ขอบคุณที่คณ
ุ ท�ำการรี ไซเคิล!

Thailändska

ทุกครัง้ ที่คณ
ุ น�ำบรรจุภณ
ั ฑ์และหนังสือพิมพ์เก่าไปรี ไซเคิล จะ
มีบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ ้น ฝาขวดเก่าจะถูกแปลงเป็ นแป้น
เกลียว กล่องใส่ผงซักฟอกที่ยบั ยูย่ ี่กลับกลายเป็ นกล่องใส่รองเท้ า
ที่สวยงาม หนังสือพิมพ์ที่อา่ นแล้ วจะถูกแปลงเป็ นหนังสือพิมพ์
ฉบับใหม่ ด้ วยกรรมวิธีเหล่านี ้คุณจึงมีสว่ นได้ ชว่ ยในการประหยัด
พลังงานเป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้คุณก็ยงั ช่วยให้ วตั ถุดิบใน
ธรรมชาติไม่หายไปจากวงจรหมุนเวียนอีกด้ วย ขอบคุณที่คณ
ุ
ท�ำให้ สงิ่ แวดล้ อมได้ รับผลประโยชน์อย่างมหาศาล และตัวคุณเอง
ก็ยงั ได้ รับผลประโยชน์บางอย่างด้ วยเช่นกัน
ทุกครัง้ ที่คณ
ุ ท�ำการรี ไซเคิล

บรรจุภณ
ั ฑ์และหนังสือพิมพ์
ในวงจรการหมุนเวียน

บรรจุภณ
ั ฑ์และหนังสือพิมพ์ทกุ ชนิดที่ถกู เก็บรวบรวมจะถูกน�ำส่งต่อไปยังศูนย์รีไซเคิลเพื่อท�ำการผลิตเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสามารถท�ำได้ ตงแต่
ั ้ ฉนวนกันเสียง แปรงล้ างจาน ไปจนถึงกระถางดอกไม้ และถุงพลาสติก
ได้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นแก้ วและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นกระดาษนัน้ ส่วนใหญ่จะถูกน�ำไปแปลงเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่
เป็ นโลหะอาจจะกลายเป็ นรางรถไฟก็ได้ หนังสือพิมพ์ที่อา่ นแล้ วสามารถท�ำเป็ นกระดาษเช็ดมือหรื อหนังสือพิมพ์ใหม่ได้

ความรับผิดชอบของผู้ผลิต

รัฐบาลได้ ก�ำหนดไว้ วา่ ทุกบริ ษัทที่ผลิต น�ำเข้ า บรรจุ หรื อขายบรรจุภณ
ั ฑ์หรื อสินค้ าที่บรรจุในหีบห่อจะต้ องรับผิดชอบจัดให้
มีระบบการเก็บรวบรวม เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถน�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ไปส่งคืนเพื่อการรี ไซเคิลได้ สิง่ นี ้เรี ยกว่า ความรับผิดชอบของ
ผู้ผลิต กฎข้ อเดียวกันนี ้น�ำมาใช้ กบั หนังสือพิมพ์และกระดาษที่ถกู ส่งคืนด้ วยเช่นกัน ผู้ที่ผลิตหรื อน�ำเข้ ากระดาษหนังสือพิมพ์
และพิมพ์หรื อน�ำเข้ าหนังสือพิมพ์จะต้ องรับผิดชอบเรื่ องการเก็บรวบรวมและการรี ไซเคิลกระดาษที่ถกู น�ำส่งคืนด้ วยเช่นกัน
บรรจุภณ
ั ฑ์และหนังสือพิมพ์เป็ นผลิตภัณฑ์สองประเภทอันดับต้ นๆ ในกลุม่ สินค้ าที่ผ้ ผู ลิตมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดการ
เรื่ องการรี ไซเคิล ผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์และผู้ผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์แสดงความรับผิดชอบในเรื่ องนี ้ผ่านการรี ไซเคิลบรรจุภณ
ั ฑ์
และหนังสือพิมพ์ (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) หรื อ FTI ซึง่ ด�ำเนินกิจการโดยไม่แสวงหาผลก�ำไรใด

สถานีรีไซเคิลต่างๆ

FTI มีหน้ าที่รับผิดชอบต่อสถานีรีไซเคิลทุกแห่งทัว่ ทังสวี
้ เดน คุณสามารถน�ำหนังสือพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก กระดาษ
โลหะ และบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นแก้ วไปส่งคืนเพื่อการรี ไซเคิลที่นนั่ ได้ ถ้ าหากคุณอยูอ่ าศัยในตึกที่มีสถานที่เก็บรวมรวมหนังสือพิมพ์
และบรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ เป็ นของตัวเอง คุณก็เอาวัสดุเหล่านันไปส่
้ งไว้ ที่นนั่ FTI ท�ำงานร่วมมือกันกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่
ไปเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิลที่นนั่ ซึง่ นัน่ จะเป็ นการรับประกันให้ คณ
ุ ได้ วา่ ทุกอย่างถูกน�ำไปรี ไซเคิลในลักษณะเดียวกันหมด

ข้ อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถค้ นหาสถานีรีไซเคิลที่ใกล้ บ้านคุณที่สดุ ได้ ในเว็บไซต์ของเรา www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation และ
สามารถดูข้อมูลเรื่ องเวลาการขนของออกและการท�ำความสะอาดครัง้ ต่อไปได้ ในนันมี
้ ค�ำแนะน�ำเรื่ องการคัดแยก
ขยะ ภาพยนต์เกี่ยวกับการรี ไซเคิล เคล็ดลับและค�ำแนะน�ำ รวมทังข้
้ อมูลเรื่ องการด�ำเนินงานของเราด้ วยเช่นกัน
คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ได้ เช่นกัน info@ftiab.se
หรื อโทรไป 0200-88 03 11 เพื่อรับทราบค�ำตอบส�ำหรับค�ำถามของคุณ
เมื่อเป็ นขยะชนิดอื่น อาทิเช่น ขยะชิ ้นใหญ่ เศษอาหารที่น�ำไป
ท�ำปุ๋ยหมัก ขยะที่เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้า และขยะประเภทอันตราย จะ
เป็ นเทศบาลของคุณที่เป็ นผู้รับผิดชอบในเรื่ องนี ้

วิธีการคัดแยกท�ำดังนี ้:
บรรจุภณ
ั ฑ์ทกุ ชิ ้นจะต้ องว่างเปล่าและไม่มีน� ้ำหยดออกมา บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ท�ำจากวัสดุที่แตกต่างกันจะต้ องแยกไว้ คนละที่ ถ้ าหากไม่
สามารถแยกความแตกต่างของวัสดุได้ ให้ คณ
ุ คัดแยกบรรจุภณ
ั ฑ์โดยดูจากน� ้ำหนักของวัสดุนนๆ
ั้
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ตัวอย่าง: ขวด กระป๋ อง ถังและแกนลอนขนาดเล็ก ถุงพลาสติกหูหิ ้ว ถุงพลาสติกเป็ นม้ วน (เช่น ถุงส�ำหรับใส่ผลไม้ และผักในซุปเปอร์ มาเก็ต)
พัสดุส�ำหรับเติม หลอดบีบ ถุงบรรจุมนั ฝรั่งทอด และโฟม
ข้ อปฏิบตั 	
ิ
แกะจุกขวดและฝาปิ ดออก เทถุงที่คณ
ุ ใช้ ใส่บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกลงในคอนเทนเนอร์ เพื่อให้ บรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ กระจายตัวออก
จากกัน ซึง่ จะท�ำให้ เป็ นการง่ายขึ ้นเมื่อน�ำไปรี ไซเคิลต่อไป
อย่ าทิง้ ไว้ 	ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่ใช่บรรจุภณ
ั ฑ์พลาติกให้ น�ำไปใส่ในที่ทิ ้งขยะชิ ้นใหญ่หรื อที่ทิ ้งขยะครัวเรื อน เช่น เฟอร์ นิเจอร์ ของเล่น
และวิดีโอเทป ขวดที่น�ำไปแลกเงินคืนได้ ให้ น�ำไปแลกเงินคืนที่ร้านค้ า

บรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ
ตัวอย่าง: กล่องพาสต้ า กล่องนม และกล่องน� ้ำผลไม้ ถุงกระดาษหูหิ ้ว ถุงใส่น� ้ำตาล กล่องรองเท้ า แกนกระดาษช�ำระ และกล่องกระดาษลูกฟูก
ข้ อปฏิบตั 	
ิ
ท�ำให้ แบนและพับเข้ าหากัน เอาบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดเล็กใส่ลงไปในบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่กว่าเพื่อเป็ นการประหยัดพื ้นที่ใน
การขนส่ง
อย่ าทิง้ ไว้ 	ซองจดหมายให้ เอาใส่ในที่ทิ ้งขยะครัวเรื อน/ขยะที่เผาไหม้ ได้ หนังสือพิมพ์ ใบปลิวโฆษณาและสิง่ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงให้ น�ำ
ใส่ในคอนเทนเนอร์ ส�ำหรับใส่หนังสือพิมพ์

บรรจุภณ
ั ฑ์โลหะ
ตัวอย่าง: กระป๋ องบรรจุอาหารกระป๋ องและกระป๋ องสเปรย์ หลอดบีบ ฝาขวดและฝาปิ ด กระป๋ องสีที่มีแปรงทาสีซงึ่ แห้ งแล้ ว
ข้ อปฏิบตั 	
ิ
พับฝาปิ ดของกระป๋ องบรรจุอาหารกระป๋ องด้ านที่คมให้ งอลง ปล่อยให้ ฝาของหลอดบีบคงอยูบ่ นหลอดเหมือนเดิม
อย่ าทิง้ ไว้ 	กระป๋ องที่มีสีและกาวติดค้ างอยู่ ให้ น�ำไปใส่ในที่ทิ ้งขยะประเภทอันตราย เศษโลหะ ส่วนประกอบของท่อน� ้ำ ท่อระบายความ
ร้ อนและอุปกรณ์สขุ าภิบาลทังหลาย
้
กระทะ และผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่หีบห่อบรรจุ ให้ น�ำไปใส่ในที่ทิ ้งขยะชิ ้นใหญ่หรื อที่ทิ ้ง
ขยะครัวเรื อน กระป๋ องที่แลกเงินคืนได้ ให้ น�ำไปแลกเงินคืนที่ร้านค้ า

บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นแก้ ว
ตัวอย่าง: ขวดและขวดแก้ วใส่อาหารแบบมีสีหรื อไม่มีสี
ข้ อปฏิบตั 	
ิ
แกะฝาขวด ฝาล็อก และจุกขวดออกแล้ วจัดแยกของเหล่านันไปส่
้ งรี ไซเคิลตามประเภทของวัสดุ น�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นแก้ ว
แบบมีสีและไม่มีสีไปใส่ในคอนเทนเนอร์ ให้ ตรงตามประเภทของมันตามล�ำดับ

หนังสือพิมพ์
ตัวอย่าง: หนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารรายสัปดาห์ วารสาร แคตตาล็อค ใบปลิวโฆษณา แผ่นโบรชัวร์ และสมุดเขียน/สมุดวาดภาพ พอกเก็ตบุค
ข้ อปฏิบตั ิ

เอาถุงพลาสติคและแผ่นกาวโฆษณาที่แปะอยูอ่ อกก่อนที่จะเอาของที่พบั แล้ วใส่ในคอนเทนเนอร์

อย่ าทิง้ ไว้ 	ซองจดหมาย และหนังสือปกแข็งให้ เอาไปใส่ในที่ทิ ้งขยะครัวเรื อน/ขยะเผาไหม้ ได้ ถุงกระดาษหูหิ ้ว กล่องกระดาษ และสิง่ ที่มี
ลักษณะใกล้ เคียงให้ น�ำไปใส่ในคอนเทนเนอร์ ส�ำหรับบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ
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อย่ าทิง้ ไว้ 	ขวดที่แลกเงินคืนได้ ให้ น�ำไปแลกเงินคืนที่ร้านค้ า เครื่ องเคลือบดินเผา เครื่ องเซรามิค และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่บรรจุภณ
ั ฑ์
ให้ น�ำไปใส่ในที่ทิ ้งขยะชิ ้นใหญ่หรื อที่ทิ ้งขยะครัวเรื อน หลอดใส้ ร้อน และหลอดไฟนีออน ปกติแล้ วให้ น�ำไปทิ ้งที่ศนู ย์รีไซเคิล
ของเทศบาล

