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บทน า 

 

จากข้อมลูสถิติอตุสาหกรรมรีไซเคิลขององค์กรสิง่แวดล้อมแหง่สหภาพยโุรป EEA (European Environment Agency) 

ได้จดัล าดบัให้ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ปี 2012) เป็นประเทศทีม่ีระบบการจดัการขยะมลูฝอยได้ดเีป็นอนัดบั 3 (61%) รอง

จากประเทศเยอรมนั (65%) และ ออสเตรีย (62%) และตามด้วยเบลเยยีม (57%) นอกจากนีเ้นเธอร์แลนด์ยงัได้รับคะแนน

ระบบรีไซเคิลขยะพลาสตกิและเศษเหลก็ได้ดีเยี่ยมจากสหภาพยโุรปในปี 2011 (72%) โดยประเทศเนเธอร์แลนด์มีระบบคดั

กรองขยะและเตาเผาขยะมลูฝอยตามข้อตกลงของสหภาพยโุรป ปี 2008 รวมทัง้รัฐบาลดชัต์พยายามใช้มาตรการผลกัดนั 

รวมถงึการเก็บภาษีขยะ เพื่อลดปริมาณขยะมลูฝอยในประเทศให้น้อยที่สดุ นอกจากข้อตกลงแหง่สหภาพยโุรปด้าน

สิง่แวดล้อมแล้ว ยงัมีสนธิสญัญา Nuclear Power and Paris Agreement ที่ให้ความส าคญัตอ่สิง่แวดล้อมระหวา่ง

ประเทศ (รวมถงึประเทศนอกสหภาพยโุรป) โดยมีเปา้หมายให้มีการใช้วตัถดุิบ/วสัดรีุไซเคิล 100% และลดปริมาณการ

ปลอ่ยสารก่อมลพิษ ภายในปี 2050 

 

 

รายงานฉบบันีจ้ะกลา่วถงึภาคอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์และระบบก าจดัขยะมลูฝอยในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยจะแสดง

ให้เห็นถงึปริมาณการใช้วสัดบุรรจภุณัฑ์ในอตุสาหกรรมแตล่ะประเภท รวมทัง้ระบบรีไซเคิลในขยะมลูฝอย การแปรรูปปุ๋ ย

หมกั และการรีไซเคิลขยะอเิลก็ทรอนิค รวมทัง้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ของระบบรีไซเคิลตอ่สภาพ

สิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 
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วสัดุบรรจุภณัฑ์และการรีไซเคลิ  

จากข้อมลูการวิจยัในปี 2012 ได้ค านวณอตัราการใช้บรรจภุณัฑ์ทัว่โลก โดยแบง่ตามเขตพืน้ท่ี ประเภทอตุสาหกรรม และ 

ประเภทวสัดบุรรจภุณัฑ์ ทัง้นีจ้ะเห็นวา่บรรจภุณัฑ์สว่นใหญ่ได้ใช้ในอตุสาหกรรมอาหารมากถงึ 51% จากอตุสาหกรรมรวม

ทัง้หมด (Chart 2) โดยอตุสาหกรรมอาหารจดัวา่เป็นอตุสาหกรรมหลกัส าคญัที่ควรศกึษา นอกเหนือจากอตุสาหกรรมหรือ

สนิค้าโภคภณัฑ์ประเภทอื่น  

 

 

 

 

แหล่งทีม่ำ: Packaging industry (Neil-Boss & Brooks, 2013) 
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  ปริมำณบรรจุภณัฑ์ที่ถกูใช้ในตลำดเนเธอร์แลนด์ (หน่วย : กิโลตนั) 

 
แหล่งทีม่ำ: (Inspectie Leefomgeving en Transport, 2012) 

 

จากกราฟด้านบนจะเห็นวา่ ปริมาณการใช้บรรจภุณัฑ์ใน

ตลาดได้เร่ิมลดลงหลงัจากปี 2007 และรัฐบาลดชัต์

ต้องการให้มีปริมาณการใช้บรรจภุณัฑ์พลาสติกในระดบั

ที่น้อยลงเช่นนีต้อ่ไป โดยการรณรงค์ให้ผู้บริโภคได้ทราบ

ถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ตอ่สภาพสิง่แวดล้อม รวมทัง้ใช้

มาตรการผลกัดนัตา่งๆ อาทิเช่น  การเปลีย่นแปลงวสัดทุี่

ใช้ผลติบรรจภุณัฑ์ การจา่ยเงินประกนัคา่ขวดน า้

พลาสติก รวมทัง้การให้ผู้บริโภคช าระเงินคา่ถงุพลาสติก

เมื่อซือ้สนิค้าในร้านค้า เป็นต้น ซึง่มาตรการเหลา่นี ้

สามารถท าให้ปริมาณการใช้ถงุพลาสติกลดลงกวา่ 50% 

ในช่วงสามเดือนแรกหลงัจากออกมาตรการนี ้ โดย

นอกจากจะเป็นผลดีตอ่สิง่แวดล้อมแล้ว ยงัสามารถช่วย

ลดต้นทนุให้กบัทางผู้ประกอบการหรือร้านค้าอีกด้วย 

 

 

 
แหล่งทีม่ำ :No free (plastic)bags in The Netherlands 

(Franssen, 2016) 
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 ตำรำงแสดงเป้ำหมำยกำรรีไซเคิลของรัฐบำลดัชต์ปี 2013  

 
 พลำสติก,กลอ่งเคร่ืองด่ืม(ท ำจำก carton), กระดำษและกระดำษจำก carton, เหล็ก, แก้ว, ไม ้ – TNO report (Ansems, et al., 2015) 

 
 

ผลลัพภ์กำรรีไซเคิล ในปี 2014  

 

  ผลลพัภ์กำรรีไซเคิลขยะมูลฝอยแยกตำมประเภทวสัด ุGlass, Old Paper Carton, Plastics, Metal, Wood (Nedvang, 2016) 
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ทัง้นี ้กลุม่ผู้ประกอบการจากสมาชิก Dutch dairy (ผู้ผลติ

นมววัและผลติภณัฑ์จากนม) และกลุม่ผู้ประกอบการ

ซุปเปอร์มาเกต ได้น าเสนอแนวคิดการใช้บรรจภุณัฑ์

แบบยัง่ยืนด้วยวสัดแุละเทคนิคในการผลติบรรจภุณัฑ์

สมยัใหม ่ ที่ท ามาจากวตัถดุบิจากธรรมชาติทดแทน

วตัถดุิบที่มาจากฟอสซิล เนื่องจากวตัถดุิบจากธรรมชาติ

สามารถยอ่ยสลายและผลติขึน้ใหมไ่ด้ง่าย นอกจากนีย้งั

เกิดปริมาณสารคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) น้อยกวา่ถงึ 

20% อีกด้วย 

โดยบรรจภุณัฑ์ประเภทกลอ่งกระดาษที่ใช้บรรจนุมววั

สว่นใหญ่ผลติจากกระดาษ carton ที่มีสว่นประกอบหลกั 

มาจากเยื่อไม้ โดยไม้ที่น ามาใช้ในการผลตินัน้จะถกูคดั

กรองจากแหลง่ป่าไม้ทีอ่นรัุกษ์ไว้เพื่อการผลติบรรจภุณัฑ์

โดยเฉพาะ ซึง่ได้รับการดแูลจากองค์กร FSC (Forest 

Stewardship Council)  

สว่นปากกลอ่งด้านในขวดหรือกลอ่งบรรจภุณัฑ์ รวมทัง้

สารเคลอืบกลอ่งนัน้ สว่นใหญ่จะท ามาจากผลติภณัฑ์

ธรรมชาติ  เช่น สว่นของพืชบางชนดิ (ไมส่ามารถ

รับประทานได้) เป็นต้น 

 

 

 

โดยทัง้นีร้ายงานจากสถาบนัวิจยัของมหาวิทยาลยั Wageningen ได้ท าการแยกแยะวสัดบุรรจภุณัฑ์ ท่ีไมใ่ช้พลาสตกิ หรือ 

non-plastic ตามกลุม่สนิค้า (ตารางด้านลา่ง) ซึง่จะเห็นวา่การใช้วสัดบุรรจภุณัฑ์แบบ non-plastic นัน้มีปริมาณที่น้อย 

กลา่วคอืบรรจภุณัฑ์สว่นใหญ่ยงัคงผลติจากวสัดทุี่ท าจากพลาสตกิ ทัง้นีท้างสถาบนัวิจยัฯเห็นวา่ ควรมีการปรับปรุงและ

พฒันาอยา่งจริงจงั ด้วยการปรับเปลีย่นบรรจภุณัฑ์ให้มขีนาดเลก็ลง และ/หรือเลอืกใช้วสัดใุนการผลติที่มีประสทิธิภาพมาก

ขึน้และเกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมน้อยที่สดุ 
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วัสดุบรรจุภัณฑ์แบบ non-plastic (แยกตำมหมวดสินค้ำ)     Kilogram      Percentage 

 
แหล่งทีม่ำ: Eureco research (Leenaars, Boer, & van Velzen, 2016) 

 
 
Packaging value chain 

 
แหล่งทีม่ำ: EY analysis (Neil-Boss & Brooks, 2013) 

 

ค าแนะน า 

จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นวา่ ทัง้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเองนัน้ ต้องการลดปริมาณการใช้ถงุพลาสติกลงเช่นกนั ผา่นการ

รณรงค์และมาตรการผลกัดนัของภาครัฐ ดงันัน้ในสว่นของผู้ประกอบการหรือผู้ผลติบรรจภุณัฑ์ควรพิจารณาปรับเปลีย่น

ผลติภณัฑ์แบบใหมท่ี่มีแนวทางสอดคล้องกบัมาตรการของภาครัฐและความต้องการของตลาดตอ่ไป 



8 | P a g e  
 

ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมในประเทศเนเธอร์แลนด์  

1. วิธีการรีไซเคิล 

ทัง้นีรั้ฐบาลดชัต์ได้ท าการศกึษาทัง้ด้านการเงินและรูปแบบของบริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมรีไซเคิลในประเทศ โดยพบวา่

ถึงแม้บริษัทก าจดัขยะมลูฝอยบางแหง่อาจมีระบบรีไซเคิลท่ียงัไมด่พีอ (เนื่องจากการก าจดัขยะมลูฝอยนัน้ต้องคดักรองขยะ

หลายประเภท เช่น เหลก็ พลาสติก กระดาษ แก้ว ไม้ VFG-waste ฯลฯ)  แตก่ารให้ความส าคญัในการรีไซเคิลตัง้แตข่ัน้ตอน

การพฒันาผลติภณัฑ์นัน้เป็นสิง่ทีส่ าคญักวา่ โดยการพฒันาแนวคิดนวตักรรมใหมเ่พื่อน าผลติภณัฑ์ที่สิน้สดุรอบการใช้งาน

กลบัมาใช้ประโยชน์ได้อกี เป็นหลกัการท่ีเรียกวา่ Cradle-to-cradle ซึง่ปัจจบุนัหลกัการนีถ้กูใช้กบัผลติภณัฑ์ อาทิเช่น 

พรมปพูืน้ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ และเฟอร์นิเจอร์ส านกังาน  

1.1  การเปลีย่นเศรษฐกจิแบบเส้นตรง (linear) เป็น เศรษฐกจิแบบวงรอบ (circular) 

อีกมาตรการหนึง่ที่รัฐบาลดชัต์พยายามผลกัดนั คือ การเปลีย่นเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (linear) เป็นเศรษฐกิจแบบวงรอบ 

(circular) กลา่วคือเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (linear) นัน้ มีกระบวนการเร่ิมจากการเตรียมวตัถดุิบ การผลติ การบริโภค และ 

สิน้สดุที่การท าลายผลติภณัฑ์ ในขณะท่ีเศรษฐกิจแบบวงรอบนัน้มีโอกาสน าวสัดแุละผลติภณัฑ์เหลอืทิง้กลบัมาใช้

ประโยชน์ได้ใหม ่ โดยรัฐบาลดชัต์ให้ความส าคญักบัจดุเร่ิมต้นของหว่งโซก่ารผลติทีส่ามารถน าไปสูก่ารรีไซเคิลมากที่สดุ 

และด้วยต าแหนง่ที่ตัง้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่อยูศ่นูย์กลางโครงสร้างพืน้ฐานในทวีปยโุรป ท าให้เนเธอร์แลนด์สามารถ

ใช้ต าแหนง่ประเทศเป็นผู้น าหรือศนูย์กลางในการเปลีย่นของเสยีให้กลายเป็นผลติภณัฑ์ใหม ่

1.2 การรวบรวมขยะ (Collection) 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ก าลงัพฒันารูปแบบและเทคโนโลยีรีไซเคิลสมยัใหม ่ ด้วยระบบคดักรองขยะแตล่ะประเภทท่ีมี

มากกวา่ 6 ประเภท ทัง้จากบ้านพกัอาศยัและบริษัทร้านค้า โดยจะใช้เคร่ืองจกัรบดขยะเพื่อลดขนาดขยะและท าให้การ

ขนสง่ง่ายขึน้หลงัจากผา่นการคดักรองขัน้แรก สว่นขยะที่ไมไ่ด้ถกูคดักรองอยา่งถกูต้องในขัน้ตอนแรกนัน้ จะถกูสง่ไปคดั

กรองขัน้สงูหรืออาจถกูคดักรองด้วยคน โดยเคร่ืองคดักรองขัน้สงูจะมีไว้ส าหรับขยะ เช่น wind shifters, hammering 

mills, อา่งอาบน า้แบบลอยตวั แมเ่หลก็และเคร่ืองจกัรตา่งๆ เป็นต้น 
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1.3 การขนส่งขยะ (Transportation) 

รถขนขยะที่ใช้นัน้ได้ถกูพฒันาอยา่งตอ่เนื่องเช่นกนั โดยรถขยะจะใช้งานด้วยพลงังานชีวภาพ (พลงังานท่ีมาจาก เศษผกั

ผลไม้ และพืชสวน หรือ VFG-waste) ซึง่การใช้พลงังานชีวภาพนัน้ นอกจากเป็นพลงังานทดแทนแบบยัง่ยืนแล้ว ยงัมี

ต้นทนุท่ีต ่ากวา่และสามารถใช้ได้กบัยานพาหนะหลายประเภท   

 

 

2. พลงังานชีวภาพ (VFG-waste) 

ขยะมลูฝอยจากเศษผกัผลไม้และพืชสวน (VFG-waste) เป็นวตัถดุิบที่ล า้คา่ที่สามารถแปรรูปเป็นปุ๋ ยหมกัได้ โดยปุ๋ ยหมกั

นัน้นอกจากน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการเพาะปลกูแล้ว ยงัเป็นสว่นประกอบส าคญัในการผลติแก๊สธรรมชาติ พลงังาน

ไฟฟา้ พลงังานความร้อน และก๊าซ CO2 ทัง้นีก้ารน า VFG-waste มาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสทิธิภาพสงูสดุนัน้

จะต้องมีการคดักรองประเภทขยะอยา่งถกูต้อง 

2.1 พลงังานจากขยะ  

ขยะมลูฝอยที่ไมส่ามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อีก (ไมส่ามารถรีไซเคิลได้) จะถกูจดัการในรูปแบบ sustainable forms 

สว่นขยะทีเ่ผาไหม้ได้จะถกูน าไปผลติกระแสไฟฟา้ ไอน า้ พลงังานความร้อน และวสัดบุางอยา่งส าหรับอาคาร โดยการแปร

รูปขยะมลูฝอยเป็นพลงังานเชือ้เพลงินัน้ สามารถช่วยลดการใช้เชือ้เพลงิที่มาจากฟอสซิล (น า้มนั ก๊าซ และถา่นหิน) ทัง้นี ้

กระบวนการผลติพลงังานจากขยะมลูฝอย จะยงัคงมเีถ้าและตะกอนตกค้างหลงัจากการเผาไหม้ในโรงไฟฟา้ขยะ แตส่าร

ตกค้างเหลา่นีส้ามารถน ามาใช้ในการก่อสร้างถนนหรือใช้เป็นยางมะตอยตอ่ได้ กลา่วคือสว่นตกค้างที่เหลอืสามารถน า

กลบัมาใช้ประโยชน์อยา่งอื่นได้อกีกวา่ร้อยละ 85 ของสารตกค้างทัง้หมด 

2.2 โรงไฟฟ้า (Power plants) 

เนื่องจากโรงไฟฟา้จ าเป็นต้องมีการติดตัง้ระบบเฉพาะส าหรับการแปรรูปพลงังานจากขยะมลูฝอยแตล่ะประเภท จึงท าให้

ปัจจบุนัเนเธอร์แลนด์มีโรงงานผลติไฟฟา้(WEP) อยูถ่ึง 12 แหง่ โดยตัง้แตปี่ 2011 โรงงานผลติไฟฟา้เหลา่นีส้ามารถผลติ

ไฟฟา้ได้ถึง 4500 Giga Watt hertz (จาก 7.2 พนัล้านกิโลกรัม VFG-waste) ส าหรับที่พกัอาศยั 1.35 ล้านครัวเรือน (โดย
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เนเธอร์แลนด์รับขยะมลูฝอยจากประเทศสมาชิกยโุรป เพื่อแปรรูปเป็นพลงังานและเพื่อรักษาปริมาณการผลิตพลงังานให้

คงที่ ซึง่ท าให้เกิดประโยชน์กบัสภาพสิง่แวดล้อมโดยรวมอยา่งมาก) นอกจากนีโ้รงไฟฟา้เหลา่นีย้งัสามารถผลติพลงังานไอ

น า้และพลงังานความร้อน (900-1100 องศาเซลเซียส) ได้ถงึ14 peta joule (PJ) โดยสง่ผา่นทอ่สง่ก๊าซ (pipeline) ไปยงักวา่ 

400,000 หลงัคาเรือนในพืน้ท่ีโดยรอบ ซึง่เป็นการผลติพลงังานแบบยัง่ยืนและไมก่่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก 

การรีไซเคิลขยะมลูฝอยให้กลายเป็นพลงังานไฟฟา้นัน้ให้ผลที่ดีกวา่ผลกระทบจากสภาพสิง่แวดล้อมที่เกิดจากการขนสง่

ขยะ โดยโรงไฟฟา้ชีวมวลสว่นใหญ่จะใช้ไม้เป็นเชือ้เพลงิในการเผาไหม้ซึง่ให้ประสทิธิภาพดีกวา่เชือ้เพลงิประเภทอื่น และ

พลงังานไฟฟา้ที่ได้สว่นใหญ่นัน้ มาจากเศษขยะจากการกอ่สร้างและรือ้ถอน 

นอกจากนีโ้รงไฟฟา้จะมีระบบบ าบดัมลพิษขัน้สงูก่อนปลอ่ยสูส่ิง่แวดล้อมอยา่งปลอดภยั ทีไ่ร้จากโลหะหนกัและไดออกไซด์  

สว่นปลอ่งควนัจะท าหน้าที่คายน า้กลัน่และ CO2 สูภ่ายนอก โดยภายในปลอ่งควนัจะมีอปุกรณ์วดัคา่ตา่งๆ ไว้ตรวจสอบ

คณุภาพและปริมาณมลพิษ ซึง่สามารถดไูด้จากกราฟด้านลา่งนี ้

 

Electro-filter > spray drier > sour laundry > neutral washer > cloth filter > NOx-installation 

 
แหล่งทีม่ำ : ระบบกรองควนัไฟและมลพิษ (Vereniging Afvalbedrijven, 2017k) 

 

2.3  การแปรรูปปุ๋ ยหมกั (Composting)  

การแปรรูปปุ๋ ยหมกัเป็นการแปรรูปจากขยะอินทรีย์ในโรงปุ๋ ยหมกั โดยน ามาหมกัด้วยกระบวนการยอ่ยสลายทางชีวภาพ 

และใช้อณุหภมูิเป็นตวัเร่งกระบวนการ อณุหภมูิจะสงูขึน้ถงึ 70 องศาเซลเซยีสภายในเวลา 2-3 วนั ซึง่อณุหภมูิที่สงูนี ้
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สามารถท าลายเชือ้โรคทีเ่ป็นอนัตรายได้ หลงัจากนัน้อณุหภมูิจะลดลงอยูร่ะดบัคงที่ที ่50 องศาเซลเซียส โดยกระบวนการนี ้

จะสามารถแปรรูป VFG-waste เป็นปุ๋ ยหมกัได้ถึง 40% และใช้เวลาเพียงไมก่ี่สปัดาห์  

ในปัจจบุนัปุ๋ ยหมกัสว่นใหญ่จะถกูน าไปใช้ในภาคเกษตรกรรมของประเทศ เนื่องจากมธีาตอุาหารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่พชื 

รวมทัง้สิง่มีชีวิตขนาดเลก็ที่อาศยัอยูใ่นดิน ทัง้นีก้ระบวนการแปรรูปปุ๋ ยหมกัยงัได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง โดยในบาง

กรณีอาจมีการเติมสารท่ีเป็นประโยชน์ในปุ๋ ยหมกั อาทิเช่น แคลเซียม มลูสตัว์ หรือ เชือ้ราทีเ่ป็นประโยชน์ เพื่อตอ่สู้กบั

แบคทีเรียที่เป็นอนัตรายตอ่พืช 

2.4 ค าแนะน า  

ผู้ผลติและผู้ประกอบการโรงไฟฟา้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูข้างต้น ส าหรับการคิดค้นระบบกรองมลพิษทีอ่าจเป็น

แนวคิดนา่สนใจ รวมทัง้ผู้ประกอบการควรปรับตวัตามมาตรการของภาครัฐ ที่ต้องการลดปริมาณขยะมลูฝอยในประเทศลง 

และปรับเปลีย่นเป็นระบบแบบวงรอบ (circular) นอกจากนีก้ารแปรรูปขยะมลูฝอยเป็นปุ๋ ยหมกันัน้ ยงัชว่ยลดปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์หรือสิง่ตกค้างที่อาจจะเกิดขึน้ ดงันัน้ประโยชน์สงูสดุคือจากการน าวตัถดุิบหรือวสัดเุหลอืใช้ทัง้หลายมา

ท าให้เกิดประโยชน์อกีครัง้  

 

 

 

การรีไซเคลิอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ (E-waste recycling )  

กลุม่ Wecycle เป็นองค์กรไมแ่สวงหาผลก าไรแหง่เดยีวในเนเธอร์แลนด์ ที่ช่วยเหลอืในสว่นรวบรวมและรีไซเคิลอปุกรณ์อิ

เลก็ทรอนิคและหลอดไฟเกา่ ซึง่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาทิเช่น ศนูย์บริการจดุรวบรวมขยะ ผู้ประกอบการ 

รวมทัง้ผู้บริโภคในประเทศเอง โดยมีเปา้หมายเพื่อให้อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิคและหลอดไฟเก่าเปลีย่นสภาพเป็นวตัถดุิบอีกครัง้ 
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ระบบกำรรวบรวมและวงจรรีไซเคิล e-waste  

 
 

 
 

 

การรีไซเคิลอปุกรณ์อิเลค็ทรอนิค แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ สว่นแรกจะเป็นสว่นของการรีไซเคิล (80%) และสว่นท่ีสองจะเป็น

การน าพลงังานกลบัคืน (17%) หรือกลา่วคือกระบวนการรีไซเคิลนีส้ามารถท าขยะเกา่ให้กลบัมาใช้ประโยชน์ได้ใหมถ่ึง 97%  
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ทัง้นีน้าง Sharon Dijksma เลขานกุารโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่แวดล้อมแหง่เนเธอร์แลนด์ ได้ประกาศวา่ การใช้จา่ยของ

ภาครัฐจะพจิารณาจากสนิค้าที่ทนทานและไมเ่ป็นภยัตอ่สภาพสิ่งแวดล้อมสว่นรวม และรัฐบาลจะใช้งบประมาณ 6 หมื่น

ล้านยโูรในสนิค้าและบริการท่ียัง่ยืนเทา่นัน้ รวมทัง้นาง Lilianne Ploumen รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการค้าระหวา่งประเทศ

และการร่วมมือพฒันา ได้เน้นย า้วา่ รัฐบาลดชัต์ได้เรียนรู้อยา่งมากจากผลกระทบระหวา่งประเทศที่เกิดขึน้ตอ่องค์กร

ภาครัฐ และรัฐบาลจะพยายามยกระดบัสงัคมสูอ่ารยธรรมทีย่ัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต โดยในปัจจบุนัเนเธอร์แลนด์สามารถท า

การรีไซเคิลขยะมลูฝอยได้กวา่ 80% ทัง้ขยะมลูฝอยจากการก่อสร้าง(เศษหินดินปนู ทราย เหลก็ ฯลฯ) และการรือ้ถอน(เศษ

หินดินปนู โครงสร้างไม้ วงกบไม้ ประต ูฝา้เพดาน กระเบือ้ง ทอ่น า้เกา่ สขุภณัฑ์เก่า ฯลฯ) กระดาษ แก้ว เหลก็ พลาสตกิ 

VFG (เศษผกั ผลไม้ พืชสวน) น า้มนัใช้แล้ว แบตเตอร่ี และสารท าละลาย  

 

ค าแนะน า 

จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นวา่ขัน้ตอนการรีไซเคิลในอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิคและหลอดไฟ (e-waste) ได้แบง่ความรับผิดชอบ

ไปสูห่ลายหนว่ยงาน แตเ่นื่องจากปริมาณอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิคและหลอดไฟเก่า รวมทัง้มือถือและเคร่ืองมือสือ่สารท่ีไมใ่ช้

แล้วมีมาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการรีไซเคิลขยะเหลา่นี ้   นอกจากนีท้างผู้ผลติสนิค้าในหมวดนีไ้ด้ให้ความร่วมมือ โดย

พยายามคดิค้นและออกแบบผลติภณัฑ์ รวมทัง้โมเดลธุรกิจแบบใหม ่ เพื่อจ ากดัปริมาณขยะอิเลก็ทรอนิค รวมทัง้เพื่อการใช้

งานท่ียัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต 


