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ชดุความรู้ เร่ือง “การจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส ์(E-waste)” 

โดย ดร. สจุติรา วาสนาดาํรงดี1 และ อ.ดร.ปเนต มโนมยัวบิลูย์2 

 มกราคม 2555 

ตอนท่ี 2 การจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกสข์องบริษทัผูผ้ลิตในประเทศญ่ีปุ่ น 

ถ้าโทรทศัน์จอแก้วหนาๆ เครื่องเก่าที่บ้านเสยีและเราต้องการเปลี่ยนเป็นจอแบนรุ่นใหม่ จะดแีค่ไหนหากร้านขาย

เครื่องใชไ้ฟฟ้าที่ขายโทรทศัน์เครื่องใหม่ให้เรามหีน้าที่ต้องรบัซากโทรทศัน์เครื่องเก่าไปจดัการ และจะดยีิง่ขึน้ไปอกี

หรอืไมห่ากรา้นขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสามารถสง่ซากนัน้คนืไปยงับรษิทัทีผ่ลติโทรทศัน์เครือ่งทีเ่สยีซึง่เป็นผูอ้อกแบบและรูด้ี

ที่สุดเกี่ยวกบัตวัผลติภณัฑ์เพื่อใหผู้ผ้ลตินําซากโทรทศัน์ไปรไีซเคลินําทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่และบําบดัจดัการสาร

อนัตรายอย่างถูกวธิ ีแนวคดิทีม่องยอ้นศรเสน้ทางการจดัจําหน่ายสนิคา้น้ีเองทีเ่ป็นรากฐานของระบบการจดัการซาก

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในประเทศญีปุ่น่ 

ระบบทีใ่หผู้ผ้ลติเป็นผูร้บัผดิชอบจดัการซากผลติภณัฑน์ัน้เป็นไปตามหลกัการ “อพีอีาร”์ (EPR ย่อมาจาก Extended 

Producer Responsibility) ทีเ่สนอใหข้ยายความรบัผดิชอบดา้นสิง่แวดลอ้มของผูผ้ลติใหม้คีวามครอบคลุมผลกระทบ

จากผลติภณัฑม์ากยิง่ขึน้จากเดมิทีจ่าํกดัอยูเ่ฉพาะการป้องกนัและควบคุมมลพษิทีป่ล่อยออกมาจากกระบวนการผลติใน

โรงงานซึง่ไมเ่พยีงพอ เพราะแมว้า่ผูผ้ลติจะพยายามปรบัปรุงกระบวนการผลติใหส้ะอาดขึน้ (Cleaner Production) แต่

ตวัผลติภณัฑท์ีผ่ลติออกมากย็งัสามารถก่อใหเ้กดิผลเสยีอยา่งมากในช่วงการใชง้านและเมือ่ถูกทิง้เป็นขยะ ดงันัน้ ความ

มุง่หวงัหน่ึงในการใหผู้ผ้ลติเขา้มารว่มรบัผดิชอบผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากผลติภณัฑข์องตนอยา่งครบวงจรจงึ

อยูท่ีก่ารสรา้งความตระหนักและแรงจงูใจใหผู้ผ้ลติพยายามออกแบบผลติภณัฑท์ีส่ะอาดและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมาก

ยิง่ขึน้ (Cleaner and More Environmentally Friendly Products)3 

สําหรบับทความในตอนน้ีจะนําเสนอความเป็นมาและรายละเอยีดสําคญัของระบบการจดัการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าใน

ประเทศญี่ปุน่ซึง่นับว่าเป็นการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีต่รงไปตรงมาตามหลกัอพีอีารม์ากทีสุ่ด จากนัน้ส่วนทา้ยของ

บทความจะวเิคราะหข์อ้จาํกดัและสิง่ทีค่วรคาํนึงสาํหรบัการประยกุตใ์ชต้วัแบบการจดัการของญี่ปุน่ในบรบิทของประเทศ

ไทย ก่อนจะกล่าวถึงระบบอีพีอาร์อีกรูปแบบหน่ึงในประเทศญี่ปุ่นสําหรับการจัดการซากคอมพิวเตอร์ที่ประสบ

ความสาํเรจ็น้อยกวา่การรไีซเคลิซากเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอยา่งสัน้ๆ  

                                                            
1 ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและของเสยีอนัตราย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2 สถาบนัการศกึษาและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 
3 Lindhqvist, T. (2000). Extended Producer Responsibility in Cleaner Production: Policy Principle to Promote Environmental Improvements 
of Product Systems. Ph.D. Dissertation, IIIEE, Lund University, Lund, Sweden. 
สาํหรบัรายละเอยีดของหลกัการอพีอีารเ์ป็นภาษาไทยสามารถหาอ่านไดจ้าก http://www.chemtrack.org/Doc/F321.pdf 
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เน่ืองจากญีปุ่น่เป็นประเทศหมูเ่กาะทีม่พีืน้ทีแ่ละทรพัยากรธรรมชาตจิาํกดั ประเทศญี่ปุน่จงึมคีวามตื่นตวัเรื่องการจดัการ

ขยะโดยมเีป้าหมายทัง้เพือ่ลดปรมิาณขยะมลูฝอยทีต่อ้งกําจดัดว้ยการฝงักลบและเพื่อนําทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่ (รปูที ่

1) นอกจากกฎหมายวา่ดว้ยการจดัการขยะแลว้ ประเทศญี่ปุน่ยงัไดม้กีารออก “กฎหมายพืน้ฐานเพือ่สรา้งสงัคมแห่งการ

หมนุเวยีนทรพัยากร” (Fundamental Law for Establishing a Sound Material-Cycle Society) ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2544 เพื่อเป็นกรอบสําหรบักฎหมายส่งเสรมิการรไีซเคลิขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ทีอ่อกตามๆ กนัมา รวมทัง้ 

“กฎหมายวา่การรไีซเคลิเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืนบางประเภท” (Specified Home Appliances Recycling Law หรอื 

“กฎหมาย SHARL”) 

 

 

รปูท่ี 1 การคดัแยกขยะประเภทต่างๆ เพ่ือนําไปรีไซเคิลในประเทศญ่ีปุ่ น 

ทีม่า: http://backofthebook.ca/living/uploaded_images/japan_recycling_bins-789306.jpg 

 

กฎหมาย SHARL ตราขึน้ในปี พ.ศ. 2541 และมผีลบงัคบัใชพ้รอ้มกบักฎหมายพืน้ฐานฯ ในปี พ.ศ. 2544 กฎหมายน้ี

ไมไ่ดค้รอบคลุมขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ุกประเภท แต่พุง่เป้าไปทีเ่ครื่องใชไ้ฟฟ้า 4 ประเภทไดแ้ก่ โทรทศัน์แบบ CRT (จอ

กลม) เครื่องซกัผา้ ตูเ้ยน็ และเครื่องปรบัอากาศซึ่งเป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่ทีม่ใีชใ้นแทบทุกครวัเรอืนและได้

กลายเป็นภาระหนักหน่วงที่สร้างความปวดหวัให้กบัเทศบาลในประเทศญี่ปุ่นก่อนการออกกฎหมาย SHARL ที่

กําหนดใหร้า้นขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าและผูผ้ลติเขา้มาเป็นผูร้บัผดิชอบเกบ็รวบรวมและรไีซเคลิซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าเหล่าน้ี
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แทนเทศบาล4 ต่อมา เมือ่รปูแบบการบรโิภคและเทคโนโลยเีปลีย่นแปลงไปจงึไดม้กีารเพิม่ประเภทซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าที่

ตอ้งจดัการตามกฎหมายน้ีขึน้มาอกี 3 ประเภท ไดแ้ก่ โทรทศัน์แบบจอแบน เครื่องอบผา้ และเตาไมโครเวฟ ในปี พ.ศ. 

2552 (รปูที ่2) 

 

รปูท่ี 2 ประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีอยู่ภายใต้กฎหมาย SHARL ของประเทศญ่ีปุ่ น 

ทีม่า: http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu020/kankyo/english/life/life06.html 

 

ภายใตก้ฎหมาย SHARL รา้นคา้ปลกีทีจ่าํหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าเหล่าน้ีซึง่มอียูก่วา่ 80,000 แห่งทัว่ประเทศมหีน้าทีต่อ้ง

รบัคนืผลติภณัฑเ์ก่าประเภทเดยีวกนักบัผลติภณัฑท์ีต่นขายใหก้บัผูบ้รโิภคทีซ่ื้อของใหมไ่ปทดแทนของเก่าทีไ่มต่อ้งการ

แล้ว บทบญัญตัขิองกฎหมายตรงนี้เองที่ทําใหร้ะบบการจดัการซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นสามารถอํานวย

ความสะดวกใหก้บัผูบ้รโิภคทีต่อ้งการทิง้ซากผลติภณัฑไ์ดไ้มน้่อยไปกวา่ความสะดวกในการหาซื้อผลติภณัฑใ์หม ่  ทัง้น้ี 

กฎหมายเปิดโอกาสให้ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถจําหน่ายผลติภณัฑ์เก่าที่ยงัใช้งานได้อยู่ แต่ในส่วนของซาก

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถนํามาใช้ซํ้าได้นัน้ ร้านค้าปลกีจะต้องจดัส่งให้ผู้ผลตินําไปรไีซเคลิต่อไป เน่ืองจากผู้ร่าง

กฎหมายเหน็ว่า การเกบ็รวบรวมและขนส่งซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าจากผูใ้ชไ้ปยงัผูผ้ลตินัน้เป็นการใหบ้รกิารอย่างหน่ึงจงึ

อนุญาตใหร้า้นคา้ปลกีสามารถเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากผูบ้รโิภคไดใ้นอตัราทีร่ฐับาลเหน็วา่ไมส่งูเกนิกวา่คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ โดยรา้นขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าจะตอ้งประกาศอตัราค่าบรกิารใหส้าธารณชนรบัทราบล่วงหน้าซึง่ในทางปฏบิตั ิตกอยู่ที่

ประมาณ 200-800 บาทต่อชิน้แลว้แต่ประเภท อยา่งไรกด็ ีรา้นคา้ปลกีบางรา้นไดล้ดหรอืยกเวน้ค่าบรกิารในสว่นน้ีเพื่อ

เป็นมาตรการกระตุน้ยอดขายสนิคา้ใหม ่

สําหรบัการรีไซเคิล ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ร่วมกนัสร้างระบบเพื่อรองรบัความรบัผดิชอบที่เพิม่ขึ้นตามกฎหมาย 

SHARL ซึง่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรก คอื การขนถ่าย (Transfer) ซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าจากรา้นคา้

ปลกีไปยงัผูผ้ลติ เน่ืองจากจะเป็นการยุ่งยากและเป็นภาระใหก้บัรา้นคา้ปลกีมากเกนิไปหากจะใหร้า้นคา้แยกส่งซากที่

เกบ็รวบรวมไดไ้ปยงัผูผ้ลติแต่ละรายโดยตรง ผูผ้ลติจงึสรา้งระบบขนถ่ายร่วมกนัโดยมสีถานีขนถ่ายกว่า 190 แห่งทัว่

ประเทศ โดยเมือ่ซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าถูกเคลื่อนยา้ยมาทีส่ถานีขนถ่ายแลว้ ซากเครือ่งใชไ้ฟฟ้าจะไดร้บัการตรวจสอบและ

                                                            
4 มาตรา 2 ของกฎหมาย SHARL ระบุหลกัเกณฑ ์4 ขอ้ในการคดัเลอืกผลติภณัฑท์ีค่วรสง่เสรมิใหม้กีารรไีซเคลิตามหลกัอพีอีาร ์ไดแ้ก่ (1) เป็นซาก
ผลติภณัฑท์ีร่ฐับาลทอ้งถิน่จดัการไดเ้องยาก (2) มทีรพัยากรทีค่วรจะสง่เสรมิใหม้กีารนํากลบัมาใชใ้หมอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ (3) เป็นผลติภณัฑท์ีก่าร
ออกแบบและการเลอืกวสัดุโดยผูผ้ลติมผีลกระทบอยา่งมากต่อการรไีซเคลิ และ (4) เป็นผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมจะไดร้บัการเกบ็รวบรวม ณ จดุขาย
เน่ืองจากรา้นคา้มกัจะจาํหน่ายสนิคา้ในจาํนวนเดยีวกบัจาํนวนซากทีเ่กดิขึน้ 
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คดัแยกตามยีห่อ้สนิคา้เพื่อนําสง่โรงงานรไีซเคลิทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของผูผ้ลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าในประเทศญี่ปุน่

ซึง่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามลกัษณะของผลติภณัฑแ์ละปรชัญาการรไีซเคลิทีแ่ตกต่างกนั กลุ่มแรก (กลุ่ม A) นําโดยพา

นาโซนิคและโตชบิา และกลุ่มทีส่อง (กลุ่ม B) นําโดยโซน่ี ชารป์ ฮติาช ิมติซูบชิ ิฟูจติสแึละซนัโยซึง่โรงงานรไีซเคลิของ

ทัง้สองกลุ่มรวมกนัแลว้มอียู่กว่า 40 แห่งทัว่ประเทศ (รูปที ่3) สาํหรบัซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีไ่ม่สามารถหาผูผ้ลติมา

รับผิดชอบได้ ไม่ว่าจะเน่ืองจากบริษัทล้มละลายหรือสาเหตุอื่นก็ตาม  ทางสมาคมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

(Association for Electric Home Appliances หรอื AEHA) จะเป็นผูร้บัผดิชอบจดัการแทน5 

 

 

รปูท่ี 3  โรงงานรีไซเคิลซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสใ์นประเทศญ่ีปุ่ น 

ทีม่า: Department of Trade and Industry (2005), Global Watch Mission Report -- WEEE: innovating novel recovery and 

recycling technologies in Japan. อา้งในกรมควบคุมมลพษิ (2554) 

สําหรบัผลผลติจากกระบวนการรไีซเคลิ รฐับาลญี่ปุ่นได้อาศยัอํานาจตามกฎหมายกําหนดเป้าหมายการรไีซเคลิเป็น

อตัราส่วนน้ําหนักของวสัดุรไีซเคลิที่ผูผ้ลติจะต้องนํากลบัมาใช้ใหม่ต่อน้ําหนักซากผลติภณัฑ์ทัง้หมดที่เขา้สู่โรงงานรี

ไซเคลิ โดยในช่วงแรก เป้าหมายอยูท่ีร่อ้ยละ 55 สาํหรบัโทรทศัน์ รอ้ยละ 50 สาํหรบัเครื่องซกัผา้ รอ้ยละ 50 สาํหรบั

ตูเ้ยน็ และรอ้ยละ 60 สาํหรบัเครื่องปรบัอากาศ อย่างไรกด็ ีจากตารางที ่1 จะเหน็ว่าแมจ้ะมกีารปรบัใหส้งูขึน้ครัง้หน่ึง

                                                            
5 จากการตรวจสอบสถานะของซากเครือ่งใชไ้ฟฟ้าเกอืบ 15 ลา้นชิน้ทีเ่กบ็รวบรวมไดใ้นปี พ.ศ. 2547 พบวา่มเีพยีง 78,000 ชิน้หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.5 
ทีไ่มส่ามารถยนืยนัสถานะได ้ขอ้มลูจาก Nagao, T. (2004). Kaden Recycle Hou no Ketten ga Rotei. Kokusai teki Shiten de Reuse Ichizuke 
wo [Shortcomings of Specified Home Appliance Recycling Law Revealed. Reuse should be positioned in an International Context]. Nikkei 
Ecology, 6: 46-49. 
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แลว้ เป้าหมายการรไีซเคลิกย็งัตํ่ากวา่อตัราการรไีซเคลิทีผู่ผ้ลติสามารถทาํไดจ้รงิอยูพ่อสมควรซึง่อาจจะนําไปสูก่ารปรบั

เป้าหมายขึน้อกีในอนาคต 

 

ตารางท่ี 1 เป้าหมายอตัรารีไซเคิลท่ีกาํหนดในกฎหมายและอตัรารีไซเคิลท่ีผูป้ระกอบการทาํได้จริง 

ประเภท เป้าหมายท่ีกาํหนดตามกฎหมาย 
(ครัง้ท่ี 1  ครัง้ท่ี 2) 

อตัรารีไซเคิลท่ีทาํได้จริง 
ปีงบประมาณ 2553 

โทรทศัน์ จอกลม 50% 85% 
โทรทศัน์ จอแบน* 50% 79% 
เครือ่งปรบัอากาศ 60%  70% 88% 
เครือ่งซกัผา้ 50%  65% 86% 
เครือ่งอบผา้* 65% 86% 
ตูเ้ยน็/ตูแ้ชแ่ขง็ 50%  60% 76% 
หมายเหตุ: *ประเภททีบ่รรจุเพิม่เขา้มาในปี พ.ศ. 2552  
ทีม่า: ปรบัจาก http://www.meti.go.jp/english/press/2011/0607_01.html  

เช่นเดยีวกบัการใหบ้รกิารเกบ็รวบรวมและขนสง่ของรา้นคา้ปลกี กฎหมาย SHARL อนุญาตใหผู้ผ้ลติเกบ็ค่าบรกิารจาก

ผูบ้รโิภคผา่นระบบตัว๋รไีซเคลิ (รูปที ่4) โดยกําหนดใหผู้ผ้ลติแต่ละรายตอ้งประกาศอตัราค่ารไีซเคลิของซากผลติภณัฑ์

แต่ละประเภทเป็นประจาํทุกปีซึง่ในทางปฏบิตัผิูผ้ลติสว่นมากกาํหนดราคาใกลเ้คยีงกนั ตวัอยา่งเชน่ ในช่วงเริม่แรก อตัรา

ค่ารไีซเคลิของโทรทศัน์ตกอยูท่ีเ่ครื่องละ 2,700 เยน เครื่องซกัผา้ 2,400 เยน ตูเ้ยน็ 4,600 เยน และเครื่องปรบัอากาศ 

3,500 เยน (อตัราแลกเปลีย่นในปี พ.ศ. 2544 ประมาณ 37.5 บาทต่อ 100 เยน) ก่อนทีจ่ะถูกปรบัลดลงมา ยกเวน้ใน

กรณีของเครื่องซกัผา้ โดยในปจัจุบนั ราคาทัว่ไปของตัว๋รไีซเคลิของโทรทศัน์ทัง้แบบจอกลมและจอแบนอยู่ทีเ่ครื่องละ 

1,785 เยน เครื่องซกัผา้/เครื่องอบผา้ 2,520 เยน ตูเ้ยน็/ตูแ้ช่แขง็ 3,780 เยน และเครือ่งปรบัอากาศ 2,625 เยน (อตัรา

แลกเปลีย่นในปี พ.ศ. 2544 ประมาณ 39.5 บาทต่อ 100 เยน)6  

ผูบ้รโิภคสามารถจ่ายค่ารไีซเคลิน้ีดว้ยการซื้อตัว๋รไีซเคลิจากรา้นคา้ปลกีทีเ่ขานําซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าไปทิง้หรอืทีท่ําการ

ไปรษณีย์ซึ่งจะโอนเงนิส่วนน้ีไปให้กบัผูผ้ลติ แยกต่างหากจากค่าบรกิารเก็บรวบรวมและขนส่งของร้านค้าปลกี ตัว๋รี

ไซเคลิน้ีจะทําหน้าทีเ่ป็นทัง้ใบเสรจ็และใบกํากบัการขนส่งซากผลติภณัฑ ์(ในลกัษณะเดยีวกบัระบบเอกสารกํากบัการ

ขนส่งของเสยีอนัตรายหรอื Manifest System ของประเทศไทย) โดยผูบ้รโิภคสามารถใชเ้ลขทีข่องตัว๋ตรวจสอบจาก

ระบบฐานขอ้มลูออนไลน์ของ AEHA ว่าซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าของตนถูกส่งไปจดัการตามวตัถุประสงคข์องการเรยีกเกบ็

คา่บรกิารของรา้นคา้ปลกีและผูผ้ลติหรอืไม ่

                                                            
6 ขอ้มลูจาก http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/ja/hiroba/n_h/gomi/english/house_garbage.htm  
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รปูท่ี  4 ตวัอย่างตัว๋รีไซเคิลสาํหรบัซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครวัเรือนในประเทศญ่ีปุ่ น 

ทีม่า: Van Rossem and Tojo อา้งในกรมควบคุมมลพษิ. (2553). รายงานหลกัโครงการศกึษาหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไขและ

อตัราการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส.์  

 

การเกบ็ค่าบรกิารต่อชิ้นของซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าจากผูบ้รโิภคนับเป็นลกัษณะเฉพาะทีส่าํคญัประการหน่ึงของระบบการ

จดัการซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น การกําหนดใหผู้ท้ิ้งต้องซื้อตัว๋รไีซเคลิกม็ทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี สําหรบัขอ้ด ี

การจดัเกบ็ค่าบรกิารในลกัษณะดงักล่าว นอกจากจะเป็นการใหข้อ้มลูเพื่อทําใหป้ระชาชนตระหนักถงึตน้ทุนการจดัการ

ซากเครือ่งใชไ้ฟฟ้าแลว้ยงัชว่ยใหร้ะบบมรีายไดส้มํ่าเสมอสอดคลอ้งกบัจาํนวนขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีถู่กเกบ็รวบรวมเขา้มา 

ความแน่นอนทางการเงนิประกอบกบัการมสี่วนแบ่งการตลาดในประเทศทีส่งูทําใหผู้ผ้ลติสญัชาตญิี่ปุน่มคีวามมัน่ใจใน

การลงทุนกบัการสรา้งระบบการรไีซเคลิและเขา้มามบีทบาทโดยตรงในการจดัการซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าของตน ระบบการ

จดัการทีม่กีารระบุยีห่อ้และสง่ต่อซากผลติภณัฑฯ์ ไปใหผู้ผ้ลติยงัเป็นการกระตุน้ใหผู้ผ้ลติออกแบบผลติภณัฑใ์หง้่ายต่อ

การใช้ซํ้าและการนํากลบัมาใช้ใหม่ควบคู่ไปกบัการพฒันาเทคโนโลยกีารรไีซเคลิที่เหมาะสม เช่น การลดขนาดและ

น้ําหนักของผลติภณัฑ ์การออกแบบผลติภณัฑใ์หถ้อดรือ้ไดง้่ายขึน้โดยลดจาํนวนและชนิดของน๊อต ลดจํานวนประเภท

ของพลาสตกิและใชพ้ลาสตกิรไีซเคลิในการผลติ การลด/เลกิใชต้ะกัว่ในงานบดักร ีโครเมยีม VI ในงานโลหะ ฮาโลเจนใน

สารหน่วงไฟ พลาสตกิพวีซี ีและสารทาํลายชัน้โอโซนในเครือ่งทาํความเยน็ ฯลฯ7  

อย่างไรกต็าม ในอกีดา้นหน่ึง ระบบการจดัการซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นเป็นระบบทีม่ตีน้ทุนการจดัการสูง

มาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใชส้ถานที่ของรา้นคา้ปลกีเป็นจุดเกบ็รวบรวม การคดัแยกซากตามยีห่อ้ การบรหิาร

จดัการฐานขอ้มลู หรอืการลงทุนและพฒันาเทคโนโลยกีารรไีซเคลิใหม่ๆ กต็าม  ตน้ทุนเหล่าน้ีทําใหค้่าบรกิารทีเ่กบ็ ณ 

จุดทิง้มอีตัราค่อนขา้งสงูถงึหลกัพนับาทต่อชิน้สง่ผลใหผู้บ้รโิภคสว่นหน่ึงนําเครื่องใชไ้ฟฟ้าเก่าไปขายหรอืทิง้นอกระบบ 

ซึ่งจากการประมาณการณ์ พบว่า สดัส่วนของซากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เข้าระบบอีพอีาร์น้ีอาจจะสูงถึงครึ่งหน่ึงของ

ปรมิาณซากที่เกิดขึ้นทัง้หมด โดยส่วนมากคาดว่า ถูกส่งออกจากประเทศญี่ปุ่นไปยงัประเทศกําลงัพฒันา (รวมถึง

                                                            
7 ดรูายละเอยีดใน  Ogushi, Y. and M. Kandlikar. (2007). Assessing extended producer responsibility laws in Japan. Environmental Science 
& Technology 41(13): 4502-4508. และ Tojo, N. (2004). Extended Producer Responsibility as a Driver for Design Change – Utopia or 
Reality? IIIEE Dissertation 2004:2. Lund, Sweden: IIIEE, Lund University. 
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ประเทศไทย) ในฐานะสนิคา้มอืสอง8  สาํหรบัการลกัลอบทิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศซึง่เป็นประเดน็ทีร่ฐับาลญี่ปุน่

เฝ้าระวงัอยู่นัน้ จากการสาํรวจของเทศบาลจํานวน 2,526 แห่ง (ครอบคลุมรอ้ยละ 99 ของจํานวนประชากรทัง้หมด) 

พบว่า ในปี พ.ศ. 2547 มซีากเครื่องใชไ้ฟฟ้า 4 ประเภทจํานวน 172,327 ชิน้ทีถู่กลกัลอบทิง้ตามทีส่าธารณะ คดิเป็น

เพยีงรอ้ยละ 1.6 ของจาํนวนซากทีร่วบรวมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ณ สถานทีข่นถ่ายของผูผ้ลติในปีเดยีวกนั9  

อยา่งไรกด็ ีเราตอ้งไมล่มืวา่ ญี่ปุน่เป็นประเทศทีค่นมวีนิัยสงูและใหค้วามร่วมมอืกบัระบบการคดัแยกขยะในประเทศเป็น

ทุนเดมิอยู่แลว้ ดงันัน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศไทยทีย่งัมปีญัหาการทิง้ขยะไม่เป็นทีเ่ป็นทางอยู่ค่อนขา้งมาก อกีทัง้

ยงัมกีารต่อต้านหรอืหลกีเลี่ยงแม้กระทัง่การจ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยซึ่งในปจัจุบนัท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้

จดัเกบ็ในอตัราทีต่ํ่ามาก (20 – 40 บาทต่อเดอืนต่อครวัเรอืน)  การนําระบบการจดัการซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าของประเทศ

ญีปุ่น่มาปรบัใชใ้นประเทศไทยคงเป็นเรือ่งยากทีจ่ะไดร้บัความรว่มมอืจากประชาชน  

นอกจากกฎหมาย SHARL แลว้ ประเทศญี่ปุน่ยงัมรีะบบการรบัคนืซากคอมพวิเตอรข์องผูผ้ลติภายใต ้“กฎหมายวา่ดว้ย

การสง่เสรมิการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธผิล” (Law for Promotion of Effective Utilization of Resources) ซึง่มี

ลกัษณะแตกต่างจากระบบการจดัการซากเครือ่งใชไ้ฟฟ้า โดยคอมพวิเตอรท์ีว่างตลาดตัง้แต่วนัที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 

ทีม่ตีราสญัลกัษณ์การรไีซเคลิดงัทีแ่สดงในรปูที ่5 จะมกีารบวกค่าธรรมเนียมสาํหรบัการรไีซเคลิอยูใ่นราคาสนิคา้แลว้10 

ทําให้ผูใ้ชส้ามารถส่งคนืซากคอมพวิเตอร์กลบัไปยงัผูผ้ลติไดผ้่านที่ทําการไปรษณีย์โดยไม่ต้องเสยีค่าบรกิารที่จุดทิ้ง 

อย่างไรก็ตาม แมว้่าผูบ้รโิภคจะมภีาระทางการเงนิ ณ จุดทิ้งน้อยกว่าในกรณีของซากเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ แต่

เน่ืองจากการรบัคนืซากคอมพวิเตอรผ์า่นระบบไปรษณียน์ัน้มคีวามยุง่ยากและไมส่ะดวกเท่ากบัการคนืซากทีร่า้นคา้เมือ่

ซื้อผลติภณัฑใ์หม่จงึทําใหผ้ลการเกบ็รวบรวมซากคอมพวิเตอรไ์มไ่ดผ้ลเท่าทีค่วร โดยมกีารประมาณกนัว่าจํานวนซาก

คอมพวิเตอรท์ีเ่ขา้สูร่ะบบของผูผ้ลตินัน้คดิเป็นเพยีงรอ้ยละ 5 ของจาํนวนซากทัง้หมดทีค่ดิวา่เกดิขึน้เทา่นัน้ 

 

รปูท่ี 5 ตวัอย่างเคร่ืองหมายแสดงอปุกรณ์คอมพิวเตอรท่ี์จ่ายค่าธรรมเนียมการรีไซเคิลในอนาคตแล้ว 

ทีม่า: PC3R Promotion Association 
                                                            
8 Oguchi, M., Kameya, T., Yagi, S., and Urano, K. (2008). Product flow analysis of various consumer durables in Japan.  Resources, 
Conservation & Recycling, 52(3): 463-480. 
9 MOEJ (Ministry of the Environment, Japan). (2005). Japan’s Experience in Promotion of the 3Rs. 
http://www.env.go.jp/recycle/3r/en/approach/02.pdf 
10 โดยทัว่ไปจะอยูใ่นชว่ง 3,000 ถงึ 4,000 เยนแตกต่างกนัไปตามแต่ประเภทของคอมพวิเตอรแ์ละผูผ้ลติแต่ละราย โดยตน้ทุนของกระบวนการรี
ไซเคลิจะอยูท่ีป่ระมาณ 500 เยน นอกนัน้เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการและขนสง่ ขอ้มลูจาก Yoshida et al. (2006). “Material flow of used PCs in 
Japan”. In Proceedings of the Third NIES Workshop on E-waste, 17-18 November, Japan, pp. 140-152. 


