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ชดุความรู้ เร่ือง “การจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส ์(E-waste)” 

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

 มกราคม 2555 

ตอนท่ี 4 พฒันาการระบบความรบัผิดชอบของผูผ้ลิตในยโุรป  

การใหผู้ผ้ลติเป็นผูร้บัผดิชอบการจดัการซากผลติภณัฑแ์ทนหน่วยงานส่วนทอ้งถิน่ตามแนวคดิทีเ่รยีกย่อว่า “อพีอีาร์” 

(Extended Producer Responsibility: EPR) ทีไ่ดนํ้าเสนอไปในตอนทีก่่อนๆ นัน้เป็นหลกัการเชงินโยบายมตีน้กําเนิดใน

ยุโรป   หลกัการน้ีเริม่ปรากฏครัง้แรกในกฎหมายว่าดว้ยการหลกีเลีย่งการเกดิขยะบรรจุภณัฑ ์(Ordinance on the 

Avoidance of Packaging Waste) ของประเทศเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2534 ซึง่นับวา่เป็นกฎหมายแรกทีก่ําหนดใหผู้ผ้ลติ

และผูข้ายทีใ่ชบ้รรจุภณัฑต์อ้งรบัผดิชอบเกบ็รวบรวม คดัแยกประเภท และรไีซเคลิขยะบรรจุภณัฑใ์หไ้ดต้ามเป้าหมายที่

กฎหมายกําหนดซึ่งผูผ้ลติและผู้ขายในประเทศเยอรมนีก็ได้รวมตวักนัสร้าง “ระบบการจดัการขยะแบบคู่ขนานแห่ง

เยอรมนั” (Duales System Deutschland: DSD)3 ขึน้มาเป็นตวัแทนพวกตนในลกัษณะขององคก์รความรบัผดิชอบของ

ผูผ้ลติหรอื “พอีารโ์อ” (Producer Responsibility Organization: PRO) โดยผูผ้ลติและผูข้ายจะจ่ายค่าสมาชกิและ

ค่าธรรมเนียมใหก้บัองคก์รน้ีไปจดัการใหม้กีารเกบ็รวบรวม ขนสง่ คดัแยก และรไีซเคลิขยะบรรจุภณัฑข์องสมาชกิแทน

การทีผู่ผ้ลติและผูข้ายแต่ละรายจะตอ้งไปลงมอืทาํเอง สญัลกัษณ์ “จุดสเีขยีว” (Green Dot หรอื Der Grüne Punkt ใน

ภาษาเยอรมนั) (รูปที ่1) ซึง่หลายคนอาจจะเคยเหน็ผา่นตากนัอยู่บา้งบนบรรจุภณัฑข์องผลติภณัฑท์ีม่กีารส่งออก คอื 

ตราที่แสดงว่าบรรจุภัณฑ์ได้ร ับการชําระค่าธรรมเนียมตรงน้ีแล้วและสามารถถูกทิ้งไปในระบบของผู้ผลิตน้ีได ้

ความสาํเรจ็ของการจดัการขยะบรรจุภณัฑใ์นประเทศเยอรมนี ไม่ว่าจะเป็นการลดการใชบ้รรจุภณัฑ ์ การส่งเสรมิให้

ผูผ้ลติเปลี่ยนไปใชบ้รรจุภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืการเพิม่อตัราการเกบ็รวบรวม คดัแยกและรไีซเคลิขยะ4 

เป็นแรงผลกัดนัใหม้กีารออกกฎหมายหลายฉบบัในยุโรปใหผู้ผ้ลติเป็นผูร้บัผดิชอบจดัการซากผลติภณัฑต่์างๆ รวมทัง้

ซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสด์งัทีจ่ะไดก้ลา่วถงึต่อไป 

                                                            
1 ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและของเสยีอนัตราย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2 สถาบนัเพือ่การศกึษาและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 
3 สาเหตุทีเ่รยีกวา่ “ระบบคูข่นาน” เน่ืองจากเป็นการจดัการทีคู่ข่นานไปกบัการจดัการขยะมลูฝอยทัว่ไป โดยขยะบรรจภุณัฑท์ีม่สีญัลกัษณ์จดุเขยีวจะ
ถกูจดัเกบ็ในถงัขยะสเีหลอืง 
4 OCED. (1998). Extended Producer Responsibility Phase 2: Case Study on the German Packaging Ordinance. Paris, France: OECD. 
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รปูท่ี 1 สญัลกัษณ์จดุเขียว (Green Dot) แสดงว่าบรรจภุณัฑนั์น้ได้รบัการชาํระค่าธรรมเนียมการรีไซเคิลแล้ว 

ทีม่า: http://www.gruener-punkt.de/en/  

ควบคู่ไปกบัพฒันาการดา้นกฎหมาย นักวชิาการชาวยุโรปไดพ้ฒันาแนวคดิเกีย่วกบัหลกัการ EPR ดร. โทมสั ลงิควสิท ์

(Dr. Thomas Lindhqvist) แห่งมหาวทิยาลยัลุนด ์(Lund University) ประเทศสวเีดนไดใ้หค้าํนิยาม5และเสนอตวัแบบที่

แบง่ประเภทความรบัผดิชอบของผูผ้ลติออกเป็น 4 ประเภท ดงัทีไ่ดแ้สดงในรปูที ่2  ตวัแบบน้ีสรา้งความชดัเจนวา่ความ

รบัผดิชอบในการจดัการซากผลติภณัฑม์หีลายประเภทและไมจ่าํเป็นทีก่ฎหมายจะกาํหนดใหผู้ผ้ลติมคีวามรบัผดิชอบทุก

ดา้น แต่ในขัน้ตํ่า กฎหมาย EPR จะใหผู้ผ้ลติมคีวามรบัผดิชอบทางกายภาพสาํหรบัการรบัคนืซากผลติภณัฑไ์ปจดัการ 

หรือ มคีวามรบัผดิชอบทางการเงนิสาํหรบัตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จากการจดัการซากผลติภณัฑ ์ ตวัอยา่งของระบบทีเ่น้นความ

รบัผดิชอบของผูผ้ลติทางกายภาพ ไดแ้ก่ การจดัการซากผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุน่ทีไ่ด้

กล่าวถงึไปในตอนที ่ 2 ซึง่ผูผ้ลติและผูข้ายทาํหน้าทีเ่กบ็รวบรวมและรไีซเคลิ แต่ผูท้ิง้ยงัมหีน้าทีจ่่ายค่าบรกิาร  ตวัอยา่ง

ของระบบทีเ่น้นความรบัผดิชอบของผูผ้ลติทางดา้นการเงนิ ไดแ้ก่ การจดัการในมลรฐัแคลฟิอรเ์นียและในเกาะไตห้วนัที่

จะไดก้ลา่วถงึต่อไปซึง่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายมหีน้าทีจ่า่ยคา่ธรรมเนียมการรไีซเคลิลว่งหน้าใหก้บัรฐับาลเมือ่ขายผลติภณัฑ ์แต่

ไม่ตอ้งลงไปเกบ็รวบรวมและรไีซเคลิซากผลติภณัฑด์ว้ยตนเอง เน่ืองจากรฐับาลจะเป็นผูนํ้าเงนิทีไ่ดจ้ากค่าธรรมเนียม

นัน้ไปอุดหนุนการเกบ็รวบรวมและการรไีซเคลิขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ โรงงานรไีซเคลิ และหน่วยงานอื่นที่

เกีย่วขอ้ง 

                                                            
5 คาํวา่ Extended Producer Responsibility นัน้แปลมาจากภาษาสวดีชิวา่ förlängt producentansvar 
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รปูท่ี 2 ตวัแบบความรบัผิดชอบของผูผ้ลิตและประเภทของความรบัผิดชอบ 
ทีม่า: Lindhqvist, T. (1992). Mot ett förlängt producentansvar – analys av erfarenheter samt förslag [Towards an 

Extended Producer Responsibility – analysis of experiences and proposals]. In Ministry of the Environment and Natural 
Resources, Vanor som faror – Underlagsrapporter [Products as Hazards – background documents] (DS 1992:82) (229-

291). Stockholm, Sweden: Ministry of the Environment and Natural Resources. 

สําหรบักฎหมาย EPR ในยุโรปที่จะกล่าวถงึในตอนน้ีส่วนมากจะกําหนดใหผู้ผ้ลติและผูนํ้าเขา้ผลติภณัฑม์คีวาม

รบัผดิชอบทัง้ทางกายภาพและทางการเงนิ อยา่งไรกด็ ีกฎหมายยโุรปมกัจะไมบ่งัคบัใหผู้ผ้ลติแต่ละรายตอ้งลงไปจดัการ

ซากผลติภณัฑข์องตวัเอง แต่จะเปิดช่องใหผู้ผ้ลติและผูนํ้าเขา้สามารถรวมกลุ่มกนัจดัการซากผลติภณัฑร์่วมกนัได ้เช่น 

ผา่นการจดัตัง้องคก์ร PRO ทีจ่ะกําหนดราคากลางของการจดัการและดแูลการเกบ็รวบรวมและรไีซเคลิซากผลติภณัฑ์

ของสมาชกิ ในสว่นน้ีอาจจะเป็นขอ้สงัเกตถงึการเขยีนกฎหมายใหส้อดรบักบัสภาพตลาดของยุโรปทีม่คีวามหลากหลาย

และมผีูผ้ลติและผูนํ้าเขา้จํานวนมากแตกต่างจากสภาพตลาดในประเทศญี่ปุน่ แต่ในขณะเดยีวกนั กลุ่มอุตสาหกรรมใน

ยโุรปกม็วีฒันธรรมการรวมกลุ่มเป็นสมาคมการคา้ (Trade Association) ทีเ่ขม้แขง็ซึง่ต่อมาไดก้ลายมาเป็นรากฐานของ

การพฒันาองค์กร PRO ดงัตวัอย่างในกรณีของการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์

ประเทศสวติเซอร์แลนด์นับว่าเป็นประเทศแรกๆ ในยุโรปที่มรีะบบเฉพาะสําหรบัการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ โดย

ในชว่งแรกเป็นการอาสาเขา้มาจดัการของสมาคมการคา้ภาคเอกชนเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีต่อ้งการทิง้

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ม่ใชแ้ลว้6 ตวัอย่างเช่น สมาคมเทคโนโลยสีําหรบัองค์กร การสื่อสารและ

สารสนเทศแห่งสวติเซอร์แลนด์ หรอื “สวกิโก”้ (Swiss Association for Information, Communication and 
                                                            
6 Khetriwal, D.S., Kraeuchi, P., and Widmer, R. (2009). Producer responsibility for e-waste management: key issues for consideration—
learning from the Swiss experience. Journal of Environmental Management, 90, 153-165. 
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Organisation Technology: SWICO) ที่ไดร้เิริม่โปรแกรมการรบัประกนัการรไีซเคลิ (Recycling Guarantee 

Programme) ในปี พ.ศ. 2537 เพื่ออํานวยความสะดวกใหผู้ผ้ลติและผูนํ้าเขา้ทีเ่ป็นสมาชกิสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของกลุม่ลกูคา้องคก์รขนาดใหญ่ อาทเิชน่ ธนาคาร บรษิทั หา้ง รา้น ฯลฯ ทีม่กีารใชง้าน เปลีย่น และทิง้อุปกรณ์ 

ICT คราวละมากๆ ไดด้ขี ึน้ ภายใตโ้ปรแกรมน้ีผูผ้ลติและผูนํ้าเขา้ทีเ่ขา้ร่วมโปรแกรมจะจ่ายค่ารไีซเคลิล่วงหน้าหรอื “เอ

อารเ์อฟ” (advance recycling fee: ARF) ใหก้บั SWICO เมือ่ขายผลติภณัฑ ์ โดย SWICO รบัรองวา่จะจดัการซาก

อุปกรณ์เก่าจากผูใ้ชง้านโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยและไมเ่กีย่งยีห่อ้และสภาพซึง่สรา้งความสะดวกใหก้บัผูท้ิง้เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

บรกิารจดัการทรพัยส์นิ (Asset Management Service) ของผูผ้ลติแต่ละรายซึง่มกัจะมเีงือ่นไขจาํกดัชนิดของอุปกรณ์ที่

รบัจดัการและอาจจะมคีา่ใชจ้า่ยในการจดัการตกกบัผูท้ิง้ อยา่งไรกต็าม รปูแบบการจดัการตามความสมคัรใจน้ีก่อใหเ้กดิ

ปญัหาความไม่เป็นธรรมขึน้เน่ืองจากผูผ้ลติและผูนํ้าเขา้ที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมไดร้บัผลประโยชน์ที่เกดิขึน้จากการ

ดาํเนินงานของสมาคมโดยทีไ่มต่อ้งลงทุนลงแรงแต่อยา่งใด7  ทาํใหใ้นเวลาต่อมาตอ้งมกีารออกกฎหมายขึน้มาบงัคบัให้

ผูผ้ลติและผูนํ้าเขา้ทุกรายเขา้มามสีว่นรว่มในการรบัผดิชอบการจดัการซากผลติภณัฑน้ี์ 

ในปี พ.ศ. 2541 ประเทศสวติเซอรแ์ลนดไ์ดป้ระกาศใชก้ฎหมายว่าดว้ยการคนื การรบัคนื และการกําจดัเครื่องใชไ้ฟฟ้า

และอเิลก็ทรอนิกสห์รอื “ออรเ์ดยี” (Ordinance on the Return, the Taking Back and the Disposal of Electrical and 

Electronic Appliances : ORDEA) ซึง่เป็นกฎหมายทีส่ ัน้และกระชบัประกอบไปดว้ยบทบญัญตัเิพยีง 13 มาตราทีมุ่่ง

กาํหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เพือ่ป้องกนัไมใ่หข้ยะอเิลก็ทรอนิกสถ์ูกทิง้ปะปนไปกบัขยะ

มลูฝอยทัว่ไป กฎหมาย ORDEA กําหนดใหผู้ท้ิ้งมหีน้าทีนํ่าซากผลติภณัฑฯ์ ไปคนืแก่ผูข้าย ผูผ้ลติ หรอืผูนํ้าเขา้ทีม่ ี

หน้าที่รบัคนืซากผลติภณัฑ์ฯ ตามกฎหมายน้ี หรอืนําซากผลติภณัฑ์ฯ ไปส่งยงัจุดเกบ็รวบรวมที่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่หรอืหน่วยงานอื่นไดจ้ดัไวใ้ห ้โดยหน้าทีก่ารจดัการซากผลติภณัฑท์ีเ่กบ็รวบรวมไดจ้ะอยูท่ีผู่ผ้ลติและผูนํ้าเขา้ซึ่ง

ตอ้งจดัการรไีซเคลิใหเ้รยีบรอ้ยไมส่ง่ออกขยะอเิลก็ทรอนิกสไ์ปยงัประเทศกําลงัพฒันาซึ่งจะเป็นการละเมดิอนุสญัญาบา

เซลวา่ดว้ยการควบคุมการเคลื่อนยา้ยและการกําจดัของเสยีอนัตรายขา้มพรมแดน (Basel Convention on the Control 

of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal) ทีป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนดเ์ป็นภาคี

สมาชกิอยู ่

ความชดัเจนของกฎหมาย ORDEA ช่วยใหก้ารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศสวติเซอรแ์ลนดพ์ฒันาขึน้อย่าง

กา้วกระโดดโดยเฉพาะหลงัจากทีม่กีารรบัคนืซากโทรทศัน์ เครื่องเล่นวดีโีอ และเครื่องเสยีงเตม็รูปแบบตามกฎหมาย

เป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2545 (ดูรูปที ่3) รา้นคา้ปลกีกว่า 1,000 รา้นทัว่ประเทศไดเ้ขา้มาเป็นกลไกของเครอืข่ายรบัคนื

ซากผลิตภัณฑ์ ยิ่งไปกว่านัน้ การกําหนดให้ผู้ผลิตและผู้นําเข้าทุกรายต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการจัดการขยะ

อเิลก็ทรอนิกสย์งัทาํใหจ้าํนวนสมาชกิและรายไดจ้ากเงนิค่าสมาชกิและค่าธรรมเนียมขององคก์ร PRO ต่างๆ เพิม่มาก

ขึน้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหต้วั PRO สามารถจดัสรรเงนิอุดหนุนใหห้น่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ บรษิทัจดัการขยะ หรอืแมแ้ต่สถานีรถไฟเขา้มาช่วยจดักจิกรรมเกบ็รวบรวมซากผลติภณัฑฯ์ (ดูรูปที ่4) ซึ่งจุด

เกบ็รวบรวมของหน่วยงานเหลา่น้ีไดก้ลายมาเป็นชอ่งทางในการเกบ็รวบรวมขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่าํคญัทีส่ดุในปจัจุบนั 
                                                            
7 ปญัหาน้ีในทางเศรษฐศาสตรเ์รยีกวา่ “Free Riding” เปรยีบเสมอืนการไดป้ระโยชน์จากการขึน้รถโดยสารโดยทีไ่มย่อมจา่ยเงนิ 
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รปูท่ี 3 ปริมาณขยะอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ SWICO เกบ็รวบรวมได้ (ตนั/ปี) จาํแนกตามช่องทางการเกบ็รวบรวม 

ทีม่า: SWICO Recycling. (2009). Activity Report 2008. 

 

  

                 
 
 

รปูท่ี 4 จดุรบัคืนขยะอิเลก็ทรอนิกส ์(Elektroschrott) เพ่ือรีไซเคิลของสถานีรถไฟ (Bahn Recycling)   

ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ 

ทีม่าของรปู: ปเนต มโนมยัวบิลูย ์(กนัยายน 2552) 

 
รปูแบบการจดัการซากผลติภณัฑฯ์ ผ่านองคก์ร PRO ไดเ้ผยแพร่ไปในหลายประเทศในยุโรปทีม่กีารพฒันาระบบการ

จดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสก์่อนปี พ.ศ. 2545 ไม่ว่าจะเป็นประเทศนอร์เวย ์เบลเยีย่ม เนเธอร์แลนด์ และสวเีดน โดยใน

กรณีของประเทศสวเีดนนัน้ มกีารออกกฎหมายว่าดว้ยความรบัผดิชอบของผูผ้ลติสาํหรบัผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนิกส ์(Ordinance on Producer Responsibility for Electrical and Electronic Products) ขึน้ในปี พ.ศ. 2543 
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(ก) ป้ายบอกชัว่โมงทาํการของจุดเกบ็รวบรวมและแจง้
วา่เป็นการใหบ้รกิารฟร ี(Gratis Annahme) โดยจะเหน็
สญัลกัษณ์ของ SWICO (วงกลมสแีดง) 

(ข) ป้ายอธบิายประเภทขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีร่บัคนืเพือ่
นําไปรไีซเคลิ 
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ซึง่มลีกัษณะคลา้ยกบักฎหมายของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เพยีงแต่กฎหมายของสวเีดนอนุญาตใหผู้ผ้ลติสามารถจดัตัง้

จุดเกบ็รวบรวมแทนการรบัคนืซากผลติภณัฑ ์ณ จุดขายไดท้าํใหใ้นทางปฏบิตั ิผูผ้ลติรวมกนัทาํขอ้ตกลงกบัเทศบาลทุก

แห่งในประเทศสวเีดนผา่น “เอล-เครทเซน” (El-Kretsen) ซึง่เป็นองคก์ร PRO ทีส่มาคมของผูผ้ลติรวมกนัจดัตัง้ขึน้มา

ภายหลงัการออกกฎหมาย โดยทีเ่ทศบาลกวา่ 300 แหง่จะจดัพืน้ทีส่าํหรบัเกบ็รวบรวมซากผลติภณัฑฯ์ ใหก้บัผูผ้ลติโดย

ไมค่ดิค่าใชจ้่าย แต่ผูผ้ลติจะตอ้งจดัหาภาชนะสาํหรบัเกบ็รวบรวมและขนสง่ซากผลติภณัฑฯ์ ทีเ่ทศบาลรวบรวมไดไ้ปยงั

โรงงานรไีซเคลิเอง รูปที่ 5 แสดงการเก็บรวบรวมซากผลติภณัฑ์ฯ ณ สถานีคดัแยกขยะแห่งหน่ึงในเมอืงลุนด์ ทัง้น้ี 

ประเทศสวเีดนนับว่าเป็นประเทศที่ประสบความสําเรจ็อย่างยิง่ในการเกบ็รวบรวมขยะอเิลก็ทรอนิกส์เพื่อการรไีซเคลิ 

โดยในปี พ.ศ. 2550 สามารถเกบ็รวบรวมซากผลติภณัฑฯ์ จากจุดเกบ็รวบรวมกวา่ 900 แห่ง ไดเ้กอืบ 160,000 ตนัจาก

ประชากรเพยีง 9 ลา้นคน8 

         

 

 

รปูท่ี 5 การเกบ็รวบรวมขยะอิเลก็ทรอนิกส ์ณ สถานีคดัแยกขยะแห่งหน่ึงในเมอืงลนุด ์ประเทศสวีเดน 

ทีม่าของรปู: ปเนต มโนมยัวบิลูย ์(กรกฎาคม 2554) 

 

อยา่งไรกต็าม จุดอ่อนของระบบ EPR ทีม่อีงคก์ร PRO เป็นศูนยก์ลาง คอื การขาดการแขง่ขนัทีจ่ะช่วยควบคุมไมใ่ห้

ตน้ทุนการจดัการสูงเกนิไป เน่ืองจากองค์กร PRO รุ่นแรกถูกจดัตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของทัง้กลุ่มอุตสาหกรรมใน

ประเทศ ไมว่า่จะเป็น El-Kretsen ในประเทศสวเีดน El-retur ในประเทศนอรเ์วย ์และ Recupel ในประเทศเบลเยีย่ม ใน

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์แมจ้ะมอีงคก์ร PRO ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสอ์ยู่ถงึ 4 องคก์ร อย่างไรกด็ ี

แต่ละองค์กรกด็ูแลประเภทผลติภณัฑแ์ตกต่างกนัไม่แข่งขนักนั โดย SWICO จะจดัการซากอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์

                                                            
8 El-Kretsen. (2008). Annual Report 2007. 

(ก) จุดคดัแยกหมายเลข 22 ของ
สถานีซึง่เป็นตูค้อนเทนเนอร์
(Elektronikavfall)   

(ข) ภาชนะสาํหรบัขยะอเิลก็ทรอนิกส์
ขนาดเลก็ (Mindre Elavfall) ภายใน
ตูค้อนเทนเนอร ์       

(ค) ภาชนะสาํหรบัซากโทรทศัน์และ
จอแสดงภาพ (TV och Bildskärmar) 
ภายในตูค้อนเทนเนอร ์       
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อุปกรณ์เพื่อสรา้งความบนัเทงิในบา้น (รวมทัง้โทรทศัน์) และเครื่องพมิพ ์S.EN.S (Stiftung Entsorgung Schweiz) 

จดัการซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่ในบา้น (ยกเวน้โทรทศัน์) SLRS (Swiss Lighting Recycling Foundation) จดัการ

ซากหลอดไฟ และ INOBAT (Interest Organisation for Battery Disposal) จดัการซากถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่

ประเภทอื่นๆ เช่นเดยีวกนั ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ICT Milieu จะจดัการซากอุปกรณ์ ICT ทุกชนิด ในขณะที ่NVMP 

(Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten) จะจดัการซากเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอื่นๆ ดว้ยเหตุน้ี ในทางปฏบิตั ิผูผ้ลติ

สนิค้าแต่ละชนิดจึงไม่มทีางเลอืกสําหรบัการทําหน้าที่ตามกฎหมายของตนนอกเหนือจากการเป็นสมาชิกและจ่าย

คา่ธรรมเนียมใหก้บัองคก์ร PRO ในสาขานัน้ๆ  

ผลเสยีของการผกูขาดการบรหิารจดัการ นอกจากตน้ทุนทีส่งูแลว้ ในกรณีของ Recupel และ NVMP ไดม้กีารสรา้งและ

สะสมทุนสํารองในระดับหลายพันล้านบาทจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่ยงัไม่ได้มีการใช้จ่ายไปในการจัดการขยะ

อเิลก็ทรอนิกสจ์นถงึขัน้ทีร่ฐับาลตอ้งเขา้มาแทรกแซงเพือ่ใหอ้งคก์ร PRO ทัง้สองลดขนาดทุนสาํรองลงโดยการลดภาระ

คา่ธรรมเนียมทีผู่ผ้ลติและผูซ้ือ้สนิคา้ตอ้งแบกรบัไว ้โดยในบางกรณคีา่ธรรมเนียมไดป้รบัลดลงเกอืบรอ้ยละ 90 เชน่ ARF 

ของโทรทศัน์ในประเทศเบลเยีย่มทีล่ดลงจาก 9 ยโูรในปี พ.ศ. 2550 เหลอืเพยีง 1 ยโูรในปี พ.ศ. 2551 

ดว้ยเหตุน้ี หลายประเทศในยุโรปจงึไดพ้ฒันารูปแบบการจดัการทีเ่น้นการแข่งขนัระหว่างโปรแกรมการรไีซเคลิหลาย

โปรแกรม ภายหลงัจากทีท่างสหภาพยุโรปไดอ้อกกฎระเบยีบ WEEE (ดูกล่องขอ้ความ) กําหนดใหป้ระเทศสมาชกิ

อนุวตัรกฎหมายใหผู้ผ้ลติและผูนํ้าเขา้มคีวามรบัผดิชอบทางการเงนิต่อการจดัการซากผลติภณัฑฯ์ ของตนใหบ้รรลุตาม

เป้าหมายการรไีซเคลิทีแ่สดงในตารางที ่2 และใหผู้จ้ดัจําหน่ายผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสม์หีน้าทีร่บั

คนืซากผลติภณัฑฯ์ เมือ่ขายผลติภณัฑใ์หมป่ระเภทเดยีวกนัจากผูบ้รโิภค  

ตารางท่ี 2 เป้าหมายการรีไซเคิลซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสต์ามกฎระเบียบ WEEE  

 เป้าหมายการรไีซเคลิ เป้าหมายการรไีซเคลิ
และการเผาเป็น

พลงังาน 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่และตูจ้าํหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิ 75% 80% 
เทคโนโลยกีารสือ่สารและสารสนเทศและเครือ่งสรา้งความบนัเทงิ 65% 75% 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าขนาดเลก็ อุปกรณ์ใหแ้สงสวา่ง เครือ่งมอืไฟฟ้า 
ของเล่น อุปกรณ์กฬีาทีใ่ชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมตรวจจบั 

50% 70% 

 

หวัใจหลกัของระบบการจดัการทีส่่งเสรมิใหม้กีารแข่งขนัระหว่างโปรแกรมการรไีซเคลิของผูผ้ลติ คอื กลไกการจดัสรร

สดัส่วนขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีแ่ต่ละโปรแกรมจะตอ้งรบัผดิชอบในช่วงระยะเวลาหน่ึงอย่างเป็นธรรม ตวัอย่างของกลไกน้ี

สามารถพบได้ในกฎหมายควบคุมการขาย การคืน และการทิ้งผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Act 

Governing the Sale, Return and Environmentally Sound Disposal of Electrical and Electronic Equipment) หรอื
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ที่เรียกว่า “อิเล็กโทรจี” (ElektroG) ของประเทศเยอรมนีที่กําหนดให้มกีารจดัตัง้ “องค์กรกลางสําหรบัจดัสรรความ

รบัผดิชอบ” ทีเ่รยีกว่า “เคลยีริง่เฮาส”์ (Clearing House) เพื่อเป็นศูนยก์ลางแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างผูผ้ลติและ

หน่วยงานกํากบัดูแล โดยผูผ้ลติจะตอ้งจดทะเบยีนและรายงานยอดขายของตนกบัองค์กรกลางฯ หลงัจากนัน้ องค์กร

กลางฯ จะคาํนวณสดัสว่นซากผลติภณัฑแ์ละจดัสรรพืน้ทีท่ีผู่ผ้ลติแต่ละรายจะตอ้งไปเกบ็ขนซากผลติภณัฑฯ์ จากโรงคดั

แยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมหีน้าที่เก็บรวบรวมซากผลติภณัฑ์ฯ ให้ผู้ผลตินําไปรไีซเคลิโดยไม่คิด

คา่ใชจ้า่ยตามกฎหมายเยอรมนั 

ระบบการจดัการซากผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ของประเทศเยอรมนีถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการ

จดัการทีเ่น้นการแขง่ขนั เน่ืองจากรฐับาลเยอรมนัมปีระสบการณ์ขอ้พพิาทเกีย่วกบัการผกูขาดของ DSD ในการจดัการ

ขยะบรรจุภณัฑซ์ึ่งนําไปสู่การฟ้องรอ้งทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัยุโรปจนคณะกรรมาธกิารยุโรปและศาลยุตธิรรม

แห่งยุโรปมมีติว่าเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขนัจริง  รฐับาลเยอรมนัจึงให้ความสําคญักบัการป้องกนัการผูกขาดโดย

หน่วยงานกํากบัดูแลการแขง่ขนัแห่งเยอรมนั (German Competition Authority) ไดว้างแนวทางว่า จะไม่ใหม้กีาร

รวมกลุ่มกนัของผูผ้ลติทัง้ภาคอุตสาหกรรมและไม่สนับสนุนใหอ้งคก์รหน่ึงหรอืโปรแกรมการรไีซเคลิหน่ึงมสี่วนแบ่งการ

จดัการเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของสว่นแบง่การตลาดทัง้หมด กฎเกณฑน้ี์ทาํใหผู้ผ้ลติและผูนํ้าเขา้เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์

รไีซเคลิในประเทศเยอรมนีไมร่วมตวักนัจดัตัง้องคก์รถาวรในรปูของ PRO แต่รวมกลุ่มกนัอยา่งหลวมๆ เพือ่เพิม่อํานาจ

การต่อรองราคากบัผูใ้ห้บรกิารบําบดัและรไีซเคลิซากผลติภณัฑ์ที่คาดว่ามอียู่ประมาณ 300-600 แห่งในประเทศ

เยอรมนี9 การที่มผีูป้ระกอบการมากรายและการต่อรองราคาช่วยให้ต้นทุนการรไีซเคลิขยะอเิลก็ทรอนิกส์ในประเทศ

เยอรมนีตํ่ากวา่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ีอ่ยูต่ดิกนัแต่มกีารจดัการแบบผกูขาดหลายเทา่ตวั10 

ประเทศองักฤษเป็นอกีประเทศหน่ึงทีม่รีะบบการจดัการแบบแขง่ขนั อยา่งไรกด็ ีระบบขององักฤษไมไ่ดม้คีวามเคร่งครดั

ในเรื่องกฎเกณฑจ์ํากดัการรวมกลุ่มมากนักเพราะไม่เคยมปีญัหาเรื่องการผกูขาดของ PRO ดงัเช่นในประเทศเยอรมนี 

ด้วยเหตุน้ี การรวมกลุ่มกันของผู้ผลิตในประเทศอังกฤษในรูปของแผนการจดัการความรับผิดชอบ (Compliance 

Scheme) จึงมีความเหนียวแน่นกว่า ทัง้ น้ี มีข้อสังเกตว่า ระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนิกส ์(Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2006 No. 3289) ทีเ่ริม่ใชเ้มือ่ปี พ.ศ. 2550 

ในประเทศองักฤษอนุญาตใหผู้ผ้ลติสามารถจดทะเบยีนและยืน่รายงานขอ้มลูผ่านแผนการจดัการทีต่วัเองเป็นสมาชกิได ้

นอกจากน้ี กลไกตามกฎหมายยงัจดัสรรความรบัผดิชอบให้กบัแผนการจดัการฯ ซึ่งแตกต่างจากระบบในประเทศ

เยอรมนีทีใ่หเ้ป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูผ้ลติแต่ละราย เอกลกัษณ์อกีประการหน่ึงของระบบองักฤษ คอื การ

อุดหนุนการพฒันาระบบคดัแยกขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ผ่าน “แผนการรบัคนืของผูจ้ดัจําหน่าย” หรอื “ดทีี

เอส” (Distributor Take-back Scheme: DTS) ซึง่เป็นกลไกทีก่ฎหมายเปิดช่องใหผู้จ้ดัจาํหน่ายสนิคา้ทีม่ขีอ้จาํกดัดา้น

                                                            
9  Sanders, K., Schiling, S., Tojo, N., van Rossem, C., Vernon, J., and George, C. (2007). The Producer Responsibility Principle of the 
WEEE Directive. DG ENV. Study Contract No. 07010401/2006/449269/MAR/G4. Hamburg, Germany: Ökopol Gmbh. 
10 Bohr, P. (2007). The Economics of Electronics Recycling: New Approaches to Extended Producer Responsibility. PhD thesis, TU Berlin, 
Berlin, Germany. 
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สถานทีห่รอืไม่ตอ้งการรบัคนืซากผลติภณัฑ ์ณ จุดขายสามารถจ่ายเงนิใหก้บั DTS เพื่อให ้DTS นําเงนิไปอุดหนุน

กจิกรรมเกบ็รวบรวมและคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกสข์ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และหน่วยงานอื่นได ้กล่าวคอืเป็น

กลไกทีล่ดความรบัผดิชอบในการเกบ็รวบรวมของผูจ้ดัจาํหน่ายลงเหลอืแคค่วามรบัผดิชอบทางการเงนิ  

นอกจากระบบทีส่่งเสรมิการแข่งขนัทีพ่ฒันาขึน้มาหลงักฎระเบยีบ WEEE แลว้ ระบบในประเทศสวเีดนและประเทศ

นอรเ์วยท์ีเ่คยมรีูปแบบการจดัการทีผู่กขาดโดยองค์กร PRO กไ็ดเ้ปิดกวา้งและมกีารแข่งขนัเพิม่มากขึน้ ในประเทศ

สวเีดน รา้นขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสช์ัน้นําทีม่สีาขากระจายอยู่เกอืบทัว่ประเทศไดแ้ยกตวัออกมา

จาก El-Kretsen และจัดตัง้ โปรแกรมการประกันการรีไซเคิลของตนเองภายใต้ชื่อ “เอโอเอฟ ” 

(Elektronikåtervinningföreningen: EÅF) เพือ่ลดภาระค่าใชจ้่ายทีแ่ต่เดมิตอ้งจ่ายให ้El-Kretsen โดยโปรแกรม EÅF ที่

เริม่ดําเนินการตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 สามารถใชร้า้นคา้ของสมาชกิเป็นจุดเกบ็รวบรวมซากผลติภณัฑฯ์ จากผูบ้รโิภคได ้

ทัง้น้ี จะเหน็ไดว้่า ในประเทศทีม่กีารรบัประกนัความพอใจของผูบ้รโิภคเป็นอยา่งดเีช่นประเทศสวเีดน รา้นคา้จะมรีะบบ

รบัคนืสนิคา้ทีย่งัอยู่ในระยะเวลารบัประกนัอยู่แลว้ทําใหไ้ม่ตอ้งมกีารลงทุนสรา้งระบบเกบ็รวบรวมและขนส่งขึน้มาใหม่

เมือ่จาํเป็นตอ้งขยายความรบัผดิชอบของตนใหค้รอบคลุมการรบัคนืซากผลติภณัฑฯ์ ทีล่กูคา้นํามาทิง้เมือ่ซือ้สนิคา้ใหม ่   

ส่วนการผูกขาดของ El-retur ในประเทศนอรเ์วยน์ัน้กไ็ดร้บัการทา้ทายจากแผนงานรไีซเคลิแห่งยุโรป หรอื “ออีารพ์”ี 

(European Recycling Platform: ERP) ซึง่เป็นองคก์รทีเ่กดิขึน้จากความคดิรเิริม่ของผูผ้ลติรายใหญ่ 4 ราย ไดแ้ก่ โซน่ี 

อเีลก็โทรลกัซ ์ฮวิเลตต-์แพคการด์ และพรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบลิ ทีต่อ้งการสง่เสรมิการแขง่ขนัเพือ่ควบคุมตน้ทุนในการ

จดัการซากผลติภณัฑฯ์ ภายใตก้ฎระเบยีบ WEEE ของสหภาพยุโรป โดยก่อนทีจ่ะเขา้มาดาํเนินงานในประเทศนอรเ์วย์

ในปี พ.ศ. 2554 นัน้ ออีาร์พไีดม้กีารดําเนินการอยู่แลว้ในอกี 11 ประเทศที่เป็นสมาชกิของสหภาพยุโรป ไดแ้ก่ 

ออสเตรยี เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนี ไอรแ์ลนด ์อติาล ีโปแลนด ์โปรตุเกส สเปน และองักฤษ 

การเปิดใหม้กีารแขง่ขนัในประเทศสวเีดนและนอรเ์วยน์ัน้ทาํไดค้่อนขา้งงา่ย เน่ืองจากวา่องคก์ร PRO ในทัง้ 2 ประเทศ

ไม่ไดม้กีารใช ้ARF หรอืค่าธรรมเนียมการรไีซเคลิล่วงหน้าทีแ่สดงใหเ้หน็แยกต่างหากจากราคาสนิคา้ ณ จุดขาย โดย 

El-Kretsen และ El-retur จะคดิค่าใชจ้่ายสาํหรบัการจดัการกบัผูผ้ลติทีเ่ป็นสมาชกิในแต่ละรอบบญัช ี(อาจจะเป็นราย

เดอืน รายไตรมาส หรอืรายปีขึน้กบัปรมิาณยอดขายและขอ้ตกลงระหวา่งผูผ้ลติกบั PRO) แทนการจดัเกบ็ค่า ARF จาก

ผูบ้รโิภค ต่อมาเมือ่มผีูใ้หบ้รกิารรายใหมเ่ขา้มาในตลาดจงึเป็นเรื่องของผูผ้ลติทีจ่ะไปหาขอ้มลูวา่โปรแกรมการรไีซเคลิใด

ที่มรีาคาและเงื่อนไขดกีว่ากนั แต่ในประเทศที่มกีารแสดงค่าธรรมเนียมแก่ผูโ้ภค เช่น ประเทศสวติเซอร์แลนด ์

เนเธอรแ์ลนด ์และเบลเยีย่ม การเปิดใหม้กีารแขง่ขนัยอ่มหมายถงึการแสดงค่าธรรมเนียมการรไีซเคลิสาํหรบัผลติภณัฑ์

ชนิดเดยีวกนัในอตัราทีห่ลากหลาย เพราะผูใ้หบ้รกิารแต่ละรายมตีน้ทุนทีแ่ตกต่างกนั ซึ่งอาจจะสรา้งความสบัสนใหก้บั

ผูบ้รโิภคได ้การเปลีย่นแปลงระบบในประเทศทีจ่ดัเกบ็คา่ธรรมเนียมการรไีซเคลิลว่งหน้าทีแ่สดงต่อผูบ้รโิภคจงึทาํไดย้าก 

แมว้า่การเปลีย่นแปลงนัน้ ทา้ยทีส่ดุแลว้อาจจะชว่ยลดตน้ทุนและภาระทีผู่บ้รโิภคตอ้งแบกรบัไวไ้ดก้ต็าม 

โดยสรุป ประสบการณ์การจดัการซากผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสใ์นยุโรปแสดงใหเ้หน็ถงึรูปแบบการ

จดัการทีห่ลากหลายภายใตห้ลกัการ EPR ทีส่ามารถปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของนโยบายและสภาพของ
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สงัคม ณ เวลาหน่ึง จะเหน็ไดว้า่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในยุโรปยงัเหน็ว่า การส่งเสรมิใหป้ระชาชนคดัแยกและเกบ็

รวบรวมขยะเป็นหน้าทีข่องตน ดงันัน้ บทบาทของผูผ้ลติ ผูนํ้าเขา้และผูจ้ดัจาํหน่ายจงึเป็นเพยีงตวัเสรมิการทาํหน้าทีข่อง

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไมว่า่จะเป็นในรปูของเงนิอุดหนุนการจดักจิกรรมหรอืการจดัหาภาชนะเพือ่เกบ็รวบรวมขยะ

อเิลก็ทรอนิกส์ ความรบัผดิชอบหลกัของผูผ้ลติจงึอยู่ที่การรบัซากผลติภณัฑ์ฯ ที่เกบ็รวบรวมไดไ้ปรไีซเคลิและกําจดั

อยา่งถูกตอ้ง เน่ืองจากตลาดของยุโรปมผีูผ้ลติมากหน้าหลายตาและจาํนวนมากเป็นเพยีงผูนํ้าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศ 

การทีจ่ะใหแ้ต่ละรายเขา้มาจดัการผลติภณัฑข์องตวัเองโดยตรงเหมอืนในประเทศญีปุ่น่จงึมขีอ้จาํกดัและจาํเป็นตอ้งมกีาร

จดัตัง้โปรแกรมหรอืองค์กรขึ้นมาบรหิารจดัการแทนผู้ผลิต ก่อนปี พ.ศ. 2545 การพฒันาจะอยู่ในรูปของการสร้าง

โปรแกรมรไีซเคลิระดบัชาตซิึง่ในเบือ้งตน้อาจจะเกดิจากการอาสาของกลุ่มผูผ้ลติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อลกูคา้และสงัคม

สูง แต่เมื่อถงึจุดหน่ึงกต็้องอาศยักฎหมายมาบงัคบัใหผู้ผ้ลติทุกรายเขา้มามสี่วนร่วมเพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรม ต่อมา

หลงัจากทีส่หภาพยโุรปออกกฎระเบยีบ WEEE มาบงัคบัใชใ้นประเทศสมาชกิแลว้ การพฒันาระบบความรบัผดิชอบของ

ผูผ้ลติในยุโรปไดเ้ปลี่ยนมาใหค้วามสนใจกบัการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการจดัการดว้ยการเพิม่การแข่งขนัระหว่าง

โปรแกรมการรไีซเคลิ อย่างไรกด็ ีมขีอ้สงัเกตว่า กลไกบางอย่างเช่นการแยกเกบ็ค่าธรรมเนียมการรไีซเคลิจากราคา

สนิคา้จากผูบ้รโิภคอาจจะเป็นอุปสรรคของการพฒันาระบบซึง่ตรงน้ีเป็นบทเรยีนสาํคญัประการหน่ึงสาํหรบัประเทศไทย

ว่า ควรจะออกแบบระบบการจดัการให้มคีวามยดืหยุ่น สามารถพฒันาให้มปีระสทิธภิาพต่อไปได้หลงัจากที่สามารถ

จดัตัง้โปรแกรมการรไีซเคลิขึน้ 

 

กฎระเบียบว่าด้วยซากเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสข์องสหภาพยโุรป 

สหภาพยโุรป หรอือยี ู(European Union: EU) เป็นการรวมกลุม่กนัของประเทศต่างๆ ในยโุรปเพือ่สง่เสรมิ
การเคลื่อนยา้ยของประชาชน สนิคา้ บรกิารและเงนิทุนภายในกลุ่มประเทศสมาชกิพฒันาใหเ้กดิตลาดทีเ่ป็นหน่ึง
เดยีว (Single Market) ดว้ยเหตุน้ีสหภาพยุโรปจงึจาํเป็นตอ้งกําหนดนโยบายทีป่ระเทศสมาชกิจะไดป้ฏบิตัไิปใน
แนวทางเดยีวกนั ไมว่่าจะในรูปของระเบยีบ (Regulation) ทีม่ผีลบงัคบัใชโ้ดยตรงในทุกประเทศสมาชกิหรอืในรูป
ของกฎระเบยีบ (Directive) ทีป่ระเทศสมาชกิจะตอ้งไปออกกฎหมายบงัคบัใชอ้กีต่อหน่ึง ปจัจุบนัสหภาพยุโรป
ประกอบด้วยประเทศสมาชกิจํานวน 27 ประเทศ (หมายเหตุ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศนอร์เวย์ที่
กลา่วถงึในบทความตอนน้ีไมไ่ดเ้ป็นประเทศสมาชกิของสหภาพยโุรป) 

สําหรบัการจดัการซากผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบยีบ 2 
ฉบบัในปีพ.ศ. 2545 ไดแ้ก่ กฎระเบยีบว่าดว้ยซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ หรอืที่เรยีกสัน้ๆ ว่า 
“กฎระเบยีบว”ี (Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment: WEEE Directive) และ
กฎระเบยีบว่าดว้ยการจํากดัการใชส้ารอนัตรายบางชนิดในเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ ว่า 
“กฎระเบยีบโรหส์” (Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment: RoHS Directive) ซึง่กฎระเบยีบทัง้ 2 ครอบคลุมผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนิกสท์ุกชนิดยกเวน้เพยีงเครื่องจกัรขนาดใหญ่ทีใ่ชใ้นโรงงาน อุปกรณ์ทางการทหาร และแบตเตอรีท่ี่
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อยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบอกีฉบบัหน่ึง 

กฎระเบยีบ WEEE กําหนดแนวทางการจดัการซากผลติภณัฑใ์นประเทศสมาชกิตามหลกัการผูผ้ลติเป็น
ผูร้บัผดิชอบ หวัใจสําคญัของกฎระเบยีบน้ีอยู่ทีค่วามรบัผดิชอบทางการเงนิของผูผ้ลติทีอ่ย่างน้อยตอ้งครอบคลุม
ตน้ทุนการเกบ็รวบรวม การบาํบดั การนํากลบัมาใชใ้หม ่และการกําจดัซากผลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคนํามาทิง้ไว ้ณ จุด
เกบ็รวบรวมขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้น้ี สาํหรบัซากของผลติภณัฑเ์ก่าทีว่างขายก่อนหน้าน้ี (กล่าวอกีนัยหน่ึงคอืสนิคา้
ทีผู่ผ้ลติวางขายเมือ่ยงัไมม่กีฎหมายกาํหนดใหต้นเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัการซากผลติภณัฑ)์ จะอนุโลมใหผู้ผ้ลติ
สามารถร่วมกนัจดัการไดต้ามความเหมาะสม แต่ในกรณีของสนิคา้ใหม่ทีว่างขายหลงัวนัที ่13 สงิหาคม 2548 นัน้
ผูผ้ลติแต่ละรายจะตอ้งรบัประกนัวา่จะรบัผดิชอบการจดัการเมือ่ผลติภณัฑข์องตนกลายเป็นซากในอนาคต (Future 
Guarantee) ไม่ว่าจะดว้ยการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิของโปรแกรมการรไีซเคลิ การทําประกนั หรอืการกนัเงนิไวใ้น
บญัชเีฉพาะเพือ่การน้ี 

นอกจากความรบัผดิชอบทางการเงนิ กฎระเบยีบ WEEE ยงัไดก้ําหนดแนวทางปฏบิตัแิละมาตรฐานของ
การจดัการซากผลติภณัฑอ์ื่นๆ อาทเิช่น การหา้มทิ้งขยะอเิลก็ทรอนิกสป์นไปกบัขยะมูลฝอยทัว่ไปซึ่งจะมกีารตดิ
สญัลกัษณ์ทีแ่สดงในรูปขา้งล่างบนผลติภณัฑใ์หมทุ่กชิน้ การกําหนดใหผู้จ้ดัจําหน่ายมหีน้าทีร่บัคนืซากผลติภณัฑ์
จากผู้บรโิภคที่ซื้อสนิค้าใหม่โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย (ประเทศสมาชิกอาจจะยกเว้นหรือผ่อนผนัในจุดน้ีให้กบัผู้จดั
จําหน่าย หากเลง็เหน็ว่าประเทศของตนมรีะบบเกบ็รวบรวมอื่นทีอ่ํานวยความสะดวกใหก้บัผูบ้รโิภคอยู่แลว้ ดงัจะ
เหน็จากกรณีของประเทศเยอรมนีและประเทศองักฤษ) ลกัษณะของสถานทีเ่กบ็รวบรวมซากผลติภณัฑต์ลอดจน
มาตรการบําบดัซากผลติภณัฑข์ัน้ตํ่าทีจ่ะตอ้งมเีพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของสารอนัตรายสู่สิง่แวดลอ้ม เป้าหมาย
การเก็บรวบรวมที่ประเทศสมาชกิจะต้องเก็บรวบรวมซากผลติภณัฑ์ให้ไดอ้ย่างน้อย 4 กโิลกรมัต่อคนภายในปี 
พ.ศ. 2549 และเป้าหมายการรไีซเคลิทีไ่ดก้ลา่วถงึไปแลว้ในบทความตอนน้ี  

  

รปูสญัลกัษณ์ห้ามท้ิงขยะอิเลก็ทรอนิกสป์ะปนไปกบัขยะมลูฝอยทัว่ไปในสหภาพยโุรป 

ทีม่า: ภาคผนวกที ่4 ของกฎระเบยีบวา่ดว้ยซากเครือ่งใชฟ้้าและอเิลก็ทรอนิกส ์

กฎระเบยีบ RoHS นัน้เป็นมาตรการป้องกนัทีจ่ํากดัการใชส้ารอนัตราย 6 ชนิด ไดแ้ก่ ตะกัว่ แคดเมีย่ม 
ปรอท โครเมีย่ม VI และสารหน่วงไฟจาํพวก PBB (polybrominated biphenyls) และ PBDE (polybrominated 
diphenyl ethers) ในสนิคา้ใหม่ เพื่อใหก้ารจดัการซากผลติภณัฑใ์นอนาคตทําไดง้่ายและมคีวามปลอดภยัมาก
ยิง่ขึน้ 
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กฎระเบยีบของสหภาพยุโรปนัน้มคีวามสําคญัไม่เฉพาะแต่ในกลุ่มประเทศสมาชกิ ที่ผ่านมา การออก
กฎระเบยีบของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะกฎระเบยีบ RoHS ได้ทําให้เกดิแรงกระเพื่อมไปยงัประเทศต่างๆ 
โดยเฉพาะประเทศผูผ้ลติและส่งออก เน่ืองจากยุโรปเป็นตลาดนําเขา้ผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์
ขนาดใหญ่และเป็นผูนํ้าในการกาํหนดมาตรฐานผลติภณัฑด์า้นสิง่แวดลอ้ม จะเหน็ไดว้า่คลอ้ยหลงัจากทีก่ฎระเบยีบ 
RoHS มผีลบงัคบัใช้ได้เพยีงปีเดยีว ประเทศจนีก็ได้ประกาศใช้มาตรฐานการใช้สารอนัตรายทัง้ 6 สําหรบั
ผลิตภัณฑ์ที่จะวางขายในตลาดจีนที่มีลกัษณะคล้ายกัน ทัง้น้ี ยุทธศาสตร์การจดัการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกสเ์ชงิบรูณการของไทยเองกเ็กดิขึน้จากความตระหนักถงึประเดน็ปญัหาน้ีของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งที่
ไดท้ราบถงึพฒันาการดา้นนโยบายของสหภาพยุโรป ดงัจะเหน็ไดจ้ากวตัถุประสงคห์น่ึงของยุทธศาสตรท์ีต่อ้งการ
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัและอาํนาจต่อรองเรือ่งการคา้ระหวา่งประเทศของไทย 

 


