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ตอนที่ 4 พัฒนาการระบบความรับผิดชอบของผูผ้ ลิตในยุโรป
การให้ผูผ้ ลิตเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการจัดการซากผลิตภัณฑ์แทนหน่ วยงานส่วนท้องถิน่ ตามแนวคิดทีเ่ รียกย่อว่า “อีพอี าร์”
(Extended Producer Responsibility: EPR) ทีไ่ ด้นําเสนอไปในตอนทีก่ ่อนๆ นัน้ เป็ นหลักการเชิงนโยบายมีตน้ กําเนิดใน
ยุโรป หลักการนี้เริม่ ปรากฏครัง้ แรกในกฎหมายว่าด้วยการหลีกเลีย่ งการเกิดขยะบรรจุภณ
ั ฑ์ (Ordinance on the
Avoidance of Packaging Waste) ของประเทศเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2534 ซึง่ นับว่าเป็ นกฎหมายแรกทีก่ ําหนดให้ผผู้ ลิต
และผูข้ ายทีใ่ ช้บรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งรับผิดชอบเก็บรวบรวม คัดแยกประเภท และรีไซเคิลขยะบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ได้ตามเป้าหมายที่
กฎหมายกําหนดซึ่งผูผ้ ลิตและผู้ขายในประเทศเยอรมนีก็ได้รวมตัวกันสร้าง “ระบบการจัดการขยะแบบคู่ขนานแห่ง
เยอรมัน” (Duales System Deutschland: DSD)3 ขึน้ มาเป็ นตัวแทนพวกตนในลักษณะขององค์กรความรับผิดชอบของ
ผูผ้ ลิตหรือ “พีอาร์โอ” (Producer Responsibility Organization: PRO) โดยผูผ้ ลิตและผูข้ ายจะจ่ายค่าสมาชิกและ
ค่าธรรมเนียมให้กบั องค์กรนี้ไปจัดการให้มกี ารเก็บรวบรวม ขนส่ง คัดแยก และรีไซเคิลขยะบรรจุภณ
ั ฑ์ของสมาชิกแทน
การทีผ่ ผู้ ลิตและผูข้ ายแต่ละรายจะต้องไปลงมือทําเอง สัญลักษณ์ “จุดสีเขียว” (Green Dot หรือ Der Grüne Punkt ใน
ภาษาเยอรมัน) (รูปที่ 1) ซึง่ หลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตากันอยู่บา้ งบนบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ารส่งออก คือ
ตราที่แ สดงว่ า บรรจุ ภ ัณ ฑ์ไ ด้ร ับ การชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มตรงนี้ แ ล้ว และสามารถถู ก ทิ้ง ไปในระบบของผู้ผ ลิต นี้ ไ ด้
ความสําเร็จของการจัดการขยะบรรจุภณ
ั ฑ์ในประเทศเยอรมนี ไม่ว่าจะเป็ นการลดการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ การส่งเสริมให้
ผูผ้ ลิตเปลี่ยนไปใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ท่เี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม หรือการเพิม่ อัตราการเก็บรวบรวม คัดแยกและรีไซเคิลขยะ4
เป็ นแรงผลักดันให้มกี ารออกกฎหมายหลายฉบับในยุโรปให้ผผู้ ลิตเป็ นผูร้ บั ผิดชอบจัดการซากผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทัง้
ซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ดงั ทีจ่ ะได้กล่าวถึงต่อไป
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รูปที่ 1 สัญลักษณ์ จดุ เขียว (Green Dot) แสดงว่าบรรจุภณ
ั ฑ์นัน้ ได้รบั การชําระค่าธรรมเนี ยมการรีไซเคิ ลแล้ว
ทีม่ า: http://www.gruener-punkt.de/en/
ควบคู่ไปกับพัฒนาการด้านกฎหมาย นักวิชาการชาวยุโรปได้พฒ
ั นาแนวคิดเกีย่ วกับหลักการ EPR ดร. โทมัส ลิงควิสท์
(Dr. Thomas Lindhqvist) แห่งมหาวิทยาลัยลุนด์ (Lund University) ประเทศสวีเดนได้ให้คาํ นิยาม5และเสนอตัวแบบที่
แบ่งประเภทความรับผิดชอบของผูผ้ ลิตออกเป็ น 4 ประเภท ดังทีไ่ ด้แสดงในรูปที่ 2 ตัวแบบนี้สร้างความชัดเจนว่าความ
รับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์มหี ลายประเภทและไม่จาํ เป็ นทีก่ ฎหมายจะกําหนดให้ผผู้ ลิตมีความรับผิดชอบทุก
ด้าน แต่ในขัน้ ตํ่า กฎหมาย EPR จะให้ผผู้ ลิตมีความรับผิดชอบทางกายภาพสําหรับการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ไปจัดการ
หรือ มีความรับผิดชอบทางการเงินสําหรับต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างของระบบทีเ่ น้นความ
รับผิดชอบของผูผ้ ลิตทางกายภาพ ได้แก่ การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุน่ ทีไ่ ด้
กล่าวถึงไปในตอนที่ 2 ซึง่ ผูผ้ ลิตและผูข้ ายทําหน้าทีเ่ ก็บรวบรวมและรีไซเคิล แต่ผทู้ ง้ิ ยังมีหน้าทีจ่ ่ายค่าบริการ ตัวอย่าง
ของระบบทีเ่ น้นความรับผิดชอบของผูผ้ ลิตทางด้านการเงิน ได้แก่ การจัดการในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและในเกาะไต้หวันที่
จะได้กล่าวถึงต่อไปซึง่ ผูผ้ ลิตหรือผูข้ ายมีหน้าทีจ่ า่ ยค่าธรรมเนียมการรีไซเคิลล่วงหน้าให้กบั รัฐบาลเมือ่ ขายผลิตภัณฑ์ แต่
ไม่ตอ้ งลงไปเก็บรวบรวมและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ดว้ ยตนเอง เนื่องจากรัฐบาลจะเป็ นผูน้ ํ าเงินทีไ่ ด้จากค่าธรรมเนียม
นัน้ ไปอุดหนุ นการเก็บรวบรวมและการรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โรงงานรีไซเคิล และหน่ วยงานอื่นที่
เกีย่ วข้อง
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รูปที่ 2 ตัวแบบความรับผิดชอบของผูผ้ ลิ ตและประเภทของความรับผิดชอบ
ทีม่ า: 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) (229291). Stockholm, Sweden: Ministry of the Environment and Natural Resources.

สําหรับกฎหมาย EPR ในยุโรปที่จะกล่าวถึงในตอนนี้ส่วนมากจะกําหนดให้ผผู้ ลิตและผูน้ ํ าเข้าผลิตภัณฑ์มคี วาม
รับผิดชอบทัง้ ทางกายภาพและทางการเงิน อย่างไรก็ดี กฎหมายยุโรปมักจะไม่บงั คับให้ผผู้ ลิตแต่ละรายต้องลงไปจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์ของตัวเอง แต่จะเปิ ดช่องให้ผผู้ ลิตและผูน้ ํ าเข้าสามารถรวมกลุ่มกันจัดการซากผลิตภัณฑ์ร่วมกันได้ เช่น
ผ่านการจัดตัง้ องค์กร PRO ทีจ่ ะกําหนดราคากลางของการจัดการและดูแลการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์
ของสมาชิก ในส่วนนี้อาจจะเป็ นข้อสังเกตถึงการเขียนกฎหมายให้สอดรับกับสภาพตลาดของยุโรปทีม่ คี วามหลากหลาย
และมีผผู้ ลิตและผูน้ ํ าเข้าจํานวนมากแตกต่างจากสภาพตลาดในประเทศญี่ปุน่ แต่ในขณะเดียวกัน กลุ่มอุตสาหกรรมใน
ยุโรปก็มวี ฒ
ั นธรรมการรวมกลุ่มเป็ นสมาคมการค้า (Trade Association) ทีเ่ ข้มแข็งซึง่ ต่อมาได้กลายมาเป็ นรากฐานของ
การพัฒนาองค์กร PRO ดังตัวอย่างในกรณีของการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นับว่าเป็ นประเทศแรกๆ ในยุโรปที่มรี ะบบเฉพาะสําหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ในช่วงแรกเป็ นการอาสาเข้ามาจัดการของสมาคมการค้าภาคเอกชนเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีต่ อ้ งการทิง้
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทไ่ี ม่ใช้แล้ว6 ตัวอย่างเช่น สมาคมเทคโนโลยีสําหรับองค์กร การสื่อสารและ
สารสนเทศแห่งสวิตเซอร์แลนด์ หรือ “สวิกโก้” (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—
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Organisation Technology: SWICO) ที่ได้รเิ ริม่ โปรแกรมการรับประกันการรีไซเคิล (Recycling Guarantee
Programme) ในปี พ.ศ. 2537 เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผผู้ ลิตและผูน้ ํ าเข้าทีเ่ ป็ นสมาชิกสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุม่ ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ อาทิเช่น ธนาคาร บริษทั ห้าง ร้าน ฯลฯ ทีม่ กี ารใช้งาน เปลีย่ น และทิง้ อุปกรณ์
ICT คราวละมากๆ ได้ดขี น้ึ ภายใต้โปรแกรมนี้ผผู้ ลิตและผูน้ ํ าเข้าทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรมจะจ่ายค่ารีไซเคิลล่วงหน้าหรือ “เอ
อาร์เอฟ” (advance recycling fee: ARF) ให้กบั SWICO เมือ่ ขายผลิตภัณฑ์ โดย SWICO รับรองว่าจะจัดการซาก
อุปกรณ์เก่าจากผูใ้ ช้งานโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยและไม่เกีย่ งยีห่ อ้ และสภาพซึง่ สร้างความสะดวกให้กบั ผูท้ ง้ิ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
บริการจัดการทรัพย์สนิ (Asset Management Service) ของผูผ้ ลิตแต่ละรายซึง่ มักจะมีเงือ่ นไขจํากัดชนิดของอุปกรณ์ท่ี
รับจัดการและอาจจะมีคา่ ใช้จา่ ยในการจัดการตกกับผูท้ ง้ิ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการจัดการตามความสมัครใจนี้ก่อให้เกิด
ปญั หาความไม่เป็ นธรรมขึน้ เนื่องจากผูผ้ ลิตและผูน้ ํ าเข้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมได้รบั ผลประโยชน์ ท่เี กิดขึน้ จากการ
ดําเนินงานของสมาคมโดยทีไ่ ม่ตอ้ งลงทุนลงแรงแต่อย่างใด7 ทําให้ในเวลาต่อมาต้องมีการออกกฎหมายขึน้ มาบังคับให้
ผูผ้ ลิตและผูน้ ําเข้าทุกรายเข้ามามีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบการจัดการซากผลิตภัณฑ์น้ี
ในปี พ.ศ. 2541 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการคืน การรับคืน และการกําจัดเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์หรือ “ออร์เดีย” (Ordinance on the Return, the Taking Back and the Disposal of Electrical and
Electronic Appliances : ORDEA) ซึง่ เป็ นกฎหมายทีส่ นั ้ และกระชับประกอบไปด้วยบทบัญญัตเิ พียง 13 มาตราทีม่ ุ่ง
กําหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกทิง้ ปะปนไปกับขยะ
มูลฝอยทัวไป
่ กฎหมาย ORDEA กําหนดให้ผทู้ ้งิ มีหน้าทีน่ ํ าซากผลิตภัณฑ์ฯ ไปคืนแก่ผขู้ าย ผูผ้ ลิต หรือผูน้ ํ าเข้าทีม่ ี
หน้าที่รบั คืนซากผลิตภัณฑ์ฯ ตามกฎหมายนี้ หรือนํ าซากผลิตภัณฑ์ฯ ไปส่งยังจุดเก็บรวบรวมที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ หรือหน่ วยงานอื่นได้จดั ไว้ให้ โดยหน้าทีก่ ารจัดการซากผลิตภัณฑ์ทเ่ี ก็บรวบรวมได้จะอยูท่ ผ่ี ผู้ ลิตและผูน้ ําเข้าซึ่ง
ต้องจัดการรีไซเคิลให้เรียบร้อยไม่สง่ ออกขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปยังประเทศกําลังพัฒนาซึ่งจะเป็ นการละเมิดอนุ สญ
ั ญาบา
เซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกําจัดของเสียอันตรายข้ามพรมแดน (Basel Convention on the Control
of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal) ทีป่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็ นภาคี
สมาชิกอยู่
ความชัดเจนของกฎหมาย ORDEA ช่วยให้การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์พฒ
ั นาขึน้ อย่าง
ก้าวกระโดดโดยเฉพาะหลังจากทีม่ กี ารรับคืนซากโทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดโี อ และเครื่องเสียงเต็มรูปแบบตามกฎหมาย
เป็ นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2545 (ดูรูปที่ 3) ร้านค้าปลีกกว่า 1,000 ร้านทัวประเทศได้
่
เข้ามาเป็ นกลไกของเครือข่ายรับคืน
ซากผลิต ภัณ ฑ์ ยิ่ง ไปกว่ า นั น้ การกํ า หนดให้ผู้ผ ลิต และผู้นํ า เข้า ทุ ก รายต้อ งมีส่ ว นร่ ว มรับ ผิด ชอบการจัด การขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ยงั ทําให้จาํ นวนสมาชิกและรายได้จากเงินค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมขององค์กร PRO ต่างๆ เพิม่ มาก
ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตวั PRO สามารถจัดสรรเงินอุดหนุ นให้หน่ วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ บริษทั จัดการขยะ หรือแม้แต่สถานีรถไฟเข้ามาช่วยจัดกิจกรรมเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ฯ (ดูรูปที่ 4) ซึ่งจุด
เก็บรวบรวมของหน่วยงานเหล่านี้ได้กลายมาเป็ นช่องทางในการเก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ทส่ี าํ คัญทีส่ ดุ ในปจั จุบนั
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ปญั หานี้ในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า “Free Riding” เปรียบเสมือนการได้ประโยชน์จากการขึน้ รถโดยสารโดยทีไ่ ม่ยอมจ่ายเงิน
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รูปที่ 3 ปริ มาณขยะอิ เล็กทรอนิ กส์ที่ SWICO เก็บรวบรวมได้ (ตัน/ปี ) จําแนกตามช่องทางการเก็บรวบรวม
ทีม่ า: SWICO Recycling. (2009). Activity Report 2008.

(ข) ป้ายอธิบายประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ทร่ี บั คืนเพือ่
นําไปรีไซเคิล

(ก) ป้ายบอกชัวโมงทํ
่
าการของจุดเก็บรวบรวมและแจ้ง
ว่าเป็ นการให้บริการฟรี (Gratis Annahme) โดยจะเห็น
สัญลักษณ์ของ SWICO (วงกลมสีแดง)

รูปที่ 4 จุดรับคืนขยะอิ เล็กทรอนิ กส์ (Elektroschrott) เพื่อรีไซเคิ ลของสถานี รถไฟ (Bahn Recycling)
ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์
ทีม่ าของรูป: ปเนต มโนมัยวิบลู ย์ (กันยายน 2552)

รูปแบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ผ่านองค์กร PRO ได้เผยแพร่ไปในหลายประเทศในยุโรปทีม่ กี ารพัฒนาระบบการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ก่อนปี พ.ศ. 2545 ไม่ว่าจะเป็ นประเทศนอร์เวย์ เบลเยีย่ ม เนเธอร์แลนด์ และสวีเดน โดยใน
กรณีของประเทศสวีเดนนัน้ มีการออกกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบของผูผ้ ลิตสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Ordinance on Producer Responsibility for Electrical and Electronic Products) ขึน้ ในปี พ.ศ. 2543
5

ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายกับกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพียงแต่กฎหมายของสวีเดนอนุ ญาตให้ผผู้ ลิตสามารถจัดตัง้
จุดเก็บรวบรวมแทนการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ ณ จุดขายได้ทาํ ให้ในทางปฏิบตั ิ ผูผ้ ลิตรวมกันทําข้อตกลงกับเทศบาลทุก
แห่งในประเทศสวีเดนผ่าน “เอล-เครทเซน” (El-Kretsen) ซึง่ เป็ นองค์กร PRO ทีส่ มาคมของผูผ้ ลิตรวมกันจัดตัง้ ขึน้ มา
ภายหลังการออกกฎหมาย โดยทีเ่ ทศบาลกว่า 300 แห่งจะจัดพืน้ ทีส่ าํ หรับเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ฯ ให้กบั ผูผ้ ลิตโดย
ไม่คดิ ค่าใช้จ่าย แต่ผผู้ ลิตจะต้องจัดหาภาชนะสําหรับเก็บรวบรวมและขนส่งซากผลิตภัณฑ์ฯ ทีเ่ ทศบาลรวบรวมได้ไปยัง
โรงงานรีไซเคิลเอง รูปที่ 5 แสดงการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ฯ ณ สถานีคดั แยกขยะแห่งหนึ่งในเมืองลุนด์ ทัง้ นี้
ประเทศสวีเดนนับว่าเป็ นประเทศที่ประสบความสําเร็จอย่างยิง่ ในการเก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรีไซเคิล
โดยในปี พ.ศ. 2550 สามารถเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ฯ จากจุดเก็บรวบรวมกว่า 900 แห่ง ได้เกือบ 160,000 ตันจาก
ประชากรเพียง 9 ล้านคน8

(ก) จุดคัดแยกหมายเลข 22 ของ
สถานีซง่ึ เป็ นตูค้ อนเทนเนอร์
(Elektronikavfall)

(ข) ภาชนะสําหรับขยะอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดเล็ก (Mindre Elavfall) ภายใน
ตูค้ อนเทนเนอร์

(ค) ภาชนะสําหรับซากโทรทัศน์และ
จอแสดงภาพ (TV och Bildskärmar)
ภายในตูค้ อนเทนเนอร์

รูปที่ 5 การเก็บรวบรวมขยะอิ เล็กทรอนิ กส์ ณ สถานี คดั แยกขยะแห่งหนึ่ งในเมืองลุนด์ ประเทศสวีเดน
ทีม่ าของรูป: ปเนต มโนมัยวิบลู ย์ (กรกฎาคม 2554)

อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของระบบ EPR ทีม่ อี งค์กร PRO เป็ นศูนย์กลาง คือ การขาดการแข่งขันทีจ่ ะช่วยควบคุมไม่ให้
ต้นทุนการจัดการสูงเกินไป เนื่องจากองค์กร PRO รุ่นแรกถูกจัดตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของทัง้ กลุ่มอุตสาหกรรมใน
ประเทศ ไม่วา่ จะเป็ น El-Kretsen ในประเทศสวีเดน El-retur ในประเทศนอร์เวย์ และ Recupel ในประเทศเบลเยีย่ ม ใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แม้จะมีองค์กร PRO ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ถงึ 4 องค์กร อย่างไรก็ดี
แต่ละองค์กรก็ดูแลประเภทผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไม่แข่งขันกัน โดย SWICO จะจัดการซากอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
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อุปกรณ์เพื่อสร้างความบันเทิงในบ้าน (รวมทัง้ โทรทัศน์) และเครื่องพิมพ์ S.EN.S (Stiftung Entsorgung Schweiz)
จัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในบ้าน (ยกเว้นโทรทัศน์) SLRS (Swiss Lighting Recycling Foundation) จัดการ
ซากหลอดไฟ และ INOBAT (Interest Organisation for Battery Disposal) จัดการซากถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่
ประเภทอื่นๆ เช่นเดียวกัน ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ICT Milieu จะจัดการซากอุปกรณ์ ICT ทุกชนิด ในขณะที่ NVMP
(Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten) จะจัดการซากเครือ่ งใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ด้วยเหตุน้ี ในทางปฏิบตั ิ ผูผ้ ลิต
สินค้าแต่ละชนิ ดจึงไม่มที างเลือกสําหรับการทําหน้ าที่ตามกฎหมายของตนนอกเหนือจากการเป็ นสมาชิกและจ่าย
ค่าธรรมเนียมให้กบั องค์กร PRO ในสาขานัน้ ๆ
ผลเสียของการผูกขาดการบริหารจัดการ นอกจากต้นทุนทีส่ งู แล้ว ในกรณีของ Recupel และ NVMP ได้มกี ารสร้างและ
สะสมทุ น สํา รองในระดับ หลายพัน ล้า นบาทจากรายได้ค่ า ธรรมเนี ย มที่ย งั ไม่ ไ ด้ม ีก ารใช้จ่ า ยไปในการจัด การขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จนถึงขัน้ ทีร่ ฐั บาลต้องเข้ามาแทรกแซงเพือ่ ให้องค์กร PRO ทัง้ สองลดขนาดทุนสํารองลงโดยการลดภาระ
ค่าธรรมเนียมทีผ่ ผู้ ลิตและผูซ้ อ้ื สินค้าต้องแบกรับไว้ โดยในบางกรณีคา่ ธรรมเนียมได้ปรับลดลงเกือบร้อยละ 90 เช่น ARF
ของโทรทัศน์ในประเทศเบลเยีย่ มทีล่ ดลงจาก 9 ยูโรในปี พ.ศ. 2550 เหลือเพียง 1 ยูโรในปี พ.ศ. 2551
ด้วยเหตุน้ี หลายประเทศในยุโรปจึงได้พฒ
ั นารูปแบบการจัดการทีเ่ น้นการแข่งขันระหว่างโปรแกรมการรีไซเคิลหลาย
โปรแกรม ภายหลังจากทีท่ างสหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบ WEEE (ดูกล่องข้อความ) กําหนดให้ประเทศสมาชิก
อนุ วตั รกฎหมายให้ผผู้ ลิตและผูน้ ํ าเข้ามีความรับผิดชอบทางการเงินต่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ของตนให้บรรลุตาม
เป้าหมายการรีไซเคิลทีแ่ สดงในตารางที่ 2 และให้ผจู้ ดั จําหน่ ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มหี น้าทีร่ บั
คืนซากผลิตภัณฑ์ฯ เมือ่ ขายผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทเดียวกันจากผูบ้ ริโภค
ตารางที่ 2 เป้ าหมายการรีไซเคิ ลซากผลิ ตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ตามกฎระเบียบ WEEE
เป้าหมายการรีไซเคิล
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และตูจ้ าํ หน่ายสินค้าอัตโนมัติ
เทคโนโลยีการสือ่ สารและสารสนเทศและเครือ่ งสร้างความบันเทิง
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เครือ่ งมือไฟฟ้า
ของเล่น อุปกรณ์กฬี าทีใ่ ช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมตรวจจับ
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50%

เป้าหมายการรีไซเคิล
และการเผาเป็ น
พลังงาน
80%
75%
70%

หัวใจหลักของระบบการจัดการทีส่ ่งเสริมให้มกี ารแข่งขันระหว่างโปรแกรมการรีไซเคิลของผูผ้ ลิต คือ กลไกการจัดสรร
สัดส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ทแ่ี ต่ละโปรแกรมจะต้องรับผิดชอบในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างเป็ นธรรม ตัวอย่างของกลไกนี้
สามารถพบได้ใ นกฎหมายควบคุ ม การขาย การคืน และการทิ้ง ผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ าและอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Act
Governing the Sale, Return and Environmentally Sound Disposal of Electrical and Electronic Equipment) หรือ
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ที่เรียกว่า “อิเล็กโทรจี” (ElektroG) ของประเทศเยอรมนี ท่กี ําหนดให้มกี ารจัดตัง้ “องค์กรกลางสําหรับจัดสรรความ
รับผิดชอบ” ทีเ่ รียกว่า “เคลียริง่ เฮาส์” (Clearing House) เพื่อเป็ นศูนย์กลางแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างผูผ้ ลิตและ
หน่ วยงานกํากับดูแล โดยผูผ้ ลิตจะต้องจดทะเบียนและรายงานยอดขายของตนกับองค์กรกลางฯ หลังจากนัน้ องค์กร
กลางฯ จะคํานวณสัดส่วนซากผลิตภัณฑ์และจัดสรรพืน้ ทีท่ ผ่ี ผู้ ลิตแต่ละรายจะต้องไปเก็บขนซากผลิตภัณฑ์ฯ จากโรงคัด
แยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้ าที่เก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ฯ ให้ผู้ผลิตนํ าไปรีไซเคิลโดยไม่คิด
ค่าใช้จา่ ยตามกฎหมายเยอรมัน
ระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเยอรมนีถือได้ว่าเป็ นต้นแบบของการ
จัดการทีเ่ น้นการแข่งขัน เนื่องจากรัฐบาลเยอรมันมีประสบการณ์ขอ้ พิพาทเกีย่ วกับการผูกขาดของ DSD ในการจัดการ
ขยะบรรจุภณ
ั ฑ์ซ่งึ นํ าไปสู่การฟ้องร้องทัง้ ในระดับประเทศและในระดับยุโรปจนคณะกรรมาธิการยุโรปและศาลยุตธิ รรม
แห่งยุโรปมีมติว่าเป็ นอุปสรรคต่อการแข่งขันจริง รัฐบาลเยอรมันจึงให้ความสําคัญกับการป้องกันการผูกขาดโดย
หน่ วยงานกํากับดูแลการแข่งขันแห่งเยอรมัน (German Competition Authority) ได้วางแนวทางว่า จะไม่ให้มกี าร
รวมกลุ่มกันของผูผ้ ลิตทัง้ ภาคอุตสาหกรรมและไม่สนับสนุ นให้องค์กรหนึ่งหรือโปรแกรมการรีไซเคิลหนึ่งมีส่วนแบ่งการ
จัดการเกินกว่าร้อยละ 25 ของส่วนแบ่งการตลาดทัง้ หมด กฎเกณฑ์น้ีทาํ ให้ผผู้ ลิตและผูน้ ําเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
รีไซเคิลในประเทศเยอรมนีไม่รวมตัวกันจัดตัง้ องค์กรถาวรในรูปของ PRO แต่รวมกลุ่มกันอย่างหลวมๆ เพือ่ เพิม่ อํานาจ
การต่อรองราคากับผูใ้ ห้บริการบําบัดและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ท่คี าดว่ามีอยู่ประมาณ 300-600 แห่งในประเทศ
เยอรมนี9 การที่มผี ูป้ ระกอบการมากรายและการต่อรองราคาช่วยให้ต้นทุนการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
เยอรมนีต่าํ กว่าในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทอ่ี ยูต่ ดิ กันแต่มกี ารจัดการแบบผูกขาดหลายเท่าตัว10
ประเทศอังกฤษเป็ นอีกประเทศหนึ่งทีม่ รี ะบบการจัดการแบบแข่งขัน อย่างไรก็ดี ระบบของอังกฤษไม่ได้มคี วามเคร่งครัด
ในเรื่องกฎเกณฑ์จํากัดการรวมกลุ่มมากนักเพราะไม่เคยมีปญั หาเรื่องการผูกขาดของ PRO ดังเช่นในประเทศเยอรมนี
ด้ว ยเหตุ น้ี การรวมกลุ่ ม กัน ของผู้ผ ลิต ในประเทศอัง กฤษในรูป ของแผนการจัด การความรับ ผิด ชอบ (Compliance
Scheme) จึง มีค วามเหนี ย วแน่ น กว่ า ทัง้ นี้ มีข้อ สัง เกตว่ า ระเบีย บว่ า ด้ ว ยซากผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่อ งใช้ ไ ฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2006 No. 3289) ทีเ่ ริม่ ใช้เมือ่ ปี พ.ศ. 2550
ในประเทศอังกฤษอนุ ญาตให้ผผู้ ลิตสามารถจดทะเบียนและยืน่ รายงานข้อมูลผ่านแผนการจัดการทีต่ วั เองเป็ นสมาชิกได้
นอกจากนี้ กลไกตามกฎหมายยังจัดสรรความรับผิดชอบให้กบั แผนการจัดการฯ ซึ่งแตกต่างจากระบบในประเทศ
เยอรมนีทใ่ี ห้เป็ นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูผ้ ลิตแต่ละราย เอกลักษณ์อกี ประการหนึ่งของระบบอังกฤษ คือ การ
อุดหนุ นการพัฒนาระบบคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผ่าน “แผนการรับคืนของผูจ้ ดั จําหน่ าย” หรือ “ดีที
เอส” (Distributor Take-back Scheme: DTS) ซึง่ เป็ นกลไกทีก่ ฎหมายเปิ ดช่องให้ผจู้ ดั จําหน่ ายสินค้าทีม่ ขี อ้ จํากัดด้าน
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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สถานทีห่ รือไม่ตอ้ งการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ ณ จุดขายสามารถจ่ายเงินให้กบั DTS เพื่อให้ DTS นํ าเงินไปอุดหนุ น
กิจกรรมเก็บรวบรวมและคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่ วยงานอื่นได้ กล่าวคือเป็ น
กลไกทีล่ ดความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมของผูจ้ ดั จําหน่ายลงเหลือแค่ความรับผิดชอบทางการเงิน
นอกจากระบบทีส่ ่งเสริมการแข่งขันทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาหลังกฎระเบียบ WEEE แล้ว ระบบในประเทศสวีเดนและประเทศ
นอร์เวย์ทเ่ี คยมีรูปแบบการจัดการทีผ่ ูกขาดโดยองค์กร PRO ก็ได้เปิ ดกว้างและมีการแข่งขันเพิม่ มากขึน้ ในประเทศ
่
แยกตัวออกมา
สวีเดน ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ชนั ้ นํ าทีม่ สี าขากระจายอยู่เกือบทัวประเทศได้
จาก El-Kretsen
และจั ด ตั ง้ โปรแกรมการประกั น การรี ไ ซเคิ ล ของตนเองภายใต้ ช่ื อ “เอโอเอฟ”
(Elektronikåtervinningföreningen: EÅF) เพือ่ ลดภาระค่าใช้จ่ายทีแ่ ต่เดิมต้องจ่ายให้ El-Kretsen โดยโปรแกรม EÅF ที่
เริม่ ดําเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551 สามารถใช้รา้ นค้าของสมาชิกเป็ นจุดเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ฯ จากผูบ้ ริโภคได้
ทัง้ นี้ จะเห็นได้ว่า ในประเทศทีม่ กี ารรับประกันความพอใจของผูบ้ ริโภคเป็ นอย่างดีเช่นประเทศสวีเดน ร้านค้าจะมีระบบ
รับคืนสินค้าทีย่ งั อยู่ในระยะเวลารับประกันอยู่แล้วทําให้ไม่ตอ้ งมีการลงทุนสร้างระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขึน้ มาใหม่
เมือ่ จําเป็ นต้องขยายความรับผิดชอบของตนให้ครอบคลุมการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ฯ ทีล่ กู ค้านํามาทิง้ เมือ่ ซือ้ สินค้าใหม่
ส่วนการผูกขาดของ El-retur ในประเทศนอร์เวย์นัน้ ก็ได้รบั การท้าทายจากแผนงานรีไซเคิลแห่งยุโรป หรือ “อีอาร์พ”ี
(European Recycling Platform: ERP) ซึง่ เป็ นองค์กรทีเ่ กิดขึน้ จากความคิดริเริม่ ของผูผ้ ลิตรายใหญ่ 4 ราย ได้แก่ โซนี่
อีเล็กโทรลักซ์ ฮิวเลตต์-แพคการ์ด และพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล ทีต่ อ้ งการส่งเสริมการแข่งขันเพือ่ ควบคุมต้นทุนในการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ภายใต้กฎระเบียบ WEEE ของสหภาพยุโรป โดยก่อนทีจ่ ะเข้ามาดําเนินงานในประเทศนอร์เวย์
ในปี พ.ศ. 2554 นัน้ อีอาร์พไี ด้มกี ารดําเนินการอยู่แล้วในอีก 11 ประเทศที่เป็ นสมาชิกของสหภาพยุโรป ได้แก่
ออสเตรีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรังเศส
่ เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน และอังกฤษ
การเปิ ดให้มกี ารแข่งขันในประเทศสวีเดนและนอร์เวย์นนั ้ ทําได้ค่อนข้างง่าย เนื่องจากว่าองค์กร PRO ในทัง้ 2 ประเทศ
ไม่ได้มกี ารใช้ ARF หรือค่าธรรมเนียมการรีไซเคิลล่วงหน้าทีแ่ สดงให้เห็นแยกต่างหากจากราคาสินค้า ณ จุดขาย โดย
El-Kretsen และ El-retur จะคิดค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการกับผูผ้ ลิตทีเ่ ป็ นสมาชิกในแต่ละรอบบัญชี (อาจจะเป็ นราย
เดือน รายไตรมาส หรือรายปีขน้ึ กับปริมาณยอดขายและข้อตกลงระหว่างผูผ้ ลิตกับ PRO) แทนการจัดเก็บค่า ARF จาก
ผูบ้ ริโภค ต่อมาเมือ่ มีผใู้ ห้บริการรายใหม่เข้ามาในตลาดจึงเป็ นเรื่องของผูผ้ ลิตทีจ่ ะไปหาข้อมูลว่าโปรแกรมการรีไซเคิลใด
ที่มรี าคาและเงื่อนไขดีกว่ากัน แต่ในประเทศที่มกี ารแสดงค่าธรรมเนียมแก่ผูโ้ ภค
เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์ และเบลเยีย่ ม การเปิ ดให้มกี ารแข่งขันย่อมหมายถึงการแสดงค่าธรรมเนียมการรีไซเคิลสําหรับผลิตภัณฑ์
ชนิดเดียวกันในอัตราทีห่ ลากหลาย เพราะผูใ้ ห้บริการแต่ละรายมีตน้ ทุนทีแ่ ตกต่างกัน ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนให้กบั
ผูบ้ ริโภคได้ การเปลีย่ นแปลงระบบในประเทศทีจ่ ดั เก็บค่าธรรมเนียมการรีไซเคิลล่วงหน้าทีแ่ สดงต่อผูบ้ ริโภคจึงทําได้ยาก
แม้วา่ การเปลีย่ นแปลงนัน้ ท้ายทีส่ ดุ แล้วอาจจะช่วยลดต้นทุนและภาระทีผ่ บู้ ริโภคต้องแบกรับไว้ได้กต็ าม
โดยสรุป ประสบการณ์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยุโรปแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการ
จัดการทีห่ ลากหลายภายใต้หลักการ EPR ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของนโยบายและสภาพของ
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สังคม ณ เวลาหนึ่ง จะเห็นได้วา่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในยุโรปยังเห็นว่า การส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกและเก็บ
รวบรวมขยะเป็ นหน้าทีข่ องตน ดังนัน้ บทบาทของผูผ้ ลิต ผูน้ ําเข้าและผูจ้ ดั จําหน่ายจึงเป็ นเพียงตัวเสริมการทําหน้าทีข่ อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่วา่ จะเป็ นในรูปของเงินอุดหนุ นการจัดกิจกรรมหรือการจัดหาภาชนะเพือ่ เก็บรวบรวมขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ความรับผิดชอบหลักของผูผ้ ลิตจึงอยู่ท่กี ารรับซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่เก็บรวบรวมได้ไปรีไซเคิลและกําจัด
อย่างถูกต้อง เนื่องจากตลาดของยุโรปมีผผู้ ลิตมากหน้าหลายตาและจํานวนมากเป็ นเพียงผูน้ ําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
การทีจ่ ะให้แต่ละรายเข้ามาจัดการผลิตภัณฑ์ของตัวเองโดยตรงเหมือนในประเทศญีป่ นุ่ จึงมีขอ้ จํากัดและจําเป็ นต้องมีการ
จัดตัง้ โปรแกรมหรือองค์กรขึ้นมาบริหารจัดการแทนผู้ผลิต ก่อนปี พ.ศ. 2545 การพัฒนาจะอยู่ในรูปของการสร้าง
โปรแกรมรีไซเคิลระดับชาติซง่ึ ในเบือ้ งต้นอาจจะเกิดจากการอาสาของกลุ่มผูผ้ ลิตทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม
สูง แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องอาศัยกฎหมายมาบังคับให้ผผู้ ลิตทุกรายเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม ต่อมา
หลังจากทีส่ หภาพยุโรปออกกฎระเบียบ WEEE มาบังคับใช้ในประเทศสมาชิกแล้ว การพัฒนาระบบความรับผิดชอบของ
ผูผ้ ลิตในยุโรปได้เปลี่ยนมาให้ความสนใจกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการด้วยการเพิม่ การแข่งขันระหว่าง
โปรแกรมการรีไซเคิล อย่างไรก็ดี มีขอ้ สังเกตว่า กลไกบางอย่างเช่นการแยกเก็บค่าธรรมเนียมการรีไซเคิลจากราคา
สินค้าจากผูบ้ ริโภคอาจจะเป็ นอุปสรรคของการพัฒนาระบบซึง่ ตรงนี้เป็ นบทเรียนสําคัญประการหนึ่งสําหรับประเทศไทย
ว่า ควรจะออกแบบระบบการจัดการให้มคี วามยืดหยุ่น สามารถพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพต่อไปได้หลังจากที่สามารถ
จัดตัง้ โปรแกรมการรีไซเคิลขึน้
กฎระเบียบว่าด้วยซากเครือ่ งใช้ไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ของสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรป หรืออียู (European Union: EU) เป็ นการรวมกลุม่ กันของประเทศต่างๆ ในยุโรปเพือ่ ส่งเสริม
การเคลื่อนย้ายของประชาชน สินค้า บริการและเงินทุนภายในกลุ่มประเทศสมาชิกพัฒนาให้เกิดตลาดทีเ่ ป็ นหนึ่ง
เดียว (Single Market) ด้วยเหตุน้ีสหภาพยุโรปจึงจําเป็ นต้องกําหนดนโยบายทีป่ ระเทศสมาชิกจะได้ปฏิบตั ไิ ปใน
แนวทางเดียวกัน ไม่ว่าจะในรูปของระเบียบ (Regulation) ทีม่ ผี ลบังคับใช้โดยตรงในทุกประเทศสมาชิกหรือในรูป
ของกฎระเบียบ (Directive) ทีป่ ระเทศสมาชิกจะต้องไปออกกฎหมายบังคับใช้อกี ต่อหนึ่ง ปจั จุบนั สหภาพยุโรป
ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจํานวน 27 ประเทศ (หมายเหตุ ประเทศสวิตเซอร์แ ลนด์และประเทศนอร์เวย์ท่ี
กล่าวถึงในบทความตอนนี้ไม่ได้เป็ นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป)
สําหรับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบ 2
ฉบับในปี พ.ศ. 2545 ได้แก่ กฎระเบียบว่าด้วยซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกสัน้ ๆ ว่า
“กฎระเบียบวี” (Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment: WEEE Directive) และ
กฎระเบียบว่าด้วยการจํากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือทีเ่ รียกสัน้ ๆ ว่า
“กฎระเบียบโรห์ส” (Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in
electrical and electronic equipment: RoHS Directive) ซึง่ กฎระเบียบทัง้ 2 ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดยกเว้นเพียงเครื่องจักรขนาดใหญ่ทใ่ี ช้ในโรงงาน อุปกรณ์ทางการทหาร และแบตเตอรีท่ ่ี
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อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบอีกฉบับหนึ่ง
กฎระเบียบ WEEE กําหนดแนวทางการจัดการซากผลิตภัณฑ์ในประเทศสมาชิกตามหลักการผูผ้ ลิตเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบ หัวใจสําคัญของกฎระเบียบนี้อยู่ทค่ี วามรับผิดชอบทางการเงินของผูผ้ ลิตทีอ่ ย่างน้อยต้องครอบคลุม
ต้นทุนการเก็บรวบรวม การบําบัด การนํากลับมาใช้ใหม่ และการกําจัดซากผลิตภัณฑ์ทผ่ี บู้ ริโภคนํามาทิง้ ไว้ ณ จุด
เก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ นี้ สําหรับซากของผลิตภัณฑ์เก่าทีว่ างขายก่อนหน้านี้ (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือสินค้า
ทีผ่ ผู้ ลิตวางขายเมือ่ ยังไม่มกี ฎหมายกําหนดให้ตนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์) จะอนุ โลมให้ผผู้ ลิต
สามารถร่วมกันจัดการได้ตามความเหมาะสม แต่ในกรณีของสินค้าใหม่ทว่ี างขายหลังวันที่ 13 สิงหาคม 2548 นัน้
ผูผ้ ลิตแต่ละรายจะต้องรับประกันว่าจะรับผิดชอบการจัดการเมือ่ ผลิตภัณฑ์ของตนกลายเป็ นซากในอนาคต (Future
Guarantee) ไม่ว่าจะด้วยการเข้าร่วมเป็ นสมาชิกของโปรแกรมการรีไซเคิล การทําประกัน หรือการกันเงินไว้ใน
บัญชีเฉพาะเพือ่ การนี้
นอกจากความรับผิดชอบทางการเงิน กฎระเบียบ WEEE ยังได้กําหนดแนวทางปฏิบตั แิ ละมาตรฐานของ
การจัดการซากผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ อาทิเช่น การห้ามทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ปนไปกับขยะมูลฝอยทัวไปซึ
่ ่งจะมีการติด
สัญลักษณ์ทแ่ี สดงในรูปข้างล่างบนผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกชิน้ การกําหนดให้ผจู้ ดั จําหน่ ายมีหน้าทีร่ บั คืนซากผลิตภัณฑ์
จากผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าใหม่โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย (ประเทศสมาชิกอาจจะยกเว้นหรือผ่อนผันในจุดนี้ ให้กบั ผู้จดั
จําหน่ าย หากเล็งเห็นว่าประเทศของตนมีระบบเก็บรวบรวมอื่นทีอ่ ํานวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริโภคอยู่แล้ว ดังจะ
เห็นจากกรณีของประเทศเยอรมนีและประเทศอังกฤษ) ลักษณะของสถานทีเ่ ก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ตลอดจน
มาตรการบําบัดซากผลิตภัณฑ์ขนั ้ ตํ่าทีจ่ ะต้องมีเพื่อป้องกันการปนเปื้ อนของสารอันตรายสู่สงิ่ แวดล้อม เป้าหมาย
การเก็บรวบรวมที่ประเทศสมาชิกจะต้องเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ให้ได้อย่างน้ อย 4 กิโลกรัมต่อคนภายในปี
พ.ศ. 2549 และเป้าหมายการรีไซเคิลทีไ่ ด้กล่าวถึงไปแล้วในบทความตอนนี้

รูปสัญลักษณ์ห้ามทิ้ งขยะอิ เล็กทรอนิ กส์ปะปนไปกับขยะมูลฝอยทัวไปในสหภาพยุ
่
โรป
ทีม่ า: ภาคผนวกที่ 4 ของกฎระเบียบว่าด้วยซากเครือ่ งใช้ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กฎระเบียบ RoHS นัน้ เป็ นมาตรการป้องกันทีจ่ ํากัดการใช้สารอันตราย 6 ชนิด ได้แก่ ตะกัว่ แคดเมีย่ ม
ปรอท โครเมีย่ ม VI และสารหน่ วงไฟจําพวก PBB (polybrominated biphenyls) และ PBDE (polybrominated
diphenyl ethers) ในสินค้าใหม่ เพื่อให้การจัดการซากผลิตภัณฑ์ในอนาคตทําได้ง่ายและมีความปลอดภัยมาก
ยิง่ ขึน้
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กฎระเบียบของสหภาพยุโรปนัน้ มีความสําคัญไม่เฉพาะแต่ในกลุ่มประเทศสมาชิก ที่ผ่านมา การออก
กฎระเบียบของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะกฎระเบียบ RoHS ได้ทําให้เกิดแรงกระเพื่อมไปยังประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะประเทศผูผ้ ลิตและส่งออก เนื่องจากยุโรปเป็ นตลาดนํ าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดใหญ่และเป็ นผูน้ ําในการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ดา้ นสิง่ แวดล้อม จะเห็นได้วา่ คล้อยหลังจากทีก่ ฎระเบียบ
RoHS มีผลบังคับใช้ได้เพียงปี เดียว ประเทศจีนก็ได้ประกาศใช้มาตรฐานการใช้สารอันตรายทัง้ 6 สําหรับ
ผลิต ภัณฑ์ท่ีจ ะวางขายในตลาดจีนที่ม ีล กั ษณะคล้า ยกัน ทัง้ นี้ ยุท ธศาสตร์ก ารจัด การซากเครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณการของไทยเองก็เกิดขึน้ จากความตระหนักถึงประเด็นปญั หานี้ของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องที่
ได้ทราบถึงพัฒนาการด้านนโยบายของสหภาพยุโรป ดังจะเห็นได้จากวัตถุประสงค์หนึ่งของยุทธศาสตร์ทต่ี อ้ งการ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและอํานาจต่อรองเรือ่ งการค้าระหว่างประเทศของไทย
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