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ชดุความรู้ เร่ือง “การจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส ์(E-waste)” 

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

 มกราคม 2555 

 

ตอนท่ี 3  เส้นทางสู่การให้ผูผ้ลิตเป็นผูร้บัผิดชอบการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกสใ์นประเทศ

เกาหลีใต้ 

ปจัจุบนั ผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสจ์ากคา่ยเกาหลกีําลงัไดร้บัความนิยมในตลาดอยา่งมากไมเ่ฉพาะแต่

ในประเทศไทยแต่ยงัรวมถงึในตลาดโลก มกีารคาดการณ์วา่ในปีทีผ่า่นมา สว่นแบ่งทางการตลาดโทรทศัน์จอแบน (LCD 

หรอื Plasma) ของซมัซุง (Samsung) และแอลจ ีอเิลก็ทรอนิกส ์(LG Electronics) นัน้รวมกนัแลว้สงูกวา่ครึง่หน่ึงของ

ยอดขายโทรทศัน์ทัว่โลก นอกจากน้ี ในชว่งเวลาไมก่ีปี่ทีผ่า่นมา เราไดเ้หน็ความพยายามของบรษิทัเกาหลใีนการช่วงชงิ

ความเป็นผูนํ้าในตลาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หรอื “ไอซที”ี (Information and Communication 

Technologies: ICT) โดยเฉพาะซมัซุงทีข่บัเคีย่วกบัผูผ้ลติโทรศพัทม์อืถอืรายอื่นอยา่งดุเดอืด ไมว่า่จะ Apple ในสว่นของ

สมารท์โฟน (Smartphone) ทีถ่งึข ัน้ตอ้งขึน้โรงขึน้ศาลกนัในหลายประเทศและกบัเจา้ของตลาดเดมิอยา่งโนเกยี (Nokia) 

ในสว่นของโทรศพัทม์อืถอืราคาประหยดั จากขอ้มลูของ IDC ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (นับจากไตรมาสสุดทา้ยของปี

พ.ศ. 2553) ซมัซุงมยีอดขายโทรศพัทม์อืถอืทัว่โลกถงึ 309 ลา้นเครื่องคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของตลาดโลก ขึน้แท่น

เป็นเบอรส์องรองจากโนเกยี (รอ้ยละ 28) โดยมแีอลจ ี(รอ้ยละ 7) ตามมาในอนัดบัสามอยา่งหา่งๆ3 

เมือ่มผีูผ้ลติชัน้นําของโลกทีเ่พยีบพรอ้มทัง้ดา้นเงนิทุนและเทคโนโลยอียูใ่นประเทศ จงึไมน่่าแปลกใจทีส่าธารณรฐัเกาหลี

หรือที่คนไทยรู้จ ักในชื่อ “เกาหลีใต้” จะเป็นประเทศแรกๆ ของเอเชียและของโลกที่ยึดหลักการที่ให้ผู้ผลิตเป็น

ผูร้บัผดิชอบ หรอื “อพีอีาร”์ (Extended Producer Responsibility: EPR) สาํหรบัการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีน่ับวนัมี

แต่จะเพิม่ขึน้ในประเทศไฮเทคแห่งน้ี โดยกระทรวงสิง่แวดลอ้มของประเทศเกาหลใีตค้าดการณ์ว่า จากปรมิาณการใช้

งานทีส่งูขึน้ (ดูรูปที ่1) ในปีพ.ศ. 2553 ซากผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืนขนาดใหญ่ 4 ชนิด ไดแ้ก่ โทรทศัน์ 

เครือ่งซกัผา้ ตูเ้ยน็ และเครือ่งปรบัอากาศจะเพิม่ขึน้จากเมือ่ 15 ปีก่อนถงึ 2.5 เทา่ มาอยูท่ีร่ะดบั 9,445,000 เครื่องต่อปี4 

สรา้งความกดดนัใหก้บัการกาํจดัขยะของประเทศทีม่พีืน้ทีเ่พยีง 1 ใน 5 ของประเทศไทย 

 
                                                            
1 ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและของเสยีอนัตราย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2 สถาบนัการศกึษาและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 
3 ขอ้มลูจาก IDC Worldwide Mobile Phone Tracker 
4 Park, I.-H. (2006). Policy Direction on E-Waste Recycling in Korea. [Online]. Available: http://www.env.go.jp/recycle/3r/en/asia/02_03-
4/07.pdf (19 มกราคม 2555).  
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รปูท่ี 1 ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในเกาหลีใต้  ( Yong-san Electronic market) 
ทีม่า: http://www.flickr.com/photos/seoulkorea/4583158561/  

 

ประเทศเกาหลใีตม้แีผนงานสนับสนุนการรไีซเคลิตัง้แต่ปีพ.ศ. 2535 ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการประหยดั

ทรพัยากรและการนําทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม ่(Act on the Promotion of Saving and Recycling of Resources: 

APSRR) ทีก่ําหนดใหม้กีารจดัเกบ็เงนิมดัจําจากผูผ้ลติบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑบ์างประเภท รวมทัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้า 4 

ชนิด ไดแ้ก่ โทรทศัน์ เครื่องซกัผา้ ตูเ้ยน็ และเครื่องปรบัอากาศ เขา้สู่ “บญัชพีเิศษเพื่อการปรบัปรุงดา้นสิง่แวดลอ้ม” 

(Special Account for Environment Improvement) ทีด่แูลโดยบรรษทัของรฐับาลชื่อ “โคเรยีโก”้ (KOREACO) ซึ่ง

ปจัจุบนัได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เอ็นวโิก้” (ENVICO) โดยรฐับาลจะคนืเงนิมดัจําให้แก่ผู้ผลติตามปรมิาณขยะที่ผู้ผลติเก็บ

รวบรวมไดแ้ละรไีซเคลิไปในแต่ละปี  

อยา่งไรกด็ ีมาตรการดงักล่าวไมป่ระสบความสาํเรจ็ในการจงูใจใหผู้ผ้ลติเขา้มามสีว่นร่วมจดัการขยะอยา่งจรงิจงั โดยใน

ปีพ.ศ. 2539 มเีงนิมดัจาํเหลอือยูใ่นบญัชถีงึ 34,016 ลา้นวอน (ประมาณ 890 ลา้นบาท) ในขณะทีม่กีารจ่ายเงนิคนืไป

เพยีง 9,970 ลา้นวอน (ประมาณ 260 ลา้นบาท) เท่านัน้5 ปญัหาหลกัของระบบมดัจาํ-คนืเงนิ (Deposit-refund System: 

DRS) คอื การกําหนดเงนิมดัจาํทีต่ํ่าเกนิไป โดยเฉพาะในกรณีของเครื่องใชไ้ฟฟ้าทัง้ 4 ชนิดทีอ่ตัราเงนิมดัจาํอยูท่ี ่38 

วอนหรอืเพยีงประมาณ 1 บาทต่อกโิลกรมั ดงันัน้ จงึไมน่่าแปลกใจทีผู่ผ้ลติสว่นมากเลอืกทีจ่ะจ่ายเงนิมดัจาํมากกวา่ทีจ่ะ

ลงทุนสรา้งระบบและดาํเนินการเกบ็รวบรวมและรไีซเคลิซากผลติภณัฑฯ์ ของตน  

รฐับาลเกาหลใีตไ้ดต้ระหนักถงึขอ้จํากดัน้ีและปรบัเปลีย่นยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการคดัแยกขยะและการรไีซเคลิครัง้ใหญ่

ภายใตแ้ผนการจดัการขยะแห่งชาตฉิบบัที ่2 (The 2nd Comprehensive National Waste Management Plan) ซึง่เป็น

แผนแม่บท 10 ปี ครอบคลุมระยะเวลาตัง้แต่ปีพ.ศ. 2545 ถงึ 2554 การเปลี่ยนแปลงน้ีรวมไปถงึการแก้กฎหมายการ

จดัการขยะ (Waste Management Act) และกฎหมาย APSRR ในปีพ.ศ. 2545 เพือ่เพิม่มาตรการใหผู้ผ้ลติเขา้มามี

ความรบัผดิชอบมากขึน้ตามหลกัการ EPR 

                                                            
5 Lease, K. (2002). Asian countries jump on the EPR bandwagon. Facts To Act On, 41 (January 25). Washington, DC, US: Institute for 
Local Self-Reliance. 
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กฎหมาย APSRR ฉบบัปีพ.ศ. 2545 นอกเหนือจากจะวางแนวนโยบายพืน้ฐานและมาตรการสนับสนุนการนําทรพัยากร

กลบัมาใชใ้หมแ่ลว้6 ยงัใหอ้ํานาจรฐับาลในการออกกฤษฎกีาของประธานาธบิด ี(Presidential Decree) กําหนดใหผู้ผ้ลติ 

(รวมถงึผูนํ้าเขา้) มคีวามรบัผดิชอบในการจดัการซากผลติภณัฑห์รอืบรรจุภณัฑข์องตน ในกรณีทีเ่หน็วา่สนิคา้หรอืบรรจุ

ภณัฑ์นัน้เป็นประเภทที่ควรจะส่งเสรมิให้มกีารคดัแยกจากขยะมูลฝอยทัว่ไปเพื่อนํามารไีซเคลิ โดยผูผ้ลติจะต้องติด

เครื่องหมายรไีซเคลิดงัทีแ่สดงในรูปที ่2 บนผลติภณัฑ ์ตารางที ่1 แสดงรายชื่อผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑท์ีผู่ผ้ลติตอ้ง

รบัผดิชอบรไีซเคลิตามกฎหมายน้ีซึ่งจะเหน็ได้ว่าครอบคลุมผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์หลากหลาย

ประเภทมากกวา่ในประเทศญีปุ่น่ 

 

รปูท่ี 2 ตวัอย่างเครื่องหมายรีไซเคิลในประเทศเกาหลีใต้ 
ทีม่า: http://www.envico.or.kr/language/Eng_new/waste/extend02.jsp  

 

ตารางท่ี 1 ประเภทผลิตภณัฑภ์ายใต้ระบบผูผ้ลิตเป็นผูร้บัผิดชอบในประเทศเกาหลีใต้ 

ปีพ.ศ. ประเภทผลิตภณัฑ ์
2546 โทรทศัน์ เครือ่งซกัผา้ ตูเ้ยน็ เครือ่งปรบัอากาศ คอมพวิเตอร ์ยางรถยนต ์น้ํามนัเครือ่ง 

กระป๋องโลหะ ขวดแกว้ บรรจภุณัฑท์ีท่าํจากกระดาษและพลาสตกิสาํหรบัอาหาร เครือ่งดืม่ 
สารเคมทีีใ่ชใ้นการเกษตร และน้ํายาทาํความสะอาด 

2547 หลอดฟลอูอเรสเซนท ์ฟิลม์หอ่ของ 
2548 เครือ่งเสยีง โทรศพัทม์อืถอื 
2549 เครือ่งพมิพ ์เครือ่งถ่ายเอกสาร เครือ่งแฟกซ ์
2550 บรรจุภณัฑส์าํหรบัยาและเครือ่งสาํอาง 
2551 แบตเตอรีป่ระเภทแมงกานีส อลัคาไลน์-แมงกานีส และนิกเกลิเมธลัไฮไดรด ์

ทีม่า: http://eng.me.go.kr/content.do?method=moveContent&menuCode=pol_rec_pol_rec_sys_responsibility  
 

                                                            
6 ตวัอยา่งเชน่ การกาํหนดมาตรฐานและคุณภาพของบรรจภุณัฑแ์ละผลติภณัฑร์ไีซเคลิ การจาํกดัการใชส้นิคา้ใชค้รัง้เดยีวทิง้ การจดัเกบ็คา่บรกิาร
กาํจดัขยะ การตดิเครือ่งหมายคดัแยกขยะบนผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑบ์างชนิด การมดัจาํ-คนืเงนิสาํหรบับรรจภุณัฑ ์การกาํหนดมาตรฐานสาํหรบั
ออกใบอนุญาตใหก้บัโรงงานรไีซเคลิ การใหเ้งนิอุดหนุนโครงการทีส่ง่เสรมิการรไีซเคลิ และการจดัซือ้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของภาครฐั   
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ในแต่ละปี กระทรวงสิง่แวดลอ้มของประเทศเกาหลใีต้จะประกาศปรมิาณซากผลติภณัฑ์ฯ ทัง้หมดที่จะต้องมกีารเก็บ

รวบรวมเพื่อนําไปรไีซเคลิในปีนัน้ซึ่งคํานวณจากปรมิาณยอดขายในปีทีผ่่านมา จากนัน้ จงึคํานวณปรมิาณโควตา้ซาก

ผลติภณัฑห์รอืขยะบรรจุภณัฑท์ีผู่ผ้ลติแต่ละรายจะตอ้งเกบ็รวบรวมและรไีซเคลิตามสว่นแบ่งการตลาด ในกรณีทีผู่ผ้ลติ

ไม่สามารถรไีซเคลิซากผลติภณัฑ์ฯ ได้ตามเป้า รฐัมนตรกีระทรวงสิง่แวดล้อมมอีํานาจเรยีกเก็บค่าปรบัการรไีซเคลิ 

(Recycling Dues) ไดเ้ป็นจาํนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 130 ของค่าใชจ้่ายในการรไีซเคลิซากผลติภณัฑฯ์ ในสว่นทีผู่ผ้ลติมไิด้

ดาํเนินการ โดยรายไดจ้ากค่าปรบัดงักล่าว รฐับาลสามารถนําไปใชส้นับสนุนกจิกรรมทีส่ง่เสรมิการรไีซเคลิตามทีร่ะบุไว้

ในกฎหมาย APSRR 

ผูผ้ลติสามารถเลอืกทีจ่ะเกบ็รวบรวมและรไีซเคลิซากผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑเ์องตามวธิกีารและมาตรฐานทีก่ําหนด

โดยกระทรวงสิง่แวดลอ้ม หรอืจะเขา้รว่มเป็นสมาชกิของสมาคมสง่เสรมิธุรกจิรไีซเคลิ (Recycling Business Mutual Aid 

Association) ทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมาย APSRR น้ี โดยผูผ้ลติทีเ่ลอืกจะจดัการดว้ยตวัเองจะตอ้งเสนอแผนการดําเนินงาน

เพื่อขอการรบัรองจากรฐัมนตรกีระทรวงสิง่แวดล้อมและรายงานผลการปฏบิตังิานให้รฐัมนตรทีราบเป็นประจําทุกปี 

ในขณะทีส่มาคมฯ จะเป็นตวัแทนจดัทาํแผนการดาํเนินงานและรายงานผลการปฏบิตังิานแทนสมาชกิ โดยสมาชกิจะจ่าย

คา่บรกิารใหก้บัสมาคมฯ ทัง้น้ี รฐับาลเกาหลใีตไ้ดส้นบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้สมาคมสง่เสรมิธุรกจิรไีซเคลิของอุตสาหกรรรม

ต่างๆ ขึน้มา 11 สมาคมเพือ่รองรบัการปฏบิตัติามกฎหมายของผูผ้ลติ โดยเฉพาะรายยอ่ยและรายเลก็ทีอ่าจจะไมม่กีําลงั

พอทีจ่ะจดัระบบจดัการซากผลติภณัฑข์องตนเอง ตารางที ่2 แสดงกจิกรรมการจดัการซากผลติภณัฑใ์นแต่ละรอบปีใน

ประเทศเกาหลใีต ้

ตารางท่ี 2 ตารางกิจกรรมการจดัการซากผลิตภณัฑใ์นแต่ละรอบปีในสาธารณรฐัเกาหลี 
กิจกรรม วนัครบกาํหนด 

1. ผูผ้ลติรายงานปรมิาณการจาํหน่ายในรอบปีทีผ่า่นมาใหก้บั ENVICO 31 มนีาคม 
2. กระทรวงสิง่แวดลอ้มประกาศปรมิาณโควตา้ซากผลติภณัฑท์ีผู่ผ้ลติแต่ละราย
จะตอ้งรไีซเคลิ 

31 ธนัวาคม 

3. ผูผ้ลติ/สมาคมของผูผ้ลติยืน่ขอรบัรองแผนการจดัการ 30 มกราคม 
4. ดาํเนินการรไีซเคลิซากผลติภณัฑ ์ ตลอดรอบปี 
5. ผูผ้ลติ/สมาคมของผูผ้ลติรายงานผลการดาํเนินงานกบั ENVICO  
ENVICO ตรวจสอบความถกูตอ้งของการจดัการ 

31 มนีาคมปีถดัไป 

6. ENVICO คาํนวณและแจง้คา่ปรบัการรไีซเคลิ (ถา้ม)ี กบัผูผ้ลติ/สมาคมของผูผ้ลติ 15 มถุินายนของปีถดัไป 
7. ผูผ้ลติ/สมาคมของผูผ้ลติชาํระคา่ปรบัการรไีซเคลิเขา้บญัชพีเิศษสาํหรบัการ
จดัการสิง่แวดลอ้ม 

5 กรกฎาคมของปีถดัไป 

ทีม่า: http://www.envico.or.kr/language/Eng_new/waste/extend.jsp  

นอกจากความรบัผดิชอบของผูผ้ลติ (และผูนํ้าเขา้) แลว้ กฎหมาย APSRR ฉบบัปีพ.ศ. 2545 ยงักาํหนดใหผู้ท้ีข่ายสนิคา้

ทีก่ําหนดในกฤษฎกีาฯ มหีน้าทีต่อ้งรบัคนืซากผลติภณัฑเ์ก่าและบรรจุภณัฑท์ีผู่ซ้ื้อผลติภณัฑใ์หม่ไม่ตอ้งการ คลา้ยกบั

ขอ้กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการรีไซเคลิเครื่องใช้ไฟฟ้าในครวัเรอืนในประเทศญี่ปุ่นที่ได้นําเสนอไปในตอนที่แล้ว 

อย่างไรกต็าม จุดแตกต่างทีส่ําคญัของระบบการจดัการในประเทศเกาหลใีตเ้มื่อเปรยีบเทยีบกบัระบบในประเทศญี่ปุ่น 
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คอื กฎหมายของเกาหลใีตไ้ม่อนุญาตใหผู้ผ้ลติและผูข้ายเรยีกเกบ็เงนิค่าบรกิารสาํหรบัการเกบ็รวบรวมและการรไีซเคลิ

จากผูบ้รโิภคทีต่อ้งการจะทิง้ซากผลติภณัฑห์รอืบรรจุภณัฑ ์เพือ่เป็นการสรา้งแรงจูงใจใหผู้บ้รโิภคนําขยะรไีซเคลิมาคนื

ใหก้บัระบบ  

รูปที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการเพิม่ขึ้นอย่างก้าวกระโดดของปริมาณการเก็บรวบรวมซากผลิตภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใน

ครวัเรือนขนาดใหญ่ 4 ประเภทในระบบ EPR เมื่อเปรียบเทียบกบัปริมาณการเก็บรวบรวมในระบบมดัจํา-คืนเงิน 

โดยเฉพาะปรมิาณซากผลติภณัฑฯ์ ทีเ่กบ็รวบรวมผ่านผูผ้ลติและผูจ้ดัจําหน่ายที่เพิม่ขึน้กว่าสองเท่าตวัระหว่างปีพ.ศ. 

2544 และ 2547 โดยประมาณกนัว่า มจีุดเกบ็รวบรวมกว่า 3,200 แห่งในประเทศเกาหลใีตส้ําหรบัซากผลติภณัฑฯ์ ที่

เกดิขึน้และดาํเนินการโดยบรษิทัเอกชน 98 รายตามกฎหมาย APSRR นอกจากน้ี ผูผ้ลติยงัไดส้รา้งโรงงานรไีซเคลิอกี 5 

แห่ง (รปูที ่4) ไดแ้ก่ Sudokwon Center (สามารถรองรบัซาก 253,000 กโิลกรมั/วนั) Mid-area Center (267,000 

กโิลกรมั/วนั) South-area Center (250,000 กโิลกรมั/วนั) Honam-area Center (150,000 กโิลกรมั/วนั) และ Jeju-area 

Center (60,000 กโิลกรมั/วนั) โดยโครงการเหลา่น้ีไดร้บัการสง่เสรมิจากรฐับาล7 

 
 

รปูท่ี 3 ปริมาณซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใช้ไฟฟ้าในครวัเรือนขนาดใหญ่ท่ีเกบ็รวบรวมได้ในประเทศเกาหลีใต้ 
ทีม่า: Yoon, H., and Jang, Y.-C. (2006). The practice and challenges of electronic waste recycling in Korea with 
emphasis on extended producer responsibility (EPR). Proceedings of the 2006 IEEE International Symposium on 

Electronics and the Environment, 8-11 May, San Francisco, the United State of America, 326-330. 
 

                                                            
7 Park, J.-W. (2007). Extended producer responsibility and e-waste recycling in Korea. In Proceedings of the Fourth NIES Workshop on 
E-waste, 21-22 November, Tsukuba, Japan, pp. 211-20. 

ปีพ.ศ. 
2544  2545 2546 2547

จาํ
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าก

ที่เ
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ได้

(พั
นเ
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) 
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รปูท่ี 4 โรงงานรีไซเคิลซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสข์องผูผ้ลิตในประเทศเกาหลีใต้ 
ทีม่า: http://www.env.go.jp/recycle/3r/en/asia/02_03-4/07.pdf 

ขอ้สงัเกตอกีประการหน่ึงจากผลการดําเนินงานทีแ่สดงในรูปที ่3 คอื บทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (Local 

Government) ทีไ่มไ่ดล้ดลง ซํ้ายงัจะเพิม่ขึน้หลงัจากการเปลีย่นมาใชร้ะบบ EPR ซึง่เป็นความแตกต่างอกีประการหน่ึง

ระหวา่งระบบ EPR แบบเกาหลใีตแ้ละแบบญี่ปุน่8 เน่ืองจากรฐับาลเกาหลใีตม้เีงนิกองทุนทีเ่หลอืจากระบบมดัจาํ-คนืเงนิ

เดมิและจากค่าปรบัการรไีซเคลิภายใต้ระบบใหม่สําหรบัใช้ส่งเสรมิกิจกรรมการคดัแยกและรไีซเคลิขยะมูลฝอยของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทัง้น้ี กระทรวงสิง่แวดลอ้มของประเทศเกาหลใีตร้ายงานวา่ ในปีพ.ศ. 2548 ไดม้กีารจดัสรร

เงนิจากกองทุนของรฐับาลจาํนวน 17 พนัลา้นวอนหรอืประมาณ 445 ลา้นบาท เพือ่สรา้งศนูยร์ไีซเคลิสาธารณะ (Public 

Recycling Centers) เพิม่ขึน้อกี 44 แห่งจากทีม่อียูแ่ลว้ 227 แห่งทัว่ประเทศ (โดยในจาํนวนน้ี 74 แห่งเป็นศนูยใ์หมท่ี่

สรา้งขึน้ระหวา่งปีพ.ศ. 2543-2547)9 

อย่างไรกต็าม แมว้่าทีผ่่านมา ผูผ้ลติและสมาคมส่งเสรมิธุรกจิรไีซเคลิส่วนใหญ่จะสามารถเกบ็รวบรวมและรไีซเคลิซาก

ผลติภณัฑฯ์ ไดต้ามโควตา้ทีร่ฐับาลกาํหนด และผลการดาํเนินงานในช่วง 5 ปีแรก (ปีพ.ศ. 2546 ถงึ 2550) แสดงใหเ้หน็

วา่ ในช่วงเวลาดงักล่าว มซีากผลติภณัฑฯ์ ทีถู่กรไีซเคลิรวมทัง้สิน้ในระบบ EPR ประมาณ 6 ลา้นตนั10 แต่ระบบการ

จดัการซากผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสภ์ายใตก้ฎหมาย APSRR นัน้กย็งัมขีอ้จํากดัในการตดิตามซาก

ผลิตภณัฑ์ฯ โดยเฉพาะในส่วนของเครื่องเก่าที่ผู้ใช้ไม่ต้องการแล้วแต่ยงัมมีูลค่าในตลาด เน่ืองจากกฎหมายไม่ได้

                                                            
8 จากความในตอนทีแ่ลว้ ความรบัผดิชอบในการเกบ็รวบรวมซากเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืนขนาดใหญ่ในประเทศญีปุ่น่ไดถ้กูถ่ายโอนจากองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ไปสูร่า้นคา้ปลกีอยา่งสมบรูณ์ ยกเวน้แต่ในพืน้ทีก่นัดารและเกาะหา่งไกลเทา่นัน้ทีท่อ้งถิน่ยงัคงเกบ็รวบรวมให ้
9 Ministry of Environment, Korea. (2005). Extended Producer Responsibility (EPR) System. [Online]. Available: 
http://www.3rkh.net/3rkh/mri/3r%20related%20policies/Korea(30-55)/52.pdf (19 มกราคม 2555).   
10 Ministry of Environment, Korea. (2010). Extended Producer Responsibility. [Online]. Available 
http://eng.me.go.kr/content.do?method=moveContent&menuCode=pol_rec_pol_rec_sys_responsibility (19 มกราคม 2555).   
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กําหนดใหบุ้คคลอื่นนอกจากผูผ้ลติตอ้งรายงานปรมิาณการเกบ็รวบรวม ช่องว่างของกฎหมายน้ีทําใหร้า้นคา้ปลกีและ

ผูป้ระกอบการคา้ของเก่าค่อนขา้งจะมอีสิระทีจ่ะเลอืกไม่สง่ต่อซากผลติภณัฑฯ์ ทีเ่กบ็รวบรวมไดไ้ปยงัระบบรไีซเคลิของ

ผูผ้ลติสง่ผลใหม้ซีากผลติภณัฑฯ์ ทีเ่กบ็รวบรวมไดส้ว่นหน่ึงไมไ่ดร้บัการจดัการอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานของกฎหมาย 

ประมาณกนัว่ารอ้ยละ 25 หรอื 1 ใน 4 ของซากผลติภณัฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืนขนาดใหญ่ที่เกบ็รวบรวมไดใ้น

ประเทศเกาหลใีต้ถูกจําหน่ายหรอืส่งออกไปยงัประเทศกําลงัพฒันา โดยที่ไม่ผ่านกลไกการควบคุมภายใต้กฎหมาย 

APSRR11 โดยในกรณีของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสข์นาดเลก็ทีม่มีลูค่าขายต่อสงูอยา่งโทรศพัทม์อืถอื ตวัเลขการสง่ออก

อุปกรณ์ใชแ้ลว้จากประเทศเกาหลใีตอ้าจจะสงูถงึเกอืบรอ้ยละ 5012 

เพือ่ใหร้ะบบการจดัการตามหลกัการ EPR มคีวามสอดคลอ้งกบัลกัษณะของผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์

และรถยนตท์ีม่คีวามซบัซอ้นมากและมลูคา่ขายต่อสงู แตกต่างจากขยะบรรจุภณัฑท์ีเ่ป็นเป้าหมายแรกเริม่เดมิทขีองการ

ออกกฎหมาย APSRR รฐับาลเกาหลใีตจ้งึไดพ้ฒันากรอบกฎหมายใหมข่ึน้มาเฉพาะสาํหรบัการรไีซเคลิซากผลติภณัฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากรถยนต์ โดยออกกฎหมายการรีไซเคิลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนิกสแ์ละรถยนต ์(Act for Resource Recycling of Electrical and Electronic Equipment and Vehicles: 

ARREEEV) ในเดอืนเมษายน ปีพ.ศ. 2550 (มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551) ซึง่ในทีน้ี่จะกล่าวถงึเฉพาะสว่น

ของอุปกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสเ์ทา่นัน้ 

กฎหมาย ARREEEV นอกจากจะขยายขอบเขตความรบัผดิชอบของผูผ้ลติครอบคลุมผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนิกสท์ุกประเภท ในลกัษณะเดยีวกบักฎระเบยีบของทางสหภาพยุโรปทีจ่ะกล่าวถงึในตอนต่อไปแลว้ ยงัเพิม่

กลไกสาํคญัอกี 3 สว่นจากกฎหมาย APSRR ไดแ้ก่ 

1. มาตรการเกีย่วกบัการออกแบบและใหข้อ้มลูผลติภณัฑ ์อาทเิช่น การจาํกดัการใชส้ารอนัตรายในสนิคา้ใหม่

ทีว่างตลาดหลงัจากกฎหมายมผีลบงัคบัใช ้เพื่อใหก้ารรไีซเคลิซากผลติภณัฑฯ์ ในอนาคตทําไดง้่ายยิง่ขึน้

และมอีนัตรายน้อยลง การให้อํานาจกระทรวงสิง่แวดล้อมร่วมกบักระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และ

พลงังาน (Ministry of Commerce, Industry and Energy: MOCIE)  ประกาศมาตรฐานการออกแบบ

ผลติภณัฑเ์พือ่สง่เสรมิการรไีซเคลิ และการกําหนดใหผู้ผ้ลติระบุตําแหน่งสว่นประกอบทีม่สีารอนัตรายและ

ให้ขอ้มูลวธิกีารรไีซเคลิซากผลติภณัฑ์ฯ ผ่านเครอืข่ายสารสนเทศรไีซเคลิ (Recycling Information 

Network) ทีก่ระทรวงทัง้สองเป็นผูด้แูล  

2. กลไกควบคุมการเคลื่อนยา้ยซากผลติภณัฑฯ์ นอกจากขอ้กําหนดเกีย่วกบัการรายงานและเกบ็รกัษาขอ้มลู

ทีเ่กี่ยวกบัการรไีซเคลิของผูผ้ลติและโรงงานรไีซเคลิที่มอียู่แลว้ในกฎหมายเดมิ กฎหมายฉบบัใหม่ยงัให้

อํานาจกระทรวงสิง่แวดลอ้มสรา้งระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการปฏบิตังิานและการจดัการ (Operation 

                                                            
11 Jang, Y.-C. (2010). Waste electrical and electronic equipment (WEEE) management in Korea: generation, collection, and recycling 
systems. Journal of Material Cycles and Waste Management, 12: 283-294. 
12 Jang, Y.-C., and Kim, M. (2010). Management of used & end-of-life mobile phones in Korea: A review. Resources, Conservation and 
Recycling, 55: 11-19. 
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and Management Information System) เพือ่รวบรวมและประมวลขอ้มลูผลการดาํเนินงานตลอดจนขอ้มลู

การกํากบัดแูลต่างๆ รวมไปถงึขอ้มลูจากระบบเอกสารควบคุมการเคลื่อนยา้ยซากผลติภณัฑฯ์ (Manifest) 

ตามคู่มอืทีก่ระทรวงสิง่แวดลอ้มและกระทรวงโยธาธกิารและคมนาคม (Ministry of Construction and 

Transport) จดัทาํขึน้ นอกจากน้ี กฎหมายฉบบัใหมย่งัระบุใหผู้ข้ายตอ้งแจง้ใหผู้ผ้ลติทราบถงึประเภทและ

จาํนวนซากผลติภณัฑฯ์ ทีเ่กบ็รวบรวมไดท้ัง้หมดรวมทัง้สว่นทีผู่ข้ายเลอืกไปขายต่อหรอืรไีซเคลิดว้ยตวัเอง

ซึง่เป็นการอุดชอ่งวา่งทีม่อียูใ่นระบบเดมิ 

3. กลไกการทบทวนประสทิธภิาพของระบบจดัการ โดยกฎหมายฉบบัใหม่ให้อํานาจกระทรวงสิง่แวดล้อม

แต่งตัง้ “คณะกรรมการกํากบัและทบทวนมาตรการเชงินิเวศ” (Eco-Assurance Review Committee) เพือ่

ทําหน้าที่ทบทวนและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจํากัดการใช้สารอันตรายในผลิตภณัฑ์ มาตรฐานการ

ออกแบบผลติภณัฑ ์อตัราการรไีซเคลิ และมาตรการสง่เสรมิการรไีซเคลิอื่นๆ ตามกฎหมายฉบบัน้ี 

โดยสรุป ประสบการณ์การจดัการซากผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศเกาหลใีตแ้สดงใหเ้หน็ถงึ

ความสาํคญัของการทบทวนและปรบัปรุงประสทิธภิาพของนโยบายอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ปรบัเปลีย่นมาตรการและกลไกใน

การดําเนินงานใหส้อดคล้องกบัปญัหาและสภาพความเป็นจรงิของการจดัการ นอกจากน้ี ระบบของเกาหลใีต้ยงัเป็น

ตวัอยา่งของรปูแบบการจดัการทีใ่หผู้ผ้ลติและผูข้ายเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการเกบ็รวบรวมและรไีซเคลิซากผลติภณัฑฯ์ 

แต่ในขณะเดยีวกนั กส็นับสนุนใหภ้าคส่วนอื่นๆ ของสงัคมเขา้มามบีทบาทร่วมจดักจิกรรมโดยเฉพาะในส่วนของการ

ส่งเสรมิการคดัแยกขยะรไีซเคลิขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ผ่านกองทุนของรฐับาลที่มาจากเงนิมดัจําคงคา้งและ

คา่ปรบัการรไีซเคลิจากผูผ้ลติ ซึง่กม็คีวามเหมาะสม เมือ่พจิารณาจากขอ้เทจ็จรงิวา่ระบบของผูผ้ลติไมส่ามารถจดัการกบั

ซากผลติภณัฑฯ์ ไดท้ัง้หมดและซากผลติภณัฑฯ์ นอกระบบและมลพษิทีเ่กดิขึน้จากการจดัการทีไ่มถู่กตอ้งนัน้เป็นตน้ทุน

ทีส่งัคมตอ้งแบกรบัไว ้หากไมม่เีงนิกองทุนน้ี 

 

 


