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ปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส (e-waste) แกไขไดถามกีฎหมาย    
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25 กันยายน 2556 

  

เกร่ินนํา 

 

การพัฒนาเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและการขยายตัวทางเศรษฐกิจสงใหมีการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นมากมายและหลากหลายชนิด  ผลิตภัณฑเหลานี้เมื่อหมดอายุการใชงานจะ

กลายเปน “ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส” (Waste Electric and Electronic Equipments: WEEE) 

หรือเรียกอยางไมเปนทางการวา “ขยะอิเล็กทรอนิกส” (Electronic Waste หรือ E-waste) ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ

สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมอยางรุนแรงหากไมไดรับการจัดการอยางถูกตอง 

 

เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีระบบการรวบรวมหรือเรียกคืนซากผลิตภัณฑฯ จากผูบริโภค จึงพบวา ประชาชนกวาครึง่

ยังคงเก็บซากผลิตภัณฑฯ ไวที่บาน บางสวนขายใหผูรับซื้อของเกาหรือบริจาคใหกับวัดหรือมูลนิธิและหากเปนซาก

ผลิตภัณฑท่ีไมมีมูลคาในการรีไซเคิล เชน หลอดไฟ ถานไฟฉายก็จะถูกท้ิงลงถังขยะปะปนกับขยะมูลฝอย  การเก็บซาก

ผลิตภัณฑฯ ไวตามบานเรือนเปนการสูญเสียโอกาสในการนําทรัพยากรกลับมาใชประโยชน ในขณะทีก่ารขายซาก

ผลิตภัณฑฯ ใหกับกลุ มรับซื ้อของเกาและการทิ้งซากผลิตภัณฑฯ ไปกับขยะมูลฝอยทั่วไปก็สรางความเสี ่ยงตอ

สิ่งแวดลอมอันเกิดจากการจัดการซากผลิตภัณฑฯ อยางไมเหมาะสม ทําใหสารอันตรายในซากผลิตภัณฑฯ เหลานี้

ปนเปอนสูสิ่งแวดลอมไดท้ังอากาศ แหลงดินและแหลงน้ําใตดิน  

 

ความพยายามในการยกรางกฎหมายและปญหาอุปสรรค 

ที่ผานมา กรมควบคุมมลพิษและหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีความพยายามที่จะแกไขปญหาดังกลาวโดยไดจัดทํา

ยุทธศาสตรการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเชิงบูรณาการเพือ่กําหนดกรอบในการปองกัน

และแกไขปญหาและไดมีการยกรางกฎหมายเพือ่สรางระบบบริหารจัดการซากผลิตภัณฑฯ มาตัง้แตปพ.ศ. 2547 โดย

ในชวงนั้นเปนรางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว พ.ศ. .... ตอมา เมื่อ

กระทรวงการคลังไดจัดทํารางพระราชบัญญัติเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม พ.ศ. (ปจจุบัน 

เปลี่ยนชื่อเปน “รางพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพือ่สิง่แวดลอม พ.ศ. ....” ซึ่งกฎหมายนี้จะเปดใหหนวยงานที่

รับผิดชอบสามารถยกรางพระราชกฤษฎีกาเพือ่กําหนดรายละเอียดการจัดการซากผลิตภัณฑฯ ผานการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมผลิตภัณฑเขากองทุนซึ่งสอดคลองกับรางกฎหมายของกรมควบคุมมลพิษ  กรมควบคุมมลพิษจึงได

ปรับเปลีย่นแนวทางจากการเสนอรางพ.ร.บ. เดิมของหนวยงานมาเปนการยกรางพระราชกฤษฎีกาภายใตรางพ.ร.บ. 

                                                           
1 ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, อีเมล: sujitra20@gmail.com  
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ของกระทรวงการคลังแทน ภายใตชื่อ “รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไขและการจัดการเงิน

รายไดจากคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ” ในปพ.ศ. 2554    

 

อยางไรก็ดี สถานการณของการผลักดันรางพ.ร.บ. มาตรการการคลังเพือ่สิ่งแวดลอม พ.ศ. .... มีทีทาวาจะหยุดชะงัก  

แมรางกฎหมายนี้ไดผานความเห็นชอบในหลักการจากมติคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อปพ.ศ. 2553 

แตกลับตองเผชิญกับปญหาความเห็นท่ีไมตรงกันระหวางกระทรวงการคลังและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอมในเรื่องของกองทุนที่จะจัดตั้งขึ้นประกอบกับขอวิพากษเรื่องแนวทางการเขียนกฎหมายแบบกวางๆ ที่ให

รายละเอียดไปอยูทีพ่ระราชกฤษฎีกา ตลอดจนขอกังวลวารางกฎหมายนีจ้ะสงผลกระทบตอภาคธุรกิจใหมีตนทุนที่

เพิ่มขึ้น (ซึ่งเปนความคิดเห็นแบบเดิมๆ ที่มักจะมองผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนสําคัญและประเด็นสิ่งแวดลอมเปน

เรื่องรองอยูเสมอ) ทําใหปจจุบัน กระทรวงการคลังอยูในระหวางการทบทวนแกไขรางพ.ร.บ. ฉบับนี้อีกครั้งและยังไมมี

วีแ่วววาจะมีการเดินหนานําเสนอรางกฎหมายนีต้อรัฐบาลและสภาอีกเมื่อใด จากสถานการณความชะงักงันของราง

กฎหมายแมดังกลาว ทําใหรางพระราชกฤษฎีกาฯ ทีก่รมควบคุมมลพิษไดยกรางรอไวไมสามารถมีผลบังคับใชได  

ปจจุบัน เปนทีแ่นชัดวา กระทรวงการคลังจะไมรวมรางอนุบัญญัติเกี่ยวกับคาธรรมเนียมผลิตภัณฑในรางพ.ร.บ.

มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้ กรมควบคุมมลพิษจึงตองกลับมานับหนึ่งใหม (แตนาจะรางเนื้อหาไดเร็ว

กวาเดิมเพราะมีทุนเนื้อกฎหมายเดิมอยู) ในการยกรางกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ภายใตชื่อ “รางกฎหมายการ

จัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและของเสียอันตรายจากชุมชน” โดยจะศึกษาทางเลือกของ

กฎหมาย ทางเลือกที่ 1 ยึดตามแนวทางเดิม คือ การจัดเก็บคาธรรมเนียมผลิตภัณฑเขากองทุน ทางเลือกที่ 2 ออก

กฎหมายที่ใชหลักการขยายความรับผิดชอบของผูผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) กําหนดใหผูผลิต

และผูนํารับผิดชอบผลิตภัณฑของตนเองเมื่อกลายเปนซากผลิตภัณฑฯ โดยการจัดระบบการเรียกคืนซากผลิตภัณฑฯ 

การขนสงและการบําบัดกําจัดเอง  

 

หากถามประชาชนท่ัวไปวา เคาไดรับรูเรื่องประเด็นปญหาขยะอิเล็กทรอนิกสและความพยายามของภาครัฐในการแกไข

ปญหาโดยการยกรางกฎหมายดังกลาวหรือไม  คําตอบสวนใหญที่คาดวาจะได คือ ไมเคยทราบขอมูลเหลานีม้ากอน 

(ผลการสํารวจของกรมควบคุมมลพิษรวมทั้งวิทยานิพนธของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ชี ้ใหเห็นวาประชาชนไมคอยรับทราบถึงประเด็นปญหาเหลานี ้) (สะทอนขอจํากัดหรือการไมใหความสําคัญของ

หนวยงานภาครัฐในการประชาสัมพันธและสรางความรูแกประชาชนเทาท่ีควร)  หากประชาชนไมทราบขอมูลถึงความ

จําเปนทีป่ระเทศตองมีการพัฒนาระบบการจัดการซากผลิตภัณฑฯ อยางถูกตอง ประชาชนก็จะไมตระหนักถึง

ความสําคัญของการออกกฎหมายและอาจไมสนใจที่จะเปนแนวรวมผลักดันใหเกิดกฎหมายนี้ขึ้นและเปนที่นากังวลวา 

แมจะสามารถผลักดันใหมีการออกกฎหมายไดจริง แตหากประชาชนไมเขาใจในหลักการและเหตุผลของกฎหมายก็อาจ

นําไปสูปญหาการไมใหความรวมมือในการสงคืนซากผลิตภัณฑฯ ใหกับระบบท่ีจัดต้ังขึ้น (ไมวาจะเปนการสงใหฟรีหรือ

ขายใหก็ตาม) และทําใหภาครัฐไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว  ผูเขียนจึงขอนําเสนอขอมูลและความคิดเห็นถึงความ

จําเปนท่ีประเทศไทยตองมีการออกกฎหมายจัดการซากผลิตภัณฑฯ  สรุปไดดังนี้ 
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1. ไมมีกฎหมาย โรงงานรีไซเคิลไมเกิด   จากประสบการณที่ผูเขียนไดรวมทํางานกับหนวยงานภาครัฐ ทําให

เห็นวา มีผูประกอบการทัง้ในประเทศและตางประเทศจํานวนมากทีส่นใจจะลงทุนในอุตสาหกรรมรีไซเคิลซาก

ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แตติดปญหาคือ ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายท่ีจะจัดระบบการเก็บ

รวบรวมและจัดการซากผลิตภัณฑฯ ซะที ถามวา ทําไมตองมีกฎหมาย เนือ่งจากการเก็บรวบรวมและการ

จัดการซากผลิตภัณฑฯ ท่ีทําอยางถูกตองนั้นจะมีคาใชจายคอนขางสูง จากการพูดคุยกับผูประกอบการรีไซเคิล

หลายราย พบวา ปญหาสําคัญอยูท่ีคาใชจายในการขนสงและคากําจัดสารอันตรายท่ีมีอยูในซากผลิตภัณฑฯ ซึ่ง

หากโรงงานรีไซเคิลตองออกคาใชจายทั้งหมด กําไรที่ไดจากการรีไซเคิลจะไมคุมกับคาใชจายที่เกิดขึ้น อีกทั้ง

หากตองมาแยงซือ้ซากผลิตภัณฑฯ กับธุรกิจคาของเกาก็อาจจะไมสามารถแขงขันได เพราะธุรกิจคาของเกา

สวนใหญจะจัดการซากฯ อยางไมเหมาะสมและไมรับผิดชอบตอสารอันตราย จึงมีตนทุนการดําเนินการที่ต่ํา

กวาโรงงานรีไซเคิล รานรับซื้อของเกาจึงสามารถเสนอราคารับซื้อซากฯ ไดสูงกวา ดังนั้น หากไมมีการจัดระบบ

การเก็บรวบรวมเพื่อการจัดการอยางถูกตอง ก็จะทําใหผูประกอบการรีไซเคิลประสบปญหาการขาดแคลนซาก

ผลิตภัณฑฯ ที่จะปอนเขาสูโรงงาน นอกจากนี้ หากปลอยใหเปนไปตามกลไกตลาด ซากผลิตภัณฑฯ ที่ไมมี

มูลคาในการรีไซเคิลหรือมีตนทุนการกําจัดสารอันตรายสูง ไดแก โทรทัศน ตูเย็น หลอดไฟ ถานไฟฉาย  ก็จะ

ไมมีนักลงทุนรายใดสนใจท่ีจะรับซากผลิตภัณฑฯ เหลานี้ไปรีไซเคิลหรือบําบัดอยางถูกตอง  

         

2. ประเทศอ่ืนที่ตองการพฒันาระบบการจดัการซากผลิตภัณฑฯ ลวนแตออกกฎหมายมาบังคับใช   หาก

มองการดําเนินงานของประเทศตางๆ เราจะพบวา การออกกฎหมายวาดวยการจัดการซากผลิตภัณฑฯ มิใช

เรื่องใหม ปจจุบัน มีประเทศกวา 35 ประเทศ 23 มลรัฐในสหรัฐอเมริกาและ 6 รัฐในแคนาดาไดมีการออก

กฎหมายดังกลาวแลว โดยประเทศในแถบยุโรป ไดแก สวีเดนถือเปนประเทศท่ีบุกเบิกแนวคิด “หลักการขยาย

ความรับผิดชอบของผูผลิต” (Extended Producer Responsibility: EPR) (เสนอโดย Thomas Lindhqvist, 

2000) ตัง้แตชวงตนทศวรรษ 1990 ซึ่งตอมา สหภาพยุโรปไดนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพืน้ฐานในการออก

ระเบียบวาดวยการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (WEEE Directive) ในปพ.ศ. 2546 

ซึ่งเปนกฎหมายที่สงอิทธิพลไปยังประเทศอื่นๆ ใหมีการออกกฎหมายในลักษณะเดียวกัน ในเอเชีย มีประเทศ

ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวันที่ดําเนินการในเรื่องนี้มานานแลวตัง้แตตนทศวรรษ 1990 สวนจีนก็เพิ่งออกกฎหมาย 

(Regulations for the Administration of the Recovery and Disposal of Waste Electric and Electronic 

Products (2009)) ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อตนป 2554  เชนเดียวกับท่ีประเทศอินเดียไดมีการออกกฎหมาย The e-

waste (Management and Handling) Rules (2011) ซึ่งมีผลบังคับใชแลวเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ที่ผาน

มา นอกจากนี้ ยังมีประเทศท่ีกําลังอยูในระหวางการออกกฎหมาย เชน เวียดนาม อินโดนีเซีย รวมทั้งลาว หาก

ประเทศไทยยังคงเพิกเฉยกับการออกกฎหมาย ประเทศเพื่อนบานอยางเวียดนาม อินโดนีเซียและลาวก็อาจจะ

แซงหนาเราไปก็ได 

 

3. การออกกฎหมายจะเปนการจัดสรรความรับผิดชอบและแบงเบาภาระของทองถิน่ในการจัดการขยะ  

เนื่องจากซากผลิตภัณฑฯ ถือเปนขยะจากครัวเรือนประเภทหนึ่ง ที่ผานมา ทองถิน่จึงมีบทบาทในการเก็บ
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รวบรวมและการจัดการซากผลิตภัณฑฯ เหลานี ้(โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑฯ ที่ไมมีมูลคารีไซเคิล) ยิ่งซาก

ผลิตภัณฑฯ เพิ่มปริมาณสูงขึ้นก็จะยิง่สรางภาระใหกับทองถิน่ในการจัดหาอุปกรณ การเก็บขนและการนําซาก

ผลิตภัณฑฯ ไปบําบัดหรือกําจัดและเนื่องจากงบประมาณของทองถิน่มาจากภาษีของประชาชน ภาระในการ

จัดการซากผลิตภัณฑฯ ท่ีผานมาจึงตกอยูกับทองถ่ินและผูเสียภาษีโดยรวม  การออกกฎหมายการจัดการซาก

ผลิตภัณฑฯ ทีม่ีพื้นฐานของหลักการ EPR จะชวยกระจายความรับผิดชอบไปยังภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดแก 

ผูผลิต ทองถ่ิน รานคาปลีกและผูบริโภค โดยใหผูผลิตและผูนําเขาเปนผูรับผิดชอบหลักในการเก็บรวบรวมและ

การจัดการซากผลิตภัณฑฯ สวนทองถิ่นและรานคาปลีกจะมีสวนรวมในการรวบรวมและเก็บขนซากผลิตภัณฑ

ฯ ในขณะที่ผูบริโภคมีหนาที่ในการนําซากผลิตภัณฑฯ มาสงคืนยังจุดที่กําหนดและรวมรับผิดชอบคาใชจาย

รวมกับผูผลิต ดังนั้น กฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑฯ จะชวยจัดสรรและกระจายความรับผิดชอบตอการ

จัดการซากผลิตภัณฑฯ ท่ีเกิดขึ้นอยางเปนธรรมมากขึ้น 

 

4. การออกกฎหมายชวยใหภาครัฐมีงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดการซากผลิตภัณฑฯ   ดวยงบประมาณ

ทีจ่ํากัดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ซึ่งมีภารกิจดานสาธารณะตางๆ มากมาย  งบประมาณในการจัดการ

ซากผลิตภัณฑฯ จึงไมมากนัก อีกทั้งหนวยงานสวนกลางดานสิ่งแวดลอมมักจะไดรับงบประมาณเพียงนอยนิด

ซึ่งไมเพียงพอตอการพัฒนาระบบการจัดการซากผลิตภัณฑฯ อยางครบวงจรซึ่งรวมถึงการประชาสัมพันธสราง

ความตระหนักใหกับประชาชน  การออกกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑฯ เปนการเปดชองทางใหมทีจ่ะ

ชวยใหภาครัฐมีงบประมาณเพิ่มเติมมาใชในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑฯ โดยการจัดเก็บคาธรรมเนียม

ผลิตภัณฑจากผูผลิตและผูนําเขาผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเขาสูกองทุนของรัฐหรือทางเลือก

ที่ใหผูผลิตและผูนําเขามารับผิดชอบทางการเงินโดยรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ตั้งแตการ

จายคารวบรวม คาเก็บขน คาบําบัดและคากําจัดซากผลิตภัณฑ ทั้งนี้ อาจกําหนดใหรับผิดชอบทั้งหมดหรือ

บางสวนรวมกับทองถิ่น       

 

5. ในแงส่ิงแวดลอม กฎหมายจะชวยกระตุนใหเกิดการออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมาก

ข้ึน  ในกรณีทีก่ฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑฯ ทีมี่พืน้ฐานจากหลักการ EPR กําหนดใหผูผลิตตอง

รับผิดชอบทั้งทางการเงินและทางกายภาพในการเก็บรวบรวมและจัดการซากผลิตภัณฑฯ ก็จะชวยสราง

แรงจงูใจใหผูผลิตมีการออกแบบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตลอดท้ังวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ เชน การ

ลดการใชวัสดุ การเพิ่มสัดสวนวัสดุรีไซเคิล การเพิ่มการใชซ้ํา การออกแบบเพื่อใหงายตอการถอดรื้อ เพื่อลด

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑฯ เห็นไดจากตัวอยางของประเทศญ่ีปุนท่ีผูผลิตไดรวมตัว

กันพัฒนาระบบเก็บรวบรวมและจัดการซากผลิตภัณฑฯ โดยรวมลงทุนต้ังโรงงานรีไซเคิลขึ้น ทําใหผูผลิตทราบ

ถึงปญหาอุปสรรคในการถอดแยกและรีไซเคิลและนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีถอดแยกและรีไซเคิลไดงายขึ้น   

 

  

 


