเดียีว ส่วนการทิ�งขียีะจะใชี้วิธีเผู้าในเตาเผู้า สรุปได้ว่า:

 - เครื่องดื่มร้อนควรเสิร์ฟุในถ้วยีเซรามิกที่นำากลับมาใชี้ใหม่ และวิธีชีะล้างตลอดจนอุณหภ้มิขีองนำ�า มีอิทธิพลอยี่างมาก
ต่อฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อม  

 - ถ้วยีเซรามิกทั�งที่มีฝัาหรือไม่มีฝัา และที่ล้างในเครื่องล้างจาน มีผู้ลกระทบตำ่าสุดต่อสิ่งแวดล้อม ในขีณะที่ถ้วยีเซรามิกมี
ฝัาที่ล้างด้วยีมือ และด้วยีนำ�าร้อนมีผู้ลกระทบส้งสุดต่อสิ่งแวดล้อม

 - ถ้วยีเซรามิกที่ล้างในเครื่องล้างจาน จะมีประสิทธิภาพดีกว่าถ้วยีเซรามิกที่ล้างด้วยีมือ ในประเภทขีองผู้ลกระทบทั�ง 14 
ประเภท 

 - ถ้วยีเซรามิกที่ไม่มีฝัา และล้างด้วยีมือในนำ�าเยี็น จะมีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำ่ากว่าหากล้างในเครื่องล้างจาน ดังนั�น 
ผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการล้างด้วยีมือ จึงขี้�นอยี้่กับว่านำ�านั�นร้อนหรือไม่ 

 - ถ้วยีกระดาษจะอยี้่ระหว่างสองขีั�วสุดโต่งขีองถ้วยีเซรามิก 

 - จุดคุ้มทุนด้านสิ่งแวดล้อมขีองถ้วยีเซรามิก ที่ล้างในเครื่องล้างจานที่เท่ากับถ้วยีกระดาษ คือ 11 ครั�ง โดยีไม่มีฝัา และ 
13 ครั�งโดยีมีฝัา และ

 - ถ้วยีเซรามิกไม่มีฝัาที่ล้างด้วยีมือและนำ�าร้อน ต้องใชี้ 89 ครั�ง และมีฝัา กว่า 750 ครั�ง จึงจะสามารถเปรียีบเทียีบด้านสิ่ง 
แวดล้อมได้กับถ้วยีกระดาษใชี้ครั�งเดียีว 

การศึึกษาขีอง  Woods und Bakshi (2014) เน้นการใชี้พลังงานขีองเครื่องล้างจานในสหรัฐฯ เมื่อเทียีบกับภาชีนะทางเลือกที่นำา 
กลับมาใชี้ใหม่ (ถ้วยีเซรามิก) กับภาชีนะทางเลือกที่ใชี้แล้วทิ�ง (EPS) ถ้วยีเซรามิกเป็นทางเลือก “ที่แยี่ที่สุด” ในกลุ่มถ้วยีที่นำากลับมา 
ใชี้ใหม่ ที่มีอายีุการใชี้งานเหมือนกัน (ถ้วยีแก้วที่นำากลับมาใชี้ใหม่และถ้วยีทำาจาก PP ที่นำากลับมาใชี้ใหม่) อยี่างไรก็ตาม ผู้้้เขีียีน 
สรุปว่า ถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่มีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำ่ากว่าภาชีนะทางเลือกใชี้แล้วทิ�งในครัวเรือนส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ หรือแม้
แต่กับเครื่องล้างจานรุ่นที่เก่าที่สุดที่ใชี้ในสหรัฐฯ (ตั�งแต่ปี 2004) จากการใชี้ไฟุฟุ้าขีองเครื่องล้างจานรุ่นใหม่ที่ประหยีัดพลังงาน 
(2016)  ฟุุตพริ�นท์ทางสิ่งแวดล้อมขีองถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่จะลดลง ผู้้้เขีียีนคาดว่า ผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขีองภาชีนะทาง    
เลือกที่นำากลับมาใชี้ใหม่จะลดลงไปอีกในอนาคต  เมื่อสัดส่วนขีองแก๊สและพลังงานหมุนเวียีนในสัดส่วนการใชี้พลังงานขีองสหรัฐฯ 
เพิ่มขี้�น และเมื่อผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระบบการนำากลับมาใชี้ใหม่ส่วนใหญ่ อยี้่ในขีั�นตอนการล้างที่ใชี้ไฟุฟุ้าเขี้มขี้น  

การศึึกษาขีอง  Changwichan und Gheewala (2020) เปรียีบเทียีบถ้วยีพลาสติกใชี้แล้วทิ�งประเภทต่างๆ (PLA, PP และ PET) 
ที่มีฝัา กับถ้วยีเหล็กกล้าที่นำากลับมาใชี้ใหม่ และมีฝัาพลาสติก  ถ้วยีเหล็กกล้าที่นำากลับมาใชี้ใหม่ (ที่ล้างด้วยีมือหรือล้างในเครื่อง 
ล้างจาน) มีค่า GWP และการใชี้เชีื�อเพลิงฟุอสซิลตำ่ากว่าภาชีนะทางเลือกใชี้แล้วทิ�ง หากใชี้อยี่างน้อยี 140 ครั�ง นอกจากนี�           
ถ้วยีเหล็กกล้ามีผู้ลกระทบตำ่าสุดต่อการปรับกรดในดิน และการเกิดสารพิษที่เป็นอันตรายีต่อสุขีภาพอนามัยีขีองมนุษยี์ เมื่อล้าง 
ด้วยีมือ ผู้้้เขีียีนสรุปว่า การล้างภาชีนะทางเลือกที่นำากลับมาใชี้ใหม่ด้วยีมือ มีผู้ลทำาให้ค่า GWP ตำ่ากว่าการล้างในเครื่องล้างจาน 
ทั�งนี� ถ้วยีทำาจาก PLA มีค่า GWP ตำ่าที่สุดในกลุ่มภาชีนะทางเลือกใชี้แล้วทิ�ง ตามด้วยี PP และ PET การศึึกษานี�จะเน้นไปที่พ้�นที ่
ทางภ้มิศึาสตร์ คือ ประเทศึไทยี ที่ซึ่งพฤติกรรมขีองผู้้้บริโภคมีอิทธิพลส้งต่อจำานวนการใชี้ถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ผู้้้บริโภคอาจไม่ 
ต้องการใชี้ถ้วยีใบเดียีวกันบ่อยีพอที่จะบรรลุจุดคุ้มทุน ซึ่งเป็นอีกเหตุผู้ลหนึ่งที่ทำาไมจุดคุ้มทุนจึงมีความสำาคัญ

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



ผู้ลการดำาเนินด้านสิ่งแวดล้อมขีองถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่ สามารถเพิ่มขี้�นได้อยี่างมีนัยีสำาคัญ หากอัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ 
สันนิษฐานว่าจะตำ่า  Vercalsteren et al. (2010) เปรียีบเทียีบภาชีนะทางเลือกทำาจาก PC ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ กับภาชีนะทางเลือก 
ใชี้แล้วทิ�งต่างๆ ( PP กระดาษที่เคลือบด้วยี PE  และ PLA) สำาหรับเสิร์ฟุในงานหนึ่งงาน  โดยีสันนิษฐานว่า อัตราการส้ญเสียีขีอง 
ถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่ คือ  12.5 % สำาหรับงานใหญ่ และ 5.5 % สำาหรับงานเลี�ยีงในเบลเยีี่ยีม และสรุปว่า สำาหรับงานใหญ่ ถ้วยีที่
นำากลับมาใชี้ใหม่เป็นทางเลือกที่แยี่ที่สุด ในส่วนขีองค่า GWP และประเภทขีองผู้ลกระทบส่วนใหญ่ จากอัตราการทดแทนและการใชี้
พลังงานที่ส้ง ในขีั�นตอนการทำาความสะอาด และถ้วยีกระดาษใชี้แล้วทิ�งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด สำาหรับงานเล็ก ถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ 
ใหม่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และถ้วยีกระดาษใชี้แล้วทิ�งเป็นทางเลือกที่แยี่ที่สุด ในส่วนขีองค่า GWP และประเภทขีองผู้ลกระทบส่วน 
ใหญ่   

  2.3.3 ความสามารถในการนำาไปรีไซเคิล

การรีไซเคิลถ้วยีกระดาษใชี้แล้วทิ�ง แทนที่จะส่งไปขียีะฝัังกลบ สามารถลดผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 36 % (Foteinis 2020) 
ผู้้้เขีียีนคาดการณ์ว่า  ในปัจจุบัน ถ้วยีกระดาษ 1 ใน 400 ใบ ถ้กนำาไปรีไซเคิลในสหราชีอาณาจักร ซึ่งตรงกันขี้ามกับลำาดับชีั�นขีอง 
ขียีะ (waste hierarchy) ในแผู้นปฏิบัติการด้านเศึรษฐกิจหมุนเวียีนขีองคณะกรรมาธิการยีุโรป ถ้วยีกระดาษเคลือบด้านในด้วยี 
พลาสติกที่เหลือ จะจบลงที่ขียีะฝัังกลบ หรือแยี่ยีิ่งกว่านั�น เป็นขียีะในสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษจากไมโครพลาสติกและปัญหา 
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ

ถ้วยีพลาสติกที่เคลือบขี้างในด้วยี PE จากพ้ชี มีค่า GWP ตำ่ากว่าถ้วยีกระดาษที่เคลือบภายีในด้วยี PE จากฟุอสซิลและตำ่ากว่า 
ถ้วยีกระดาษที่เคลือบภายีในด้วยี PLA จากประโยีชีน์ขีองความสามารถในการนำาไปรีไซเคิลได้ (VTT 2019) เส้นใยีขีองถ้วยี 
กระดาษที่เคลือบภายีในด้วยี PE จากพ้ชี สามารถรีไซเคิลได้ 7  เท่า ดังนั�น จึงบ่อยีกว่าพลาสติกอีกสองประเภท (VTT 2019) 
อยี่างไรก็ตาม เพียีงเพราะมันสามารถรีไซเคิลได้  ไม่ได้หมายีความว่า ขีณะนี�มันถ้กนำาไปรีไซเคิล  Almeida et al (2018) คาดว่า 
อัตราการรีไซเคิลขีองถ้วยีกระดาษเคลือบด้วยี PE อยี้่ที่ 21 % ในยีุโรป และ 10 % ในออสเตรเลียีและในสหรัฐฯ 

การรีไซเคิลถ้วยีทำาจาก PLA นำาไปส้่ผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ตำ่ากว่าการยี่อยีสลายีแบบไม่ใชี้ออกซิเจน และการเผู้าในเตาเผู้า 
(van der Harst et al. 2014) ผู้้้เขีียีนยีังสรุปด้วยีว่า การรีไซเคิลถ้วยีกระดาษแขี็งเคลือบด้วยี PLA นำาไปส้่ผู้ลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมที่ตำ่า เมื่อเทียีบกับการเผู้าในเตาเผู้า และการทำาปุ�ยีหมักเป็นวิธีการบำาบัดขียีะที่ควรทำาน้อยีที่สุด สำาหรับ PLA 
และถ้วยีกระดาษแขี็งเคลือบด้วยี PLA จากการปล่อยีแก๊สมีเทนและความจริงที่ว่าไม่มีเครดิตที่เกี่ยีวขี้องกับการบำาบัดดังกล่าว  
หากถ้วยีถ้กเผู้าในเตาเผู้าโดยีมีการนำาขียีะกลับมาใชี้เป็นพลังงาน ก็จะได้รับเครดิตสำาหรับการผู้ลิตไฟุฟุ้า

การใชี้ปริมาณวัสดุรีไซเคิลสามารถลดผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากอัตราการรีไซเคิล การเพิ่มการใชี้วัสดุรีไซเคิล 
25 % สามารถลดผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขีองถ้วยีเครื่องดื่ม 35-56 % จากรายีงานการศึึกษาขีอง                    
Changwichan und Gheewala (2020)

ชี่วงหมดอายีุการใชี้งานเป็นชี่วงที่สำาคัญสำาหรับถ้วยีใชี้ครั�งเดียีว โดยีทั่วไป อาจกล่าวได้ว่า หากอัตราการรีไซเคิลส้งมากเท่าใด 
ผู้ลกระทบต่อสภาพภ้มิอากาศึก็จะตำ่าลงเท่านั�น ถึงแม้การรีไซเคิลจะเป็นทางเลือกขีองการทิ�งที่ดีที่สุดสำาหรับวัสดุส่วนใหญ่ และ  
อัตราการรีไซเคิลส้งก็เป็นที่แนะนำา แต่ในความเป็นจริง อัตราการรีไซเคิลยีังค่อนขี้างตำ่าในหลายีประเทศึ แม้แต่สำาหรับถ้วยีกระดาษ 
(กระดาษเป็นวัสดุรีไซเคิลที่ใชี้กันอยี่างแพร่หลายี) (Foteinis 2020) ความจริงแล้ว บ่อยีครั�งถ้วยีกระดาษไม่ได้จบลงในสายีธารการ
รีไซเคิลขียีะ ในฐานะที่เป็นถ้วยีเครื่องดื่มแบบถือ บ่อยีครั�งจะจบลงในถังขียีะ ซึ่งจะถ้กนำาไปขียีะฝัังกลบหรือเผู้าในเตาเผู้า ถึงแม้วัสดุ 
จะสามารถรีไซเคิลได้ทางเทคนิค แต่ไม่ได้หมายีความว่า มันจะรีไซเคิลได้ เชี่น PS สำาหรับถ้วยีใชี้แล้วทิ�งและฝัาใชี้อยี่างแพร่หลายีและ
สามารถรีไซเคิลได้ทางเทคนิค แต่อัตราการรีไซเคิลกลับตำ่าและมีเพียีงไม่กี่ประเทศึที่ใชี้ PS ในสายีธารการรีไซเคิล (UNEP 2021) 
การรีไซเคิล PS มีราคาส้งและ

บ่อยีครั�งถ้กมองว่าไม่ทำากำาไรอยี่างเพียีงพอ นอกจากนี� สภาพขีองวัสดุอาจนำาไปส้่การบำาบัดขียีะที่ต่างกัน เชี่น หากถ้วยียีังมีสิ่ง 
ตกค้างขีองวัสดุอินทรียี์ มันก็อาจถ้กนำาไปเผู้าในเตาเผู้า หรือถ้กส่งไปขียีะฝัังกลบ แทนที่จะถ้กนำาไปรีไซเคิล

  2.3.4 ความสามารถในการนำากลับมาใชี้ใหม่

การที่ถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่ มีประสิทธิภาพดีกว่าถ้วยีใชี้แล้วทิ�งหรือไม่ ส่วนใหญ่จะขี้�นอยี้่กับจำานวนครั�งที่ถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่
ถ้กใชี้ ทั�งนี� จำานวนครั�งที่ถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่ต้องใชี้ เพ้่อให้ถึงจุดคุ้มทุนขีองภาชีนะทางเลือกใชี้ครั�งเดียีว ขี้�นอยี้่กับวัสดุขีองมัน 
และวัสดุขีองภาชีนะทางเลือกใชี้ครั�งเดียีว ถ้วยีทำาจาก PP ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ต้องใชี้ 21 ครั�ง จึงจะเปรียีบเทียีบได้เชีิงสิ่งแวดล้อม 
กับถ้วยีกระดาษใชี้แล้วทิ�ง ที่ถ้กส่งไปขียีะฝัังกลบ และ 41 ครั�งเมื่อเทียีบกับถ้วยีกระดาษใชี้แล้วทิ�ง ที่ถ้กส่งไปรีไซเคิล (Foteinis 
2020) ในการศึึกษาขีอง Foteinis (2020) เขีาสันนิษฐานว่า อัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ขีองถ้วยีพลาสติกทำาจาก PP คือ 500 
ครั�งในสหราชีอาณาจักร  

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



ในการศึึกษาโดยี VTT (2019) ผู้้้เขีียีนสรุปว่า ถ้วยีเซรามิกที่นำากลับมาใชี้ใหม่ จะต้องใชี้ 350 ครั�ง จึงจะคุ้มทุนกับถ้วยีกระดาษใชี้ 
แล้วทิ�ง ทั�งนี� ชี่วงการชีะล้าง คิดเป็น 90 % ขีองการปล่อยีแก๊ส นอกจากนี� ผู้้้เขีียีนตั�งขี้อสังเกตว่า ถ้วยีเซรามิกจะไม่มีวันแตก ถึงแม้
ว่าจะล้างถ้วยีเซรามิกอยี่างไม่เพียีงพอ หรือหากกว่า 80 % ขีองถ้วยีกระดาษใชี้แล้วทิ�ง จะถ้กนำาไปรีไซเคิลหลังการใชี้ ผู้้้เขีียีนใชี้ 
ส้ตรฟุุตพริ�นท์หมุนเวียีน ซึ่งจะให้เครดิตบางส่วนในกระบวนการรีไซเคิล สำาหรับการประหยีัดวัสดุใหม่ ซึ่งไม่จำาเป็นต้องผู้ลิต       
สำาหรับถ้วยีพลาสติกที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ผู้้้เขีียีนคาดว่า จำาเป็นจะต้องมีอัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ 20 ครั�ง เพ้่อให้ถึงจุดคุ้มทุน 
หากถ้วยีกระดาษใชี้ครั�งเดียีวถ้กนำาไปรีไซเคิล จุดคุ้มทุนจะเปลี่ยีนเป็นการใชี้ 32 ครั�งสำาหรับถ้วยีพลาสติกที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ส่วน
ถ้วยีเหล็กกล้าที่นำากลับมาใชี้ใหม่จะต้องใชี้อยี่างน้อยี 130 ครั�ง จึงจะถึงจุดคุ้มทุนกับถ้วยีกระดาษใชี้แล้วทิ�ง 

การศึึกษาโดยี  Almeida et al. (2018) สรุปว่า แก้วหรือถ้วยีทำาจาก PP จำาเป็นต้องใชี้ 24 ครั�ง จึงจะมีประโยีชีน์ต่อสิ่งแวดล้อม 
มากกว่า ถ้วยีกระดาษเคลือบด้วยี PE และ 10 ครั�ง จึงจะดีกว่าถ้วยีกระดาษเคลือบด้านในด้วยี PLA

อยี่างไรก็ตาม วิธีการล้างก็สามารถมีผู้ลกระทบต่อผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขีองถ้วยีเครื่องดื่มที่นำากลับมาใชี้ใหม่เชี่นกัน 
ถ้วยีเหล็กกล้าที่ล้างด้วยีมือจะต้องใชี้ 20 40 และ 70 ครั�ง เพ้่อให้มีค่า GWP ตำ่ากว่าถ้วยีใชี้แล้วทิ�ง ทำาจาก PET, PP หรือ PLA 
(Changwichan und Gheewala 2020) ทั�งนี� ถ้วยีเหล็กกล้าที่ล้างในเครื่องล้างจาน จำาเป็นต้องใชี้ประมาณ 100 ครั�ง จึงจะมีค่า 
GWP ตำ่ากว่าถ้วยีใชี้แล้วทิ�ง ทำาจาก PET, PP หรือ PLA และจำาเป็นต้องใชี้ 140 ครั�ง เพ้่อให้มีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั�งหมดตำ่า 
กว่าภาชีนะทางเลือกใชี้แล้วทิ�ง (Changwichan und Gheewala 2020)

ผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขีองถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่ อาจปรับปรุงให้ดีขี้�นไปอีก โดยีการใชี้ถ้วยีหลายีครั�งระหว่างรอบ 
การล้าง (Martin et al. 2018; Woods und Bakshi 2014)

  2.3.5 สรุป 

ในการเปรียีบเทียีบถ้วยีใชี้แล้วทิ�ง อาจกล่าวได้ว่า ถ้วยีกระดาษสามารถเปรียีบเทียีบได้ในเชีิงนิเวศึน์ กับถ้วยีทำาจาก PET ที่รีไซเคิล 
และมีผู้ลกระทบตำ่ากว่าถ้วยีทำาจาก PS ในขีณะที่ถ้วยีกระดาษเคลือบด้านในด้วยีไขี มีผู้ลกระทบตำ่ากว่าถ้วยีกระดาษเคลือบด้านใน
ด้วยีพลาสติก ถ้วยี PLA และถ้วยีกระดาษที่เคลือบด้านในด้วยี PLA ไม่จำาเป็นต้องมีประสิทธิภาพดีกว่าภาชีนะทางเลือกพลาสติก
จากฟุอสซิล ในส่วนขีองสิ่งแวดล้อม  

การรีไซเคิลเป็นการบำาบัดชี่วงหมดอายีุการใชี้งานที่เป็นที่นิยีมส่วนใหญ่ ถึงแม้บ่อยีครั�งเป็นไปได้ที่จะรีไซเคิล แต่ที่ไม่ได้รีไซเคิลเป็น 
เพราะเหตุผู้ลด้านค่าใชี้จ่ายี ระบบการจัดการขียีะทั่วไปในภ้มิภาค และพฤติกรรมขีองผู้้้บริโภค 

บริบททางภ้มิศึาสตร์ขีองการศึึกษามีความสำาคัญ เพราะการใชี้เทคโนโลยีีและพลังงานจะเป็นเฉพาะภ้มิภาคและเฉพาะประเทศึ ถึง 
แม้การเผู้าในเตาเผู้าพร้อมการนำาขียีะกลับมาใชี้เป้นพลังงาน เป็นการบำาบัดการจัดการขียีะที่ใชี้อยี่างแพร่หลายีในยีุโรป แต่ขียีะฝััง
กลบก็ยีังเป็นทางเลือกการจัดการขียีะหลักในภ้มิภาคอื่น เชี่น เอเชีียี โดยีเฉพาะ ขีาดการจัดการขียีะในประเทศึกำาลังพัฒนา โดยี 
ภาชีนะใชี้แล้วทิ�งจะจบลงเป็นขียีะในระบบการจัดการขียีะที่ไม่เป็นทางการ อัตราการรีไซเคิล ซึ่งมีผู้ลกระทบอยี่างมีนัยีสำาคัญต่อ 
ผู้ลลัพธ์ จะเปลี่ยีนไปทั่วโลก ไม่ว่าถ้วยีจะถ้กนำาไปรีไซเคิลบ่อยีหรือไม่ ขี้�นอยี้่กับการใชี้ และสภาพที่เป็นอยี้่เมื่อทิ�งขียีะ เชี่น หากถ้วยี
กระดาษปนเป้�อนด้วยีวัสดุอินทรียี์ มันก็จะมีแนวโน้มว่า จะถ้กนำาไปเผู้าในเตาเผู้าหรือถ้กส่งไปขียีะฝัังกลบมากกว่าจะถ้กนำาไป 
รีไซเคิล   

สำาหรับถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ชี่วงการล้างเป็นชี่วงขีองวัฏจักรชีีวิตที่มีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส้งที่สุด ในขีณะที่สำาหรับถ้วยีใชี้ 
แล้วทิ�ง เป็นชี่วงการผู้ลิต การใชี้วัสดุรีไซเคิลเพ้่อผู้ลิตถ้วยี จะลดผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขีองถ้วยีแต่ละใบ โดยีเฉพาะสำาหรับถ้วยี 
ใชี้แล้วทิ�ง หรือสำาหรับถ้วยีที่ต้องใชี้การผู้ลิตที่ใชี้พลังงานเขี้มขี้น เชี่น ถ้วยีเหล็กกล้าที่นำากลับมาใชี้ใหม่

โดยีทั่วไป  ถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่มีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยีกว่าถ้วยีใชี้แล้วทิ�ง ถึงแม้จะขี้�นอยี้่กับจำานวนครั�งที่ถ้วยีที่นำากลับ 
มาใชี้ใหม่จะต้องใชี้เพ้่อให้มีประสิทธิภาพดีกว่าถ้วยีใชี้แล้วทิ�ง การส้ญเสียีถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่อาจส้งกว่า หากผู้้้บริโภคไม่ได้เป็น 
เจ้าขีองถ้วยี ถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่ส่วนใหญ่จำาเป็นต้องใชี้ 10-140 ครั�ง เพ้่อให้มีฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าถ้วยีใชี้แล้วทิ�ง 
ในทางตรงกันขี้าม ศึักยีภาพในการทำาให้เกิดการทิ�งขียีะขีองถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่ จะตำ่ากว่าถ้วยีใชี้แล้วทิ�ง จากนำ�าหนักที่หนักกว่า 
ในหม้่ถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ถ้วยีทำาจาก PP มีจุดแขี็งทางด้านสิ่งแวดล้อมเหนือถ้วยีเซรามิก และจึงจำาเป็นต้องใชี้บ่อยีน้อยีกว่า  
เพ้่อเปรียีบเทียีบกับถ้วยีใชี้แล้วทิ�ง 

ในการศึึกษาวัฏจักรชีีวิต ไม่ชีัดเจนว่า การล้างด้วยีมือ หรือการล้างในเครื่องล้างจาน จะดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ากันสำาหรับถ้วยีที่
นำากลับมาใชี้ใหม่ โดยีทั่วไป อาจกล่าวได้ว่า เครื่องล้างจานรุ่นใหม่มีการใชี้พลังงานน้อยีลง เมื่อเทียีบกับรุ่นเก่า ดังนั�น จึงเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการล้างด้วยีมือ อยี่างไรก็ตาม หากล้างด้วยีมือด้วยีนำ�าเยี็น อาจมีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำ่ากว่าการ  
ล้างด้วยีเครื่องล้างจานจากคนรุ่นก่อน 

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



 2.4 บรรจุภัณฑ์อาหารซื�อกลับบ้าน

ระบบบรรจุภัณฑ์อาหารซื�อกลับบ้านจะใชี้ในการขีนส่งอาหารจากร้าอาหารไปยีังสถานที่ต่างๆ เพ้่อบริโภค เชี่น ที่บ้านขีองล้กค้า 
และยีังใชี้อยี่างแพร่หลายีในสาขีาการส่งอาหาร บรรจุภัณฑ์ซื�อกลับบ้านอาจมีร้ปทรงต่างๆ และทำาจากวัสดุต่างๆ ขี้�นอยี้่กับอาหาร 
ที่ขีนส่ง ระบบบรรจุภัณฑ์อาหารซื�อกลับบ้านส่วนใหญ่เป็นการใชี้ครั�งเดียีว แต่ก็มีภาชีนะทางเลือกที่นำากลับมาใชี้ใหม่เพิ่มจำานวนขี้�น
เรื่อยีๆ บทนี�จะเปรียีบเทียีบวัสดุต่างๆ ขีองบรรจุภัณฑ์ซื�อกลับบ้านใชี้ครั�งเดียีว และภาชีนะทางเลือกที่นำากลับมาใชี้ใหม่  

  2.4.1 วัสดุที่นิยีมใชี้มากที่สุด 

บรรจุภัณฑ์ทำาจากพลาสติกซื�อกลับบ้านใชี้ครั�งเดียีว อาจทำาจากพลาสติกจากฟุอสซิลต่างๆ เชี่น PS, extruded polystyrene 
(XPS), PP และ PET หรืออาจทำาจาก พลาสติกชีีวภาพ เชี่น PLA หรือวัตถุดิบชีีวภาพ เชี่น วัสดุขียีะอินทรียี์ หรือ พ้ชีผู้ล เชี่น 
อ้อยีหรือขี้าวโพด และไม้ ระบบบรรจุภัณฑ์ซื�อกลับบ้านใชี้ครั�งเดียีว อาจทำาจากวัสดุอื่นมากกว่าพลาติก เชี่น กระดาษหรือไผู้่

ระบบบรรจุภัณฑ์หลายีชีั�นซื�อกลับบ้าน เป็นระบบบรรจุภัณฑ์ที่ทำาจากชีั�นต่างๆ ขีองวัสดุ ชีั�นที่ต่างกันอาจเป็นพลาสติกจากฟุอสซิล 
พลาสติกชีีวภาพ หรือวัสดุที่ไม่ใชี่พลาสติก ทำาให้ระบบบรรจุภัณฑ์มีคุณสมบัติที่หลากหลายี

  2.4.2 ผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

การผู้ลิต PLA อาจเป็นขีั�นตอนการผู้ลิตที่ใชี้พลังงานเขี้มขี้น ขี้�นอยี้่กับวัตถุดิบที่ใชี้ PLA ผู้ลิตจากวัสดุขียีะชีีวภาพ  หรือ isobu-
tanol จะดีกว่า PLA ที่ผู้ลิตโดยีตรงจากนำ�าตาลหมัก ผู้ลิตภัณฑ์จาก PLA ใชี้ครั�งเดียีวไม่มีจุดแขี็งที่ชีัดเจนเหนือทางเลือกเชีื�อเพลิง
ฟุอสซิล ซึ่งจะมีความชีัดเจนมากยีิ่งขี้�น เมื่อหันไปศึึกษาผู้ลิตภัณฑ์อื่น การศึึกษาโดยี  Suwanmanee et al. (2013) สรุปว่า กล่อง 
ทำาจาก PLA มีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส้งกว่ากล่องทำาจาก PS เมื่อระบบไฟุฟุ้าใชี้เครือขี่ายีที่เชีื่อมต่อกันสำาหรับการจ่ายีไฟุฟุ้า 
ขีองไทยี เครือขี่ายีที่เชีื่อมต่อกันสำาหรับการจ่ายีถ่านหินขีองไทยี หรือแก๊สขีองไทยี (Suwanmanee et al. 2013) นอกเหนือจากค่า 
GWP ผู้้้เขีียีนได้พิจารณาการปรับกรดและการเกิดหมอกควันทางเคมี  กล่องทำาจาก PS มีประสิทธิภาพดีกว่ากล่องจาก PLA 
ในทั�งสามประเภทผู้ลกระทบ ผู้้้เขีียีนไม่รวมการจัดการขียีะ หากรวมการจัดการขียีะ จะนำาไปส้่ผู้ลลัพธ์ที่แยี่กว่ากล่องทำาจาก PLA 
เนื่องจากการจัดการขียีะในไทยีจะเป็นการใชี้ขียีะฝัังกลบเป็นส่วนใหญ่ การทิ�ง PLA ในขียีะฝัังกลบจะปล่อยีแก๊สมีเทนและ CO2 
ออกมา การปล่อยีแก๊สจากการใชี้ที่ดินที่เปลี่ยีน จากขี้าวโพดและมันสำาปะหลัง เป็นปัจจัยีที่สำาคัญที่สุดที่นำาไปส้่ค่า GWP ขีอง PLA 
(Suwanmanee et al. 2013)

Madival et al. (2009) เปรียีบเทียีบระบบบรรจุภัณฑ์สตรอเบอรีที่แตกต่างกัน ทำาจาก PLA, PET และ PS ผู้้้เขีียีนสรุปว่า ชี่วงการ
ขีนส่งขีองวัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยีที่สำาคัญต่อผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขีองวัสดุ ผู้ลการศึึกษานี� ขี้�นอยี้่กับระยีะทางที่สันนิษฐาน 
ไว้ การสรุปว่าชี่วงการขีนส่งเป็นปัจจัยีสำาคัญขีองฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อม ตรงกันขี้ามกับผู้ลลัพธ์ขีอง Edwards und Fry 
(2011)และ Khoo et al.(2010) ในการศึึกษาขีอง Madival et al. (2009)บรรจุภัณฑ์ทำาจาก PET มีผู้ลกระทบต่อสภาพภ้มิอากาศึ
มากที่สุด จากนำ�าหนักที่หนักกว่า และผู้ลกระทบที่มากกว่าในชี่วงการผู้ลิตและการขีนส่ง ระบบบรรจุภัณฑ์ทำาจาก PS จะมี 
ประสิทธิภาพดีที่สุดจาก 7 ใน 9 ประเภทผู้ลกระทบ ส่วน PLA จะมีประสิทธิภาพดีกว่า ในประเภทผู้ลกระทบด้านความเป็นพิษต่อ 
ระบบนิเวศึน์ทางนำ�า และพลังงานเท่านั�น

Johansson et al. (2019) โปรดเปรียีบเทียีบถาดอาหารหลายีชีั�นใชี้ครั�งเดียีว 3 ชีนิดดังนี�: 

 • FibreForm ซึ่งประกอบด้วยีกระดาษชีีวภาพหลายีชีั�น ลามิเนตด้วยีฟุ้ล์มหลายีชีั�นทำาจาก PE, PA, ethylene            
vinyl alcohol copolymer (EVOH) และกาว

 • อสัณฐานหลายีชีั�นขีอง PET, PE, EVOH, polybutelene และกาว 

 • EPS 

ถาด FibreForm ทำาจากวัสดุชีีวภาพ  85 % และกระดาษเป็นส่วนประกอบหลัก ถาดอีกสองใบทำาจากฟุอสซิล ถาดทั�งหมดมีฝัา 
ทำาจากวัสดุจากฟุอสซิล  ถาด FibreForm มีประสิทธิภาพดีกว่าวัสดุอีกสองชีนิด ในประเภทสิ่งแวดล้อมที่ศึึกษาทั�งหมด 4 ประเภท 
ผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ตำ่ากว่า เป็นเพราะผู้ลกระทบที่ตำ่ากว่าขีองการผู้ลิตถาด FibreForm เมื่อเทียีบกับประเภทอื่นๆ ถาด 
FibreForm ยีังมีค่า GWP ตำ่ากว่ามากในชี่วงการหมดอายีุการใชี้งาน เทียีบกับอีก 2 ประเภท  จุดแขี็งขีองชี่วงการหมดอายีุการใชี้ 
งานขีองถาด FibreForm เป็นผู้ลขีองการรีไซเคิล ผู้้้เขีียีนระบุว่า ถาด FibreForm สามารถรีไซเคิลได้ในระบบการรีไซเคิล 
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีอยี้่ ดังนั�น 89.4% ขีองถาด FibreForm จึงเขี้าส้่สายีธารขีองการรีไซเคิล ในขีณะที่ถาดอีก 2 ประเภทจะถ้ก 
นำาไปเผู้าในเตาเผู้า การศึึกษาไม่ได้กล่าวว่า ฟุ้ล์มหลายีชีั�น ทำาจาก PE และ PA มีผู้ลต่อกระบวนการรีไซเคิลถาด FibreForm 
อยี่างไร

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



หลักฐานแสดงว่า บรรจุภัณฑ์อาหารทำาจากกระดาษใชี้ครั�งเดียีวเพ้่อซื�อกลับบ้าน มีผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า 
ภาชีนะทางเลือกทำาจากฟุอสซิลบางตัว เชี่น มีคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ที่ดีกว่า PS และ PLA เมื่อการบำาบัดขียีะคือขียีะฝัังกลบ และ    
กระดาษไม่ได้แสดงการสลายีตัวจากการเคลือบ อยี่างไรก็ตาม หากคำานึงถึงการสลายีตัวขีองกระดาษในระหว่างการบำาบัดขียีะ 
วัสดุ ทางเลือกขีองกระดาษจะมีคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ที่ส้งกว่า PS แต่ยีังตำ่ากว่าบรรจุภัณฑ์ทำาจาก PLA (Franklin Associates 
2011) จุดแขี็งสำาคัญขีองบรรจุภัณฑ์กระดาษ คือ การรีไซเคิลเป็นเรื่องที่ดำาเนินการทั่วไปในหลายีประเทศึ ไม่เหมือนการรีไซเคิล 
PLA หรือ PS

การศึึกษาโดยี Belley (2011) เปรียีบเทียีบกล่องพลาสติกที่แตกต่างกัน 6 ใบ และกล่อง 1 ใบ ทำาจากเยีื่อกระดาษขี้�นร้ปที่รีไซเคิล 
(molded pulp หรือ MP) และผู้้้เขีียีนมีขี้อสรุปดังนี�:

 - ถาดทำาจาก XPS และ MP มีผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดและกล่องทำาจาก PLA มีผู้ลการดำาเนินงานด้าน 
สิ่งแวดล้อมที่แยี่ที่สุด

 - วัตถุดิบและชี่วงการผู้ลิตขีองถาด มีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 

 - กล่องพลาสติกทำาจาก PET รีไซเคิล 100 % มีผู้ลลัพธ์ที่เทียีบได้กับ XPS และ MP ในประเภทผู้ลกระทบต่อสุขีภาพ 
มนุษยี์และมลภาวะจากธาตุอาหารพ้ชีในนำ�า

 - XPS ไม่ได้ทำาจากวัสดุรีไซเคิล แต่มวลตำ่าขีองมันมีผู้ลต่อการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ภ้มิศึาสตร์ขีองการศึึกษาขีอง Belley (2011) คือ เมืองควิเบค พร้อมไฟุฟุ้าที่สัดส่วนส่วนใหญ่เป็นไฟุฟุ้าพลังนำ�า ผู้้้เขีียีนระบุว่า 
ผู้ลลัพธ์มีความอ่อนไหวต่อสัดส่วนการใชี้ไฟุฟุ้าในขีั�นตอนการผู้ลิต อยี่างไรก็ตาม การเปลี่ยีนสัดส่วนการใชี้ไฟุฟุ้า ไม่เปลี่ยีน 
ขี้อสรุปที่ว่า XPS และ MP เป็นวัสดุทางเลือกใชี้ครั�งเดียีวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 

การศึึกษาโดยี Gallego-Schmid et al. (2019) เปรียีบเทียีบบรรจุภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีวสำาหรับซื�อกลับบ้าน 3 ประเภท ทำาจาก XPS, 
PP และอะล้มิเนียีม พร้อม Tupperware ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ทำาจาก PP การศึึกษาสรุปได้ดังนี�:

 - XPS มีผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด ในหม้่วัสดุทางเลือกใชี้ครั�งเดียีว

 - Tupperware จะต้องใชี้ 16-39 ครั�ง เพ้่อให้ได้คะแนนดีกว่าภาชีนะทำาจาก XPS ใชี้แล้วทิ�ง ในประเภทผู้ลกระทบส่วนใหญ่

 - มีเพียีงผู้ลกระทบประเภทการทำาลายีทรัพยีากรเท่านั�น ที่ TupperÖware ต้องใชี้ 208 ครั�ง

 - Tupperware ทำาจากอะล้มิเนียีมใชี้แล้วทิ�งและทำาจาก PP ใชี้ครั�งเดียีว เป็นทางเลือกที่แยี่ที่สุด 

 - PP ใชี้ครั�งเดียีวมีค่า GWP ส้งสุด และมีความต้องการพลังงานปฐมภ้มิส้งสุด

 - ถึงแม้ XPS จะมีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำ่าที่สุด ในหม้่ภาชีนะใชี้ครั�งเดียีว แต่ก็มีศึักยีภาพในการทำาให้เกิดการทิ�งขียีะ 
ส้งสุดด้วยี  จากการมีนำ�าหนักเบา และ 

 - การรีไซเคิล XPS ไม่ใชี่ลำาดับความสำาคัญต้นๆ ในประเทศึต่างๆ ส่วนใหญ่ ด้วยีค่าใชี้จ่ายีที่ส้ง ซึ่งมีผู้ลทำาให้ XPS มี   
ศึักยีภาพในการทำาให้เกิดการทิ�งขียีะ  

ภาชีนะทำาจาก PP ที่นำากลับมาใชี้ใหม่สำาหรับซื�อกลับบ้าน จะต้องใชี้ 18 ครั�ง จึงจะมีค่า GWP ที่ดีกว่าภาชีนะทำาจาก XPS ใชี้แล้วทิ�ง 
สำาหรับซื�อกลับบ้าน (Gallego-Schmid et al. 2019) Baumann et al. (2018) มีขี้อสรุปเหมือนกัน คือ ในเชีิงสิ่งแวดล้อม ภาชีนะ 
พลาสติกที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ดีกว่าภาชีนะทำาจาก PS ใชี้แล้วทิ�ง และภาชีนะพลาสติกที่นำากลับมาใชี้ใหม่ สำาหรับขีนส่งผู้ักและผู้ลไม้ 
ในเชีิงนิเวศึน์ จะดีกว่าภาชีนะใชี้แล้วทิ�ง ทำาจากไม้ พลาสติก และกระดาษแขี็ง (Accorsi et al. 2014)

ปัจจัยีสำาคัญที่ไม่ได้มีการพิจารณาในการประเมินวัฏจักรชีีวิตส่วนใหญ่ สำาหรับระบบซื�อกลับบ้าน คือ ระบบบรรจุภัณฑ์สามารถ 
ปกป้องอาหารได้ดีเพียีงใด สิ่งนี�สำาคัญ เพราะอาหารที่ถ้กปกป้องในระบบบรรจุภัณฑ์ บ่อยีครั�ง มีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส้งกว่า 
ระบบบรรจุภัณฑ์ที่อยี้่รอบนอก (Notamicola et al. 2017) ดังนั�น การปกป้องอาหารควรเป็นความสำาคัญลำาดับแรกสำาหรับระบบ
บรรจุภัณฑ์อาหาร

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



  2.4.3 ความสามารถในการนำาไปรีไซเคิล

ความสามารถในการนำาไปรีไซเคิลมีความสำาคัญต่อภาชีนะใชี้ครั�งเดียีว อยี่างไรก็ตาม ถึงแม้ในทางทฤษฎี เป็นไปได้ที่จะรีไซเคิล แต่ 
ไม่ได้หมายีความว่า ในทางปฏิบัติ จะมีการรีไซเคิล เชี่น การรีไซเคิล XPS มีความเป็นไปได้ทางทฤษฎี แต่ไม่มีการนำาไปปฏิบัติจากค่า 
ใชี้จ่ายีที่ส้ง ดังนั�น ส่วนมาก XPS จึงถ้กนำาไปเผู้าในเตาเผู้า หรือถ้กส่งไปขียีะฝัังกลบแทน (Gallego-Schmid et al. 2019; Belley 
2011) อีกอุปสรรคหนึ่งขีองการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์สำาหรับซื�อกลับบ้าน ก็คือ การปนเป้�อนขีองขียีะอาหาร ซึ่งจะจบลงในถังขียีะ 
มากกว่าจะถ้กนำาไปรีไซเคิล เพราะผู้้้บริโภคมีแนวโน้มที่จะทิ�งภาชีนะลงในถังขียีะ  

ในการศึึกษาที่ดำาเนินการในแคนาดา Belley (2011) สันนิษฐานว่า กล่อง PET ทำาจากวัสดุรีไซเคิล 100 % ในขีณะที่อัตราการ 
รีไซเคิลอยี้่ที่เพียีง 38 % เชี่นเดียีวกัน MP ก็ถ้กสันนิษฐานว่า ทำาจากวัสดุรีไซเคิล 100 % แต่มีเพียีง 41 % ที่รีไซเคิลในชี่วงการ 
หมดอายีุการใชี้งาน กล่อง PLA ถ้กสันนิษฐานว่า ประกอบด้วยีวัสดุรีไซเคิล 10 % และกล่องดังกล่าว 100 % จบลงในขียีะฝัังกลบ 
ซึ่งแสดงว่า การสันนิษฐานในการศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตไม่สอดคล้องเสมอไปกับการรีไซเคิลในชีีวิตจริง อยี่างไรก็ตาม  
การสันนิษฐานดังกล่าวก็ยีังสมเหตุสมผู้ล เพ้่อชีี�นำาการตัดสินใจไปส้่การอำานวยีความสะดวกให้อัตราการรีไซเคิลส้งขี้�น

สำาหรับความสามารถในการรีไซเคิล ไม่ใชี่เพียีงวัสดุเท่านั�นที่มีความสำาคัญ แต่ก็ขี้�นอยี้่กับว่า มันเป็นวัสดุประเภทเดียีวกันทั�งหมด 
หรือวัสดุประเภทหลายีชีั�น  เป็นการง่ายีกว่าสำาหรับโรงงานรีไซเคิลที่จะรีไซเคิลวัสดุบริสุทธ์ สำาหรับโรงงานรีไซเคิล บ่อยีครั�งเป็น 
การยีากที่จะแยีกวัสดุที่แตกต่างกันจากวัสดุประเภทหลายีชีั�น ดังนั�น ในหลายีกรณี บรรจุภัณฑ์ประเภทหลายีชีั�นจะถ้กนำาไปเผู้าใน 
เตาเผู้า หรือนำาไปขียีะฝัังกลบ แทนที่จะนำาไปรีไซเคิล

อีกตัวอยี่างหนึ่งขีองอุปสรรคขีองการรีไซเคิล คือ เมื่อบรรจุภัณฑ์ทำาจาก PLA พบว่าอยี้่ในสายีธารขียีะ ทั�งนี� PLA มีผู้ลกระทบ 
เชีิงลบต่อการรีไซเคิล PET โรงงานคัดแยีกขียีะทั่วไปส่วนใหญ่มีปัญหาในการแยีกแยีะระหว่าง PET และ PLA ซึ่งเป็นการลดระดับ 
ความบริสุทธ์ขีองคอมปาวด์ที่ผู้่านกระบวนการขี้�นร้ปเป็นผู้ลิตภัณฑ์แล้ว (recyclate) ทำาจาก PET ดังนั�น PLA มีแนวโน้มที่จะจบ 
ลงในขียีะฝัังกลบหรือเตาเผู้าขียีะ มากกว่าถ้กส่งไปรีไซเคิลขียีะ ซึ่งดีกว่า (Benetto et al. 2015)

  2.4.4 ความสามารถในการนำากลับมาใชี้ใหม่ 

อัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่มีความสำาคัญในบรรจุภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ใหม่สำาหรับซื�อกลับบ้าน Tupperware ที่ทำาจาก PP 
จะต้องใชี้ 16-208 ครั�ง เพ้่อให้ดีกว่า XPS ขี้�นอยี้่กับประเภทผู้ลกระทบและการบริหารจัดการชี่วงหมดอายีุการใชี้งาน (Galle-
go-Schmid et al. 2019) สำาหรับประเภทผู้ลกระทบขีอง GWP ภาชีนะทำาจาก PP ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ จะต้องใชี้เพียีง 18 ครั�ง 
เพ้่อให้ได้ค่า GWP ตำ่ากว่า XPS (Gallego-Schmid et al. 2019) ส่วน Tupperware ทำาจาก PP ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ต้องใชี้ 208 
ครั�ง จึงจะดีกว่า XPS เฉพาะประเภทผู้ลกระทบด้านกระบวนการยี่อยีสลายีทางกายีภาพ สำาหรับประเภทผู้ลกระทบอีก 10 ด้าน 
อัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ส้งสุด 39 ครั�งก็เพียีงพอ

Tupperware ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ทำาจาก PP มีประโยีชีน์ต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเทียีบกับ Tupperware ทำาจากแก้ว การศึึกษาขีอง 
Gallego-Schmidt et al. (2019) สรุปว่า ภาชีนะใส่อาหารเป็นแก้วที่นำากลับมาใชี้ใหม่ จะต้องใชี้ 3.5 ครั�งบ่อยีกว่าภาชีนะใส่อาหาร 
ทำาจาก PP ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ เพ้่อให้สามารถเปรียีบเทียีบได้ทางสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำาคัญที่จะต้องระบุตรงนี�ว่า การรีไซเคิลแก้ว 
เป็นการปฏิบัติทั่วไปในหลายีประเทศึ และการประเมินวัฏจักรชีีวิตไม่รวมความเสี่ยีงขีองการทิ�งขียีะหรือไมโครพลาสติก 
ซึ่งคาดว่าจะส้งกว่าสำาหรับ Tupperware ทำาจาก PP

  2.4.5 สรุป 

อาจกล่าวได้ว่า โดยีทั่วไป ภาชีนะใส่อาหารทำาด้วยีพลาสติกที่นำากลับมาใชี้ใหม่สำาหรับซื�อกลับบ้าน เชี่น ภาชีนะสำาหรับซื�อกลับบ้าน 
ทำาจาก PP ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ มีผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าทางเลือกใชี้ครั�งเดียีว  อยี่างไรก็ตาม ต้องแน่ใจว่า     
มีการนำากลับมาใชี้ใหม่บ่อยีครั�งอยี่างเพียีงพอ มีทางเลือกวัสดุต่างๆ สำาหรับภาชีนะซื�อกลับบ้านที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ภาชีนะทำาจาก 
PP มีจุดแขี็งเหนือภาชีนะแก้ว จากการปล่อยีแก๊สที่น้อยีกว่าในระหว่างการผู้ลิต และจากนำ�าหนักที่เบากว่า ภาชีนะแก้วจะต้องนำาไป 
ใชี้บ่อยีเท่าภาชีนะ PP 3.5 เท่า เพ้่อที่จะสามารถเปรียีบเทียีบกันได้ในเชีิงนิเวศึน์ 

การบริหารจัดการขียีะยีังเชีื่อมโยีงอยี่างใกล้ชีิดกับพ้�นที่ทางภ้มิศึาสตร์ และมีอิทธิพลต่อผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขีอง 
บรรจุภัณฑ์ เชี่น บรรจุภัณฑ์อาหารทำาจากกระดาษใชี้ครั�งเดียีวสำาหรับซื�อกลับบ้าน มีคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ดีกว่า PS และ PLA เมื่อ 
การบำาบัดขียีะเป็นขียีะฝัังกลบและกระดาษไม่ยี่อยีสลายีจากการเคลือบ อยี่างไรก็ตาม หากพิจารณาการยี่อยีสลายีขีองกระดาษ 
ระหว่างการบำาบัดขียีะ ทางเลือกขีองกระดาษจะมีคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ส้งกว่าบรรจุภัณฑ์ทำาจาก PS แต่ยีังตำ่ากว่าบรรจุภัณฑ์ทำาจาก 
PLA

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



ถึงแม้ด้เหมือนว่าภาชีนะทำาจาก PS/XPS จะมีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำ่ากว่าทางเลือกวัสดุใชี้ครั�งเดียีวอื่นๆ โดยีทั่วไป XPS จะไม่
นำาไปรีไซเคิลจากค่าใชี้จ่ายีที่ส้ง ดังนั�น มันจะถ้กนำาไปเผู้าในเตาเผู้าหรือไปยีังขียีะฝัังกลบ การเผู้าในเตาเผู้าพร้อมการนำาขียีะกลับ 
มาใชี้เป็นพลังงานนิยีมในยีุโรปมากกว่าในสหรัฐฯ ในขีณะที่ขียีะฝัังกลบเป็นที่นิยีมมากกว่าในสหรัฐฯ และประเทศึในเอเชีียีส่วนใหญ่ 
นอกจากนี� นำ�าหนักที่เบาขีองบรรจุภัณฑ์ทำาจาก XPS ยีังเพิ่มความเสี่ยีงจากการปลิวตามลมและจบลงโดยีการเป็นขียีะ

โดยีปกติ อาหารที่อยี้่ในบรรจุภัณฑ์มีฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าบรรจุภัณฑ์ที่อยี้่รอบอาหาร ดังนั�น วัตถุประสงค์หลักขีอง
ระบบบรรจุภัณฑ์สำาหรับซื�อกลับบ้าน คือ เพ้่อปกป้องอาหาร หากวัสดุที่มีฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมส้งกว่าวัสดุอีกชีนิด ปกป้อง 
อาหารเพ้่อไม่ให้ส้ญเสียีอาหาร จึงควรใชี้มากกว่า ในกรณีส่วนใหญ่ บรรจุภัณฑ์อาหารประเภทหลายีชีั�นสำาหรับซื�อกลับบ้าน    
สามารถเพิ่มคุณสมบัติที่หลากหลายียีิ่งขี้�นให้กับระบบบรรจุภัณฑ์ นำาไปส้่การปกป้องอาหารที่ดีขี้�น อยี่างไรก็ตาม การใชี้ชีั�นหลายี
ชีั�นทำาให้ยีากต่อการรีไซเคิลวัสดุ 

บรรจุภัณฑ์ทำาจาก PLA สำาหรับซื�ออาหารกลับบ้าน มีประสิทธิภาพดีกว่าบรรจุภัณฑ์ PET สำาหรับซื�ออาหารกลับบ้าน สำาหรับผู้ล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ อยี่างไรก็ตาม เป็นการยีากที่โรงงานคัดแยีกส่วนใหญ่จะเห็นความแตกต่างระหว่าง PLA และ PET 
ทำาให้ยีากที่จะใชี้ประโยีชีน์จากการรีไซเคิลเพ้่อบำาบัดขียีะและการทำาปุ�ยีหมักที่ดีกว่า เพราะ PLA มีแนวโน้มที่จะจบลงในขียีะฝัังกลบ 
หรือเตาเผู้าขียีะ 

พ้�นที่ทางภ้มิศึาสตร์ก็มีบทบาทสำาคัญ ในผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขีองระบบบรรจุภัณฑ์ซื�อกลับบ้านสำาหรับภาชีนะทางเลือกใชี้แล้ว
ทิ�ง ชี่วงการผู้ลิตมีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขีองชี่วงการผู้ลิตจะเชีื่อมโยีงโดยีตรงกับ 
การกำาหนดสัดส่วนพลังงานที่ใชี้ในภ้มิภาค ซึ่งก็จริงสำาหรับระบบการนำากลับมาใชี้ใหม่ในชี่วงการล้างภาชีนะด้วยี  

 2.5 บรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์

ต่างกับระบบบรรจุภัณฑ์และเครื่องดื่มอื่นๆ ในการศึึกษานี� บรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์มีหน้าที่อื่นนอกเหนือจากการขีนส่งเนื�อสัตว์ วัตถุ 
ประสงค์หลักขีองบรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์ คือ ปกป้องเนื�อสัตว์จากจุลินทรียี์ก่อโรค บ่อยีครั�ง เนื�อจะบรรจุแบบสุญญากาศึ เพ้่อยีืดอายีุ 
การเก็บรักษา ในขีณะที่ระบบบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เชี่น ระบบบรรจุภัณฑ์ซื�อกลับบ้าน หรือถุงกับขี้าว บ่อยีครั�ง ใชี้ในเวลาสั�นๆ แต่      
บรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์ออกแบบเพ้่อให้มีอายีุได้นาน ตั�งแต่วันจนถึงเดือน  บรรจุภัณฑ์ออกแบบเพ้่อปกป้องเนื�อสัตว์ให้มีอายีุการเก็บ 
รักษาที่นาน และไม่ถ้กทิ�งไป บรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์ส่วนใหญ่ ทำาจากพลาสติกจากฟุอสซิลใชี้ครั�งเดียีว บทนี�จะเปรียีบเทียีบวัสดุ 
พลาสติกต่างๆ และวัสดุทางเลือก

  2.5.1 วัสดุที่นิยีมใชี้มากที่สุด 

ระบบบรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์ส่วนใหญ่ เป็นพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว เชี่น XPS, PET, PP, PE และ polyamide (PA) และยีังทำาจาก 
พลาสติกชีีวภาพ เชี่น PLA หรือใชี้ระบบบรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์ทำาจากฟุ้ล์มขี้�นร้ปด้วยีความร้อนหลายีชีั�น บรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์ทำา 
จากฟุ้ล์มขี้�นร้ปด้วยีความร้อน โดยีปกติผู้ลิตโดยีใชี้วัสดุที่ผู้สมกันหลากหลายี เชี่น PA/PE และ PE/EVOH 

  2.5.2 ผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

ในการศึึกษาโดยี Pauer et al. (2020) ได้มีการเปรียีบเทียีบบรรจุภัณฑ์เบคอนที่แตกต่างกัน 6 ใบ ในส่วนขีองผู้ลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม ดังนี�: 

 - บรรจุภัณฑ์ฟุ้ล์มขี้�นร้ปด้วยีความร้อน 2 ใบ (PA/PE และ PE/EVOH) 

 - ถุงสุญญากาศึ 2 ใบ (PA และ PE) และ 

 - ถุงหด 2 ใบ (PE/polyvinylidene dichloride (PVdC) และ PA/EVOH/PE) 

Pauer et al. (2020) สรุปว่า ผู้ลกระทบต่อสภาพภ้มิอากาศึขีองผู้ลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ขี้�นอยี้่กับนำ�าหนักขีองวัสดุบรรจุภัณฑ์ และ 
ปริมาณขีอง PA จากวัสดุ 6 ประเภทที่ศึึกษา ถุงหดที่มี PVdC มีคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ตำ่าที่สุด และฟุ้ล์มขี้�นร้ปด้วยีความร้อนที่มี PA/
PE มีคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ส้งที่สุด ถึงแม้ฟุ้ล์ม PE/EVOH จะรีไซเคิลได้ดีกว่า จะพบว่า ผู้ลการเปลี่ยีนแปลงสภาพภ้มิอากาศึจะส้ง 
กว่าผู้ลกระทบต่อสภาพภ้มิอากาศึขีองฟุ้ล์มหดที่มี PVdC มาก ดังนั�น ในกรณีนี� มีการแลกเปลี่ยีนระหว่างการรีไซเคิลที่ดีกว่า และ 
ประโยีชีน์ต่อสภาพภ้มิอากาศึ ซึ่งเป็นผู้ลจากการลดนำ�าหนัก ซี่งจะต้องแลกมาด้วยีการรีไซเคิล อยี่างเห็นได้เด่น อีกการศึึกษาโดยี 
Barlow und Morgan (2013) ก็เน้นการลดวัสดุขีองวัสดุบรรจุภัณฑ์ โดยีไม่ลดความสามารถในการปกป้อง ซึ่งควรได้รับการจัด 
ลำาดับความสำาคัญให้เหนือกว่าการปรับปรุงการรีไซเคิล อยี่างไรก็ตาม เป็นที่สังเกตว่า ไม่ทุกประเทศึมีโรงงานเผู้าขียีะที่ทันสมัยี 

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



ที่ สามารถกรองไดออกซินที่เป็นพิษออก ดังนั�น การเผู้า PVdC ด้วยีเทคโนโลยีีที่ตำ่ากว่ามาตรฐาน จึงอาจนำาไปส้่การปล่อยีแก๊สที ่
เป็นอันตรายี ซึ่งจะลดประโยีชีน์ต่อสิ่งแวดล้อมลงไป ในกรณีดังกล่าว การใชี้บรรจุภัณฑ์ที่หนักกว่าแต่รีไซเคิลได้ดีกว่าจึงอาจเป็น 
ทางเลือกที่ดีกว่า 

ในทางตรงกันขี้าม การใชี้วัสดุรีไซเคิล สามารถลดผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขีองบรรจุภัณฑ์ได้อยี่างมีนัยีสำาคัญ ดังที่การศึึกษา 
ขีอง Maga et al. (2019) แสดงไว้ อยี่างไรก็ตาม วัสดุรีไซเคิลที่นำาไปใชี้ จะต้องปฏิบัติตามกฎขี้อบังคับสำาหรับการใชี้ที่สัมผู้ัสอาหาร 
โดยีเฉพาะเนื�อสัตว์ 

การศึึกษาโดยี Maga et al. (2019) เปรียีบเทียีบบรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์ใชี้แล้วทิ�ง 9 ประเภท ที่มีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสรุปดังนี�:

 - บรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์ทำาจาก XPS ที่มีนำ�าหนักเบา มีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำ่าสุด และที่ทำาจาก PLA มีผู้ลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมส้งสุด  

 - ภาชีนะทำาจาก PP เป็นภาชีนะที่ดีเป็นอันดับสองรองจาก XPS 

 - บรรจุภัณฑ์หลายีชีั�นมีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส้งกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ทำาจากวัสดุประเภทเดียีวกันทั�งหมด และจากการ 
ไม่สามารถรีไซเคิลด้วยี 

 - กล่อง PET ทำาจากวัสดุรีไซเคิล 100 % จะมีคาร์บอนฟุุตพริ�นท์น้อยีกว่ากล่อง PET ที่ทำาจากวัสดุใหม่ 100% ถึง 75 % 

 - กล่อง PLA ทำาคะแนนตำ่าที่สุด จาก 10 ใน 13 ประเภทผู้ลกระทบ ส่วนในอีก 3 ประเภทผู้ลกระทบ (การร่อยีหรอขีอง 
ทรัพยีากร การเปลี่ยีนแปลงสภาพภ้มิอากาศึ และการเปลี่ยีนแปลงสภาพภ้มิอากาศึ หากไม่รวมคาร์บอนไบโอจีนิก (biogenic 
carbon))  ผู้ลจาก PLA พบว่า จะอยี้่ระหว่างผู้ลกระทบขีองวัสดุอื่น 

การศึึกษาโดยี WikstrÖm et al. (2016) ได้เปรียีบเทียีบบรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์ใชี้ครั�งเดียีวสองประเภท คือ หลอดและถาด ถาดทำาจาก  
PET และฟุ้ล์มพลาสติกทำาจาก LDPE และ PET ส่วนหลอดทำาจาก PA หลอดนั�นหนักน้อยีกว่าถาดประมาณ 80 % จึงใชี้วัสดุ 
น้อยีกว่า ผู้ลแสดงว่า หลอดมีผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดีกว่า หากไม่พิจารณาด้านพฤติกรรมขีองล้กค้า อยี่างไรก็ตาม 
กลายีเป็นว่า ถาดที่มีลักษณะทิ�งง่ายี มีผู้ลกระทบอยี่างมีนัยีสำาคัญต่อผู้ลการดำาเนินงาน เพราะล้กค้าไม่สามารถใชี้บรรจุภัณฑ์ 
หลอดจนหมดได้ง่ายีนัก การออกแบบหลอดขีองบรรจุภัณฑ์ก่อให้เกิดขียีะอาหารมากขี้�น ดังนั�น ถาดจึงมีผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่ง
แวดล้อมดีกว่าบรรจุภัณฑ์หลอด หากรวมการพิจารณาพฤติกรรมขีองผู้้้บริโภคด้วยี ในกรณีนี� ผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้งขีอง 
เนื�อที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นปัจจัยีที่ชีี�ขีาด ในทางตรงกันขี้าม หลอดสามารถรักษาอาหารขี้างในได้นานกว่าซึ่งอาจมีการ      
เปลี่ยีนผู้ลการดำาเนินงานกลับไปยีังบรรจุภัณฑ์หลอดอีกครั�ง 

การศึึกษาโดยี Dilkes-Hoffman et al. (2018) ได้เปรียีบเทียีบระบบบรรจุภัณฑ์อาหารที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ (thermoplas-
tic starch หรือTPS และ polyhydroxyalkanoate (PHA) ที่เป็นวัสดุหลายีชีั�น) กับระบบบรรจุภัณฑ์อาหารจากฟุอสซิล ทำาจาก 
PP ทั�งนี� ระบบบรรจุภัณฑ์ที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพและระบบบรรจุภัณฑ์ทำาจาก PP มีคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ที่เหมือนกัน ในชี่วง 
การผู้ลิต คาร์บอนฟุุตพริ�นท์ทั�งหมดขีองระบบบรรจุภัณฑ์ที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ ขี้�นอยี้่กับการทิ�งขียีะเป็นอยี่างมาก หากการ 
ทิ�งขียีะเป็นขียีะฝัังกลบ โดยีไม่มีการนำามีเทนกลับคืนมา บรรจุภัณฑ์ที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพจะมีคาร์บอนฟุุตพริ�นท์เป็นสองเท่า 
ขีองบรรจุภัณฑ์ทำาจาก PP คาร์บอนฟุุตพริ�นท์ขีองบรรจุภัณฑ์ที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ อาจเป็นเพียีงคร้่งหนึ่งขีองระบบ 
บรรจุภัณฑ์ทำาจาก PP หากอัตราการนำากลับคืนมาขีองมีเทนที่ขียีะฝัังกลบอยี้่ที่ 97 % อยี่างไรก็ตาม ผู้้้เขีียีนระบุว่า อัตราการนำา
กลับคืนมาโดยีเฉลี่ยีขีองมีเทนในออสเตรเลียีอยี้่ที่ 30 % ซึ่งจะนำาไปส้่จุดอ่อนขีองระบบบรรจุภัณฑ์ที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ

ผู้ลการดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมขีองบรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์ไม่มีบทบาท เมื่อเทียีบกับภาพรวมขีองผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขีอง 
ผู้ลิตภัณฑ์เนื�อสัตว์ (Heller et al. 2019) การปกป้องผู้ลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ควรเป็นความสำาคัญอันดับแรกขีองนักออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์  การป้องกันขียีะอาหารผู้่านทางบรรจุภัณฑ์ โดยีการยีืดอายีุการเก็บรักษา มีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการ 
ลดผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขีองบรรจุภัณฑ์ (Pilz 2017)  ไม่ใชี่เนื�อสัตว์ทุกชีิ�นที่ขีายีจะห่อในพลาสติก เชี่น เนื�อสัตว์เป็นจำานวนมาก 
ขีายีตามร้านขีายีเนื�อ เนื�อสัตว์ ไส้กรอก และแฮมที่หั่นใหม่ๆ มีแนวโน้มที่จะเสียีจากจุลินทรียี์มากกว่าเนื�อที่บรรจุอยี้่ในบรรจุภัณฑ์ 
พลาสติกใชี้ครั�งเดียีว ดังนั�น วัสดุจากร้านขีายีเนื�อจึงมีอัตราการส้ญเสียีที่ค่อนขี้างส้ง (Pilz 2017)  

เนื่องจากชี่วงการผู้ลิตมีผู้ลกระทบมากที่สุดต่อฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมขีองระบบบรรจุภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีว (ไม่รวมเนื�อที่บรรจุใน 
บรรจุภัณฑ์) ฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมขีองถาดทำาจาก PS ขี้�นโฟุม สำาหรับเนื�อสด สามารถลดได้ 14 % โดยีใชี้พลังงานหมุนเวียีน
ในขีั�นตอนการผู้ลิต (Ingrao et al. 2015)

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



  2.5.3 ความสามารถในการนำาไปรีไซเคิล

สำาหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยีเฉพาะเนื�อสัตว์ มีความกังวลเกี่ยีวกับสารปนเป้�อนจากพลาสติกรีไซเคิลที่เขี้าไปในอาหาร วัสดุ      
รีไซเคิลต้องปฏิบัติตามระเบียีบการใชี้ที่สัมผู้ัสอาหาร โดยีเฉพาะเนื�อสัตว์ 

ในการศึึกษาโดยี Maga et al. (2019) อัตราการรีไซเคิลสันนิษฐานว่าอยี้่ที่ประมาณ 40 % ขีองบรรจุภัณฑ์ทำาจาก PP รีไซเคิล 
ในบริบทขีองยีุโรป การรีไซเคิลสันนิษฐานว่าจะไม่มี สำาหรับบรรจุภัณฑ์ทำาจากวัสดุหลายีชีั�น PET รีไซเคิล XPS หรือ PLA แทนที ่
จะรีไซเคิล วัสดุจะถ้กนำาไปเผู้าในเตาเผู้า หรือส่งไปขียีะฝัังกลบ ถาดทำาจาก PET รีไซเคิลสันนิษฐานว่าจะเป็นวัสดุรีไซเคิล 100 % 
และจากการใชี้วัสดุรีไซเคิล คาร์บอนฟุุตพริ�นท์จึงมีสัดส่วน 75% น้อยีกว่าคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ขีองถาดทำาจากวัสดุใหม่ 100% 

จากการศึึกษาขีอง  Pauer et al. (2020) บรรจุภัณฑ์ฟุ้ล์มขี้�นร้ปด้วยีความร้อน (PA/PE และ PE/EVOH) สามารถนำาไปรีไซเคิลได้ 
อยี่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีจุดแขี็งขีองการสามารถรีไซเคิลได้ แต่มันก็มีคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ที่ส้งกว่าถุงหดทำาจาก PE/PVdC  

  2.5.4 ความสามารถในการนำากลับมาใชี้ใหม่ 

ไม่มีการประเมินบรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ในการศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตที่ทบทวน 

  2.5.5 สรุป 

ไม่มีการประเมินทางเลือกที่นำากลับมาใชี้ใหม่ขีองระบบบรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์ ความหนาและนำ�าหนักขีองบรรจุภัณฑ์สามารถลด     
ฟุุต พริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมขีองบรรจุภัณฑ์ให้ตำ่าลงได้ ตราบเท่าที่มีการปกป้องอาหารที่จำาเป็น การใชี้วัสดุรีไซเคิลสามารถลด  
ฟุุต    พริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมขีองวัสดุบรรจุภัณฑ์ได้อยี่างมาก นอกจากนี� ความสามารถในการรีไซเคิลหลังการบริโภคขีอง 
บรรจุภัณฑ์ สามารถลดค่า GWP ขีองวัสดุบรรจุภัณฑ์ได้ 

การลดนำ�าหนักขีองบรรจุภัณฑ์ในบริบทขีองระบบบรรจุภัณฑ์ที่มีหลายีชีั�น นำาไปส้่ความสามารถในการรีไซเคิลที่ไม่ดี แต่โดยีรวม 
ชี่วยีลดผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  อยี่างไรก็ตาม ทางเลือกการจัดการขียีะและเทคโนโลยีีทางเลือกขีองการบำาบัดขียีะ มีอิทธิพล  
อยี่างมีนัยีสำาคัญต่อผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เชี่น ในประเทศึที่โรงงานเผู้าขียีะไม่มีเครื่องกรองไดออกซิน ดังนั�น การใชี้บรรจุภัณฑ์
ที่หนักกว่าแต่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้ อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 

ในประเทศึที่ส่วนใหญ่ใชี้การบำาบัดโดยีขียีะฝัังกลบ การมีหรือไม่มีระบบการนำามีเทนกลับคืนมา มีอิทธิพลต่อผู้ลกระทบด้าน            
สิ่งแวดล้อมขีองวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างๆ  

นอกจากนี� วัสดุรีไซเคิลบางชีนิด เชี่น XPS แสดงให้เห็นถึงผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ตำ่า  แต่ไม่ถ้กนำาไปรีไซเคิลจากค่าใชี้จ่ายีที่ส้ง 
และเสี่ยีงต่อการทิ�งขียีะยีิ่งขี้�น จากนำ�าหนักที่เบา

จากความสามารถในการรีไซเคิลที่ตำ่า ระบบบรรจุภัณฑ์ประเภทหลายีชีั�น มีผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ส้งกว่าบรรจุภัณฑ์
ที่ทำาจากวัสดุประเภทเดียีวกันทั�งหมด อยี่างไรก็ตาม หากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทหลายีชีั�นนำาไปส้่อายีุการเก็บรักษาที่นาน
ขี้�นขีองเนื�อสัตว์ ก็จะดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าวัสดุประเภทเดียีวกันทั�งหมด ที่มีอายีุการเก็บรักษาที่สั�นกว่าขีองเนื�อสัตว์

การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดขีองบรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์ คือ การยีืดอายีุการเก็บรักษาเนื�อสัตว์ เชี่น โดยีเฉลี่ยี เบคอนที่บรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์มีคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ 54 เท่าขีองบรรจุภัณฑ์ (Pauer et al. 2020) ดังนั�น การปกป้องอาหารควรเป็นเป้าหมายีหลัก 
ขีองการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบหลอดสำาหรับเนื�อสัตว์ อาจนำาไปส้่ขียีะอาหารในบรรจุภัณฑ์ เศึษอาหารในบรรจุภัณฑ์ 
อาจนำาไปส้่การเผู้าในเตาเผู้าและขียีะฝัังกลบ แทนที่จะนำาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิล

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตพยีายีามนำาเสนอฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยีรวมขีองสินค้า ในการดำาเนินการดังกล่าว 
ความจริงก็คือ ต้องทำาให้ง่ายีลงเป็นแบบจำาลอง แบบจำาลองที่ทำาให้ง่ายีลงนี� ไม่สะท้อนความซับซ้อนขีองระบบในโลกขีองความเป็น 
จริง เชี่น การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต โดยีปกติ จะไม่พิจารณาความเขี้มขี้นขีองสารอันตรายี และขีาดการนำาเสนอผู้ลกระทบ
ต่อความหลากหลายีทางชีีวภาพ (UNEP 2020a)

พลาสติกสามารถสลายีตัวเป็นไมโครพลาสติก หากไม่ถ้กส่งไปยีังระบบการทิ�งขียีะที่ถ้กต้อง ผู้ลกระทบขีองไมโครพลาสติกต่อ  
ระบบนิเวศึน์ถ้กละเลยีอยี่างสิ�นเชีิง ในการศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตส่วนใหญ่ การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตบางเรื่อง 
พยีายีามหาจำานวนขีองศึักยีภาพการทิ�งขียีะขีองวัสดุ แต่วิธีนี�ไม่เป็นที่นิยีม และไม่ใชี่ประเภทผู้ลกระทบที่เป็นทางการขีองการศึึกษา
การประเมินวัฏจักรชีีวิต  

ถึงแม้พลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ จะยี่อยีสลายีภายีใต้บางสถานการณ์ สถานการณ์ดังกล่าวบ่อยีครั�งมักไม่เป็นไปตามนั�น 
อยี่างไรก็ตาม การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตบ่อยีครั�ง จะทำาให้ด้ง่ายีว่า พลาติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพจะยี่อยีสลายีอยี่าง
สมบ้รณ์ หรือสลายีตัวเหมือนกระดาษ (Civancik-Uslu et al. 2019)  โดยีปกติ มักไม่พิจารณาว่า จะมีการสลายีตัวอยี่าง  
สมบ้รณ์หรือไม่ 

บทนี�จะเน้นประเภทผู้ลกระทบบางประการ ที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงในการศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตส่วนใหญ่

 3.1 สารอันตรายี 

ถุงชี้อปป้�ง ภาชีนะเครื่องดื่ม หรือถ้วยี บรรจุภัณฑ์อาหารสำาหรับซื�อกลับบ้าน และบรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์ เป็นผู้ลิตภัณฑ์พลาสติก 
ทำาจากวัสดุที่มีการนิยีมใชี้มากที่สุด ตามที่ระบุในแต่ละส่วนก่อนหน้านี� อยี่างไรก็ตาม นอกจากเม็ดโพลิเมอร์หรือฟุอยีล์ 
การผู้ลิตยีังต้องการสารต่างๆ เพิ่มเติม เชี่น สารเติมแต่ง กาว สารเคลือบ สารเสริม (4) และสารที่เพิ่มโดยีไม่ได้ตั�งใจอื่นๆ 

Groh et al. (2019) กล่าวว่า ทั�งหมด มีสารเคมีประมาณ 900-3,000 ชีนิด ที่น่าจะเกี่ยีวขี้องกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก สารเคมี 
อันตรายีที่ระบุ ใชี้ในพลาสติกในฐานะเป็นโมโนเมอร์ สารที่เกิดขี้�นระหว่างการสังเคราะห์ ตัวทำาละลายี สารลดแรงตึงผู้ิว สารชี่วยีให้ 
อ่อนตัว สารที่ทำาให้เกิดการคงตัว ยีาฆ่่าแมลง สารหน่วงไฟุ สารเร่ง และสารสี เป็นต้น ผู้้้วิจัยีนำาเสนอฐานขี้อม้ลขีองสารเคมีที ่
เกี่ยีวขี้องกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งรวมสารเคมีที่ใชี้ในระหว่างการผู้ลิตและ/หรืออยี้่ในผู้ลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ขีั�นสุดท้ายี 

ในส่วนขีองสารที่เป็นอันตรายี Groh et al. (2019) พบว่า สารเคมี 906 ชีนิด คาดว่าจะเกี่ยีวขี้องกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยี 63 
ชีนิดมีอันตรายีต่อสุขีภาพมนุษยี์ส้งสุด และ 68 ชีนิดมีอันตรายีต่อสิ่งแวดล้อม (5)  นอกจากนี� สาร 7 ใน 906 ชีนิดถ้กจัดโดยี    
สหภาพยีุโรปว่าเป็นสารเคมีที่ตกค้างยีาวนาน สะสมได้ในสิ่งมีชีีวิต และมีความเป็นพิษ (PBT) หรือเป็นสารเคมีที่ตกค้างยีาวนาน 
และสะสมได้ในสิ่งมีชีีวิตเป็นอยี่างมาก และ สาร 35 ชีนิด เป็นสารเคมีที่รบกวนการทำางานขีองต่อมไร้ท่อ เป็นที่สังเกตว่า สารบาง 
ชีนิดอาจมีอันตรายีมากกว่าหนึ่งกลุ่ม 

บรรจุภัณฑ์พลาสติกประกอบด้วยีสารดังกล่าว ไม่ว่าจะใชี้วัสดุใดก็ตาม เชี่น วัสดุใหม่ รีไซเคิล หรือชีีวภาพ (Geueke et al. 2018; 
Zimmermann et al. 2020) Zimmermann et al (2020) ศึึกษาบรรจุภัณฑ์อาหารชีีวภาพ เชี่น ถาด ถ้วยีกาแฟุ ที่ห่อถุงใบชีา 
การศึึกษาแสดงว่า ผู้ลิตภัณฑ์ชีีวภาพเหล่านี� ประกอบด้วยีสารเคมีปริมาณเท่ากับพลาสติกจากฟุอสซิล รวมทั�งบางตัวก็มีสมบัติ 
เป็นพิษ 

3.ประเด็นที่ไม่ครอบคลุมทั�งหมดในการศึึกษาการประเมิน   
   วัฏจักรชีีวิต

 (4) สารที่จำาเป็นในระหว่างขีั�นตอนการผู้ลิต เชี่น ตัวทำาละลายี
 (5) การจำาแนกความเป็นอันตรายีขีองสารเคมี จากระบบสากลในการจำาแนกความเป็นอันตรายีขีองสารเคมี (Globally Harmo-
nized System หรือ GHS)   
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และพบว่า ผู้ลิตภัณฑ์ 29 ใน 43 ชีนิดประกอบด้วยีสารเคมีที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษพ้�นฐาน 18 ชีนิดก่อให้เกิดภาระเครียีด 
ออกซิเดชีั่น และ 11 ชีนิดมีผู้ลกระทบต่อต่อมไร้ท่อ (6) 

ในการประเมินความเสี่ยีงจากสารอันตรายี นอกจากลักษณะที่เป็นอันตรายีแล้ว (ตามที่ประเมินโดยี Groh et al. (2019)) ต้อง 
พิจารณาฉากทัศึน์การได้รับสาร ภาพ 3-1 แสดงให้เห็นฉากทัศึน์การได้รับสารและการปล่อยีแก๊สขีองสารอันตรายีจากพลาสติก 
ในชี่วงวัฏจักรชีีวิต การปล่อยีแก๊ส 5 ประเภทเขี้าไปในบรรยีากาศึ อาจแตกต่างกัน การแพร่กระจายีเขี้าไปยีังวัสดุที่อยี้่ใน 
บรรจุภัณฑ์ การปล่อยีแก๊สไปในอากาศึ การชีะละลายีลงไปในดินและสภาพแวดล้อมที่เป็นนำ�า การยี่อยีสลายี เชี่น การเกิด 
ไมโครพลาสติก และการปลดปล่อยี 

ตัวอยี่างที่เป็นที่ร้้จักกันดีขีองสารอันตรายีที่เกี่ยีวขี้องกับบรรจุภัณฑ์มีดังนี�: 

 • กลุ่มสาร polyflurinated alkyl substances (PFAS) ใชี้ในฟุอยีล์บรรจุภัณฑ์และการเคลือบพลาสติก (ใชี้ครั�งเดียีว) 
รวมทั�ง  เครื่องใชี้บนโต๊ะอาหารทำาจากกระดาษแขี็ง ถ้วยี และชี้อนส้อม สาร PFAS จะสะสมในร่างกายีมนุษยี์ จากลักษณะที่ตกค้าง 
ยีาวนาน และยีังสะสมในสิ่งแวดล้อมโดยีไม่ยี่อยีสลายี จากขี้อม้ลขีองหน่วยีงานความปลอดภัยีด้านอาหารแห่งสหภาพ ยีุโรป (The 
European Food Safety Authority หรือ EFSA) มีความเชีื่อมโยีงระหว่างสาร PFAS เป็นรายีชีนิดและผู้ลการฉีด วัคซีนที่ลดลง 
นำ�าหนักเมื่อคลอดลดลง ระดับคลอเรสโตรอลที่ส้งขี้�นและการติดเชีื�อที่เพิ่มขี้�น เชี่น ลำาไส้อักเสบ อยี่างไรก็ตาม สาร 4,700 ชีนิดอีก 
หลายีตัวยีังแทบไม่มีการศึึกษา

 • กลุ่ม Bisphenols โดยีมี Bisphenol A เป็นตัวแทนขีองกลุ่มที่เป็นที่ร้้จักมากที่สุด ใชี้เป็นโมโนเมอร์ในการผู้ลิต 
พลาสติกโพลิคาร์บอเนตแบบใส เชี่น ถ้วยีหรือกระป�องนำ�าดื่ม และการผู้ลิตวัสดุที่เกี่ยีวขี้องกับพลาสติกอื่นๆ เชี่น การเคลือบด้าน 
ในกระป�องอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสารเคมีเหล่านี�เป็นสารที่รบกวนการทำางานขีองต่อมไร้ท่อ จึงมีผู้ลกระทบต่อระบบฮอร์โมน 
ขีองมนุษยี์ อีกทั�งโมเลกุลขีอง BPA ยีังสามารถเขี้าไปในเครื่องดื่ม ในระหว่างการใชี้ 

 • สารอีกกลุ่มหนึ่ง คือ phthalates ซึ่งทำาให้วัสดุมีความยีืดหยีุ่น บรรจุภัณฑ์เนื�อสัตว์บางชีนิดและการป้ดฝัาเกลียีวมี 
ส่วนประกอบขีองสาร phthalates อยี่างไรก็ตาม สาร phthalates สามารถเขี้าส้่อาหารได้ในระหว่างการผู้ลิต เชี่น เมื่อใชี้ 
นำ�ามันพ้ชี ผู้่านท่อพลาสติกแบบอ่อนที่ทำาจาก PVC สาร phthalates บางชีนิดมีผู้ลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ อยี่างไรก็ตาม 
ในทางปฏิบัติ การใชี้ ขีั�นตำ่าจะต้องไม่เกินหลักเกณฑ์การสัมผู้ัสอาหารขีองสาร phthalate

(6) พบสารเติมแต่งพลาสติก เชี่น butanediyldihexadecanamide, ethylenebis(palmitamide), erucamide and Irganox 
1076 รวมทั�งสารที่เพิ่มโดยีไม่ได้ตั�งใจ เชี่น tetraoxacyclotetracosane-tetrone มาจากบรรจุภัณฑ์ PE และ tris(2-nonylphe-
nyl) phosphate (ใน PE ชีีวภาพ) ซึ่งเป็นผู้ลิตภัณฑ์ยี่อยีสลายีขีองสารต้านออกซิเดชีั่น tris(nonylphenyl) phosphite (TNPP)

ภาพ 3-1: ฉากทัศึน์การได้รับสารเติมแต่งพลาสติกในวัฏจักรชีีวิตขีองพลาสติก

ที่มา: Maniadakis et al. 2018
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• Polyvinyl chloride (PVC) ใชี้ในบรรจุภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีวหลายีประเภท เชี่น ฉลากขีองขีวดพลาสติก กล่องและถาด 
บรรจุภัณฑ์โปร่งแสง (7)  โดยีเฉพาะ PVC ถ้กนำาไปใชี้ จากราคาที่ถ้ก มีความคงทน และป้องกันการขีูด PVC ในตัวขีองมันเองไม่มี 
ผู้ลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ อยี่างไรก็ตาม ในทางเลือกการบริหารจัดการเมื่อหมดอายีุการใชี้งาน ที่เกี่ยีวขี้องกับการบำาบัดด้วยี 
ความร้อนภายีใต้สภาวะที่ไม่ได้ถ้กควบคุม (การผู้ลิตพลังงานจากขียีะ การเผู้าในที่โล่ง และการแปรร้ปใหม่) มันจะทำาให้เกิดควันพิษ 
เป็นจำานวนมาก (มีส่วนประกอบขีอง hydrogen chloride, dioxins และ furans) ดังนั�น ขียีะจาก PVC เป็นความกังวลเป็นพิเศึษ 
ในภ้มิภาคที่ไม่มีหลักประกันขีองการบริหารจัดการขียีะพลาสติกที่ดี

 3.2 ไมโครพลาสติกและการทิ�งขียีะ

ผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีวจะใชี้เพียีงครั�งเดียีวและทิ�งไป ผู้ลก็คือ มีความเสี่ยีงส้งที่มันจะจบลงโดยีการเป็นขียีะในสิ่งแวดล้อมมากกว่าจะ
เป็นผู้ลิตภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ สำาหรับพฤติกรรมขีองผู้้้บริโภค ผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีวจะต่างจากผู้ลิตภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ใหม่  
การนำาผู้ลิตภัณฑ์ไปใชี้เพิ่ม จะทำาให้การนำากลับมาใชี้ใหม่ด้มีค่ามากขี้�น ซึ่งจะนำาไปส้่การลดการทิ�งอยี่างสะเพร่าหลังการใชี้

ผู้ลิตภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ บ่อยีครั�งมีความคงทนมากกว่าผู้ลิตภัณฑ์ใชี้แล้วทิ�ง ดังนั�น จึงมีนำ�าหนักมากกว่า หากวัสดุมีนำ�าหนัก 
เบาเท่าใด ก็จะปลิวไปตามลมง่ายีขี้�นเท่านั�น และจึงจบลงเป็นขียีะในสิ่งแวดล้อมง่ายีขี้�นเชี่นกัน (Civancik-Uslu et al. 2019)      
พลาสติกใชี้ครั�งเดียีวมีนำ�าหนักเบาเป็นพิเศึษ เชี่น PS และ XPS มีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำ่าในการผู้ลิตจากนำ�าหนักที่เบา แต่จะมี
ศึักยีภาพในการก่อให้เกิดการทิ�งขียีะส้งเป็นพิเศึษ 

วัสดุยี่อยีสลายีในอัตราที่ต่างกัน เมื่อจบลงเป็นขียีะในสิ่งแวดล้อม ในขีณะที่วัสดุที่ใชี่พลาสติก เชี่น กระดาษ ไผู้่ จะยี่อยีสลายีหลัง 
ระยีะเวลาหนึ่ง แต่พลาสติกจากฟุอสซิล และพลาสติกชีีวภาพบางชีนิดจะไม่สามารถยี่อยีสลายีอยี่างสมบ้รณ์ เมื่อพลาสติกเขี้า 
ไปในสิ่งแวดล้อม ก็จะอยี้่ที่นั่นเป็นเวลานาน จากความเสถียีรและความคงทน ลมและกระแสนำ�าจะทำาให้พลาสติกกระจายีในวงกว้าง 
เมื่อเวลาผู้่านไป การเสียีดสีและการสึกกร่อนพลาสติก จะก่อให้เกิดชีิ�นส่วนเล็กๆ เรียีกว่า ไมโครพลาสติก 

การเขี้าไปในร่างกายีขีองขียีะและพลาสติกจะก่อให้เกิดอันตรายีต่อสุขีภาพขีองสัตว์และถึงทำาให้เสียีชีีวิตได้ การเขี้าไปในร่างกายี 
ขีองไมโครพลาสติก จะทำาให้เกิดสารเคมีที่เป็นอันตรายีต่อห่วงโซ่อาหาร ไมโครพลาสติกจะพบในสัตว์นำ�าทุกประเภท ตั�งแต่ปลาไป 
จนถึงนก และสัตว์นำ�าเลี�ยีงล้กด้วยีนม (UBA 2013) ส่วนผู้ลขีองการสะสมไมโครพลาสติกในห่วงโซ่อาหารที่มีต่อสุขีภาพขีองมนุษยี์ 
ยีังทำาการวิจัยีอยี่างไม่เพียีงพอ   

 3.3 ความหลากหลายีทางชีีวภาพและการใชี้ที่ดิน

พลาสติกชีีวภาพไม่ได้มีความยีั่งยีืนมากไปกว่าพลาสติกดั�งเดิม การแทนที่พลาสติกจากฟุอสซิลด้วยีพลาสติกชีีวภาพไม่ทำาให้   
เกิดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขี้�นอยี่างมีนัยีสำาคัญ ในทางตรงกันขี้าม ผู้ลกระทบเปลี่ยีน ในการศึึกษาขีอง Ita-Nagy et al. 
(2020) ได้ทำาการวิเคราะห์การประเมินวัฏจักรชีีวิตจำานวนหนึ่ง ที่เปรียีบเทียีบระหว่างพลาสติกชีีวภาพกับพลาสติกจากฟุอสซิล 
และสรุปว่า “โดยีปกติ พลาสติกชีีวภาพจะแสดงผู้ลกระทบต่อการเปลี่ยีนแปลงขีองสภาพภ้มิอากาศึที่ตำ่ากว่าพลาสติกจาก 
ฟุอสซิล [...] อยี่างไรก็ตาม วัสดุดังกล่าวยีังแสดงภาระที่ส้งกว่าขีองประเภทสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยีวกับการเก็บเกี่ยีวและการปล้ก 
วัตถุดิบชีีวภาพ ซึ่งรวมประเภทการประเมินวัฏจักรชีีวิตที่เกี่ยีวกับนำ�า เชี่น มลภาวะจากธาตุอาหารพ้ชี และอากาศึ เชี่น การทำาลายี 
ชีั�นโอโซน หรือการเกิดหมอกควันทางเคมี” การแลกเปลี่ยีนแบบเดียีวกันยีังพบในการศึึกษาอื่นๆ (van der Harst et al. 2014; 
European Commission 2019; Papong et al. 2014)

 (7) เป็นการยีากที่จะแยีกแยีะ PVC โปร่งแสงจาก PET โปร่งแสง ซึ่งนำาไปใชี้งานใชี้ครั�งเดียีวหลายีประเภท การแยีกแยีะส่วนหนึ่งชี่วยี
ได้จากโค้ดรีไซเคิลที่พิมพ์ โดยี 1 หมายีถึง PET และ 3 หมายีถึง PVC

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



ปัญหาอีกสามประการที่เกี่ยีวกับวัสดุมีดังนี�: 

 • จากความท้าทายีเกี่ยีวกับการสร้างแบบจำาลอง การเปลี่ยีนแปลงการใชี้ที่ดิน (land use change หรือ LUC) (8) เป็น 
ประเภทขีองการประเมินวัฏจักรชีีวิตที่ได้รับการประเมินน้อยี อยี่างไรก็ตาม Piemonte and Gironi (2011)  ‘เน้นการเปลี่ยีนแปลง
การใชี้ที่ดินที่มีอิทธิพลส้งต่อการลดปล่อยีแก๊สเรือนกระจกซึ่งจะดำาเนินการโดยีการใชี้พลาสติกชีีวภาพแทนพลาสติกจากนำ�ามันใชี้
ครั�งเดียีว’ ผู้้้เขีียีนยีังชีี�ให้เห็นถึง ‘ความสำาคัญขีองการใชี้ขียีะชีีวมวล หรือชีีวมวลที่เติบโตในที่ดินเกษตรกรรมที่เสื่อมโทรมหรือ 
รกร้าง เพ้่อผู้ลิตพลาสติกชีีวภาพ ซึ่งจะให้ประโยีชีน์ทันทีและอยี่างยีั่งยีืน ในการปล่อยีแก๊สเรือนกระจก’ ในการศึึกษาขีอง Suwan-
manee et al. (2013) ผู้้้เขีียีนพบว่า การเปลี่ยีนแปลงการใชี้ที่ดิน เป็นปัจจัยีที่สำาคัญที่สุดขีองค่า GWP ขีองพลาสติกชีีวภาพ   

 • เป็นที่ทราบกันจากการอภิปรายีระหว่างอาหารและเชีื�อเพลิง การอภิปรายีที่สมเหตุสมผู้ลกำาลังดำาเนินการอยี้่ ในส่วน 
ขีองความขีัดแยี้งเรื่องการใชี้ที่ดิน เชี่น ที่ดินใชี้สำาหรับปล้กพ้ชีสำาหรับอาหารหรือชีีวมวล และพ้ชีที่ปล้กเป็นอาหาร เชี่น มันสำาปะหลัง 
จะใชี้ในการผู้ลิตพลาสติกแทนอาหารหรือไม่

 • ผู้้้ทำาการศึึกษาการประเมินผู้ลกระทบขีองวัสดุชีีวภาพขี้างต้น (European Commission 2018) ตระหนักว่า ‘ผู้ลผู้ลิต 
ที่ส้งในบราซิล และในสหรัฐฯ เป็นผู้ลขีองการปล้กพ้ชีเชีิงเดี่ยีวขีนาดใหญ่ ซึ่งขี้�นอยี้่กับพันธุ์ที่ผู้่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม 
(GMO) และผู้ลร้ายีอื่นๆ ที่ไม่รวมอยี้่ในการประเมินวัฏจักรชีีวิต สำาหรับเหตุผู้ลทางระเบียีบวิธีวิจัยีและความพร้อมใชี้งานขีอง 
ขี้อม้ล’ หรือกล่าวโดยีสั�นๆ อาจสรุปได้ว่า การปล้กพ้ชีเชีิงเดี่ยีว ซึ่งรวมการใชี้พันธุ์ GMO ปุ�ยีและยีาปราบศึัตร้พ้ชี นำาไปส้่การส้ญ 
เสียีขีองความหลากหลายีทางชีีวภาพ ซึ่งโดยีปกติยีากที่จะประเมินในเชีิงปริมาณ 

ในประเด็นนี� ตามที่สรุปโดยี Piemonte และ Gironi (2011) พลาสติกจากขียีะในภาคเกษตร เชี่น ชีานอ้อยี ใบปาล์ม ขียีะ 
เกษตรกรรมผู้สม ควรใชี้มากกว่าวัสดุชีีวภาพที่สามารถใชี้เป็นอาหาร

 3.4 ฉากทัศึน์ขีองการหมดอายีุการใชี้งานจริงขีองพลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ

การปล่อยีแก๊สในชี่วงหมดอายีุการใชี้งานขีองการประเมินวัฏจักรชีีวิตขี้�นอยี้่กับวัสดุและวิธีการทิ�งขียีะสำาหรับพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว
ส่วนใหญ่ การรีไซเคิลเป็นวิธีที่ดีที่สุด อยี่างไรก็ตาม โพลิเมอร์ที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพเขี้ากันไม่ได้กับโพลิเมอร์อื่นๆ 
หลายีประเภท (เชี่น polyolefins และ PET) ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสำาหรับโรงงานรีไซเคิล เพราะการมีโพลิเมอร์ที่ยี่อยีสลายีได้ทาง 
ชีีวภาพในวัตถุดิบที่นำาไปรีไซเคิล เป็นตัวก่อมลภาวะและลดคุณภาพขีองโพลิเมอร์รีไซเคิล 

ดังนั�น การแก้ปัญหาที่เห็นได้ชีัดมากที่สุดสำาหรับโพลิเมอร์ที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ คือ การยี่อยีสลายีโดยีการทำาปุ�ยีหมัก 
ในการประเมินวัฏจักรชีีวิต การยี่อยีสลายีขีองพลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ บ่อยีครั�ง จะถ้กทำาให้ง่ายีและและสันนิษฐานว่า 
เหมือน

กระดาษ (Civancik-Uslu et al. 2019; Mattila et al. 2011) จำานวนพลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพที่ยี่อยีสลายีภายีใต้ 
สภาวะแวดล้อม เชี่น การทำาปุ�ยีหมักที่บ้าน นำ�าทะเล เป็นต้น มีขี้อจำากัดมาก พลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพในเชีิงพาณิชียี์ 
ต้องการการบำาบัดเฉพาะ เพ้่อยี่อยีสลายีภายีในเวลาที่เหมาะสมถึง 6 เดือน (การหมักปุ�ยีเชีิงอุตสาหกรรม) นอกจากนี� จะใชี้เวลาใน
การยี่อยีสลายีมากกว่าขียีะอินทรียี์อื่นๆ ซึ่งนำาไปส้่ปัญหาสำาหรับโรงงานทำาปุ�ยีหมักชีีวภาพ (Kunitzsch 2018) ยีิ่งกว่านั�น การ 
ยี่อยีสลายียีังไม่เหมาะสำาหรับการสะสมอินทรียี์วัตถุ  

ทั�งพลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพและพลาสติกชีีวภาพสามารถนำาไปเผู้าในเตาเผู้าพร้อมการนำาขียีะมาใชี้เป็นพลังงาน 
อยี่างไรก็ตาม การเผู้าขียีะในเตาเผู้า ขี้�นอยี้่กับการบริหารจัดการขียีะขีองประเทศึ สำาหรับในไทยีและในมาเลเซียี การบริหารจัดการ
ขียีะยีังใชี้ขียีะฝัังกลบเป็นส่วนใหญ่ (Lacovidou and Siew 2020)

 (8) กฎระเบียีบพลังงานทดแทนขีองสหภาพยีุโรป (EU Renewable Energy Directive หรือ RED) ให้คำาจำากัดความขีองการ 
เปลี่ยีนแปลงการใชี้ที่ดินโดยีตรง ว่า “เกิดขี้�นเมื่อการผู้ลิตวัตถุดิบตั�งต้น นำาไปส้่การเปลี่ยีนแปลงจากสิ่งปกคลุมดิน พ้�นที่ป่า 
ทุ่งหญ้า พ้�นที่ชีุ่มนำ�า บ้านเรือน หรือที่ดินอื่น ไปยีังพ้�นที่เพาะปล้ก หรือพ้�นที่เพาะปล้กยีืนต้น” การเปลี่ยีนแปลงการใชี้ที่ดินทางอ้อม 
มีคำาจำากัดความดังนี�: “เมื่อทุ่งหญ้าและพ้�นที่เกษตรกรรม จากเดิมเพ้่อป้อนตลาดอาหารและอาหารสัตว์ ถ้กเปลี่ยีนไปเป็นการผู้ลิต
เชีื�อเพลิงชีีวภาพ แต่ความต้องการที่ไม่ใชี่เชีื�อเพลิงก็ยีังมีอยี้่ ผู้่านทางการผู้ลิตในปัจจุบันที่เขี้มขี้น หรือการนำาที่ดินที่ไม่ใชี่สำาหรับ 
เกษตรกรรม ไปใชี้สำาหรับการผู้ลิตที่อื่น กรณีหลัง คือ การเปลี่ยีนแปลงการใชี้ที่ดินทางอ้อม [...]”  

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



ในขียีะฝัังกลบ พลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพอาจปล่อยีแก๊สมีเทนออกมา (European Commission 2019) ขียีะฝัังกลบที ่
ไม่ใชี้มีเทน นำาไปส้่ผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส้งกว่าอยี่างมีนัยีสำาคัญ สำาหรับพลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ (Dilkes-Hoff-
man et al. 2018; Civancik-Uslu et al. 2019) ในการศึึกษาโดยี Papong et al. (2014) ผู้้้เขีียีนสรุปว่า คาร์บอนฟุุตพริ�นท์ขีอง
ขีวดใชี้ครั�งเดียีว ทำาจากพลาสติกชีีวภาพ สมารถเพิ่มขี้�นได้เท่าตัว หากถ้กนำาไปขียีะฝัังกลบ โดยีไม่มีการนำาแก๊สมีเทนกลับคืนมา 
หากไม่มีการนำาแก๊สมีเทนกลับคืนมา การเผู้าขียีะในเตาเผู้าเป็นวิธีที่ดีสำาหรับพลาสติกชีีวภาพ (Mattila et al. 2011) เป็นที่สังเกต 
ว่า ขียีะฝัังกลบในประเทศึกำาลังพัฒนาบ่อยีครั�ง เป็นเพียีงที่ทิ�งขียีะ และไม่มีการจัดการอยี่างควบคุม

พลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพมีจุดอ่อนที่เห็นชีัด (Brizga et al. 2020; Oakes 5 พฤศึจิกายีน 2019; EEA 2020; Burg-
staller et al. 2018; DUH 2018b) บ่อยีครั�ง พลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพถ้กส่งเสริมว่าเป็นการแก้ปัญหาปริมาณขียีะ 
พลาสติก อยี่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน มันไม่ได้ลดปริมาณขียีะและไม่ได้ลดปัญหาที่เกี่ยีวกับการบริหารจัดการขียีะม้ลฝัอยี 

สำาหรับสาธารณชีน คำาว่า “ที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ” ให้ความร้้สึกว่า พลาสติกสามารถยี่อยีสลายีได้ทั�งหมด ซึ่งไม่เป็นความ 
จริง ดังนั�น 

ความเสี่ยีงขีองผู้้้บริโภคในการทิ�งพลาสติกไปในสิ่งแวดล้อมอยี่างสะเพร่า เชี่น การทิ�งขียีะ และความเสี่ยีงในการเกิดไมโคร 
พลาสติก จึงมีเพิ่มขี้�น

 3.5 การเปรียีบเทียีบฉากทัศึน์ขีองการหมดอายีุการใชี้งาน

การบำาบัดขียีะที่ดีที่สุด คือ การไม่ก่อให้เกิดขียีะ เพ้่อกำาหนดว่าควรใชี้การบำาบัดขียีะประเภทใด  ลำาดับชีั�นขีองการจัดการขียีะ 
(waste hierarchy) สามารถชี่วยีได้ ขีั�นตอนห้าขีั�นขีองลำาดับชีั�นขีองการจัดการขียีะอธิบายีว่า วิธีการบำาบัดใดดีกว่าวิธีอื่น 
(European Commission 2020)

  1. การป้องกัน

  2. การเตรียีมสำาหรับการนำากลับมาใชี้ใหม่

  3. การรีไซเคิล 

  4. การนำากลับคืนมา 

  5. การทิ�ง

สองระดับแรกขีองลำาดับชีั�นขีองการจัดการขียีะ สามารถบรรลุได้ด้วยีผู้ลิตภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ไม่ว่าจะนำากลับมาใชี้ใหม่โดยี
ตรง เหมือนถุงชี้อปป้�ง หรือเป็นการเตรียีมสำาหรับการนำากลับมาใชี้ใหม่ เชี่น ถ้วยีนำากลับมาใชี้ใหม่ที่ล้างก่อนนำากลับมาใชี้ใหม่      
ไม่มีภาชีนะใชี้ครั�งเดียีวประเภทใดที่บรรลุระดับส้งสุดขีองลำาดับชีั�นขีองการจัดการขียีะ ไม่ว่าจะใชี้วัสดุใดๆ ก็ตาม ทางเลือกขีอง 
พลาสติกจากฟุอสซิล เชี่น พลาสติกชีีวภาพหรือกระดาษ ไม่เปลี่ยีนความจริงดังกล่าว ตราบใดที่ยีังเป็นผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีว 
ทั�งนี� ระดับส้งสุดขีองภาชีนะทางเลือกใชี้ครั�งเดียีวอยี้่ในลำาดับชีั�นที่สาม  

ในการศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตส่วนใหญ่ การรีไซเคิลถือว่าเป็นทางเลือกการจัดการขียีะที่มีอยี้่ที่ดีที่สุดสำาหรับผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ 
ครั�งเดียีว (European Commission 2019; Papong et al. 2014) อยี่างไรก็ตาม อัตราการรีไซเคิลในประเทศึต่างๆ บ่อยีครั�งไม่ 
ส้งพอที่จะรีไซเคิลผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีวทั�งหมด ในประเทศึไทยี อัตราการรีไซเคิลขีองบรรจุภัณฑ์ทำาจาก PET อยี้่ระหว่าง 
31%- 62% ในปี 2019 ในขีณะที่เพียีง 3% ขีองบรรจุภัณฑ์ทำาจาก PET จะถ้กนำาไปรีไซเคิลเป็น rPET เกรดอาหาร (World Bank 
2021b) ในทางตรงกันขี้าม พลาสติกชีีวภาพและที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ ก่อให้เกิดปัญหาในสายีธารการรีไซเคิล ตามที่กล่าว 
แล้วในบทที่ 3.4 สำาหรับพลาสติกชีีวภาพและที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ สองระดับสุดท้ายีขีองขีองลำาดับชีั�นขีองการจัดการขียีะ   
เป็นการบำาบัดขียีะที่เป็นไปได้มากที่สุดเท่านั�น

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



4. บทสรุปและการดำาเนินการที่สำาคัญ

บทสรุปขี้างล่างนี� เป็นการสนับสนุนผู้้้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจในเอเชีียีตะวันออกเฉียีงใต้ เพ้่อพิจารณาประเด็นการดำาเนินการที่มีความ
หมายีและมีความยีั่งยีืน สำาหรับบรรจุภัณฑ์ ดังนี�:

ผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีวแทนที่ด้วยีผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีวอื่นๆ ที่ทำาจากวัสดุที่ต่างกัน ไม่ใชี่ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่มีผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีวใดที่ดีกว่าอีกชีนิดหนึ่ง ในประเภทผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั�งหมด มีแต่เพียีงการเปลี่ยีนภาระ เชี่น ขีวด
แก้วใชี้ครั�งเดียีวมีประสิทธิภาพน้อยีกว่าขีวดพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว ในประเภทผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั�งหมด ยีกเว้นมลภาวะ 
จากธาตุอาหารพ้ชี แม้แต่ถุงกระดาษใชี้ครั�งเดียีว ซึ่งบ่อยีครั�ง ถ้กมองว่าเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ 
น้อยีกว่าถุงพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว ในประเภทผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายีประเภท ในทางตรงกันขี้าม ถุงกระดาษมีศึักยีภาพใน 
การก่อให้เกิดการทิ�งขียีะตำ่ากว่าถุงพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว  การใชี้ PET ชีีวภาพแทน PET จากฟุอสซิล สามารถนำาไปส้่การลดภาวะ
โลกร้อนที่อาจเกิดขี้�นและการใชี้เชีื�อเพลิงจากฟุอสซิล ขีองขีวดเครื่องดื่ม แต่อาจเพิ่มการใชี้นำ�าและมลภาวะจากธาตุอาหารพ้ชี 
ดังนั�น ถึงแม้ว่าผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีวอาจด้ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าอีกผู้ลิตภัณฑ์หนึ่ง เมื่อเทียีบกันตัวต่อตัว แต่ผู้ลิตภัณฑ์ใชี้  
ครั�งเดียีวทั�งหมดมีภาระส้งทางด้านการใชี้ทรัพยีากร 

ผู้ลิตภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ มีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตำ่ากว่าผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีว

การเพิ่มอัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ขีองผู้ลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ มีศึักยีภาพส้งสุดในการลดผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยีิ่งอัตราการ 
นำากลับมาใชี้ใหม่ส้งเพียีงใด ผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็น้อยีลงเพียีงนั�น เชี่น ในขีณะที่ความนิยีมถุงชี้อปป้�งที่นำากลับมาใชี้ใหม่ 
ที่ทำาจาก PP, PE และ PET กำาลังเพิ่มขี้�น พบว่า มันคุ้มค่า และในบางกรณี ต้องนำากลับมาใชี้ใหม่เพียีงสองสามครั�งเท่านั�น เพ้่อให้
มีผู้ลกระทบต่อการเปลี่ยีนแปลงขีองสภาพภ้มิอากาศึน้อยีลง เมื่อเทียีบกับถุงพลาสติกใชี้ครั�งเดียีว อีกตัวอยี่างหนึ่งแสดงให้เห็นว่า 
การเปลี่ยีนไปใชี้ถ้วยีทำาจาก PP ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ สามารถลดการปล่อยีแก๊สเรือนกระจกได้เป็นอยี่างมาก เมื่อเทียีบกับถ้วยีกระ 
ดาษใชี้แล้วทิ�ง เป็นขียีะในขียีะฝัังกลบ ถ้วยีทำาจาก PP ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ยีังมีจุดแขี็งด้านสิ่งแวดล้อมเหนือกว่าถ้วยีเซรามิก และจึง 
จำาเป็นต้องนำากลับมาใชี้ใหม่น้อยีลง เพ้่อสามารถเทียีบได้กับถ้วยีใชี้แล้วทิ�ง อยี่างไรก็ตาม หากบรรจุภัณฑ์ประเภทคงทนที่นำากลับ 
มาใชี้ใหม่ มีอัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ตำ่า ก็จะไม่ดีไปกว่าผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีว อัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ในประเทศึต่างๆ 
แสดงว่า ปัจจุบัน มันอยี้่ตำ่ากว่าจุดคุ้มทุน ที่ต้องไปให้ถึง เพ้่อให้สามารถเทียีบได้ในเชีิงนิเวศึน์กับผู้ลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีว 
ดังนั�น อัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ที่ส้งจึงจำาเป็นต้องมีหลักประกัน  และลดการส้ญเสียีในการเก็บในโลจิสติกส์ยี้อนกลับขีอง       
บรรจุภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ให้น้อยีที่สุดเท่าที่จะทำาได้ นอกจากนี� ศึักยีภาพในการก่อให้เกิดการทิ�งขียีะขีองถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ 
ใหม่ ตำ่ากว่าถ้วยีใชี้แล้วทิ�ง จากนำ�าหนักที่มากกว่า  

ภาระด้านสิ่งแวดล้อมขีองโลจิสติกส์ การขีนส่ง และวงจรการล้างเพิ่มเติม สำาหรับผู้ลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ ไม่พลิก
กลับความได้เปรียีบด้านสิ่งแวดล้อมที่เหนือกว่าผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีว 

การเปลี่ยีนไปใชี้ระบบการนำากลับมาใชี้ใหม่ มีผู้ลกระทบต่อผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขีองภาชีนะเครื่องดื่ม มากกว่าระยีะ 
ทางที่ต้องขีนส่งไปยีังสถานีล้าง พบว่า ภาชีนะที่นำากลับมาใชี้ใหม่มีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำ่ากว่าภาชีนะทางเลือกใชี้แล้วทิ�ง แม้จะ
ล้างในเครื่องล้างจานรุ่นเก่า จากประสิทธิภาพการใชี้พลังงานที่เพิ่มขี้�นขีองเครื่องล้างจาน และสัดส่วนที่เพิ่มขี้�นขีองวัสดุหมุนเวียีน
ในสัดส่วนการใชี้พลังงาน ฟุุตพริ�นท์ด้านสิ่งแวดล้อมขีองภาชีนะที่นำากลับมาใชี้ใหม่จะลดลงยีิ่งขี้�น ในการศึึกษาวัฏจักรชีีวิต ไม่มีสิ่ง
ใดที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากไปกว่ากัน ระหว่างการล้างด้วยีมือ หรือในเครื่องล้างจานขีองถ้วยีที่นำากลับมาใชี้ใหม่ โดยีทั่วไป อาจกล่าว 
ได้ว่า เครื่องล้างจานรุ่นใหม่ จะมีการใชี้พลังงานตำ่ากว่าเครื่องรุ่นเก่า จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการล้างด้วยีมือ อยี่างไรก็ 
ตาม  หากล้างด้วยีมือด้วยีนำ�าเยี็น อาจมีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตำ่ากว่าการล้างในเครื่องล้างจานจากคนรุ่นเก่า แต่ภาชีนะทาง 
เลือกที่นำากลับมาใชี้ใหม่บางตัว เชี่น ถ้วยีเซรามิกมีฝัา ที่ล้างด้วยีมือและด้วยีนำ�าร้อน จะมีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส้งกว่า 
ถ้วยีกระดาษใชี้แล้วทิ�ง ที่เคลือบด้านในด้วยี PE และมีฝัาทำาด้วยี PS เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่วนมากขีอง 
ระบบการนำากลับมาใชี้ใหม่ อยี้่ในขีั�นตอนการล้างที่ใชี้ไฟุฟุ้าเขี้มขี้น

ในการพิจารณาความท้าทายีและขี้อจำากัดด้านเทคนิคขีองการรีไซเคิล การส่งเสริมการนำากลับมาใชี้ใหม่ 
จะมีความสำาคัญมากกว่าการรีไซเคิล

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



การเพิ่มอัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ขีองบรรจุภัณฑ์ มีศึักยีภาพในการลดผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่าการรีไซเคิลมาก เชี่น 
ถุงที่มีอัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ส้งกว่า จะมีอิทธิพลต่อคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ส้งกว่าอัตราการรีไซเคิล หากผู้ลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่
นำากลับมาใชี้ใหม่ ทำาจากวัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภค ศึักยีภาพในการลดผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะยีิ่งส้งกว่า อยี่างไรก็ตาม เป็น
ที่ทราบว่าอัตราการเก็บและการรีไซเคิลค่อนขี้างจะตำ่าในหลายีประเทศึ ถึงแม้วัสดุจะนำาไปรีไซเคิลได้ทางเทคนิค แตก็ไม่ได้หมายี 
ความว่า มันจะรีไซเคิลได้จริงๆ ในทางปฏิบัติ เชี่น ถ้วยีกระดาษบ่อยีครั�งไม่ได้จบลงในสายีธารการรีไซเคิลขียีะ แต่จบลงในถังขียีะ 
มากกว่า แล้วจึงถ้กนำาไปขียีะฝัังกลบหรือถ้กเผู้าในเตาเผู้า อีกตัวอยี่างหนึ่ง คือ การใชี้ PS สำาหรับถ้วยีใชี้แล้วทิ�งและมีฝัา ถึงแม้ว่า 
PS/XPS จะสามารถรีไซเคิลได้ทางเทคนิค มันจะเกี่ยีวกับค่าใชี้จ่ายีที่ส้ง รวมทั�งศึักยีภาพในการก่อให้เกิดการทิ�งขียีะที่ส้ง นำาไปส้ ่
การหนีออกจากสายีธารการรีไซเคิล นอกจากนี� วัสดุถุงชี้อปป้�งหลายีชีนิด เชี่น PP, HDPE, LDPE หรือกระดาษสามารถรีไซเคิล 
ได้ อยี่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ถุงเหล่านี� บ่อยีครั�ง ไม่ได้ถ้กนำาไปรีไซเคิล

การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตขีองพลาสติกใชี้ครั�งเดียีวและบรรจุภัณฑ์ ไม่พิจารณาเรื่องผู้ลกระทบขีองสารอันตรายี การเกิด 
ไมโครพลาสติก การทิ�งขียีะ การส้ญเสียีความหลากหลายีทางชีีวภาพ และการเปลี่ยีนแปลงการใชี้ที่ดินอยี่างเพียีงพอ หากประเด็น
ดังกล่าวได้รับการซึมซับ ประโยีชีน์ขีองผู้ลิตภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ใหม่เหนือผู้ลิตภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีว ก็จะเห็นเด่นชีัดมากยีิ่งขี้�น

การตระหนักถึงขี้อจำากัดขีองระเบียีบวิธีวิจัยีขีองการศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตเป็นสิ่งสำาคัญ ในขีณะที่การประเมินวัฏจักรชีีวิต
จะให้ภาพที่ดีต่อผู้ลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญหลายีเรื่อง แต่มันไม่ได้แสดงภาพทั�งหมด เชี่น การทำาแบบจำาลองขีองวัสดุ 
นำ�าหนักเบา สำาหรับผู้ลิตภัณฑ์พลาสติกใชี้ครั�งเดียีว อาจนำาไปส้่ผู้ลกระทบต่อสภาพภ้มิอากาศึที่ตำ่ากว่าผู้ลิตภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ 
ใหม่ ทำาจากวัสดุที่มีความคงทนมากกว่า (รวมพลาสติกประเภทคงทน) แต่ผู้ลิตภัณฑ์นำ�าหนักเบาใชี้ครั�งเดียีว มีแนวโน้มที่จะนำาไปส้่
การทิ�งขียีะมากกว่า สารอันตรายีเมื่อรวมกับการเกิดไมโครพลาสติก จะก่อให้เกิดความเสี่ยีงอยี่างรุนแรงต่อสุขีภาพขีองคน 
สภาพแวดล้อมทางนำ�าและทางบก และความหลากหลายีทางชีีวภาพ  ผู้ลิตภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ใหม่นำาไปส้่การลดขี้อกำาหนดด้าน 
วัสดุและการใชี้ทรัพยีากรในภาพรวมดังนั�น จึงก่อให้เกิดความต้องการที่ลดลงสำาหรับการใชี้ที่ดินและกิจกรรมการสกัดต่างๆ 
ดังนั�น จึงหลีกเลี่ยีงความขีัดแยี้งเรื่องการใชี้ที่ดินและการปล้กพ้ชีเดี่ยีว ที่กระตุ้นการส้ญเสียีความหลากหลายีทางชีีวภาพ เชี่น 
การเพิ่มอัตราการนำากลับมาใชี้ใหม่ขีองขีวดแก้ว หรือขีวด PET นำาไปส้่ประโยีชีน์ด้านสิ่งแวดล้อมอยี่างมีนัยีสำาคัญ เมื่อเทียีบกับ 
แก้วใชี้ครั�งเดียีวหรือขีวด PET 

ผู้ลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีวทำาจากพลาสติกชีีวภาพ ไม่มีขี้อได้เปรียีบเหนือผู้ลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกใชี้แล้วทิ�งอื่นๆ

ผู้ลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ใชี้ครั�งเดียีว ทำาจากพลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพหรือพลาสติกชีีวภาพ มีอายีุสั�น และทำาให้เกิด      
ปริมาณขียีะเท่ากับวัสดุทางเลือกทำาจากฟุอสซิล ตามที่กล่าวแล้วขี้างต้น จะมีการเปลี่ยีนภาระก็ต่อเมื่อบรรจุภัณฑ์พลาสติกจาก 
ฟุอสซิลถ้กแทนที่โดยีบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีีวภาพ ในขีณะที่พลาสติกดั�งเดิมจากฟุอสซิล มีผู้ลกระทบต่อสภาพภ้มิอากาศึที่ส้ง 
กว่า พลาสติกชีีวภาพก็แสดงว่ามีศึักยีภาพด้านการปรับกรดและมลภาวะจากธาตุอาหารพ้ชีที่ส้งกว่า นอกจากนี� ยีังเกี่ยีวกับขี้อ 
กำาหนดเรื่องที่ดิน เชี่น จากการผู้ลิตวัตถุดิบในภาคเกษตร ซึ่งจะทำาให้เกิดการแขี่งขีันในที่ดิน เพ้่อผู้ลิตอาหารหรือการส้ญเสียีพ้�นที่
ป่า นำาไปส้่ความเสี่ยีงต่อความหลากหลายีทางชีีวภาพ โดยีทั่วไป พลาสติกจากขียีะเกษตรกรรม เชี่น ชีานอ้อยี ใบปาล์ม ขียีะ 
เกษตรกรรมที่รวมกัน ยีังดีกว่าวัสดุชีีวภาพที่สามารถใชี้เป็นอาหาร

ประโยีชีน์ขีองบรรจุภัณฑ์ที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ ถ้กประเมินค่าส้งเกินไปและขี้�นอยี้่กับบริบทเป็นอยี่างมาก

ในสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบ เชี่น  ปุ�ยีหมักที่บ้าน นำ�าทะเล เป็นต้น  เวลาที่ใชี้ในการสลายีตัวจะนานมาก ดังนั�น บรรจุภัณฑ์ที่ยี่อยี 
สลายีได้ทางชีีวภาพจึงไม่แก้ปัญหาการทิ�งขียีะ ภายีใต้สถานการณ์ที่เป็นอุดมคติ ที่ซึ่งการเก็บบรรจุภัณฑ์ที่ยี่อยีสลายีได้ทาง 
ชีีวภาพ มีอัตราที่ส้งมาก ก็ยีังต้องมีการบำาบัดเฉพาะในโรงงานปุ�ยีหมักทางอุตสาหกรรม เพ้่อให้สลายีตัวภายีในระยีะเวลาที่สมเหตุ
สมผู้ล โดยีทั่วไป  จะใชี้เวลาในการยี่อยีสลายีมากกว่าขียีะอินทรียี์อื่นๆ ส่งผู้ลให้มีปัญหาการบริหารจัดการสำาหรับโรงงานปุ�ยีหมัก 
นอกจากนี� การยี่อยีสลายีไม่เหมาะสำาหรับการสะสมอินทรียี์วัตถุ จึงแยี้งกับวัตถุประสงค์ทั�งหมดขีองการผู้ลิตปุ�ยีอินทรียี์ ในทาง 
ตรงกันขี้าม พลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ ก่อให้เกิดปัญหาการคัดแยีกในกระบวนการรีไซเคิลขีองพลาสติกจากฟุอสซิล    
ผู้้้รีไซเคิลส่วนใหญ่ไม่สามารถแยีกแยีะระหว่างพลาสติกชีีวภาพและพลาสติกจากฟุอสซิล ซึ่งนำาไปส้่ความเสื่อมโทรมขีองคุณภาพ 
ขีองวัสดุรีไซเคิล เชี่น PLA มีผู้ลกระทบเชีิงลบต่อการรีไซเคิล PET นำาไปส้่ระดับความบริสุทธ์ที่ตำ่าขีองคอมปาวด์ที่ผู้่านกระบวน 
การขี้�นร้ปเป็นผู้ลิตภัณฑ์แล้ว  (recyclate) ขีอง PET ท้ายีที่สุด พลาสติกที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ กระทบต่อค่าศึักยีภาพในการ
ทำาให้เกิดโลกร้อน (Global Warming Potential) ในขียีะฝัังกลบ มากกว่าพลาสติกจากฟุอสซิลที่เฉื่อยีมาก จากการปล่อยีแก๊ส 
มีเทนในขีั�นตอนการหมักขียีะม้ลฝัอยี เกี่ยีวกับเรื่องนี� เป็นที่น่าสังเกตว่า ขียีะฝัังกลบในประเทศึกำาลังพัฒนาส่วนใหญ่ ไม่มีการควบ
คุมและไม่มีระบบการนำามีเทนกลับคืนมา 

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



การจัดการชี่วงหมดอายีุการใชี้งานในบริบทเฉพาะ มีอิทธิพลอยี่างส้งต่อผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขีองวัสดุบรรจุภัณฑ์

ไม่มีวิธีการแบบเดียีวที่แก้ปัญหาได้ทั�งหมด สำาหรับทางเลือกการบริหารจัดการขียีะที่เหมาะสมที่สุด สำาหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั�งหมด 
หากการบริหารจัดการขียีะขีองประเทศึหนึ่งส่วนใหญ่ใชี้ขียีะฝัังกลบ และหากการนำากลับมาใชี้ใหม่ขีองบรรจุภัณฑ์ที่นำากลับมาใชี้ 
ใหม่มีอัตราตำ่า บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำาหรับสภาพภ้มิอากาศึ ในประเทศึที่การบริหารจัดการขียีะ 
ใชี้การเผู้าในเตาเผู้าเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะนำาขียีะกลับมาใชี้เป็นพลังงานหรือไม่ก็ตาม ฝั้ายี กระดาษ และพลาสติกทำาจากแป้ง อาจ 
เป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำาหรับสภาพภ้มิอากาศึ บรรจุภัณฑ์อาหารทำาจากกระดาษใชี้ครั�งเดียีวสำาหรับซื�อกลับบ้าน มีคาร์บอน 
ฟุุตพริ�นท์ที่ดีกว่า PS และ PLA เมื่อการบำาบัดขียีะใชี้ขียีะฝัังกลบและกระดาษไม่ได้แสดงการสลายีตัวจากการเคลือบ อยี่างไรก็ตาม 
หากมีการพิจารณาการสลายีตัวขีองกระดาษระหว่างการบำาบัดขียีะ วัสดุทางเลือกขีองกระดาษจะมีค่าคาร์บอนฟุุตพริ�นท์ส้งกว่า 
PS แต่ยีังตำ่ากว่าบรรจุภัณฑ์ PLA ในทางตรงกันขี้าม ฉากทัศึน์การบำาบัดขียีะที่ดีที่สุดสำาหรับขีวด PLA ที่ยี่อยีสลายีได้ทางชีีวภาพ 
คือ การเผู้าในเตาเผู้า พร้อมการนำาขียีะกลับมาใชี้เป็นพลังงาน ในขีณะที่สำาหรับขีวด PET คือ การรีไซเคิล โดยีรวม อาจสรุปได้ว่า 
การรีไซเคิลมีประโยีชีน์ด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าขียีะฝัังกลบ อยี่างไรก็ตาม หลังจากด้ทางเลือกเฉพาะวัสดุที่ซับซ้อน ที่จำาเป็นต้อง 
พิจารณาในการเลือกทางเลือกการบริหารจัดการขียีะที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การเปลี่ยีนไปใชี้ระบบการนำากลับมาใชี้ใหม่ ไม่เพียีง
แต่ดีในเชีิงปฏิบัติเท่านั�น แต่ยีังนำาไปส้่ประโยีชีน์ด้านสิ่งแวดล้อมมากขี้�นด้วยี 

ผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขีองบรรจุภัณฑ์ขี้�นอยี้่กับหลายีปัจจัยี เชี่น นำ�าหนัก ขีนาด การใชี้วัสดุประเภทเดียีวกันทั�งหมด ความ 
สามารถในการรีไซเคิล การกำาหนดสัดส่วนพลังงานขีองกระบวนการผู้ลิต และทางเลือกการบำาบัดขียีะ ซึ่งปัจจัยีเหล่านี�จำาเป็นต้อง 
วิเคราะห์เป็นกรณีๆ ไป เพ้่อประเมินผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขีองประเภทบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทางเลือก

จากมุมมองเชีิงนิเวศึน์ มีการนิยีมใชี้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ที่ทำาจากวัสดุประเภทเดียีวทั�งหมดอยี่างเห็นได้ชีัด นอกจากนี� การศึึกษา 
แสดงว่าการลดนำ�าหนักบรรจุภัณฑ์ มีอิทธิพลเชีิงบวกต่อผู้ลกระทบด้านสิ่งแวดล่อม ในกรณีขีองบรรจุภัณฑ์ที่ทำาจากวัสดุประเภท 
เดียีวทั�งหมด มีส่วนประกอบที่ง่ายีต่อการรีไซเคิล  และการมีโครงสร้างพ้�นฐานที่สนับสนุนด้านการเก็บและการรีไซเคิลในประเทศึ 
การลดมวลและปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่มีมากเกินไปและไม่จำาเป็น มีศึักยีภาพส้งที่จะลดผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม้แต่ในกรณีขีอง 
บรรจุภัณฑ์ที่มีหลายีชีั�น ที่ประกอบด้วยีวัสดุต่างๆ เชี่น เพ้่อเป็นหลักประกันถึงสุขีอนามัยีและความปลอดภัยีด้านอาหาร ระบบการ 
เก็บและการบำาบัดที่ดีในโรงงานเผู้าขียีะสมัยีใหม่ จะลดผู้ลกระทบต่อสภาพภ้มิอากาศึ อยี่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว จะต้อง      
พิจารณาการแลกเปลี่ยีนระหว่างความสามารถในการรีไซเคิลวัสดุที่แยี่กว่าและประโยีชีน์ด้านสภาพภ้มิอากาศึในทันที เป็นที่ทราบ 
กันว่า อัตราการรีไซเคิลวัสดุที่ส้ง จะเพิ่มปริมาณพลาสติกรีไซเคิลในตลาด และหากใชี้ในผู้ลิตภัณฑ์ จะนำาไปส้่ประโยีชีน์ด้าน 
สิ่งแวดล้อม เมื่อเทียีบกับพลาสติกใหม่ และเป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่ค่อยีมีโรงงานเผู้าขียีะสมัยีใหม่ในประเทศึกำาลังพัฒนา ดังนั�น    
บรรจุภัณฑ์ซับซ้อนที่รีไซเคิลไม่ได้ และที่อาจมีผู้ลกระทบต่อสภาพภ้มิอากาศึตำ่า อาจนำาไปส้่การปล่อยีแก๊สที่มีอันตรายี เชี่น 
ไดออกซิน หากบำาบัดในโรงงานเผู้าขียีะที่ตำ่ากว่ามาตรฐาน ในกรณีดังกล่าว การใชี้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลที่หนักกว่าแต่ดีกว่า อาจเป็น 
ทางเลือกที่ดีกว่า ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่มีนำ�าหนักมากกว่า เชี่น ภาชีนะทางเลือกที่นำากลับมาใชี้ใหม่ อาจมีศึักยีภาพในการก่อให้เกิด 
การทิ�งขียีะและการเกิดไมโครพลาสติกที่น้อยีกว่า   

นอกเหนือจากนำ�าหนักและวัสดุแล้ว ขีนาดขีองภาชีนะก็มีความสำาคัญ เชี่น จากสัดส่วนที่ดีกว่าระหว่างบรรจุภัณฑ์และเครื่องดื่ม  
เครื่องดื่มในขีวดที่ใหญ่กว่าจะใชี้วัสดุน้อยีกว่าต่อลิตรขีองเครื่องดื่ม ดังนั�น ขีวดที่มีขีนาดใหญ่กว่าจึงมีผู้ลการดำาเนินงานด้าน     
สิ่ง แวดล้อมที่ดีกว่าขีวดที่มีขีนาดเล็กกว่า หากไม่มีความแตกต่างกันมากนักระหว่างวัสดุทั�งสอง การเปลี่ยีนขีนาดขีองภาชีนะอาจ   
เปลี่ยีนลำาดับผู้ลการดำาเนินงานด้านวัสดุ แนวคิดเดียีวกันในการลดอัตราสัดส่วนวัสดุต่อเครื่องดื่ม กำาลังส่งเสริมขีวดที่นำากลับมา
ใชี้ใหม่

สำาหรับภาชีนะทางเลือกใชี้แล้วทิ�ง ขีั�นตอนการผู้ลิตมีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขีองขีั�น
ตอนการผู้ลิตเชีื่อมโยีงโดยีตรงกับการกำาหนดสัดส่วนพลังงานที่ใชี้ในภ้มิภาคซึ่งก็เหมือนกับระบบที่นำากลับมาใชี้ใหม่ในขีั�นตอนการ
ล้างภาชีนะ เชี่น  กล่อง PLA มีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส้งกว่ากล่อง PS เมื่อระบบไฟุฟุ้าใชี้เครือขี่ายีที่เชีื่อมต่อกันสำาหรับการจ่ายี
ไฟุฟุ้าขีองไทยี เครือขี่ายีที่เชีื่อมต่อกันสำาหรับการจ่ายีถ่านหินขีองไทยี หรือแก๊สขีองไทยี จากการที่สัดส่วนการใชี้พลังงานเป็น 
ไฟุฟุ้า พลังนำ�าส่วนใหญ่  บรรจุภัณฑ์ซื�อกลับบ้าน ทำาจาก XPS มีผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด เทียีบกับวัสดุทาง 
เลือกใชี้ครั�งเดียีวอื่นๆ เชี่น PP และอะล้มิเนียีม ในกรณีดังกล่าว ภาชีนะทำาจาก PP ที่นำากลับมาใชี้ใหม่ จะต้องใชี้ระหว่าง 16-39 
ครั�ง จึงจะดีกว่าภาชีนะทำาจาก XPS ใชี้แล้วทิ�ง ในประเภทผู้ลกระทบส่วนใหญ่ อยี่างไรก็ตาม XPS เกี่ยีวขี้องกับศึักยีภาพในการเกิด
การทิ�งขียีะที่ส้งที่สุด จากนำ�าหนักเบา และการรีไซเคิล XPS ไม่ใชี่ความสำาคัญลำาดับแรกในประเทศึต่างๆ ส่วนใหญ่ จากราคาที่ส้ง

บรรจุภัณฑ์อาหารควรให้ความสำาคัญเป็นพิเศึษ กับประเด็นเรื่องการแก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์ที่ยีั่งยีืน

ปัจจัยีสำาคัญที่ไม่ได้มีการพิจารณาในการประเมินวัฏจักรชีีวิตส่วนใหญ่ คือ ทำาอยี่างไรจึงจะให้ระบบบรรจุภัณฑ์ปกป้องอาหารได้ดี 
สิ่งนี�สำาคัญ เพราะอาหารที่ได้รับการปกป้องในระบบบรรจุภัณฑ์ บ่อยีครั�งมีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส้งกว่าระบบบรรจุภัณฑ์รอบ
ขี้าง ดังนั�น การปกป้องอาหารควรเป็นความสำาคัญอันดับแรก สำาหรับระบบบรรจุภัณฑ์อาหาร การป้องกันเศึษอาหารผู้่านทาง

การเลือกวัสดุสำาหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:                                     
การวิเคราะห์การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) 



บรรจุภัณฑ์โดยียีืดอายีุการเก็บรักษาให้นานขี้�น มีผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าการลดผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขีอง 
บรรจุภัณฑ์ จากความสามารถในการรีไซเคิลที่ตำ่า ระบบบรรจุภัณฑ์หลายีชีั�นมีผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ส้งกว่า        
บรรจุภัณฑ์ที่ทำาจากวัสดุประเภทเดียีวกันทั�งหมด อยี่างไรก็ตาม  หากมองจากมุมมองที่แคบลง หากการออกแบบบรรจุภัณฑ์   
หลายีชีั�นนำาไปส้่อายีุการเก็บรักษานานขี้�นขีองผู้ลิตภัณฑ์อาหาร มันจะมีผู้ลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าวัสดุประเภทเดียีวกันทั�งหมด
ที่มีอายีุการเก็บรักษาเนื�อสัตว์สั�นกว่า หากมองอยี่างกว้างและเป็นระบบต่อหัวขี้อดังกล่าว เป็นสิ่งสำาคัญที่จะต้องตั�งคำาถามถึง   
ความหมายีขีองการขีนส่งผู้ลิตภัณฑ์อาหารสดในระยีะทางยีาว และเก็บรักษาเพ้่อให้มีอายีุการเก็บรักษาที่นานมาก ในทางตรงกัน 
ขี้าม วิธีการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าอาหารตามฤด้กาลและตามภ้มิภาค สำาหรับผู้ลิตภัณฑ์ผู้ักสดเป็นจำานวนมาก ในระยีะทางใกล้ๆ 
ขี้อกำาหนดการเก็บรักษาที่น้อยีลง และการบริโภคทันที จึงเป็นสิ่งสำาคัญ การศึึกษาการประเมินวัฏจักรชีีวิตขีองผู้ลิตภัณฑ์หลายี 
เรื่อง ได้แสดงให้เห็นอยี่างชีัดเจนถึงประโยีชีน์ด้านสิ่งแวดล้อมขีองห่วงโซ่อาหารตามฤด้กาลและตามภ้มิภาค ที่มีสัดส่วนขีองผู้ักที่ส้ง
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