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รีไซเคิลพลาสติก (rPET) จากขวดกลับมาสู่ขวด
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สาเหตทุี�ขยะพลาสตกิจากบนบก หลดุรอดไปสูแ่หลง่นํ�าตามธรรมชาตไิดเ้ป็นเพราะระบบการจัดการขยะบนบก
ยงัไมม่ปีระสทิธภิาพมากพอ  ดงันั�น การจัดการขยะบนบกจงึตอ้งเริ�มตน้ตั �งแตต่น้ทาง แตก่ารจะชว่ยลดการใช ้
พลาสตกิและเพิ�มการนําขยะพลาสตกิ PET กลบัมารไีซเคลิไดม้ปีระสทิธภิาพแคไ่หน ขึ�นอยูก่บัการกําหนด
นโยบายจากภาครัฐที�เอื�อตอ่การปฏบิตัแิละการใหค้วามรว่มมอืระหวา่งกนัของทกุภาคสว่น  

ลา่สดุ มกีารจัดทําโครงการลดพลาสตกิฟตุปรนิท ์(Plastic Footprint ) โดยสมาคมการจัดการของเสยี
(ประเทศไทย) (Solid Waste Management Association Thailand หรอื SWAT) เพื�อแสดงเจตจํานงและ
ความมุง่มั�นที�จะลดการปนเปื�อนของขยะพลาสตกิสูท่ะเล  ศกึษาการใชแ้ละทิ�งพลาสตกิในปัจจบุนัเพื�อหา
โอกาสในการลดผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และสนับสนุนการลงมอืปฏบิตัใิหเ้กดิผลเป็นรปูธรรม  โดยโครงการนี�
เป็นสว่นหนึ�งในชดุโครงการ SEA circular ของ UNEP (United Nations Environment Programme) ภาย
ใตก้ารสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลสวเีดน  เพื�อสนับสนุนใหเ้กดิแนวทางการแกไ้ขและนโยบายสําหรับ
ปัญหาขยะพลาสตกิในทะเล ซึ�งการดําเนนิงานในประเทศไทยในระยะเริ�มตน้ไดรั้บความรว่มมอืจากหลายภาค
สว่น เชน่ ธรุกจิอาหารและเครื�องดื�ม  ผูผ้ลติพลาสตกิและบรรจภุณัฑ ์ ภาคธรุกจิบรกิาร และภาคการศกึษา

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ปเนต มโนมยัวบิลูย ์หวัหนา้กลุม่วจัิย Circular Economy for Waste-free
Thailand (CEWT) มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง  กลา่วถงึโครงการวา่ เป็นความต ั�งใจของหน่วยงานที�เขา้
รว่มโครงการในการวดั Plastic Footprint วา่แตล่ะที�  ใชพ้ลาสตกิในปรมิาณมากขนาดไหน  ประเภท
พลาสตกิที�ใชม้ากที�สดุคอือะไร  จากนั�นใหม้กีารตั �งเป้าหมายที�จะลดการใช ้และออกแบบวธิกีารจัดการขยะ
พลาสตกิแตล่ะประเภท โดยทางสมาคมจัดการของเสยีจะมทีมีผูเ้ชี�ยวชาญใหคํ้าแนะนําหรอืใหค้วามชว่ยเหลอื
สนับสนุนใหเ้ป้าหมายที�ตั �งไวส้ามารถเดนิหนา้ไปไดสํ้าเร็จ  ซึ�งเป้าหมายทา้ยสดุของการรว่มมอืในเบื�องตน้นี�
คอื การสรา้งโมเดลตน้แบบในแตล่ะภาคสว่นตลอดหว่งโซข่องการผลติและการใชพ้ลาสตกิเพื�อนํารอ่งและ
ขยายผลใหก้บัองคก์รอื�นในระยะตอ่ๆ ไป 

“แตล่ะองคก์รมเีป้าหมายและกระบวนการตา่งกนั ถา้คณุเป็นโรงงานผลติสนิคา้พลาสตกิ จากเดมิตอ้งใชเ้ม็ด
พลาสตกิใหมเ่ทา่นั�นในการผลติสนิคา้ คณุอาจจะปรับมาใชเ้ม็ดพลาสตกิรไีซเคลิ เชน่  rPET  เพิ�มดว้ยไดม้ั �ย
เชน่เดยีวกนั อตุสาหกรรมที�ใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสตกิประเภท PET อาจจะพจิารณาเพิ�มขอ้กําหนดเรื�อง  rPET
Content  ภายใตข้อ้จํากดัของกฎหมายในขณะที�ผูใ้ชง้านผลติภณัฑก์อ็าจจะมกีารจัดซื�อจัดจา้งสเีขยีวและมี

�
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ระบบคดัแยกขยะที�ด ีเพื�อใหห้น่วยงานที�รับผดิชอบจัดการขยะสามารถสง่เศษวสัดไุปรไีซเคลิไดม้ากขึ�น ซึ�ง
สดุทา้ยกจ็ะลดปรมิาณขยะที�ตอ้งทิ�งหรอืหลดุรอดไปปนเปื�อนในสิ�งแวดลอ้ม” ผศ.ดร.ปเนต กลา่ว

Closed-loop Recycle รีไซเคลิพลาสตกิจากขวดกลับมาสู่ขวด

ผศ.ดร.ปเนต ยกตวัอยา่งแนวทางที�มกีารนําไปหารอืรว่มกนัในการประชมุและชี�วา่ การนําพลาสตกิชนดิ  PET
มารไีซเคลินั�น เป็นสว่นสําคญัที�ชว่ยใหเ้กดิการลดปรมิาณขยะและทําใหเ้กดิการหมนุเวยีนทรัพยากรมาใชใ้น
อตุสาหกรรมการผลติได ้  แมปั้จจบุนั เม็ดพลาสตกิรไีซเคลิ rPET สว่นหนึ�งจะสามารถนําไปใชป้ระโยชนใ์น
ลกัษณะของการ upcycling เพื�อผลติเป็นสนิคา้ที�มมีลูคา่เพิ�มขึ�น เชน่ เสื�อผา้ สิ�งทอ  เครื�องประดบั
เฟอรน์เิจอร ์ฯลฯ แตส่นิคา้เหลา่นี�กต็อ้งมกีารสรา้งความตอ้งการใหมใ่นตลาดและสว่นใหญส่ามารถรไีซเคลิได ้
เพยีงรอบเดยีว  นอกจากนี� เม็ดพลาสตกิรไีซเคลิอกีสว่นหนึ�งซึ�งอาจจะเป็นสว่นใหญท่ี�มกีารปนเปื�อนกจ็ะถกู 
downcycling ผลติเป็นสนิคา้ที�มมีลูคา่ดอ้ยลง  เชน่ ถงุขยะดํา ถงั กะละมงั เป็นตน้  โดยการรไีซเคลิแตล่ะ
รอบ คณุสมบตัขิองวสัดพุลาสตกิจะลดลงเรื�อยๆ  จนสดุทา้ยกไ็มส่ามารถรไีซเคลิไดต้อ้งทิ�งไป ดงันั�น แนวทาง
ที�จะเป็นการลดขยะและชว่ยหมนุเวยีนการใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งยั�งยนืควรจะเป็น closed-loop Recycle  ซึ�ง
เป็นการรไีซเคลิสนิคา้ใชแ้ลว้นั�นนํากลบัมาผลติเป็นสนิคา้แบบเดมิ

 “การจะทําใหเ้กดิ closed-loop recycle  ผมคดิวา่ตวัพลาสตกิที�นํามารไีซเคลิไดม้ากที�สดุตวัหนึ�งในปัจจบุนั
คอื พลาสตกิ PET ซึ�งมนัมรีะบบเกบ็รวบรวมขยะกลุม่นี�ดอียูแ่ลว้ โดยเฉพาะขวดเครื�องดื�มและเทคโนโลยกีาร
รไีซเคลิในปัจจบุนักก็า้วหนา้ไปมากทั �งการหลอม การฆา่เชื�อโรคที�สามารถรับประกนัวา่จะควบคมุสิ�งปนเปื�อน
หรอืสารเคมเีป็นพษิตกคา้งอยูใ่น rPET ใหอ้ยูใ่นระดบัที�ประเทศพัฒนาแลว้หลายประเทศยอมรับ จนสามารถ
นํากลบัมาใชเ้ป็นขวดเครื�องดื�มใหมไ่ดใ้นหลายประเทศ เชน่ สหรัฐอเมรกิา  ญี�ปุ่ นออสเตรเลยีและยโุรป   แต่
สําหรับประเทศไทย ในปัจจบุนัเรายงัไมส่ามารถนํากลบัมารไีซเคลิกลบัเป็นขวดใหมไ่ด ้เนื�องจากขอ้กําจัด
ทางกฎหมายที�หา้มใชพ้ลาสตกิรไีซเคลิในผลติภณัฑห์รอืบรรจภุณัฑท์ี�ตอ้งสมัผัสอาหารและเครื�องดื�มแมใ้น
ขณะนี�จะมขีอ้เสนอใหม้กีารปรับขอ้กําหนดเพื�อเปิดใหส้ามารถนําพลาสตกิรไีซเคลิมาใชง้านตรงนี�ได ้แต่
ตวัเลขคา่มาตรฐานที�จะใชใ้นประเทศไทยกด็จูะสงูเกนิไปจนทําใหไ้มส่ามารถเกดิขึ�นจรงิในทางปฏบิตั ิ

ผมเขา้ใจดทีี�หน่วยงานสาธารณสขุมคีวามกงัวลเรื�องความปลอดภยัเรื�องสารเคมหีรอืสิ�งปนเปื�อนตกคา้งจาก
การรไีซเคลิพลาสตกิใชแ้ลว้หากจะทํามาทําเป็นบรรจภุณัฑท์ี�สมัผัสอาหารหรอืเครื�องดื�มโดยตรง  จงึพยายาม
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วางกฎเกณฑม์าตรฐานตา่งๆ ที�อาจจะสงูเกนิไปกวา่มาตรฐานโลกที�ประเทศชั �นนําใชก้นัอยู ่ ในขณะเดยีวกนั
เรากลบัปลอ่ยใหม้กีารสกรนีสลีงบนขวด PET ซึ�งนอกจากมาตรฐาน food grade และ food safe ของหมกึที�
ใชแ้ลว้ยงัทําใหก้ารรไีซเคลิขวดเครื�องดื�มทําไดย้ากขึ�นดว้ย  จรงิๆ ถา้เป็นความกงัวลแบบเฉพาะสําหรับสาร
ตกคา้งกลุม่ไหน หรอืการนําไปใชป้ระโยชนข์องผูบ้รโิภคแบบใดที�มคีวามกงัวล กค็วรระบใุหช้ดั ซพัพลายเชน
ในภาคธรุกจิทั �งการผลติและการรับซื�อของเกา่สามารถแกปั้ญหาใหไ้ด ้ ผมเชื�อวา่ตลาดมพีลงั ถา้ภาครัฐตั �ง
เงื�อนไขที�ถกูตอ้งและเป็นไปได ้ตลาดจะปรับตวัตามได”้ ผศ.ดร.ปเนต กลา่ว

อยา่งไหนด?ี เกณฑม์าตรฐานการใช ้rPET แบบไทยหรอืแบบสากล

ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไมอ่นุญาตใหใ้ชพ้ลาสตกิรไีซเคลิเป็นบรรจภุณัฑท์ี�สมัผัสโดยตรงกบัอาหารและเครื�อง
ดื�ม ในขณะที�แนวโนม้ของโลกมกีารใชพ้ลาสตกิรไีซเคลิเป็นบรรจภุณัฑท์ี�สมัผัสกบัอาหารและเครื�องดื�มใน
กลุม่ประเทศชั �นนํามานานแลว้ ทั �งสหรัฐอเมรกิา  ยโุรป  ญี�ปุ่ นและในอาเซยีนบางประเทศ โดยมมีาตรฐาน
ความปลอดภยัระดบัสากลของ USFDA  และ EU ที�หลายประเทศทั�วโลกใหก้ารยอมรับและใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การอนุญาตใหอ้ตุสาหกรรมพลาสตกิของประเทศนั�นๆ สามารถใช ้  rPET  หรอืพลาสตกิรไีซเคลิเป็นสว่น
ประกอบหนึ�งของการผลติบรรจภุณัฑท์ี�สมัผัสโดยตรงกบัอาหารและเครื�องดื�มได ้

อยา่งไรกต็าม เมื�อรัฐบาลไทยเปิดไฟเขยีวในระดบันโยบายโดยใช ้BCG Model เป็นแนวทางขบัเคลื�อน
เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy)ไดม้กีารพดูถงึการใชพ้ลาสตกิรไีซเคลิเป็นบรรจภุณัฑส์มัผัสอาหาร
และเครื�องดื�มซึ�งเป็นกลุม่อตุสาหกรรมการผลติสนิคา้ที�ใชพ้ลาสตกิมากที�สดุ จงึจําเป็นตอ้งเรง่ใหม้กีารแกไ้ข
ขอ้จํากดัดา้นกฎหมายเพื�อใหเ้กดิความเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัขิองภาคธรุกจิเอกชน โดยหน่วยงานที�รับผดิ
ชอบโดยตรงในการปลดล็อกปัญหาดงักลา่วคอื สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง
สาธารณสขุ ซึ�งในชว่งตน้ปี 2562 ไดแ้ตง่ตั �งคณะทํางานทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสขุเกี�ยวกบัการนํา
พลาสตกิรไีซเคลิกลบัมาผลติเป็นภาชนะบรรจทุี�สมัผัสอาหารและเครื�องดื�ม  มาจนถงึปัจจบุนัการดําเนนิงานใน
สว่นนี�คบืหนา้ถงึขั �นที�เริ�มกําหนดเกณฑอ์า้งองิมาตรฐานเพื�อใชท้ดสอบประสทิธภิาพของกระบวนการรไีซเคลิ
ในการกําจัดสารปนเปื�อนตกคา้งจากวตัถดุบิที�เป็นขยะขวดพลาสตกิ PET

อยา่งไรกด็ ีนักวชิาการ เชน่ ผศ.ดร.ปเนต ไดต้ั �งขอ้สงัเกตวา่ การตั �งเกณฑม์าตรฐานบางอยา่งของไทยที�เขม้
งวดกวา่มาตรฐานสากลในประเทศอื�นนั�นเกดิจากการตั �งสมมตฐิานวา่ เมื�อมกีารอนุญาตใหใ้ชพ้ลาสตกิที�ใช ้

�
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แลว้นั�น ขวดทั �งหมดจะม ีrPET เป็นสว่นประกอบทําใหม้คีวามเสี�ยงจากการไดรั้บสารปนเปื�อนมากและตอ้งมี
การกําหนดคา่มาตรฐานในระดบัที�สงูมาก ซึ�งไมต่รงกบัขอ้เท็จจรงิที�ปรากฏในประเทศที�อนุญาตใหใ้ชข้วดจาก
rPET แลว้ นอกจากนี� ควรตอ้งมองในภาพรวมวา่ การรไีซเคลิพลาสตกิจากขวดกลบัมาสูข่วดนั�น ประเทศไทย
ไมใ่ชป่ระเทศแรกที�ทําเรื�องนี� จงึไมไ่ดเ้ป็นผูนํ้าทางเทคโนโลย ีและไมใ่ชต่ลาดบรโิภคขนาดใหญท่ี�มคีวาม
ตอ้งการใชง้าน rPETมากเหมอืนในสหรัฐฯ ยโุรป และญี�ปุ่ น  ผูป้ระกอบการธรุกจิรไีซเคลิจงึไมม่คีวามจําเป็น
ตอ้งสรา้งกระบวนการหรอืเทคโนโลยทีี�จะรองรับมาตรฐานตลาดไทยประเทศเดยีว 

ดงันั�น หากหน่วยงานสาธารณสขุยนืยนัมาตรฐานดงักลา่ว กค็วรตอ้งทํา RIA (การพัฒนาระบบการประเมนิ
ผลกระทบการออก กฎ ระเบยีบ และกฎหมายของไทย) และพจิารณาวา่ ใครจะเป็นคนลงทนุเครื�องมอื  ลงทนุ
หอ้งปฏบิตักิาร หรอือะไรกต็ามที�จะนํามาใชท้ดสอบตามเกณฑท์ี�ตั �งไว ้ หรอืหากรัฐบาลสามารถลงทนุใหไ้ด ้ก็
ยงัตอ้งศกึษาตอ่ไปอกีวา่ ทําแลว้คุม้คา่หรอืไมท่ั �งในเชงิการตลาดและในเชงิปฏบิตั ิ

“ถา้ยงัเดนิหนา้ไปแบบนี� มนักไ็มเ่กดิประโยชน ์สดุทา้ยเรากม็แีตม่าตรฐานที�เป็นกระดาษ  ดดูแีตไ่มม่กีาร
เปลี�ยนแปลงอยา่งสําคญัในทางปฏบิตั ิเหมอืนกบัที�เรามกีฎหมายและนโยบายสิ�งแวดลอ้มตา่งๆ มากมาย แต่
เรากย็งัเป็นประเทศตดิอนัดบัตน้ๆ ในการปลอ่ยขยะสูท่ะเลมากที�สดุในโลกอยูเ่ลย” ผศ.ดร.ปเนต กลา่วทิ�งทา้ย
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