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 การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย และ
มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสภาพการจัดการขยะในปัจจุบันของประเทศไทย เพ่ือน าข้อมูล
เหล่านั้นมาวิเคราะห์เพ่ือสร้างต้นแบบของกฎหมายไทยที่ใช้ในเพ่ือบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ ตลอดจนการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่มีอยู่แล้วให้
สอดคล้องกับการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 วิธีการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Documentary Research) โดย
การศึกษาทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัย และกฎหมายที่ใช้ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิดหรือรูปแบบทางกฎหมายที่ใช้ในการ
จัดการกบัปัญหาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการศึกษาพบว่า ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นขยะที่มีความ
แตกต่างจากขยะประเภทอ่ืน เนื่องจากสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอาจมีสารอันตรายบาง
ชนิด เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม ดังนั้น การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เหล่านี้จึงจ าเป็นต้องด าเนินการตามหลักวิชาการและจ าเป็นต้องมีบทบัญญัติทางกฎหมายที่ให้อ านาจ
ในการบริหารจัดการ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเพ่ือการด าเนินการกับซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ดังนั้น จากการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายทั้งในทาง
ระหว่างประเทศ และ มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศมักจะน าแนวความคิดในทาง
เศรษฐศาสตร์เข้ามาประยุกต์เพ่ือใช้ในการจัดการทางสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างมาตรการภายใต้หลักผู้
ก่อมลพิษควรเป็นมีส่วนร่วมในการจัดการทางสิ่งแวดล้อม (Polluter Pays Principle: PPP) ต่อมาได้
พัฒนามาเป็นหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR)
ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายประกอบกับหลักการจัดการทางสิ่งแวดล้อมแล้วพบว่า 
ต้นแบบ/รูปแบบของกฎหมายในการบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย 1. การก าหนดประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2. การก าหนด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการขยะ 3. การก าหนดหน้าที่อ่ืน ๆ โดยค านึงจากวงจร
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ชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4. การก าหนดหน่วยงานหลักในภาครัฐที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการดังกล่าว เพราะปัญหาการบริหารจัดการดังกล่าวถือเป็นปัญหา
สาธารณะที่ภาครัฐต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แบ่งออกเป็น 5 มาตรการ คือ มาตรการที่ 1 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระยะสั้น ในระหว่างที่
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเพื่อบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็น
การเฉพาะ มาตรการที่ 2 การสร้างมาตรการทางกฎหมายเฉพาะเพื่อจัดการกับซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการแก้ไขปัญหาในระยะยาว มาตรการที่ 3 มาตรการทาง
กฎหมายเพื่อส่งเสริมการด าเนินการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มาตรการ
ที่ 4 การลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
สุดท้าย คือ การสร้างฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
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This research aims to study the legal measures of the waste electrical and 

electronic equipment (WEEE) management in Thailand and foreign law (United 
Kingdom, United States, Japan, Malaysia and EU regulation) as well as theories and 
concepts of the WEEE and the waste management in Thailand in order to develop 
the model for the amendment of the existing WEEE management law and the 
guideline for drafting a new WEEE management law of Thailand.  

This research uses the documentary research method. The data are collected 
from the documents about WEEE, theses, researches and legal measures on WEEE 
management.  
 The research reveals that WEEE is different from the other types of waste; 
they have the hazardous substance in WEEE such as lead, mercury or cadmium. The 
Law becomes a crucial measure to management WEEE. As a result, the foreign legal 
measures and international laws apply economic concepts with the polluter pays 
principle (PPP) of environmental management. The proposed model for the WEEE 
management includes: 1. categories of electrical and electronic equipment; 2. 
identifications of involved persons in the process of WEEE management; 3. 
identifications of the legislation based on the consideration of electrical and 
electronic equipment’s life cycles; 4. identifications of governmental organizations 
responsible for the public waste management. Applying this model to the case of 
Thailand, the result shows that the country still lacks legislation to resolve the 
problems of WEEE. 

The research findings 5 suggest; First Thailand should amend its WEEE 
management law as the short-term objective. In the long run, the government 
should draft the new law of WEEE management in the future including drafting the 
legal measures to promote WEEE management, to reduction the fee of electrical and 
electronic equipment (EEE) that are environmental friendly. The ultimate measure of 
WEEE management that creative database to support.  
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 ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน (EuP)  
3.3  มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 60 

 และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่าง ๆ  
3.3.1  สหราชอาณาจักร (United Kingdom) 60 
3.3.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา 67 
3.3.3  ประเทศญี่ปุน่ 80 
3.3.4  ประเทศมาเลเซีย 92 

3.4  กรอบความคิดทางกฎหมายในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 101
อิเล็กทรอนิกส์จากมาตรการระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศต่างๆ   
3.4.1  ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 101 
3.4.2  หน่วยงานหลักท่ีท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการ 103 

ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
3.4.3  บุคคลผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับมาตรการทางกฎหมาย 105 
3.4.4  มาตรการทางกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ต่อวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 109

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Life Cycle EEE)  



(10) 

3.4.5  สรุปหลักเกณฑ์ในการยกร่างกฎหมายจากมาตรการระหว่างประเทศ 113 
 และกฎหมายของประเทศต่าง ๆ กับหลักการจัดการทางสิ่งแวดล้อม   

บทที่ 4  สถานการณ์ของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 115 
4.1  ความหมายและประเภทของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 115 

4.1.1  ความหมายและประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 116 
4.1.2  ความหมายและประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 117 

ในทางระหว่างประเทศ  
4.2  สถานการณ์ท่ัวไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 118 

4.2.1 ปริมาณการผลิต น าเข้า การส่งออกของผลิตภัณฑ์ 118 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

4.2.2 ปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 123 
4.2.3 อายุการใช้ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 125 
4.2.4 แนวโน้มปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  126 

4.3 ผลกระทบจากปัญหาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 128 
4.3.1  ความเป็นอันตรายของส่วนประกอบของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 129 

อิเล็กทรอนิกส์  
4.3.2  ผลส ารวจปริมาณ แหล่งก าเนิดซากผลิตภัณฑ์ และวิธีจัดการกับผลิตภัณฑ์ 136 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วของประเทศไทย  
4.3.3  ตัวอย่างของผลกระทบที่เกิดจากสารพิษอันเป็นส่วนประกอบของเศษซาก 139 

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
4.4  เทคโนโลยีและระบบการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 144 

 และอิเล็กทรอนิกส์  
4.4.1  ระดับของเทคโนโลยีส าหรับจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ  144

อิเล็กทรอนิกส์  
4.4.2  รูปแบบของการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 145 

 ของประเทศไทย  
4.4.3  ระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 146 

 ที่ครบวงจร  
4.5  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและต้นทุนของการรีไซเคิล 151 

 ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
4.5.1  ต้นทุนในการบริหารจัดการกับเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 153 

อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย  
4.5.2  ต้นทุนในการรีไซเคิลของโรงงานรีไซเคิลในประเทศไทย 155 

4.6  บทบาทและแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ  158
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย  
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4.6.1  ยุทธศาสตร์ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 159 
ของประเทศไทย  

4.6.2  การด าเนินการร่างกฎหมายของประเทศไทยเพ่ือการจัดการกับ 164 
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

4.6.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ต่อการจัดการ 169 
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

บทที่ 5 บทวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่อง 171 
ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
5.1  มาตรการทางกฎหมายด้าน “การก าหนดประเภทหรือการแบ่งแยกขยะ” 171 

5.1.1  ความชัดเจนในการก าหนดประเภทหรือการแบ่งแยกชนิดของผลิตภัณฑ์ 171 
 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

5.1.2  มาตรการทางกฎหมายไทยและข้อสังเกตเกี่ยวกับการแบ่งประเภทขยะ 172 
ของประเทศไทย  

5.2  มาตรการทางกฎหมายด้าน “การก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ 185 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง” ในการบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ   
5.2.1  การก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการก าหนดหน้าที่และความรับผิด 186 

ชอบของผู้ที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์  

5.2.2  มาตรการทางกฎหมายไทยด้านการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ 186 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ  

5.2.3  บริบทของสังคมไทยต่อมาตรการทางกฎหมายในการก าหนดหน้าที่และ 207 
ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

5.3  มาตรการทางกฎหมายในกระบวนการของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 210 
อิเล็กทรอนิกส์ (Life Cycle EEE)  
5.3.1  การศึกษามาตรการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

 และอิเล็กทรอนิกส์ 211 
5.3.2  มาตรการทางกฎหมายด้านกระบวนการผลิต 212 
5.3.3  มาตรการทางกฎหมายด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า และ การทิ้งซาก 213 

 ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค  
5.3.4  มาตรการทางกฎหมายด้านระบบการขนส่งหรือรวบรวมซากผลิตภัณฑ์  213

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
5.3.5  มาตรการทางกฎหมายด้านกระบวนการคัดแยกขยะเพ่ือการบ าบัด  214 

 รีไซเคิล และก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
5.3.6  มาตรการทางกฎหมายใน “การก าหนดบทบาทของผู้ที่ต้องเข้ามารับภาระ  215

ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ”  



(12) 

5.3.7  มาตรการทางกฎหมายใน “การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 215 
กับกระบวนการจัดการขยะต้องเก็บข้อมูลและรายงานแก่หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ”  

5.4  มาตรการในการส่งเสริมร่างกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์ 216 
 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
5.4.1  การด าเนินแนวนโยบายของภาครัฐด้านจัดการซากผลิตภัณฑ์ 216 

 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
5.4.2  เทคโนโลยีในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 220 
5.4.3  มาตรการทางด้านการเงิน 221 
5.4.4  มาตรการทางด้านสังคม 223 
5.4.5  การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบดูแล 224 

5.5  วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายตามร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์ 225 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ. …  

 5.5.1  การก าหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 226 
5.5.2  ข้อก าหนดในเรื่องหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  228 
5.5.3  ข้อพิจารณาด้านการเงิน  234 
5.5.4  การตรวจสอบ ก ากับ และควบคุม 238 
5.5.5  รูปแบบการรวมกลุ่ม 238 
5.5.6  มาตรการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้ามาร่วมมือในการจัดการ 239 

 ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
บทที่ 6  บทสรุป และข้อเสนอแนะ 240 

6.1  ปัญหาในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 240 
 ของประเทศไทย  

6.2  บทสรุปมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 241 
 และอิเล็กทรอนิกส์  
6.2.1  บทสรุปมาตรการทางกฎหมายในการก าหนด “ประเภท”  242 

 ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
6.2.2  บทสรุปการก าหนด “หน่วยงานหลัก” ในการรับผิดชอบและควบคุม 245 

 การด าเนินการภายใต้กฎหมายเพื่อการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

6.2.3  บทสรุป “บุคคลผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง” กับมาตรการทางกฎหมายเพ่ือ 
 การบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 245 

6.2.4  บทสรุปมาตรการทางกฎหมายในกระบวนการของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 246 
 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Life Cycle EEE)  

6.3  ข้อเสนอแนะ 246 
6.3.1  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระยะสั้น: การออกกฎหมายล าดับรอง 246 
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6.3.2  การสร้างมาตรการทางกฎหมายเฉพาะเพ่ือจัดการกับซากผลิตภัณฑ์ 250 
 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย  

6.3.3  การด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอื่น ๆ เพ่ือส่งเสริมการด าเนิน 259 
 การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

6.3.4  มาตรการเพื่อส่งเสริมให้กฎหมายการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์ 261 
 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ  
 

บรรณานุกรม 263 

ภาคผนวก 274 
ภาคผนวก ก  ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 275 

และอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน (กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

ประวัติผู้เขียน 293 
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2.1  สรุปรูปแบบความคิดในทางสิ่งแวดล้อมที่ใช้การบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์ 32 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
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1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 การพัฒนาส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแต่ในขณะเดียวกันผลของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน
ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบหนึ่งที่เกิดข้ึนและยังคงเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน  
คือ  การเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะอันเป็นผลจากการบริโภคของประชากรที่มีจ านวนมากขึ้น   รวมถึง
การบริโภคเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดเป็นปัญหาในการจัดการทั้งขยะมูลฝอย 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงขยะอุตสาหกรรม  นอกจากนี้การพัฒนาของเทคโนโลยีที่รวดเร็วจึงเป็น
เหตุให้การบริโภคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง  และกระจายไปสู่ประชากรทุกชนชั้น 
ทั้งโทรศัพท์มือถือ  โทรทัศน์รุ่นใหม่  คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  ประกอบกับ
การก้าวกระโดดของภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ท าให้การล้าสมัยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หลายชนิดเป็นไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน  ปัจจัยเหล่านี้ต่างเป็นส่วนก่อให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของปริมาณซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   โดยปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์จากทั่วโลกมีจ านวนมากถึง 40-50 ล้านตันต่อปี ส่วนปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศไทยนั้น  เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณของซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นยังไม่เป็นระบบ  ประกอบกับอายุการใช้งานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดไม่เท่ากัน  และพฤติกรรมของผู้บริโภคของประชาชนมี
ความแตกต่างกัน  จึงท าให้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่เกิดขึ้นในประเทศ  อย่างไรก็ตาม  มีหลายหน่วยงานพยายามศึกษาหา
ข้อมูลทั้ง ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน  เพ่ือน าไปสู่การวางแผน การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่อไป  จากผลการศึกษาล่าสุดของโครงการส ารวจปริมาณและชนิดของ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของกรมควบคุมมลพิษ  ในปี 2550 ของเสียอันตราย
ชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นมีปริมาณ 440,716 ตัน แบ่งเป็นของเสียอันตรายจากชุมชน 131,871 ตัน และ
ซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  308,845 ตัน1 นอกจากนี้ จากผลการศึกษาโครงการ
พัฒนาแนวทางการประเมินปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของกรมควบคุม

                                                           
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของ

เสียอันตราย, โครงกำรศึกษำหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และอัตรำกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำรซำกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (กรุงเทพฯ: ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 1-1. 
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มลพิษ ได้มีการคาดการณ์ปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ว่าจะมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้นทุกปี  

นอกจากปริมาณของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการบริโภค
ภายในประเทศไทยแล้ว  ปริมาณของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
ยังเกิดขึ้นจากการน าเข้าสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มือสองจากต่างประเทศมาก
ถึง  265,000  ตัน2  ส่งผลให้เกิดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยมีปริมาณมากและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี  โดยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
คุณภาพต่ ามีปริมาณการน าเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น  ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีคุณภาพต่ าเหล่านี้มักมีอายุการใช้งานสั้น  ท าให้เพ่ิมทั้งปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นและภาระการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ 
ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งรองรับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จ านวน
มหาศาลจากประเทศที่พัฒนาแล้ว  เนื่องจากข้อก าหนดด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความเข็มงวดในเรื่องมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น  หากผู้ประกอบการ
ในประเทศเหล่านั้นไม่สามารถด าเนินการตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือต้องการลดต้นทุน   อาจหลบ
เลี่ยงและส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพต่ าไปจ าหน่ายหรือก าจัดใน
ประเทศที่ไม่มีมาตรการป้องกัน  เช่น  ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศ
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป  มักจะเข้ามาในรูปแบบของสินค้ามือสองหรือซากผลิตภัณฑ์เพ่ือรี
ไซเคิล  ขณะที่ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่นจะเข้ามาโดยใช้
ช่องทางของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 
เป็นต้น 

ปัญหาจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างจากขยะ
ประเภทอ่ืน ๆ  และต้องมีวิธีการจัดการเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้
อย่างถูกวิธี  มิเช่นนั้นแล้วขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างรุนแรง  เนื่องจากส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วนของซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีองค์ประกอบของโลหะหนักหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น สารตะกั่วที่ใช้บัดกรีบนแผงวงจรและที่ใช้เป็นส่วนประกอบในจอคอมพิวเตอร์
และจอโทรทัศน์  สารแคดเมียมในแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ  สารแมงกานีสในถ่านไฟฉาย สารปรอท
ในหลอดฟลูออเรสเซนต์  เป็นต้น  หากไม่มีการป้องกันอย่างเหมาะสม  สารพิษหลากหลายชนิดที่อยู่
ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนใน
ประเทศได้  อย่างไรก็ตาม ในบางชิ้นส่วนของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มี
องค์ประกอบของโลหะมีค่า เช่น ทองค าบนแผงวงจร นิกเกิลในแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  ซึ่ง

                                                           
2 “ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากสังคมเทคโนโลยี,” OKNation (มิถุนายน 

2550), ค้นวันที่ 12 ตุลาคม 2555 จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=58448 

http://www.oknation.net/blog/mena/2007/06/20/entry-1
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สามารถน าไปผ่านกระบวนการสกัดแยกน าโลหะมีค่ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นการช่วยประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้อีกทางหนึ่ง 

ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงแตกต่างจากขยะประเภทอ่ืน ๆ  หากไม่มี
การป้องกันอย่างเหมาะสม สารพิษหลากหลายชนิดที่มีอยู่ ในผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อาจรั่วไหลจนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในประเทศได้ 
ประกอบกับในปัจจุบันประชาชนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในอันตรายของซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย  รวมทั้งพฤติกรรม
ในการทิ้งขยะโดยไม่คัดแยกจึงอาจท าให้เกิดการทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปะปนไปกับขยะมูลฝอยซึ่งอาจก่อเกิดการรั่วไหลตามท่ีกล่าวมา ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบันนี้อาศัย
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าเป็นกลไกส าคัญในการคัดแยกขยะเฉพาะในกรณีขยะที่สามารถน า
กลับไปใช้ประโยชน์ใหม่เท่านั้น ดังนี้  ขยะที่ไม่สามารถน าไปรีไซเคิลได้หรือขยะที่ต้องใช้ต้นทุนในการ
ด าเนินการรีไซเคิลสูงจึงไม่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบอาชีพกลุ่มดังกล่าว ส่งผลให้ขยะเหล่านี้
โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดต้องถูกน าไปท้ิงรวมกับขยะมูลฝอย
ทั่วไป ส่งผลให้เกิดการท าลายสิ่งแวดล้อมและงบประมาณในการก าจัดต่อไป  

ส าหรับปัญหาดังกล่าวท าให้สหภาพยุโรปหันมาให้ความส าคัญเพ่ือรับมือกับปัญหานี้ โดยการ
ประกาศบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   (WEEE)  และ
ระเบียบว่าด้วยการจ ากัดการใช้สารที่เป็นอันตรายบางประเภท (RoHS) เพ่ือจัดการกับปัญหาของซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ กฎหมายที่สหภาพยุโรปได้
สร้างขึ้นนี้จึงส่งผลกระทบโดยทางอ้อมในการแข่งขันทางการค้าและการต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก ส าหรับในประเทศ
ไทยนั้นอาจได้รับผลกระทบในกรณีทีผู่้ประกอบการในต่างประเทศที่ไม่สามารถด าเนินตามมาตรการที่
กฎหมายก าหนดไว้ได้ทั้งในกรณีของการผลิตและการก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงอาจสรรหาช่องทางส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพต่ า  
หรือส่งขนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปในประเทศที่ไม่มีมาตรการป้องกันตัวเอง  
จึงเป็นเหตุผลส าคัญสนับสนุนอีกประการหนึ่งที่ท าให้ประเทศไทยตื่นตัวเกี่ยวกับการจัดการซากที่
เกิดข้ึนจากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 

ด้วยความตระหนักถึงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและแรงผลักดันจากกฎระเบียบ   WEEE  
ของสหภาพยุโรปและของประเทศอ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน  หน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกัน
ยกร่างยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการและได้มี
มติคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เห็นชอบต่อยุทธศาสตร์
ดังกล่าวและได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับการด า เนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ  ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เพ่ือให้การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงก าหนดยุทธศาสตร์ย่อยใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนาระบบกฎหมายที่
เอ้ืออ านวยต่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น ต่อมามีการแต่งตั้ง
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คณะท างานเพ่ือพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เชิงบูรณาการขึ้นในระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2555-2559)3 ขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมีแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกมาแล้ว แต่ปัจจุบัน
ประเทศไทยก็ยังคงขาดกฎหมายเฉพาะ และระเบียบข้อบังคับที่จะรองรับการด าเนินงานการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร โดยมาตรการ
ทางกฎหมายไทยที่มีในปัจจุบันต่างเป็นมาตรการทางกฎหมายที่รองรับต่อการบริหารจัดการขยะ
ประเภทขยะมูลฝอยทั่วไป เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ที่ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเก็บรวบรวม  และก าจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเท่านั้น
ไม่ครอบคลุมไปถึงซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. 
2534  ใช้ควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานให้เหมาะสม  และก าจัดของเสียที่เกิดขึ้นภายใน
บริเวณโรงงานเท่านั้น ดังนี้ กฎหมายดังกล่าวจึงไม่สามารถน ามาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ เป็นต้น  

นอกจากการขาดกฎหมายเฉพาะเพ่ือการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรแล้ว  การศึกษาวิจัยของประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นการศึกษาวิจัยที่เน้น
การจัดการขยะมูลฝอย  การจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว การส่งเสริม  การลด  
และน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้บริการ
ด้านการจัดการขยะหรือเศษซากผลิตภัณฑ์  จึงเป็นการศึกษาวิจัยที่ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง
มาตรการเฉพาะด้านที่ใช้ส าหรับการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุก
ประเภท  (ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ WEEE)  นอกจากนี้  ตามที่แผนยุทธศาสตร์การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยรวมถึงข้อเสนอแนะจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องหลายฉบับเสนอให้ชุมชนหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  แต่ประเด็นดังกล่าวนี้ยังขาดต้นแบบทางกฎหมาย  (Model Law) 
ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นปัญหาที่ส าคัญและ
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  ประเทศไทยจึงควรมีกฎหมายเฉพาะส าหรับใช้ในการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  โดยการพัฒนาฐานจากกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   และค านึงถึง
องค์ประกอบรอบด้านทั้งเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการก าจัดซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร  เงินทุนในการสร้างและด าเนินการระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นผู้บริโภค
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร  

 

                                                           
3 กรมควบคุมมลพิษ, คณะท างานเพ่ือพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ, เอกสำรประกอบกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นต่อ
ร่ำงยุทธศำสตร์กำรจัดกำรซำกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณำกำร ระยะที่ 
2 (ปี พ.ศ. 2555-2559) (กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2555), หน้า 1-2.  
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

2.  เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายในทางระหว่างประเทศ และ กฎหมายของประเทศ 
ต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายของประเทศไทยที่ใช้ในการจัดการกับขยะประเภทต่าง ๆ รวมถึงแนวนโยบาย 
และแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยต่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

3.  เพ่ือศึกษาสถานการณ์ทั่วไปและผลกระทบจากซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการ และช่องว่างของกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข หรือ เพ่ิมเติมแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

4.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการร่างกฎหมายที่ใช้ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศไทย อันจะน าไปสู่การสนับสนุนการออกกฎระเบียบ
หรือมาตรการต่าง ๆ ที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นและมี
ประสิทธิภาพ 

 
1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

ศึกษารวบรวบข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
1.  โดยการรวบรวมสภาพปัญหาด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายภายในประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2.  ศึกษารวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในทางระหว่างประเทศ และกฎหมายของต่างประเทศ 
อาทิ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และมาเลเชีย 

3.  ข้อมูลและวิธีการด้านเทคโนโลยีในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์ 
 
1.4  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จัดเป็นปัญหา
ระดับชาติที่ทุกคนภายในชาติต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา  จึงถือเป็นปัญหาสาธารณะที่กระทบต่อ
ประโยชน์มหาชน  ดังนั้น  รัฐจึงจ าเป็นต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการออกกฎหมายเทคนิคอัน
เป็นกฎหมายเฉพาะด้านเพ่ือการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   เพ่ือท า
หน้าที่ควบคุมการด าเนินงานต่าง ๆ  ไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  โดยยึดประโยชน์ของประชาชนส่วน
ร่วมเป็นหลัก  อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างได้ผล 
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1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัยนี้ ได้มีการก าหนดประเด็นค าถามจากแนวคิด ทฤษฎี 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  โดยการใช้วิธีการต่าง ๆ  ดังนี้ 
1.  การส ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) เพ่ือศึกษาและ

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย โดยแบ่งกลุ่มเอกสารออกเป็น   2 ส่วน คือ  
1)  ทฤษฎี แนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงกฎหมายระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

2)  ข้อมูลและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

2.  ก าหนดกรอบแนวคิดและวิธีการในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายของต่างประเทศกับประเทศไทย รวมถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิดทางเศรษฐกิจและมาตรการทางกฎหมาย 

3.  เสนอแนวความคิดในการยกร่างกฎหมายการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางหรือวิธีปฏิบัติส าหรับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyzed) ข้อมูลที่รวบรวมได้จากระเบียบวิธีวิจัยในเชิง
คุณภาพ จะน ามาใช้วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive) ทางนิติศาสตร์ต่อไป 
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.  เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ทั่วไปและผลกระทบจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการ และช่องว่างของกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

2.  เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบ แนวทาง และวิธีการในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

3.  ต้นแบบกฎหมายส าหรับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิม เติม 
มาตรการทางกฎหมายภายในอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกันและสามารถใช้
บังคับได้จริง รวมถึงสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ และสามารถบริหารจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
มนุษย์ สิ่งมีชีวิตอ่ืน และสิ่งแวดล้อม 

4.  มีกลไกด้านกฎหมายที่ค านึงถึงหลักเศรษฐศาสตร์ที่จะสนับสนุนให้มีการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ 



 
บทท่ี 2 

 
กรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการซากผลติภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

จากประเด็นเรื่องความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง
ประเภท ขนาด และความสามารถในการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของตลาดในระบบ
ทุนนิยม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเพ่ิมขึ้นของปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์  ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี เนื่องจากความแตกต่างของขยะทั่วไปกับขยะประเภทอิเล็กทรอนิกส์จึงท า
ให้ไม่สามารถที่จะจ ากัดขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกับขยะทั่วไปได้ ความ
แตกต่างของประเภทขยะดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาถึงรูปแบบแนวความคิดหลักใน
การบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการน าเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยจัดการทางสิ่งแวดล้อมมีลักษณะอย่างไร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
2.1  กรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตรเ์พื่อการจัดการทางสิ่งแวดล้อม 
 

ปัจจุบัน นานาประเทศได้น าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Instruments) มาใช้ใน
การส่งเสริมมาตรการก ากับและควบคุมด้านการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ถูกน ามาเชื่อมโยงระหว่างหลักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยการน าเอาแนวทางทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในทางสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายในการพัฒนาประเทศประกอบ โดยหลักทางทฤษฎีแล้ว 
การน ามาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เพ่ือที่จะน าค่าหรือราคาของสิ่งแวดล้อมเข้าไปบวกไว้ในราคา
ของสินค้าในระบบของตลาด ดังนั้น มาตรการทางเศรษฐศาสตร์จะสามารถแสดงบทบาทได้สมบูรณ์ 
เมื่อระบบตลาดเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์4 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์หรือเรียกอีกอย่างว่า “มาตรการระบบตลาด” ที่อาศัยกลไกของ
ตลาดเป็นเครื่องมือในการจูงใจผู้ประกอบการที่มีการลงทุน โดยการใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการ
จัดการทางสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันก็ใช้เป็นตัวส่งเสริมธุรกิจ ในแง่ภาพพจน์ทางการค้า ทั้งต่อตัว
องค์กรผู้ผลิตและตัวผลิตภัณฑ์สินค้า5  
                                                           

4 กรมควบคุมมลพิษ, “เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม”  ระบบฐานข้อมูลเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม, ค้นวันที่ 21 มกราคม 2556 จาก http://is.pcd.go.th/envecodb/enveco.php 

5 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษายกร่าง
กฎหมายการจัดการของเสียบรรจุภัณฑ์เพื่อเสนอเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการบรรจุภัณฑ์
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2.1.1  ชนิดของมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Instruments) 
การน ามาตรการทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาใช้เพ่ือการจัดการทางสิ่งแวดล้อมนั้น มีด้วยกัน  

2 ชนิด คือ6 
2.1.1.1 มาตรการที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Incentives) เป็น

การน ามาตรการมาใช้เพ่ือการส่งเสริมหรือจูงใจผู้ประกอบการให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่
ก าหนดขึ้น ตัวอย่างของมาตรการที่จูงใจ เช่น มาตรการยกเว้นด้านภาษี (Tax Exemptions) 
มาตรการการลดหย่อนทางภาษี (Tax Reduction) การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินการลงทุน ด้าน
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนซึ่งใช้เครื่องจักร โรงงานที่ไม่ก่อเกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และ การวางเงินค้ าประกันซึ่งสามารถเรียกคืนได้ (Deposit-Refund Schemes) เป็นต้น 

2.1.1.2  มาตรการที่ลดแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Disincentives)  
ส าหรับมาตรการที่ลดแรงจูงใจนี้ ส่วนมากจะเป็นการด าเนินการในเชิงการควบคุมให้ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดขึ้น ดังนี้ มาตรการที่ก าหนดขึ้นจึงไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อผู้ประกอบธุรกิจเลย ซึ่ง
โดยส่วนมากจะเป็นระบบซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการผู้ก่อมลพิษต้องจ่าย (Polluter Pays 
Principle) เช่น ระบบการก าหนดภาษีสิ่งแวดล้อม (Environmental Tax) การเก็บค่าธรรมเนียม
มลพิษ (Environmental/Pollution Tax) การใช้นโยบายการก าหนดราคา (Pricing Policy) ระบบ
การซื้อขายสิทธิในการปล่อยมลพิษ (Transferable Policy Rights หรือ Marketable or Tradable 
Permits/Quotas) การเก็บค่าท้ิงกากของเสียและปล่อยน้ าทิ้ง (Effluent/Discharge Fees) เป็นต้น 

 
2.1.2  ประเภทของเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ได้แก่7 

2.1.2.1  เครื่องมือทางการเงินการคลัง (Fiscal and Financial Tools) 
เครื่องมือนี้เป็นการเรียกเก็บค่าตอบแทนจากการเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากร  

และเรียกเก็บจากกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  โดยเป็นการก าหนดราคาตลาดให้แก่
ทรัพยากรและผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสามารถในการบ าบัดมลพิษให้เป็นไป
ตามมาตรฐานเรียกเก็บค่าตอบแทนจากกิจกรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดแวดล้อม เช่น 

1) ระบบการจัดเก็บใช้บริการ/ค่าปล่อยมลพิษ (Charge System) คือ 
ระบบที่ผู้ก่อมลพิษจะต้องจ่ายค่าปล่อยมลพิษ ในรูปของค่าใช้บริการ ค่าปล่อยมลพิษ ค่าธรรมเนียม
ผลิตภัณฑ์ หรือ ค่าปรับ  

                                                           

และของเสียบรรจุภัณฑ์ (กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 
3-1. 

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, คณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์, เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ค้นวันที่ 21 มกราคม 2556 จาก 
http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/192/science/TI2econD.htm 

7 กรมควบคุมมลพิษ, เรื่องเดิม. 
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2)  การจัดเก็บภาษี (Tax) เป็นการจัดเก็บกับผู้ประกอบการที่ก่อมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยโครงสร้างทางภาษีที่ก าหนดไว้ของแต่ละรัฐ ที่เรียกเก็บจากวัตถุดิบที่เป็น
ส่วนประกอบของสินค้าจากการน าเข้าและส่งออกสินค้านั้น ๆ  ที่มีส่วนท าให้เกิดการท าลาย
สิ่งแวดล้อม  

3)  การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (Administration Fee) ในรูปแบบ
ของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่มีส่วนท าลาย
สิ่งแวดล้อม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจเป็นการเรียกเก็บเพียงครั้งเดียว รายปี หรือตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด 

2.1.2.2  เครื่องมือทางการตลาด (Marketable Tools) 
เครื่องมือทางการตลาดนี้ จัดเป็นเครื่องมือที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการสร้างระบบตลาดที่

เกี่ยวกับการซื้อขายของเสียหรือสารมลพิษที่มีกลไกราคาเป็นตัวก าหนด โดยรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริม
สนับสนุนให้กลไกตลาดท างานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เท่านั้น เครื่องมือทางการตลาดแบ่งออกได้ 3 รูปแบบ คือ  

1)  ระบบมัดจ า-คืนเงิน (Deposit-refund System) เป็นการใช้เครื่องมือ
ทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค ที่น ามาใช้ในกรณีที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าไปแล้วน าบรรจุ
ภัณฑ์ที่ซื้อไปกลับมาคืนเพ่ือรับเงินมัดจ าคืน  

2)  การสร้างตลาดซื้อ-ขายใบอนุญาตปล่อยมลพิษ (Tradable Market 
System) เป็นการสร้างระบบการซื้อขายใบอนุญาตส าหรับผู้ประกอบการที่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ แหล่งก าเนิดมลพิษทุกประเภทต้องขอใบอนุญาตก่อน และต้องระบุปริมาณมลพิษที่สามารถ
ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมไว้ด้วย 

3)  การประกันความเสี่ยง (Liability Insurance) เป็นการด าเนินการโดย
ใช้บริษัทประกันภัยให้เข้ามารับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 
ค่าธรรมเนียมในการประกันจะสะท้อนให้เห็นถึงขนาดและโอกาสของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 
นอกจากนี้ ระบบนี้จะมีแรงจูงใจในรูปแบบของเบี้ยประกันที่ลดลง เมื่อผู้ประกันไม่ได้เกิดความ
เสียหายตามก าหนด 

2.1.2.3  การใช้เครื่องมือเสริมสร้างแรงจูงใจ (Subsidy Tools) 
เป็นการใช้มาตรการในการส่งเสริมเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจ การเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้บริโภคให้ไปใช้ในสินค้าท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยสิ่งแวดล้อม เช่น 

1) การให้เงินทุนช่วยเหลือหรือเงินให้เปล่า (Grant) คือ การให้เงินช่วยเหลือ
แก่ผู้รับการอุดหนุนโดยไม่ต้องจ่ายคืน  

2)  การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) คือ การให้เงินกู้ที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาด เพ่ือให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือ
ส่วนประกอบที่ลดมลพิษลง 

3)  การลดหย่อนภาษี (Tax Allowance) คือ การให้สิทธิประโยชน์ทางด้าน
ภาษีกับผู้ก่อมลพิษ รวมทั้งการยกเว้นภาษีจากการบริโภคสินค้าบางประเภทที่จะท าให้มลพิษลด
ปริมาณลง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าประเภทนั้น  
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4)  แรงจูงใจโดยการบังคับทางกฎหมาย (Financial Enforcement 
Incentive) คือ การสร้างแรงจูงใจโดยการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมาย ที่อยู่ในรูปของ 1. ค่าปรับ 
ที่ผู ้ก่อมลพิษต้องจ่ายเมื่อไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่ และ 2. พันธบัตรการปฏิบัติงาน 
(Performance Bond) เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยลดภาระการก าจัดมลพิษโดยภาครัฐ 
ทั้งนี้ ภาครัฐต้องเรียกเก็บเงินล่วงหน้าจากผู้ประกอบการที่อาจก่อมลพิษและเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
ผู้ประกอบการจะได้รับเงินคืนหลังจากพิสูจน์ได้ว่ากิจการนั้น ๆ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น 
 
2.2  รูปแบบแนวคิดในการจัดการทางสิ่งแวดล้อม 
 

รูปแบบแนวคิดในการจัดการทางสิ่งแวดล้อมถูกน ามาศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ของเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกจัดแบ่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้  

 
2.2.1  หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบ (Polluter Pays Principle: PPP) 
หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Polluter Pays Principle) เรียกย่อ ๆ ว่า “หลัก 

PPP” ถือเป็นหลักที่มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากหลักเศรษฐศาสตร์ จากฐานแนวคิดที่ว่าผู้ประกอบธุรกิจ
การผลิตสินค้าหรือบริการได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือสินค้าสนาม (Public Goods) โดยไม่ได้จ่าย
ค่าตอบแทนและก่อให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตสินค้าซึ่งเป็นผู้ก่อ
มลพิษ จึงควรมีภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมมลพิษ  

ที่มาของหลัก PPP เป็นหลักการซึ่งองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) เริ่มเสนอมาตั้งแต่
ทศวรรษ 1970 และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สาระส าคัญของหลัก PPP 
คือ การส่งเสริมให้น าเอาต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นต้นทุนภายนอกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
การผลิตสินค้าและบริการ (Internalization of Environmental Costs) มิเช่นนั้นแล้ว ก็จะก่อให้เกิด
สภาวการณ์ที่เรียกว่า “ความล้มเหลวของตลาด” (Market Failure) กล่าวคือ เมื่อราคาสินค้าและ
บริการไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ก็จะท าให้มีการบริโภคสินค้าและบริการนั้นมากขึ้น ผู้ผลิตก็ยิ่งผลิต
มากขึ้น ท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงไปเรื่อย ๆ8 
 ต่อมาระเบียบว่าด้วยเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ฉบับปี 
Directive 2008/98/EC ได้น าหลักการของผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบมาเป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบในการน าเศษ
เหลือทิ้งของซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับคืนมา โดยผู้บริโภคไม่ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
และยังก าหนดให้ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องวางหลักประกันทางการเงินเพ่ือป้องกันไม่ให้ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
จากการบริหารจัดการเศษเหลือท้ิงจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

                                                           
8 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และกอบกุล รายะนาคร, กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์

เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552), 
หน้า 9. 
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ส าหรับประเทศไทยหลัก PPP ถือเป็นหลักการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ถูกน ามาใช้ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และในแผนยุทธศาสตร์
และนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ .ศ. 2540-2554 โดยการ
เสนอแนะให้น าเอาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดล้อม  แต่อย่างไรก็ตาม ใน
ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้น าเอาหลัก PPP มาใช้ในทางกฎหมายยังน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการน ามา
น ามาใช้ในรูปแบบของค่าธรรมเนียมในการด าเนินการต่าง ๆ เท่านั้น และยังไม่สามารถตอบสนองต่อ
ต้นทุนที่แท้จริงในการด าเนินการ เช่น ค่าภาคหลวงจากการใช้ทรัพยากรตามกฎหมายป่าไม้ ค่าบริการ
บ าบัดน้ าเสียตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และค่าธรรมเนียม
การเก็บ ขนและก าจัดมูลฝอยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นต้น นอกจากนี้ ใน
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงไม่กี่แห่งที่เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการด าเนินการทาง
สิ่งแวดล้อม เช่น การเรียกเก็บค่าบ าบัดน้ าเสีย ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บค่าบ าบัด
น้ าเสียแล้ว ได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เมืองพัทยา และ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี หรือ
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย ตามกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การให้บริการเก็บ ขน และ ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ พ.ศ. 2545 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ยกตัวอย่างเช่น อัตรา ค่าเก็บและขนมูลฝอย
ทั่วไปประจ ารายเดือน ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เก็บเดือนละ 40 บาท 
เป็นต้น9 
 แนวความคิดว่าด้วยผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (หลัก PPP) ได้น า “หลักว่าด้วยความรับผิดและ
การชดใช้เยียวยา” ต่อบุคคลภายนอกและต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นหลักการส าคัญ นอกจากนี้ยังได้น า
หลัก “ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐและเอกชน” มาปรับใช้ควบคู่กับหลัก PPP โดยให้ถือเป็นภาระของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้น เช่น การส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุน และมีบทบาทในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมมากข้ึน10 

2.2.2  หลักการป้องกันไว้ก่อน (Precautionary Principle) 
2.2.2.1  ความหมายของหลักการป้องกันไว้ก่อน  
หลักการป้องกันไว้ก่อนเป็นวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการพัฒนา

ในสถานการณ์ของความไม่แน่นอน สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นในการด าเนินการอย่างรอบคอบใน
การเผชิญกับความเสี่ยงร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนนั้น โดยไม่ต้องรอความสมบูรณ์จาก

                                                           
9 เรื่องเดียวกัน, หน้า 9.  
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม, กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิ

การ และกรุงเทพมหานคร, รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการก าจัดมูลฝอย
แบบใช้เตาและวิธีฝังกลบ (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2537), หน้า 24-25 อ้างถึงใน สุภาพร ง้าวสุวรรณ์, 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษจากการก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผา 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), หน้า 53. 
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การวิจัยทางวิทยาศาสตร์11 เนื่องจากความไม่แน่นอนถือเป็นภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม 
จึงจ าเป็นที่ต้องป้องกันไว้ก่อนเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงจนไม่อาจแก้ไขได้ "หลักการป้องกันไว้
ก่อน" หรือ "แนวทางป้องกันไว้ก่อน" คือ หลักในการเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันสิ่งแวดล้อมโดย
การป้องกันล่วงหน้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากผลกระทบที่รุนแรงและการขาดความเชื่อมั่นในทาง
วิทยาศาสตร์ที่จะป้องกันเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทุก ๆ เหตุการณ์ได้ เช่น 
การที่มนุษย์ไม่สามารถคาดเดาหรือพยากรณ์เหตุการณ์ทางธรรมชาติได้แม่นย าทุก ๆ เหตุการณ์ เป็นต้น12 
ตัวอย่างของการใช้หลักการป้องกันไว้ก่อน เช่น เรื่องการท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) เพ่ือต้องการที่จะดูว่า ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
จะเกิดขึ้นคืออะไร มีวิธีการอ่ืนอีกหรือไม่ที่จะทดแทน เพ่ือจะไม่ให้เกิดความเสียหายในลักษณะ
เดียวกัน หรือจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือบรรเทาความเสียหายนั้นอย่างไร 
ตลอดจนพิจารณาถึง มาตรการในการแก้ไข หรือผลผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งแผนงานในการ
ควบคุม และติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามรายงานดังกล่าวด้วย13 

2.2.2.2  องค์ประกอบของหลักการป้องกันไว้ก่อน14  
ประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 2 ประการ คือ 

1) การแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ โดยการน าเสนอถึงกิจกรรม
ที่จะด าเนินการจะต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

2)  ภาระผูกผันของสถานประกอบการ ที่ต้องรับผิดชอบต่อระดับของ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการก าหนดมาตรการควบคุมให้รัดกุมตามระดับของความไม่แน่นอนและ
ระดับของอันตรายที่จะเกิดข้ึน 

2.2.2.3  ที่มาของหลักการป้องกันไว้ก่อน  
หลักการป้องกันไว้ก่อนมีที่มาและค าจ ากัดความที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกจากการ

ประชุมริโอ (Rio Conference) หรือ การประชุมสุดยอดของโลก (Earth Summit) ในเดือนมิถุนายน 
ค.ศ. 1992 โดยได้มีการออกประกาศริโอฯ (Declaration of the Rio Conference on 

                                                           
11 Ottawa Chamber of Commerce and Co-Sponsored by the Lethbridge 

Chamber of Commerce and the Energy and Environment Committee, Definition of 
the Precautionary Principle, Retrieved February 5, 2012 from http://www. 
chamber.ca/images/uploads/Proposed_resolutions/2011/08-Definition.pdf 

12 ปีดิเทพ อยู่ยืนยง, หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ใช้ก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการ
ป้องกันภาวะน  าท่วม, ค้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 จาก http://www.midnightuniv.org 

13 วินัย เรืองศรี, เอกสารประกอบการสอน เรื่อง กฎหมายและคดีสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ: 
ม.ป.พ., 2551), หน้า 6 อ้างถึงใน สุภาพร ง้าวสุวรรณ์, มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
มลพิษจากการก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), หน้า 47. 

14 Wikipedia The Free Encyclopedia, Precautionary Principle, Retrieved 
February 5, 2012 from http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_principle 

http://www/
http://www.midnightuniv.org/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90
http://www.midnightuniv.org/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90
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Environment and Development) จากการประชุมดังกล่าว ท าให้ “หลักการป้องกันไว้ก่อน” ถูก
น ามาใช้อย่างกว้างขวางในรูปแบบต่าง ๆ ในข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและในกฎหมาย
ของประเทศต่าง ๆ เช่น  

1.  Convention on Biological Diversity 1992, Preamble 
2.  Convention on Climate Change 1992, Article 3.3 
3.  UK Biodiversity Action Plan, 1994 
4.  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora, Resolution Conf 9.24 (Rev CoP13) 
5.  Cartagena Protocol on Bio-safety to the Convention on Biological 

Diversity 2000 
2.2.2.4  การสร้างหลักการป้องกันไว้ก่อนให้เป็นจารีตประเพณีในกฎหมายระหว่าง

ประเทศ15 
เดิมหลักการป้องกันไว้ก่อนยังไม่ถือเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 

ต่อมาสหภาพยุโรปได้วางกลยุทธ์การค้าแบบสามมิติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สหภาพยุโรปจึงน า
ขอบเขตและขั้นตอนของกฎหมาย WTO มาใช้ในการแก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้หลักการ
ป้องกันไว้ก่อนเกิดเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศได้ สหภาพยุโรปจึงต้องแสดงให้ประเทศสมาชิก
ของสหภาพยุโรปซึ่งส่วนมากเป็นสมาชิกของ WTO ด้วยนั้นน าหลักการป้องกันไว้ก่อนมาเป็นแนว
ปฏิบัติของรัฐและน าหลักการดังกล่าวนั้นมาใช้อย่างจริงจัง 

โดยทั่วไป กฎหมายจารีตประเพณีประกอบด้วยการปฏิบัติ อันเป็นปกติและ
กฎระเบียบภายในรัฐที่รัฐต้องปฏิบัติตาม จนกระท่ังวิธีการเหล่านี้และกฎระเบียบเหล่านั้นได้กลายเป็น
กฎของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น จารีตประเพณีระหว่างประเทศจึงประกอบด้วย 2 เงื่อนไข 
ดังนี้  

1) การแสดงออกของรัฐอย่างต่อเนื่องถึงการมีส่วนร่วมภายในรัฐ ที่
แสดงออกให้เห็นในรูปของการกระท าทางศาล กฎหมาย และวิธีปฏิบัติทางการทูต 

2)  การแสดงออกในรูปของจิตใจหรือความคิดเห็น กล่าวคือ รัฐต้องแสดง
ให้เห็นว่าการกระท าดังกล่าวได้รับการยอมรับตามกฎหมาย ที่แสดงออกให้เห็นในรูปของการปฏิบัติ
ตามภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในรัฐนั้นๆ ว่าพวกเขาเชื่อว่ามีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎนั้น 

2.2.2.5  ข้อตกลงระหว่างประเทศกับหลักป้องกันไว้ก่อน  
สหภาพยุโรปน าหลักป้องกันไว้ก่อนมาบรรจุไว้ในระเบียบว่าด้วยการจัดการเศษเหลือ

ทิ้งของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment: 

                                                           
15 The National Foreign Trade Council, EU Regulation, Standardization and 

the Precautionary Principle: The Art of Crafting a Three-Dimensional Trade 
Strategy That Ignores Sound Science©, August 2003, pp. 27-30, Retrieved February 
5, 2012 from http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/posp47_nftc_eu_ 
reg_final_e.pdf 
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WEEE) วัตถุประสงค์ของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือรักษา
ปกป้องและปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม เพ่ือปกป้องสุขภาพของมนุษย์และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรอบคอบและมีเหตุผล นโยบายที่เป็นพื้นฐานของหลักการป้องกันไว้ก่อนและ
หลักการที่ด าเนินการป้องกันควรจะต้องด าเนินการที่แหล่งที่มาของสภาพแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งหาก
ปล่อยให้เกิดขึ้นจนเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วมาตรการในการเยียวยาแก้ไขโดยการจ่าย
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก็ยากท่ีจะท าให้สิ่งแวดล้อมกลับมาดีดังเดิม  

โดยสรุปแล้วระเบียบว่าด้วยการจัดการเศษเหลือทิ้ งของอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) ได้น าหลักผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่ายและหลักการป้องกันไว้ก่อนมาใช้บังคับ โดยการก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้น าเข้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องร่วมกันรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือภาษีผลิตภัณฑ์ ส าหรับน าไปใช้จ่าย
ในการซื้อซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คืนจากผู้บริโภคและจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือลดการเกิดซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการลดสารอันตรายที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับประเทศไทยน าหลักป้องกันไว้ก่อนมาใช้ส าหรับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยได้ก าหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554 เนื่องจาก
หลักการป้องกันไว้ก่อน (Precautionary Principle) ถือเป็นหลักการจัดการเชิงรุกที่เน้นการป้องกัน
ผลกระทบล่วงหน้า สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มี
ระบบนิเวศที่เปราะบาง โดยให้มีการคุ้มครองรวมทั้งมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ในขั้นการก าหนดนโยบาย 

 
2.2.3  แนวคิดสินค้าแบบบูรณาการ-ครบวงจรชีวิต (Integrated Product Policy: IPP)  
สืบเนื่องจากผลิตภัณฑ์ทุกชนิดก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในกระบวนการ

ผลิต การใช้ผลิตภัณฑ์และการก าจัดเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จึงก่อให้เกิด
แนวความคิดในการบูรณาการสินค้าหรือหลัก IPP ขึ้น โดยการคิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์มา
จนถึงบั้นปลายของผลิตภัณฑ์ หรือ การคิดแบบครบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพ่ือที่จะพยายามลด
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์มักจะยาวและซับซ้อน 
ผ่านการออกแบบเพื่อการตลาด การจัดจ าหน่ายจนในที่สุดได้กลายเป็นของเสีย จึงมักเกี่ยวข้องกับทุก
ฝ่ายทั้งนักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค หลัก IPP จึงพยายามที่จะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในขั้นตอนที่บุคคลเหล่านี้แต่ละคนจะปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานด้านสิ่งแวดล้อมกับผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างกันจ านวนมาก โดยการน าหลัก IPP มาเป็นเครื่องมือในทางเศรษฐศาสตร์ในการออก
กฎระเบียบหรือข้อตกลงโดยสมัครใจ เช่น การติดฉลากเพ่ือสิ่งแวดล้อมและแนวทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น16  
                                                           

16 European Commission, What is Integrated Product Policy, Retrieved 
February 5, 2012 from http://ec.europa.eu/environment/ipp/integratedpp.htm 
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นโยบายสินค้าแบบบูรณาการ (IPP) อาจจะเรียกอีกชื่อคือ “นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ
ผลิตภัณฑ์” เกิดจากความพยายามของสหภาพยุโรปที่จะสร้างเงื่อนไขในการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหภาพยุโรป เพ่ือลดภาระการด้านสิ่งแวดล้อมของ
ผลิตภัณฑ์และบริการตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องมือทางนโยบาย คือ ตลาดสีเขียว
ผ่านทั้งด้านอุปสงค์ (บริโภค) และ ด้านอุปทาน (Product Development)  

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ว่าจ้างบริษัท Ernest & Young กับ University of Sussex
ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวัฎจักรอายุสินค้า จนกระทั่งผลการศึกษาได้กลายมาเป็น “สมุดปกเขียว
ว่าด้วยนโยบายสินค้าครบวงจร” (Green Paper on Integrated Product Policy: IPP) สาระส าคัญ
ของสมุดปกเขียว คือ17 

1. สหภาพยุโรปเสนอให้ใช้นโยบาย IPP ครอบคลุมสินคา้ทุกชนิด รวมถึงสินค้าบริการ 
2. การใช้กลไกราคาเพ่ือช่วยสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมให้สามารถจ าหน่าย

สินค้าได้ในราคาที่เหมาะสม เช่น การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราต่ าส าหรับสินค้าที่มีการลงทุนเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 

3. การกระตุ้นความต้องการสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม (Green Demand) 
โดยใช้การปิดฉลากสินค้าเป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค เช่น การใช้ European Eco label 
ซึ่งเป็นระบบฉลากที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานที่ 3 (3rd Party), Green Claims หรือ Self-
Declarations ซึ่งเป็นการระบุข้อมูลรายละเอียดบนฉลากของผลิตภัณฑ์โดยผู้ผลิตเอง 

4. คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปเห็นว่ามีการก าหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อสินค้าของรัฐใน
กลุ่มประเทศ EU โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมของสินค้านั้นๆ  

หลักการส าคัญของหลัก IPP จึงประกอบไปด้วยความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่ายร่วมกัน ทั้ง “การ
ท างานด้วยตลาด”  “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย” “หลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” และ “ความ
หลากหลายของเครื่องมือที่เป็นนโยบาย” การด าเนินการตามหลัก IPP จึงเกี่ยวข้องกับระเบียบต่าง ๆ 
อีก 6 ฉบับ คือ18 

1.  Directive 2002/95/EC ของสหภาพยุโรป ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2003 ข้อจ ากัด
ของการใช้สารอันตรายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (RoHS) จุดมุ่งหมายของระเบียบ
ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ "การมีส่วนร่วมในการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และ
การกู้คืนสิ่งแวดล้อมและการก าจัดของเสียอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ” ถ้าผลิตภัณฑ์

                                                           
17 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สถาบันวิจัยและพัฒนา และบริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด, รายงานวิจัย เรื่อง โครงการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลด คัด
แยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เล่มท่ี 1/5 (รายงานการวิจัย เสนอต่อกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552), หน้า 3-15 - 3-16.  

18 Arne Remmen, Rikke Dorothea Andersen and Carl Dalhammar, Integrated 
Product Policy Instruments, Retrieved February 5, 2012 from http://www.resource 
eefficiency.aau.dk/Policy%20Brief%202%20%20Integrated%20Product%20Policy%20In
struments.pdf 

http://www/
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เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบนี้ ผลิตภัณฑ์จะถูกสั่งห้ามขายในตลาด
สหภาพยุโรป 

2.  Directive 2002/96/EC ของสหภาพยุโรป ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2003 ระเบียบว่า
ด้วยการจัดการเศษเหลือทิ้งของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (WEEE) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความรับผิดชอบ โดยการน ากลับมาใช้ใหม่ วัตถุประสงค์ของ WEEE คือ ล าดับแรก ป้องกันของเสีย
จากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) และน ามาใช้ใหม่ โดยการ 
รีไซเคิลและรูปแบบอ่ืน ๆ ของการกู้คืนของเสียดังกล่าว เพ่ือลดการก าจัดของเสีย นอกจากนี้ยัง
พยายามที่จะปรับปรุงสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของทุกผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการวงจรชีวิตของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้จัดจ าหน่ายและผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการบ าบัดของเสียจากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

แนวความคิดที่อยู่เบื้องหลังการควบคุม คือ การรับผิดชอบในขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอน
สุดท้ายของวงจรผลิตภัณฑ์ แรงจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับการผลิตเพ่ือบูรณาการผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สิ่งแวดล้อมและตัวเลือกของการรีไซเคิลตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ตามท่ีปรากฏในมาตรา 4 ความว่า 
"รัฐสมาชิกจะต้องสนับสนุนให้การออกแบบและการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ค านึงถึงและอ านวยความสะดวกต่อการรื้อและการกู้คืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ซ้ าและการรีไซเคิล
ของส่วนประกอบและวัตถุดิบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์” 

3.  Directive 2005/32/EC ของสหภาพยุโรป ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2005 ก าหนด
กรอบส าหรับการตั้งค่าส าหรับ Eco Design ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน (EuP) 

4.  Directive 2009/125/EC ของสหภาพยุโรป ฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม 2009 ก าหนด
กรอบส าหรับการตั้งค่าส าหรับ Eco Design ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (ERP) ส าหรับ 
ระเบียบ EuP และ ERP เป็นกรอบการท างานที่สร้างขึ้นมาส าหรับการตั้งค่า Eco Design และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ในมาตรการการ
ด าเนินการ (IM) วัตถุประสงค์ของระเบียบเพ่ือให้เกิดการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ในตลาดเป็นไป
อย่างเสรีกับความต้องการของการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม (Eco Design) เพ่ือ “ก่อเกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการเพ่ิมพลังงานประสิทธิภาพและระดับของการป้องกันจากสภาพแวดล้อม
ในเวลาเดียวกัน เพ่ิมการรักษาความปลอดภัยของการจัดหาพลังงาน” 

5.  Regulation (EC) No 66/2010 ของสหภาพยุโรป ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2009 
ก าหนดเรื่อง Eco label 

6.  Directive 2010/30/EU ของสหภาพยุโรป ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2010 เพ่ือบ่งชี้
การติดฉลากและข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของการใช้พลังงานและทรัพยากรอ่ืนๆ ของผลิตภัณฑ์
ที่เก่ียวข้องกับพลังงาน 

นโยบายผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (IPP) ถือเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปที่สามขั้นตอนในกระบวนการ
ตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่  การประยุกต์ใช้
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หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (ซึ่งก็คือการแก้ไขราคาของผลิตภัณฑ์นั่นเอง) การเลือกของผู้บริโภค 
และการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์19 ดังนี้ 

1.  การแก้ไขราคาของผลิตภัณฑ์ 
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดต้องสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนที่แท้จริงของ

ราคาสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น นั้นคือ การประยุกต์หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้ โดยการ
น าค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมรวมเข้ากับราคาของผลิตภัณฑ์ 

แนวความคิดหลักของสมุดปกเขียวเป็นวิธีในการด าเนินการโดยการน าหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้
จ่ายที่แตกต่างการจัดเก็บภาษีตามผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เช่น การ
ประยุกต์ใช้การปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าที่ติดฉลาก Eco-Label หรือ การปรับปรุงภาษี
สิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

หลักความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์นี้ถูกน าไปรวบไว้ใน Directive 2000/53/EC และ ระเบียบ
ว่าด้วยการจัดการเศษเหลือทิ้งของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and 
Electronic Equipment: WEEE) ซึ่งจ าเป็นต้องขยายขอบเขตให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ซึ่งต้องมีการ
ขยายขอบเขตที่จะครอบคลุมเพ่ิมข้ึน 

2.  การเลือกของผู้บริโภค 
สมุดปกเขียวว่าด้วยนโยบายสินค้าครบวงจรนี้แสดงให้เห็นกระบวนการของความรู้ผู้บริโภค 

(รวมทั้งเด็ก) และ บริษัท เป็นวิธีส าคัญของการส่งเสริมและแสดงให้เห็นถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึนของผู้บริโภค 

วิธีการเลือกของผู้บริโภค แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความเข้าใจข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
และดูความน่าเชื่อถือผ่านการติดฉลากบนผลิตภัณฑ์หรือผ่านแหล่งที่มาได้อย่างง่ายขึ้น เพ่ือที่จะลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควรจะวาดให้เข้ากับสภาพที่ เหมาะสมในการใช้งานของผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลใหม่เปิดโอกาสส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงการ
ประเมินและข้อมูลที่ดีที่สุดการปฏิบัติ 

สหภาพยุโรปได้สร้างฉลากเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Eco Label) ขึ้นมาเพ่ือแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มา
ของข้อมูลส าหรับผู้บริโภค แต่จ าเป็นต้องพัฒนาขอบเขตของผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางขึ้น รวมถึงการ
เพ่ิมเงินทุนสาธารณะเพ่ือการจัดท าฉลากเพ่ือสิ่งแวดล้อมข้ึนทั้งในระดับสหภาพยุโรปและในระดับชาติ 

ส่วนเครื่องมืออ่ืน ๆ มีแนวโน้มที่จะส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ถูกประกาศ
ไว้ โดยการติดฉลากมาตรฐาน ISO (ประเภทที่สาม) ในอนาคตอันใกล้คณะกรรมการจะน าเสนอ
แนวทางในการก าหนดและการประเมินผลอีกครั้ง 

3.  การออกแบบเชิงนิเวศของผลิตภัณฑ์ 
ในมุมมองการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจขยายวงกว้างของผลิตภัณฑ์ออกไป มีขั้นตอน

จะต้องด าเนินการในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอด

                                                           
19 European Union, Integrated Product Policy, Retrieved February 5, 2012 

from http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l28011 
_en.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/
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วงจรชีวิตของพวกเขา วงจรชีวิตสินค้าคงเหลือ (LCIs) และการวิเคราะห์วงจรชีวิต (LCAs) เป็น
เครื่องมือที่มปีระสิทธิภาพเพ่ือการนี้ 

สมุดปกเขียว ก าหนดแนวทางการออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อมและกลยุทธ์ทั่วไปส าหรับการบูร
ณาการสิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบผ่านกระบวนการที่สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
การขายของบริษัทได้ โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมในบริบทของกระบวนการถือเป็นมาตรฐานที่พึง
ปรารถนา 

สมุดปกเขียวเสนอการตั้งค่าของกลุ่มที่ศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้นจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อัน
พยายามจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่ งแวดล้อมและลบอุปสรรคที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่
เฉพาะเจาะจงของแต่ละผลิตภัณฑ์ 

กลยุทธ์ในการน าหลักแนวคิดสินค้าแบบบูรณาการ-ครบวงจรชีวิต (หลัก IPP) มาประยุกต์ใช้20   
1. การประยุกต์ใช้ภาษีและเงินอุดหนุนเพ่ือสร้างการตั้งสิทธิในทางเศรษฐกิจและการจัดตั้ง

ขึ้นเป็นกฎหมาย และความพยายามอ่ืน ๆ รวมถึงการใช้ของข้อตกลงโดยสมัครใจและมีมาตรฐานและ
กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง 

2. การน าเสนอการสร้างแพลตฟอร์มในระดับของสหภาพยุโรปเพ่ือแบ่งปันผลการศึกษา
แบบครบวงจรชีวิตและการให้ข้อมูลส าหรับการเข้าถึงเพ่ิมเติม  ความคิดริเริ่มนี้จะสอดคล้องกับ
ความคิดริเริ่มโปรแกรมและวงจรชีวิตสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้ความคิด
ดังกล่าวยังครอบคลุมถึงวิธีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ภาระหน้าที่การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือให้บรรลุยังคงปรับปรุงในขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรม 

3. การส่งเสริมบทบาทของผู้บริโภคด้วยการแบ่งปันข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พวก
เขาใช้และเสรีภาพในการตัดสินใจ ส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มมีกระบวนการสีเขียวและฉลาก
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลาก EU Eco และ ฉลาก EU Energy 

 
2.2.4  หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility:  

EPR) 
หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต เป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการป้องกันปัญหาทางด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยเป็นแนวคิดที่พัฒนาต่อยอดมาจากหลัก
ทั่วไปของนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 หลักการ คือ หลักการที่ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 
หลักการป้องกันไว้ก่อน และการคิดแบบครบวงจรชีวิต แนวคิดนี้ได้น าเสนออย่างเป็นทางการครั้งแรก
ในรายงาน Swedish Ministry of Environment and Natural Resource ที่น าเสนอตัวแบบของ
การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตต่อรัฐบาลสวีเดน ต่อมา Lindhqvist ได้พัฒนาแนวความคิดนี้
และให้ค านิยามแนวคิดนี้ว่า 

 

                                                           
20 European Union, Integrated Product Policy: Building on Environmental 

Life-Cycle Thinking Summary, Retrieved February 5, 2012 from http://center. 
sustainability.duke.edu/sites/default/files/documents/integratedproductpolicy.pdf 

http://center/
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“หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต เป็นหลักการทางนโยบายที่ขยายความ
รับผิดชอบของผู้ผลิตไปยังช่วงต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมการ
ปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมของระบบผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ทั้งนี้ ในชั้นต้น การ
ขยายความรับผิดชอบนี้มุ่งไปที่การรับคืนการรีไซเคิล และการก าจัดซากผลิตภัณฑ์ 
ในทางปฏิบัติ หลักการทางนโยบายจะเป็นพ้ืนฐานของการเลือกชุดของเครื่องมือ
ทางนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการบริหาร เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ หรือ
เครื่องมือทางสารสนเทศที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการบรรลุเป้าหมายของนโยบายใน
บริบทเฉพาะหนึ่ง ๆ”21  

 
หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility:  EPR) จึง

ถือเป็นหลักการที่ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบทางการเงินและทางกายภาพในการรับคืนผลิตภัณฑ์ของตน 
เมื่อผลิตภัณฑ์นั้นหมดอายุการใช้งานแล้ว กิจกรรมที่ด าเนินไปภายใต้แนวความคิดนี้ เช่น การที่ผู้ผลิต
รับผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุใช้งานของตนกลับคืนจากผู้บริโภค ซึ่งอาจด าเนินการโดยผู้ผลิตเองหรือบุคคล
อ่ืนก็ได้  

2.2.4.1  เป้าหมายของหลักการ EPR22 
ประการแรก การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ควรมุ่ง

ส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบของผลิตภัณฑ์ที่เอ้ืออ านวยต่อการการจัดการซากที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Design For Environment: DFE) เป้าหมายในข้อนี้จึงไปสอดคล้องกับหลักความ
รับผิดชอบของผู้ผลิตเชิงปัจเจก (หลัก IPR) ที่มุ่งเน้นตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมจนไปถึงบั้นปลายชีวิตผลิตภัณฑ์ 

เป้าหมายประการแรก สามารถแบ่งย่อยออกเป็น  
1.  การปรับปรุงการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ และ  
2.  การปรับปรุงการออกแบบระบบผลิตภัณฑ์  
ตัวอย่างของการปรับปรุงการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ คือ การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม การลดชนิดของวัสดุที่ใช้ในผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะพลาสติก การลดขนาดและน้ าหนัก
และการเพิ่มความทนทานของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น การปรับปรุงการวางแผนในส่วนอ่ืนที่นอกเหนือจาก

                                                           
21 Lindhqvist, Extended Producer Responsibility in Cleaner Production: 

Policy Principle to Promote Environmental Improvements of Product Systems, 
Doctoral Dissertation, The International Institute for Industrial Environmental 
Economics Lund University, 2000), p. 154 อ้างถึงใน ปเนต มโนมัยวิบูลย์, โทมัส ลิงควิสท์ และ
นาโอโกะ โทโจ, รายงาน เรื่อง หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตในบริบทของประเทศ
ก าลังพัฒนา การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (รายงาน
การวิจัย เสนอต่อ The International Institute for Industrial Environmental Economics  
Lund University Sweden, 2552), หน้า 4-6. 

22 Ibid., p. vi 
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ตัวผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี การรีไซเคิล  การบ าบัดและการก าจัดซาก
ผลิตภัณฑ์ การจัดการเก็บรวบรวมที่มีประสิทธิภาพ หรือการใช้หลักการตลาดแนวใหม่ เช่น การให้
เช่าบริการของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ จะถือเป็นการออกแบบระบบผลิตภัณฑ์  

ประการที่สอง ถือเป็นเป้าหมายตามแผนปกติของการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบการบริหาร
จัดการผ่านการจัดเก็บ รวบรวม บ าบัด ก าจัด และน ากลับมาใช้ใหม่ ส าหรับการจัดการซากผลิตภัณฑ์
ที่เป็นเป้าหมายนี้ แผน EPR ที่มีประสิทธิผลควรจะสามารถ  

1.  เก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และเก่าอย่างทั่วถึงและมีการคัดแยก
ประเภทซากอย่างเหมาะสม  

2.  มีการบ าบัดและปรับสภาพซากผลิตภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมมาอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และ  

3.  มีการน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ผ่านการใช้ซ้ า การรีไซเคิล และวิธีการน ากลับมา
ใช้ใหม่อ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามแนวคิด “ระดับชั้นของการจัดการขยะ” (Waste 
Hierarchy) 

2.2.4.2  ประเภทของความรับผิดชอบตามหลัก EPR 
Lindhqvist ได้ให้ค านิยามของความรับผิดชอบทั้ง 4 ประเภทไว้ดังนี้23 

1)  ภาระทางกฎหมาย (Liability) หมายถึง ความรับผิดชอบของผู้ผลิตต่อ
ความสูญเสียด้านสิ่งแวดล้อมที่พิสูจน์แล้วว่าเกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น ขอบเขตของภาระทางกฎหมายจะ
เป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมายและอาจจะครอบคลุมช่วงชีวิตต่างๆ  ของวงจรผลิตภัณฑ์รวมถึง
ในช่วงการใช้งานและการทิ้งซากผลิตภัณฑ์ 

2)  ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจหรือความรับผิดชอบทางการเงิน 
(Economic/Financial Responsibility) หมายถึง การที่ผู้ผลิตรับผิดชอบภาระต้นทุนที่เกิดจากการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ผลิตอาจจะแสดงความรับผิดชอบในส่วนนี้โดยตรงหรือ
โดยอ้อม ผ่านการจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือจัดการซากผลิตภัณฑ์ 

3)  ความรับผิดชอบทางกายภาพ (Physical Responsibility) หมายถึง ระบบ
ที่ผู้ผลิตเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมทางกายภาพเพ่ือจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือบ าบัดผลกระทบอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ 

4)  ความรับผิดชอบทางสารสนเทศ (Informative Responsibility) หมายถึง 
การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต โดยก าหนดให้ผู้ผลิตต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้าน
สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต  

 

                                                           
23 Ottawa Chamber of Commerce and co-sponsored by the Lethbridge 

Chamber of Commerce and the Energy and Environment Committee, op.cit.  
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ภาพที่ 2.1  ตัวแบบส าหรับการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต24  

 
หลักการการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ EPR นั้นได้ช่วยให้การก าหนด

นโยบายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิผล โดยการกระตุ้นให้
เกิดการปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบของผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมไปถึงการสร้างระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการน ากลับมาใช้ใหม่เพ่ือรักษาคุณภาพของทรัพยากร โดยการตัดวงจร
เส้นตรงของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพที่ 2.2 เป็นวงจรการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นรูปวงกลม ดังภาพที ่2.3 

 
 

ภาพที่ 2.2 วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แบบเส้นตรง25 
 

                                                           
24

 Lindhqvist, op.cit. 
 

25 Greenpeace International, Toxic Tech Pulling the Plug on Dirty 
Electronics, Retrieved January 31, 2013 from http://www.greenpeace.org/ 
eastasia/Global/eastasia/planet-2/report/2005/5/toxic-tech-puling-the-plug-o.pdf  
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ภาพที่ 2.3 วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์แบบวงกลมตามหลัก EPR26 
 

ในปี ค.ศ. 2002 สหภาพยุโรปได้ลงมติเห็นชอบในหลัก EPR ว่าด้วยการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกัน 2 ระเบียบ คือ ระเบียบว่าด้วยการจัดการเศษ
เหลือทิ้งของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic 
Equipment: WEEE) และระเบียบว่าด้วยการจ ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Restriction of Hazardous Substances: RoHS) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกน าไปก าจัดโดยการเผาทิ้งและการฝังกลบ  และเพ่ือก าจัดสาร
อันตรายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เหล่านี้27 เนื่องจากหลัก EPR จะออกแบบกลไกให้ผู้ผลิตต้องแสดง
ความรับผิดชอบในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการเก็บ
รวบรวม การจัดการเศษซากเหลือทิ้ง หรือการน ากลับมาใช้ใหม่ โดยผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าที่ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการท าลายซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่หมดสภาพหรือ
หมดอายุการใช้งาน รวมทั้งค่าใช้ในการด าเนินปรับปรุงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้
สามารถปรับสภาพ และน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เพ่ือประหยัดต้นทุนการผลิต และลดปริมาณของซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย ดังนั้น ระเบียบ WEEE และ RoHS ที่ประกาศ
ออกมานั้นจะเป็นตัวช่วยให้โมเดลของ EPR เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น28 

2.2.4.3  การน าหลัก EPR มาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันซากผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 3 ทาง คือ29  

                                                           
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 “แนวการพัฒนากลไกกลการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์,” Engineering Today 5,         

57 (กันยายน 2550): 65-70.   
29 Greenpeace International, op. cit. 
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1)  การน ามาเป็นเครื่องมือทางกฎระเบียบหรือมาตรการบังคับ เช่น การ
บังคับให้รับผลิตภัณฑ์คืน การห้ามและจ ากัดการใช้วัสดุหรือส่วนประกอบใด ๆ ที่ไม่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2)  การน ามาเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดเก็บภาษีสินค้าหรือ
ส่วนประกอบที่เป็นสารอันตรายตามที่ห้ามไว้ การเก็บภาษีวัสดุใหม่ที่ไม่ได้ผ่านการรีไซเคิล การจัดเก็บ
ค่าท้ิงขยะและของเสียล่วงหน้า เป็นต้น 

3)  การน ามาเป็นเครื่องมือทางข้อมูลข่าวสาร โดยการรวบรวมและแสดง
ข้อมูลให้กับผู้บริโภค ซึ่งอาจเป็นการแสดงข้อมูลโดยสมัครใจเพ่ือการแข่งขันทางการตลาด หรือการ
บังคับใช้เป็นกฎหมายก็ได้ เครื่องมือดังกล่าวประกอบไปด้วยการใช้ฉลากรับรองคุณภาพทาง
สิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว หรือเพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากแสดงการประหยัด
พลังงาน, ฉลากแสดงการไม่ใช้สาร CFC เป็นต้น 

 
2.2.5 หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตเชิงปัจเจก (Individual Producer 

Responsibility: IPR) 
หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตเชิงปัจเจก หรือหลัก IPR ถือเป็นรูปแบบของธุรกิจ

รูปแบบใหม่ เนื่องจากหลักการ IPR จัดเป็นนโยบายที่กระตุ้นให้ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบในวัฏจักร
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของตนตั้งแต่ต้นทางยังปลายทาง (ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์) แทนการผลักภาระสู่ผู้บริโภค พร้อมยังสนับสนุนให้เกิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวงจร
ผลิตภัณฑ์30 

หลักความรับผิดชอบของผู้ผลิตเชิงปัจเจก หรือหลัก IPR เกิดขึ้นเมื่อผู้ผลิตแต่ละรายจะต้อง
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของตน โดย Tojo ได้ให้ค านิยามหลัก IPR ไว้ 3 ด้าน 
ดังนี้31 

 
 

                                                           
30 Joint Statement by a Group of Industry and NGOs on Producer 

Responsibility for Waste Electrical and Electronic Equipment (2 March 2007), 
Retrieved January 31, 2013 from http://www.greenpeace.org/international 
/PageFiles/24472/joint-statement-by-a-group-of.pdf 

31 N. Tojo, Extended Producer Responsibility as a Driver for Design 
Change-Utopia or Reality?, IIIEE Dissertation, Lund University, 2004, pp. 274-276 อ้าง
ถึงใน ปเนต มโนมัยวิบูลย์, โทมัส ลิงควิสท์ และนาโอโกะ โทโจ, รายงาน เรื่อง หลักการขยายความ
รับผิดชอบของผู้ผลิตในบริบทของประเทศก าลังพัฒนา การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (รายงานการวิจัย เสนอต่อ The International Institute for 
Industrial Environmental Economics  Lund University Sweden, 2552), หน้า 7. 
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2.2.5.1  การรับผิดชอบเชิงปัจเจกทางค่าใช้จ่าย 
ความรับผิดชอบเชิงปัจเจกทางค่าใช้จ่ายกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การรับผิดชอบในภาระ

ทางการเงินของผู้ผลิตในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์ของตนเองเพียงผู้เดียว หรือ หากผลิตภัณฑ์
เหล่านั้นมีความคล้ายคลึงกัน ผู้ผลิตแต่ละรายก็สามารถที่จะรวมตัวกันเพ่ือรับผิดชอบในภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ร่วมกันได้ 

2.2.5.2  ความรับผิดชอบเชิงปัจเจกทางกายภาพ 
1)  ผู้ผลิตรายหนึ่งรายใดแสดงความรับผิดชอบเชิงปัจเจกทางกายภาพเมื่อ 

1. มีการแยกซากผลิตภัณฑ์อย่างน้อยตามยี่ห้อของผู้ผลิตนั้น และ 2. ผู้ผลิตนั้นมีบทบาทและสามารถ
ควบคุมการจัดการซากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ในระดับหนึ่ง  

2)  การแสดงความรับผิดชอบร่วมกันทางกายภาพเกิดขึ้นเมื่อ 1. ผลิตภัณฑ์
แบบเดียวกันได้มีการจัดรวมกันไปโดยไม่มีการแบ่งแยกตามยี่ห้อ และ 2. การจัดการซากผลิตภัณฑ์
ไม่ได้อยู่ภายใต้อ านาจของผู้ผลิต 

2.2.5.3 ความรับผิดชอบทางสารสนเทศแบบปัจเจก 
ผู้ผลิตรายหนึ่งรายใดมีความรับผิดชอบทางสารสนเทศแบบปัจเจก เมื่อผู้ผลิตนั้นให้

ข้อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของตน เช่น ต าแหน่งของสารอันตราย ชนิดและองค์ประกอบ
ของวัสดุที่ใช้ ฯลฯ รวมถึงข้อมูลบางประเภท เช่น ข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับแผนงาน ที่ตั้งของจุดรับคืน 
ฯลฯ เป็นต้น 

ดังที่กล่าวไปแล้ว ความรับผิดชอบของผู้ผลิตเชิงปัจเจกนั้นเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ในหลัก 
EPR โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพราะความเป็นปัจเจกจะท าให้เกิดความเฉพาะเจาะจงและ
สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตแต่ละรายแข่งขันกันปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบของ
ผลิตภัณฑ์ของตน ทว่า แนวคิด IPR มักจะถูกโจมตีถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติว่า การที่ผู้ผลิตแต่
ละรายต้องรับผิดชอบและพัฒนาระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์ของตนอาจจะท าให้เกิดความซ้ าซ้อน 
ความยุ่งยากในการก ากับดูแล และปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา ดังนั้น จึงสร้างแนวคิดความรับผิดชอบของ
ผู้ผลิตเชิงปัจเจก (IPR) ขึ้นเพ่ือให้ผู้ผลิตสามารถร่วมมือกันในการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
แนวคิดนั่นเอง 

หลัก IPR กับระเบียบว่าด้วยการจัดการเศษเหลือทิ้งของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE)32 หลัก IPR ถูกแปลออกมาจาก
ระเบียบ WEEE ที่สหภาพยุโรปประกาศใช้ จากอารัมภบทที่ 20 และจากมาตรา 8 ของระเบียบ 
WEEE แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วในระเบียบ WEEE จะไม่ได้ใช้ค าว่าหลัก IPR เป็นค าเฉพาะเจาะจง
แต่จากอารัมภบทและข้อความในมาตรา 8 จึงท าให้สามารถถอดความหมายออกมาเป็นหลักการ
ดังกล่าวนั่นเอง ข้อความในมาตรา 8 ได้กล่าวถึง “อนาคต” และ “ประวัติศาสตร์” ของระเบียบ 
WEEE โดยก าหนดให้ผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบในทางการเงินส าหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดมาตั้งแต่
ก่อนวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2005 เพราะว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อ

                                                           
32 Individual Producer Responsibility Work, How does the WEEE Directive 

Include IPR?, Retrieved January 31, 2013 from http://iprworks.org/about.asp#Q2 
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สิ่งแวดล้อมได้ก่อนหน้านี้ และส าหรับอนาคตของระเบียบ WEEE ได้ก าหนดให้ผู้ผลิตจะต้อง
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ง่ายต่อการถอดแยกชิ้นส่วน เพ่ือให้ง่ายต่อการรีไซเคิล และเป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง ดังนั้น ในอนาคตผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบทางการเงินต่อการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่
มีตราสัญลักษณ์ของสินค้าตนเอง ส าหรับอนาคตคงจะมีการระบุหลัก IPR ไว้ในมาตรา 8.2 ของ
ระเบียบ WEEE เพ่ือกล่าวถึงความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยปรับ
เข้ากับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายในซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
2.2.6  หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการส าคัญเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากการที่ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Rio Declaration 
on Environment and Development) หลักการที่ 7 และ 27 ได้ให้ความส าคัญกับการที่ทุกฝ่าย
จะต้องร่วมกันด าเนินการในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนหรือภาคี  (Partnerships) ทั้งในระดับ
ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลและระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มประชาสังคม33 

การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาส
แสดงทัศนะ และเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพ่ือแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆ 
เกี่ยวกับโครงการที่ เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับร่วมกันทุ กฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมใน
กระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มแรก เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และการรับรู้ -เรียนรู้การปรับเปลี่ยนโครงการ
ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย34 โดยหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะ
การเข้าร่วมตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ไม่ใช่การจัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแค่ครั้งเดียว35 

ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยตามแนวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมี
พัฒนาการความเป็นมาในการรับรองสิทธิแก่ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะสิทธิขั้นพ้ืนฐานและสิทธิ
การมีส่วนรวมทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้เพ่ิมเติมบทบัญญัติในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการกระท าที่เป็นการท าลายสิ่งแวดล้อม ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ 

                                                           
33 กรมควบคุมมลพิษ และมูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมประเทศไทย, “โครงการรวบรวม

บทบัญญัติกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือจัดท าประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม,” ใน เอกสารประกอบ 
การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั งที่ 2-6 ส าหรับ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ, 28 พฤษภาคม-11 
กรกฎาคม 2555, ณ จังหวัดเชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร,  หน้า 7. 

34  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ส านักวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ: บี. วี. ออฟเซ็ต, 
2549), หน้า 18. 

35  อรทัย ก๊กผล, คู่คิด คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับ
นักบริหารท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, 2552), หน้า 18. 
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และการก่อให้มลพิษไว้ในหลายมาตรา จึงถือเป็นรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับที่
ผ่าน ๆ มา อาท ิ

มาตรา 57 ระบุว่าประชาชนและชุมชนย่อมมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และแสดง
ความคิดเห็นของตน ต่อโครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อตนและชุมชน ก่อนการเริ่มด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรม  

มาตรา 66 ก าหนดให้บุคคลซึ่งรวมเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมี
สิทธิมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน และ 

มาตรา 67 วรรค 2 ก าหนดให้การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่
จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัด
ให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน รวมทั้งได้ให้
องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็น
ประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว  

มาตรา 85(4) (5) ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน (ส่วนที่ 8 แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ยังได้ก าหนดอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการจัดการทางสิ่งแวดล้อม ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 290 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมาย
บัญญัติ กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการ การบ ารุงรักษา และ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่
อยู่ในเขตพ้ืนที่  

2.  การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขต
พ้ืนที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีของตน  

3.  การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี  

4.  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จึงเป็นมาตรการทางกฎหมาย

ที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงทั้งทางการเมืองและการ
บริหารภาครัฐ และทางสิ่งแวดล้อม นอกจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ก าหนดเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไว้ ประเทศไทยยังมีมาตรการทางกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในหลากหลายประเด็น เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงถอด
ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
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ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 เป็นต้น กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ยกเป็นตัวอย่างนี้ต่างเป็นมาตรการทาง
กฎหมายที่ก าหนดให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมแสดงบทบาทของตนได้ตามที่กฎหมายเปิดช่องให้
สามารถด าเนินการได้  

กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในทางวิชาการแบ่งแยกได้เป็นหลายระดับ ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
กิจกรรมหรือโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่ให้สิทธิแก่ประชาชน
ว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในระดับใด แต่อย่างไรก็ตามระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถจ าแนกได้เป็น 6 
ระดับ36 

ระดับท่ี 1 ร่วมรับรู้ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ กิจกรรม หรือการ
ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นทั้งระดับความคิดริเริ่ม นโยบาย และการด าเนินการของหน่วยงานรัฐ รวมทั้ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ียอมเปิดเผยให้แก่ประชาชนได้รับรู้ 

ระดับที่ 2 ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น หมายถึง ความคิดริเริ่ม นโยบายและการ
ด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้สิทธิแก่ปะชาชนในการมี
ส่วนร่วมรับรู้ตามระดับที่ 1 นั้น ประชาชนมีสิทธิเข้ามีส่วนร่วมคิดหรือร่วมแสดงความคิดเห็นต่อสิ่ง
เหล่านั้น ในฐานที่เป็นประชาชนที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องและรับผลกระทบ หากได้มีโครงการหรือกิจกรรม
นั้น ๆ เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนและความคิดเห็นของประชาชนย่อมมีความส าคัญต่อการน าไปใช้
ประกอบในการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งการด้วย 

ระดับที่ 3 ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ หมายถึง โครงการหรือกิจการใดๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นที่ยังอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจนั้น ผู้มีอ านาจตัดสินใจยินยอมที่จะให้ประชาชนร่วม
พิจารณาและร่วมตัดสินใจด้วย ในฐานะที่เป็นประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งหากมีการผิดพลาดหรือถูกต้อง
ประการใดจากการพิจารณาและตัดสินใจที่จะให้โครงการหรือกิจการนั้น ๆ เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือไม่ 
ประชาชนในท้องถิ่นย่อมจะต้องร่วมรับผิดชอบและรับผลกระทบด้วย 

ระดับท่ี 4 ร่วมด าเนินการ หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
นั้น ๆ ตามศักยภาพ ความพร้อม และความเหมาะสมของประชาชนในแต่ละขั้นตอนของการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรม เช่น ด าเนินการปลูกป่า ด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ระดับที่ 5 ร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล หมายถึง ในระหว่างการด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมนั้น ๆ อาจมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับนี้
จึงมีทั้งการติดตามตรวจสอบว่า การด าเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขั้นตอนของ
                                                           

36  สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545) 
อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สถาบันวิจัยและพัฒนา และบริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด, รายงานวิจัย เรื่อง โครงการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลด คัด
แยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เล่มท่ี 1/5 (รายงานการวิจัย เสนอต่อกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552), หน้า 3-2. 
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การด าเนินการตามที่แจ้งไว้หรือไม่ และมีการป้องกันแก้ไขปัญหาในระหว่างนั้นเพ่ือมิให้โครงการหรือ
กิจการนั้น ๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ระดับที่ 6 ร่วมรับผล หมายถึง เมื่อโครงการหรือกิจการที่เกิดขึ้นและด าเนินการไปแล้วนั้น 
เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างไร ประชาชนย่อมจะต้องร่วมรับผลดังกล่าวนั้นด้วย 

หากกฎหมายใดมีการบัญญัติรองรับกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 6 ระดับ ย่อม
หมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายนั้น ๆ เป็นไปอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด แต่
ในสภาพความเป็นจริงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมระดับบ้างย่อมขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการหรือ
กิจกรรมและความพร้อมของประชาชนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับนั้น ๆ หรือไม่ด้วย  

เป็นที่น่าสังเกตว่าในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีพระราชบัญญัติโดยเฉพาะที่จะรองรับสิทธิ
ของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉะนั้น การให้สิทธิการมีส่วนร่วมจึงอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพิจารณาใน
ประเด็นของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์จึงจ าเป็นต้องได้รับส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับเอกชน ระดับหน่วยงานของรัฐ 
และประชาชนตั้งแต่ในระดับที่ 1 จนถึงระดับท่ี 6 กล่าว คือ 

ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นประโยชน์
และโทษของซากผลิตภัณฑ์เหล่านั้น 

ร่วมคิด เพ่ือที่จะหาวิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น 

ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ในการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ร่วมด าเนินการ โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล ถึงผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการร่วมด าเนินการคัดแยก
ขยะรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ร่วมรับผลที่จะเกิดข้ึนจากการด าเนินการดังกล่าว  
 

2.2.7 หลักการควบคุมและเคลื่อนย้ายเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 เนื่องจากปริมาณของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นับวันยิ่งมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้น จึงอาจเกิดปัญหาในการจัดการเศษซากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ดังนั้น กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการรีไซเคิลเศษซากผลิตภัณฑ์อาจท าการขนส่งผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ด้อยคุณภาพเข้าสู่ประเทศด้อยพัฒนาในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น การ
จ าหน่าย หรือการบริจาค เป็นต้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการก าจัดซากผลิตภัณฑ์เหล่านั้น อันจ าเป็นต้อง
รับผิดชอบในต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนี้ การควบคุมและเคลื่อนย้ายซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เ พ่ือที่จะลดการเคลื่อนย้ายของเสียที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากสิ่งส่วนหรือ
ส่วนประกอบของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการจัดการกับ
ซากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจากแหล่งก าเนิด อันมีผลดีเนื่องจากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ก่อก าเนิด
ขึ้นมานั้น ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทย่อมเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดถึง
ส่วนประกอบและวัตถุดิบในการประกอบ ดังนั้นจึงควรเป็นผู้ผลิตที่จะต้องท าเข้าร่วมรับผิดชอบในการ
ก าจัดซากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วยตนเอง  
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จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้น จึงมีความส าคัญที่จะต้องควบคุมการเคลื่อนย้ายซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นล้วนแล้วแต่
ประกอบไปด้วยสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคน ดังนี้ ในหลักการควบคุมและ
เคลื่อนย้ายเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้น าหลักการควบคุมของเสีย
อันตรายตาม “อนุสัญญาบาเซล ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและ
การก าจัด” มาใช้เพ่ือควบคุมของเสียที่เกิดจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดย
การใช้ระบบการแจ้งข้อมูลล่วงหน้า กล่าวคือ ก่อนการน าเข้า ส่งออก และน าผ่านของเสียอันตรายไป
ยังประเทศอ่ืนจะต้องแจ้งรายละเอียดและขออนุญาตตามขั้นตอนจากหน่วยงานที่มีอ านาจของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนการขนส่ง และการขนส่งต้องจัดให้มีเอกสารการเคลื่อนย้ายการบรรจุหีบ
ห่อ การติดฉลาก และการขนส่งด้วยวิธีการที่ก าหนดตามมาตรฐานสากล ตลอดจนต้องมีการ
ประกันภัยพันธบัตร (Bond) หรือหลักประกันทางการเงินและต้องรับผิดชอบหากเกิดการรั่วไหลของ
สารอันตราย  

อนุสัญญาบาเซลฯ ได้ระบุถึงของเสียอันตรายที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ WEEE ไว้ด้วย เช่น ของเสียประเภทโลหะ จ าพวก 
ตะกั่ว ปรอท แบตเตอรี่และเถ้าโลหะมีค่าจากการเผาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หรือของเสียที่มี
สารอนินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก เช่น แก้วจากหลอดแก้ว สารเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น ดังจะกล่าวใน
รายละเอียดอีกครั้งในบทที่ 3 ดังนั้น การขนย้ายซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
วัตถุปนเปื้อนของสารพิษจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของอนุสัญญาบาเซลฯ ด้วย 
 อนึ่ง หลักการควบคุมและเคลื่อนย้ายเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นี้
นอกจากจะเป็นการควบคุมการเคลื่อนย้ายในทางระหว่างประเทศแล้ว ในการศึกษาครั้งนี้ยัง
หมายความรวมถึงการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภายในประเทศนั้น ๆ อีกด้วยเช่นเดียวกัน 

 
2.2.8 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Environmental 

Management)37 
หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการถือเป็นทฤษฎีทางหลักวิชาการว่าการจัดการ

สิ่งแวดล้อมควรจะด าเนินการในลักษณะใดเพ่ือให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด อย่างไรก็ดี หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการนั้นไม่สามารถให้ค าจ ากัดความหรือค า
นิยามหรือความหมายโดยเฉพาะเจาะจงได้ เพราะการด าเนินการดังกล่าวย่อมแต่ต้องอาศัยปัจจัยหรือ
ตัวแปรที่ต่างกันในแต่ละสังคมหรือแต่ละสิ่งแวดล้อม  

ส าหรับหลักการเบื้องต้นเพ่ือบูรณาการสิ่งแวดล้อม จ าต้องอาศัยการวางแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยการน าหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสิทธิชุมชน หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หลักการป้องกันล่วงหน้า หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และหลักการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ เพ่ือให้การ
วางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างบูรณาการ ประสานสอดคล้องกันทั้งระบบ และให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายของรัฐที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ ตลอดจนต้องวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมใน

                                                           
37 กรมควบคุมมลพิษ และมูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมประเทศไทย, เรื่องเดิม. 
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ลักษณะของพ้ืนที่ตามภูมิภาค การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการจึงมิใช่เป็นการ
วางแผนจัดท าโครงการในลักษณะที่แต่ละกระทรวง ทบวง กรม แต่ละแห่งต่างคนต่างท าตามอ านาจ
หน้าที่ที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก าหนดไว้38 อย่างไรก็ตาม นับแต่ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นปี
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีผลใช้บังคับจนกระทั่ง
ปัจจุบัน การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษและในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมก็ยังคงเป็นไปในลักษณะที่ส่วนราชการแต่ละแห่งด าเนินการแบบแยกส่วน โดยไม่ได้มีการ
ประสารงานหรือร่วมกันพิจารณาถึงแผนการด าเนินงานว่าสอดคล้องกันหรือไม่ การด าเนินการ
ดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการมาใช้ในการวางแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และรูปแบบแนวคิดในการจัดการทาง 
      สิ่งแวดล้อม 
 
 ปัญหาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัญหาส าคัญอันส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ เพราะสิ่งแวดล้อมในโลกล้วนแล้วแต่มีความส าพันธ์กันทั่วโลก หาก
ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมของประเทศใดประเทศหนึ่งได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงก็ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทั่วทั้งโลกด้วยเช่นเดียวกัน ส าหรับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ถือ
ปัญหาหนึ่งที่ท าลายสิ่งแวดล้อมได้เพราะสารอันตรายที่ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับการเพ่ิมปริมาณของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึ้น
ตามระดับความเจริญของเทคโนโลยีและการตลาดของผู้ลงทุน ดังนั้น ในปัจจุบัน นานาประเทศจึง
นิยมน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาใช้ในการส่งเสริมและควบคุมการจัดการปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม  

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์จัดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่  
1. เครื่องมือที่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในระบบตลาด เครื่องมือประเภทนี้มีขึ้นเพ่ือส่งเสริม

หรือจูงใจให้ผู้ประกอบการให้มาให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้วย โดยการน ามาตรการจูงใจต่าง ๆ 
เช่น การยกเว้นหรือการลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการที่ด าเนินตามโครงการที่รัฐก าหนไว้ เป็นต้น  

2. เครื่องมือที่ลดแรงจูงในในทางตลาด เครื่องมือประเภทนี้เป็นมาตรการที่ใช้ในการควบคุม
ผู้ประกอบการให้ด าเนินตามข้อบังคับที่ก าหนดไว้ในทางสิ่งแวดล้อม และหากผู้ประกอบการรายใดไม่
ปฏิบัติตามข้อบังคับนั้น ๆ ก็จะโดนลดโทษในเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น การจ่ายค่าธรรมเนียมในการ
ท าลายสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในการปล่อยน้ าเสีย ทิ้งกากของเสีย ปล่อยมลพิษทางอากาศ เป็นต้น 
 ประเภทของเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการทางสิ่งแวดล้อมแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภท คือ  

                                                           
38 ก่อนที่จะมีการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 กระทรวง ทบวง กรม แต่ละแห่ง จะมี

อ านาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ แต่
หลังจากที่มีการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 แล้ว กระทรวง ทบวง กรม แต่ละแห่ง จะมี
อ านาจหน้าที่ตามท่ีระบุไว้ใน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกระทรวงทบวง กรมนั้น ๆ 
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1. เครื่องมือทางการเงินการคลัง เป็นมาตรการที่เรียกเก็บค่าตอบแทนจากการใช้ทรัพยากร 
โดยการก าหนดราคาตลาดให้แก่ทรัพยากรนั้น ๆ (เครื่องมือที่ลดแรงจูงในในทางตลาด) 

2. เครื่องมือทางการตลาด เป็นมาตรการที่อยู่บนหลักการทางการตลาดที่เกี่ยวกับการซื้อ
ขายของเสียหรือมลพิษ โดยมีรัฐเป็นคนกลางที่ท าหน้าที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้กลไกตลาดท างาน
อย่างต่อเนื่อง (เครื่องมือที่ลดแรงจูงในในทางตลาด) 

3. เครื่องมือในการเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนการด าเนินธุรกิจโดย
ค านึงถึงหลักสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนด้านเงินทุน ด้านภาษี หรือการให้กู้อัตราดอกเบี้ยต่ า เป็นต้น 

รูปแบบแนวความคิดในการจัดการทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้น ประกอบไปด้วยมาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศที่ควบคุม
การขนส่งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีสารอันตรายเป็นส่วนประกอบออกนอก
ประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ นอกจากนี้  แนวคิดและหลักการในการด าเนินการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นเริ่มต้นมาจาก “ผู้ก่อมลพิษต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ” (หลัก PPP) โดยปกติแล้วผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง โดยต่อมาหลักการดังกล่าว
จึงได้ขยายมาเป็น “หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตเชิงปัจเจก” (หลัก IPP) ที่ต้องรับผิดชอบ
ในภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รับผิดชอบในทาง
กายภาพในการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงความรับผิดชอบ
ในทางข้อมูลสารสนเทศ และต่อมาจึงมีการขยายหลักการดังกล่าวออกเป็น “หลักในเชิงป้องกันไว้ก่อน” 
และ “หลักการขยายความรับผิดของผู้ผลิต” (หลัก EPR) และขยายไปยัง “หลักนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ของผลิตภัณฑ์” (หลัก IPP) โดยเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ
สินค้าอ่ืน ๆ ทั่วสหภาพยุโรปต้องผ่านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม และน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
มาใช้ผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและติดฉลาก
สินค้า (Eco Label) เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้สินค้าที่ไม่ท าลายสภาพแวดล้อม  

นอกจากหลักการในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
กล่าวมาแล้วในข้างต้น หลักการส าคัญที่จะท าให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ “หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” เพราะใน
การจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะอาศัยเพียงผู้ประกอบการฝ่ายเดี ยว
ไม่ได้ ทั้งนี้ การจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ 
ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหาซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตาม “หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ” 
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้หลักแนวคิดในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบทั้งในแง่ของนโยบาย กฎหมาย และ
การด าเนินการ   

จากรูปแบบแนวคิดในการจัดการทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือการแก้ไขปัญหาซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาในรายละเอียดและท าการจ าแนกรูปแบบของ
การบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ก าหนดไว้ในแนวคิดในการจัดการ
ทางสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น 5 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย หลักการป้องกันไว้ก่อน แนวคิด
สินค้าแบบบูรณาการ หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต และหลักการขยายความรับผิดชอบ
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ของผู้ผลิตเชิงปัจเจก พบว่า รูปแบบของการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยการด าเนินการดังตารางที่ 2.1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1  สรุปรูปแบบความคิดในทางสิ่งแวดล้อมที่ใช้การบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์ 
                  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 

รูปแบบแนวคิดใน
การจัดการทาง
สิ่งแวดล้อม 

รูปแบบการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ความรับ
ผิดทาง

ค่าใช้จ่าย
ของผู้ผลิต 

ความรับผิดทางกายภาพ การใช้เคร่ืองมือ
ทาง

เศรษฐศาสตร์ 
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

ใช้สลากสี
เขียว 
Eco 
Label 

รับคืน
ซาก
ผลิตภัณฑ์ 
(Take-
Back) 

รวบรวม คืน
สภาพบ าบัด
และก าจัด
ซาก
ผลิตภัณฑ ์

แนวคิดผู้ก่อให้เกิด
มลพิษเป็นผู้จ่าย 
(PPP) 

        

หลักการป้องกันไว้
ก่อน  

*  
*  

*  
*  

*  
* 

แนวคิดสินค้าแบบ 
บูรณาการ (IPP)            

(เพ่ือจูงใจ) 
หลักการขยายคาม
รับผิดของผู้ผลิต 
(EPR)     

  
 
 
 
 

หลักการขยาย
ความรับผิดชอบ
ของผู้ผลิตเชิง
ปัจเจก (IPR) 

        

 
หมายเหตุ: หมายถึง การก าหนดมาตรการต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบแนวคิดในการจัดการ 

ทางสิ่งแวดล้อม 

*    หมายถึง เนื่องจากเป็นหลักการที่เน้นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม  
ดังนั้น หลักการป้องกันจึงสามารถน ามาใช้ได้กับทุกรูปแบบของการบริหารจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                          

  

  

      

(เลือกมาตรการ
ที่เหมาะสม) 



 
บทท่ี 3 

 
มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของต่างประเทศ 

ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 
 เครื่องมือและมาตรการทางกฎหมายในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะมาจากต่างประเทศ เนื่องจาก การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก้าวหน้า 
ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้ต้องหันมาจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการพัฒนาที่ไม่ได้วางแผนไว้
ล่วงหน้า ดังนั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลายลงไปมากกว่านี้ ประเทศที่พัฒนาแล้วจึงได้หัน
มาสร้างมาตรการทางกฎหมายเพ่ือจัดการกับขยะประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้แยกมาตรการทางกฎหมายออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกฎหมายที่บังคับ
ใช้ตามแนวทางระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : 
อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการขนส่งของเสียอันตรายข้ามแดนและการก าจัด  กลุ่มกฎหมายของ
ต่างประเทศที่เกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แยกออกเป็นสอง
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มของสหภาพยุโรป และ กลุ่มประเทศต่าง ๆ  

สรุปสาระส าคัญของมาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของต่างประเทศ 
 
3.1  มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ในทางระหว่างประเทศ: อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการขนส่งของเสีย
อันตรายข้ามแดนและการก าจัด (Basel Convention on the Control of 
Tran Boundary Movement of Hazardous and Their Disposal) 

 
อนุสัญญาบาเซลได้เข้ามามีส่วนส าคัญในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของของเสียอันตรายที่

อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยสารเคมีลงสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงการลักลอบ
ทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังประเทศที่ด้อยพัฒนาเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการก าจัดและบ าบัดส่วนประกอบของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น 
อนุสัญญาฉบับนี้จึงมีส่วนส าคัญท่ีจ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน ดังต่อไปนี้ 

 
3.1.1  ที่มาและสาระส าคัญของการจัดท าและการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาบาเซล 

 จากปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในประเทศก าลังพัฒนาที่อยู่ในทวีปแอฟริกา 
อเมริกากลาง และเอเชียได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้เกิดการเรียกร้องเพ่ือให้เกิดการควบคุมและ
แก้ไขกับปัญหาดังกล่าว อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการก าจัดของเสีย
อันตรายข้ามแดนจึงได้ถือก าเนิดขึ้น โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (The United 



34 

Nation Environment Program: UNEP) ได้ริเริ่มจัดประชุมนานาชาติขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2532 ณ นครบาเซล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพ่ือจัดท าร่างอนุสัญญาบาเซลฯ การจัดท าอนุสัญญาบา
เซลนี้เป็นความตกลงระหว่างประเทศที่พัฒนามาจากแนวทางและหลักการบริหารจัดการขยะอันตราย
ไคโร (Cairo Guidelines and Principles for the Environmentally Sound Management of 
Hazardous Waste) วัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการน าเข้า ส่งออกและน าผ่านของเสียอันตรายให้เกิด
ความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย รวมทั้งป้องกันการขนส่งที่ผิดกฎหมายและ
ช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตรายโดยค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม  
 ส าหรับประเทศไทยนั้นได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมในการจัดท าร่างอนุสัญญาบาเซลและก าหนด
ข้อตกลงต่าง ๆ โดยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาบาเซลในปี พ.ศ. 2532 และได้ให้สัตยาบันเป็นภาคี
สมาชิกอนุสัญญาบาเซลเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 อนุสัญญาบาเซลมีผลบังคับใช้ต่อ
ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีอ านาจดูแลให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว และก าหนดให้
กรมควบคุมมลพิษเป็นศูนย์ประสานงาน โดยมีกรมศุลกากร กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมการประกันภัย กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมายและส านักงบประมาณ เป็นหน่วยงานสนับสนุน 
 

3.1.2  วัตถุประสงค์ 
อนุสัญญาบาเซลมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจาก

ของเสียอันตรายและการป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ 
คือ 

1.  เพ่ือลดการท าให้ก่อก าเนิดของเสียอันตรายให้ต่ าที่สุดทั้งด้านปริมาณและ/หรือศักยภาพ
ความเป็นอันตราย 

2.  เพ่ือลดปริมาณการเคลื่อนย้ายข้ามแดน และควบคุมการเพ่ิมขึ้นของการเคลื่อนย้ายข้าม
แดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่น 

3.  เพ่ือก าจัดของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิดให้ได้มากที่สุด ด้วยวิธีการที่เข้ากันได้กับการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพและท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.  เพ่ือพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการจัดการของเสียอันตรายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการของเสียอันตรายแก่ประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งก่อให้เกิดของ
เสียต่ า ทางเลือกในการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ระบบการจัดการและการควบคุมดูแลที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือลดการเกิดของเสียอันตรายและของเสียอื่นให้เหลือต่ าที่สุด 

 
3.1.3  เนื้อหาสาระส าคัญของอนุสัญญาบาเซล 

3.1.3.1  ความหมายและประเภทของ “ของเสียอันตราย” 
สาระส าคัญในอนุสัญญาบาเซล ประกอบด้วยค านิยาม พันธกรณีต่าง ๆ และ

ภาคผนวกที่ระบุลักษณะความเป็นอันตราย องค์ประกอบ บัญชีรายชื่อของเสียอันตรายและที่ไม่เป็น
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อันตราย เป็นต้น เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาบาเซล อนุสัญญาบาเซลได้ก าหนดประเภทและ
ค านิยามของ “ของเสีย”39 หมายถึง สารหรือวัตถุซึ่งถูกก าจัดหรือเจตนาจะก าจัดหรือต้องการก าจัด 
โดยบทบัญญัติของกฎหมายแห่งชาติ โดยหากน าของเสียตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาบาเซลเคลื่อนย้าย
ข้ามแดน ถือว่าเป็น ของเสียอันตราย ได้แก่40 

1.  ของเสียประเภทที่ระบุในภาคผนวก 1 (Y1-Y45) เว้นแต่ที่ไม่เข้าลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งในภาคผนวก 3 (H1- H13) และ 

2.  ของเสียที่ไม่อยู่ในข่ายของวรรค (ก) แต่ได้รับการนิยามหรือได้รับการพิจารณาว่า
เป็นของเสียอันตรายโดยกฎหมายภายในของภาคีผู้ส่งออก ผู้น าเข้า หรือผู้ถูกน าผ่าน  

3.  รวมของเสียที่ระบุไว้ในภาคผนวก 2 (Y46-Y47) ของอนุสัญญาบาเซลไว้อีกด้วย 
อย่างไรก็ตาม ของเสียประเภทวัตถุกัมมันตรังสีและของเสียที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามปกติของ
เรือ การระบายทิ้งของเสียจากเรือ อยู่นอกขอบเขตของอนุสัญญาบาเซลนี้ เนื่องจากอยู่ภายใต้ระบบ
การควบคุมของกฎหมายระหว่างประเทศระบบอ่ืน คือ IAEA และ MARPOL73/78 

ส่วนความหมายของการ “เคลื่อนย้ายข้ามแดน”41 หมายถึง หมายถึง การเคลื่อนย้าย
ของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนจากพ้ืนที่ภายใต้เขตอ านาจแห่งรัฐหนึ่งไปยังหรือผ่านพ้ืนที่ภายใต้เขต
อ านาจแห่งชาติของรัฐหนึ่ง หรือไปยังหรือผ่านพ้ืนที่ที่มิได้อยู่ภายใต้เขตอ านาจแห่งรัฐใด โดย มีรัฐที่
เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายอย่างน้อย 2 รัฐ  

3.1.3.2  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเคลื่อนย้ายของเสียอันตราย42  
จัดแบ่งออกเป็น 3 มาตรการหลัก ดังนี้ 

1)  ระบบการแจ้งและให้การยินยอมล่วงหน้า (Prior Informed Consent: 
หรือ ระบบ PIC) อนุสัญญาบาเซลได้ใช้มาตรการด้านกฎหมายเพ่ือควบคุมเคลื่อนย้ายของเสีย และ
เครื่องมือหรือกลไกการจัดการของเสียอันตราย โดยใช้ระบบ PIC กล่าวคือ ก่อนการน าเข้า ส่งออก 
และน าผ่านของเสียอันตรายไปยังประเทศภาคีอ่ืนจะต้องแจ้งรายละเอียดและขออนุญาตอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรตามข้ันตอนจากหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนการขนส่ง โดยการ
ท าสัญญาระหว่างผู้ส่งออกและผู้ก าจัด ทั้งนี้ ในการขนส่งต้องด าเนินการตามมาตรฐานสากล โดยต้อง
มีระบบเอกสารการเคลื่อนย้าย การบรรจุหีบห่อ การติดฉลาก และต้องท าประกันภัย หรือ การหา
หลักประกันทางการเงินเพื่อรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหาย โดยต้องน ากลับภายใน 30 วันและ
ต้องชดใช้ค่าเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุรั่วไหลและปนเปื้อนของสารอันตรายลงสู่สิ่งแวดล้อม 

                                                           
39 Article 2, Basel Convention on The Control of Transboundary Movements 

of Hazardous Wastes and Their Disposal 
40 Article 1, Basel Convention on The Control of Transboundary Movements 

of Hazardous Wastes and Their Disposal 
41 Article 2, Basel Convention on The Control of Transboundary Movements 

of Hazardous Wastes and Their Disposal 
42 สุจิตรา วาสนาด ารงดี, ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอนุสัญญาบาเซลและการด าเนินงานของ

ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2551), หน้า 7. 
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2)  มาตรการห้ามขนส่งของเสียอันตรายออกไปนอกประเทศภาคี กล่าวคือ 
นอกจากการใช้ระบบ PIC แล้ว อนุสัญญาบาเซลยังใช้มาตรการห้ามประเทศภาคีส่งออกหรือน าเข้า
ของเสียอันตรายจากประเทศที่ไม่ได้เป็นภาค ียกเว้นแต่มีการจัดท าความตกลงระดับทวิภาคีหรือระดับ
ภูมิภาค  

3)  การก าหนดมาตรการอ่ืน ๆ โดยการส่งเสริมพันธกรณีหรือมาตรการอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้ประเทศภาคีหันมาพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการก่อให้เกิดของ
เสียจากแหล่งก าเนิดให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งการส่งเสริมการปรับปรุงเทคโนโลยีการก าจัด การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบการจัดการของเสียอันตราย ตลอดจนการพัฒนาแนวทางหรือหลัก
ปฏิบัติทางวิชาการท่ีเหมาะสมในการจัดการของเสียอันตรายประเภทต่าง ๆ อีกด้วย 

 
3.1.4  อนุสัญญาบาเซลกับปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์43 
การด าเนินงานภายใต้อนุสัญญาบาเซลเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ นี้ได้ด าเนิน

โครงการและก่อตั้งคณะผู้ท างาน ดังนี้  
ในปี พ.ศ. 2545 ก่อตั้ง “คณะท างานหุ้นส่วนความร่วมมือการจัดการโทรศัพท์มือถือ”44 

(Mobile Phone Partnership Initiative: MPPI) โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ (ผู้เชี่ยวชาญ
จากประเทศภาค)ี และภาคเอกชน (บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ) รวมทั้งศูนย์ภูมิภาคของอนุสัญญาบา
เซล (Basel Convention Regional Centres) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการ
จัดการซากโทรศัพท์มือถืออย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคและ
ผู้น าทางการเมือง 

ต่อมาในการประชุมสมัยที่ 8 ระหว่างวันที่ วันที่ 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ได้
ก่อตั้ง คณะท างานหุ้นส่วนความร่วมมือในการปรับปรุง/ซ่อมแซมและการรีไซเคิลเครื่องคอมพิวเตอร์” 
(Global Computer Refurbishment and Recycling Partnership) หรือที่เรียกกันว่า “E2E” โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์และผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมในโครงการเพ่ิมสัดส่วนการใช้ซ้ าและการรีไซเคิลเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งแผงวงจร แป้นพิมพ์ 
เมาส์ ปริ้นเตอร์ ล าโพง ฯลฯ เพ่ือลดการทิ้งซากเครื่องคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้
ในแหล่งฝังกลบ  

                                                           
43 สุจิตรา วาสนาด ารงดี, อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการ

ก าจัดของเสียอันตรายข้ามแดน : บทวิเคราะห์ด้านการเจรจาด้านการค้าและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ: สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2550), หน้า 72-75. 

44 โครงการทั้ง 4 ได้แก่ 1. โครงการปรับปรุง (ซ่อมแซม) โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone 
refurbishment) 2. โครงการก าหนดกฎเกณฑ์ในการเก็บรวบรวมและการเคลื่อนย้ายข้ามแดน 
(Collection and Trans-Boundary Movement) 3. โครงการคืนสภาพและรีไซเคิล (Recovery 
and Recycling) และ 4. โครงการปรับปรุงการออกแบบโทรศัพท์มือถือ (Design Consideration) 
โดยแต่ละโครงการได้จัดท าเอกสารข้อแนะน าเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการด าเนินโครงการน าร่องในการ
เก็บรวบรวมและการจัดการโทรศัพท์มือถือใช้แล้วหรือที่หมดอายุการใช้งานในประเทศก าลังพัฒนา 
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การด าเนินโครงการ “การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก” (Environmentally Sound Management of Electrical and Electronic 
Waste in Asia and the Pacific) ซึ่งเป็นการด าเนินงานในระดับภูมิภาคเพ่ือจัดการกับขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ มีเป้าประสงค์ที่จะช่วยลดอุปสรรคของประเทศภาคีในภูมิภาคในการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะช่วยสนับสนุนโครงการของภาคีทั้งในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่นที่จะลดปริมาณการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนที่ฝังกลบโดยการเพ่ิมการใช้ซ้ าและ
การรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์แทน  

 
3.1.5  ระบบการควบคุมของประเทศไทยตามอนุสัญญาบาเซล 
เนื่องจากประเทศไทยได้เป็นสมาชิกตามอนุสัญญาบาเซลนี้ จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการทาง

กฎหมายภายในให้สอดคล้องหรืออนุวัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในทางระหว่างประเทศของ
อนุสัญญาบาเซล ประเทศไทยได้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยจัดแบ่ง
กฎหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

1.  กฎหมายที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียข้ามแดน ได้แก่ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการส่งออกไป
นอกและน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  

2.  กลุ่มกฎหมายในการจัดการของเสียอันตรายภายในประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  

ในส่วนของประเทศไทยได้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสีย
อันตรายภายใต้กฎหมายไทย ดังนี้ 

ห้ามการน าเข้า ซากแบตเตอรี่รถยนต์ Refuse Derived Fuel ยางรถใช้แล้ว 
ห้ามการน าเข้า ส่งออก ผลิต และมีในครอบครอง  ซึ่งถ่านไฟฉายที่มีสารปรอทและแคดเมียม 

และพีซีบ ี
ควบคุมทั้งการน าเข้าและส่งออก ของเสียเคมีมีวัตถุ 62 รายการ (โดย 61 รายการเป็นไป

ตามท่ีระบุตามอนุสัญญาบาเซล และรวมน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วอีก 1 รายการ) 
ควบคุมเฉพาะการน าเข้า ของ เศษพลาสติก และ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ใช้แล้ว/ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (2 รายการ 32 ชนิด) 
ของเสียอันตรายตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาบาเซลนี้ โดยเฉพาะรายการของเสียอันตราย

ตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก 1 และ 2 นี้สามารถน ามาปรับใช้กับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น อาจประกอบไปด้วยวัตถุ
อันตรายที่ปนเปื้อนมากับแผนวงจรของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนั้น 
ประเทศไทยจึงควบคุมการน าเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว เพ่ือป้องกันการ
ลักลอบทิ้งซากของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในรูปของสินค้ามือสองที่ไม่ใช้แล้วของประเทศต่าง ๆ ที่พัฒนาแล้ว 
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3.2  มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป  

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเลือกศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของกลุ่มสหภาพยุโรป
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสหภาพยุโรปถือ
เป็นกลุ่มประเทศแรก ๆ ที่ให้ความส าคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟ ฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดประชุมและศึกษาวิจัยถึงหลักการในการจัดการทางสิ่งแวดล้อมขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในสหภาพยุโรป 
แม้ว่าระเบียบหรือกฎหมายของกลุ่มสหภาพยุโรปจะมีผลบังคับใช้เฉพาะกับประเทศสมาชิกเท่านั้น แต่
ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติของสหภาพยุโรปนี้ยังสามารถส่งผลกระทบต่อประเทศอ่ืน ๆ ภายนอก
สหภาพยุโรปให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว โดยเฉพาะกับประเทศที่ต้องการท าการ
ค้าขายหรือประกอบธุรกิจกับประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สามารถน าเข้าและส่งออกไปยังประเทศปลายทางได้ มาตรการทางกฎหมายของ
สหภาพยุโรปจึงเป็นแรงผลักดันต่อกฎหมายของประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้
ศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรปเพ่ือหาหลักเกณฑ์และแนวทางใน
การบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อันอาจจะน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การยกร่างกฎหมายเพ่ือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ
ไทยต่อไป 
 

3.2.1 ระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (Waste 
Electrical and Electronic Equipment: WEEE)  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดแบ่งการศึกษาระเบียบ WEEE ออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  
3.2.1.1 ที่มาของระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European Commission: EC) ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วย
ซากของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ (Waste Electrical and Electronic Equipment:  
WEEE) เพ่ือเสนอต่อสภายุโรป (European Parliament: EP) และคณะมนตรี (Council) จนกระทั่ง
ได้ผ่านการลงมติเห็นชอบและประกาศใช้โดยมีชื่อเต็มว่า “ระเบียบของสภายุโรปและของคณะมนตรี
ยุโรปลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2546 ว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” 
Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 
2003 on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) รายละเอียดของระเบียบฉบับนี้
ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2546 นับว่าเป็นระเบียบฉบับแรกที่ก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประเทศสมาชิกต้องออก
กฎหมายตามแนวทางของระเบียบ WEEE ภายในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2547 โดยจะต้อง
ด าเนินการจัดให้มีระบบเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และน าไป
จัดการโดยใช้เทคโนโลยีสูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่อ านวยความสะดวกในการ
ถอดแยกชิ้นส่วนเพ่ือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยที่ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ
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ผู้ผลิตและผู้น าเข้า ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อีก 5 ครั้ง ดังนี้ 

1)  ระเบียบ Directive 2003/108/EC of the European Parliament 
and of the Council of 8 December 2003 เป็นการแก้ไขรายละเอียดของมาตรา 9 ในเรื่องของ
การจัดเก็บเงินจากผู้ผลิตสินค้าที่มีส่วนก่อให้เกิดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่
จ าหน่ายสินค้าหลังจากวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2005  

2)  ระเบียบ Directive 2006/12/EC of the European Parliament 
and of the Council of 5 April 2006 รายละเอียดของระเบียบฉบับนี้ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 
เมษายน พ.ศ. 2549 เพ่ือเป็นการให้ค าจ ากัดความของ “ขยะ” และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ขยะโดยการน าขยะกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง 

3)  ระเบียบ Directive 2008/34/EC of the European Parliament 
and of the Council of 11 March 2008 เป็นการแก้ไขเกี่ยวกับอ านาจของคณะกรรมการของ
ระเบียบในปี 2002/96/EC  

4)  ระเบียบ Directive 2008/98/EC of the European Parliament 
and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives 
รายละเอียดของระเบียบฉบับนี้ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือแก้ไขแนวคิดพ้ืนฐานและค าจ ากัดความที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย และวางหลักการจัดการ
ของเสียเพิ่มเติม เช่น "หลักการของผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” เป็นต้น 

5)  ระเบียบ Directive 2012/19/EU of the European Parliament 
and of the Council of 4 July 2012 on Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE)  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษา ปกป้องและ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ โดยหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากอายุและการบริหารซาก
จากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งลดผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้ อันจะเป็นการเอ้ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 45  จึงจ าเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนา การผลิต การบริโภค พฤติกรรมและการส่งเสริมการลดการบริโภค
ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและการป้องกันมลพิษจากซากของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.2.1.2 วัตถุประสงค์ของระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เป้าหมายของสหภาพยุโรปในการจัดท าระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือรักษา ปกป้องและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์เป็นหลัก โดยหวังจะให้การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการด าเนินการไว้ 3 ข้อ 
คือ 

                                                           
45 Article 1, Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment 

(WEEE) 
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1)  เพ่ือการป้องกันของเสียจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
ระบุประเภทไว้ในภาคผนวกของระเบียบ 

2)  เพ่ือการบริหารจัดการของเสีย โดยการน าของเสียเหล่านี้ กลับมาใช้ซ้ า 
รีไซเคิล และการดึงกลับมาในรูปแบบอื่น ๆ เพ่ือลดการทิ้งของเสีย  

3)  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ปฏิบัติทุกส่วนที่เกี่ยวข้องใน
วงชีวิต (Life Cycle) ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย และผู้บริโภค
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ปฏิบัติที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบ าบัดซากของเสียจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2.1.3 ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบว่า
ด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic Equipment: EEE) 
เนื่องจากระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ท าการแก้ไขปรับปรุงหลาย
ครั้งเพ่ือให้เกิดความชัดเจนของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องปฏิบัติภายใต้
ระเบียบดังกล่าว โดยระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฉบับล่าสุดได้
ก าหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ดังนี้ 

1)  ระยะเวลาปรับตัว (Transitional Period) ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 
2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 256146 ก าหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็น EEE ไว้ในภาคผนวก Annex I 
และรายการสินค้าอยู่ใน Annex II ได้แก่ 

(1)  เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในครัวเรือน (Large 
Household Appliances) เช่น ตู้เย็น เครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ เตาอบ เครื่องปรับอากาศ 
เป็นต้น  

(2)  เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ใช้ในครัวเรือน (Small 
Household Appliances) เช่น เครื่องดูดฝุ่น จักรเย็บผ้า เตารีด เครื่องท ากาแฟ เครื่องเป่าผม เป็นต้น 

(3)  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม (IT and 
Telecommunications Equipment) เช่น คอมพิวเตอร์ (รวม CPU จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์) 
หน่วยประมวลผล เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว โทรศัพท ์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

(4)  อุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับผู้บริโภคและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Consumer Equipment and Photovoltaic Panels) เช่น วิทยุ โทรทัศน์ กล้องวีดีโอ เครื่อง
บันทึกวีดีโอ เครื่องดนตรี แผงพลังงานแสงอาทิตย ์เป็นต้น 

(5)  อุปกรณ์ให้ความสว่าง (Lighting Equipment) เช่น หลอดฟลูออ
เรสเซนต์ หลอดไฟประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 

(6)  เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นอุปกรณ์อุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งถาวร (Electrical and Electronic Tools (With the Exception of Large-Sale 
Stationary Industrial Tools) เช่น สว่าน จักรเย็บผ้า เป็นต้น 

                                                           
46 Article 2(1) (a), Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE) 
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(7)  ของเล่นเด็ก อุปกรณ์ให้ความบันเทิง เครื่องกีฬาที่ใช้ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ (Toys, Leisure and Sports Equipment) เช่น ชุดรถบังคับ รถไฟฟ้า วีดีโอเกมส์ 
เป็นต้น 

(8)  เครื่องมือแพทย์ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่จะฝังในร่างกาย (Medical 
Devices (With the Exception of All Implanted and Infected Products)) เช่น Radiotherapy 
Equipment, Cardiology Equipment เครื่องมือแพทย์อ่ืน ๆ ที่ใช้ควบคุม ติดตามผล รักษา เป็นต้น 

(9)  เครื่องมือตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and Control 
Instruments) เช่น เครื่องจับควันไฟ เครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น 

(10)  เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Automatic Dispensers) 
2)  ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป47 ก าหนดกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็น EEE ไว้ในภาคผนวก Annex III และรายการสินค้าอย่างไม่ละเอียดใน Annex IV 
ได้แก่ 

(1) อุปกรณ์เปลี่ยนอุณหภูมิ (Temperature Exchange Equipment) 
เช่น ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องปรับอากาศเครื่องท าความร้อน เป็นต้น 

(2)  จอภาพ และอุปกรณ์ประกอบด้วยจอที่ใหญ่กว่า 100 ตาราง
เซนติเมตร (Screens, Monitors, and Equipment Containing Screens Having a Surface 
Greater Than 100 cm2) เช่น จอโทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ จอ LCD จอคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว 
เป็นต้น 

(3)  โคมไฟ (Lamps) เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟประเภท 
ต่าง ๆ เป็นต้น 

(4)  อุปกรณ์ขนาดใหญ่ (ที่มีขนาดภายนอกเกิน 50 เซนติเมตร) ที่ไม่
รวมในข้อ 1-3 (Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) Does Not 
Include Equipment Included in Categories 1-3) เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องล้างจาน 
เตา อุปกรณ์สร้างภาพและเสียง เครื่องดนตรี อุปกรณ์ส าหรับถักทอ คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ 
เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ ่เครื่องควบคุมขนาดใหญ ่เป็นต้น 

(5)  อุปกรณ์ขนาดเล็ก (ที่มีขนาดภายนอกไม่เกิน 50 เซนติเมตร) ที่ไม่
รวมในข้อ 1-3 และข้อ 6 (Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) 
Does Not Include Equipment Included in Categories 1-3 and 6) เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่อง
ตัดเย็บ ไมโครเวฟ เตารีด มีดไฟฟ้า นาฬิกา เครื่องคิดเลข วิทยุ วีดีโอ เครื่องดนตรี ของเล่นไฟฟ้า 
อุปกรณ์การแพทย์ขนาดเล็ก เป็นต้น 

(6)  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมขนาดเล็ก (ที่มี
ขนาดภายนอกไม่เกิน 50 เซนติเมตร) (Small IT and Telecommunication Equipment (No 

                                                           
47 Article 2(1) (b), Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE) 
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External Dimension more than 50 cm)) เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่อง GPS เครื่องคิดเลขแบบ
พกพา router โทรศัพท์ เป็นต้น 

3)   ระเบียบนี้ไม่ครอบคลุมถึง48 
(1)  อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการรักษาความปลอดภัยของประเทศ

สมาชิก เช่น อาวุธ อุปกรณ์สงครามที่ใช้ในกองทัพ 
(2)  อุปกรณ์ที่ออกแบบพิเศษและติดตั้งเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของระเบียบนี้ 
(3)  ไส้หลอดไฟ (Filament Bulbs) 
(4)  ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ระเบียบนี้จะไม่ครอบคลุมถึง

อุปกรณ์ที่ออกแบบเพ่ือส่งไปยังอวกาศ อุปกรณ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ติดตั้งถาวร อุปกรณ์ขนาด
ใหญ่ที่ติดตั้งถาวรยกเว้นชิ้นส่วนที่ไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งนั้น  พาหนะขนส่ง
คนและสิ่งของ ยกเว้นพาหนะสองล้อไฟฟ้า เครื่องจักรกลเคลื่อนที่ได้ที่ไม่ได้ใช้บนถนน ส าหรับการใช้
งานโดยมืออาชีพโดยเฉพาะ อุปกรณ์ที่ออกแบบเพ่ือการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจ
เท่านั้น และอุปกรณ์การแพทย์และใน Vitro Diagnostic Medical Devices และ Active 
Implantable Medical Devices49 

3.2.1.4 ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้น าเข้าภายในสหภาพยุโรป ภายใต้ค านิยามของค าว่า 
“ผู้ผลิต” (Producer) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้50 

1)  ผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าในนามผลิตภัณฑ์ (Brand) ของตน 
2)  ผู้จ าหน่ายสินค้าในนามผลิตภัณฑ์ของตนที่ ผลิตโดยผู้ ผลิต อ่ืน 

(Reseller) ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีที่มีนามผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตปรากฏบนสินค้านั้น  ๆ ซึ่งผู้ผลิตจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

3)  ผู้น าเข้าและผู้ส่งออกของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ทั้งนี้ 
รวมถึงสินค้าที่จ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ต หรือ E-Commerce ด้วย  

3.2.1.5 สาระส าคัญของระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาส าคัญของระเบียบ WEEE นี้ได้ก าหนดไว้ครอบคลุมวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การเก็บรวบรวม การก าจัดซาก
ผลิตภัณฑ์ การบ าบัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้

                                                           
48 Article 2(3) (a) (b) (c), Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and 

Electronic Equipment (WEEE) 
49 Article 2(4), Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE) 
50 Article 3(f), Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE) 
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อีก รวมไปถึงการก าหนดอัตราการน าซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ 
และการจัดท าข้อมูลเพื่อรายงานการด าเนินการ รายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้ 

1)  การออกแบบผลิตภัณฑ์51 ผู้ผลิตต้องออกแบบเพ่ืออ านวยความสะดวก
และง่ายต่อการแยกชิ้นส่วน ง่ายต่อการคืนสภาพ (Dismantle) และง่ายต่อการน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
(Recovery) ทั้งในรูปของการใช้ซ้ า (Reuse) และการแปรรูปแล้วน ามาใช้ใหม่ (Recycle) 

2)  ระบบการเก็บรวบรวมแบบคัดแยก52 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป 
ต้องก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือลดการทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(WEEE) ออกจากขยะทั่วไปเพ่ือให้สามารถเรียกเก็บ WEEE ได้ในระดับสูงส าหรับซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) จากบ้านเรือน ประเทศสมาชิกต้องท าให้มั่นใจได้ว่า 

ผู้ใช้/ ผู้บริโภคซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ส่งคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ณ 
สถานที่รวบรวมที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องรับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในอัตรา 1:1 

ผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Distributors) 
ในร้านค้าปลีกหรือซากของผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กกว่า 25 เซนติเมตร  

ระบบจะไม่รับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่
ปนเปื้อนสารพิษ 

ผู้ผลิตต้องร่วมกันจัดตั้งระบบรับคืน (Collective Take-Back Systems) 
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมได้ต้องน าส่งศูนย์

บ าบัดที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (Authorized Treatment Facilities) 
3) การก าจั ดและการขนส่ งซากผลิ ตภัณฑ์ เค รื่ อ ง ใ ช้ ไฟ ฟ้ าและ

อิเล็กทรอนิกส์53 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องด าเนินการขนส่งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์แยกต่างหากจากขยะประเภทอ่ืน เพ่ือการน ากลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล และการก าจัด
สารที่เป็นอันตราย 

4)  การบ าบัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Proper 
Treatment)54 ประเทศสมาชิกต้องด าเนินการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

                                                           
51 Article 4, Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE) 
52 Article 5, Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE) 
53 Article 6, Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE) 
54 Article 8, Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE) 
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เพ่ือการบ าบัด ซึ่งผู้ผลิตต้องใช้เทคนิคที่ดีที่สุดในการบ าบัด Treatment, Recovery และ Recycle 
ตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวก 8  

การบ าบัด หมายถึง การถ่ายเอาของเหลวออกก่อนและใช้วิธีบ าบัดบาง
ประการตามที่ระบุในภาคผนวก 7 

คณะกรรมการต้องตั้งมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการบ าบัดซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ตามท่ีอ้างถึงในมาตรา 21(2)  

การจัดเก็บและการบ าบัดต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามระบบมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมตามกฎ (EC) 1221/2009 ของสหภาพยุโรปและของคณะกรรมาธิการ วันที่ 25 
พฤศจิกายน 2009 

หน่วยงาน/ศูนย์บ าบัดซาก (Treatment Facilities) ต้องได้รับอนุญาตจาก
ทางราชการ และควรเข้าร่วมในระบบการบริหารนิเวศน์และการตรวจติดตาม (Eco-Management 
and Audit Scheme: EMAS) โดยสมัครใจ 

5)  การน ากลับมาใช้ประโยชน์หรือการคืนสภาพ (Recovery Targets)55 
ผู้ผลิตต้องจัดตั้งระบบ Recovery Systems ส าหรับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่
เก็บรวบรวมมาได้ โดยระบบดังกล่าวอาจเป็นระบบของผู้ผลิตแต่ละราย หรือเป็นระบบที่ผู้ผลิตมา
รวมตัวกันเพ่ือสร้างระบบการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Collective System) และก าหนดอัตราการใช้ซ้ าอันเป็นอัตราเป้าหมายโดยคิดเป็นร้อยละของ
น้ าหนักเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1: เป้าหมายขั้นต่ าที่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก าหนดไว้ในภาคผนวก 1 นับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.  อัตราการคืนสภาพ (Rate of Recovery) อย่างน้อย 80% (ประเภท 1 
และ 10) หรือ 75% (ประเภท 3 และ 4) หรือ 70% (ประเภท 2, 5, 6, 7, 8 และ 9) 

2.  อัตราการน าวัสดุ/สาร/ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ าหรือรีไซเคิล 
(Rate of Reuse and Recycling) อย่างน้อย 80% (กรณีหลอดภาพทีวี) หรือ 75% (ประเภท 1 และ 
10) หรือ 65% (ประเภท 3 และ 4) หรือ 50% (ประเภท 2, 5, 6, 7, 8 และ 9) 

ส่วนที่ 2: เป้าหมายขั้นต่ าที่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก าหนดไว้ในภาคผนวก 1 นับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1.  อัตราการคืนสภาพ (Rate of Recovery) อย่างน้อย 85% (ประเภท 1 
และ 10) หรือ 80% (ประเภท 3 และ 4) หรือ 75% (ประเภท 2, 5, 6, 7, 8 และ 9) 

2.  อัตราการน าวัสดุ/สาร/ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ าหรือรีไซเคิล 
(Rate of Reuse and Recycling) อย่างน้อย 80% (กรณีหลอดภาพทีวี) 80% (ประเภท 1 และ 10) 
70% (ประเภท 3และ 4) 55% (ประเภท 2, 5, 6, 7, 8 และ 9) 

                                                           
55 Article 11, Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE) 
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ส่วนที่ 3: เป้าหมายขั้นต่ าที่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก าหนดไว้ในภาคผนวก 3 นับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 
14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้  

1.  อัตราการคืนสภาพ (Rate of Recovery) อย่างน้อย 85% (ประเภท 1 
และ 4) 80% (ประเภท 2) 75% (ประเภท 5 และ 6) 

2.  อัตราการน าวัสดุ/สาร/ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ าหรือรีไซเคิล 
(Rate of Reuse and Recycling) อย่างน้อย 80% (ประเภท 3) 80% (ประเภท 1 และ 4) 70% 
(ประเภท 2)55% (ประเภท 5 และ 6) 

การน ากลับมาใช้ประโยชน์หรือการคืนสภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับประเภทของผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ และเป้าหมายขั้นต่ าของการน าทรัพยากร
กลับคืน การใช้ซ้ าและการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ที่ก าหนดโดย WEEE Directive ของสหภาพยุโรป
ฉบับใหม่ สามารถดังตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1  ประเภทผลิตภัณฑ์ตามภาคผนวก 1 ที่อยู่ในข่าย EEE และเป้าหมายข้ันต่ าของการน า 
                 ทรัพยากรกลับคืน การใช้ซ้ าและการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ที่ก าหนดโดย WEEE  
                 Directive ของสหภาพยุโรป 
 

กลุ่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตามตามที่ระบุ
ไว้ในภาคผนวก 1 ของระเบียบ 

WEEE 

ส่วนที่ 1                     
(2555–2558 

ส่วนที่ 2                       
(2558–2561) 

(Recovery) (Re-Use, 
Recycle)* 

(Recovery) (Re-Use, 
Recycle)* 

1 เครื่องใช้ขนาดใหญ่ที่ใช้ใน
ครัวเรือน 80 % 75 % 85 % 80 % 

2 เครื่องใช้ขนาดเล็กที่ใช้ใน
ครัวเรือน  70 % 50 % 75 % 55 % 

3 อุปกรณ์โทรคมนาคม  75 % 65 % 80 % 70 % 
4 อุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับ

ผู้บริโภคและแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

75 % 65 % 80 % 70 % 

5 อุปกรณ์ให้แสงสว่าง  70 % 50 % 75 % 55 % 
6 เครื่องมือไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์  
70 % 50 % 75 % 55 % 

7 ของเล่นเด็ก (Toys) เครื่องเล่น
เพ่ือความบันเทิงและเครื่องกีฬา 

70 % 50 % 75 % 55 % 

8 เครื่องมือทางการแพทย์ 70 % 50 % 75 % 55 % 
9 เครื่องมือวัดหรือควบคุมต่าง ๆ  70 % 50 % 75 % 55 % 
10 อุปกรณ์ขายของอัตโนมัติ  80 % 75 % 85 % 80 % 

ข้อยกเว้น Gas Discharge Lamp  80 %  80 % 
 
หมายเหต ุ:  * น้ าหนักต่อน้ าหนักเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ 
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ตารางท่ี 3.2  ประเภทผลิตภัณฑ์ตามภาคผนวก 3 ที่อยู่ในข่าย EEE และเป้าหมายข้ันต่ าของการน า 
                 ทรัพยากรกลับคืน การใช้ซ้ าและการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ที่ก าหนดโดย WEEE  
                 Directive ของสหภาพยุโรป  
 

กลุ่ม กลุ่มผลิตภัณฑ ์ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 3                               
ของระเบียบ WEEE 

การน า
ทรัพยากร 
กลับคืน* 

(Recovery) 

การใช้ซ้ าและการน า
วัสดุ 

กลับมาใช้ใหม่* 
(Re-Use/Recycle) 

1 อุปกรณ์เปลี่ยนอณุหภมู ิ 85 % 80 % 
2 จอภาพ และอุปกรณ์ประกอบด้วยจอท่ีใหญ่กว่า 100 

ตารางเซนติเมตร  
80 % 70 % 

3 โคมไฟ  ยังไม่ก าหนด 80 % 
4 อุปกรณ์ขนาดใหญ ่(ที่มีขนาดภายนอกเกิน 50 ซม.)  85 % 80 % 
5 อุปกรณ์ขนาดเล็ก (ที่มีขนาดภายนอกไม่เกิน 50 ซม.)  75 % 55 % 
6 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมขนาดเล็ก 

(ที่มีขนาดภายนอกไม่เกิน 50 เซนติเมตร) 
75 % 55 % 

 
หมายเหต ุ:  * น้ าหนักต่อน้ าหนักเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ 

 
6)  ภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส าหรับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์56 ภายในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ผู้ผลิตต้องออกค่าใช้จ่ายส าหรับการเก็บ
รวบรวม การบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายส าหรับการน ากลับมาใช้ใหม่  และค่าใช้จ่ายส าหรับการก าจัด
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยระเบียบว่าด้วยซากของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับล่าสุด (Directive 2012/19/EU) ได้ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้ใช้จะต้องร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ าบัดและรีไซเคิลสินค้า และประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการให้ผู้ผลิตมี
ความรับผิดชอบ และระเบียบได้ตั้งเป้าหมายในการจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 อัตราการเก็บซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Collection Rate) ขั้นต่ าต่อปีต้องเป็นร้อยละ 45 ค านวณจากน้ าหนักรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่วางจ าหน่ายในตลาดใน 3 ปีก่อนหน้าในประเทศสมาชิก (ยกเว้นประเทศ
สาธารณรัฐเชก ลัตเวีย ลิธัวเนีย ฮังการี มอลตา โปแลนด์ โรมาเนีย สโลเวเนีย และสโลวาเกียสามารถ
จัดเก็บได้ต่ ากว่าร้อยละ 45 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40) และปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บจะต้องเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปี พ.ศ. 2562 ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 
เป็นต้นไปนั้น Collection Rate จะต้องได้ร้อยละ 65 ต่อปี หรือร้อยละ 85 ของน้ าหนักผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในเขตแดนของประเทศสมาชิก และจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 อัตราการแยกทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้อัตราอย่างน้อย 4 
                                                           

56 Article 7, Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE) 
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กิโลกรัม/คน/ปี จากครัวเรือนหรือเท่ากับน้ าหนักของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่จัดเก็บในประเทศสมาชิกเฉลี่ย 3 ปีก่อนหน้า โดยเลือกวิธีที่มากกว่า 

7)  การจัดท าข้อสนเทศ57 ประเทศสมาชิกจะต้องก าหนดมาตรการเพ่ือให้
ผู้บริโภครับทราบข้อมูลที่จ าเป็นต่าง ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีในการจัดการกับซากของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยการประมาณการค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง ถือเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตจะต้องจัดท าข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้
ที่เป็นครัวเรือนได้ทราบ ดังนี้ 

ไม่น าซาก WEEE ไปทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป (Municipal Waste) มีการเก็บ
รวบรวมแบบคัดแยก และมีระบบรับคืนเป็นการเฉพาะบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้ผลกระทบต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมของซาก WEEE ความหมายของรูปสัญลักษณ์ “ห้ามทิ้งปะปนกับขยะอ่ืน” (รูป
กากบาทบนถังขยะชนิดมีล้อ Wheeled-Waste Bin ตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก 9 ของระเบียบ 
WEEE)  

 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.1  สัญลักษณ์ท่ีห้ามทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปะปนกับขยะอ่ืน ๆ 
 

เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตต้องติดบนผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นเป็นการถาวร
และเห็นได้ชัด 

8)  การจัดท ารายงานและบทลงโทษ58 ประเทศสมาชิกต้องจดทะเบียน
ผู้ผลิต และเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณ/ประเภทผลิตภัณฑ์ที่วางตลาด ที่เก็บรวบรวมได้ ปริมาณที่
สามารถคืนสภาพได้ ปริมาณที่ใช้ซ้ า และที่ปริมาณที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ ในเขตแดนของตน แล้ว
รายงานคณะกรรมาธิการทุก 3 ปี พร้อมทั้งการจัดท ารายงานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติตามระเบียบ 
WEEE อนึ่ง รายงานฉบับแรกต้องครอบคลุมระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 

                                                           
57 Article 14, Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE) 
58 Article 16, Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE) 
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ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการจะต้องเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานตามระเบียบ 
WEEE ภายใน 9 เดือน หลังจากได้รับรายงานจากประเทศสมาชิก 

ประเทศสมาชิกต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เป็นรายปี ถึงปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ฯ EEE ที่วางจ าหน่ายอยู่ในตลาด เส้นทางการบ าบัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการน ากลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล และอัตราการคืนสภาพ และอัตราการ
ส่งออกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยน้ าหนัก  

ส าหรับบทลงโทษส าหรับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ WEEE ประเทศสมาชิก
จะวางระเบียบในการลงโทษที่ใช้บังคับกับการละเมิดระเบียบ ส าหรับบทลงโทษต้องมีประสิทธิภาพ
และได้สัดส่วนกับการกระท า ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องแจ้งบทลงโทษไปยังคณะกรรมาธิการ
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  

 
3.2.2  ระเบียบว่าด้วยการจ ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ (The Restriction of the Use of Certain Hazardous 
Substance in Electrical and Electronic Equipment: RoHS)  

ระเบียบว่าด้วยการจ ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อก าหนดที่ 2002/95/EC ของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็น
อันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หมายความรวมถึงเครื่องใช้ทุกชนิดที่ต้องอาศัย
ไฟฟ้าในการท างาน โดยต่อมาสหภาพยุโรปได้ท าการแก้ไขข้อก าหนดดังกล่าวเป็นข้อก าหนดที่ (The 
Restrictions of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic 
Equipment Directive 2011/65/EU) โดยการปรับปรุงขอบเขตของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์และข้อยกเว้นที่ต้องท าการปรับปรุงในการใช้สารอันตราย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

3.2.2.1 ที่มาของระเบียบว่าด้วยการจ ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์
เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

สหภาพยุโรปได้ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจ ากัดสารอันตรายที่อยู่ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการสาธารณสุข และเพ่ือให้เกิดการน าทรัพยากร
กลับคืน และการทิ้งขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง สาเหตุเนื่องมาจากแม้จะมี
ระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ระเบียบ WEEE) ที่ก าหนดมาตรการ
ด้านการเก็บรวบรวม การบ าบัด การรีไซเคิล และการทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
แต่หากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังคงมีสารอันตราย เช่น สารปรอท แคดเมียม 
ตะกั่ว โครเมียม เฮกซะวาเลนซ์ PBB และ PBDE ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอยู่จะ
ส่งผลให้กลไกทีว่างไว้ของระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไร้ประสิทธิภาพ 

เมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ ทางที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุดที่จะท าให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากสารเหล่านี้ในสหภาพยุโรปจะ
ลดลงจนมีระดับการป้องกันตามที่ต้องการได้ โดยใช้วิธีการทดแทนการใช้สารอันตรายที่เป็น
ส่วนประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสารอ่ืนที่ปลอดภัย หรือปลอดภัยกว่าการจ ากัด
การใช้สารอันตรายที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ยังอาจช่วยเพ่ิมความเป็นไปได้และผลก าไรในการรีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการช่วยลดผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพของ
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ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานรีไซเคิล เนื่องจากไม่มีสารที่เป็นอุปสรรคต่อการรีไซเคิลท าให้ธุรกิจมีต้นทุนต่ าลง
นั่นเอง 

สภายุโรปและคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรปจึงมีมติเห็นชอบและประกาศใช้
ระเบียบว่าด้วยการจ ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (The 
Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic 
Equipment: RoHS) ข้อก าหนดที่ 2002/95/EC เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
เป็นต้นไป ระเบียบนี้ไม่ใช้กับอะไหล่ส าหรับการซ่อมหรือการน าผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ า  (Reuse) 
ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่น าเข้าตลาดก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 
2006) 

3.2.2.2 วัตถุประสงค์ของระเบียบ RoHS  
1)  เพ่ือก าจัดหรือลดปริมาณสารอันตรายในการผลิต การรักษาและการ

ก าจัดในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEE) 
2)  เพ่ือลดของเสียจากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEE) 

และปรับปรุงหรือในรูปแบบของการใช้ช้ า (Reuse) การแปรรูปแล้วน ามาใช้ใหม่ (Recycle) และการ
น ากลับมาใช้ประโยชน์ (Recovery) 

3)  เพ่ือส่งเสริมกฎหมายที่สนับสนุนการเผาขยะมีอยู่ 
3.2.2.3 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในขอบเขตของระเบียบ 

RoHS ระเบียบว่าด้วยการจ ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ก าหนดค านิยามของ “เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” หรือ “EEE” ไว้ในมาตรา 
3(a) หมายถึง เครื่องใช้ที่ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการท างาน  และเครื่องใช้
ส าหรับก าเนิด (Generation) ส่งผ่าน (Transfer) และวัดกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ดังกล่าว ที่อยู่ในกลุ่มเครื่องใช้ที่ระบุในมีระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ Directive 2002/96/EC ที่ออกแบบส าหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกิน 1,000 โวลท์ 
และแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิน 1,500 โวลท์ 

เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระเบียบ RoHS และระเบียบ WEEE ดังนั้น ใน
ระเบียบ RoHS ฉบับที่ 2 หรือ EU RoHS (Recast) Directive 2011/65/EU มาตรา 2 จึงได้
ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEE) จาก 10 ประเภท เป็น 11 ประเภท โดย
ในระยะแรกแบ่งออกเป็น 10 กลุ่มตามระเบียบ WEEE ได้แก่59  

กลุ่มที่ 1  เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ในครัวเรือน (Large Household Appliances) 
กลุ่มที่ 2  เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ในครัวเรือน (Small Household Appliances) 
กลุ่มที่ 3  อุปกรณ ์ไอทีและโทรคมนาคม (IT and Telecommunication Equipment) 
กลุ่มท่ี 4 สินค้าอุปโภคเช่นโทรทัศน์ วิทยุ (Consumer Equipment) 
กลุ่มท่ี 5 อุปกรณ์ให้แสงสว่าง (Lighting Equipment) 

                                                           
59 หมายเหตุ: กลุ่มที่ 8-เครื่องมือแพทย์ และกลุ่มที่ 9-เครื่องมือวัด-คุม ได้รับการยกเว้นใน

ระยะแรก อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่ 8 และ 9 ถูกระบุให้มีการทบทวนอีกครั้งเพ่ือขยาย
ขอบเขตของมาตรา 4   
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กลุ่มท่ี 6 เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic Tools) 
ยกเว้น เครื่องมือขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ยึดติดอยู่กับที่ (Large-Scale Stationary 
Industrial Tools) 

กลุ่มที่ 7 ของเล่น และเครื่องเล่นเพ่ือความบันเทิงและเครื่องกีฬา (Toys, Leisure 
and Sports Equipment) 

กลุ่มท่ี 10 เครื่องขายของอัตโนมัต ิ(Automatic Dispensers) 
เมื่อมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจ ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์

เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี พ.ศ. 2554 หรือ EU RoHS (Recast) Directive 2011/65/EU 
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เพ่ือก าหนดวันที่ใช้บังคับส าหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่ 8 เครื่องมือแพทย์ 
และกลุ่มที่ 9 เครื่องมือวัดและควบคุม ในปี พ.ศ. 2557 ส าหรับเครื่องมือทางการแพทย์ทั่วไป และ
เครื่องมือตรวจสอบและควบคุม ส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้มีผลใน
ปี พ.ศ. 2559 และ เครื่องมือตรวจสอบและควบคุมที่ใช้ในอุตสาหกรรมให้เริ่มมีผลบังคับใช้ให้มีผลใน
ปี พ.ศ. 256060 ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ จะอยู่ภายใต้ระเบียบในปี พ.ศ. 
256261   
 
ตารางท่ี 3.3  วันที่มีผลใช้บังคับของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ RoHS62 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ วันที่มีผลใช้บังคับ 
1. เครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่ใช้
ในครัวเรือน 

 
 
 

ทันที 
2. เครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ใช้ใน
ครัวเรือน 
3. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคม 
4. อุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับผู้บริโภคและแผง
พลังงานแสงอาทิตย์ 

 

5. อุปกรณ์ให้ความสว่าง 
6. เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้น
อุปกรณ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ติดตั้งถาวร 

                                                           
60 Article 4, Directive 2011/65/EU on The Restrictions of the use of certain 

Hazardous Substances in electrical and electronic equipment 
61 Article 2, Directive 2011/65/EU on The Restrictions of the use of certain 

Hazardous Substances in electrical and electronic equipment 
62

 Spring Singapore Enabling Enterprise, About Restriction on the use of 
Certain Hazardous Substances (RoHS), Retrieved March 19, 2013 from http:// 
www.spring.gov.sg/QualityStandards/etac/rohs/Pages/about-rohs.aspx 
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ตารางท่ี 3.3  (ต่อ) 
 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ วันที่มีผลใช้บังคับ 
7. ของเล่นเด็ก อุปกรณ์ให้ความบันเทิง เครื่อง
กีฬาที่ใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 

 

8. เครื่องมือแพทย์ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557: ใช้บังคับกับอุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ทั่ว ๆ ไป 
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559: ใช้บังคับกับอุปกรณ์
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทางการแพทย์ (แต่ไม่ใช้
บังคับกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการปลูก
ถ่ายเนื้อเยื่อ) 

9. เครื่องมือตรวจสอบและควบคุม 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557: ใช้บังคับกับเครื่องมือ
ตรวจสอบและควบคุม 
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560: ใช้บังคับกับเครื่องมือ
ตรวจสอบและควบคุมในทางอุตสาหกรรม 

10. เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ทันที 
11. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงตามด้านบน 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่นอกขอบเขตของระเบียบ RoHS 

ฉบับที่ 2 (Directive 2011/65/EU มาตรา 2(4)) แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่ 
1.  ยุทธภัณฑ์ 
2.  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบเพ่ือส่งไปในอวกาศ 
3.  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบเฉพาะเพ่ือติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของ

เครื่องใช้อื่นที่ไม่อยู่ใต้ของเขตของระเบียบนี้ และเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จะท างานได้ก็
ต่อเมื่อน ามาต่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องใช้นี้เท่านั้น และไม่สามารถใช้เครื่องอ่ืนแทนได้ (Be 
Replaced only by the Same Specifically Designed Equipment)  

4.  เครื่องมืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งถาวร (Large-Scale Stationary 
Industrial Tools) เช่นเครื่องจักรขนาดใหญ่ในโรงงาน 

5. เครื่องขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่กับที่ (Large-Scale Fixed Installations) เช่น ลิฟท์ 
บันไดเลื่อน กังหันลม ฯลฯ 

6.  ยานยนต์ ยกเว้นรถ 2 ล้อที่ไม่มีการอนุมัติชนิด (Type-Approve) 
7.  เครื่องจักรกลเคลื่อนที่ได้ ที่ไม่ได้ใช้บนถนน ส าหรับการใช้งานโดยมืออาชีพ

โดยเฉพาะ เช่น รถเครน  
8.  อุปกรณ์การแพทย์แบบฝังตัว (Active Implantable Medical Devices) 
9.  แผงไฟฟ้าแสงอาทิตย ์(โซล่าเซลล์) เฉพาะในงานผลิตไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 
10.  เครื่องมือวิจัย ที่สั่งท าโดยเฉพาะ (ไม่มีขายทั่วไป)  
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3.2.2.4 สาระส าคัญของระเบียบว่าด้วยการจ ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS) 

ข้อก าหนดของระเบียบ RoHS (Direction 2002/95/EC) ก าหนดให้ประเทศสมาชิก
จะต้องออกกฎหมายห้ามใช้สารที่เป็นอันตราย 6 ประเภท ซึ่งเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เพ่ือจ ากัดการใช้สารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นอุปสรรคต่อการ 
รีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วยสารโลหะหนัก 4 ประเภทและ
สาร Brominates Flame Retardants อีก 2 ประเภท ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ สารอันตรายดังกล่าวคือ 

1)  ตะกั่ว (Lead) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ าหนัก 
2)  ปรอท (Mercury) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ าหนัก 
3)  แคดเมียม (Cadmium) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ าหนัก 
4)  เฮกซะวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) ไม่เกิน 0.01% โดยน้ าหนัก 
5)  โพลีโบรมิเนต ไบไฟนนินส์ (Polybrominated Biphenyls: PBB) ไม่เกิน 0.1% 

โดยน้ าหนัก  
6)  โพลีโบมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (Polybrominated Diphenyl Ethers: PBDE) 

ไม่เกิน 0.1% โดยน้ าหนัก 
ข้อยกเว้นการใช้สารต้องห้ามในการอนุญาตให้ใช้สารอันตรายตามระเบียบ RoHS 

บางรายการไว้ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ63  
1.  เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค กล่าวคือ ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะเลิกใช้สารนี้

ในทางปฏิบัติ และ 
2.  เหตุผลทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ/หรือความปลอดภัยของผู้บริโภค กล่าวคือ 

การยกเลิกใช้สารนี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือความปลอดภัยของผู้บริโภคมากกว่า
ผลดี  

โดยข้อยกเว้นของระเบียบ RoHS (ฉบับแรก) เริ่มจากการระบุรายการข้อยกเว้นใน
ภาคผนวก (Annex) ของระเบียบต้นฉบับรวม 10 รายการ เช่น อุปกรณ์โครงสร้างพ้ืนฐานของ
เครือข่าย (Network Infrastructure Equipment) ต่อมาได้มีการพิจารณาค าร้องจากผู้ประกอบการ
เป็นระยะ ๆ ผ่านคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนจากประเทศสมาชิก 27 ประเทศ ที่รู้จักกันใน
นาม Technical Adaptation Committee หรือ TAC จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ RoHS 
ฉบับที่ 2 ในปี พ.ศ. 2554 หรือ Directive 2011/65/EU มาตรา 4(1) ได้ก าหนดข้อยกเว้นไว้ใน
ภาคผนวก 3 จ านวนทั้งสิ้น 39 อย่าง และข้อยกเว้นในภาคผนวก 4 (เฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์
และอุปกรณ์ในการควบคุมตรวจสอบ) อีกทั้งสิ้น 20 อย่าง ยกตัวอย่างเช่น สารปรอทที่ใช้ในหลอด
ฟลูออเรสเซนต์, แคดเมียมในหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า -ในแก้ว-ในน้ าหมึกพิมพ์ส าหรับใช้เคลือบ, 
โครเมียม+6 ในน้ ายาหล่อเย็นในงานป้องกันการกัดกร่อนเหล็กคาร์บอน, ตะกั่วในส่วนประกอบต่าง ๆ 

                                                           
63 Article 5, Direction 2002/95/EC on The Restrictions of the use of certain 

Hazardous Substances in electrical and electronic equipment 
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เป็นต้น นอกจากนี้ ระเบียบดังกล่าวยังได้ก าหนด “อายุ/ระยะเวลา” ของข้อยกเว้นรายการใหม่ 
ปรากฏรายละเอียดในมาตรา 5(2) กล่าวคือ  

1.  ส าหรับผลิตภัณฑ์ EEE ตามท่ีก าหนดไว้ในภาคผนวก 1  
ผลิตภัณฑ์ฯ กลุ่มที ่1-7 และกลุ่มที ่10-11 มีอายุ 5 ปี 
ผลิตภัณฑ์ฯ กลุ่มท่ี 8 และ 9 มีอายุ 7 ปี 
2.  ส าหรับรายการข้อยกเว้นตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก 3  
ผลิตภัณฑ์ฯ กลุ่มที่ 1-7 และกลุ่มที่ 10-11 มีอายุ 5 ปี (นับแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2554) 
ผลิตภัณฑ์ฯ กลุ่มที่ 8 และ 9 มีอายุ 7 ปี (นับจากวันเริ่มบังคับใช้กฎหมาย คือ วันที่ 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 2559, 2560)64 
3.  รายการที่ปรากฏในภาคผนวก 4 มีอายุ 7 ปีนับจากวันเริ่มบังคับใช้กฎหมาย ขอ

ต่ออายุได้ แต่ต้องยื่นเรื่องก่อนวันหมดอายุ 18 เดือนจะประกาศผลการพิจารณาก่อนวันหมดอายุ 6 
เดือน  

3.2.2.5 ความสัมพันธ์ของระเบียบ WEEE กับระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป65 จาก
วัตถุประสงค์ของระเบียบ RoHS ที่มุ่งก าจัดหรือลดการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์นั้น จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระเบียบ WEEE เนื่องจากระเบียบทั้งสองฉบับนี้ต่างมี
วัตถุประสงค์ในการลดใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือเพ่ิม
ระดับของการน ากลับมาใช้ใหม่ของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนให้
มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ระเบียบ RoHS จึงได้จัดแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไว้ตามที่ระเบียบ WEEE ก าหนดไว้ทั้ง 10 ประเภท ดังนั้น เมื่อ
ผลิตภัณฑ์ไม่มีส่วนประกอบของสารอันตรายก็จะเป็นการช่วยให้สามารถรีไซเคิลและช่วยลดความเป็น
อันตรายต่อการรั่วไหลของสารอันตรายลงสู่สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ 
 

3.2.3  The Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (ระเบียบ 
REACH)  

ระเบียบ REACH เป็นระเบียบที่สหภาพยุโรปจัดท าขึ้นเพ่ือจัดการกับสารเคมีที่เป็นอันตราย 
ทั้งนีเ้พ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสารเคมี จึงเป็นระเบียบ
อีกฉบับหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้การด าเนินการกับการใช้สารเคมีที่เป็นพิษในอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อันจะน าไปสู่การใช้ซ้ าหรือการรีไซเคิลต่อไปได้  

                                                           
64 Article 4(3), Directive 2011/65/EU on The Restrictions of the use of certain 

Hazardous Substances in electrical and electronic equipment 
65 จุฑาทิพย์ ตันสุขชัย, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามอนุสัญญาบาเซล 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2552), หน้า 129. 
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ระเบียบ REACH เป็นระเบียบที่ใช้อักษรย่อมาจาก Registration, Evaluation and 
Authorization of Chemicals ดังนี้ 

Registration คือ การจดทะเบียนสารเคมี ทั้งในแง่ของคุณสมบัติ ตลอดจนความเป็น
อันตรายของสารเคมี  

Evaluation คือ การตรวจสอบและประเมินรายงานการศึกษาถึงอันตรายและความเสี่ยงใน
การผลิตและการใช้สารเคมใีนกระบวนการผลิต 

Authorization คือ การขออนุญาตใช้สารเคมีในการผลิตผลิตภัณฑ์  
Restriction Chemicals คือ การจ ากัดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตและในห่วงโซ่ของ

การจ าหน่ายสารเคมีที่เป็นอันตราย 
รายละเอียดของระเบียบมีดังนี้  

3.2.3.1 ที่มาของระเบียบ REACH 
ในปี พ.ศ. 2510 สหภาพยุโรปเริ่มมีการจัดการสารเคมีอันตรายโดยการออกระเบียบ

ส าหรับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และการติดฉลากที่เหมาะสมกับสินค้าที่เป็นสารอันตราย (67/548/EEC 
Classification, Packaging & Labeling Dangerous Substances) และมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
มาตรการทางกฎหมายในการก าจัดการใช้สารเคมีอันตรายมาโดยตลอด จนกระทั่งต่อมาในปี พ .ศ. 
2542 ได้จัดการประชุมขึ้นอีกครั้งเพ่ือหามาตรการป้องกันอันตรายจากสารเคมี และได้จัดท าสรุป
ยุทธศาสตร์การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับสารเคมีในอนาคต และได้จัดพิมพ์ยุทธศาสตร์นั้นเพ่ือเผยแพร่
เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายพิจารณาเนื้อหาของนโยบายไว้ใน “สมุดปกขาว” เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 และท าการรวบรวมข้อคิดเห็นและน าไปจัดท าเป็นร่างระเบียบ REACH เพ่ือ
เสนอให้สภาสหภาพยุโรปพิจารณาประกาศเป็นกฎหมายต่อไป ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2546 
ได้มีการเสนอร่างระเบียบ REACH ขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะจัดระบบการควบคุมการผลิตและการใช้
สารเคมีเพียงระบบเดียวแทนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีกว่า  40 ฉบับ โดยการน า
สาระส าคัญในกฎหมายข้างต้นมาประมวลไว้ในร่างระเบียบ REACH นี้66 และผ่านการพิจารณาของ
สภายุโรปอีกสองวาระและได้ประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็น
ข้อก าหนดที่ Regulation (EC) No 1907/2006 of The European Parliament and of The 
Council of 18 December 2006 (Concerning the Registration, Evaluation, Authorisation 
and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, 
Amending Directive 1999/45/EC and Repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 
and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC 
and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC) โดย
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จริงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

                                                           
66  รดาวรรณ ศิลปโภชากุล, รายงานสถานการณ์ปัจจุบันของระเบียบว่าด้วยสารเคมีของ

สหภาพยุโรป (REACH UPDATE) (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), หน้า 2. 
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3.2.3.2 วัตถุประสงค์ของระเบียบ REACH67 
ระเบียบ REACH มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมโดยค านึงถึงสุขภาพ

อนามัยของมนุษย์ รวมถึงเพ่ือลดการใช้สัตว์ในการทดสอบพิษของสารเคมี โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีภายในกลุ่มสหภาพยุโรปเพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ และเพ่ือป้องการการแตกแยกของตลาดภายในสหภาพยุโรป โดยมาตรการที่
น ามาใช้จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ขององค์การค้าโลก (WTO)  

3.2.3.3  สาระส าคัญของระเบียบ REACH 
สาระส าคัญของระเบียบ REACH ให้ความส าคัญกับการจดทะเบียนสารเคมีที่เป็น

อันตรายและปริมาณของสารเคมีที่ผลิตหรือใช้ต่อปี กระบวนการจดทะเบียน การประเมินและการ
อนุญาต เป็นต้น โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ REACH ดังต่อไปนี้  

1)  ข้อก าหนดของสิ่งที่เก่ียวข้องกับระบบ REACH ได้แก่  
(1) สารที่ต้องจดทะเบียน คือ สารเคมี (Substances) และสารเคมี

ในผลิตภัณฑ์ (Substances in Articles/Products) ที่เป็นสารอันตรายที่สามารถแพร่กระจายออกมา
ขณะใช้งานหรือก าจัดทิ้ง โดยเงื่อนไขของการจดทะเบียนนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ผลิตหรือน าเข้า  

(2) ข้อมูลส าหรับการจดทะเบียน นอกจากชื่อผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าและ
สถานที่ติดต่อ ปริมาณที่ผลิตหรือน าเข้าแล้วคือ ข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี 
วัตถุประสงค์ของการใช้ (Identified Uses) และค าแนะน าการใช้อย่างปลอดภัย รายงานการประเมิน
ความปลอดภัย (เฉพาะกรณีท่ีผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าสารเคมีตั้งแต่ 10 ตัน/ปี/ราย) ประเภทของความเป็น
อันตรายของสารตามข้อบังคับ 67/548/EC (Classification and Labeling)  

(3) การส่งและรับข้อมูล (Information Flow) เกี่ยวกับสารเคมีใน
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ระเบียบ REACH มิได้เพียงแต่ก าหนดให้ผู้ผลิต/น าเข้าเสนอข้อมูลใน
การขอจดทะเบียนเท่านั้น แต่ยังก าหนดให้มีการส่งและรับข้อมูล (Information Flow) เกี่ยวกับ
สารเคมี และแนวทางการใช้อย่างปลอดภัยให้แก่กันในสายการซื้อขายเป็นทอด ๆ (Supply Chain) 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่จะท าให้ใช้สารเคมีได้อย่างปลอดภัย และก าหนดให้ผู้ใช้สารเคมีผลิตสินค้า 
ต้องให้ข้อมูลลักษณะและวิธีใช้สารแก่ผู้ผลิต/น าเข้า เพ่ือใช้ประกอบการท ารายงานการประเมินความ
เสี่ยง ถ้าไม่ให้ข้อมูล ผู้ใช้สารต้องท ารายงานการประเมินความเสี่ยงเสนอแก่องค์กรที่รับจดทะเบียน
สารเคมีเอง  

(4) การใช้ข้อมูลร่วมกัน (Data Sharing) เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ
ระเบียบ REACH เพ่ือลดการใช้สัตว์ในการทดสอบพิษของสารเคมี เนื่องจากการทดลองวิจัยเพ่ือหา
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากสารพิษนั้นเป็นงานที่มีค่าใช้จ่ายจ านวนมากและต้องใช้สัตว์ทดลองจ านวน
มาก ดังนี้ เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ระเบียบ REACH จึงให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Data 
Sharing) เพ่ือลดการใช้สัตว์ทดลอง โดยให้ผู้จดทะเบียนสารเดียวกันรวมตัวเป็นเครือข่าย (Consortia) 

                                                           
67  วราพรรณ ด่านอุตรา, “สาระเกี่ยวกับ REACH: ความเกี่ยวข้องของผู้ประกอบการไทย,” 

ใน รายงานการสัมมนา REACH: ระเบียบสารเคมีสหภาพยุโรป ที่ผู้ประกอบการไทย (ไม่อยาก) 
เกี่ยวข้อง, 23 มกราคม 2550, ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร, หน้า 9. 
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ท าการทดลองค้นคว้า และให้ผู้จดทะเบียนรายใหม่ขอซื้อสิทธิ์ใช้ข้อมูลจากผู้จดทะเบียนรายแรก 
(มาตรา 25) 

2)  ขอบเขต ระบบ REACH มีข้อก าหนดที่จะบังคับใช้กับสารเคมีดังต่อไปนี้ 
(1) สารเคมี (Substance) ทุกรายการ ที่มีการผลิตหรือการน าเข้า 

ตั้งแต ่1 ตันต่อปีต่อผู้ผลิต/ผู้น าเข้า จะต้องมีการจดทะเบียนตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
(2) สารเคมีที่เกิดขึ้นในกระบวนการที่มีการแยกออกมาจากระบบ 

(Isolated intermediates on site) ต้องจดทะเบียน แต่อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารเคมี
ที่มีอยู่แล้วได้โดยไม่ต้องท าการทดสอบใหม่ 

(3) โพลิ เมอร์ เฉพาะที่จัดเป็นสารอันตรายตามเกณฑ์ที่ระบุใน
ข้อก าหนดของ Directive 67/548/EEC จะต้องจดทะเบียน 

(4) เคมีภัณฑ์ (Preparations) ซึ่งเกิดจากการผสมสารเคมี เช่น สี ตัว
ผลิตภัณฑ์ไม่ต้องจดทะเบียน แต่สารเคมีที่ใช้เป็นองค์ประกอบทุกตัวต้องจดทะเบียน 

(5) สินค้า (Articles) เช่น รองเท้า เสื้อผ้า ซึ่งอาจมีสารอันตราย
ออกมาขณะที่ใช้หรือก าจัด ผู้ผลิต/ผู้น าเข้าจะต้องจดทะเบียนสารในสินค้าหากสารนั้นไม่ได้รับการจด
ทะเบียนไว้ก่อน  

3)  ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในระบบ REACH ในระบบของ REACH ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมสารอันตรายภายในสหภาพยุโรป ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้ จึงควบคุม
ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง เฉพาะตลาดที่อยู่ภายในสหภาพยุโรปเท่านั้น ได้แก่ ผู้ผลิตสารเคมี 
(Manufacturers) ผู้น าเข้าสินค้าเข้ามาจ าหน่ายในสหภาพยุโรป (Importers)  ผู้ใช้สารเคมีผลิตสินค้า 
(Downstream Users: DUs) ทั้งนี้ให้นับรวมถึงผู้น าเข้าสินค้าท่ีผลิตจากสารเคมีที่ผลิตในสหภาพยุโรป 
(Re-Importers) ด้วย แต่ไม่รวมผู้บริโภค (Customers) ผู้จ าหน่าย (Distributors) รวมถึงผู้ค้าปลีกด้วย 
และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ (Article Producers) ที่ใช้สารเคมีท่ีน าเข้าไปจ าหน่ายในสหภาพยุโรป 

3.2.3.4 ผลกระทบจากการประกาศใช้ระเบียบ REACH68 
การประกาศใช้ระเบียบ REACH ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

กับสารเคมีเฉพาะที่อยู่ในสหภาพยุโรปโดยตรง และในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ภายนอกประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปด้วย เพราะผู้น าสินค้าเข้าไปขายในสหภาพยุโรปล้วนต่างต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการทางของระเบียบ REACH ตัวอย่างของผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น 

1)  สารเคมีมีราคาแพงขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตสารเคมีผลักภาระค่าใช้จ่ายใน
การหาข้อมูลให้แก่ผู้ซื้อ 

2)  สารเคมีบางรายการจะหาซื้อไม่ได้เพราะไม่มีผู้ผลิต เนื่องจากไม่คุ้มค่าที่
จะต้องลงทุนมากมายค้นคว้าทดลองหาข้อมูลของสารเคมีแต่ขายได้น้อย 

                                                           
68 วราพรรณ ด่านอุตรา และรดาวรรณ ศิลปโภชากุล, รายงานวิจัย สาระและข้อคิดเห็นต่อ

สมุดปกขาวร่างระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยสารเคมีและข้อเสนอการเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดกับอุตสาหกรรมไทย (รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2546), หน้า 5-7. 
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3)  มีการผูกขาดการผลิตสารเคมีโดยผู้ผลิตบางราย เพราะผู้ผลิตรายย่อย
เลิกผลิตสารนั้น เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ หรือเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นผู้จดทะเบียนราย
แรกไม่ร่วมมือในการขอใช้ข้อมูลร่วม 

4)  ผู้ใช้สารเคมีผลิตสินค้าจะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการปรับสูตร
ผลิตภัณฑ์ เพราะวัตถุดิบมีราคาแพงหรือหาซื้อไม่ได้หรือจ า เป็นต้องหาสารอ่ืนมาทดแทน เนื่องจาก
ถูกห้ามใช้สารที่อันตรายมาก ได้แก่ สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์และสารที่เป็นพิษต่อระบบสิบ
พันธุ์ 

5)  ผู้ผลิตสินค้าต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย เพ่ือปรับปรุงคุณภาพสินค้าและ
พัฒนาการตลาด เพราะสารเคมีที่ใช้ผลิตสินค้าเปลี่ยนไป ท าให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปจากเดิม 

3.2.3.5 REACH กับกฎหมายอื่นท่ีน่าสนใจ  
เนื่องจากระเบียบ REACH จัดเป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมสารพิษอันตรายภายใน

สหภาพยุโรป ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องกับระเบียบอ่ืน ๆ ที่ต้องจ ากัดการใช้สารพิษต่าง ๆ ภายใน
สหภาพยุโรปด้วย โดยระเบียบ REACH เกี่ยวข้องกับกฎหมายอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 

1)  ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยของของเล่น (Directive 2009/48/Ec 
of The European Parliament and of The Council of 18 June 2009 on the Safety of 
Toys) เป็นระเบียบที่ก าหนดเพ่ือควบคุมการใช้สารที่เป็นอันตรายในของเล่นของเด็ก เช่น สาร
อันตรายที่อาจรั่วไหลเข้าสู่ร่างกายจ านวน 19 รายการ สารที่อาจก่อให้เกิดภูมแพ้ เป็นต้น 

2)  ระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ (Directive 2004/ 
12/Ec of The European Parliament and of The Council of 11 February 2004 Amending 
Directive 94/62/EC on Packaging and Packaging Waste) ซึ่งบังคับตั้งแต่การออกแบบรรจุ
ภัณฑ์และการคัดเลือกวัสดุโดยลดการใช้สารอันตรายให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้เอ้ือต่อการรีไซเคิล และ
ห้ามไม่ให้ใช้สารโลหะหนักเป็นส่วนประกอบ เช่น สารตะกั่ว ปรอท โครเมียม6+ แคดเมียม รวมกันเกิน 
100 ppm. เป็นต้น 

3)  กฎหมายว่าด้วยฉลากสีเขียว (Regulation (Ec) No 66/2010 of The 
European Parliament and of The Council of 25 November 2009 on the EU Eco label) 
ต่อมาได้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวใน Regulation (EC) No 1980/2000 ว่าด้วยการทบทวน
ปรับปรุงแผนงาน Eco-Label Award Scheme โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ สินค้าที่จ าหน่ายภายใน
สหภาพยุโรปต้องติดสัญลักษณ์ EU Eco Label และมุ่งใช้สารที่ปลอดภัยกว่าทดแทนการใช้สาร
อันตราย ดังนั้น สินค้าใดที่มีส่วนประกอบของสารอันตรายที่ถูกจัดเป็นสารพิษ หรือ CRM ตามกฎ 
1272/2008 หรือสินค้าที่มีส่วนผสมของสารที่เป็น sVHC ตามกฎ REACH (มาตรา 57) จะไม่ได้รับ
ฉลากสีเขียว หรือ Eco Label นั่นเอง 

 
3.2.4  ระเบียบว่าด้วยกรอบข้อก าหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับผลิตภัณฑ์

ที่ใช้พลังงาน (Directive on Eco-Design Requirements Energy-using 
Products: EuP)  

ระเบียบว่าด้วยกรอบข้อก าหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้
พลังงาน หรือที่รู้จักกันในนาม “ระเบียบ EuP” เป็นระเบียบสหภาพยุโรปที่ประกาศใช้อย่างเป็น
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ทางการเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 
ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางกรอบในการออกข้อก าหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน (Energy-Using Product: EuP) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วสหภาพยุโรป 
เนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ข้ันตอนการออกแบบ ส่งผลถึงการปรับปรุงทั้งกระบวนการผลิต 
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลาและเงินทุนในการพัฒนา ดังนั้น เพ่ือไม่ให้การออกแบบและพัฒนาสินค้ามี
จุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน และเป็นอุปสรรคท าให้ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกในตลาด จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการวางกรอบ เพ่ือให้การออกแบบ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสินค้าทุกชนิดที่ต้องใช้พลังงานในการท างาน (รวมถึง
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วย) 

3.2.4.1 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุม 
การก าหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะอยู่ภายใต้ระเบียบ EuP เป็นอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป มีหน้าที่ต้องศึกษา/วิเคราะห์ ประเด็นทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องโดย
ละเอียดและประชุมปรึกษาหารือร่วมกับประเทศสมาชิก ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
ก าหนดมาตรการด าเนินการ (Implementing Measures) ผลิตภัณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาเพ่ือ
ควบคุมตามระเบียบ EuP ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ 

1.  มีปริมาณการใช้ในสหภาพยุโรปสูง (มียอดขายเกิน 200,000 หน่วยต่อปี)  
2.  เมื่อพิจารณาควบคู่กับปริมาณการใช้แล้ว EuP ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ

สหภาพยุโรปอย่างมีนัยส าคัญ  
3.  ความมศีักยภาพในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยไม่ก่อภาระค่าใช้จ่ายสูงมาก 
โดยในเบื้องต้นของการก าหนดกรอบของระเบียบ EuP ได้มีการก าหนดกลุ่มของ

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน เพ่ือลดความสูญเสียพลังงานและลดการปล่อยแก๊สเรือน
กระจกไว้ 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่  

1.  เครื่องท าความร้อนและเครื่องต้มน้ าร้อน (Heating and Water Heating 
equipment) 

2.  ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Systems) 
3.  ระบบให้แสงสว่าง (Lighting in Both the Domestic and Tertiary Sectors) 
4.  เครื่องใช้ภายในบ้าน  (Domestic Appliances) 
5.  อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน (Office Equipment in Both the Domestic and 

Tertiary Sectors) 
6.  สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  (Consumer Electronics) 
7.  ระบบ HVAC (Heating Ventilating Air Conditioning Systems) 
ปัจจุบัน คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ประกาศกฎหมายล าดับรองของระเบียบ

สินค้าท่ีใช้พลังงานเพิ่มเติมอีกดังนี้  
1. COM Regulation (EC) No 278/2009 (External Power Supplies-แหล่ง 

จ่ายไฟภายนอก) 
2.  COM Regulation (EC) No 244/2009 (หลอดไฟ) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0003:0010:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:EN:PDF
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3. COM Regulation (EC) No 245/2009 (หลอดฟลูออเรสเซนต์และ 
บัลลาสต์) 

4.  COM Regulation (EC) No 107/2009 (Simple Set-Top Boxes) 
5.   COM Regulation (EC) No 1275/2008 (การสูญเสียพลังงานในช่วง Off 

Mode และช่วง Standby) 
6.  COM Regulation (EC) No 640/2009 (มอเตอร์อุตสาหกรรม) 
7.  COM Regulation (EC) No 641/2009 (Circulator-ปั๊มน้ าหมุนเวียน) 
8.  COM Regulation (EC) No 642/2009 (เครื่องรับโทรทัศน์) 
9.  COM Regulation (EC) No 643/2009 (เครื่องท าความเย็นส าหรับใช้ใน

บ้านเรือน) 
10.  COM Regulation (EC) No 1015/2010 (กลุ่มเครื่องซักผ้า) 
11.  COM Regulation (EC) No 1016/2010 (เครื่องล้างจาน) 
3.2.4.2 มาตรการด าเนินการ (Implementing Measures) ต่อการน าระเบียบ 

EuP ไปปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการน าระเบียบ EuP ไปด าเนินการในทางปฏิบัติ จ าเป็นต้องมีมาตรการ
ด าเนินการเพ่ือก าหนดชนิดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิค หรือ มาตรฐานที่จะใช้บังคับอ่ืน  ๆ ต้อง
ระบุดังนี้69 

1. ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องถูกควบคุม  
2. รายละเอียดความต้องการด้านการออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ และ ข้อก าหนด

ด้านเทคนิคอ่ืน ๆ  
3. มาตรฐานและวิธีที่จะใช้วัด  
4. รายละเอียดวิธีการประเมินการเป็นไปตามข้อก าหนด  
5. ข้อบังคับด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบในอนาคต  
6. ก าหนดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่มีผลบังคับใช้และช่วงระยะเวลาปรับตัว 

เป็นต้น 
3.2.4.3 วิธีการประเมินการเป็นไปตามข้อก าหนด (Conformity Assessment) 

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ระเบียบ EuP ที่ประสงค์จะน าสินค้าเข้าวางในตลาดของสหภาพยุโรป 
จะต้องท าการประเมินสินค้าตามขั้นตอนตามที่ระบุใน Decision 93/465/EEC70 ถือเป็นระเบียบที่
ก าหนดวิธีการแสดงและตรวจสอบการเป็นไปตามข้อก าหนดเป็นลักษณะโมดูลตามลักษณะกิจกรรม 

                                                           
69 ThaiRoHS.org, รายละเอียด Energy-using Products (EuP), ค้นวันที่ 1 เมษายน 

2556 จาก http://www.thairohs.org/index.php?option=com_content&task=view&id 
=126&Itemid=66#Top 

70 Council Decision 93/465/EEC of 22 July 1993 concerning the modules for 
the various phases of the conformity assessment procedures and the rules for the 
affixing and use of the CE conformity marking, which are intended to be used in the 
technical harmonization directives  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:036:0008:0014:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0045:0052:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0026:0034:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0035:0041:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0042:0052:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0053:0068:EN:PDF
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และ/หรือขั้นตอนการผลิต ในแต่ละโมดูลตามลักษณะกิจกรรม และหรือ ขั้นตอนการผลิต ในแต่ละ
โมดูลจะก าหนดขั้นตอน รายการข้อมูล ความต้องการในระบบควบคุม คุณภาพ และบทบาท/หน้าที่
ของ Notified Body ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ประเมิน 

การถือว่าเป็นไปตามข้อก าหนด  (Presumption of Conformity) ระเบียบ EuP จะ
ถือว่าสินค้าต่อไปนี้เป็นไปตามข้อก าหนด สรุปได้ดังนี้ 

1.  ผลิตภัณฑ์นั้นติดเครื่องหมาย CE 
2.  ผลิตภัณฑ์นั้นต้องใช้มาตรฐานที่ยอมรับร่วมกัน (Harmonized standards) 
3.  ผลิตภัณฑ์ต้องที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม หรือ Eco-label ของสหภาพยุโรป   
4.  ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมอ่ืนที่มีเง่ือนไขเทียบเท่า Eco-label ของสหภาพ

ยุโรป  
 

3.3  มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่าง ๆ  

 
ในการศึกษากฎหมายของประเทศต่าง ๆ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามาตรการทาง

กฎหมายของต่างประเทศที่เก่ียวกับการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภายในประเทศของตน หลังจากท่ีกลุ่มสหภาพยุโรปได้รวมตัวกันออกกฎระเบียบเพ่ือจัดการกับปัญหา
ขยะ ทั้งขยะมีพิษรวมถึงขยะที่เกิดจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ การศึกษามาตรการทางกฎหมายของ
ประเทศต่าง ๆ ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงโครงสร้าง หลักการ และรายละเอียดของตัวกฎหมาย เพ่ือ
น ามาเป็นแม่แบบในการก าหนดกฎหมายของประเทศไทย และใช้เป็นแนวทางการยกร่างกฎหมายใน
ครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังสามารถน ามาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ จาก
การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวได้อีกด้วย  

 
3.3.1  สหราชอาณาจักร (United Kingdom) 
สหราชอาณาจักรจัดเป็นประเทศหนึ่งที่ส าคัญในกลุ่มยุโรปหรืออียู (EU) นอกจากนี้ยังถือเป็น

ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญประเทศหนึ่งของไทยในการจัดส่งออกสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้กฎหมาย ระเบียบ รวมถึงข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เกิดการค้าขายที่ราบรื่นและเพ่ือการปรับตัวต่ออุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยต่อตลาดโลกด้วย ส าหรับการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ของสหราชอาณาจักรได้บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการก าจัดซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีที่มาจากสหภาพยุโรปได้ประกาศใช้ “ระเบียบของสภายุโรป
และของคณะมนตรียุโรปลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2546 ว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์” (Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council 
of 27 January 2003 on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)) สหราช
อาณาจักรก็ได้ด าเนินการประกาศใช้กฎหมายเพ่ืออนุวัติตามกฎหรือระเบียบของสหภาพยุโรปฉบับ
ดังกล่าว โดยรัฐสภาได้ออกกฎหมายภายในประเทศของตนในระดับพระราชบัญญัติ (ด้านสิ่งแวดล้อม)
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ที ่S.I.2006 No.3289 ภายใต้ชื่อ “ระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. 
2006” (The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2006) เริ่มมีผลบังคับ
ใช้ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2007 และมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 
เป็นต้นมา71 มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 14 ส่วนและมีเนื้อหาสอดคล้องเช่นเดียวกับระเบียบของสภายุโรป
และของคณะมนตรียุโรปว่าซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องบางประการของระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่อง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. 2006 รัฐสภาได้ท าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวในวันที่ 6 
ธันวาคม ค.ศ. 2007 ฉบับที่ S.I.2007 No.3454 ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2008 
และต่อมาในปี ค.ศ. 2009 รัฐสภาของสหราชอาณาจักรได้ด าเนินการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนี้อีกครั้ง
ในปี ค.ศ. 2010 (S.I.2009 No.2957) โดยฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบันได้จัดท าขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 
ค.ศ. 2013 (S.I.2013 No.3113) เพ่ือลดภาระการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  โดยการปรับปรุงระบบของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้เน้นไปท่ีผู้มีหน้าที่ในการบ าบัดเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Authorized Treatment Facility: AATF) ผู้ส่งออก (Authorized Exporter) หรือการปฏิบัติตาม
แผนของผู้ผลิต (A Producer Compliance Scheme: PCS) โดยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ผลิตจะต้อง
ด าเนินการน าซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นกลับมาใช้ประโยชน์ (Recovery) ทั้ง
ในรูปของการใช้ซ้ า (Reuse) และการแปรรูปแล้วน ามาใช้ใหม่ (Recycle) ให้ได้อัตราตามเป้าหมาย  

3.3.1.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายใต้
ระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหราช
อาณาจักร 

สหราชอาณาจักรได้อนุวัติกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ระเบียบ WEEE) และระเบียบ RoHS มาตรการทาง
กฎหมายของสหราชอาณาจักรได้จัดแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ออกเป็น 10 กลุ่ม (ในระยะแรก) และแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ย่อยออกมาอีก 4 ประเภท (ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2019) นอกจากนั้นมาตรการทางกฎหมายของ 
สหราชอาณาจักรยังได้จัดแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามลักษณะ
ของการใช้ออกเป็น การใช้ภายในครัวเรือน (Household) และการใช้ภายนอกครัวเรือน (Non-
Household) เพ่ือก าหนดหน้าที่ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้แตกต่างกันไปตามประเภทของการใช้ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย  

โดยระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ค านิยามของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในมาตรา 2(1) ของระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์ฯ ค.ศ. 
2006 ให้น ามาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทั้งไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานแบตเตอรีหรือไฟฟ้าที่เกิดจาก
กระแสไฟฟ้าเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามฟังก์ชันการใช้งานที่ผลิตออกมา ตัวอย่างเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ใช้กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 1,000 โวลต์ในกระแสสลับ หรือ 1,500 โวลต์ส าหรับไฟฟ้ากระแสตรง เป็นต้น 

                                                           
71 Article 1, The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2006 
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ส าหรับการจัดแบ่งกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหราชอาณาจักรนั้น มีความ
แตกต่างจากการจัดแบ่งหมวดหมู่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบของสหภาพยุโรป
บางส่วน โดยการแยกกลุ่มของเครื่องท าความเย็นออกจากหมวดหมู่ที่ 1 การแยกผลิตภัณฑ์ประเภท
จอภาพออกจากหมวดหมู่ที่ 3 และ 4 หลอดไฟที่ปล่อยก๊าซออกจากหมวดหมู่ที่ 5 แล้วตั้งออกเป็น
หมวดหมู่ใหม่ทั้ง 3 ประเภท ดังนั้น สหราชอาณาจักรจึงแบ่งประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 14 กลุ่ม ดังนี้72 

กลุ่มที่ 1 เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ในครัวเรือน (Large Household Appliances) 
กลุ่มที่ 2 เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ในครัวเรือน (Small Household Appliances) 
กลุ่มที่ 3 อุปกรณ ์ไอทีและโทรคมนาคม (IT and Telecommunication Equipment) 
กลุ่มท่ี 4 สินค้าอุปโภค เช่น โทรทัศน์ วิทยุ (Consumer Equipment) 
กลุ่มท่ี 5 อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ไม่รวมถึงอุปกรณ์ท่ีให้แสงสว่างในครัวเรือน (Lighting 

Equipment) 
กลุ่มที่ 6 เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic Tools) 

เช่น จักรเย็บผ้า เลื่อย ฯลฯ ยกเว้น เครื่องมือขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ยึดติดอยู่กับที่ 
(Large Stationary Industrial Tools) 

กลุ่มที่ 7 ของเล่นเด็ก อุปกรณ์ให้ความบันเทิง เครื่องกีฬาที่ใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 
(Toys, Leisure and Sports Equipment) เช่น ชุดรถบังคับ รถไฟฟ้า วีดีโอเกมส์ เป็นต้น 

กลุ่มที่ 8 อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องฟอกไต เครื่องช่วยหายใจ ฯลฯ ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์ที่จะฝังในร่างกาย (Medical Devices (With the Exception of All Implanted and 
Infected Products)) เช่น Radiotherapy Equipment, Cardiology Equipment เครื่องมือแพทย์
อ่ืน ๆ ที่ใช้ควบคุม ติดตามผล รักษา เป็นต้น 

กลุ่มที่ 9 เครื่องมือตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and Control Instruments) 
เช่น เครื่องจับควันไฟ เครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น 

กลุ่มที่ 10 เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Automatic Dispensers) เช่น ตู้เอทีเอ็ม 
เครื่องขายของอัตโนมัติ ฯลฯ 

กลุ่มท่ี 11 อุปกรณ์ท่ีแสดงภาพ (Display Equipment) เช่น โทรทัศน์ และจอภาพ 
กลุ่มท่ี 12 อุปกรณ์ท าความเย็น (Cooling Equipment) เช่น ตู้เย็น  
กลุ่มท่ี 13 หลอดไฟที่ปล่อยก๊าซ (Gas Discharge Lamps) 
กลุ่มท่ี 14 แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 
3.3.1.2 เป้าหมายของระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ของสหราชอาณาจักร  
ตามระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหราช

อาณาจักรได้ก าหนดเป้าหมายในการจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
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การบ าบัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ตามตารางที่ 3.4 โดยซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะต้องน ามารีไซเคิลและการคืนสภาพของผลิตภัณฑ์ภายใน  
2 ปีแรกที่บังคับใช้ระเบียบฯ โดยในปัจจุบัน สหราชอาณาจักรมีความสามารถในการจัดเก็บซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภาคครัวเรือนได้เฉลี่ย 7.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งมีอัตรา
การด าเนินงานที่ได้สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามระเบียบ WEEE ที่ก าหนดเป้าหมายในการจัดเก็บ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภาคครัวเรือนไว้อย่างน้อย 4.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี73   

 
ตารางท่ี 3.4  เป้าหมายของการบ าบัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหราช 
                 อาณาจักร  
 

ประเภทของซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตาม

ระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ค.ศ. 2006 

อัตราการคืนสภาพขั้น
ต่ า  

(ค่าน้ าหนักโดยเลลี่ย
ของผลิตภัณฑ์) 

อัตราการน าวัสดุ/สาร/
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มา

ใช้ซ้ าหรือรีไซเคิล  
(ค่าน้ าหนักโดยเลลี่ยของ

ผลิตภัณฑ์) 
ประเภทที่ 1  เครื่องใช้ขนาดใหญ่ที่ใช้
ในครัวเรือน 
ประเภทที่ 10 อุปกรณ์ขายของ
อัตโนมัติ 

80% 75% 

ประเภทที่ 3 อุปกรณ์โทรคมนาคม 
ประเภทที่ 4 อุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับ
ผู้บริโภคแสงอาทิตย์ 

75% 65% 

ประเภทที่ 2 เครื่องใช้ขนาดเล็กที่ใช้ใน
ครัวเรือน 
ประเภทที่ 5 อุปกรณ์ให้แสงสว่าง 
ประเภทที่ 6 เครื่องมือไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  
ประเภทที่ 7 ของเล่นเด็ก (Toys) 
เครื่องเล่นเพ่ือความบันเทิงและเครื่อง
กีฬา 
ประเภทที่ 9 เครื่องมือวัดหรือควบคุม
ต่างๆ  

70% 50% 
(ไม่รวมหลอดไฟที่ใช้ก๊าซ) 

หลอดไฟที่ใช้ก๊าซ (Gas Discharge 
Lamp) 

ไม่ใช้บังคับ 80% 
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3.3.1.3 ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้มาตรการทางกฎหมายในการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหราชอาณาจักร  
1)  ผู้ผลิต ภายใต้ระเบียบ WEEE ของสหราชอาณาจักรได้ให้ค านิยามของ

ผู้ผลิตไว้เช่นเดียวกับระเบียบ WEEE ของสหภาพยุโรป กล่าวคือ ผู้ผลิตหมายถึงผู้ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย
ที่ท าการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เครื่องหมายทางการค้า
ของตนเอง หรือ ผู้ที่เป็น Reseller รวมถึงผู้น าเข้าและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังประเทศสมาชิกหรือไปยังประเทศที่สาม ทั้ งนี้  การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การจ าหน่ายเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน
ภายในประเทศสมาชิก ทั้งนี้ประเทศสมาชิกของสหราชอาณาจักร ประกอบด้วย นอร์เวย์ ไอร์แลนด์ 
และ ลิกเตนสไตน์ (โดยระเบียบของสหภาพยุโรปที่ 82/2004 Decision 82/2004 of the 
European Economic Area Joint Committee of 8th June 2004) 

ระเบียบ WEEE ของสหราชอาณาจักรก าหนดมาตรการเพ่ือสร้างความ
รับผิดชอบให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไว้แตกต่างกันตามลักษณะของการ
ใช้งานของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างการใช้ภายในครัวเรือน (Household) 
และการใช้ภายนอกครัวเรือน (Non-Household) ดังนี้74 

(1)  การเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค (Business to Consumer: B2C) ผู้ผลิตจะท าการเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ผู้บริโภคเพ่ือน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลับคืนสู่ผู้ผลิต โดยหน่วยงาน BIS จะเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายของการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในครัวเรือน และผู้ผลิตมีหน้าที่คัดแยกและค านวณน้ าหนักของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของตนที่มีอยู่ในตลาดแยกตามหมวดหมู่เครื่องใช้ฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 14 กลุ่มทุก ๆ ไตรมาส 

ระเบียบ WEEE ของสหราชอาณาจักรฉบับใหม่นั้น ก าหนดให้ใช้เฉพาะ
กับกรณีของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น โดยผู้ผลิตจะต้อง
รายงานสถานที่จ าหน่าย พร้อมกับรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรวบรวม การบ าบัด การท าให้คืนสภาพ 
และการก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากการบริโภคในครัวเรือน รวมถึงการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ง่ายต่อการเก็บรวบรวมเพ่ือท าการถอดแยกชิ้นส่วน (มาตรา 11) โดย
ค านวณจากค่าทางการตลาด (Market Shared) ของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่ถูกเก็บรวบรวมได้ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ และปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ค านวณปริมาณออกมาเป็น “ตัน” หากผู้ผลิตรายใดมีค่าทางการตลาดมากกว่า 5 ตัน
ขึ้นไปจะถูกบังคับให้ขึ้นทะเบียนในโครงการ  Producer Compliance Scheme (PCS)  ในกรณีที่มี
ปริมาณน้อยกว่า 5 ตัน จะเข้าสู่การควบคุมโดยหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม SEPA, NRW, NIEP, EA 
เพ่ือจ่ายค่าธรรมเนียมและต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ภายใต้มาตรา 77 
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(2)  ความรับผิดชอบของผู้ผลิตแต่ละราย Business to Business; 
B2B) ส าหรับผู้ผลิตประเภท Non-Household ที่ต้องการจะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายส าหรับ
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับผู้ผลิตแบบ Household 
จะต้องแสดงเงื่อนไข 2 ข้อ คือ มีหลักฐานเป็นสัญญาระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบธุรกิจอีกฝ่ายว่าฝ่าย
ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
มีหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถจัดการและก าจัดได้ในรูปแบบ
เดียวกันกับการจัดการและก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แบบ Household 

2)  ผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ค้าปลีก
ของสหราชอาณาจักรสามารถเลือกวิธีในการส่งคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่
รับมาจากผู้บริโภคได้ 3 วิธี (ภายใต้มาตรา 42-46 และ มาตรา 68-69 ของระเบียบ WEEE แห่ง 
สหราชอาณาจักร) ทางเลือกแรกโดยการเข้าร่วมโครงการ Distributor Take-Back Scheme (DTS) 
ที่บริหารจัดการโดยบริษัท Valpak Retail WEEE Services Ltd ทางเลือกที่สองโดย Offer In-Store 
Take Back ส าหรับทางเลือกนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่ผู้ค้าปลีกได้
ท าการจ าหน่าย ทางเลือกท่ีสาม เป็นการจัดหาทางเลือกในการ Take Back ให้ส าหรับลูกค้า โดยผู้ค้า
ปลีกท าข้อตกลงร่วมกับโครงการ PCS ในการส่งคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แก่ 
(Approved Authorised Treatment Facility: AATF)75 

3)  ผู้บริโภค/ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่
ส่งคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้
ผู้บริโภคสามารถเข้าร่วมโครงการการออกแบบเพ่ือเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Designated Collection Facilities: DCFs)  

4)  หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (Local Authority: LAs) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เก็บรวบรวมขยะส่วนท้องถิ่น
สามารถเลือกที่จะให้ PCS จัดการ หรือ จะจัดการเองก็ได้ โดยการแจ้งความประสงค์นั้นแก่ BIS  

3.3.1.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล  
หน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่ าด้วยซาก

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหราชอาณาจักร คือ “กระทรวงธุรกิจนวัตกรรมและ
ทักษะ” (Department for Business Innovation and Skills: BIS) ซึ่งผู้ผลิตและสถานบ าบัดซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะต้องขออนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีจึงจะ
สามารถด าเนินธุรกิจได้ ปัจจุบันมีธุรกิจประมาณ 6,500 ธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นผู้ผลิต นอกจากนั้น 
BIS ยังได้ออกเอกสารแนะแนวกฎระเบียบ WEEE เพ่ือให้ผู้ผลิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงพ้ืนฐาน

                                                           
75  Department for Business Innovation & Skill, WEEE Regulations 

Government Guidance Notes Chapter 6-Distributors of EEE (London: Crown, 2014), 
p. 19, Retrieved May 28, 2015 from https://www.gov.uk/government/uploads 
/system/ uploads/ attachment_data/file/292632/bis-14-604-weee-regulations-2013-
government-guidance-notes.pdf 
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ของการตีความตามกฎระเบียบดังกล่าว โดยเอกสารแนะแนวดังกล่าวไม่มีผลทางกฎหมายแต่ประการ
ใด 

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากกระทรวง
นวัตกรรมทางธุรกิจและทักษะ (BIS) ได้แก่ ส านักงานสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานสิ่งแวดล้อมของ 

อังกฤษ ดูแลโดย Environment Agency (EA)  
สก็อตแลนด์  ดูแลโดย สถาบันคุ้มครองสิ่ งแวดล้อมสก็อตแลนด์  (Scottish 

Environment Protection Agency: SEPA) เป็นหน่วยงานก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของ
สกอตแลนด์ บทบาทหลักของ SEPA คือ การปกป้องและปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยการควบคุม
สิ่งแวดล้อมที่ดีช่วยให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมมีความเข้าใจและรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ผู้ผลิตด าเนินการสอดคล้องกับกฎหมายควบคู่ไปกับหลักปฏิบัติที่ดี76 

เวลส์ ดูแลโดย Natural Resources Wales (NRW) 
ไอร์แลนด์เหนือ ดูแลโดย Northern Ireland Environment Agency (NIEA) 
อนึ่ง หากสถานบ าบัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีสาขาย่อยไป

ตั้งในอังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ หรือไอร์แลนด์เหนือ จ าเป็นจะต้องขออนุญาตแยกต่างหากกับ
ส านักงานสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีธุรกิจที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นจ านวนกว่า 5,500 ธุรกิจ และมีผู้ผลิตที่
ปฏิบัติตามแผน WEEE กว่า 38 ราย77 

อัตราค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายส าหรับธุรกิจในสหราชอาณาจักรนั้น มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1.  ส าหรับบริษัทที่จดทะเบียนภายในสหราชอาณาจักร รวมทั้งการน าเข้า ส่งออก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในสหราขอาณาจักร 

ธุรกิจขนาดเล็ก (จ านวนการผลิตน้อยกว่า 5 ตันต่อป)ี ต้องช าระ 30 ปอนด์ต่อปี 
ธุรกิจที่ ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และธุรกิจที่มีผลประกอบการต่ ากว่า

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ต้องช าระ 30 ปอนด์ต่อปี 
ส าหรับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและมีงบการเงินในปีที่ผ่านมาน้อยกว่า 

1,000,000 ปอนด์ ต้องช าระ 220 ปอนด์ต่อปี 
ส าหรับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและมีงบการเงินในปีที่ผ่านมามากกว่า 

1,000,000 ปอนด์ ต้องช าระ 445 ปอนด์ต่อปี 
2.  ส าหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ได้จดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องช าระ 30 

ปอนด์ต่อปี 
3.3.1.5 การรายงานผล (Reporting)  ภายใต้มาตรา 52 แห่งระเบียบว่าด้วยซาก

ผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดให้ทั้งผู้ผลิตและสถานบ าบัดซากผลิตภัณฑ์

                                                           
76  Scottish Environment Protection Agency, Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE), Retrieved September 12, 2013 from http:// 
www.sepa.org.uk/about_us.aspx 

77 360 environmental, op.cit.  
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เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (AATFs and AEs) จะต้องรายงานข้อมูลปริมาณของซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงปริมาณของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่น ากลับมาใช้ซ้ าหรือน าไปรีไซเคิล รายชื่อและที่อยู่ของสถานบ าบัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นรายไตรมาส โดยรายงานแยกเป็นประเภทของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ภายในครัวเรือนและที่ใช้ในภาคส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากครัวเรือน  

นอกจากนี้ ยังต้องรายงานปริมาณของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(EEE) ที่เกิดจากการบริโภคภายในครัวเรือนในวันสุดท้ายของเดือนในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ยังต้อง
รายงานปริมาณของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEE) ที่เกิดขึ้นภายในตลาด (Non-
Household EEE) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 เป็นต้นมาด้วย 

 
3.3.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
การบริหารจัดการขยะของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  อาทิหน่วยงาน

ภาครัฐ (ทั้งระดับสหรัฐ ระดับมลรัฐ) หน่วยการปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชน ในส่วนที่เป็นผู้ผลิต 
ผู้จ าหน่าย และผู้บริโภค มีการแบ่งแยกภาระหน้าที่แตกต่างกันไป ในส่วนนี้จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 
3 ส่วน คือ  

1.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะอันตราย 
2.  กฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการขยะอันตรายในระดับสหพันธรัฐ (Federal) 
3.  กฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการขยะอันตรายในระดับมลรัฐ (State) โดยการศึกษาใน

ระดับมลรัฐ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเฉพาะกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นกรณีศึกษาเท่านั้น 
รายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้ 

3.3.2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะของประเทศ  
องค์กรหลักที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ

สหรัฐอเมริกา คือ “ส านักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐ” (U.S. Environmental Protection 
Agency หรือ U.S. EPA) ถือเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะเป็น Regulatory Body หรือ หน่วยงาน
ควบคุมด้านกฎระเบียบของประเทศ จัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรอิสระไม่สังกัดกระทรวงใด จัดตั้งโดย
ค าแนะน าของประธานาธิบดี บริหารงานขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี โดยมีหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกว่า 
“Administrator” ที่ได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากประธานาธิบดี ท าหน้าที่ในการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามนโยบายสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลัก คือ คุ้มครองสุขภาพ
อนามัยของประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม โดยท าหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการ
คุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นอากาศ น้ า หรอืพ้ืนดิน  

EPA มีหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลแยกเป็นส านักงานต่าง ๆ เช่น ส านักควบคุม
คุณภาพน้ า (Water Quality Office) ส านักควบคุมคุณภาพอากาศ (Air Pollution Control Office) 
ส านักสารก าจัดศัตรูพืช (Pesticide Office) ส านักงานก าจัดขยะ (Solid Waste Office) เป็นต้น โดย
ในปัจจุบัน EPA มีส านักงานภูมิภาคในประเทศจ านวน 10 แห่ง แต่ละแห่งจะบริหารจัดการปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมในเขตภูมิภาคของตน เช่น ภูมิภาคที่ 1 EPA จะดูแลในเขตรัฐ Connecticut, Maine, 
Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island และ Vermont เป็นต้น 
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อ านาจหน้าที่ของ EPA78 องค์กร EPA มีลักษณะเป็น Regulatory Body จึงมีหน้าที่
หลักในการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกา ก าหนดมาตรฐานในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และมอบอ านาจให้มลรัฐรับผิดชอบในการออกใบอนุญาต ก ากับดูแลและเฝ้าระวังการ
บังคับใช้กฎหมาย และมีหน้าที่ช่วยเหลือมลรัฐหรือท้องถิ่นที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานกลางของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยที่สนับสนุนในด้านงบประมาณส าหรับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของมลรัฐและท้องถิ่น หน่วยให้ทุนสนับสนุนในงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นหน่วยใน
การเผยแพร่ความรู้ให้กับสาธารณชนในด้านสิ่งแวดล้อม 

EPA จึงมีเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม คือ การออกกฎระเบียบ
ต่าง ๆ เพ่ือให้มีผลบังคับใช้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับมลรัฐและระดับสหพันธรัฐ ดังนี้ ในการ
ด าเนินงานของแต่ละมลรัฐ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบกลาง (Federal Regulation) ที่ออกโดย 
EPA โดยที่มลรัฐแต่ละแห่งสามารถน ามาตรการกลางที่ออกโดย EPA ไปออกเป็นกฎระเบียบหรือเป็น
มาตรการภายในมลรัฐให้เข้มงวดกว่ามาตรฐานกลางก็ได้ ตัวอย่างเช่น มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีหน่วยงาน
ที่เรียกว่า California EPA ตั้งโดยผู้ว่าการรัฐ ท าหน้าที่ในการดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อมในมลรัฐ เพ่ือ
คุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อมของมลรัฐ ซึ่งในมลรัฐนี้มีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการ
ของเสียอันตรายที่เข้มงวดกว่ากฎระเบียบกลาง 

3.3.2.2 กฎหมายเพื่อการบริหารจัดการขยะอันตรายในระดับสหพันธรัฐ  
สหรัฐอเมริกามีกฎหมายระดับรัฐบาลกลางเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมออกมาบังคับใช้หลาย

ฉบับ โดยกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจ าแนกออกได้หลายประเภททั้งการควบคุมสิ่งแวดล้อมทาง
น้ า ทางอากาศ เสียง ขยะประเภทต่าง ๆ เช่น ขยะเปียก ขยะมีพิษหรือขยะอันตราย รวมถึงกฎหมาย
นโยบายสิ่งแวดล้อม กฎหมายกองทุน Superfund เป็นต้น79 ตัวอย่างของกฎหมายด้านต่าง ๆ เช่น  

ด้านอากาศ เช่น กฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศ 1955 (Air Pollution Control 
Act) กฎหมายอากาศสะอาด 1963, 1963, 1970, 1977, 1990 (Clean Air Act) กฎหมายคุณภาพ
อากาศ 1967 (Air Quality Act)  

ด้านน้ า เช่น พระราชบัญญัติควบคุมมลพิษทางน้ า 1948 (Federal Water 
Pollution Control Act) พระราชบัญญัติคุณภาพน้ า 1965 (Water Quality Act) พระราชบัญญัติ
น้ าสะอาด 1972, 1977 (Clean Water Act, Safe Drinking Water Act)  

ด้านเสียง เช่น  Noise Control Act 1972 
ด้านน้ ามัน เช่น Oil Pollution Act 1990 

                                                           
78 กิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์, “แนวคิดการจัดการของเสียอุตสาหกรรมในต่างประเทศกับทิศ

ทางการพัฒนาการบริหารจัดการในประเทศไทย,” ใน บทความน าเสนอในเวทีสาธารณะครั้งที่ 1 
“เรียนรู้การจัดการของเสียในต่างประเทศเพื่อพัฒนาทิศทางการจัดการของไทย”, วันที่ 4 สิงหาคม 
2551, ณ หองประชุม 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, หน้า 9-10. 

79 Wikipedia The Free Encyclopedia, Environmental Policy of the United 
States, Retrieved April 10, 2013 from http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_ 
policy_of_the_United_States 

http://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Water_Act
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ขยะมูลฝอยเช่น  Solid Waste Disposal Act (1965, 1976) 
ขยะอันตราย เช่น Hazardous Materials Transportation Act 1975, Toxic 

Substances Control Act 1976 
โดยกฎหมายที่ เกี่ยวกับการจัดการขยะเทคโนโลยีหรือขยะอันตรายในระดับ

สหพันธรัฐ (Federal) มีดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติว่าด้วยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

(Resource Conservation and Recovery Act: RCRA) จัดเป็นกฎหมายหลักของสหรัฐอเมริกาเพ่ือ
การจัดการขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ที่มีมาตรการทางกฎหมายโดยก าหนดหน้าที่
ให้แก่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ก่อของเสียอันตราย เป็นต้น โดยมีส านักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่ง
สหพันธรัฐ (The United State Environment Protection Agency: U.S. EPA) หรือ EPA ท า
หน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้  

(1)  พัฒนาการและวัตถุประสงค์ของกฎหมาย RCRA80 
กฎหมายว่าด้วยการจัดการของเสียของสหรัฐอเมริกาฉบับแรก คือ 

Solid Waste Disposal Act of 1965 โดยมีมาตรการก าหนดให้รัฐบาลกลางร่วมรับผิดชอบกับมลรัฐ
ต่าง ๆ ต่อมาในปี ค.ศ. 1990 ได้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวและประกาศใช้เป็นกฎหมายฉบับต่อมา 
คือ Resource Recovery Act เพ่ือเน้นการบ าบัดของเสียเพ่ือการน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีหน่วยงาน 
EPA ท าหน้าที่สนับสนุนด้านการเงินเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือลดการก่อของเสีย 
จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1976 ได้มีการแก้ไขกฎหมายอีกครั้งเป็น Resource Conservation and 
Recovery Act of 1976 นับว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกที่วางหลักการในการจัดการของเสีย ทั้งของเสีย
ทั่วไป และของเสียอันตราย โดยใช้หลักการ Cradle-to-Grave Waste Management เพ่ือติดตาม
ของเสียอันตรายอย่างครบวงจร (จากแหล่งก าเนิด การขนส่ง การเก็บรวบรวม การบ าบัด การก าจัด) 
โดยมี U.S. EPA เป็นหน่วยงานกลางในการก ากับดูแล ใช้ระบบการก ากับการขนส่ง (Manifest 
System) เป็นเครื่องมือ นอกจากนี้ยังมีการก าหนดมาตรฐานในการจัดการ ส าหรับผู้ที่ก่อให้เกิดของ
เสีย (Waste Generator) ผู้ประกอบการรีไซเคิลของเสีย (Waste Recycler) ผู้ขนส่งของเสีย (Waste 
Transporter) ผู้บ าบัด เก็บรวบรวม หรือก าจัดของเสียอันตราย (Waste Treatment, Storage, and 
Disposal Facility) โดยมลรัฐทุกแห่งต้องน าหลักการตามกฎหมายนี้ไปบังคับใช้ 

ท้ายที่สุดในปี ค.ศ. 1984 สหรัฐอเมริกาได้น ากฎหมาย Hazardous 
and Solid Waste Amendments (HSWA) มาแก้ไขเพ่ือลดปัญหาและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท าความสะอาด (Cleanup) พ้ืนที่ที่ถูกแปดเปื้อนด้วยมลพิษอันเนื่องมาจาก
การท้องหรือก าจัดของเสียอันตราย โดยการก าหนดให้มี Land Disposal Restriction (LDR) 
Program (ข้อห้ามของการก าจัดในดิน) เพ่ือก าหนดให้ของเสียบางประเภทต้องได้รับการบ าบัดก่อนที่
จะน าไปก าจัดโดยการฝังกลบหรือถมที่ได้ ในขณะที่หากเป็นของเสียอันตราย ก าหนดให้ต้องมีการ
บ าบัดทางกายภาพและเคมี เพ่ือลดความเป็นพิษและอันตรายก่อนน าไปก าจัด และหน้าที่ในการ
เยียวยาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่ีปนเปื้อนมลพิษ เป็นต้น 

                                                           
80 กิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 8-9. 
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(2)  ประเภทของขยะอันตราย/การท างานของ RCRA โครงสร้างของ
กฎหมาย RCRA จึงจัดแบ่งประเภทของขยะออกได้เป็น 2 ประเภท ดังตารางที่ 3.5 

(2.1)  ขยะทั่วไป (Regulatory Waste) แยกย่อยออกได้เป็น 2 
ชนิด คือ ขยะทั่วไป และขยะอันตราย เพ่ือให้การท างานของกฎหมาย RCRA เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง RCRA จึงได้ก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญขึ้น 2 ข้อ คือ Subtitle D และ 
Subtitle C ซึ่งสามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้81 

(2.1.1) RCRA Subtitle D: Solid Waste (การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย) เน้นการติดตามตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกรัฐ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ต้องจัดท าแผนการจัดการขยะชุมชนภายในเขตปกครอง รวมถึงการออกกฎระเบียบ การ
บังคับใช้ โดย EPA จะให้ ข้อมูล แนวทาง นโยบาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้รัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตัดสินใจ ในการจัดการประเด็นปัญหาขยะชุมชนภายในเขตการปกครอง 
ทั้งนี้เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การลดการใช้ทรัพยากร และอ่ืน ๆ โดยการใช้เกณฑ์ของ 
EPA แล้วน าไปจัดท าเป็นแผนแม่บทของท้องถิ่น เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และความต้องการ
ของชุมชน ต่อไป 

(2.1.2) RCRA Subtitle C: Hazardous Waste (การ
บริหารจัดการกากของเสียอันตราย) จัดท าเพ่ือให้เกิดแผนงานการจัดการขยะของเสียอันตราย จาก
รัฐบาลกลาง ที่มีระบบตรวจสอบ ตั้งแต ่เกิดจนตาย (Cradle to Grave) เพ่ือให้มั่นใจว่า กระบวนการ
ของ RCRA Subtitle C จะท าให้ของเสียอันตราย ถูกดูแลปกป้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบของ RCRA Subtitle C ใช้บังคับตั้งแต่ ผู้ผลิตของเสีย
อันตราย ผู้ขนส่งของเสียอันตราย ผู้บ าบัดเก็บรักษา และผู้ท าลายของเสียอันตรายกระบวนการของ 
RCRA Subtitle C เป็นกฎระเบียบที่ครอบคลุมกว้างขวางที่สุด ที่ EPA ได้เคยพัฒนามา กฎระเบียบ
เริ่มจากการก าหนดเกณฑ์การระบุ ว่าอะไรเป็นของเสียอันตรายและมีข้อก าหนดหลายประการส าหรับ 
ผู้จัดการกับของเสียอันตราย และได้รวบรวมข้อก าหนดเป็น 3 ประเภท คือ ก. ข้อก าหนดส าหรับ
ผู้ผลิตของเสียอันตราย ข. ข้อก าหนดส าหรับผู้ขนส่งของเสียอันตราย และ ค. ข้อก าหนดส าหรับผู้
บ าบัด เก็บรักษา และผู้ท าลายของเสียอันตราย 

ใน RCRA Subtitle C ยังได้ก าหนดมาตรฐานทางด้านเทคนิค ส าหรับผู้
บ าบัด เก็บรักษาและผู้ท าลายของเสียอันตราย ในด้านการออกแบบระบบบ าบัด และการปฏิบัติการ 
โดยมาตรฐานจะอนุญาตให้มลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อีกทั้งยังมีระเบียบการอนุญาตให้ 
หน่วยงานที่จะบ าบัด เก็บรักษา และผู้ท าลายของเสียอันตรายได้ ต้องขออนุญาต และผ่านการ
ทดสอบจาก EPA 

                                                           
81 เริงชัย เรืองพยุงศักดิ์, ปัจจัยที่ท าให้เตาเผาขยะอันตรายสามารถก าจัดมลสารได้ตาม

มาตรฐานสากล: กรณีศึกษา ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
จังหวัดสมุทรปราการ (สารนิพนธ์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2552), หน้า 7-8. 
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(2.2)  ขยะประเภท Universal Waste หมายถึง ขยะอันตรายที่
มีมาตรการการจัดการเป็นพิเศษ โดยแยกประเภทขยะเพ่ือประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการขยะดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันบันมีขยะอันตรายอยู่ 3 ประเภทที่จัดเป็น Universal Waste 
ได้แก่ ขยะอันตรายจ าพวกแบตเตอร์รี่ ขยะอันตรายจ าพวกสารก าจัดศัตรูพืช และขยะอันตรายจ าพวก 
Thermostats ที่มีสารปรอทที่เป็นของเหลวเป็นส่วนประกอบมากถึง 3 กรัมของสินค้าทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรมพาณิชย์ เกษตรกรรม และสินค้าท่ีใช้ในบ้านเรือนอีกด้วย 
 
ตารางท่ี 3.5  โครงสร้างของกฎหมาย RCRA 
 

หัวข้อย่อย 
(Subtitle) 

ข้อก าหนด 
(Provisions) 

A ข้อก าหนดทั่วไป (General Provisions) 
B คณะกรรมการ และเจ้าพนักงานที่เก่ียวข้อง (Office of Solid Waste; 

Authorities of the Administrator and Interagency Coordinating 
Committee) 

C การบริหารจัดการกากของเสียอันตราย (Hazardous Waste Management) 
D การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (State or Regional Solid Waste Plans) 
E หน้าที่ของเลขาธิการพาณิชย์ ในการอนุรักษ์ และการน ากลับมาใช้ใหม่  

(Duties of the Secretary of Commerce in Resource and Recovery) 
F ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง (Federal Responsibilities) 
G ข้อก าหนดอื่น ๆ (Miscellaneous Provisions) 
H การวิจัย, การพัฒนาปรับปรุง, การฝึกอบรม และข้อมูล  

(Research, Development, Demonstration and  Information) 
I กฎระเบียบว่าด้วย ถังใต้พ้ืนดิน (Regulation of Underground Storage Tanks) 
J มาตรฐานในการจัดการ ขยะจากโรงพยาบาล (Standards for the Tracking and 

Management of Medical Waste) 
 

(3)  RCRA กับขยะอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย RCRA ก าหนดให้ Solid 
Waste อาจสามารถกลายเป็น Hazardous Waste หรือขยะอันตรายได้ หาก Solid Waste ดังกล่าว
มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ท าให้ติดไฟ (Ignitability) ท าให้เกิดการกัดกร่อน (Corrosives) 
ท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมี (Reactivity) หรือ ท าให้เกิดพิษ (Toxicity)  

กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีอุปกรณ์
บางอย่างได้ถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายด้วย โดยก าหนดให้ “Cathode Ray Tube (CRT)” ถือเป็น
อุปกรณ์ในส่วนของจอภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์นั้นเป็นขยะอันตรายซึ่งต้องบริหาร
จัดการขยะดังกล่าวตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด และห้ามทิ้งในสถานที่ฝังกลบขยะ (Landfill) จาก
ปัญหาของขยะประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทจึงส่งผลให้ EPA ไม่
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สามารถใช้บังคับกฎหมาย RCRA ได้อย่างครบถ้วน จึงมีความพยายามที่จะเสนอกฎหมายเพ่ือการ
บริหารจัดการขยะที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ในปี พ.ศ. 2548 คือ “The National 
Computer Recycling Bill” แต่กฎหมายดังกล่าวก็ยังไม่ผ่านรัฐสภาสหรัฐแต่อย่างไร โดยสาระส าคัญ
ของกฎหมายดังกล่าว คือ การก าหนดให้ EPA เป็นหน่วยงานในการก ากับดูแล และการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือการรีไซเคิลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ก าหนด
จากผู้บริโภคคนสุดท้าย (End User)  

(4)  หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมาย RCRA โดยภาพรวมของ
กฎหมาย RCRA นี้มีเนื้อหาครอบคลุมกว้างขวางและสามารถสรุปถึงหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยย่อได้
ดังต่อไปนี้82 

(4.1)  ผู้ก่อของเสียอันตราย (Hazardous Waste Generators) 
มีหน้าที่แจ้งต่อหน่วยงาน EPA หรือ หน่วยงานของมลรัฐที่ได้รับมอบอ านาจมาจาก EPA เพ่ือขอเลข
รหัสประจ าตัว (EPA Identification (ID) Number) นอกจากนี้ ผู้ก่อของเสียอันตรายยังมีหน้าที่ 

(4.1.1) บันทึกข้อมูลและการรายงานข้อมูล  
(4.1.2) ติดฉลาดที่ภาชนะบรรจุ  
(4.1.3) เลือกใช้ภาชนะบรรจุที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง

ตามชนิดของเสียอันตราย  
(4.1.4) หากเก็บกากของเสียอันตรายในสถานที่ของตน

เกิน 90 วัน จะต้องได้รับใบอนุญาต 
(4.1.5) จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบทางเคมีของ

ของเสียอันตรายส าหรับผู้ขนส่ง ผู้ประกอบกิจการบ าบัดและก าจัด  
(4.1.6) ต้องจัดให้มีระบบเอกสารก ากับของเสียอันตราย 

ซึ่งระบุชื่อและรหัสประจ าตัวของผู้ก่อของเสียและสถานประกอบการเกี่ยวกับของเสียอันตรายซึ่งเป็น
ปลายทางของของเสีย ประเภท ลักษณะและปริมาณของของเสียที่จะขนส่ง เป็นต้น  

(4.2)  ผู้ประกอบการขนส่งของเสียอันตรายไม่ว่าทางบก ทางน้ า 
ทางอากาศ และทางรถไฟมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ EPA และ DOT ก าหนดระบบเอกสาร
กับจะท าให้สามารถติดตามของเสียจากแหล่งก าเนิดไปตลอดเส้นทางการขนส่ง 

(4.3)  สถานประกอบการที่ให้บริการบ าบัด เก็บรักษา และก าจัด 
(Treatment, Storage and Disposal Facilities หรือมักเรียกย่อรวมกันว่า TSD Facilities) จะต้อง
มีใบอนุญาต และต้องด าเนินกิจการตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น ห้ามน าของเสียอันตรายที่เป็น Bulk 
หรือของเสียอันตรายที่เป็นของเหลวบรรจุในหีบห่อและการน าของเสียที่มีอันตรายรุนแรงไปก าจัดบน
พ้ืนดิน และก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการจัดตั้งสถานที่ฝังกลบและก าจัดของเสียโดยวิธีกองไว้บน

                                                           
82 U.S Department of Energy Office of Environmental Policy & Assistance, 

RCRA/CERCLA Division, EH-413; จุฑาทิพย์ ตันสุขชัย, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ตามอนุสัญญาบาเซล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2552), หน้า 142-144. 
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พ้ืนดิน เช่น ก าหนดให้ต้องมีชั้นรองพ้ืนสองชั้น มีระบบดักรวบรวมน้ าชะ และการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าใต้ดินในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น  

นอกจากนี้จะต้องจัดให้มีหลักประกันด้านการเงินเพ่ือคุ้มครองใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการจัดการของเสียอันตราย การแก้ไข RCRA เมื่อ ค.ศ. 1984 ได้
เพ่ิมมาตรา 3004(u) ที่ก าหนดให้ EPA ต้องก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตที่ออกให้แก่ TSD Facilities 
ว่าเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการของสถานประกอบการเหล่านี้มีความรับผิดชอบต้องด าเนินการเยียวยา
แก้ไขปัญหา (Corrective Action) ที่เกิดจากการรั่วไหลของของเสียอันตรายที่ปล่อยออกมาจาก
กิจกรรมจัดการของเสียอันตราย (Solid Waste Management Unit: SMUs) ของตน 

(4.4) ผู้บริโภค มีหน้าที่ห้ามมิให้ทิ้งของเสียโดยเสรี (Open 
Dumps)  

2)  พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิด การชดเชย และความรับผิดชอบ
ทางสิ่งแวดล้อม (Comprehensive Environmental Response, 
Compensation and Liability Act of 1980: CERCLA หรือ 
กฎหมายกองทุน Superfund)   
(1)  ที่มาและวัตถุประสงค์ของกฎหมายกองทุน Superfund รัฐสภา

สหรัฐประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิด  การชดเชย และความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อมอย่าง
คลอบคลุม “The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act: 
CERCLA”  หรือ  “Superfund Law”  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1980 มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไข
หรือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ถูกปนเปื้อนจากวัตถุมีพิษ สารอันตรายหรือของเสียอันตรายซึ่งถูกสะสมอยู่ในพ้ืนที่
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา จนเป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนทางสิ่งแวดล้อม ที่เรียกย่อ ๆ 
ว่า “กองทุน Superfund” ขึ้น กฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลกลางและมลรัฐต่าง ๆ 
ในการด าเนินการขจัด บ าบัด และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุมีพิษที่หลงเหลืออยู่ทุกแห่งใน
อดีตของสหรัฐอเมริกานับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน83  

ในระยะเวลาต่อมากฎหมาย CERCLA หรือกฎหมายกองทุน Superfund 
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขในวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 1986 โดยกฎหมาย The Superfund Amendments 
and Reauthorization Act หรือ SARA กฎหมาย SARA ให้ความส าคัญในเรื่องต่อไปนี้84 

1.  เน้นการแก้ไขพ้ืนที่ให้เป็นการถาวรและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  
2.  เพ่ิมอ านาจในการบังคับให้ผู้กระท าผิดต้องรับผิดชอบและชดใช้  

                                                           
83 วินัย เรืองศรี, “การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม: ประสบการณ์จากศาลยุติธรรมสหรัฐ 

อเมริกา,” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องแนวทางใหม่ในการพัฒนากระบวน 
การยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม, วันที่ 22-26 มิถุนายน 2552, ณ สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ และสถาบัน
พัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม, หน้า 2. 

84 ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร, “กองทุน Superfund ในอเมริกา: ผลพวงจากการละเลยการ
จัดการของเสีย,” Thai Environmental Engineering Journal 15, 5, (กันยายน-ตุลาคม 2543): 
19-25. 
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3.  เพ่ิมการมีส่วนร่วมของมลรัฐในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ตามกองทุน Superfund  

4.  ให้ความสนใจเพ่ิมขึ้นในปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนใน
พ้ืนที่ที่มีการจัดการสารเคมีอันตราย 

5.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการตัดสินใจใช้ทางเลือก
ในการแก้ไขพ้ืนที่ให้สะอาด  

6.  เพ่ิมขนาดกองทุนเป็น 8.5 พันล้านดอลลาร์  
7.  ปรับปรุงระบบการประเมินและให้คะแนนพ้ืนที่ (หรือ HRS) ให้มี

ความแม่นย ามากขึ้น 
(2)  สาระส าคัญของกฎหมายกองทุน Superfund  

(2.1)  บุคคลที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายกองทุน Superfund 
ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายกองทุน Superfund ก าหนดรายละเอียดในหมวดของความรับผิด 
(Liability) ในมาตรา 107(a) บุคคลที่ต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายจากการกระท าความผิดไว้
เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

 
(2.1.1)  เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่อยู่ในอ านาจ

ของรัฐบาลสหรัฐ 
(2.1.2)  บุคคลที่เป็นเจ้าของโรงงานหรือผู้ด าเนินกิจการ

โรงงานที่ปล่อยวัตถุที่มีอันตรายในขณะที่มีการปล่อยวัตถุท่ีมีอันตราย 
(2.1.3)  ผู้ที่มีสัญญาหรือข้อตกลง หรือรับด าเนินการก าจัด

หรือบ าบัดวัตถุที่มีอันตรายหรือได้ติดต่อกับผู้ขนส่งให้ขนส่งวัตถุที่มีอันตรายเพ่ือน าไปก าจัดโดยวัตถุที่
มีอันตรายนั้นอาจเป็นของตนเองหรือของผู้อ่ืน หรืออาจเกิดจากโรงงานของตนเองหรือผู้อ่ืนหรือไม่ก็
ตาม 

(2.1.4)  บุคคลที่รับขนส่งวัตถุที่มีอันตรายไปยังโรงงาน
ก าจัดหรือบ าบัดกากของเสียหรือน าไปยังสถานที่ที่ตนได้เลือกใช้เป็นสถานที่ก าจัดวัตถุที่มีอันตราย ซึ่ง
ท าให้อาจต้องมีการใช้จ่ายเพื่อการบ าบัดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

(2.2)  ความรั บผิ ดที่ อ ยู่ ใ นขอบ เขตของกฎหมายกองทุ น 
Superfund เรื่องลักษณะความรับผิดพิเศษของผู้อยู่ในข่ายความรับผิด (The Potentially Responsible 
Partie: PRPs) ตามกฎหมายฉบับนี้มองว่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว จึงควรก าหนด
ความรับผิดในเชิงย้อนหลัง (Restorative) ไว้ด้วย นอกจากนี้กฎหมายยังมีความรับผิดอย่างเคร่งครัด 
(Strict) และ ความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม (Joint and Several) ไว้ด้วย85    

                                                           
85 วินัย เรืองศรี, “การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม: ประสบการณ์จากศาลยุติธรรมสหรัฐ 

อเมริกา,” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องแนวทางใหม่ในการพัฒนากระบวน 
การยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม, หน้า 3. 
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(2.3)  ที่มาของเงินกองทุนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน86 
ส่วนแรก มาจากรายได้ของรัฐบาลกลางและจากการเรียกเก็บภาษี

จากการผลิตปิโตรเลียม และการผลิตสารอินทรีย์เคมีบางประเภทที่มีการผลิตเป็นปริมาณมากที่สุด
และแหล่งเงินได้อ่ืน ๆ ได้แก่ จากผู้ผลิต ขนส่ง และก าจัดวัตถุที่มีอันตราย เงินกองทุนนี้จะใช้ในการ
ก าจัดวัตถุที่มีอันตรายได้ทันทีเม่ือพบว่ามีการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม แม้ว่าค่าเสียหายเหล่านี้มีคู่กรณีที่จะ
รับผิดชอบ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการก าจัดมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีไม่คู่กรณีรับผิดชอบหรือค่าใช้จ่ายนั้น
สูงเกินกว่าคู่กรณีที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะรับภาระได้ 

ส่วนที่สอง เงินส่วนนี้ได้จากภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการก าจัดวัตถุท่ีมีอันตราย โดยเงินในส่วนนี้จะใช้เมื่อมีการขนย้ายวัตถุที่มีอันตรายจากโรงงาน
ที่ถูกปิด เพ่ือใช้ในการก าจัด ท าความสะอาด บูรณะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สูญเสียไปอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการที่วัตถุท่ีมีอันตรายมีการแพร่กระจายออกมาในขณะมีการขนย้ายเพ่ือให้กลับคืน
ดีดังเดิม 

(3)  กฎหมายเพื่อการบริหารจัดการขยะอันตรายในระดับมลรัฐ87  
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษากฎหมายการบริหารจัดการขยะของ

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งถือเป็นมลรัฐที่มีแรกที่ออกกฎหมายเพ่ือจัดการกับขยะเทคโนโลยีและเป็น
ต้นแบบของกฎหมายให้กับมลรัฐอ่ืน ๆ โดยกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียเพ่ือการจัดการขยะจัดแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกถือเป็นมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะโดยภาพรวม
มีชื่อเรียกว่า The California Integrated Waste Management Act of 1989 ถือเป็นกฎหมาย
กลางที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการขยะของมลรัฐแคลิฟอร์เนียโดยภาพรวม โดยกฎหมายดังกล่าวจะ
มีส่วนส าคัญในการน ากฎหมายระดับสหพันธรัฐ (The Resource Conservation and Recovery 
Act: RCRA) มาด าเนินการบริหารจัดการขยะเป็นไปตามท่ีกฎหมายระดับสหพันธรัฐก าหนดไว้  

ส่วนที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการก าจัดขยะที่แยกย่อยเป็นหลายฉบับเพ่ือ
จัดการปัญหาขยะบางประเภทเป็นการเฉพาะ เช่น  

The California Beverage Container Recycling And Litter 
Reduction Act เป็นกฎหมายว่าด้วยการน าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มใช้แล้วมาผลิตใหม่ และการลดการ
ทิ้งขยะไม่เป็นที ่โดยมาตรการทางกฎหมายฉบับนี้จะก าหนดภาระหน้าที่ให้ผู้เกี่ยวข้องต้องด าเนินการ 
เช่น ผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มมีหน้าที่จ่ายค่ามัดจ าบรรจุภัณฑ์ให้แก่รัฐและรายงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทราบถึงปริมาณการจ าหน่ายเครื่องดื่มที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีการรับคืนได้ที่จ าหน่ายได้ในเดือนนั้น 
ผู้ผลิตเครื่องดื่มมีหน้าที่รายงานจ านวนบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตใหม่ทุกเดือน และจ านวนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่

                                                           
86 กมลทิพย์ คติการ, มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหายอัน

เกิดจากวัตถุมีพิษ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2529), หน้า 192-193. 

87 วรรณา สุพรรณธะริดา, รายงานวิจัย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการควบคุมและก าจัดขยะเทคโนโลยี  (รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2548). 
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น ามาเป็นวัสดุในการผลิต สถานที่รับคืนบรรจุภัณฑ์ มีหน้าที่รับคืนและจ่ายค่าบรรจุภัณฑ์แก่ผู้บริโภค
ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น  

กฎหมายว่าด้วยการน าขยะยางรถยนต์ใช้แล้วมาผลิตใหม่  (The 
California Tire Recycling Act) ก าหนดให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมยางรถยนต์ใหม่จากผู้ซื้อยาง
รถยนต์เพ่ือส่งเข้ากองทุนยางรถยนต์ (Tire Recycling Fund) เพ่ือประโยชน์ในการเก็บรวบรวมยาง
รถยนต์ที่เลิกใช้งานแล้วและการน ายางรถยนต์กลับมาผลิตใช้ใหม่ และ  

กฎหมายว่าด้วยการก าจัดขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ามาผลิตใหม่ (The 
Electronic Waste Recycling Act) ที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากผู้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
ใหม่เพ่ือประโยชน์ในการเก็บรวบรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วและการน าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว
มารีไซเคิลหรือเพ่ือท าลายให้ถูกวิธีต่อไป เป็นต้น 

(3.1)  พระราชบัญญัติว่าด้วยการก าจัดขยะโดยภาพรวม (The 
California Integrated Waste Management Act of 1989) กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
ขยะโดยภาพรวมนี้จะก าหนดหน้าที่ให้รัฐบาลมลรัฐ เจ้าหน้าที่ และหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่
ต้องด าเนินการเพ่ือการบริหารจัดการขยะโดยภาพรวม ดังนี้ 

(3.1.1)  ก าหนดให้การบริหารจัดการขยะอาจด าเนินการได้
โดย หน่วยการปกครองท้องถิ่น หรือ ให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นอ่ืนเข้าด าเนินการแทนหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นนั้น หรือให้เอกชนเข้าท าสัญญาด าเนินการแทนหน่วยการปกครองท้องถิ่นก็ได้ 

(3.1.2)  ก าหนดให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่
ก าหนดวิธีการด าเนินการจัดการขยะ เช่น ระยะเวลา จ านวนครั้งในการจัดเก็บขยะ การเคลื่อนย้าย
ขยะ ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ เป็นต้น รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เอกชน
เข้าด าเนินการบริหารจัดการขยะ 

(3.1.3)  ก าหนดให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ต้อง
ลดขยะให้ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ จากจ านวนขยะที่เกิดขึ้นภายในหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
ภายในหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ในปี ค.ศ. 2000 หากหน่วยการปกครองท้องถิ่น หรือเอกชนที่มี
หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการก าจัดขยะไม่สามารถด าเนินการได้โดยไม่มีเหตุผลสมควร  หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่น หรือเอกชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการขยะต้องเสียค่าปรับ (Indemnity 
Obligation) เพ่ือเข้ากองทุนการจัดการขยะ โดยหน่วยการปกครองท้องถิ่น หรือเอกชนจะต้อง
รับผิดชอบค่าปรับตามสัดส่วนความรับผิดชอบของตน 

(3.1.4)  ก าหนดให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นต้องมีหน้าที่
แจ้งให้ประชาชนทราบถึงปริมาณขยะที่แต่ละครัวเรือนทิ้งในแต่ละเดือน ประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่
ละเดือนที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นใช้เพ่ือการเก็บรวบรวม การขนส่ง และการก าจัดขยะของ
ครัวเรือน จ านวนค่าใช้จ่ายจริงในแต่ละเดือนที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นใช้เพ่ือการเก็บรวบรวม การ
ขนส่ง และการก าจัดขยะของครัวเรือน ทุกหกเดือนให้ประกาศค่าใช้จ่ายดังกล่าวลงในหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นด้วย 

(3.1.5)  ก าหนดให้มีคณะกรรมการเพ่ือการจัดการขยะ
โดยรวม (The California Integrated Waste Management Board) เพ่ือด าเนินการตามที่
กฎหมายก าหนดเพ่ือปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
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(3.1.6)  ก าหนดให้คณะกรรมการแต่งตั้ งผู้อ านวยการ 
(Executive Director) หรือ เจ้าหน้าที่อ่ืนตามความจ าเป็นเพื่อด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด และ
สามารถมอบอ านาจ หน้าที่ ขอบเขตงานให้ผู้อ านวยการด าเนินการได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
พร้อมทั้งก าหนดเงินเดือนให้ผู้อ านวยการตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรได้ด้วยผู้อ านวยการอาจมอบ
อ านาจ หน้าที่ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนรับไปด าเนินการได้ 

(3.1.7)  ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการจัดการขยะ 
(The Integrated Waste Management Fund) 

(3.1.8)  ก าหนดให้เพ่ือประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และการ
ท างานที่ซ้ าซ้อนในการบังคับการตามกฎหมายนี้  หน่วยการปกครองท้องถิ่นอาจรวมตัวกันเป็น 
Regional Agencies เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายนี้ร่วมกันได้ 

(3.2)  พระราชบัญญัติว่าด้วยก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อ
การรีไซเคิล (The Electronic Waste Recycling Act: 2003) ในวันท่ี 24 กันยายน 2003 (พ.ศ. 2546) 
มีผลใช้บังคับในปี ค.ศ. 2004 เพื่อแก้ไขปัญหาของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย การประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ คือ88 

(3.2.1)  เ พ่ืออ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือการรีไซเคิล 

(3.2.2)  เพ่ือจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีสะสมมาแต่ดั้งเดิม 

(3.3.3)  เพ่ือจัดการกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกต้อง 

(3.3.4)  เพ่ือก าหนดให้ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าลด หรือเลิกใช้
วัสดุที่เป็นอันตรายในการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า การจัดท ารายงานปริมาณการขายอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกควบคุม และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

สาระส าคัญของกฎหมาย (The Electronic Waste Recycling 
Act 2003 ได้ก่อตั้งโปรแกรมการกลับคืน (Return) การรีไซเคิล (Recycle) และ ก่อตั้งกองทุนเพ่ือ
การกลับคืนและการรีไซเคิลเพ่ือคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับกับขยะอันตรายโดยการ
ก าหนดค านิยามของขยะอันตรายไว้ในมาตรา 4 และก าหนดโทษปรับในทางแพ่งในกรณีที่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  

“ขยะอันตราย” หมายถึง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่เป็น
ขยะอันตราย เช่น CRT, LCD, Plasma TV รวมถึง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (Covered Electronic 
Device) 

                                                           
88 Governor Gray Davis signed the Electronic Waste Recycling Act of 2003, CAL. 

PuB. RES. CODE §§ 42460-42485 (West 2004), September 23, 2003; Danielle M.  
Bergner, “The Electronic Waste Recycling Act of 2003: California's Response to the 
Electronic Waste Crisis,” Marquette Law Review 88 (2004): 377-389, Retrieved April 
19, 2013 from http://scholarship.law .marquette.edu/mulr/vol88/iss2/5/ 
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“อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า” (Covered Electronic Device) หมายถึง 
หลอดภาพ (Cathode Ray Tube) จอภาพ (Flat Panel Screen) หรือ สิ่งที่คล้ายคลึงกัน วีดีโอที่มี
จอภาพซึ่งจอภาพ ดังกล่าววัดตามเส้นทแยงมุม (Measured Diagonally) ได้เกินสี่นิ้ว หรือสิ่งใดที่
กฎหมายก าหนดขึ้นภายหลังว่าการทิ้ง หรือการก าจัดขยะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ตามที่
กฎหมายว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัยก าหนด ทั้งนี้ ไม่รวมถึง รถยนต์ อุปกรณ์ทางพาณิชย์ 
เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีหลอดภาพอยู่ด้วย (Cathode Ray) 

หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมาย มีดังนี้ 
1. หน้าที่ของ “ผู้ขายเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า” ภายในมลรัฐ (Retailer) 

ต้องมีหน้าที่ต้องเก็บ “ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า” (Covered Electronic 
Waste Recycling Fee) ทุกครั้งเมื่อมีการจ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก (First Sale) 
จากผู้ซื้อ (Consumer) ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กฎหมายก าหนดให้เรียกเก็บ และมีหน้าที่ “น า
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บส่งให้คณะกรรมการเพ่ือการจัดการปัญหาขยะโดยภาพรวม” (The 
California Integrated Waste Management Board) ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพ่ือน าเข้าบัญชีใน
กองทุนเพ่ือการก าจัดขยะ (Integrated Waste Management Fund) โดยให้แยกเป็นบัญชีเพ่ือการ
ก าจัดขยะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (Electronic Waste Recovery and Recycling Account) 
โดยเฉพาะ ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมถูกควบคุมโดย Calrecycle ส าหรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมดังตารางที่ 3.6 มีดังนี้89  

 
ตารางท่ี 3.6  อัตราค่าธรรมเนียมเพ่ือการก าจัดขยะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
 

ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า 2005-
2008

(ดอลลาร์) 

2009-
2010

(ดอลลาร์) 

2011-
2012 

(ดอลลาร์) 

1 ม.ค.
2013 เป็น

ต้นไป 
(ดอลลาร์) 

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดวัดตามเส้น
ทแยงมุมน้อยกว่า 15 นิ้ว 

6 8 6 3 

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดวัดตามเส้น
ทแยงมุมตั้งแต ่15 นิ้ว แต่ไม่เกิน 35 นิ้ว 

8 16 8 4 

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดวัดตามเส้น
ทแยงมุมตั้งแต ่35 นิ้วขึ้นไป 

10 25 10 5 

 
2.  หน้าที่  “ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า” (Manufacturer) 

ประเภทที่ถูกควบคุมตามกฎหมายนี้มีหน้าที่ “ต้องท ารายงานเสนอคณะกรรมการเพ่ือการจัดการ
ปัญหาขยะโดยภาพรวม” (The California Integrated Waste Management Board) ทุกปี เพ่ือ
                                                           

89 CalRecycle, Electronic Waste Management: Retailer Information & 
Electronic Waste Recycling Fee, Retrieved May 15, 2015 from http://www.cal 
recycle.ca.gov/Electronics/Retailer/Default.htm 

http://www/
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รายงานปริมาณการขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกควบคุม และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์
เครือ่งใช้ไฟฟ้า ข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ “จัดท าเอกสารประกอบไปกับสินค้า” เพ่ือ
แจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงวิธีการจัดการกับสินค้าเมื่อไม่ต้องการแล้ว เช่น สถานที่รับคืน การก าจัดสินค้า 
เบอร์โทรศัพท์ Website ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายส าหรับติดต่อกับผู้ผลิต ข้อมูลบนฉลาก รวมถึงการบรรจุ
หีบห่อ เป็นต้น 

3.  หน้าที่ “ผู้ที่ประสงค์จะส่งออกขยะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า” 
(Covered Electronic Waste) ไปยังต่างประเทศต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ประเทศสหรัฐอเมริกามี
ร่วมกับประเทศอ่ืน รวมถึงแสดงให้เห็นว่าการส่งออกดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย 
Organization for Economic Co–Operation and Development 

กฎหมายก าหนดให้การด าเนินการเพ่ือการส่งออกไปยังต่างประเทศ
ซึ่งขยะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (Covered Electronic Waste) บุคคลที่ประสงค์จะส่งออกต้อง
ด าเนินการต่อไปนี้เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนด าเนินการส่งออก เช่น แจ้งให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบ และต้องมีใบอนุญาตในการน าเข้าขยะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายของประเทศ
ที่ประสงค์จะน าเข้า และระบุวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้ซ้ า หรือเพ่ือการน าไปผลิตใหม่ เป็นต้น 

4.  หน้าที ่“ผู้รวบรวมขยะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า” (Authorized 
Collector) กฎหมายก าหนดให้ภาครัฐ คือ หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน เข้ามา
เป็นผู้รับอนุญาตเพ่ือด าเนินการเป็นผู้รวบรวมขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้ ผู้รวบรวมขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าจะ
ได้รับเงินค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดส าหรับการรวบรวม
ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าจากผู้บริโภค 

5.  หน้าที่ “ผู้รับขยะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือน ากลับไปผลิต
ใช้ใหม่” (Electronic Waste Recycler) กฎหมายก าหนดให้ผู้รับขยะผลิตภัณฑ์เครื่องอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือน ากลับไปผลิตใหม่ หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่แยกชิ้นส่วนขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือเก็บ
รวบรวมชิ้นส่วนที่สามารถน าไปผลิตได้อีก ผู้รับขยะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายใน
การน าขยะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือน ากลับไปผลิตใช้ใหม่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการฯ ก าหนด ทั้งนี้ ผู้รับขยะ z]b94yIRN เครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้
คณะกรรมการได้ตรวจสอบ ดังนี้ 

1)  สถานที่รับขยะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือน ากลับไป
ผลิตใช้ใหม่ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายนี้ทุกหนึ่งปี  และปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 

2)  เจ้าหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่
ระดับมลรัฐสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวระหว่างเวลาท า การเพ่ือการตรวจสอบที่ไม่ได้แจ้ง
ล่วงหน้าได ้(Unannounced Inspection) 

3)  ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องสุขภาพ 
ความปลอดภัยอบรมลูกจ้างตามที่กฎหมายก าหนด 

ส าหรับ “หน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลควบคุม” ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ฉบับนี้ คือ กระทรวงควบคุมสารพิษ (Department of Toxic Substances Control: DTSC) โดย
หน่วยงานที่เรียกว่า Calrecycle ท าหน้าที่หลักในการรับผิดชอบ 
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3.3.3  ประเทศญี่ปุ่น 
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุ่นต้องเร่งฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว ส่งผล

ให้ประเทศญี่ปุ่นมีปริมาณของเสียหรือขยะจ านวนเพ่ิมมากขึ้น แต่การจัดการไม่เหมาะสมท าให้เกิด
ปัญหาตามมา ทั้งในแง่ของปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้น และในแง่ของคุณภาพของการจัดการ จากปัญหา
ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นหันมาให้ความส าคัญกับการจัดการกับขยะประเภทต่าง ๆ โดยการออก
กฎหมายเพ่ือจัดการกับปัญหาขยะหรือของเสียดังกล่าวเพ่ือรองรับกับการพัฒนาประเทศ เพ่ือลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องก าจัดด้วยการฝั่งกลบและเพ่ือน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 

3.3.3.1 โครงสร้างทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมสังคมการรีไซเคิลของญี่ปุ่น90 
ญี่ปุ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะสร้างสังคมในรูปแบบการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน จึง

จัดแบ่งโครงสร้างทางกฎหมายออกเป็น 3 ส่วนเพื่อรองรับต่อการก าจัดขยะโดยการใช้หลักการพ้ืนฐาน
ร่วมกันเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรบนหลักการ 3Rs และจัดแบ่งขยะเทคโนโลยีออกเป็น 2 
ส่วน คือ ขยะจากภาคอุตสาหกรรมและขยะจากการบริโภคภายในครัวเรือน โดยโครงสร้างทาง
กฎหมายทั้งสามส่วนแบ่งได้ดังภาพที่ 3.2 

 

 
 
ภาพที่ 3.2  โครงสร้างระบบกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการสร้างสังคมหมุนเวียน 
 

                                                           
90 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โครงการจัดท าร่างกฎหมายรองรับ

การด าเนินงาน ตามแผนแม่บทขยะมูลฝอยแห่งชาติ, หน้า 3-53 - 3-55, ค้นวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2557 จาก http://infofile.pcd.go.th/waste/Waste_runplanRpt.pdf?CFID=2256 
540&CFTOKEN=55083008 
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ส่วนที่ 1 กฎหมายพ้ืนฐานว่าด้วยสิ่งแวดล้อม (Basic Law on the Environment, 
August 1994) มีผลใช้บังคับในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2537 ก าหนดแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการ
หมุนเวียนตามธรรมชาติ และการหมุนเวียนของสิ่งของในสังคม  

ส่วนที่ 2 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการหมุนเวียน (รีไซเคิล) 
(The Fundamental Law for Establishing a Sound Material-Cycle Society) มีผลบังคับใช้ใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2544 เป็นกฎหมายแม่บทที่ก าหนดนโยบายและหลักการพ้ืนฐานในการจัดการ
ของเสีย โดยเน้นการลดและการจ ากัดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมให้รีไซเคิลผลิตภัณฑ์ใช้
แล้วได้อย่างถูกต้อง กฎหมายนี้ประกอบด้วยหลักการพ้ืนฐาน หน้าที่ของประชาชน ผู้ประกอบการ 
องค์กรของรัฐส่วนท้องถิ่น รัฐ และนโยบายรัฐ กฎหมายพื้นฐานเพ่ือส่งเสริมการสร้างสังคมรีไซเคิลนี้ได้
แบ่งโครงสร้างทางกฎหมายออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กฎหมายเพ่ือจัดการของเสียเพ่ือการบ าบัดอย่าง
เหมาะสม และ กฎหมายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดดังนี้  

1.  กฎหมายการจัดการของเสียเพ่ือการบ าบัดของเสียอย่างเหมาะสม  บังคับใช้ใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2544 (Waste Management Law, April 2001) ซึ่งถือเป็นรากฐานของการ
จัดการของเสียในปัจจุบัน โดยในกฎหมายฉบับนี้ได้มีการก าหนดนิยามของของเสียอุตสาหกรรมที่
ชัดเจน มีการระบุถึงความรับผิดชอบของโรงงานในการจัดการของเสียของตน  โดยใช้หลักการผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) นอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ยังได้ระบุความรับผิดชอบของ
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ว่าจะต้องมั่นใจว่าการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บรรจุภัณฑ์นั้นเป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งนี่ก็คือการก าหนด Producer Responsibility นั่นเอง และยัง
ก าหนดแนวคิดท่ีว่าของเสียควรถูกจัดการในพ้ืนที่ที่ท าให้เกิดของเสียนั้นด้วย91 

2.  กฎหมายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บังคับใช้ในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2544 (Law for Promotion of Effective Utilization of Resource, April 2001) เพ่ือให้มี
การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด โดยใช้มาตรการในการรีไซเคิลสินค้าและทรัพยากรโดยผู้ผลิต และลด
การสร้างของเสียโดยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และท าให้ผลิตภัณฑ์มีอายุใช้งานยาวนานขึ้ น มี
บทบัญญัติว่าด้วยการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึง 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) 
การท าเครื่องหมายเพ่ือการเก็บรวบรวม และคัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่และควบคุมการเกิดผลิตผล
พลอยได้ (By Products)  

ประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลัก 3Rs (Reduce, 
Reuse, Recycle) โดยใช้วิธีการออกแบบส าหรับสิ่งแวดล้อม (Design for the Environment: DfE) 
โดยการค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมผลิตภัณฑ์เพ่ือลดปริมาณการใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ผลิต (ในตอนต้นของการผลิตถึงตอนท้ายของผลิตภัณฑ์) และท าให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นง่ายต่อการ
น าไปใช้ใหม่รวมถึงง่ายต่อการรีไซเคิล (ในตอนท้ายของชีวิตผลิตภัณฑ์) โดยหลักการ DfE ของญี่ปุ่นนี้
ประสบความส าเร็จในการบังคับใช้ทางสิ่งแวดล้อม จุดเริ่มต้นของหลักการ คือ เทคโนโลยีกับผู้ ผลิตที่
เข้ามามีบทบาทในการก าหนดชนิดที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ โดยมีรัฐบาลเข้ามาช่วย
สนับสนุนผู้ผลิตให้พัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ส าหรับอุตสาหกรรม ดังนี้ หลัก DfE จึงเป็นหลักการ
ที่แตกต่างจากหลักทางสหภาพยุโรป (EU)  

                                                           
91 กิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 15. 
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กฎหมายฉบับนี้ได้พัฒนามาจากกฎหมาย The Resource Recycling Promotion 
Law of 1991 โดยบังคับใช้กับผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก ผู้ซื้อและผู้บริโภค แบ่งออกเป็น 7 หลัก คือ92  

1.  การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรในทางอุตสาหกรรม (Designated 
Resources-Saving Industry (มาตรา 10-14)) 

2.  การออกแบบผลิตภัณฑ์ เ พ่ือการน ากลับมาใช้ ใหม่ ในทางอุตสาหกรรม 
(Designated Resources-Reutilizing Industries) โดยการน าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 

3.  การใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่า (Specified Resources-Saved 
Product (มาตรา 18–20)) ควรจะลดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จะทิ้งในช่วงท้ายของชีวิตผลิตภัณฑ์  

4.  การก าหนดให้น าทรัพยากรของผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ ใหม่  (Specified 
Resources-Reutilized Product (มาตรา 21-23)) ควรจะง่ายต่อการรีไซเคิลในช่วงท้ายของชีวิต
ผลิตภัณฑ์  

5.  การก าหนดสลากของผลิตภัณฑ์ (Specified Labeled Product (มาตรา 24- 
25)) เพ่ือให้ง่ายต่อการรีไซเคิล  

6.  การก าหนดทรัพยากรที่จะน ามาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Specified Resources-Reconverted Product (มาตรา 26-33)) 

7.  การก าหนดชนิดของผลิตภัณฑ์ (Specified By-Product (มาตรา 34-36)) 
ภายหลังจากมีกฎหมายกฎหมายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 

ญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายเพ่ือบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอีก 32 
มาตรา (Enforcement Order of Law for Promotion of Effective Utilization of Resources) 
โดยก าหนดขนาดของธุรกิจที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ไว้ในตาราง อย่างไรก็ดีส าหรับธุรกิจขนาด
เล็กได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ และการก าหนดอ านาจในการอยู่แลธุรกิจต่าง  ๆ 
ตามประเภทของสินค้าในตาราง ดังนี้93 

1.  ตารางที่ 1 การลดการใช้ทรัพยากรในอุตสาหกรรม (Resources-Saving 
Industries) แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 5 ประเภท เช่น กลุ่มเยื่อกระดาษ (อัตราการผลิต 60,000 ตัน) และ
อุตสาหกรรมเคมี (อัตราการผลิต 100,000 ตัน) ควรจะลดปริมาณของตะกอนที่เกิดจากการผลิต กลุ่ม
เหล็กกล้าและอุตสาหกรรมถลุงทองแดงควรลดปริมาณของตะกรันจากการผลิตลง กลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิตรถยนต์ควรลดขยะพวกโลหะและโมเดลที่ท าขึ้นจากทราย ส าหรับอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้อยู่
ภายใต้การดูแลของ Industrial Structure Council 

2.  ตารางที่ 2 อุตสาหกรรมที่น าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 5 
ประเภท เช่น อุตสาหกรรมกระดาษควรน ากระดาษเปียกกลับมาใช้ใหม่ อุตสาหกรรมพีวีซีควรน า
ท่อพีวีซีหรือส่วนต่าง ๆ ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตแก้วควรน าเศษแก้วที่แตกนั้น
กลับมาใช้ใหม่ อุตสาหกรรมเครื่องถ่ายเอกสารควรน าอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบกลับมาใช้บางส่วน 

                                                           
92 RSJ Technical Consulting, What is 'Design for the Environment' in Japan?, 

Retrieved November 24, 2014 from http://www.rsjtechnical.com/ WhatisJapanDfE.htm 
93 Ibid. 

http://www.rsjtechnical.com/
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อุตสาหกรรมการก่อสร้างควรใช้ดิน ทราย คอนกรีต หรือยางมะตอยในการก่อสร้างใหม่  ๆ ส าหรับ
อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ Industrial Structure Council 

3.  ตารางที่ 3 การลดการใช้ทรัพยากรส าหรับผลิตภัณฑ์ (Resources-Saved 
Products) มี 19 ชนิด เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แอร์คอนดิชันเนอร์ เครื่องเล่นปา
ชินโกะ (เกมส์) โทรทัศน์ ไวโครเวฟ เครื่องซักผ้า เครื่องอบแห้ง ตู้เย็น เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ที่ท ามาจาก
เหล็ก เช่น ชั้นวางของ โต๊ะส านักงาน เก้าอ้ีที่มีล้อเลื่อน เป็นต้น ผู้ผลิตควรเลือกใช้วัสดุที่คงทนเพ่ือยึด
อายุของผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการซ่อมแซม รวมถึงควรเลือกใช้วัสดุที่เป็นส่วนประกอบขนาดเล็กและ
น้ าหนักเบาเพ่ือลดจ านวนของซากในช่วงปลายชีวิตผลิตภัณฑ์ ส าหรับอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้อยู่ภายใต้
การดูแลของ Industrial Structure Council 

4.  ตารางที่ 4 ผลิตภัณฑ์ที่น าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (Resources-Reutilized 
Products) มี 50 ชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ าต่าง (ก๊อกน้ า อ่างอาบน้ า รวมถึงอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นในห้องน้ า ) เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า คู่มือและไฟฉุกเฉิน สัญญาณเตือนภัยต่าง  ๆ 
รถจักรยานไฟฟ้าและรถเข็นคนพิการ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องปริ้นท์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
แฟกซ์ โทรทัศน์ กล้องวีดีโอ โทรศัพท์ไร้สายและวิทยุ หูฟังสเตอริโอ เครื่องเกมส์ต่าง ๆ เครื่องดูดฝุ่น 
เครื่องโกนหนวด แปรงสีฟันและของเล่นไฟฟ้า เครื่องวัดความดันโลหิต ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ เครื่องซัก
ผ้า เครื่องอบแห้ง เครื่องท าน้ าอุ่นและเครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ผู้ผลิตควรเลือกใช้วัสดุที่
ไม่เป็นพิษสามารถน าชิ้นส่วนไปรีไซเคิลเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงต้องให้
ประกอบและถอดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้สกรู รวมถึงต้องติดสลากในพลาสติกเพ่ือบ่งบอกว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องน าไปรีไซเคิล เป็นต้น ส าหรับอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ Industrial 
Structure Council  

5.  ตารางที่ 5 ผลิตภัณฑ์ที่ต้องติดสลาก (Labeled Products) ประกอบด้วย 7 
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตต้องติดสลากเพ่ือให้ง่ายต่อการจัดเก็บเพ่ือการน าไปรีไซเคิล ประกอบด้วย 
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ต่าง ๆ วัสดุก่อสร้างที่ท าจากพีวีซี กระป๋องเหล็กและอลูมิเนียมส าหรับ
เครื่องดื่มและเหล้า กระดาษหรือภาชนะพลาสติกส าหรับเครื่องดื่ม ซอสถั่วเหลือง เหล้า บุหรี่ เกลือ 
และผลิตภัณฑ์ที่ถูกควบคุมโดยหน่วยงานต่าง ๆ คือ METI/Industry, MOF/Finance, MHLW/ 
Health or MAFF/Agriculture  

6.  ตารางที่ 6 ทรัพยากรที่จะน ามาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Resources-Reconverted Products) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท คือ คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล และอุปกรณ์แบตเตอรี่ต่าง ๆ ซึ่งผู้ผลิตควรจะสมัครใจในกระบวนการน ากลับมาใช้ใหม่ 
ค านึงถึงขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้น ากลับมาใช้ใหม่และเพ่ือเป็นวัสดุในการรีไซเคิล  ส าหรับ
อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ Industrial Structure Council and Central 
Environment Council  

7.  ตารางที่ 7 การก าหนดผลิตภัณฑ์ (Specified By-Products) ก าหนดไว้ 2 
อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินในการผลิตคอนกรีต ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ 
Industrial Structure Council และอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่บริษัทก่อสร้างควรจะแบ่งประเภท
และจัดการกับดินเสียที่ใช้ส าหรับสถานที่ก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงควรจะต้องเตรียมตัวในการขนส่งก้อน
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คอนกรีต ยางมะตอยและเศษไม้ที่ใช้ส าหรับโรงงานรีไซเคิล  ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Central 
Construction Industry Council  

8.  ตารางที่ 8 ทรัพยากรที่จะน ามาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Resources-Reconverted Products) มี 29 ประเภทผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Industrial 
Structure Council and Central Environment Council เช่น เครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ชนิดต่าง ๆ คู่มือและไฟฉุกเฉิน จักรยานไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ แฟกซ์ โทรทัศน์ กล้องวีดีโอ เป็นต้น และ 
Industrial Structure Council and Central Environment Council ส าหรับเครื่องวัดความดัน
โลหิต อุปกรณ์ที่ให้สารอาหารทางเส้นเลือด เครื่องนวดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องบ าบัดโรคที่ใช้ภายใน
บ้านเรือน และเครื่องท าฟองอัตโนมัติ และ Industrial Structure Council and Central 
Environment Council ส าหรับของเล่นอิเล็กทรอนิกส์  

ภายหลังจากการออกข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว กระทรวงต่าง ๆ ก็ได้ออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่จะต้องด าเนินการตามกฎหมายภายใต้หลัก 3Rs ต่อไป เช่น94 กฎกระทรวง
เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and 
Industry) เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ล าดับที่ 62 ปี 2001) แอร์คอนดิชั่น (ล าดับที่ 63 ปี 
2001) โทรทัศน์ (ล าดับที่ 66 ปี 2001) เตาไมโคเวฟ (ล าดับที่ 67 ปี 2001) เครื่องอบผ้า (ล าดับที่ 68 
ปี 2001) ตู้เย็น (ล าดับที่ 69 ปี 2001) เครื่องซักผ้า (ล าดับที่ 70 ปี 2001)  

กฎหมายเฉพาะส าหรับผลิตภัณฑ์ / สินค้าเฉพาะอย่างประกอบด้วย  
กฎหมายการรีไซเคิลหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ บังคับใช้บางส่วนในเดือนเมษายน พ.ศ. 

2540 และบังคับใช้โดยสมบูรณ์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 (Containers and Packaging 
Recycling Law, April 2000) เป็นมาตรการที่ก าหนดให้ผู้บริโภคแยกประเภทก่อนทิ้ง การเก็บ
รวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์โดยเทศบาล การน าไปรีไซเคิลโดยผู้ประกอบการที่ใช้และผลิตบรรจุภัณฑ์ 
โดยกฎหมายฉบับนี้ได้น าหลักการ EPR มาใช้เป็นพื้นฐานซึ่งก าหนดว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิต ขายสินค้า
หรือบรรจุภัณฑ์ ต้องรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ของตนหลังจากการใช้งานโดยผู้บริโภค 

กฎหมายการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน บังคับใช้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2544 
(Home Appliance Recycling Law, April 2001) ก าหนดหลักเรื่องการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
น ากลับมาใช้ใหม่ การเก็บรวบรวมโดยผู้บริโภค ผู้ค้าปลีกมีหน้าที่รับจากผู้บริโภคส่งให้กับผู้ผลิต ผู้ผลิต
มีหน้าที่น าไปรีไซเคิล (โดยผู้ศึกษาจะให้รายละเอียดในกฎหมายฉบับนี้เพ่ิมเติมต่อไป) 

กฎหมายการรีไซเคิลสินค้าอาหาร บังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 (Food 
Recycling Law, May 2001) การก าหนดหน้าที่ของผู้ขาย ผู้แปรรูป และผู้ผลิตสินค้าอาหาร ในการ
น าสินค้าอาหารกลับมาเป็นทรัพยากรใช้ใหม่ 

                                                           
94 Japan, Ministry of Economy, Trade and Industry, Law for Promotion of 

Effective Utilization of Resource, Retrieved Nov 24, 2014 from http://www. 
meti.go.jp/policy/recycle/main/english/law/promotion.html 
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กฎหมายการรีไซเคิลวัสดุก่อสร้าง บังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 (Construction 
Materials Recycling Law, May 2002) การก าหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการก่อสร้างในการถอด
แยกชิ้นส่วนของสิ่งก่อสร้าง และการน าวัสดุก่อสร้างที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  

กฎหมายการรีไซเคิลยานยนต์ บังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 (Law on 
Recycling of End-of-Life Vehicles, July 2002) การก าหนดหน้าที่ของเจ้าของรถยนต์ที่จะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิล หน้าที่ของผู้ผลิตในการรับคืนรถยนต์ใช้แล้วและถอดแยกชิ้นส่วน
เพ่ือรีไซเคิลหรือน ากลับมาใช้ใหม่  

กฎหมายการจัดซื้อสีเขียว บังคับใช้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2544 (Green Purchasing 
Law, April 2001) การก าหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐจัดหาสินค้าและบริการจากการรีไซเคิลที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 3 กฎหมายว่าด้วยค่าทดแทนความเสียหายต่อสุขภาพอันเกิดจากมลพิษ 
(Pollution Related Health Damage Compensation Law 1973) ในอดีตก่อนที่จะมีการจัดตั้ง
หน่วยงานและกฎหมายเพื่อเยียวยาทางสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่นได้ใช้แนวทางในการฟ้องร้องเป็นคดี
ทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการชดใช้ค่าเสียหายรวมถึงการแก้ไขการกระท าที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
แก่สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน เนื่องจากกฎหมายญี่ปุ่นไม่มีบทบัญญัติในเรื่อง Punitive 
Damage ดังที่มีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเนื่องจากการฟ้องร้องคดีทางสิ่งแวดล้อมมีลักษณะ
พิเศษ คือ เป็นการเรียกค่าเสียหายที่มีจ านวนสูงกว่าคดีละเมิดทั่ว ๆ ไป และผู้ฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมใน
ญี่ปุ่นมักเป็นชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนเพราะล้มป่วยจากมลพิษ ด้วยสาเหตุดังกล่าว ประเทศญี่ปุ่น
จึงได้จัดตั้งหน่วยงาน (Environmental Restoration and Conservation Agency: ERCA) ขึ้นเพ่ือ
ชดเชยและป้องกันผลกระทบทางด้านสุขภาพจากมลพิษต่าง ๆ โดยมีหน้าที่หลักคือ95 

1. การชดเชยด้านสุขภาพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอันเป็นผลมาจากมลพิษ 
2. การด าเนินโครงการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอันเป็นผลกระทบจากมลพิษ 
3. การให้เงินอุดหนุนและสนับสนุนกิจกรรมของภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
4. การให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการแหล่งทิ้งขยะ 
5. การบริหารจัดการกองทุนเพ่ือหาแหล่งทิ้งขยะ 
6. การศึกษาวิจัย การรวบรวมและสนับสนุนข้อมูล ตลอดจนการฝึกอบรมต่าง ๆ  
แหล่งที่มาของกองทุนนี้ คือ การเก็บภาษีการปล่อยมลพิษของรถยนต์และการเก็บ

ภาษีการปล่อยควันพิษโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพ่ือเป็นเงินทุนในการใช้จ่ายในกองทุนเพ่ือเยียวยา
ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ 

                                                           
95 อดิศร์ อิศรางกูร ณ  อยุธยา, กลไกเยียวยาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

สาธารณสุขแห่งชาติ, 2550), หน้า 68-69 อ้างถึงใน อรพรรณ ณ บางช้าง และอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, 
โครงการศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรม (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ ส านักงานศาลยุติธรรม, 2552). 
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กฎหมายได้ก าหนดค่าทดแทนเป็นเงินซึ่งแบ่งได้เป็น 7 ประเภท คือ96 
1.  ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอ่ืนอันเกี่ยวด้วยการรักษาพยาบาล  เช่น ค่ายา ค่า

หมอ ค่าห้องพัก ค่าพยาบาลดูแลพิเศษ ค่าพาหนะไปรักษาพยาบาล ฯลฯ 
2.  ค่าทดแทนกรณีพิการ หรือไร้ความสามารถที่จะท างานหรือด ารงชีวิตอย่างปกติ

ธรรมดา โดยค านวณอายุ เพศ ในอัตราร้อยละ 80 ของรายได้ตามปกติที่ผู้เสียหายเคยได้รับและ
ประเภทของโรค 

3.  ค่าทดแทนส าหรับบุคคลที่ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย กรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่
ความตายซึ่งจะจ่ายให้ในก าหนดเวลา 10 ปี โดยก าหนดล าดับของผู้ที่จะมีสิทธิได้รับค่าทดแทนไว้
ตามล าดับ คือ คู่สมรส บุตร ธิดา บิดา มารดา หลาน ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพ่ีน้อง ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ
จะได้รับค่าทดแทนมากกว่าหนึ่งราย ค่าทดแทนนี้จะน ามาเฉลี่ยให้กับผู้มีสิทธิทุกราย 

4.  ค่าทดแทนส าหรับทายาทท่ีจะช่วยเป็นเงินก้อน ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้ค่าทดแทนตาม
ข้อ 3 ร้องขอเมื่อเห็นว่าค่าทดแทนที่ได้รับไม่เพียงพอ 

5.  ค่าทดแทนที่เป็นเบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้เสียหายที่เป็นเด็ก 
6.  ค่าเบี้ยเลี้ยงที่จะจ่ายให้ผู้เสียหายในการเปลี่ยนที่รักษาพยาบาลโดยพิจารณาจาก

ระยะเวลาในการเดินทางหรือระยะเวลาที่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
7.  ค่าท าศพและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวด้วยกับการท าศพ 
3.3.3.2 กฎหมายเกี่ ยวกับการจัดการซากผลิ ตภัณฑ์ เครื่ อง ใช้ ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศญี่ปุ่น ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษากฎหมาย 2 ฉบับ คือ กฎหมายว่าการรี
ไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบางประเภท และ กฎระเบียบเกี่ยวกับระบบการรับคืนซากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  กฎหมายว่าการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบางประเภท 
(Specified Home Appliances Recycling Law: “กฎหมาย SHARL”)97 กฎหมาย SHARL ตราขึ้น
ในปี พ.ศ. 2541 และมีผลบังคับใช้พร้อมกับกฎหมายพ้ืนฐานของญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2544 กฎหมายนี้
ไม่ได้ครอบคลุมขยะอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท แต่พุ่งเป้าไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้า 4 ประเภท ซึ่งเป็น
เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีใช้ในแทบทุกครัวเรือน ได้แก่ 1. เครื่องปรับอากาศ 2. โทรทัศน์แบบ CRT 
(จอกลม) 3. ตู้เย็น และ 4. เครื่องซักผ้า เมื่อรูปแบบการบริโภคและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปจึงได้มี

                                                           
96 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนทดแทนความเสียหาย

ต่อสุขภาพจากมลพิษ (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531, 
หน้า 130 อ้างถึงใน อรพรรณ ณ บางช้าง และอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, โครงการศึกษาแนวทางการ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 
(กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ ส านักงานศาลยุติธรรม, 2552). 

97 สุจิตรา วาสนาด ารงดี และปเนต มโนมัยวิบูลย์, ชุดความรู้ เรื่อง การจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste), หน้า 1, ค้นวันที่ 15 มกราคม 2555 จาก http://www.hsm.chula 
.ac.th/index.php? option=com_content&view=article&id=328&Itemid=404 
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การเพ่ิมประเภทซากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องจัดการตามกฎหมายนี้ขึ้นมาอีก 3 ประเภทในปี พ.ศ. 2552 
ได้แก่ 1. โทรทัศน์แบบจอแบน 2. เครื่องอบผ้า และ 3. เตาไมโครเวฟ  

กฎหมาย SHARL ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ดังนี้ 

1.  หน้าที่ผู้บริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนต้องรับผิดชอบในค่ารี
ไซเคิลสินค้า ผู้บริโภคสามารถจ่ายค่ารีไซเคิลนี้ด้วยการซื้อตั๋วรีไซเคิลจากร้านค้าปลีกที่เขาน าซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าไปทิ้งหรือที่ท าการไปรษณีย์ซึ่งจะโอนเงินส่วนนี้ไปให้กับผู้ผลิต  แยกต่างหากจาก
ค่าบริการเก็บรวบรวมและขนส่งของร้านค้าปลีก ตั๋วรีไซเคิลนี้จะท าหน้าที่เป็นทั้งใบเสร็จและใบก ากับ
การขนส่งซากผลิตภัณฑ์ โดยผู้บริโภคสามารถใช้เลขที่ของตั๋วตรวจสอบจากระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ของ AEHA ว่าซากเครื่องใช้ไฟฟ้าของตนถูกส่งไปจัดการตามวัตถุประสงค์ของการเรียกเก็บค่าบริการ
ของร้านค้าปลีกและผู้ผลิตหรือไม่ ดังภาพที่ 3.3 

 

 
ภาพที่ 3.3 กรอบกฎหมายและการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมาย “Home Appliance Recycling Law (SHARL)”  
 

2.  หน้าที่ผู้ค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า มีหน้าที่ต้องรับคืนผลิตภัณฑ์เก่าประเภท
เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่ตนขายให้กับผู้บริโภคที่ซื้อของใหม่ไปทดแทนของเก่าที่ไม่ต้องการแล้ว 
(เนื่องจากการเก็บรวบรวมและขนส่งซากเครื่องใช้ไฟฟ้าจากผู้ใช้ไปยังผู้ผลิตนั้นเป็นการให้บริการอย่าง
หนึ่งจึงสามารถเรียกค่าใช้จ่ายในอัตราที่รัฐบาลเห็นควรจากลูกค้าได้ โดยร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
จะต้องประกาศอัตราค่าบริการให้สาธารณชนรับทราบล่วงหน้าซึ่งในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็ดี ร้านค้า
ปลีกบางร้านอาจลดหรือยกเว้นค่าบริการในส่วนนี้เพ่ือเป็นมาตรการกระตุ้นยอดขายสินค้าใหม่  ทั้งนี้ 
กฎหมายเปิดโอกาสให้ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เก่าที่ยังใช้งานได้อยู่ แต่ใน
ส่วนของซากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถน ามาใช้ซ้ าได้นั้น ร้านค้าปลีกจะต้องจัดส่งให้ผู้ผลิตน าไปรี
ไซเคิลต่อไป 



88 

3.  หน้าที่ผู้ผลิตและผู้น าเข้าสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า มีหน้าที่ต้อง
ออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีหน้าที่น าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่
ใช้แล้วจากร้านค้าปลีกกลับมารีไซเคิล พร้อมทั้งประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการรีไซเคิล 

4.  หน้าที่ของสมาคมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ในกรณีของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่อยู่ภายใต้มาตรการทางกฎหมายทั้ง 7 ชนิดที่ไม่สามารถหาตัวผู้ผลิตหรือไม่มีเครื่องหมายทางการค้า
ที่ชัดเจน ถือเป็นหน้าที่ของสมาคมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
เหล่านั้น 

5.  หน้าที่ของหน่วยงานเทศบาลหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จะ
น าส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เก็บรวบรวมจากบ้านเรือนเพื่อน าไปรีไซเคิลต่อไป  

การรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าตามกฎหมาย SHARL ก าหนดไว้เป็น 2 ระบบ 
คือ การรีไซเคิลโดยหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น (ยกตัวอย่างเช่น เมืองโอซาก้า) และการรีไซเคิลโดย
ผู้ผลิต98 ดังนี้ 

1.  ระบบการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนของโอซาก้า เป็นไป
ตามเทศบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมสังคมรีไซเคิล โดยการส่งคืนเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่เมืองโอซาก้าก าหนด อัตราดังกล่าวจะทบทวนใหม่อีกครั้งในวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2557 

 
ตารางท่ี 3.7  ค่าธรรมเนียมเพ่ือการรีไซเคิลส าหรับเมืองโอซาก้า (ส่วนท้องถิ่น) 
 

เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็นและเครื่องท าความเย็น เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า 

1510 เยน 1730 เยน 3240 เยน 1830 เยน 
 

2.  ระบบการรีไซเคิลโดยผู้ผลิต ผู้บริโภคที่ต้องการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
สามารถที่จะน าเครื่องใช้ไฟฟ้าไปคืนยังร้านค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ ซื้อตั๋วรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
ส านักงานไปรษณีย์เพ่ือท าการขนส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวคืนแก่ผู้ผลิตเพ่ือท าการรีไซเคิลต่อไป  
ส าหรับอัตราค่าธรรมเนียมการส่งคืนกลับผู้ผลิต อัตราดังกล่าวจะทบทวนใหม่อีกครั้งในวันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2557 

 
 
 
 

                                                           
98 Osaka City, How to Take It Out Home Appliance Recycling Law Covered 

Products, Retrieved April 1, 2013 from www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/ 
0000045132.html?SLANG=ja&TLANG=en&XMODE=0&XPARAM=q,&XCHARSET=utf-
8&XPORG=,&XJSID=0 
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ตารางท่ี 3.8  ค่าธรรมเนียมเพ่ือการรีไซเคิลส าหรับผู้ผลิต 
  

เครื่องปรับอากาศ 

โทรทัศน์ 
ตู้เย็นและเครื่องท า

ความเย็น เครื่องซักผ้าและ
เครื่องอบผ้า ขนาดจอต่ า

กว่า 15 นิ้ว 
ขนาดจอ

มากกว่า 16 นิ้ว 
ต่ ากว่า 

170 ลิตร  
สูงกว่า 

171 ลิตร 

1620 เยน 1836 เยน 2916 เยน 3888 เยน 4968 เยน 2592 เยน 
 

การค านวณค่าธรรมเนียมการรีไซเคิล ค านวณจากน้ าหนักของวัตถุที่จะท า
การรีไซเคิลหารด้วย น้ าหนักทั้งหมดท่ีได้รับของหน่วยงานที่จ าน าไปรีไซเคิล99 

ส าหรับผลผลิตจากกระบวนการรีไซเคิล รัฐบาลญี่ปุ่นได้อาศัยก าหนด
เป้าหมายการรีไซเคิลเป็นอัตราส่วนน้ าหนักของวัสดุรีไซเคิลที่ผู้ผลิตจะต้องน ากลับมาใช้ใหม่ต่อน้ าหนัก
ซากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เข้าสู่โรงงานรีไซเคิล โดยในช่วงแรก เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 55 ส าหรับ
โทรทัศน์ ร้อยละ 50 ส าหรับเครื่องซักผ้า ร้อยละ 50 ส าหรับตู้เย็น และร้อยละ 60 ส าหรับ
เครื่องปรับอากาศ  

 

 
 
ภาพที่ 3.4  เป้าหมายการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านตามกฎหมาย SHARL100  
 
                                                           

99 Japan, Ministry of Economy, Trade and Industry, Home Appliance 
Recycling Law, Retrieved November 24, 2014 from http://www.meti.go.jp/policy 
/recycle/main/english/law/home.html 

100 Ibid. 



90 

2)  กฎระเบียบเกี่ยวกับระบบการรับคืนซากเครื่องคอมพิวเตอร์101 ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Law for Promotion of Effective 
Utilization of Resources) ประเทศญี่ปุ่นยังมีระบบการรับคืนซากคอมพิวเตอร์ของผู้ผลิต ซึ่งมี
ลักษณะแตกต่างจากระบบการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าตามกฎหมาย SHARL กล่าวคือ คอมพิวเตอร์
ที่วางตลาดตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ที่มีตราสัญลักษณ์การรีไซเคิลดังที่แสดงใน ดังภาพที่ 3.5 
จะมีการบวกค่าธรรมเนียมส าหรับการรีไซเคิลอยู่ในราคาสินค้าแล้ว โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง  3,000 ถึง 
4,000 เยนแตกต่างกันไปตามแต่ประเภทของคอมพิวเตอร์และผู้ผลิตแต่ละราย ในขณะที่ต้นทุนของ
กระบวนการรีไซเคิลจะอยู่ที่ประมาณ 500 เยน นอกนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการและขนส่ง 

ภายใต้มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผลก าหนดให้ผู้ใช้สามารถส่งคืนซากคอมพิวเตอร์กลับไปยังผู้ผลิตผ่านที่ท าการไปรษณีย์โดย
ไม่ต้องเสียค่าบริการที่จุดทิ้ง อย่างไรก็ตาม แม้ผู้บริโภคจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทิ้งซาก
คอมพิวเตอร์ แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่ามีการส่งซากคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบของผู้ผลิตพบว่ามี
เพียงร้อยละ 5 ของจ านวนซากท้ังหมดที่คิดว่าเกิดข้ึนเท่านั้น เนื่องจากการรับคืนซากคอมพิวเตอร์ผ่าน
ระบบไปรษณีย์นั้นมีความยุ่งยากและไม่สะดวกเท่ากับการคืนซากที่ร้านค้าเม่ือซื้อผลิตภัณฑ์ใหม ่

  

 
 
ภาพที ่3.5  ตัวอย่างเครื่องหมายแสดงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จ่ายค่าธรรมเนียมการรีไซเคิลใน

อนาคต102 
 

3) กฎระเบียบด้านการควบคุมการน าเข้า ส่งออกของเสียอันตราย103 เป็น
กฎระเบียบควบคุมการน าเข้าและส่งออกสารอันตราย โดยสารอันตรายที่มีการควบคุมต้องเป็นสาร
อันตรายตามอนุสัญญาบาเซล โดยการออกกฎหมายอนุวัติตามอนุสัญญาบาเซลภายใต้กฎหมาย Law 
for Control of Export, Import & Others of Specified Hazardous Wastes and Other 
Wastes ที่ก าหนดให้ผู้ที่จะส่งออกสารอันตรายจะต้องได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติมาตรา 43 ของ
กฎหมายการค้าและการแลกเปลี่ยนต่างประเทศก่อน (Law No. 228 of 1949) นอกจากนี้หากมี
ความจ าเป็นจะต้องส่งออกสารอันตรายแล้วรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมต้องออกหนังสือรับรองและ

                                                           
101 กรมควบคุมมลพิษ, เรื่องเดิม, หน้า 2-6 - 2-10. 
102 Recycling Old Computer in Japan,  Retrieved May 20, 2014 from 

http://www.accessj.com/2013/04/recycling-old-computers-in-japan.html 
103 กรมควบคุมมลพิษ, เรื่องเดิม, หน้า 2-6 - 2-10. 
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ส่งให้แก่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมเพ่ือยืนยันผลของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
นั้น เป็นต้น  

3.3.3.3  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะ 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะของญี่ปุ่น แยกออกเป็น 2 

ส่วน ได้แก่ หน่วยงานกลางหรือรัฐบาลกลาง และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
1)  รัฐบาลกลาง  
โดย “ส านักงานบริหารจัดการก าจัดของเสีย” (Waste Disposal Management 

Department) กระทรวงสิ่งแวดล้อม มีอ านาจหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล และจัดการปัญหามลพิษ
รวมทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้104 

(1)  การก าหนดนโยบายพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม ก าหนดทิศทางของ
ประเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชาติ การควบคุมมลพิษ และการจัดการขยะรวมถึงขยะ
เทคโนโลยีโดยก าหนดเป็นนโยบายพื้นฐานเพ่ือการสร้างสังคมแบบหมุนเวียน 

(2)  การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตาม
นโยบายของชาติ โดยการสั่งการ ตรวจสอบ แนะแนวทาง ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่ผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหรือเก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 

(3)  การจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรีไซเคิล รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยต่าง ๆ 

(4)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและให้ความรู้แก่ประชาชนด้าน
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดการขยะเทคโนโลยี ผ่านทางการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 

2)  รัฐบาลท้องถ่ิน 
ประเทศญี่ปุ่นก าหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่จะต้อง

จัดท าแผนงานเพ่ือการคัดแยกขยะให้สอดคล้องกับแผนงานรีไซเคิล  เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือ
เสนอต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอนามัยและสวัสดิการเพ่ือเตรียมแผนงานให้ความช่วยเหลือกับ
ท้องถิ่น จัดล าดับความส าคัญของการคัดแยกขยะ (Sorted Collection Criteria) ให้ผู้ผลิต และ ผู้
จ าหน่ายด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรภาคเอกชนขึ้นมา
รองรับการรีไซเคิลตามประเภทของขยะ เช่น105  

(1) ศูนย์ส่งเสริมการรีไซเคิลกระดาษ (Paper Recycling Promotion 
Center) 

(2) สหพันธ์การรีไซเคิลขวดแก้ว (Federation of Glass Bottle 
Recycling) 

                                                           
104 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, มาตรการทางกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการควบคุมและ

ก าจัดขยะเทคโนโลยี (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2548), หน้า VII-VIII. 
105 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โครงการจัดท าร่างกฎหมายรองรับ

การด าเนินงาน ตามแผนแม่บทขยะมูลฝอยแห่งชาติ. 
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(3) สมาคมผู้จัดจ าหน่ายขวดเปล่าในประเทศญี่ปุ่น (All Japan 
Empty Bottle Distributors’ Association)  

(4) สมาคมบ าบัดกระป๋องที่ใช้แล้ว (Japan Used Can Treatment 
Association) 

(5) สมาคมการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมของญี่ปุ่น (Japan Aluminum 
Can Recycling Association) 

(6) สถาบันการบริหารจัดการขยะพลาสติก (Plastic Waste 
Management Institute) 

(7) สมาคมรีไซเคิลพลาสติกโพลิสไตรีนแห่งญี่ปุ่น (Japan Expanded 
Polystyrene Recycling Association)  

3.3.3.4  มาตรการอ่ืนเพื่อการควบคุมและก าจัดขยะเทคโนโลยี106 
1)  มาตรการพิเศษของระบบภาษี โดยก าหนดอัตราการช าระหนี้ค่าภาษี

พิเศษของสถานประกอบการรีไซเคิลจะต้องช าระ หรือก าหนดข้อยกเว้นของมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 
โดยการก าหนดข้อยกเว้นส าหรับภาษีในสินทรัพย์ถาวรที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จัดการรีไซเคิลของเสีย  
และกิจการที่เก่ียวข้อง 

2)  มาตรการทางการเงิน โดยก าหนดระบบเงินช่วยเหลือ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพ่ือศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และเพ่ือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือส่งเสริมการสร้างสังคมแบบหมุนเวียน และระบบการให้กู้ยืมเงินส าหรับกิจการขนาดต่าง ๆ 

3)  มาตรการ 3 Rs มาตรการในการจัดการผลิตภัณฑ์และขยะอย่างเป็น
ระบบ ด้วยการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ การออกแบบ สร้างแบบจ าลอง ทดสอบ ประเมินผล
ผลิตภัณฑ์ที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ได้แก่ การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การ
ลดปริมาณของเสีย (Reduce) และการใช้ซ้ า (Re-Use) 

4)  การจัดท าแนวทางการจัดการและรีไซเคิลของเสีย เป็นมาตรการที่
คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างทางอุตสาหกรรม ได้จัดท าคู่มือแนะแนวทางส าหรับผู้ประกอบการ
ในการด าเนินการวางแผนจัดการและรีไซเคิลของเสียในกิจการของตน 

5)  มาตรการฉลากสิ่งแวดล้อมและการประกาศรับรอง เป็นมาตรฐานการ
ก าหนดแนวทางให้มีการน าฉลากสิ่งแวดล้อมมาติดที่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการผลิตที่สร้างสรรค์
ต่อสิ่งแวดล้อม หรือในอุตสาหกรรมการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ 
ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ประกาศรับรองโดยบุคคลที่สาม ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ประกาศรับรองโดยตนเอง และ
ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ประกาศรับรองโดยตนเองและแสดงรายละเอียดประกอบ 

 
3.3.4  ประเทศมาเลเซีย 
มาเลเซีย (มาเลย์: Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย

พ้ืนที่ 2 ส่วนโดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ มาเลเซียตะวันตก อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู

                                                           
106 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ,์ เรื่องเดิม, หน้า VII. 
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และคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดประเทศไทยทางรัฐกลันตัน เประ ปะลิส และเกดะห์ และติด
กับสิงคโปร์ทางรัฐยะโฮร์ ส่วนที่ 2 คือ มาเลเซียตะวันออก อยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว มี
พรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซียทุกส่วนของมาเลเซียตะวันตก แต่ล้อมรอบประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ด้วยรัฐซาราวักเพียงรัฐเดียว มาเลเซียมีระบอบการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและ
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 รัฐ และ 3 ดินแดนสหพันธ์ โดยมีรัฐบาลกลางปกครอง107 โดยรัฐ
และท้องถิ่นท าหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  

ระบบกฎหมายของประเทศมาเลเซียเป็นระบบกฎหมายที่ผสมผสานระหว่างระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว์ (เนื่องจากเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ) กฎหมายจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น และ 
กฎหมายอิสลาม แม้มาเลเชียจะใช้ระบบกฎหมายแบบผสม แต่มาเลเซียก็มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์
อักษร นอกจากนี้ มาเลเซียยังได้แยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายของสหพันธ์รัฐ (Federal Laws) ที่
ออกโดยรัฐสภามาเลเซีย มีผลใช้บังคับท่ัวประเทศ และ กฎหมายของมลรัฐ (State Laws) ซึ่งออกโดย
รัฐสภาของแต่ละมลรัฐ และใช้บังคับเฉพาะกรณี108 

การศึกษากฎหมายของประเทศมาเลเซียในครั้งนี้เนื่องจากมาเลเซียเป็นประเทศที่มีระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยและมีสภาพภูมิประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทยจึงเป็นเรื่องส าคัญที่
ควรจะศึกษาระบบกฎหมายของมาเลเซียด้านการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เ พ่ือท าการวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของระบบการจัดการกับขยะประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อันจะเป็นแนวทางเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ระบบกฎหมาย
เพ่ือการบริหารจัดการกับขยะประเภทดังกล่าวให้แก่ประเทศไทยต่อไป 

3.3.4.1 ข้อมูลทั่วไปของปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
จากข้อมูลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศมาเลเซียตั้งแต่ปี ค .ศ. 1995-2009 
พบว่าประชาชนภายในประเทศได้บริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากปัจจัยการเพ่ิมขึ้นของปริมาณเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEE) สะท้อนให้เห็นถึง
ปริมาณของซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ (WEEE) ที่จะตามมาจากการคาดการณ์ซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี ค.ศ. 2020 เพ่ิมขึ้นสูงถึง 21,376 ล้านตัน109 ดังภาพ
ที่ 3.6 ประเทศมาเลเซียจึงออกนโยบายเพ่ือที่จะลดปริมาณขยะภายในประเทศ โดยนโยบายดังกล่าว
ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

 

                                                           
107 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ประเทศมาเลเซีย, ค้นวันที่ 29 เมษายน 2556 จาก

https://th.wikipedia.org 
108  มาเลเซีย, ส านักงานแรงงาน, ระบบกฎหมาย, ค้นวันที่ 8 มิถุนายน 2558 จาก 

http://malaysia.mol.go.th/node/258 
109 เฉพาะเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 7 ประเภท ได้แก่ โทรทัศน์ 

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ตู้เย็น แอร์ เครื่องซักผ้า และแบตเตอร์รีที่ชารต์ไฟได้ 
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                  เป็นรายประเภท ได้แก่ โททัศน์ แอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ 
                  โทรศัพท์มือถือ110   
 
ตารางท่ี 3.9  จ านวนของขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศมาเลเซียตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006-2012 
  

ปี  
(ค.ศ.) 

ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
(เมตริกตัน) 

2006 40,275.20 
2007 52,718.20 
2008 102,808.50 
2009 134,035.70 
2010 163,339.80 
2011 152,722.04 
2012 78,278.05 

 
หมายเหตุ:  ปี ค.ศ. 2006-2009 จาก Norazlina Binti Ab Halim, Department of  

     Environment, Putrajaya, Malaysia111 และ ปี ค.ศ. 2010-2012 จาก  

                                                           
110 Malaysia, Department of Environment, Norazlina Binti Ab Halim, E-Waste 

Management in Malaysia, Retrieved  April 28, 2013 from http://gec.jp/gec/en/ 
Activities/ietc/fy2011/e-waste/Malaysia.pdf 

111 Ibid. 

 
ภาพที่  3.6  ปริมาณการบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995-2005 แยก 
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    Journal of Waste Management112 
3.3.4.2  นโยบายการลดขยะของมาเลเซีย113 

นโยบายการลดขยะภายในประเทศมาเลเซียเป็นนโยบายที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การจัดการขยะแห่งชาติโดยการน าหลัก 3Rs มาปรับใช้ โดยเพ่ิมการรับรู้และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
หรือความคิดพร้อมกับพฤติกรรมของประชาชน ดังนั้น การบริหารจัดการขยะจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการผลิตและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทางยังปลายทาง มาตรการในการลด
ปริมาณขยะของมาเลเซียแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ  

1)  การคัดแยกขยะเพ่ือการรีไซเคิล และการก าหนดเป้าหมายขั้นต่ าในการ
รีไซเคิล เช่น ในปี ค.ศ. 1992 ต้องรีไซเคิลอย่างน้อยให้ได้ร้อยละ 2 อย่างไรก็ตาม ภาครัฐเชื่อว่าในทาง
ปฏิบัติการรีไซเคิลนี้อาจมีได้สูงถึงร้อยละ 15  

นอกจากนี้  กฎหมายยังก าหนดให้รัฐบาลสามารถก าหนดกรอบความ
รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้น าเข้าและตัวแทนจ าหน่าย มาตรา 102 ระบบ
การน ากลับมาใช้ใหม่และระบบการคืนเงินมัดจ า) (SWPCMA 2007) Titled “Section 102 - Take 
Back System and Deposit Refund System” และมาตรา 103 ได้ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนเพ่ือ
การจัดการขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาด” เพ่ือเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน มอบให้
องค์กรซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายฉบับนี้บริหารจัดการ โดยเงินกองทุนมาจากงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมหรือภาษีที่ เรียก และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง
ส าหรับภารกิจการจัดการขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาด กองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนที่ด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย114 

2)  ล าดับชั้นของการลดปริมาณขยะ จะช่วยให้รัฐบาลบริหารจัดการขยะ
ได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการก าจัดขยะ โดยยึด
หลัก 3Rs เป็นหลักส าคัญและเป็นหลักการที่อยู่ในล าดับชั้นสูงสุดอีกด้วย  

                                                           
112 Fatihah Suja, Rakmi Abdul Rahman, Arij Yusof and Mohd Shahbudin 

Masdar, “e-Waste Management Scenarios in Malaysia,” Journal of Waste 
Management (2014), Retrieved June 8, 2015 from http://www.hindawi.com/ 
journals/jwm/2014/609169/ 

113 Malaysia, Department of Environment, Norazlina Binti Ab Halim, op.cit. 
114 พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, การปรับปรุงนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2555), 
หน้า 87. 

http://www.hindawi.com/89253138/
http://www.hindawi.com/78728510/
http://www.hindawi.com/46512029/
http://www.hindawi.com/
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ภาพที่ 3.7  ล าดับชั้นของการจัดการขยะประเทศมาเลเซีย 
 

3.3.4.3 กฎหมายเพ่ือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ของมาเลเซีย 

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาด้านขยะ มาเลเซียได้ออกกฎหมายเพ่ือควบคุมขยะรวมถึง
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่
ภายใต้อ านาจการควบคุมดูแลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมมาเลเซีย มีดังนี้115 

1.  Environmental Quality Act 1974 
2.  Environmental Quality (Licensing) Regulations 1977 
3.  Environmental Quality (Prescribed Premises) (Scheduled Waste 

Treatment and Disposal Facilities) Regulations 1989 
4.  Environmental Quality (Refrigerant Management) Regulations 1999 
5.  Environmental Quality (Schedule Waste) Regulations 2005 หรือ SWR 2005  
6.  Environmental (Scheduled Waste) Regulations 2005 (Amendment) 2007 
7.  Guidelines for the Classification of Used Electrical and Electronic 

Equipment in Malaysia. Department of Environment, January 2008 
รายละเอียดของกฎหมายมาเลเซียที่ควบคุมด้านขยะประเภทต่าง ๆ นั้น ประเทศ

มาเลเซียได้ออกกฎหมายควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1974 มาตรา 34A ได้ก่อตั้งหน่วยงาน EIA 
ขึ้นเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือควบคุม
กิจกรรมที่ส าคัญอันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการต่าง ๆ ต้องจัดท ารายงานเพ่ือเสนอ
ต่อ EIA เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นไป
ตามแนวทางที่ก าหนดโดยกรมสิ่งแวดล้อมแห่งมาเลเซีย (DOE) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

                                                           
115 Perunding Good Earth Sdn Bhd, The E-Waste Inventory Project in 

Malaysia, p. 90, Retrieved November 24, 2014 from http://www.env.go.jp/en/ 
recycle/asian_net/Project_N_Research/E-wasteProject/06.pdf 

Reduce 

Reuse 

Recycle 

Composting (ท าปุ๋ย) 

Disposal,Incineration & Landfill  
(การก าจัด,การเผาและการฝังกลบ) 

หลัก 3Rs 
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และสิ่งแวดล้อม และต้องมีการประเมินผลกระทบของโครงการต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการเพ่ือ
การป้องกันหรือการลดผลที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น116 

ในปี ค.ศ. 2005 มาเลเซียได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ
เพ่ือเป็นแผนแม่บทในการน าไปปฏิบัติจนถึงปี ค.ศ. 2020 และได้รับการผนวกไว้ในแผนพัฒนา
ประเทศมาเลเซียตั้งแต่แผนฉบับที่ 9 (ค.ศ. 2006-2010) เป็นต้นมา ปัจจุบันมาเลเซียได้ใช้แผนพัฒนา
ประเทศฉบับที่ 10 (ค.ศ. 2011-2015) แผนยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติให้ความส าคัญ
กับกระบวนการ 3Rs ควบคู่ไปกับการน าเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการขยะ เน้นการ
สร้างหลุมฝังกลบขยะและการกู้คืนวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้และการออกกฎหมายที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม117  

รายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือการจัดการกับ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศมาเลเซียสรุปได้ดังนี้  ในปี ค.ศ.1989 
มาเลเซียได้ออกกฎหมายควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1989 (Environmental Quality 
Regulations: 1989) เพ่ือจัดการกับขยะอันตราย โดยการจัดตั้ง “ระบบใบอนุญาตเฉพาะส าหรับการ
จัดเก็บ การขนส่ง และการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้รับเหมา” ต่อมามาเลเซียได้ประกาศใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมในปี ค.ศ. 2005 (Environmental Quality (Schedule Waste) Regulations 2005 
หรือ SWR 2005) โดยยกเลิกกฎหมายควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1989 ส าหรับกฎหมายฉบับปี 2005 
นี้ ได้จ าแนกขยะอิเล็กทรอนิกส์ในรูปของรหัส “SW110” ในขณะที่ขยะจ าพวกแบตเตอรี่ที่มีส่วนประกอบ
ของตะกั่วหรือโลหะหนัก และ หลอดฟลูออเรสเซนต์ถูกจ าแนกภายใต้รหัส “SW102” “SW103” และ 
“SW109” การจ าแนกประเภทของขยะภายใต้กฎหมายนี้ เพ่ือที่จะจัดการกับระบบการขอใบอนุญาตในการ
ด าเนินการบ าบัด การก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น 118 และต่อมา
มาเลเซียได้ปรับปรุงแก้ไขรายการของเสียอีกครั้งในปี 2007 ภายใต้กฎหมาย Environmental 
(Scheduled Waste) Regulations 2005 (Amendment) 2007 โดยการก าหนดรหัสให้แก่ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ เช่น SW 102 คือ ของเสียที่เกิดจากตะกั่วที่อยู่ในรูปของแบตเตอรี่ , SW 
103 คือ ของเสียจากแบตเตอรี่ที่มีสารแคดเมียม นิเกิล ปรอทหรือลิเธียมเป็นส่วนประกอบ, SW 109 
คือ ของเสียที่มีปรอทเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น 

                                                           
116 Environment Impact Assessment, Legal Requirement in Malaysia, 

Retrieved April 30, 2013 from http://eia.doe.gov.my/portal/?page_id=742 
117 Jayashree Sreenivasan, Marthandan Govindan, Malarvizhi Chinnasami and 

Indrakaran Kadiresu, Solid Waste Management in Malaysia-A Move Towards 
Sustainability, Retrieved April 29, 2013 from http://cdn.intechopen.com/pdfs/ 
40529/InTech-Solid_waste_management_in _malaysia_a_move _towards_ 
sustainability.pdf 

118 Fatihah Suja, Rakmi Abdul Rahman, Arij Yusof and Mohd Shahbudin 
Masdar, op.cit., p. 7. 

http://www.hindawi.com/89253138/
http://www.hindawi.com/78728510/
http://www.hindawi.com/46512029/
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ในปี ค.ศ. 2008 ได้มีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้รับเหมาให้ท าการกู้คืน (Recovery) 
บางส่วนถึง 138 ราย และผู้รับเหมาที่ได้รับใบอนุญาตในการด าเนินการกู้คืนทั้งระบบอีกจ านวน 16 
ราย อย่างไรก็ตาม จ านวนผู้รับเหมาที่ได้รับใบอนุญาตทั้ง 122 ราย119 เป็นเพียงการเก็บรวบรวม
ชิ้นส่วนของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ผลิตเท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงการเก็บจาก
ครัวเรือนและภาคธุรกิจต่าง ๆ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2008 กรมสิ่งแวดล้อมแห่ง
มาเลเซีย (Department of Environment Malaysia: DOE) ได้ออกแนวทางเพ่ือควบคุมและจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Environmental Quality Regulations มีวัตถุประสงค์เพ่ือการรีไซเคิล
และการก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมโดยไม่ใช้สารอันตรายเป็นส่วนประกอบเพ่ือให้ง่ายต่อการรีไซเคิลและปลอดภัยต่อการ
ก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ รวมถึงการจัดประเภทและรหัสให้แก่
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ ผู้
ขนส่ง ผู้น าเข้าและผู้ส่งออกของของเสีย120 

มาเลเซียได้พัฒนากฎ ระเบียบเฉพาะต่าง ๆ ส าหรับการน ากลับมาใช้ใหม่ (Take 
Back Program: TBP) กับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ WEEE โดยการน า
ซากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มาท าการรีไซเคิลและน ากลับมาใช้ (Reuse) โดยผู้ผลิตกลุ่มหนึ่ง อย่างไรก็ตาม 
ขอบเขตของวัสดุที่จะเก็บรวบรวมนั้นยังมีข้อจ ากัดอยู่ การรับรู้ถึงการบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยังจ ากัดวงแคบ (แต่ก็มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อย  ๆ) รวมถึง
ผู้ประกอบการจ านวนมากยังไม่แน่ใจถึงวิธี ในการก าจัด ซากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของตน อย่างไรก็ตาม มาเลเซียยังคงใช้หลักการของผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย121 

3.3.4.4  วิธีการก าจัดซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
มาเลเซีย122  

จากที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่าประเทศมาเลเซียใช้หลักการน ามาใหม่ หรือ Take 
Back Program และหลัก 3Rs มาใช้เป็นแนวทางส าหรับการก าจัดขยะทั้งขยะมูลฝอยและขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ในที่นี้จะแสดงให้เห็นถึงแผนผังของการก าจัดซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ มาเลเซียยังใช้ระบบการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้รับเหมาในการจัดการกับ
ซากของผลิตภัณฑ์ตามข้ันตอน อย่างไรก็ตามแผนผังนี้ไม่รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในภาคธุรกิจที่
ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามนโยบายแลกเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์เก่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ที่ซื้อ 

                                                           
119 Ab. Rahman Awang, E-Waste Management in Malaysia, Retrieved July 8, 

2015 from http://www.doe.gov.my 
120 Perunding Good Earth Sdn Bhd, op.cit., p. 88. 
121 Ibid., p. 100. 
122 Ibid., p. 81. 
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ภาพที่ 3.8  กระบวนการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปท าลาย123  
 

3.3.4.5 ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
มาเลเซีย 

กฎหมายมาเลเซียได้ก าหนดหน้าที่ของผู้ที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังนี้124 

1) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
2) ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ทั้งสินค้าใหม่และ

สินค้ามือสอง) 
3) ร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
4) หน่วยงานส่วนท้องถิ่น 
5) องค์กรสาธารณะกุศลและ NGO เข้ามามีส่วนในการเก็บรวบรวมเครื่อง

คอมพิวเตอร์มาซ่อมและบริจาคไปยังบ้านที่ด้อยโอกาส 
6) ผู้บริโภค/ลูกค้า มีหน้าที่ส่งคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์รับซื้อ (บริหารโดยผู้รับสัมปทาน) ตามท่ี DOE ได้ประกาศไว้ในเว๊ปไซด์ 
7) ผู้รับเหมาที่ได้รับใบอนุญาตในการก าจัดซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 

                                                           
123 Ibid., p. 81. 
124 Ibid., p. 82. 
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8) ผู้เก็บสะสม/รวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
9) กรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม 
10) ส านักงานการจัดการของเสียแห่งชาติ (NSWMD) กระทรวงการ

ปกครองท้องถิ่นและการเคหะแห่งมาเลเซีย (MHLG) 
11) ศุลกากร (Royal Malaysian Customs: RMC) เข้ามามีบทบาทใน

การควบคุมการเคลื่อนย้ายขยะอันตรายระหว่างประเทศภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากร ค .ศ. 1967 
และค าสั่งห้ามน าเข้าเฉพาะ ค.ศ. 2008 โดยการน าเข้าและส่งออกจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากอธิบดีกรมสิ่งแวดล้อมก่อน และต้องมีใบอนุญาตการน าเข้าหรือส่งออกจากศุลกากรด้วย 
ดังนั้น ศุลกากรจึงมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือกรมสิ่งแวดล้อมแห่งมาเลเซียในการป้องกันการ
ลักลอบขนส่งสารอันตรายระหว่างประเทศ125 

3.3.4.6 การรีไซเคิล การใช้ซ้ า และการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์126 

ส าหรับกระบวนการของการซ่อมแซมเพ่ือการน ากลับมาใช้ซ้ า หรือการน าไปรีไซเคิล
ของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของมาเลเซียนี้จะมีการตรวจสอบดูก่อนว่า
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สามารถที่จะท าการซ่อมแซมได้หรือไม่ หากสามารถซ่อมได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการ
ซ่อมและน ากลับไปใช้ใหม่หรือน าไปขายในร้านค้ามือสอง และหากไม่สามารถซ่อมได้จะมีวิธีการก าจัด
โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือการน าไปขายให้ร้านขายของมือสอง หรือเข้าสู่กระบวนการเก็บสะสมซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป  
 

 
 
ภาพที่ 3.9  กระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว127 
                                                           

125 Ibid., p. 91. 
126 Ibid., p. 83-84. 
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3.4 กรอบความคิดทางกฎหมายในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์จากมาตรการระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ 

 
 ส่วนนี้ผู้วิจัยได้น ามาตรการทางกฎหมายเพ่ือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในทางระหว่างประเทศซึ่งได้แก่ ระเบียบของสหภาพยุโรป และ กฎหมายของ
ประเทศตัวอย่างทั้งสิ้น 4 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และมาเลเซีย มา
ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือค้นหากรอบความคิดในทางกฎหมายที่ใช้ส าหรับการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปสู่การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ รวมถึง
มาตรการทางกฎหมายที่ประเทศต่าง ๆ น ามาบังคับใช้นั้นมีลักษณะความเหมือนหรือความแตกต่าง
กันในประการใด โดยผู้วิจัยได้ถอดรูปแบบของกรอบความคิดทางกฎหมายในการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ท้ังสิ้น 4 กรอบความคิด ดังนี้ 
 

3.4.1  ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายใต้มาตรการทาง
กฎหมายเพื่อบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 ส าหรับประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดเป็นกรอบความคิดส าคัญ
อันจะน าไปสู่การบรรลุ เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ ใช้ เ พ่ือบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรการทางกฎหมายเพื่อบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ดังนี้ 

1)  สหภาพยุโรป จัดแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน
ระยะแรกออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม สินค้าอุปโภคและแผง
พลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ให้ความสว่าง อะไหล่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น
รวมถึงอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือตรวจสอบและควบคุม และ เครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ 

2)  สหราชอาณาจักร จัดแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ในออกเป็น 10 กลุ่ม เช่นเดียวกับสหภาพยุโรป และให้เพ่ิมเติมอีก 4 กลุ่ม (ในปี ค.ศ. 2019) ได้แก่ 
อุปกรณ์ท่ีแสดงภาพ อุปกรณ์ท าความเย็น หลอดไฟที่ปล่อยก๊าซ และ แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 

3)  สหรัฐอเมริกา ได้จัดแบ่งกฎหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กฎหมายระดับ
สหพันธรัฐที่มีผลบังคับใช้กับทุกมลรัฐภายในสหรัฐอเมริกา และ กฎหมายมลรัฐ ในระเอียดของการ
ก าหนดประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐอเมริกา 

(1)  กฎหมายในระดับสหพันธรัฐ ได้จัดแบ่งประเภทของขยะออกเป็น 2 
ประเภท คือ ขยะท่ัวไป และ ขยะอันตราย ส าหรับการจัดแบ่งประเภทของขยะในลักษณะดังกล่าวจึง
ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขยะหรือซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จัดอยู่ในประเภทใด 
อย่างไรก็ดี กฎหมาย RCRA ได้ก าหนดคุณลักษณะของขยะที่ท าให้ติดไฟ ท าให้เกิดการกัดกร่อน ท าให้
เกิดปฏิกิริยาเคมี ท าให้เกิดพิษ จัดเป็นขยะอันตรายได้ ดังนั้น ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
                                                           

127 Ibid., p. 84. 
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อิเล็กทรอนิกส์จึงอาจอยู่ในประเภทของขยะอันตรายได้ แต่การก าหนดในลักษณะดังกล่าวก็ยังคงเป็น
ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย RCRA ได้อย่างครบถ้วน การที่สหรัฐอเมริกาไม่ก าหนดประเภทของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในกฎหมาย จึงท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการกับ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(2)  กฎหมายในระดับมลรัฐ (กรณีตัวอย่าง: มลรัฐแคลิฟอร์เนีย) ได้ออกกฎหมาย
ว่าด้วยการก าจัดขยะโดยภาพรวม เพื่อก าหนดหน้าที่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการขยะ และต่อมามลรัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกกฎหมายว่าด้วยการก าจัดซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือการรีไซเคิล และได้ให้ค านิยามของ “อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า” หมายถึง หลอดภาพ 
(Cathode Ray Tube) จอภาพ (Flat Panel Screen) หรือ สิ่งที่คล้ายคลึงกัน วีดีโอที่มีจอภาพซึ่ง
จอภาพดังกล่าววัดตามเส้นทแยงมุม (Measured Diagonally) ได้เกินสี่นิ้ว หรือสิ่งใดที่กฎหมาย
ก าหนดขึ้นภายหลังว่าการทิ้ง หรือการก าจัดขยะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ตามที่กฎหมายว่า
ด้วยสุขภาพและความปลอดภัยก าหนด ทั้งนี้ ไม่รวมถึง รถยนต์ อุปกรณ์ทางพาณิชย์ เครื่องมือทาง
การแพทย์ที่มีหลอดภาพอยู่ด้วย (Cathode Ray)  

โดยความหมายของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของมลรัฐแคลิฟอร์เนียนี้ได้มุ่งเน้นที่
ประเภทของจอภาพ หรือ หลอดภาพชนิดต่าง ๆ สาเหตุเนื่องมาจากกฎหมาย RCRA ของสหรัฐอเมริกาไม่
สามารถใช้แก้ปัญหาเรื่องการจัดการกับซากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบาง
ประเภทได้ จึงส่งผลให้มลรัฐแคลิฟอร์เนียเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ออกกฎหมายและให้ค านิยาม
ดังกล่าวไว้ อย่างไรก็ตาม การก าหนดค านิยามที่เน้นเฉพาะหลอดภาพหรือจอภาพดั งกล่าวจะยังไม่
สามารถน าไปใช้กับซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่ืนได้ จนกว่าจะมีการประกาศ
ชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ิมเติม  

4)  ประเทศญี่ปุ่น กฎหมาย SHARL จัดแบ่งประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน
ที่อยู่ในบังคับของกฎหมายในระยะแรกออกเป็น 4 ประเภท คือ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์จอ CRT 
ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า ในระยะต่อมาได้ประกาศเพ่ิมเติมอีก 3 ประเภท ได้แก่ โทรทัศน์ชนิดจอแบน 
เครื่องอบผ้า และไมโครเวฟ นอกจากนี้ยังควบคุมซากเครื่องคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยระบบ
การรับคืนซากเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มตัง้แต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา  

5)  ประเทศมาเลเชีย กฎหมายควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม SWR 20005 ได้ก าหนด
ประเภทของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยการให้รหัส  SW110 หมายถึง ขยะ
จากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงส่วนประกอบของอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย 
เช่น หม้อแบตเตอรี่ไฟฟ้า สวิทซ์ที่มีปรอทผสม หลอดภาพ CRT และหลอดภาพที่ปล่อยก๊าซ หรือ
อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว ทองแดง โครเมียม นิกเกิล ลิเทียม เงิน 
แมงกานีส หรือ Polychlorinated Biphenyl (PCBs) แต่ไม่รวมถึง ส่วนประกอบที่เป็นโลหะหรือ
พลาสติกของคอมพิวเตอร์ แผงวงจรและสายไฟที่สามารถน าไปใช้ใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศมาเลเชียและถูกน ากลับเข้ามาภายในประเทศ ส่วนประกอบ
ชนิดต่าง ๆ ของ wafers ที่ตัดตะกั่วหรือกรอบทองแดงท่ีไม่มีโลหะหนักเจือปน128  

                                                           
128 Malaysia, Department of Environment, Guidelines for the Classification 

of Used Electrical and Electronic Equipment in Malaysia, 2nd ed. (Putrajaya: 
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จากกรณีศึกษาในประเทศตัวอย่างในประเด็นของประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปออกเป็นตารางได้ดังนี้  
 
ตารางท่ี 3.10  สรุปประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศตัวอย่าง 
 

ประเทศตัวอย่าง ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สหภาพยุโรป แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม 
สหราชอาณาจักร แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม บวกเพ่ิมอีก 4 กลุ่มในปี ค.ศ. 2019 
สหรัฐอเมริกา ระดับสหพันธรัฐ ไม่มีการจัดแบ่งที่ชัดเจน 

ระดับมลรัฐ (แคลิฟอร์เนีย) เน้นที่หลอดภาพหรือจอภาพแทนที่
จะเป็นประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 7 ประเภท 
ประเทศมาเลเชีย ไม่มีการแบ่งประเภทของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์เป็นประเภทชัดเจน แต่ได้ก าหนดค านิยามซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไว้ภายใต้รหัส 
SW110 

 
3.4.2  หน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 ในประเด็นของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการกับขยะประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นประเด็นส าคัญอันจะท าให้การบริหารจัดการขยะประเภท
ดังกล่าวถูกบริหารจัดการอย่างเป็นระบบภายใต้ผู้มีอ านาจดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน ส าหรับหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบดูแลขยะประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ดังนี้ 

3.4.2.1 สหภาพยุโรป มีคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (Organization for Economic 
Cooperation and Development: OECD) เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติ
ตามระเบียบ WEEE ของสหภาพยุโรป 

3.4.2.2 สหราชอาณาจักร หน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแล ได้แก่ “กระทรวง
ธุรกิจนวัตกรรมและทักษะ” (Department for Business Innovation and Skill; BIS) ท าหน้าที่
ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก าหนดเป้าหมายของการเก็บรวบรวม ออกใบอนุญาต และ
เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ผลิตและผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้น ยังมี
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 เข้ามาดูแล ได้แก่ องค์กรของอังกฤษ (EA) สก็อตแลนด์ (SEPA) เวลส์ 

                                                           

Department of Environment, 2010), p. 4, Retrieved May 19, 2015 from https:// 
www.env.go.jp/recycle/yugai/reg/pua_20130419_1.pdf 
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(NRW) และ ไอร์แลนด์เหนือ (NIEA) ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนและเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณน้อยกว่า 5 ตันต่อปี  

3.4.2.3 สหรัฐอเมริกา มีหน่วยงานหลักในระดับสหพันธรัฐท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ทางสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมทั้งหมดของประเทศ ได้แก่ “ส านักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐ” 
(U.S. Environment Protection Agency: EPA) ถือเป็นองค์กรอิสระไม่สังกัดกระทรวงใด มีภารกิจ
หลัก คือ คุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม โดยท าหน้าที่
บริหารจัดการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทุกชนิด ทั้งอากาศ ดิน น้ า และพ้ืนดิน  ในส่วนของมลรัฐแต่ละมล
รัฐจะมีหน่วยงานส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบดูแลทางสิ่งแวดล้อม ในส่วนของมลรัฐแคลิฟอร์เนียมี
หน่วยงานที่เรียกว่า “California EPA” และ “ส านักงานการรีไซเคิลและน ากลับมาใช้ใหม่ 
(California  Department of Resources Recycling and Recovery: CalRecycle)” ส าหรับ 
CalRecycle ท างานภายใต้การควบคุมของกรมควบคุมสารพิษ (Department of Toxic 
Substances Control: DTSC) 

3.4.2.4 ประเทศญี่ปุ่น จัดแบ่งหน่วยงานออกเป็น 2 ระดับ ในระดับรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลท้องถิ่น โดยมีส านักงานบริหารจัดการก าจัดของเสีย (Waste Disposal Management 
Department) กระทรวงสิ่งแวดล้อม (รัฐบาลกลาง) มีอ านาจหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล และจัดการ
ปัญหามลพิษรวมทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนั้น ประเทศญี่ปุ่นยังได้จัดตั้ง
หน่วยงานเพ่ือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้น (Environmental Restoration and 
Conservation Agency: ERCA) ท าหน้าที่เพ่ือชดเชยและป้องกันผลกระทบทางด้านสุขภาพจาก
มลพิษต่าง ๆ  

3.4.2.5 ประเทศมาเลเชีย มีกรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (Department of Environment 
Malaysia: DOE) บริหารงานภายใต้การควบคุมของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
(Natural Resources and Environment: NRE) หน้าที่หลักของ DOE คือ ป้องกัน ควบคุม และ
บรรเทามลพิษให้น้อยลงภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมาย (EQA 1974, SWR 2005 ซึ่งเข้ามาแทนที่ 
SWR 1989) 

จากกรณีศึกษาในประเทศตัวอย่างในประเด็นของ “หน่วยงาน” ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบการ
บริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปออกเป็นตารางได้ดังนี้  
 
ตารางท่ี 3.11  สรุปหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 
                   อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศตัวอย่าง 
 

ประเทศตัวอย่าง หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล 
สหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (Organization for Economic 

Cooperation and Development: OECD) 
สหราชอาณาจักร ระดับกลาง ได้แก่ “กระทรวงธุรกิจนวัตกรรมและทักษะ” 

(Department for Business Innovation and Skill; BIS) 
ระดับท้องถิ่น ได้แก่ EA, SEPA, NIEA, NRW  
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ตารางท่ี 3.11  (ต่อ) 
 

 

ประเทศตัวอย่าง หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล 
สหรัฐอเมริกา ระดับสหพันธรัฐ ได้แก่ “ส านักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่ง

สหพันธรัฐ” (U.S. Environment Protection Agency: EPA) 
ระดับมลรัฐ ได้แก่ (California  Department of Resources 
Recycling and Recovery: CalRecycle) 

ประเทศญี่ปุ่น ระดับกลาง ได้แก่ ส านักงานบริหารจัดการก าจัดของเสีย 
(Waste Disposal Management Department) 
ระดับท้องถิ่น ได้แก่ รัฐบาลท้องถ่ิน 

ประเทศมาเลเชีย กรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (Department of Environment 
Malaysia: DOE) 

 
3.4.3  บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการซาก

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาในประเด็นของผู้มีหน้าที่ภายใต้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือบริหาร
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีขึ้นเพ่ือศึกษาถึ งบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการบริหารจัดการภายใต้กฎหมายนั้นได้ก าหนดหน้าที่ให้แก่บุคคลใดบ้าง และหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบนั้นมีประการใด รายละเอียดดังต่อไปนี้  

3.4.3.1 สหภาพยุโรป บุคคลผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบ WEEE ได้แก่  
1)  ผู้ผลิต ซึ่งหมายถึง  
ผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง 
ผู้จ าหน่ายสินค้าภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเองแต่ให้ผู้อ่ืนผลิตให้ 
ผู้น าเข้าและผู้ส่งออกสินค้าภายในสหภาพยุโรป รวมทั้งการจ าหน่ายผ่าน

ทางอินเตอร์เนท็ หรือ ช่องทาง E-Commerce  
หน้าที่ของผู้ผลิต คือ  
การออกแบบและท าการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ง่าย

ต่อการถอดแยกชิ้นส่วน และไม่มีสารอันตรายตามระเบียบ ROHS 
รับผิดชอบจัดตั้งระบบรับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบ Recovery System บ าบัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงจัดท า
ข้อสนเทศเพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคได้ทราบข้อมูลถึงหน้าที่ของผู้บริโภค สถานที่ทิ้งซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

จดทะเบียนกับหน่วยงานในประเทศสมาชิกที่ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

2)  ผู้บริโภค (ที่ต้องการทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 
มีหน้าที่ส่งคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ ยังสถานที่ที่ผู้ผลิตแจ้งไว้ 
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3)  ร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่รับคืน
ซากผลิตภัณฑ์โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 

3.4.3.2  สหราชอาณาจักร ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  

1)  ผู้ผลิต ความหมายของผู้ผลิตภายใต้กฎหมายของสหราชอาณาจักรนั้น
ได้ให้ความหมายของผู้ผลิตไว้เช่นเดียวกันกับระเบียบ WEEE ที่ใช้บังคับภายในสหภาพยุโรป โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้น าเข้าและผู้ส่งออก 

หน้าที่ของผู้ผลิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความรับผิดชอบระหว่าง
ผู้ผลิตกับผู้บริโภค ในการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และ ความ
รับผิดชอบระหว่างผู้ผลิตกับผู้ผลิตด้วยกัน โดยเป็นหน้าที่ ในการร่วมกันเก็บซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับคืนสู่ระบบและท าการรีไซเคิล บ าบัดและก าจัดซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการจัดท ารายงานปริมาณของซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ผลิตเก็บรวบรวมเพ่ือท าการบ าบัด รีไซเคิล และก าจัด
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น 

2)  ผู้บริโภค หรือ ผู้ทิ้ง มีหน้าที่จะต้องทิ้งเศษซากผลิตภัณฑ์ฯ ตามสถานที่
ที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีกที่ให้บริการไปรับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าถึงบ้านอาจคิดค่าบริการได้
ตามความเหมาะสม 

3)  ร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่รับคืน
ซากผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคเมื่อผู้บริโภคน ามาคืนเพ่ือซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ และจัดท าข้อมูลเฉพาะ
ให้แก่ผู้ใช้/ผู้บริโภคถึงผลกระทบจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ความหมายของ
รูปถังขยะมีล้อ เป็นต้น และท าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บรวบรวมได้จากผู้บริโภคท่ีส่งคืนให้แก่ตน และ รายงานไปยังเลขานุการของมล
รัฐเมื่อมีการร้องขอ (Secretary of State)  

4)  ผู้ประกอบการสถานบ าบัดซากผลิตภัณฑ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าแ ละ
อิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ในการรายงานปริมาณของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เก็บ
รวบรวมเพ่ือท าการบ าบัด รีไซเคิล และก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น 
โดยแยกเป็นปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บได้จากภาคครัวเรือนและ
ภาคอุตสาหกรรม 

3.4.3.3 สหรัฐอเมริกา จัดแบ่งผู้มีหน้าที่ภายใต้มาตรการทางกฎหมายออกเป็น 2 
ระดับ  

1)  ระดับสหพันธ์ ผู้มีหน้าที่ภายใต้มาตรการทางกฎหมาย มีดังนี้  
(1) ผู้ก่อของเสียอันตราย มีหน้าที่แจ้ง EPA หรือ หน่วยงานของมลรัฐ

ที่ได้รับมอบอ านาจจาก EPA เพ่ือขอเลขรหัสประจ าตัว พร้อมทั้งรายงานข้อมูล และเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดข้ึน 

(2) ผู้ประกอบการขนส่งของเสียอันตราย ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ 
EPA ก าหนด  
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(3) ผู้ประกอบการสถานประกอบการที่ให้บริการบ าบัด เก็บรักษา 
และก าจัดขยะอันตราย ต้องขอใบอนุญาต ต้องด าเนินกิจการตามมาตรฐานที่ก าหนด  

2)  ระดับมลรัฐ (แคลิฟอร์เนีย) ผู้มีหน้าที่ภายใต้มาตรการทางกฎหมาย มี
ดังนี้  

(1) ผู้ผลิต หมายถึง129  
บุคคลที่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จ าหน่าย

ภายในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  
บุคคลที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในมล

รัฐแคลิฟอร์เนียภายใต้เครื่องหมายทางการค้าของบุคคลใด ๆ  
หน้าที่ของผู้ผลิต เริ่มตั้งแต่ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ รายงานข้อมูลปริมาณของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดท าเอกสาร
ประกอบไปกับสินค้าเพ่ือแจ้งให้ผู้บริโภคทราบวิธีการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่
เก็บค่าธรรมเนียมการจ ากัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากการขายผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(3) ผู้รวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือ มอบอ านาจให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้ท าหน้าที่แทน 

(4) ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่แจ้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องมีใบอนุญาตในการน าเข้าขยะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายของ
ประเทศที่ประสงค์จะน าเข้า และระบุเพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้ซ้ า หรือเพ่ือการน าไปผลิตใหม่ เป็นต้น 

(5) ผู้รับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือน ากลับไป
ผลิตใช้ใหม่ มีหน้าที่ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการได้ก าหนดไว้ 

3.4.3.4 ประเทศญี่ปุ่น ผู้มีหน้าที่ภายใต้มาตรการทางกฎหมาย มีดังนี้  
1)  ผู้ผลิต และ ผู้น าเข้า มีหน้าที่น าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วจากร้านค้า

ปลีกกลับมารีไซเคิล รวมถึงมีหน้าที่ประกาศอัตราค่ารีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ ประจ าปีแก่ผู้บริโภค โดย
ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้นี้ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องน าไปสร้างระบบการก าจัดเศษซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของตน ส าหรับการด าเนินการก าจัดเศษซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตได้รวมตัวกันเพ่ือเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่ม A น าโดยกลุ่มเครื่องหมายการค้าพานาโซนิค (Panasonic) และโต
ชิบา (Toshiba) อีกกลุ่ม คือ กลุ่ม B น าโดยกลุ่มเครื่องหมายการค้าโซนี่ (Sony) ชาร์ป (Sharp) ฮาตา
ชิ (Hitachi) มิตซูบิชิ (Mitsubishi) 

2)  ผู้ทิ้ง หรือ ผู้บริโภค มีหน้าที่จ่ายค่าธรรมเนียมการรีไซเคิล โดยการซื้อ
ตั๋วรีไซเคิลจากร้านค้าปลีก หรือ ไปรษณีย์ เมื่อจะทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

                                                           
129 The Electronic Waste Recycling Act of 2003 (Senate Bill 20, Chapter 526, 

Statutes of 2003 as amended by SB 50, Chapter 863, Statutes of 2004) 
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ตามประเภทที่กฎหมายก าหนดไว้ นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีหน้าที่ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยให้
ความร่วมมือกับผู้ผลิตในการคัดแยกขยะและน าส่งยังสถานที่ที่ก าหนดไว้ และยังต้องเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3)  ผู้จัดจ าหน่าย หรือ ร้านค้าปลีก มีหน้าที่รวบรวมเศษซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลูกค้าน ามาคืนหรือเพ่ือแลกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นใหม่ และท าการส่งคืนให้แก่ผู้ผลิตเพ่ือด าเนินการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป  

4)  หน่วยงานส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการ
ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท าหน้าที่ในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรีไซเคิลจากผู้ทิ้ง และท าการเก็บรวบรวมซากผลิ ตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือน าส่งผู้ผลิต และ จัดส่งให้โรงงานรีไซเคิลอ่ืน ๆ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นส าหรับผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถหาผู้ผลิตได้ หรือ ผู้ผลิตล้มละลาย หรือ ผู้ผลิตเป็น
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก  

5)  ศูนย์ตั๋วรีไซเคิล เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยภาคเอกชน โดยมีสมาคม
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเป็นผู้ด าเนินงานและควบคุมระบบ การจัดตั้งอาศัยอ านาจตามกฎหมายการ
น าเครื่องใช้ไฟฟ้ามาท าการรีไซเคิลเพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานและควบคุมระบบรีไซเคิล
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ  

3.4.3.5  ประเทศมาเลเชีย ผู้มีหน้าที่ภายใต้มาตรการทางกฎหมาย มีดังนี้ 
1)  ผู้ก่อก าเนิดขยะ (Waste Generator) ซึ่งหมายถึง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ส่งออกและผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ด้วย หน้าที่ของผู้ผลิตในประเทศมาเลเชีย มีหน้าที่ในการสร้างระบบการส่งกลับคืน (Take Back 
Program) ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

2)  ผู้ขนส่งขยะ (Waste Transporters) ต้องได้รับใบอนุญาตในการ
ประกอบการ จาก DOE ก่อนประกอบการ 

3)  บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  

(1) The Royal Malaysian Customs (RMC) มีบทบาทในการ
ควบคุมการเคลื่อนย้ายขยะอันตรายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากร 1967 การท างานของกรม
ศุลกากรมีบทบาทในการช่วยงาน DOE ในการป้องกันการลักลอบน าเข้าและส่งออกซึ่งขยะอันตรายได้
เป็นอย่างมาก 

(2) ส านักงานบริหารจัดการขยะ (Department of Solid Waste 
Management) ภายใต้การควบคุมของรัฐมนตรีการเคหะและการปกครองท้องถิ่นแห่งมาเลเชีย 
(Housing and Local Government Malaysia: MHLG) อาศัยอ านาจตามกฎหมาย Solid Waste 
& Public Cleansing Management Act 2007 เพ่ือเพ่ิมบทบาทของรัฐบาลกลางใน การจัดการขยะ
มูลฝอยทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุน และการวางระบบการจัดการ เพ่ือแก้ไขปัญหา
มาตรฐานทีแ่ตกต่างกัน และข้อจ ากัดในด้านเงินทุนของหน่วยงานท้องถิน่ 
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จากกรณีศึกษาในประเทศตัวอย่างในประเด็นของ “ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ” ภายใต้
มาตรการทางกฎหมายบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุป
ดังตารางที่ 3.12 ดังนี้  
 
ตารางท่ี 3.12  สรุปผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับมาตรการทางกฎหมายของประเทศตัวอย่าง 
 

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมาย 
สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ประเทศมาเลเชีย 

1. ผู้ผลิต รวมถึง 
ผู้น าเข้า ผู้
ส่งออก 

2. ผู้บริโภค/  
ผู้ทิ้ง 

3. ร้านค้าปลีก 
 
 

1. ผู้ผลิต รวมถึง 
ผู้น าเข้า ผูส้่งออก 

2. ผู้บริโภค/  
ผู้ทิ้ง 

3. ร้านค้าปลีก 
4. ผู้ประกอบการ

สถานบ าบัดซาก
ผลิตภณัฑ์ฯ 

 

1. ผู้ผลิต รวมถึง 
ผู้น าเข้า ผู้
ส่งออก 

2. ผู้บริโภค/  
ผู้ทิ้ง 

3. ร้านค้าปลีก 
4. หน่วยงาน

ส่วนท้องถิ่น 
 

1. ผู้ก่อของเสียอันตราย 
2. ผู้ประกอบการขนส่ง

ของเสียอันตราย 
3. ผู้ประกอบการสถาน

บ าบัดขยะอันตราย 
4. ผู้ผลิต และ จ าหน่าย

ภายใต้เครื่องหมาย
ทางการค้า 

5. ผู้ส่งออก 
6. ร้านค้าปลีก 
7. ผู้รวบรวมซาก

ผลิตภณัฑ์ฯ / 
หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น 

8. ผู้รับซากผลติภณัฑ์ฯ 
เพื่อรีไซเคิล 

1. ผู้ก่อก าเนิดขยะ 
หมายถึง ผู้ผลิต 
ผู้น าเข้า และผู้
ส่งออก 

2. ผู้ขนส่งขยะ 
3. หน่วยงาน

ภาครัฐ เช่น 
กรมศุลกากร 
ส านักงาน
บริหารจดัการ
ขยะ 

 
3.4.4  มาตรการทางกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ต่อวงจรชี วิตของผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Life Cycle EEE) 
ส าหรับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีจุดเริ่มต้นที่การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ง่ายต่อการถอดแยกชิ้นส่วนโดยผู้ผลิต หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการทางการตลาด
ในการขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จนกระทั่งเมื่อผู้บริโภคต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทในการขนส่งขยะเหล่านั้น 
และเข้าสู่กระบวนการคัดแยกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือการรีไซเคิลและน ากลับมาใช้ใหม่ จนถึง
ขั้นตอนสุดท้ายคือการก าจัดส่วนประกอบที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้โดยวิธีการฝังกลบหรือการ
เผาซึ่งแล้วแต่ชนิดของวัตถุดิบเหล่านั้น ดังภาพที่ 3.10 ดังนี้ 
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ภาพที่ 3.10  วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ในการศึกษาวิเคราะห์ในส่วนของมาตรการทางกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ในกระบวนการ 

Life Cycle ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างกรอบของการศึกษาออกเป็น 5 กรอบ คือ การศึกษามาตรการ
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขนส่งหรือรวบรวมซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการคัดแยกขยะเพ่ือการบ าบัด รีไซเคิล และ
ก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และ การรายงาน
ข้อมูลการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.4.4.1  สหภาพยุโรป  
1)  การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีมาตรการ

ทางกฎหมายที่ก าหนดให้ผู้ผลิตต้องออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ืออ านวยความสะดวกและง่ายต่อการถอด
แยกชิ้นส่วน ง่ายต่อการคืนสภาพ และ ง่ายต่อการน ากลับมาใช้ใหม่ 

2)  ระบบการขนส่งหรือรวบรวมแบบคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายก าหนดให้การขนส่งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้อง
แยกต่างหากจากขยะทั่วไป และต้องท าสัญลักษณ์ไว้บนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

3)  กระบวนการบ าบัด รีไซเคิล และก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ มาตรการทางกฎหมายก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องคัดแยกผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ง่ายต่อการบ าบัด รีไซเคิล และก าจัดซากต่อไป โดน
ตั้งเป้าหมายขั้นต่ าในการคืนสภาพของการน าส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อกลับมาใช้ใหม่ไว้ 

4)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์นั้น มาตรการของกฎหมาย WEEE ก าหนดให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคร่วมกัน
รับภาระดังกล่าว โดยการอนุญาตให้ผู้ผลิตบวกต้นทุนในการด าเนินการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไว้กับราคาขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

5)  การรายงานข้อมูลการด าเนินงาน ระเบียบ WEEE ก าหนดให้ประเทศ
สมาชิกต้องรายงานข้อมูลปริมาณของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่วางจ าหน่ายใน
ตลาด ปริมาณที่เก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือน าไปใช้ซ้ า รีไซเคิล 
หรือการคืนสภาพในประเทศสมาชิกทุก 3 ปี แก่คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป 

3.4.4.2  สหราชอาณาจักร  
1)  การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีมาตรการ

ทางกฎหมายที่ก าหนดให้ผู้ผลิตต้องออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ืออ านวยความสะดวกและง่ายต่อการถอด
แยกชิ้นส่วน ง่ายต่อการคืนสภาพ และ ง่ายต่อการน ากลับมาใช้ใหม่ (เช่นเดียวกับสหภาพยุโรป) 

ขนส่ง / เก็บ
รวบรวมขยะ 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ก าจัดขยะ บ าบัด /  
รีไซเคิล 
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2)  ระบบการขนส่งหรือรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายก าหนดให้การขนส่งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องแยก
ต่างหากจากขยะทั่วไปเพ่ือให้ง่ายต่อการคัดแยกเพ่ือคืนสภาพ การบ าบัด ตลอดถึงการก าจัดซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และต้องท าสัญลักษณ์ไว้บนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

3)  กระบวนการคัดแยกขยะเพ่ือการบ าบัด รีไซเคิล และก าจัดซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายก าหนดให้ผู้ผลิตทั้งที่ขึ้นทะเบียน PCS และ
ผู้ผลิตรายย่อยต้องด าเนินการบ าบัด รวมถึงการคืนสภาพของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้ 

4)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายก าหนดให้ผู้ผลิตทั้งรายใหญ่และรายย่อยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน
ดังกล่าว  

5)  การรายงานข้อมูลการด าเนินงาน ผู้ผลิตและร้านค้าปลีกมีหน้าที่ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลถึงปริมาณการขาย ปริมาณการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ส่งให้แก่ BIS เพ่ือการเก็บข้อมูลเพ่ือรายงานต่อสหภาพยุโรปและเพ่ือการค านวณ
เป้าหมายขั้นต่ าในการคืนสภาพ บ าบัดและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

3.4.4.3 สหรัฐอเมริกา 
1)  การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ภายใต้

มาตรการทางกฎหมาย ROHS ผู้ผลิตต้องออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มี
ส่วนประกอบของสารอันตราย และต้องขออนุญาตจากรัฐบาลแคลิฟอร์เนียในกรณีของการผลิต
ภายในเขตแดนของมลรัฐ 

2)  ระบบการขนส่งหรือรวบรวมแบบคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายก าหนดมาตรฐานการขนส่งต้องได้มาตรฐานของ EPA ภายใต้ระบบการ
ติดตามของเสียตลอดการขนส่ง 

3)  กระบวนการบ าบัด รีไซเคิล และก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ภายใต้มาตรฐานการควบคุมโดยใบอนุญาตการด าเนินงานประเภทต่าง ๆ  

4)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ต้องจ่ายเงินเป็น
ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยจ่ายให้แก่ร้านค่าปลีกที่ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และร้านค้าปลีกน าส่งเงินดังกล่าวแก่ Calrecycle เพ่ือน าเงินไป
บริหารจัดการในรูปแบบของกองทุนเพ่ือกระจายให้แก่ผู้รีไซเคิล ผู้ประกอบการสถานบ าบัดซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

5)  การรายงานข้อมูลการด าเนินงาน ภายใต้มาตรการทางกฎหมายรี
ไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ก าหนดให้ผู้ผลิตที่ได้รับรหัสจากหน่วยงานภาครัฐต้อง
รายงานข้อมูลของผู้ผลิต (ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อบุคคลที่ให้ติดต่อ) รายงานการขาย วัสดุที่เป็น
ส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยต้องรายงานข้อมูล
ดังกล่าวแก่ Calrecycle ทุก ๆ 3 ปี หลังจากที่รายงานที่ส่งไปได้รับการรับรอง หรือ เมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ 
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3.4.4.4 ประเทศญี่ปุ่น 
1)  การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ประเทศ

ญี่ปุ่นได้น าหลักการออกแบบส าหรับสิ่งแวดล้อม (Design for the Environment: DfE) เข้ามาใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือลดปริมาณการใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการผลิต (ซึ่งมีผล
ถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์) ท าให้ง่ายต่อการรีไซเคิล โดยมีรัฐบาลเข้ามาช่วยสนับสนุนผู้ผลิตให้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรม  

2)  ระบบการขนส่งหรือรวบรวมแบบคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นในการเก็บรวบรวมและขนส่งเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล  

3)  กระบวนการบ าบัด รีไซเคิล และก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับกระบวนการในขั้นตอนนี้ในญี่ปุ่นแบ่งแยกออกเป็น 2 ระบบ คือ ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุผู้ผลิตชัดเจน การด าเนินการบ าบัด รีไซเคิล
หรือก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะต้องด าเนินการโดยผู้ผลิตแต่ละราย (โดย
ผู้ผลิตสามารถรวมตัวกันด าเนินการได้) และ ส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่
สามารถระบุผู้ผลิตชัดเจน ภาครัฐโดยรัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ในการการด าเนินการบ าบัด รีไซเคิลหรือ
ก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เอง  

4)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน้าที่ของผู้บริโภคในการซื้อตั๋วรีไซเคิลจากร้านค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือที่ท าการ
ไปรษณีย์ก่อนที่จะท าการท้ิงซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

5)  การรายงานข้อมูลการด าเนินงาน ไม่มีการกล่าวถึงเลย 
3.4.4.5  ประเทศมาเลเชีย  

1)  การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มาตรการ
ทางกฎหมายของประเทศมาเลเชียใช้หลักการบริหารภายใต้หลักการ 3Rs ดังนั้น กฎหมาย SWR 
2008 จึงได้บัญญัติเรื่องการออกแบบเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลัก 3Rs จึงได้ออกมาตรการให้
ผู้ผลิตออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ไม่มีส่วนประกอบของสารอันตราย เพ่ือให้ง่าย
ต่อการถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อการรีไซเคิล หรือการน ากลับมาใช้ใหม่ต่อไป  

2)  ระบบการขนส่งหรือรวบรวมแบบคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายผู้ประกอบการขนส่งขยะอันตรายจะต้องได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐก่อน  

3)  กระบวนการบ าบัด รีไซเคิล และก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ในขั้นตอนของการน ากลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล การก าจัดซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับใบอนุญาตในการด าเนินการก่อนจึงจะสามารถประกอบ
กิจการได้  

4)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มาเลเชียได้ด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกับ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการที่ด าเนินการคืนสภาพผลิตภัณฑ์ 
(recovery) ผู้ประกอบการรีไซเคิล ทั้งนี้ ในประเทศมาเลเซียประชาชนยังไม่มีความพร้อมในการจ่าย
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ค่ารีไซเคิล เนื่องจากเห็นว่าซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นมีมูลค่าสามารถ
จ าหน่ายเป็นเงินได้  

5)  การรายงานข้อมูลการด าเนินงาน ปัจจุบันประเทศมาเลเซียยังไม่มี
มาตรการทางกฎหมายที่กล่าวถึงการรายงานข้อมูลการจัดเก็บปริมาณการขายและการรีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จึงท าให้ประเทศมาเลเซียยังไม่มีข้อมูลในด้านดังกล่าวใน
ปริมาณที่แน่นอนชัดเจน 

จากกรณีศึกษาในประเทศตัวอย่าง ในประเด็นมาตรการทางกฎหมายในกระบวนการ 
Life Cycle EEE หรือ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปดังตารางที่ 
3.13 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.13  สรุปมาตรการทางกฎหมายตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
                   ของประเทศตัวอย่าง 
 
มาตรการทางกฎหมายในส่วนของ
กระบวนการ/วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  

ประเทศตัวอย่างท่ีศึกษา 
สหภาพ
ยุโรป 

สหราช
อาณาจักร 

สหรัฐ 
อเมริกา 

ประเทศ
ญี่ปุ่น 

ประเทศ
มาเลเชีย 

การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

          

การรวบรวมและขนส่งซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์           

กระบวนการบ าบัด รีไซเคิล และก าจัด
ซากผลิตภัณฑ์ เครื่ อ ง ใ ช้ ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

          

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ รูปแบบ
ของผู้ผลิต
เป็นผู้จ่าย 

รูปแบบ
ของผู้ผลิต
เป็นผู้จ่าย 

รูปแบบ
ของกองทุน 

รูปแบบของ
ผู้บริโภคเป็น

ผู้จ่าย 

รูปแบบ
ของผู้ผลิต
เป็นผู้จ่าย 

การรายงานข้อมูลการด าเนินงาน           
 

 หมายถึง การมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมในด้านนั้น ๆ 
  หมายถึง ไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่กล่าวถึงกระบวนการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน  

 
3.4.5  สรุปหลักเกณฑ์ในการยกร่างกฎหมายจากมาตรการระหว่างประเทศและกฎหมาย

ของประเทศต่าง ๆ กับหลักการจัดการทางสิ่งแวดล้อม  
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในทางระหว่างประเทศ และมาตรการทางกฎหมายของ

ประเทศตัวอย่างที่ศึกษานั้น พบว่า ภายใต้กฎเกณฑ์เหล่านั้นประกอบด้วยหลักการจัดการทาง
สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบ (หลัก PPP) และต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นหลักการ
ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (หลัก EPR) ที่เน้นให้ความส าคัญตั้งแต่กระบวนการต้นทางถึง
ปลายทางของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าผู้ผลิตควร

หมายเหตุ:          
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จะต้องเข้ามามีบทบาทในกระบวนการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก
ถือเป็นผู้ที่มีความรู้ถึงรายละเอียดของพิมพ์เขียวของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าดีที่สุด ประกอบกับหาก
ผู้ผลิตไม่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นออกมาก็คงจะไม่มีการท าลายสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการของวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นน ามาเป็นการน าหลักการป้องกันและนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (IPP) มาผสมผสานโดยการเน้นที่จุดเริ่มของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ป้องกันการเกิดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ยากต่อการก าจัดหรือรีไซเคิลต่อไป 
ตลอดจนการรวมมือกันในทางระหว่างประเทศโดยการลงนามเป็นในอนุสัญญาบาเซลเพ่ือควบคุมการ
เคลื่อนย้ายซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังประเทศภายนอก อันจะเป็นการสร้างภาระในการก าจัด
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประเทศที่ต้องรับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้านั้น  
 
 



 
บทท่ี 4  

 
สถานการณ์ของซากผลิตภัณฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ไทย 

 
จากนโยบายภาครัฐของรัฐบาลชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาด้าน  

การจัดการศึกษาโดยการเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการแจกแท็บเล็ต  
เพ่ือการศึกษา (Tablet for Education) ให้แก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีให้ทันสมัยมากขึ้น เช่น การพัฒนาทีวีดิจิตอลหรือโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital 
Television) แทนระบบอะนาล็อคเพ่ือให้เกิดความคมชัดของภาพและเสียง การเปลี่ยนเปลี่ยน
โทรทัศน์ที่ไม่สามารถรองรับระบบดิจิตอลก็จ าเป็นต้องมีกล่องเพ่ือปรับสัญญาณการรับภาพ หรือหาก
ครัวเรือนใดมีความพร้อมทางการเงินก็สามารถซื้อโทรทัศน์ใหม่ที่สามารถรองรับระบบดิจิตอลได้ ผลที่
ตามมาจากพัฒนาการทางเทคโนโลยี  คือ โทรทัศน์ เครื่องเก่าที่ต้องแปรสภาพไปเป็นซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไป ประกอบกับการขยายตัวด้านอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่ได้รับ
ความนิยมของคนยุคใหม่ โดยแต่ละโครงการสามารถรองรับครัวเรือนได้นับร้อย ๆ ครัวเรือนจึงย่อม
น ามาซึ่งการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึ้นตามปริมาณของขยายตัวของ
ครัวเรือน เช่น ปริมาณแอร์คอนดิชั่นที่เพ่ิมขึ้นส าหรับติดตั้งในภายในครัวเรือน โทรทัศน์ เครื่องเล่น    
วีซีดี-ดีวีดี ฯลฯ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ท าให้เห็นแนวโน้มในอนาคตประเทศไทยจะมี
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ดังนั้น เพ่ือรองรับต่อการ
พัฒนาและเติบโตของประเทศจ าเป็นต้องศึกษาข้อเท็จจริงของประเทศถึงสถานการณ์ทั่วไป 
ผลกระทบ เทคโนโลยีและระบบการจัดการ แผนยุทธศาสตร์ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย และข้อมูลการให้ความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 
ข้อเท็จจริงเหล่านี้จะเป็นส่วนข้อมูลส าคัญที่เป็นตัวแปรท าให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการร่าง
กฎหมายเฉพาะทางได้เป็นอย่างดีต่อไป 
 
4.1  ความหมายและประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 การพิจารณาถึงความหมายและประเภทของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีอันจะน ามาเพ่ือปรับใช้ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพและก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
เนื่องจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็น “ขยะ” ประเภทหนึ่ง ที่ต้องมีวิธีการ
จัดการกับขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างจากขยะโดยทั่วไป ดังนั้น จึงควรจะ
ก าหนดความหมายและประเภทของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันความซ้ าซ้อนในการบริหารจัดการขยะ  
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4.1.1  ความหมายและประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 
 การให้ความหมายและประเภทแก่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 
เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขตในการศึกษาและเพ่ือเพ่ิมความกระจ่างชัดให้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีหลากหลายประเภท ดังนี้ 

4.1.1.1 ความหมายและประเภทของผลิตภัณฑ์ “เครื่องใช้ไฟฟ้า”  
1) ความหมายของผลิตภัณฑ์ “เครื่องใช้ไฟฟ้า” คือ อุปกรณ์ที่ เปลี่ยน

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอ่ืน เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นหลายรูปในเวลาเดียวกัน 130 ได้แก่ 1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง  2. 
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล 4. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง  

2) ประเภทของผลิตภัณฑ์ “เครื่องใช้ไฟฟ้า” กระทรวงอุตสาหกรรมได้
ออกประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในที่
อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนที่คล้ายกัน ข้อก าหนดทั่วไปมาตรฐานเลขที่ มอก. 1375-2547 ขึ้นใหม่ 
โดยการก าหนด “บทนิยาม” ของเครื่องใช้ไฟฟ้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ131 

ประเภทแรก : การแบ่งประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าตามการป้องกันช็อกไฟฟ้า 
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 0 0I I II และ III  

ประเภทที่ 2: การแบ่งตามชนิด การใช้งานและการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า 
โดยเป็นการแบ่งประเภทตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศ มอก.1375-2547 โดยการจัดแบ่ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ซ่ึงแต่ละประเภทมีความหมายดังต่อไปนี้132  

เครื่องใช้ไฟฟ้ายกหิ้วได้ (Portable Appliance) 
เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือ (Hand-Held Appliance) 
เครื่องใช้ไฟฟ้าประจ าที่ (Stationary Appliance) 
เครื่องใช้ไฟฟ้ายึดกับท่ี (Fixed Appliance) 
เครื่องใช้ไฟฟ้าฝังใน (Built-in Appliance) 
เครื่องใช้ไฟฟ้าท าความร้อน (Heating Appliance) 
เครื่องใช้ไฟฟ้าท างานด้วยมอเตอร์ (Motor-Operated Appliance) 
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดร่วม (Combined Appliance) 
 
 

                                                           
130 เดช ผิวอ่อน, ความรู้เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า, ค้นวันที่  16 มกราคม 2556 จาก 

http://www.kr.ac.th/ebook2/det/02.html 
131 รัตน์ศักดิ์  ทองอิ่ม, การแบ่งประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ตาม มอก.1375-2547 ดูกัน

อย่างไร ค้นวันที่  16 มกราคม 2556 จาก http://www.tsnc.in.th/index.php?CID=112  
132 “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในที่อยู่

อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนที่คล้ายกัน ข้อก าหนดทั่วไป มอก.1375-2547,” ราชกิจจานุเบกษา 122, 
54ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป (7 กรกฎาคม 2548). 



117 

4.1.1.2  ความหมายและประเภทของผลิตภัณฑ์ “อิเล็กทรอนิกส์” 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความ

ปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนที่คล้ายกัน ข้อก าหนดทั่วไป
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1375-2547 ได้ก าหนดค านิยามของ “อิเล็กทรอนิกส์” ไว้ดังนี้133 

1)  ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Component) คือ ส่วนซึ่งมี
การน ากระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ โดยหลักการการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนผ่านสุญญากาศ ก๊าซหรือสาร
กึ่งตัวน า อนึ่ง หลอดสัญญาณนีออน (Neon Indicator) ไม่ถือว่าเป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ 

2)  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuit) หมายถึง วงจรไฟฟ้าซึ่งมี
ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยหนึ่งชิ้น 

3)  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน (Protective Electronic Circuit) หมายถึง 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งป้องกันสถานการณ์อันตรายภายใต้ภาวการณ์ท างานผิดปกติ 

 
4.1.2  ความหมายและประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในทางระหว่าง

ประเทศ 
ส าหรับการศึกษาความหมายและการจัดแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ในทางระหว่างประเทศในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการจัดแบ่งประเภทและความหมายของ
ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางของสหภาพยุโรป ที่ได้ก าหนดความหมายและ
จัดแบ่งประเภทของซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใน Directive 2012/19/Eu of The 
European Parliament and of The Council of 4 July 2012 on Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE) หรือ ระเบียบว่าด้วยเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในค านิยาม มาตรา 3 ดังนี้134 

(a)  ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EEE หมายถึง อุปกรณ์ที่จะต้องอาศัย
กระแสไฟฟ้าหรือแม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ือการท างาน และอุปกรณ์ส าหรับการถ่ายโอนและการวัดกระแส
ดังกล่าว และได้รับการออกแบบเพ่ือใช้งานส าหรับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เกิน 1,000 โวลต์ส าหรับไฟฟ้า
กระแสสลับและ 1,500 โวลต์ส าหรับไฟฟ้ากระแสตรง 

(e)  ซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ WEEE หมายถึง อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นของเสียในความหมายของข้อ 3 (1) ของ Directive 2008/98/EC รวมทั้ง
ส่วนประกอบทั้งหมด ส่วนประกอบย่อยและวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ในเวลาที่ไม่ได้
ใช้งานอีกต่อไป 

กล่าวโดยสรุปถึง “ความหมายของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” จากการให้
ความหมายและการจัดแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
ความหมายของซากของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กล่าวมาในข้างต้นทั้งใน

                                                           
133 เรื่องเดียวกัน. 
134 Article 3, Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE) 
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แง่มุมภายในประเทศและระหว่างประเทศ หมายถึง “ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้า
หรือแม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ือเปลี่ยนรูปของกระแสไฟฟ้าไปเป็นพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้แสง
สว่าง การให้ความร้อน การให้พลังงานกล การให้พลังงานเสียง เป็นต้น” 

จากความหมายของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ข้างต้นนี้ จึงก่อให้เกิด
ความหมายของ “ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” คือ “ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งส่วนประกอบทั้งหมด ส่วนประกอบย่อยและวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป”  
 
4.2  สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ

ประเทศไทย 
  

การศึกษาถึงสถานการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ
ถึงปริมาณการผลิต การน าเข้า การส่งออก อายุการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
แนวโน้มของปริมาณซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวจะสามารถช่วยให้
เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการออกกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและ
บริบทของสังคมไทยได้เป็นอย่างดีอันจะน าไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นกิจจะลักษณะและมีสภาพ
บังคับใช้ได้อย่างแท้จริง 
 

4.2.1  ปริมาณการผลิต น า เข้า การส่งออกของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟ ฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

การส ารวจปริมาณการผลิต การน าเข้าและการส่งออกของผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยนั้นมีผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการผลิตเพ่ือการส่งออก
ของผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ประเทศไทยก าลังก้าวขึ้นผู้ส่งออกรายหลัก
ของโลก (จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2554 ที่เกิดมหาอุทกภัยภายในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกล้เคียงอ่ืน ๆ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกราย
ใหญ่ได้ขาดแคลนทั่วโลก) ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนาตัวเองให้อยู่ในฐานะผู้ส่งออกอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลกอย่างยั่งยืน ผู้ผลิตและภาครัฐจึงจ าเป็นต้องร่วมกัน
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้สินค้ามีมาตรฐานและมีส่วนประกอบที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและยัง
สามารถเพ่ิมตลาดการค้าไปยังประเทศที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ หากมีการน าสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในประเทศไทย ๆ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ประเภท
ดังกล่าวเพ่ือประเมินถึงสารเคมีอันตรายไปจนถึงการถอดแยกชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เพ่ือการแปรรูป
หรือการรีไซเคิลส่วนประกอบให้สามารถน ากลับมาใช้งานต่อไปได้ 

จากการส ารวจข้อมูลการผลิต การน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์พบว่าสินค้ากลุ่มนี้จัดเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศไทยติด 10 อันดับการ
ส่งออกของประเทศ โดยจัดเป็นสินค้าอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อันประกอบไปด้วยสินค้า 
2 กลุ่ม คือ 
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1.  กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น หม้อสุกี้ไฟฟ้า เตาแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องท าเกลียวผม เครื่องหนีบ
ผม เครื่องดูดฝุ่น เครื่องส ารองไฟฟ้าฉุกเฉินเพ่ือระบบแสงสว่าง เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิด หมุน เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า เครื่องผสม นวด ย่อย บด ร่อน เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเรทีฟ เครื่องรีดผ้า 
เครื่องอบผ้า เครื่องท าแซนวิซ เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องต้มชงกาแฟ หลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างชนิด LED 
เครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เครื่องท าน้ าแข็งเกล็ด เป็นต้น  

2.  กลุ่มเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องบันทึกเสียง Hard-Disk-Drive Printer เครื่อง 
มัลติฟังก์ชัน เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายภาพดิจิตอล กล้องถ่ายบันทึกวีดีโอ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
จอมอนิเตอร์ เลนส์เครื่องเสียงรถยนต์แบบมีจอภาพ เป็นต้น 

สินค้าท้ังสองกลุ่มจัดเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตเพ่ือการส่งออกนอกประเทศเป็นหลัก โดย
ตลาดส่งออก 15 อันดับแรกประเทศของไทย135 ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
เวียดนาม ฮ่องกง ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อินเดีย เนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
ซาอุดิอาระเบีย และฟิลิปปินส์ ดังตารางที่ 4.1 หากคิดเป็นอัตราส่วนของการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์พบว่าตลาดที่รองรับสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และตลาดใน
กลุ่มอาเซียน ที่มีอัตราส่วนถึงร้อยละ 17 รองลงมาคือ ตลาดในกลุ่มยุโรปหรืออียูในสัดส่วนร้อยละ 14 
ส่วนตลาดการส่งออกไปจีนและญี่ปุ่นมีสัดส่วนร้อยละ 10 ที่เหลือเป็นการส่งออกไปรอบโลกใน
ประเทศต่าง ๆ รวมเป็นร้อยละ 32 ดังภาพที่ 4.1136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
135 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ตลาดส่งออก 15 อันดับแรกของไทยรายประเทศ, ค้น

วันที่ 15 มกราคม 2557 จาก http://eeiu.thaieei.com/index.aspx  
136 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์, ค้นวันที่ 12 ธันวาคม 2556 จาก http://eeiu.thaieei.com 
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ตารางท่ี 4.1 ตลาดการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังต่างประเทศ 15 อันดับแรกของประเทศไทย*137 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.1  สัดส่วนตลาดส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม  
               พ.ศ. 2556138 
 

                                                           
137 เรื่องเดียวกัน. 
138 เรื่องเดียวกัน. 
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จากข้อมูลการผลิตและการส่งออกในปี พ.ศ. 2556 พบว่าอัตราการผลิตและการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีอัตราปรับตัวลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
คู่ค้าไม่สู้ดีนักเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก เช่น คู่ค้าหลักอย่างอียู และยังคงมีความไม่แน่นอนของการ
ฟ้ืนตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา มูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเดือนมกราคม
ถึงตุลาคม พ.ศ. 2556 มีมูลค่า 44,674.75 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.62 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลาดส่งออกที่มีการส่งออกลดลง ได้แก่ ตลาดจีน ปรับตัวลดลง ร้อยละ 
26.95 และตลาดญี่ปุ่น ปรับตัวลดลง ร้อยละ 7.49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าส่งออก
ที่มีมูลค่าส่งออกลดลง ได้แก่ เครื่องรับโทรทัศน์สี ปรับตัวลดลง ร้อยละ 17.44 และส่วนประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ปรับตัวลดลง ร้อยละ 9.93 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังตารางที่ 4.2 
และภาพท่ี 4.2139  
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงมูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวม เดือนมกราคมถึงตุลาคม  
                 พ.ศ. 2556140 
 

สินค้า 

มูลค่า
ส่งออก 
ต.ค.56 

%เปลี่ยนแปลง มูลค่าส่งออก 
ม.ค.-ต.ค.56 

%
เปลี่ยนแปลง 
เทียบกับช่วง
เดียวกันของ

ปีก่อน 

เทียบกับ
เดือนก่อน 
(%MoM) 

เทียบกับ
เดือน

เดียวกันของ
ปีก่อน 

(%YoY) 
เครื่องใช้ไฟฟ้ารวม 1,953.06 2.16 -1.51 18,997.73 -1.10 
อิเล็กทรอนิกส์รวม 2,578.15 -5.08 2.07 25,677.02 -1.99 

รวม EEE 4,531.21 -2.09 0.50 44,674.75 -1.62 
  

                                                           
139 เรื่องเดียวกัน, หน้า 19. 
140 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 4.2  มูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รายเดือน ระหว่างปี พ.ศ. 2554- 
                2556141 
  

นอกจากปริมาณการผลิตเพ่ือส่งออกของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อมูลที่แสดง
มาแล้วในข้างต้น ยังมีการส ารวจข้อมูลปริมาณการผลิต การน าเข้า การส่งออกและการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศไทยจากโครงการส ารวจปริมาณและชนิด
ของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ. 2551142 เกิดจากการรวบรวมข้อมูล
จากกรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของปี  พ.ศ. 2549 จาก
ประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 9 ชนิด ได้แก่ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 
เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นวีซีดี เครื่องเล่นดีวีดี และกล้องถ่ายรูปดิจิตอล สรุปได้ดัง
ตารางที่ 4.3 

 
 
 
 
 
 

                                                           
141 เรื่องเดียวกัน. 
142 กรมควบคุมมลพิษ, โครงการส ารวจปริมาณและชนิดของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์, เอกสารประกอบการสัมมนาน าเสนอผลการด าเนินงานและรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างรายงานสถานการณ์ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตราย
จากผลิตภัณฑ์ใช้แล้วของประเทศไทย,  วันที่ 9 กรกฎาคม 2551, ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น.  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงข้อมูลการผลิต การน าเข้า การส่งออก และการบริโภคภายในประเทศไทยของ 
                ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์143 
 

ผลิตภัณฑ์ที่จะ
ก่อให้เกิดของเสีย

ประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 

ปริมาณการผลิต ปริมาณการน าเข้า ปริมาณการส่งออก ปริมาณการบริโภค
ภายในประเทศ 

แหล่งข้อมูล หน่วย/
ปี 

ตัน/ปี1/ หน่วย/
ปี 

ตัน/ปี1/ หน่วย/
ปี 

ตัน/ปี1/ หน่วย/
ปี 

ตัน/ปี1/ 

1. โทรทัศน์ 5.2 168,376 5.5 178,090 3.0 97,140 2.6 84,188 กรมศุลกากร 
2. คอมพิวเตอร์ 1.2 8,904 0.476 3,532 0.012 89 3.269 24,256 โรงงาน

อุตสาหกรรม 
3. ตู้เย็น 4.3 169,936 0.05 1,976 3.3 130,416 1.0 39,520 กรมศุลกากร 
4. เครื่องซักผ้า 4.4 194,172 3.5 154,455 0.3 13,239 0.9 39,717 กรมศุลกากร 
5. เครื่องปรับ 
อากาศ 

7.5 433,425 0.3 17,337 6.0 346,740 1.5 86,685 กรมศุลกากร 

6. โทรศัพท์มือถือ - - 12.1 1,089 1.6 144 41.4 3,726 สถาบันไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส ์

7. เครื่องเล่นวีซีด/ีดี
วีดี 

1.9 6,156 -  -  - 64,6532/ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

8. กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล 

- - - - - - - 1,1782/ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 
หมายเหตุ :  - ไม่มีข้อมูลผลการส ารวจข้อมูลชนิดและปริมาณดังกล่าวในการด าเนินการส ารวจของ 
                 โครงการ 

1/  ปริมาณน้ าหนักผลิตภัณฑ์ เป็นตัวเลขประมาณการที่เปรียบเทียบจากน้ าหนักเฉลี่ย
ขนาดของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 

2/  ปริมาณน้ าหนักผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการส ารวจการบริโภคที่จะก่อให้เกิดของเสีย
อันตรายของโครงการ โดยใช้อายุการใช้งานเฉลี่ยมาค านวณ 

 
 
4.2.2  ปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ

ไทย 
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศของปี พ.ศ. 2555144 จ าแนกเป็นรายเดือน ดังตารางที่ 4.4 และจ าแนก
เป็นรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2555 ดังตารางที่ 4.5 

                                                           
143 เรื่องเดียวกัน. 
144 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศของปี พ.ศ. 2555, ค้นวันที่ 15 มกราคม 2557 จาก http://eeiu. 
thaieei.com/Pages/Thailand-Sales.aspx 

http://eeiu/
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ตารางท่ี 4.4  ข้อมูลการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ  
                  (รายเดือน)*145  
 

กลุ่มสินค้า สินค้า  
พ.ศ. 2555 (หน่วย : เคร่ือง) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน 130,018 149,977 141,426 114,113 

เครื่องซักผ้า 170,509 212,651 169,669 145,803 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน คอนเดนซิ่งยูนิต 80,532 120,639 184,421 173,585 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แฟนคอยล์ยูนิต 81,967 121,904 191,839 175,276 
ตู้เย็น 166,292 168,258 170,019 172,922 
เตาไมโครเวฟ 56,456 39,273 36,089 33,516 
โทรทัศน์สีขนาดจอเท่ากับ 21 นิ้วหรือ
มากกว่า 21 นิ้วข้ึนไป 

70,700 84,290 70,150 67,810 

โทรทัศน์สีขนาดจอเล็กกว่าหรือเทา่กับ 20 
นิ้ว 

13,410 14,000 19,530 13,480 

พัดลมตามบ้าน 165,171 308,988 324,518 293,631 
หม้อหุงข้าว 278,134 315,759 313,613 285,871 

เคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส ์

Electric Tubes Ray Tubes For 
Computer & Related Equipment 

8,852 9,721 9,776 11,152 

Integrated Circuits (IC) Monolithic 
Integrated Circuits 

435 3,035 5,408 1,751 

Integrated Circuits (IC) Other IC 12,839 4,220 22,841 16,285 
Semiconductor Devices Transistors 0 28,366 18,973 710,233 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

145 เรื่องเดียวกัน. 
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ตารางท่ี 4.5  ข้อมูลการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ  
                 (รายปี)146 
 

สินค้า 
ปี 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน คอน
เดนซ่ิงยูนิต  
(หน่วย : เครื่อง) 

378,995 496,042 528,526 578,900 728,915 796,480 1,227,457 1,028,653 1,359,028 

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แฟน
คอยล์ยูนิต 
(หน่วย : เครื่อง) 

385,774 497,352 576,446 594,219 745,573 810,199 1,244,325 1,075,841 1,368,593 

เครื่องปรับอากาศ
แบบคอสเพรสเซอร์ 
(หน่วย : เครื่อง) 

4,463,845 5,169,419 5,396,745 5,479,734 5,507,595 5,419,604 6,987,746 6,326,149 6,931,315 

พัดลมตามบ้าน 
(หน่วย : เครื่อง) 

1,482,805 1,365,076 2,049,814 1,926,553 1,879,796 1,879,380 2,203,551 2,300,534 2,883,393 

เครื่องซักผ้า 
(หน่วย : เครื่อง) 

848,911 729,118 935,282 929,487 1,182,270 1,264,704 1,478,246 1,814,186 1,966,414 

เตาไมโครเวฟ 
(หน่วย : เครื่อง) 

139,517 239,443 295,001 318,854 463,895 582,194 644,315 556,040 449,548 

ตู้เย็น 
(หน่วย : เครื่อง) 

1,239,691 1,283,263 1,266,667 1,167,425 1,400,994 1,392,426 1,630,242 1,595,906 2,121,403 

กาต้มน้ าร้อน 
(หน่วย : เครื่อง) 

1,081,196 1,113,820 1,089,537 1,182,500 1,325,627 1,367,071 1,262,066 1,398,988 1,352,231 

โทรทัศน์สีขนาดจอ
เท่ากับ 21 นิ้วหรือ
มากกว่า 21 นิ้วขึ้นไป 
(หน่วย : พันเครื่อง) 

562 394 371 248 264 291 204 186 179 

โทรทัศน์สีขนาดจอเล็ก
กว่าหรือเท่ากับ 20 นิ้ว 
(หน่วย : พันเครื่อง) 

2,031 2,385 3,070 2,859 2,576 1,908 1,700 1,179 649 

 
4.2.3  อายุการใช้ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

  การศึกษาถึงข้อมูลอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะท าให้
สามารถประมาณการปริมาณของซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ อันจะน าไปสู่การเตรียมตัว
เพ่ือรับมือกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น จากการส ารวจของ 
Tree Hugger147 ในปี พ.ศ. 2550 ได้จัดท ารายงานการส ารวจอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนี้ 
 
                                                           

146 เรื่องเดียวกัน. 
147 Tree Hugger, อายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า, ค้นวันที่ 4 มีนาคม 2557 จาก 

http://comvariety.com/miscellaneous 
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สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า มีอายุการใช้งานเฉลี่ย คือ 
เครื่องล้างจาน  9  ปี 
เครื่องบดขยะ  12  ปี 
ตู้อบไมโครเวฟ  9  ปี 
เตาหุงต้มไฟฟ้า  13  ปี 
เตาแก็สไฟฟ้า  15  ปี 
ตู้เย็นเครื่องเล็ก  9  ปี 
ตู้เย็นขนาดมาตรฐานทั่วไป  13  ปี 
เครื่องท าความเย็น  11  ปี 
เครื่องซักผ้า  10  ปี 
เครื่องอบผ้าแห้ง  11  ปี 
เครื่องอบผ้าด้วยแก็ส  10  ปี 
เตาหลอม  15 – 20 ปี 
เครื่องท าน้ าอุ่นแบบไม่ต้องใช้ถังเก็บน้ า  20  ปีขึ้นไป 
เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้า  11  ปี 
เครื่องท าน้ าอุ่นด้วยแก็ส  10  ปี 
สินค้าประเภทอุปกรณ์ มีอายุการใช้งานเฉลี่ย คือ 
เครื่องเสียง  20  ปี 
อุปกรณ์กันขโมย  5-10  ปี 
เครื่องตรวจจับความร้อนหรือตรวจจับควัน 5-10  ปี 
อินเตอร์เน็ตไร้สาย  50  ปีขึ้นไป 
ระบบบ้านอัจฉริยะ  50  ปีขึ้นไป 
จากการส ารวจถึงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อมูล

ข้างต้น หากน ามาคิดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉลี่ยแล้วจะพบว่า
มีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 10 ปี ประกอบกับแนวโน้มการเพ่ิมปริมาณของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตที่หลากหลายประเภทมากขึ้นจึงท าให้มีปริมาณของซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีจ านวนที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการจัดการกับ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีเพ่ือให้ทันต่อการใช้งานและการสิ้นอายุของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ 

 
4.2.4  แนวโน้มปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
ผลการส ารวจของกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ. 2550 พบว่าปริมาณของซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีจ านวนมากกว่าขยะประเภทของเสียอันตรายทั่วไปในอัตราส่วน
ร้อยละ 70:30 โดยปริมาณของขยะประเภทของเสียอันตรายและขยะจากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งสิ้น 440,716 ตัน พบว่าขยะจากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คิดเป็นร้อยละ 70 (จ านวน 308,845 ตัน) และขยะจากของเสียอันตรายในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 30 
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(จ านวน 131,871 ตัน) ของขยะทั้งหมดที่ส ารวจ จึงท าให้มีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มของซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ดังตารางที่ 4.6148  

 
ตารางที่ 4.6  สรุปปริมาณการเกิดของเสียอันตรายรายปี พ.ศ. 2550 และการคาดการณ์ปริมาณของ 
                  เสียอันตรายชุมชนและปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2551-2560149 
 

ปี 
ปริมาณของเสียอันตราย

ชุมชน (ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (ตัน/ปี) 

 
รวม (ตัน/ปี) 

2550 131,871.24 308,844.72 440,715.96 
2551 138,067.02 323,399.19 461,466.21 
2552 142,189.24 332,829.33 475,028.60 
2553 146,182.49 341,988.74 488,171.23 
2554 150,090.87 350,939.12 501,631.83 
2555 153,917.57 359,714.26 513,631.83 
2556 157,666.56 368,314.44 525,981.01 
2557 161,348.23 376,763.46 538,111.92 
2558 164981.46 385,103.46 550,084.92 
2559 168,558.64 393,316.71 561,875.35 
2560 172,076.29 401,378.19 573,463.49 

 
การคาดการณ์ปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยจาก  

ผลการศึกษาโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมควบคุมมลพิษ ได้มีการคาดการณ์ปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (ทั้งหมด 8 ชนิด) ในปี พ.ศ. 2555-2559 จะมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังตาราง
ที่ 4.7 ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นที่ต้องปรับตัวเพ่ือรองรับต่อปริมาณของซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดสุขภาวะอนามัยที่ถูกต้องและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

                                                           
148  กรมควบคุมมลพิษ, คณะท างานเพ่ือพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการซาก

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ, เรื่องเดิม, หน้า 7. 
149 เรื่องเดียวกัน. 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงปริมาณแนวโน้มซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์150 
 

ล าดับ  ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ปริมาณซาก (พันเครื่อง)  

2555 2556 2557 2558 2559 

1  โทรทัศน์ 2,377  2,483  2,587  2,689  2,790  

2  กล้องถ่ายภาพ/วิดีโอ  724  785  875  983  1,059  

3 อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียง ขนาด
พกพา 

3,253 3,380 3,476 3,537 3,571 

4  เครื่องพิมพ์/โทรสาร  1,495  1,507  1,520  1,532  1,542  

5  โทรศัพท์มือถือ/บ้าน  8,524  9,146  9,750  10,337  10,907  

6  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  1,789  1,999  2,210  2,421  2,630  

7 เครื่องปรับอากาศ  696  717  740  766  796  

8  ตู้เย็น  822  872  922  972  1,023  

  
4.3  ผลกระทบจากปัญหาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
  

ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นอกจากจะมีปัญหาในแง่เชิงปริมาณของซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วควบคู่กับการพัฒนาสังคมที่ก้าวเข้า
สู่ยุคอุตสาหกรรม ปัญหาในแง่มุมนี้ท าให้เกิดปัญหาในส่วนของสถานที่ในการจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากปัญหาในเรื่อง
สถานที่จัดเก็บซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ปัญหาที่เกิดจากซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ตามมาอีกคือ สารพิษที่เกิดจากส่วนประกอบของซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหากไม่จัดการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิด
การแพร่กระจายของสารเคมีดังกล่าวลงสู่สิ่งแวดล้อมและซึมเข้าสู่สัตว์และมนุษย์ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ ในหัวข้อนี้จึงจะขอบรรยาย
เกี่ยวกับองค์ประกอบของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อันประกอบไปด้วย
ส่วนประกอบที่มีคุณประโยชน์และโทษ รวมถึงตัวอย่างของโรคที่เกิดจากการรั่วซึมของสารเคมี
อันตรายเข้าสู่สิ่งแวดล้อม   
 

                                                           
150 เรื่องเดียวกัน. 
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4.3.1  ความเป็นอันตรายของส่วนประกอบของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การศึกษาของกรมควบคุมมลพิษถึงองค์ประกอบของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์พบว่าส่วนใหญ่แล้วซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะมี
ส่วนประกอบที่สามารถน ากลับมารีไซเคิลได้และมีบางส่วนที่เป็นสารอันตราย โดยผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มักจะมีส่วนประกอบที่คล้ายกัน เช่น ซากผลิตภัณฑ์ประเภทหน้าจอ
โทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะและโน๊ตบุ๊ค จอในกล้องประเภทต่าง ๆ ทั้งกล้องดิจิตอล โปร
เจตเตอร์ จะมีส่วนประกอบของหลอดภาพของจอ LCD หรือ LED หรือแผงวงจรอันมีส่วนประกอบ
ส าคัญของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งชิ้นส่วนพื้นฐานอื่น ๆ เช่น โลหะ พลาสติก และแก้ว เป็นต้น 
ส่วนใหญ่มักจะประกอบด้วยเป็นพลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม แก้ว และแผ่นวงจรพิมพ์ หลอดภาพ 
องค์ประกอบที่สามารถน ามาคัดแยกและรีไซเคิลใหม่ได้ เช่น เหล็ก อลูมิเนียมพลาสติก แก้ว ประมาณ
ร้อยละ 47 ถึง ร้อยละ 97 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับปริมาณของเสียอันตรายประเภทซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากส ารวจ พบว่า ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 308,844.72 
ตัน/ปี มีศักยภาพที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ประมาณ 233,175.54 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 75.5151 ดัง
ตารางที่ 4.8  
  
ตารางท่ี 4.8  องค์ประกอบหลักของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์152  
 
ประเภท/
องค์ประกอบ 

องค์ประกอบ (ร้อยละโดยน  าหนัก) 
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ทอ
งบ

รอ
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์ 
โทรทัศน ์ 4 1 13 58 9 3 1  11       
ตู้เย็น 46.5 3 20 0.2  0.8  21  1 7.5     
เครื่องซักผ้า 47.5 2 16 2  1 1   1   25.5 4  
เครื่องปรับอากาศตัวใน 45.5 10 0.5   1 4 39        
เครื่องปรับอากาศตัว
นอก 

74 14 7.5   1 2.5        1 

คอมพิวเตอร์แบบต้ัง
โต๊ะ 

64  8.5  15       12.5    

จอมอนิเตอร์
คอมพิวเตอร์แบบ
หลอดภาพ 

4.5  20 58.5 12.5 4.5          

จอมอนิเตอร์
คอมพิวเตอร์แบบ
แบน 

25 9 24 28 10 4 - - - - - - - -  

                

                                                           
151 กรมควบคุมมลพิษ,  โครงการส ารวจปริมาณและชนิดของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์, เรื่องเดิม. 
152 เรื่องเดียวกัน. 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 
 
ประเภท/
องค์ประกอบ 

องค์ประกอบ (ร้อยละโดยน  าหนัก) 

เห
ล็ก
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ูมิเ
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ติก
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เม้าส์ 5 - 52 - 11 32 - - - - - - - -  
เครื่องพิมพ์ 41 5 46 - 7 1 - - - - - - - -  
คีย์บอร์ด
คอมพิวเตอร์ 

27 - 55 - 11 7 - - - - - - - -  

โทรศัพท์มือถือ   58 6 36           
เครื่องเล่นวีซีดี 70  14  8 7 1         
เครื่องเล่นดีวีดี 67  16  14 2 1         
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 6  62 6 25     1      

  
หมายเหตุ: 1.  US-EPA, RCRS Toxicity Characterization of Computer CPUs and Other  
                   Discarded Electronic device 

2.  Nishinihon Kaden Recycle Corporation, Japan 
3.  Management of Electronic Waste in the US: Approach Two, April 2007, 

EPA530-R-07-004b 
4.  รายงานการส ารวจการทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรม

ควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2547 
5.  ด าเนินการส ารวจองค์ประกอบของโทรทัศน์ โดย บริษัท เทสโก้ จ ากัด, พ.ศ. 2551 
   โพลียูริเทนโฟม คือ ประเภทสารประกอบเดี่ยว ซึ่งจะแข็งตัวเมื่อสัมผัสกับละอองน้ า

ในอากาศ มีคุณสมบัติยึดติดแน่นดีเยี่ยม ใช้ส าหรับอุดช่องว่าง รอยแตก รอยแยกต่าง ๆ 
และยังเป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียง ได้เป็นอย่างดี ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ทดแทนยาง
ธรรมชาติ และยังใช้ในการผลิตกระดาษ การผลิตก๊าซมัสตาร์ด ผ้าที่มีความทนทาน 
เคลือบผิวเครื่องบิน เคลือบโลหะ ไม้ และอิฐ เพ่ือป้องกันการกัดกร่อนและสารเคมี 

   Particle Board คือ   แผ่นไม้ที่ประกอบขึ้นจากเส้นใยหรือชิ้นไม้ที่ละเอียด จากไม้
ธรรมชาติน ามาบดย่อยและน ามาเข้าเครื่องอัดแรงดันสูง พร้อมกาวประสานและ
น้ ายากันความชื้น ผ่านกระบวนการทางเคมีเพ่ือป้องกันความชื้นและปลวก คุณสมบัติ
จะมีความหยาบกว่าไม้เนื้อแข็งธรรมดา ผิวหน้าจะมีความแข็งค่อนข้างมาก มีขนาด
แน่นอน ไม่ยืดหดตัวไปตามสภาพอากาศ ไม่มีรอยต่อ มีสีและลายที่สม่ าเสมอ ทุก
แผ่น 

 
ความอันตรายขององค์ประกอบในของเสียอันตรายชุมชนและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีองค์ประกอบทั้งที่เป็นสาร
อันตรายและวัสดุที่มีคุณค่าและสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้โดยวิธีการและเทคโนโลยีส าหรับการรี
ไซเคิลได้ ดังนั้นหากจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้มาตรฐานสาร
บางอย่างที่เป็นส่วนประกอบที่เสื่อมคุณภาพจึงมีโอกาสที่จะรั่วซึมและไหลลงดินหรือน้ าอันก่อให้เกิด
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การเก็บสะสมและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปสารอันตรายที่เป็นองค์ประกอบในซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มีดังนี้153 

1)  สารตะกั่ว อันเป็นส่วนประกอบของการบัดกรีร่วมกับดีบุกในแผงวงจรพิมพ์ 
(Printed Circuit Board) และในหลอดภาพรังสีแคโทด (CRT Tube) เป็นต้น อันตรายจากสารตะกั่ว
ที่เกิดจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หากบริหารจัดการไม่ถูกหลักวิชาการ 
โดยสารตะกั่วสามารถเล็ดลอดออกจากหลอดภาพเมื่ออยู่ภายใต้หลุมฝังกลบ  หากท าการเผา
หลอดภาพหรือท าการบดแก้วหรือการใช้กระบวนการที่ใช้อุณหภูมิสูง เช่น การถลุงหรือการใช้ความ
ร้อนเพ่ือเอาบัดกรีออกก็สามารถปล่อยสารตะกั่วออกสู่อากาศได้  

ผลเสียของสารตะกั่วต่อสุขภาพ คือ การท าลายสมองและเซลล์ประสาท การท างาน
ของสมองจะพัฒนาช้า ปัญญาอ่อน และส่งผลต่อเม็ดเลือดแดงท าให้เม็ดเลือดแตกง่ายก่อให้เป็นโรค
โลหิตจางและมีผลต่อการท างานของไต นอกจากนี้หากผู้ได้รับสารตะกั่วในระหว่างตั้งครรภ์ก็อาจท า
ให้แท้ คลอดก่อนก าหนด หรือครรภ์เป็นพิษ 

2)  สารแคดเมียม คุณสมบัติของแคดเมียมเป็นสารที่มีความทนทานต่อการสึกกร่อน
ได้เป็นอย่างดี โดยการน าไปผสมกับทองแดง นิกเกิล ทองค า บิสมัท และอะลูมิเนียม เพ่ือให้ได้
สารประกอบที่หลอมตัวง่ายแล้วน าไปฉาบผิววัสดุที่เป็นโลหะต่าง ๆ เช่น เหล็ก เหล็กกล้า ทองแดง  
นอกจากนี้ยังใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดที่เติมประจุใหม่ได้ ใช้เป็นตัวที่ท าให้พลาสติกชนิดพีวีซี 
(PVC) อยู่ตัว ใช้ท าวัสดุอุดฟัน ใช้ในการผลิตหลอดเรืองแสง สารกึ่งตัวน า เครื่องเพชรพลอย ใช้ใน
กระบวนการแกะสลักแม่พิมพ์ และใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องบิน  ส่วนประกอบของ
แผ่นวงจรพิมพ์ ตัวต้านทาน หลอดภาพรังสีแคโทด และแบตเตอรี่บางประเภท  

สารประกอบแคดเมียมถูกน ามาใช้ในการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้หลายอย่าง เช่น 
ในมาใช้ในหน้าสัมผัสและสวิตช์บางชนิด แบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรือน าสารแคดเมียมไป
ผสมกับ PVC เพ่ือใช้ท าฉนวนสายไฟฟ้า หรือน าไปท าหลอดภาพรังสีแคโทด (CRT) รุ่นเก่า ๆ เป็นสาร
เคลือบฟอสเฟอร์ซึ่งเป็นสารใช้กับผิวภายในของจอภาพเพ่ือท าให้เกิดแสง 

อันตรายของสารแคดเมียมต่อร่างกายมนุษย์ ท าให้เกิดอาการระคายเคืองต่อทางเดิน
หายใจ อาจท าให้ความรู้สึกในการรับกลิ่นเสียไป ในระยะยาวแคดเมียมจะไปสะสมที่กระดูก ท าให้
กระดูกผุมีอาการเจ็บปวดมาก เคยมีชื่อเรียกโรคพิษของแคดเมียมเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า “อิไตอิไต” ซึ่ง
แปลว่า เจ็บปวด เมื่อได้รับแคดเมียมสะสมมาก ๆ จะสังเกตเห็นวงสีเหลืองที่คอฟันทีละน้อย ซึ่งจะ
ขยายขึ้นไปเรื่อย ๆ จนอาจเต็มซ่ี ถ้าขนาดของวงยิ่งกว้างและสียิ่งเข้ม ก็แสดงว่ามีแคดเมียมสะสมมาก 
มีหลักฐานพิสูจน์ ได้ว่าแคดเมียมออกไซด์เป็นสารก่อมะเร็งที่ไตและต่อมลูกหมาก นอกจากนั้นยังท า
อันตรายต่อไต ท าให้สูญเสียประสาทการดมกลิ่นและท าให้ เลือดจาง ถ้าได้รับปริมาณมากระยะสั้น ๆ 
จะมีอาการจับไข้ หนาว ๆ ร้อน ๆ ปวดศีรษะ อาเจียน อาการนี้จะเป็นได้นานถึง 20 ชั่วโมงแล้วตาม
ด้วยอาการเจ็บหน้า อก ไอรุนแรง น้ าลายฟูม154  

                                                           
153 เรื่องเดียวกัน, หน้า 30. 
154 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, โรคอิไตอิไต, ค้นวันที่ 4 มีนาคม 2557 จาก https:// 

th.wikipedia.org 
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ปัจจุบันสหภาพยุโรปได้ออกกฎหมาย (ROHS) เพ่ือควบคุมการใช้แคดเมียมใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ห้ามการใช้แคดเมียมในอุปกรณ์ใหม่ที่ออกวางตลาดตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (EC 2002a) โดยอนุญาตให้มีความเข้มข้นของแคดเมียมได้สูงสุดร้อยละ 
0.01 ตามน้ าหนักของวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกัน มีข้อยกเว้นส าหรับเรื่องนี้ส าหรับการใช้แคดเมียมในงาน
ชุบผิวบางชนิด ตามกฎหมายซึ่งควบคุมของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (Waste 
Electrical and Electronic Equipment หรือ WEEE) แบตเตอรี่ซึ่งมีปริมาณแคดเมียมโดยน้ าหนัก
มากกว่าร้อยละ 0.025 จะต้องถูกแยกออกจากเส้นทางของเสียและน าไปรีไซเคิลตามความเหมาะสม 
(EC 2002b) การใช้แคดเมียมในผลิตภัณฑ์ยังถูกกล่าวถึงในกฎหมายอ่ืนของสหภาพยุโรป  รวมถึงการ
จ ากัดการใช้แคดเมียมเป็นตัวแต่งสีหรือตัวสร้างเสถียรพลาสติกในผลิตภัณฑ์หลายชนิด (รวมทั้ง PVC) 
ที่มีปริมาณแคดเมียมเกินกว่าร้อยละ 0.01 โดยมีข้อยกเว้นบางประการด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย 
(EEC 1991)155 

3) สารทนไฟประเภทโบรมีน (Brominated Flame Retardants: BFRs) หมายถึง 
สารเคมีประเภทโบรมีนหลายประเภทที่ใส่เข้าไปในวัสดุต่าง ๆ เพ่ือยับยั้งการติดไฟ และท าให้อัตรา
การเผาไหม้ช้าลง เช่น สารโพลีโบรมิเนต สารไดฟีนิล อีเทอร์ (PBDEs) เฮกซาโบรโมไซคลอโดดีเคน 
(HBCD) และ เตตระโบรโมไบสฟนอล-เอ (TBBPA) รวมถึง วัสดุที่มีสารโพลีเมอร์และโอลิโกเมอร์ประ
เภทโบรมีน156 ส่วนมากถูกน ามาใช้ในกล่องพลาสติกของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจร และตัว
เชื่อมต่อ  

สารทนไฟประเภทโบรมีนในกลุ่มนี้มีคุณสมบัติเป็นพิษหลายประการ เสื่อมสลายใน
สิ่งแวดล้อมได้ยากมาก และสามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตทั้งในสัตว์และมนุษย์ สารประกอบเหล่านี้มักถูก
ปล่อยออกจากโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ถูกปล่อยออกมาระหว่างการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปของฝุ่นละออง จึงส่งผลให้มนุษย์สัมผัสกับสารนี้เพ่ิมขึ้น และเมื่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้
หมดอายุการใช้งาน การด าเนินการก าจัดหรือรีไซเคิล เช่น การเผาในเตาเผาขยะ การหลอม และ การ
เผาในที่เปิด ล้วนแต่ท าให้เกิดการปล่อยสารโบรมีนออกมาในรูปแบบสารพิษอันตรายร้ายแรงอ่ืน ๆ 
เช่น สารไฮโดรเจนโบรไมด์ และไดออกซินประเภทโบรมีน เป็นต้น 

4)  สารเบริลเลียม157 เบริลเลียมถูกน ามาใช้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปโลหะผสมทองแดงกับเบริลเลียม เบริลเลียมถูกน ามาใช้ในแผงวงจรหลัก สปริง และในแผงวงจรหลัก
ของคอมพิวเตอร์แบบเก่า 

                                                           
155 Greenpeace Briefing, มหันตภัยไฮเทคสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์, 

ค้นวันที่ 4 มีนาคม 2557 จาก http://www.greenpeace.org 
156 Greenpeace, ท าไมสารหน่วงไฟประเภทโบรมีน (บีเอฟอาร์) และพีวีซี ต้องถูก

ก าหนดเวลาเลิกใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ค้นวันที่ 4 มีนาคม 2557 จากhttp://www.green 
peace.org/seasia/th/campaigns/toxics/electronics/what-are-in-electronics/bfrs-
pvc/what-bfrs 

157 Greenpeace Briefing, เรื่องเดิม.  
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การแพร่กระจายของสารเบริลเลียมโดยการสูดดมทางจมูกจากผงฝุ่นของเบริลเลียม
ในสถานที่ท างานซึ่งผงฝุ่นดังกล่าวอาจติดไปกับเสื้อผ้าและรองเท้าของคนงานที่สัมผัสใกล้ชิดส่งผลให้
น าฝุ่นดังกล่าวกระจายไปยังครอบครัวได้อีกทาง นอกจากนี้การสัมผัสยังอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการรี
ไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีโลหะผสมเบริลเลียมกับทองแดงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง
การฉีกและบดหรือในระหว่างการหลอมโลหะ อันน าไปสู่โรค CBD ในคนงานได้ 

เบริลเลียมเป็นสารพิษที่ร้ายแรงและเรื้อรังต่อมนุษย์ โดยส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อ
ปอดท่ีเกิดจากการหายใจเอาฝุ่นผงและไอของเบริลเลียมที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไป โดยมีผลกระทบได้
หลายอย่าง เช่น การหายใจติดขัด ไอ เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว และถึงแก่ความตายได้ในกรณีร้ายแรง
ที่สุด โรคจากสารเบริลเลียม คือ โรค CBD ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรคเบริลิโอซิส (Berylliosis) 
อาการของโรคนี้ ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย อันเกิดจากภาวะการพองลมในเนื้อเยื่อหรือถุงลมซึ่ง
ผิดปกต ิและการสร้างหรือเกิดเนื้อเยื่อเส้นใยมากผิดปกติในปอด ซึ่งบางครั้งอาจท าให้ถึงแก่ชีวิตได้ 

5)  สารหนู158 เป็นองค์ประกอบส าคัญในอุตสาหกรรมการผลิตยาก าจัดศัตรูพืช 
อุตสาหกรรมฟอกหนัง โรงงานถลุงเหล็ก และยังถูกน าไปใช้ในการท าทองบรอนซ์และท าดอกไม้ไฟ 
นอกจากนี้ ยังน าไปเป็นส่วนประกอบส าหรับการท าแบตเตอรี่สะสมไฟฟ้าถ้าผสมสารหนูเล็กน้อยใน
ตะกั่วและพลวงจะท าให้ได้โลหะผสมที่มีคุณภาพดีขึน้ 

เมื่อร่างกายได้รับสารหนูเข้าไปทางการหายใจหรือจากการกินอาหารที่ปนเปื้อน  สาร
หนูจะเข้าไปอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น เลือด ปัสสาวะ เส้นผมและเนื้อเยื่ออ่ืน ๆ ลักษณะ
การเกิดพิษเนื่องจากสารหนูส่วนใหญ่เป็นการเกิดพิษแบบเรื้อรังจากการสัมผัสสารหนูเข้าสู่ ร่างกาย
นานติดต่อกัน อาการท่ีแสดงออกทางระบบต่าง ๆ อาจแยกได้เป็น 1. ผิวหนัง 2. ที่เยื่อเมือก 3. ตา จะ
เกิดตาแดง ตาอักเสบ 4. ระบบหายใจ สารหนูจะไปสะสมที่ปอด ท าให้หลอดลมเกิดการอักเสบอาจจะ
มีผลท าให้เกิดมะเร็งที่ปอด 5. ระบบประสาท สารหนูเมื่อเข้าไปสู่ระบบการไหลเวียนของเลือดจะมีผล
ต่อน้ าย่อยที่ช่วยเผา ผลาญอาหาร ท าให้หน้าที่การท างานเสียไป เกิดการเบื่ออาหาร ปลายประสาท
อักเสบ แขนและขาชา อาจจะเป็นอัมพาต 6. ระบบสมอง ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อสมอง 
กระสับกระส่าย ความจ าเสื่อม 7. อ่ืน ๆ เช่น เกิดเลือดจาง อาการทางตับ ไต 

6)  นิกเกิล159 ประโยชน์ของนิกเกิลถูกน ามาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการผลิตเป็นสเตนเลสสตีลและอัลลอยด์กันสนิท เป็นส่วนประกอบของถ่านชาร์ต
หรือแบตเตอรี่  และเป็นโลหะประกอบในการสร้างเครื่องยนต์ไอพ่น จรวด ดาวเทียม และ
ส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

อันตรายของนิกเกิลสามารถซึมเข้าร่างกายได้จากการหายใจ และการดูดซึมทาง
ผิวหนัง และจากการรับประทานสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในร่างกาย ผู้ที่มีความเสี่ยงได้รับสารนิกเกิลมาก
ได้แก่ผู้ที่มีอาชีพสัมผัสกับสารดังกล่าว  

                                                           
158 ปรอท ตะกั่ว สารหนูโลหะหนักภัยใกล้ตัว, ค้นวันที่ 4 มีนาคม 2557 จาก http:// 

www.doctor.or.th/article/detail/4102  
159 ความเป็นพิษของนิกเกิลและอาการที่เกิดจากพิษนิกเกิล, ค้นวันที่ 4 มีนาคม 2557 

จาก http://www.thaieditorial.com 
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อาการของการรับนิกเกิลคาร์บอนิลผ่านทางการหายใจ จะท าให้เกิดอาการไข้ ไอ เจ็บ
หน้าอก หายใจล าบาก ปวดศีรษะ หลังจากนั้น 12-36 ชั่วโมงอาจเกิดภาวะปอดอักเสบเฉียบพลัน ซึ่ง
อาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการหายใจล้มเหลว การฟ้ืนตัวจากภาวะปอดอักเสบนี้ใช้เวลาหลาย
สัปดาห์ถึงหลายเดือน ซึ่งผู้ป่วยจะยังคงมีอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายในระยะยาว 

การสัมผัสนิกเกิลที่ผิวหนัง อาจท าให้เกิดภาวะผิวหนังอักเสบเป็นผื่นสัมผัส (Contact 
Dermatitis) หรือเป็นผื่นแพ้ในส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ซึ่งปฏิกิริยาดังกล่าวเป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้ ผู้ป่วย
ที่แพ้จะเกิดผื่นได้แม้สัมผัสนิกเกิล เพียงเล็กน้อย  

ผ่านการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนนิกเกิล อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวน
ท้อง และท้องเสีย มีรายงานอุบัติการณ์ของมะเร็งในโพรงจมูก และท่ีปอดเพ่ิมขึ้นในกลุ่มคนงานที่รับ
สัมผัสนิกเกิล 

7)  ปรอท160 มักพบในตัวตัดความร้อน สวิทช์ จอภาพชนิดแบน การปล่อยปรอท
ออกมาสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการรื้อถอดอุปกรณ์ เช่น จอภาพแสดงผลชนิดแบน การเผา
ท าลายหรือการฝังกลบก็สามารถก่อให้เกิดการปล่อยปรอทออกมาสู่สิ่งแวดล้อมได้ ท าให้เกิดการสะสม
ที่ร่างกายของมนุษย์และสัตว์ ผลของการรับสารปรอทเข้าไปในร่างกายจะส่งผลให้ระบบประสาทถูก
ท าลาย มีผลเสียต่อไต และยังสามารถก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจได้ด้วย 

การควบคุมสารปรอทของสหภาพยุโรปโดยใช้กฎหมายจ ากัดการใช้สารอันตรายบาง
ชนิด (ROHS) ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบว่าด้วยเศษซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ก าหนดให้ใช้ปรอทได้ในระดับความเข้มข้นสูงสุดร้อยละ 
0.1 ตามน้ าหนักของวัสดุและส่วนประกอบเฉพาะอย่าง นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
ยกเว้นการใช้ปรอทในหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (EC 2002a) ที่สามารถใช้ปรอทเกินความเข้มข้นที่
ก าหนด และในส่วนของกฎหมาย WEEE ก าหนดให้ส่วนประกอบที่มีปรอท เช่น สวิตช์หรือหลอดไฟ
ส่องหลังต้องถูกถอดออกจาก WEEE ที่ถูกแยกเก็บต่างหาก และปรอทต้องถูกเอาออกจากหลอดไฟ
ชนิดปล่อยก๊าซ (EC 2002b) การใช้ปรอทในผลิตภัณฑ์ยังถูกกล่าวถึงอีกในกฎหมายสหภาพยุโรป เช่น 
การห้ามจ าหน่ายแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้าซึ่งมีปรอทมากกว่าร้อยละ  0.0005 โดยน้ าหนัก
นอกเหนือไปจากเซลล์แบตเตอรี่ชนิดกลมแบนซึ่งมีปรอทได้ไม่เกินร้อยละ 2 โดยน้ าหนัก (EC 1998) 

8)  โครเมี่ยมเฮกซะวาเล้นท์161 โครเมียมเฮกซาวาเลนท์เป็นสารเคมีรูปหนึ่งของโลหะ
โครเมียม สามารถน าไปใช้ได้หลายอย่าง เช่น ใช้เป็นตัวยับยั้งการกัดกร่อนของแผ่นโลหะเคลือบ
สังกะสีและใช้ในการท าให้แข็งและป้องกันการกัดกร่อนของเครื่องครอบที่เป็นโลหะ  

อันตรายของโครเมี่ยมเฮกซะวาเล้นท์จัดเป็นสารที่ก่อมะเร็งและยังสามารถกัดกร่อย
ผิวหนังได้ทันทีที่สัมผัสไม่ว่าจะสัมผัสในปริมาณมากหรือน้อยก็ตาม และยังสามารถท าลายตับและไต 
ซึ่งถือเป็นสารอันตรายที่สามารถเกิดได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์จากการสูดดม 

ปัจจุบันสหภาพยุโรปได้ออกกฎหมาย (ROHS) เพ่ือควบคุมการใช้โครเมี่ยมเฮกซะวา
เล้นทใ์นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามการใช้โครเมี่ยมเฮกซะวาเล้นท์เกินปริมาณที่

                                                           
160 Greenpeace Briefing, เรื่องเดิม  
161 เรื่องเดียวกัน. 
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ก าหนดในสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 0.01 ตามน้ าหนักของวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกัน ในอุปกรณ์ใหม่ที่ออกวาง
ตลาดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (EC 2002a)  

9)  แบเรียม162 ประโยชน์ของแบเรียมส่วนใหญ่ใช้เป็นตัว "getter" ของหลอดวิทยุ
เพ่ือขจัดแก๊ส เป็นตัวหล่อลื่นส าหรับ Anode Rotors ในหลอดรังสี –X ใช้ในแผ่นหน้าของหลอดรังสี
แคโทด นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางการแพทย์เนื่องจากเป็นสารประกอบไอออนิก เป็นสารทึบแสง
หรือเรดิโอคอนทราสต์ (Radiocontrast) ส าหรับแสงเอกซ์ (X-ray) เพ่ือการถ่ายภาพทางการแพทย์ 
ส าหรับการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคในช่องท้องและทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Tract) 
ถึงแม้ว่าแบเรียมจะเป็นโลหะหนักที่ ไอของแบเรียมเป็นพิษอย่างแรง สารประกอบของมันเมื่อละลาย
น้ าถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเป็นพิษสูง เมื่อรับประทานจะสามารถละลายโดยกรดไฮโดรคลอริกใน
กระเพาะได้ ยังเป็นสารที่ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเป็นพิษและท าให้เกิด Ventricular fibrillation 
หรือภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัวเป็นภาวะซึ่งมีการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างอย่างไม่
สัมพันธ์กันได ้

อาการพิษของแบเรียม (และสารประกอบของแบเรียม) คือ น้ าลายมากผิดปกติ ชีพ
จนเต้นแรง ความดันสูง แขนขาเป็นอัมพาต อุจจาระเป็นเลือด 

10)  โพลีไวนิลคลอไรด์163 (Polyvinyl Chloride หรือ PVC) เป็นพลาสติกผสม
คลอรีนซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เช่น ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าและสายเคเบิล 
อันตรายจากสารโพลีไวนิลคลอไรด์ เกิดได้ทั้งในกระบวนการผลิตและการก าจัดโดยการเผา 
(โดยทั่วไป) ท าให้เกิดสารเคมีคลอริเนเต็ด ไดออกซินและฟิวแรน สะวมในสิ่งแวดล้อม 

11)  พทาเลท164 (Phthalate Esters) เป็นสารอนุพันธ์เอสเทอร์ของกรดธัลลิกซึ่งถูก
น ามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พทาเลทสามารถน าไปใช้ได้หลายทางโดยขึ้นอยู่กับ
รูปแบบทางเคมีที่แน่นอน แม้ว่าจนถึงบัดนี้ที่ถูกใช้มากที่สุดคือใช้เป็นสารเติมแต่งท าให้ยืดหยุ่นใน
พลาสติกยืดหยุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ PVC จึงก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวเพราะ
นากต่อการก าจัดทิ้ง นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ PVC ได้ถูกพบว่าปล่อยพทาเลท DEHP และ DBP ออกมา
ปนเปื้อนในอาการ หรือ จากการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเล่นที่ท าจาก PVC ชนิดนิ่ม   

อันตรายของสาร DEHP เป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์ โดยจะขัดขวางการเจริญเติบโต
ของอัณฑะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และยังปรากฏผลต่อการท างานของตับรวมทั้งกระบวนการสร้าง
และสลายฮอร์โมนและการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น 

ในปัจจุบันการควบคุมการจ าหน่ายพทาเลทอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับความเป็นพิษ
ของสารดังกล่าว จึงท าให้มีปริมาณการใช้สารประกอบพทาเลทเป็นจ านวนมาก ซึ่งสารดังกล่าวจึง
อาจจะแพร่กระจายความเป็นพิษออกจากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีส่วนประกอบ
ของพทาเลทได้ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ฯ ส าหรับการควบคุมพทาเลจในสหภาพยุโรปได้

                                                           
162 ชัยวัฒน ์เจนวาณิชย์, แบเรียม, ค้นวันที่ 4 มีนาคม 2557 จาก http://www. 

school.net.th/library/snet5/topic2/Ba.htm 
163 Greenpeace Briefing, เรื่องเดิม. 
164 เรื่องเดียวกัน. 
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ห้ามการใช้สารดังกล่าวนี้ในของเล่นเด็กที่ออกแบบมาส าหรับให้กัดเล่นตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 อย่างไรก็
ตาม การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีสารประกอบดังกล่าวก็ยังคงเป็นอันตรายอยู่แต่ก็ยังไม่มีการกล่าวถึง
มาตรการในการควบคุมสารประกอบดังกล่าวนี้ออกมาแต่อย่างใด 
 

4.3.2  ผลส ารวจปริมาณ แหล่งก าเนิดเศษซากผลิตภัณฑ์ และวิธีจัดการกับผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วของประเทศไทย 

แหล่งก าเนิดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ มีข้อมูลจาก
เอกสารประกอบการประชุมรับความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 
พ.ศ. 2555 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุไว้ว่า “ของเสียอันตราย” ที่เกิดขึ้น
ทั่วประเทศประกอบด้วยของเสียอันตรายจากชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ร้อยละ 50 เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from 
Electrical and Electronic Equipment: WEEE) และของเสียอันตรายประเภทอ่ืน เช่น แบตเตอรี่ 
หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 49 ดังภาพที่ 4.3 รายงานดังกล่าวได้กล่าวถึงการ
จัดการขยะในปัจจุบันที่ยังไม่มีระบบในการคัดแยกขยะ และยังขาดหน่วยงานในการจัดการขยะเพ่ือ
เก็บรวบรวมไปรีไซเคิลหรือก าจัดในศูนย์จัดการของเสียอันตรายที่ถูกหลักวิชาการ และซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ถูกจัดการโดยผู้ รับซื้ออย่างไม่ถูกต้องและไม่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม165 
 

 
 
ภาพที่ 4.3  ปริมาณของเสียอันตรายในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 จ าแนกตามประเภท166 

                                                           
165 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เอกสารใช้ประกอบการประชุมรับความ

คิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2555, วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556, 
ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช, หน้า 3-13. 

166 เรื่องเดียวกัน. 
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การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลการศึกษาการจัดการของเสียอันตรายประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พบว่า  

เมื่อเกิดเป็นของเสียแล้ว ส่วนใหญ่ขายให้ซาเล้ง/ร้านรับซื้อของเก่า คิดเป็นร้อยละ 67.78 รองลงมา 
คือ การทิ้งรวมไปกับขยะมูลฝอยทั่วไปอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 21.36 หรือการเก็บเป็นของเก่าไว้ที่บ้าน 
คิดเป็นร้อยละ 6.73 ตามล าดับ ดังภาพที่ 4.4 

 

 
 
ภาพที่ 4.4  ร้อยละของการจัดการของเสียอันตรายชุมชนและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 
                อิเล็กทรอนิกส์167 
  

จากข้อมูลจึงได้ข้อสรุปว่าซากของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์จากชุมชนมีปริมาณที่มากกว่าขยะประเภทอ่ืน ๆ นอกจากร่างรายงานสถานการณ์
มลพิษของประเทศไทยปี พ.ศ. 2555 กรมควบคุมมลพิษจึงร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ส ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในการจัดการกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เมื่อไม่ใช้
งานแล้ว และคาดการณ์ปริมาณการเกิดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ สรุปได้ว่า แหล่งก าเนิดของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ  

1.  โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ  
2.  แหล่งก าเนิดในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่มาจากบ้านเรือน หน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ 

ที่ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มาจาก

                                                           
167 เรื่องเดียวกัน. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

อืน่ๆ 

น ำสินค้ำเกำ่ไปแลกใหม ่

ทิง้รวมไปกบัมูลฝอยทัว่ไป 

บรจิำคให้ญำตหิรอืบคุคลอืน่ 

ขำยให้ซำเลง้และผู้รบัซือ้ของเกำ่ 

คดัแยกและให้เทศบำลน ำไปจดักำร 

เก็บไว้ทีบ่้ำนหรอืส ำนกังำนแตไ่มไ่ดใ้ช้ 

เก็บไว้ทีบ่้ำน/ส ำนกังำน 

0 

3.61 

21.36 

0 

67.78 

0.52 

6.73 

0 

2.71 

11.53 

6.55 

15.03 

29.64 

0 

13.54 

21 

ของเสีย

อนัตรำยชุมชน 

ซำกผลติภณัฑ์

เครือ่งใช้ไฟฟ้ำ

และ

อเิล็กทรอนิกส์ 



138 

แหล่งก าเนิดที่เป็นบ้านเรือนทั่วไป ล าดับแรก คือ โทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้าน อุปกรณ์เล่นภาพ
และเสียงขนาดพกพา และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
 ทั้งนี้ จากการส ารวจพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มครัวเรือนในการจัดการกับซากของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มครัวเรือนจะท าการขายซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้แล้วกว่าร้อยละ 50 หรือทิ้งรวมกับขยะประเภทอ่ืน ๆ ใน
ครัวเรือนอีกกว่าร้อยละ 16 หรือเก็บไว้ หรือการน าไปแลกคืนเพ่ือใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าใหม่
หรือการยกให้ผู้อื่นไปเรียงตามล าดับ ดังภาพที่ 4.5 และตารางท่ี 4.9 
 

 
 
ภาพที่ 4.5  พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มครัวเรือนในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ                    
               อิเล็กทรอนิกส์เมื่อไม่ใช้งานแล้ว168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
168 เรื่องเดียวกัน. 
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ตารางท่ี 4.9  ผลการส ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มครัวเรือนในการจัดการกับผลิตภัณฑ์ 
                 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อไม่ใช้งานแล้วแยกตามประเภทของซาก 
                 ผลิตภัณฑ์169 
 

ซากผลิตภัณฑ ์
ทิ งรวมกับขยะ

ทั่วไป (%) 
ขาย (%) ให้ผู้อื่น (%) เก็บไว ้(%) 

1. โทรทัศน์  8.70 62.60 7.24 21.42 
2. กล้องถ่ายภาพ  22.44 40.24 4.63 32.69 
3. กล้องถ่ายวิดีโอ  10.26 25.64 15.38 48.72 
4. อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียงขนาดพกพา  21.39 54.19 6.60 17.83 
5. เครื่องพิมพ์ 17.52 52.55 8.76 21.17 
6. เครื่องโทรสาร  16.67 45.83 12.50 25.00 
7. โทรศัพท์บ้าน  36.60 38.99 4.51 19.89 
8. โทรศัพท์มือถือ  12.39 50.18 5.77 31.66 
9. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  7.77 61.81 6.80 23.95 
10. เครื่องปรับอากาศ  9.01 66.74 6.47 17.78 
11. ตู้เย็น  8.82 65.21 7.53 18.43 

  
4.3.3  ตัวอย่างของผลกระทบที่เกิดจากสารพิษอันเป็นส่วนประกอบของซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
          ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ มีแนวโน้มของการ
ขยายตัวทางอุตสาหกรรมสูงขึ้น ท าให้ปัญหาสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้น ข้อมูลในสรุปรายงานจากการเฝ้าระวังโรคปี พ.ศ. 2529 (เป็นรายงานเฉพาะกรณีที่มีอาการ
เจ็บป่วย และได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเท่านั้น) มีรายงานผู้ป่วยจากการได้รับพิษในการ
ประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรมจ านวน 107 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.2 คน ต่อประชากรแสนคน 
เมื่อคิดเป็นอัตราป่วยในกลุ่มประชากรวัยท างานภาคอุตสาหกรรม 6 ล้านคน จะพบอัตราป่วย 1.7 คน 
ต่อประชากรวัยท างานแสนคน ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 มี
รายงานผู้ป่วยที่ได้รับพิษในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจ านวน 126 ราย มีรายงานการป่วยจากพิษตะกั่ว
มากที่สุด 51 รายหรือ ร้อยละ 40.5 รองลงมา ได้แก่ พิษจาก สารระเหย 32 ราย (ร้อยละ 25.4) พิษ
จากโลหะหนักอ่ืน ๆ เช่น Manganese, Mercury, Arsenic รวม 22 ราย (ร้อยละ 17.5) พิษจากสาร
ปิโตรเลียม 13 ราย (ร้อยละ 10.3) 
          ข้อมูลในปี พ.ศ. 2531 มีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับพิษในภาคอุตสาหกรรมลดลงจากปี พ.ศ. 2530 
โดยพบจ านวนผู้ป่วย 114 ราย มีรายงานการป่วยจากพิษแก๊สและสารระเหยมากที่สุด 51 ราย 
รองลงมาได้แก่ พิษจากตะกั่ว 32 ราย พิษจากโลหะหนักอ่ืน ๆ เช่น Manganese, Mercury, Arsenic
รวม 6 ราย พิษจากสารปิโตรเลียม 16 ราย 

                                                           
169 เรื่องเดียวกัน. 
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          ข้อมูลในปี พ.ศ. 2532 มีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับพิษในภาคอุตสาหกรรมลดลงจากปี พ.ศ. 2531 
อีก ในปีนี้พบผู้ป่วยจ านวน 95 ราย มีรายงานการป่วยจากพิษแก๊สและสารระเหยมากที่สุด
เช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2531 จ านวน 43 ราย รองลงมาได้แก่ พิษจากสารปิโตรเลียม 23 ราย พิษจาก
ตะกั่ว 18 ราย พิษจากโลหะหนักอ่ืน ๆ เช่น Manganese, Mercury, Arsenic รวม 11 ราย  

ดังนั้น หากท าการวิเคราะห์จากตัวเลขของจ านวนของผู้ป่วยที่ได้รับพิษในภาคอุตสาหกรรม
ในระหว่างปีที่เก็บข้อมูล พ.ศ.2529-2532 ประเทศไทยมีจ านวนผู้ป่วยที่ลดน้อยลงจากการได้รับ
สารพิษในภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการส ารวจปริมาณผู้ได้รับสารพิษอันตรายในปี 
พ.ศ. 2555 กลับพบว่าจ านวนผู้ป่วยจากสารพิษในภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นกว่าในอดีต 
โดยผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารอันตรายทางอุตสาหกรรมมีจ านวน 221 ราย ผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสาร
อันตรายทางการเกษตร 1,237 ราย และผู้เสียชีวิต จ านวน 1 ราย170  ดังตารางที่ 4.10 ทั้งนี้จ านวนของ
ผู้ป่วยที่เพ่ิมขึ้นอาจเนื่องมากจากความจ าเป็นที่ต้องอาศัยสารเคมีอันตรายในการผลิตและต้องน าเข้า
สารเคมีเหล่านั้นจากต่างประเทศมากขึ้นกว่าในอดีต ท าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน อันเนื่องมาจากการใช้ที่ไม่ถูกวิธี การรั่วไหลจากการ
ขนส่งหรือการจัดเก็บท่ีไม่ปลอดภัย 
 
ตารางที ่4.10  จ านวนผู้ปว่ยและเสียชวีิตจากการได้รับพิษจากสารอันตราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551–2555171

  
สารอันตราย ปี 2551 2552 2553 2554 2555 

สารอันตราย  
ทางการเกษตร  

ป่วย 1,642 1,649 2,015 2,011 1,237 

เสียชีวิต - - - - 1 

สารอันตราย  
ทางอุตสาหกรรม  

ป่วย 226 277 291 239 221 
เสียชีวิต - - - - - 

รวม  
ป่วย 1,868 1,926 2,306 2,250 1,458 

เสียชีวิต - - - - 1 

 
หมายเหตุ:  1.  ข้อมูลผู้ป่วยและเสียชีวิตจากสารอันตรายทางการเกษตร เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2555–6 ธันวาคม พ.ศ. 2555  
 2. ข้อมูลผู้ป่วยและเสียชีวิตจากสารอันตรายทางอุตสาหกรรม เป็นข้อมูลตั้งแต่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2555-4 ธันวาคม พ.ศ. 2555  
 3. ระบบรายงานข้อมูลจ าแนกตามรายจังหวัดและรายเดือน ส านักระบาดวิทยาอยู่

ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูล 
 

                                                           
170 เรื่องเดียวกัน, หน้า 3-26. 
171 เรื่องเดียวกัน. 
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นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยจากสารอันตรายที่มีในซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แยกตามโรคที่ส าคัญ ดังนี้172 

1)  โรคพิษตะกั่ว 
สารตะกั่วที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม เช่น เป็น

ส่วนประกอบของแบตเตอรี่ชนิดต่าง ๆ เรือด าน้ าที่ต้องใช้ตะกั่วกว่าร้อยละ 50 ส่วนประกอบใน
อุตสาหกรรมสีซึ่งอาจถูกน าไปใช้ทาในส่วนของเล่นส าหรับเด็ก สีวาดภาพ หรือสีที่ใช้ในหนังสือพิมพ์
หรือวารสารต่าง ๆ อันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปต้องสัมผัสในชีวิตประจ าวันได้ โดยสารตะกั่วสามารถซึมเข้าสู่
ร่างกายได้ทั้งการกิน (ทั้งอาหารและน้ าดื่มที่มีสารปะปน) การหายใจ (จากไอเสียของรถยนต์) การดูด
ซึมทางผิวหนัง ซึ่งมักเกิดกับผู้ที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับตะกั่วเป็นหลัก เช่น อาชีพหลอมตะกั่ว หลอม
โลหะที่สีกันสนิม ตัดโลหะจากเรือเก่า โรงงานแบตเตอรี่ โรงงานสี โรงงาน PVC Stabilizer เป็นต้น 
นอกจากนี้ตะกั่วยังสามารถสะสมอยู่ในดินและฝุ่นได้อีกด้วย และจากการส ารวจดินบริเวณชุมชน
หนาแน่นพบว่ามีปริมาณตะกั่วสูงถึง 7,500 พีพีเอ็ม (ค่าเฉลี่ยตะกั่วของผิวดินโลกมีเพียง 5-25 พีพีเอ็ม)173 

อาการของผู้ป่วยที่ได้รับตะก่ัวเข้าสู่ร่างกายแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ระดับเริ่มเป็นพิษ (ยัง
ไม่แสดงอการ) และระดับแสดงอาการพิษเรื้อรั้ง อาจมีอาการอ่อน เพลีย ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ 
หงุดหงิด เบื่ออาหาร น้ าหนักลด ปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ ขาเป็นตะคริว บางคนอาจพบรอยสีเทา ๆ 
ด า ๆ ของสารตะก่ัว ที่ขอบเหงือก เป็นต้น 

โรคพิษจากสารตะกั่วถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2495 พบผู้ป่วยจาก
สารตะกั่วจ านวน 4 ราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 มีรายงานผู้ได้รับสารพิษตะกั่วอีก 4 ราย รายแรกถูก
พบในเด็กท่ีครอบครัวประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเจียรไนพลอยและซ่อมแบตเตอรี่ และผู้ป่วยอีกสาม
รายซึ่งท างานในโรงงานหล่อตัวพิมพ์มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี หลังจากนั้นได้มีรายงานเป็นระยะ ๆ 
ที่ส าคัญ คือ ในปี พ.ศ. 2529 มีรายงานการป่วยหมู่ของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ที่ล้อมรอบด้วยโรงงานหลอมโลหะกว่า 20 แห่ง และรายงานผู้ป่วยพิษตะกั่วในพนักงานโรงงานที่
เกี่ยวข้องกับโลหะ จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของกองอาชีวอนามัย ซึ่งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างปี พ.ศ. 2529-2531 ในโรงงานที่เก่ียวข้องกับสารตะก่ัวจ านวนทั้งสิ้น 38 แห่ง ได้ตรวจสุขภาพ
คนงานรวม 2,143 คน พบผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 3.59 มีผู้ที่มีปริมาณตะกั่ว
ในเลือดสูงกว่า 80 ug/dl จ านวน 43 คน จากจ านวนเลือดที่ส่งตรวจ 2,054 คนคิดเป็นร้อยละ 2.09 
และปริมาณตะกั่วในเลือดสูงกว่า 40 ug/dl จ านวน 809 คนคิดเป็นร้อยละ 39.39  

จากข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับสารพิศจากตะกั่วจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการตรวจพบความ
ผิดปกติเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ เนื่องมาจากการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและการใช้สารเคมีในปริมาณที่
สูงขึ้นประกอบกับความประมาทเลินเล่อหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

                                                           
172 มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศูนย์พิษวิทยา, ผลกระทบ

ต่อสุขภาพอนามัยจากสารอันตราย, ค้นวันที่ 20 ธันวาคม 2555 จาก http://med. 
mahidol.ac.th/poisoncenter/th/dx-cov/stat/stat  

173 กระทรวงสาธารณสุข, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, หนังสือความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ 
ตอนที่ 5 (นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข, 2532), หน้า 1-8. 
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2)  โรคพิษแมงกานีส (Manganese) 
อาการของโรคท่ีเกิดจากการรับสารพิษแมงกานีสเข้าร่างกายแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ174 
กลุ่มที่อาการเฉียบพลัน การสัมผัสในรูปฟูมของแมงกานีสไดออกไซด์ เช่น ที่พบจาก

การหล่อหลอมโลหะ ท าให้เกิดโรคไข้ไอโลหะ (Metal Fume Fever) จะมีอาการไข้สูง แน่นหน้าอก 
และหอบเหนื่อย การสัมผัสสาร MMT ที่ผิวหนังท าให้เกิดอาการระคายเคืองแสบร้อน การสูดดมไอสาร 
MMT ท าให้ปวดศีรษะ ลิ้นรู้สึกรสโลหะ คลื่นไส้ หายใจขัด เจ็บหน้าอก หากสูดดมสาร MMT ปริมาณ
มากอาจท าให้เกิดปอดอักเสบ ตับอักเสบ และไตเสื่อม 

กลุ่มที่อาการเรื้อรัง ระบบที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดส าหรับการสัมผัสเรื้อรังคือ
ระบบประสาท สารแมงกานีสจะเข้าสะสมในสมองส่วน Globus Pallidus ท าให้เกิดอาการทางสมอง 
โดยอาการระยะแรกจะอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เช่น กระวนกระวาย พูดมาก
ผิดปกติ กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ รวมเรียกว่า Manganese Psychosis อาการทางจิตนี้ บางครั้ง
อาจท าให้สับสนกับคนเป็นโรคจิตเภท (คนบ้า)  ในระยะรุนแรงจะมีอาการคล้ายคนเป็นโรคพาร์กินสัน 
(Parkinsonism) เรียกว่ากลุ่มอาการ Manganism คือ พูดช้า (Slow Speech) หน้าตาดูไม่มีความรู้สึก 
(Mask Faces) เคลื่อนไหวช้าและกระตุก (Brady Kinesia) ท่าเดินผิดปกติ (Gait Dysfunction) ส่วน
อาการมือสั่น (Tremor) ที่พบได้บ่อยในคนเป็นโรคพาร์กินสันทั่วไปอาจจะพบได้น้อยกว่าในคนเป็น
โรคพิษแมงกานีส 

การเกิดพิษ Manganese ในประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2507 
ในโรงงานถ่านไฟฉาย จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 41 ราย ข้อมูลจากการเฝ้าระวังโรคของกองอาชี
วอนามัยในคนงานเหมืองแร่และโรงงานถ่านไฟฉาย ระหว่างปี พ.ศ. 2529-2531 พบว่าในปัสสาวะ
ของคนงานมีปริมาณ แมงกานีสเกินมาตรฐาน (มากกว่า 50 ug/l) จ านวน 183 ราย จากจ านวนที่
ตรวจทั้งสิ้น 522 ราย คิดเป็นร้อยละ 35 

3)  โรคพิษจากสารปรอท 
สารปรอทย่อมมีทั้งคุณประโยชน์และโทษในขณะเดียวกัน ลักษณะของปรอทเป็น

โลหะสีขาวคล้ายเงิน เป็นของเหลวที่อุณหภูมิปกติ สามารถท าให้เป็นของแข็งได้แต่เปราะที่อุณหภูมิ
ปกติ จึงสามารถน าปรอทไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ใช้ในการท าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น 
เทอร์โมมิเตอร์ บารอมิเตอร์ ปั๊มดูดอากาศ และเครื่องมือที่ใช้วัดความดันโลหิต ใช้ในอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า เช่น สวิตช์อัตโนมัติส าหรับตู้เย็นและไฟฟ้ากระแสตรง เป็นสารประกอบในระเบิด หรือเป็น
ส่วนประกอบในการท าหมวกสักหลาด เป็นต้น นอกจากประโยชน์ของสารปรอทในข้างต้น ปรอท

                                                           
174 Joseph Ladou, Current Occupational & Environmental Medicine,       4th 

ed. (New York: McGraw-Hill, 2007) อ้างถึงใน วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ และสุทธิพัฒน์     วงศ์วิ
ทย์วิโชต,ิ พิษวิทยาอาชีพ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (ชลบุรี: สัมมาอาชีวะ, 2556), ค้นวันที่ 4 มีนาคม 2557 จาก 
http://www.summacheeva.org/documents/book_ 2556_ 001.pdf 
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สามารถระเหยกลายเป็นไอได้ ท าให้เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ง่ายขึ้น ปรอทจึงจัดเป็นสารพิษที่
สามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ 3 ทาง คือ175 

(1)  ทางจมูก โดยสูดเอาผง หรือไอปรอทเข้าสู่ปอด เนื่องจากปรอทสามารถ
ระเหยกลายเป็นไอได้ง่าย 

(2)  ทางปาก โดยการรับประทานเข้าไป มักเกิดจากอุบัติเหตุปะปนกับอาหาร
หรือน้ าดื่ม นอกจากนี้สารปรอทจะผ่านไปทางรกเข้าสู่สมองเด็กได้ เกิดจากการที่มารดารับประทาน
อาหารที่มีสารปรอทปนเปื้อนเข้าไป จึงท าให้ทารกที่เกิดมามีอาการพิการทางสมองตั้งแต่แรกเกิด  

(3)  ทางผิวหนัง โดยการดูดซึม ไอระเหยหรือฝุ่นละอองของปรอทท าให้ผิวหนัง
ระคายเคืองเกิดโรคผิวหนังได้  

การแพร่กระจายของสารปรอท (Mercury) มักเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สาร
ปรอทเป็นวัตถุดิบ เช่น โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานผลิตพลาสติก โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์หรือ
โรงงานไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน นอกจากนั้น สารปรอทยังถูกปนเปื้อนอยู่ในดิน น้ า ซึ่งการปนเปื้อนของสาร
ปรอทจากแหล่งน้ าธรรมชาติมีสาเหตุมาจากโรงงานอุตสาหกรรมมักปล่อยสารปรอทออกมากับน้ าทิ้ง
ของโรงงาน รวมถึงในอากาศส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาขยะ ขยะผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ตามบ้านเรือน รวมถึงการปนเปื้อนในเครื่องส าอางค์และอาหาร โดยเฉพาะอาหารทะเลพบมากในสัตว์
ทะเลตัวใหญ่ เช่น ฉลาม ทูน่า โลมา วาฬ เนื่องจากมีช่วงชีวิตที่ยืนยาวและกินปลาเล็กเป็นอาหาร จึงมี
โอกาสที่สารปรอทสะสมอยู่ในตัวค่อนข้างมาก ตัวอย่างเหตุการณ์พิษจากปรอท เช่น โรคมินามาตะ ที่
ถูกพบในประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1959 เป็นโรคที่เกิดในหมู่บ้านเล็ก ๆ บนเกาะทางตอนใต้ของประเทศ
ญี่ปุ่น ที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่บริเวณนั้นเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี และสารเคมีชื่อว่าบริษัทนิปปอนชิม
โสะ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นชาวประมงและประกอบอาชีพในโรงงานเหล่านี้ที่รับประทาน
อาหารทะเลที่ได้รับสารพิษเข้าไปประกอบกับสารปรอทที่รั่วซึมลงพื้นดิน โรคมินามาตะ เกิดจากผู้ป่วย
ได้รับสารปรอทอินทรีย์ที่ เกิดจากโรงงานปล่อยน้ าเสียที่มีสารปรอทปนเปื้อนดังที่กล่าวมา  
โรคมินามาตะนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากสารปรอทได้เข้าท าลายระบบประสาท และ
สมองจึงท าให้เกิดอันตรายถึงชีวิตนั่นเอง  

ผลของการเร่งขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นท าให้ภายหลังจากการค้นพบ
โรคมินามาตะจึงท าให้รัฐบาลของญี่ปุ่นหันมาให้ความใส่ใจและให้ความส าคัญกับนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันไม่ให้ เกิดความสูญเสียต่อชีวิตมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมอีกต่อไป จาก
ประสบการณ์อันเลวร้ายของประเทศญี่ปุ่นจึงนับเป็นตัวอย่างที่ประเทศไทยต้องให้ความใส่ใจต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต้องมุ่งเน้นไปควบคู่กับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ
อนามัยของคนในชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศและโลกอีกด้วย 
 
 
 

                                                           
175 จิราภรณ์ อ่ าพันธ์, อันตรายจากปรอท, ค้นวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2557 จาก 

http://webdb. dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=79   
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4.4  เทคโนโลยีและการจัดระดับของเทคโนโลยีส าหรับจัดการซากผลิตภัณฑ์ 
      เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 
  

การศึกษาถึงเทคโนโลยีส าหรับการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ส่งผลให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของวิธีการและระดับของการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ว่าต้องจัดการอย่างไรในกระบวนการแต่ละขั้นตอนจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม
อย่างไร เพ่ือใช้ประกอบในการวิเคราะห์และสร้างระบบการบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ภายในประเทศไทย 
 

4.4.1  ระดับของเทคโนโลยีส าหรับจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
ส าหรับการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นี้ สิ่งที่เป็นวัตถุดิบหลัก 

(Input) คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่หมดสภาพแล้วทุกชนิด ระดับเทคโนโลยีใน
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปที่เสนอในรายงานของ  UNEP-
DTIE-IETC ในปี ค.ศ. 2007 แบ่งได้สามระดับ ดังนี้176 

1) การจัดการระดับที่หนึ่ง (First Level Treatment) เป็นกระบวนการถอดแยก
ชิ้นส่วนเบื้องต้นโดยใช้แรงงาน โดยทั่วไปประกอบด้วยการด าเนินงานสามส่วน ได้แก่  

(1)  การก าจัดแก๊สและของเหลวออก (Removal of all Liquids and Gases)  
(2)  การแยกชิ้นส่วน (Dismantling) โดยถอดแยกชิ้นส่วนทุกส่วนออก  
(3)  การแยกออกจากกลุ่ม (Segregation) เป็นการแยกส่วนที่เป็นอันตรายออก

ไปสู่การบ าบัดระดับท่ีสามหรือก าจัดทิ้งต่อไป  
ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการจัดการระดับที่หนึ่งโดยกระบวนการถอดแยกชิ้นส่วน

เบื้องต้น คือ ชิ้นส่วนที่ไม่มีสารอันตรายจะถูกแยกตามประเภทวัสดุ เช่น แผงวงจร สายไฟฟ้า ชิ้นส่วน
ที่เป็นโลหะ พลาสติก แก้วและกระจก ส่วนชิ้นส่วนที่มีสารอันตราย เช่น สารท าความเย็น (CFC) 
สวิตช์ซึ่งประกอบไปด้วยโลหะปรอท (Hg) หลอดภาพ CRT แบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacity) 
จะถูกแยกไปจัดการโดยกระบวนการพิเศษหรือน าไปก าจัดทิ้ง 

2) การจัดการระดับที่สอง (Second Level Treatment) เป็นการแยกชิ้นส่วนที่
ถอดแยกจากกระบวนการจัดการระดับที่หนึ่งตามประเภทวัสดุรีไซเคิลต่าง ๆ  โดยใช้เทคโนโลยีและ
กระบวนการทางกล เช่น เครื่องทุบเพ่ือลดขนาด (Hammer) เครื่องฉีก (Shredding) เครื่องแยกโดย
ใช้แม่เหล็ก (Electromagnetic Separation) เครื่องแยกโดยวังกระแสวน (Eddy Current Separation) 
เครื่องแยกตามความหนาแน่นโดยใช้น้ าหรืออากาศ (Density Separation) เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
รวมถึงกระบวนการจัดการจอ CRT และ LCD ตลับหมึกในเครื่องพิมพ์ทุกชนิดด้วย  

                                                           
176 United Nations, Environment Programme-Division of Technology, Industry 

and Economics International Environmental Technology Centre, E-waste Volume II: 
E-waste Management Manual Osaka/Shiga 2007, Retrieved April 30, 2013 from 
http://www.unep.or.jp/ietc/Publications/spc/EWaste Manual_Vol2.pdf   
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ผลผลิต (Output) ที่ได้จากกระบวนการระดับที่สองนี้ ได้แก่ เศษโลหะที่มีเหล็ก 
(Ferrous Metal Scrap) เศษโลหะที่ไม่มีเหล็ก (Non Ferrous Metal Scrap) ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
อลูมีเนียมและทองแดง เศษโลหะที่มีค่า (Precious Metal Scrap) และพลาสติกซึ่งประกอบไปด้วย
พลาสติกท่ีแยกชนิดแล้วพลาสติกผสมชนิดพลาสติกที่มีส่วนของสารทนไฟ 

3) การจัดการระดับที่สาม (Third Level Treatment) เป็นกระบวนการรีไซเคิลเพ่ือให้
ได้วัสดุหรือสิ่งที่มีค่ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง เช่น พลาสติก โลหะประเภทเหล็ก ทองแดง อลูมีเนียม 
โลหะมีค่า วัตถุดิบขาเข้าจะเป็นชิ้นส่วนที่ได้ท าการแยกออกมาจากกระบวนการจัดการสองระดับแรก
โดยใช้กระบวนการและเทคโนโลยีรีไซเคิลหลายกระบวนการ เช่น กระบวนการไฟฟ้าเคมี กระบวนการ
ทางความร้อน เพ่ือให้ได้วัสดุรีไซเคิลที่มีความบริสุทธิ์สูง 

 
4.4.2  รูปแบบของการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ

ประเทศไทย177 
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่ด าเนินกิจการเกี่ยวข้องกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวนประมาณ 22 แห่ง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่
ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคใต้มีเพียงภาคละ 1 แห่ง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่พบโรงงานรีไซเคิลที่รับจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ โดยสามารถแบ่งผู้ประกอบการรีไซเคิลออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ178 

1. กลุ่มบริษัทผู้ผลิตที่มีกระบวนการรีไซเคิลเพ่ือจัดการกับซากผลิตภัณฑ์ฯ  ของตนเอง 
ปัจจุบันมีเฉพาะหลอดฟลูออเรสเซนต์เท่านั้น 

2. กลุ่มบริษัทผู้ประกอบกิจการรีไซเคิลโดยเฉพาะ ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการต่างชาติหรือร่วม
ทุน และผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ผู้ประกอบการต่างชาติบางรายที่เข้ามาท าธุรกิจรีไซเคิลในประเทศนั้น
ยังมิได้มีการก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลเต็มรูปแบบในเมืองไทย แต่มีกระบวนการขั้นตอนและส่งออกไปรี
ไซเคิลที่บริษัทแม่ ส่วนผู้ประกอบการไทยนั้น อาจแบ่งกลุ่มตามลักษณะการด าเนินธุรกิจเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่รับซากผลิตภัณฑ์ฯ จากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเศษชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานค้างสต๊อก และกลุ่มที่รับซากผลิตภัณฑ์ฯ ทั้งจากแหล่ง
อุตสาหกรรมและแหล่งชุมชน 

โรงงานรีไซเคิลส่วนใหญ่จะมีกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เพียงสองระดับ คือระดับที่หนึ่งและสองเท่านั้น ส่วนโรงงานรีไซเคิลในระดับที่สามมักจะ
เป็นอีกโรงงานหนึ่ง อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการรีไซเคิลระดับที่หนึ่งและสองอาจรวมกระบวนการ
จัดการจนได้ระดับที่สามส าหรับวัสดุรีไซเคิลบางประเภทโดยเฉพาะโลหะมีค่า  เช่น ทอง เงิน ส่วน
กระบวนการจัดการชิ้นส่วนที่มีสารอันตรายนั้นรวมอยู่ ในกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระดับที่หนึ่งและระดับที่สองขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์และระดับ

                                                           
177 กรมควบคุมมลพิษ, คณะท างานเพื่อพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการซาก

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ, เรื่องเดิม. 
178 เรื่องเดียวกัน. 
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เทคโนโลยี โดยหากชิ้นส่วนนั้นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ าไม่คุ้มกับการน าไปรีไซเคิลก็จะถูกแยกไปก าจัด
ทิ้งโดยการส่งต่อไปฝังกลบหรือเผาตั้งแต่กระบวนการจัดการระดับที่หนึ่ง เช่น ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สารท าความเย็นในเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น แบตเตอรี่แห้ง (โดยเฉพาะถ่านไฟฉาย) และชิ้นส่วนที่
เกี่ยวข้องกับตลับหมึก/ผงหมึก สวิทช์ที่มีส่วนผสมของปรอท ตัวเก็บประจุ (Capacitors) แต่หาก
เทคโนโลยีรีไซเคิลสามารถแยกวัสดุรีไซเคิลได้ ชิ้นส่วนที่มีสารอันตรายนั้นก็จะผ่านกระบวนการจัดการ
ระดับท่ีสองและระดับท่ีสามได ้เช่น แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน การสกัดแทนทาลัมจากตัวเก็บประจุ 
เป็นต้น 

 
4.4.3  ระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบวงจร  
จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะที่นับวันมีแต่จะทวีคูณทั้งในแง่ของปริมาณและการก าจัดที่ยาก

ขึ้นจากส่วนประกอบของขยะประเภทต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการกับขยะโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นทั้ง
จากการบริโภคภายในครัวเรือนและขยะอุตสาหกรรม จึงเกิดแนวความคิดของการในการบริหารกับ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพ่ือลดการเกิดปริมาณขยะให้น้อยลงและยังสามารถสร้างคุณค่าจาก
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนอีกทาง ด้วยแนวความคิดในการจัดการขยะแบบ 3Rs คือ การลดการเกิดปริมาณ
ขยะ การน ากลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิลขยะ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) 

1. R : Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง โดยการปฏิเสธหรือ
หลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะ (Refuse) และ เลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืน
บรรจุภัณฑ์สู่ผู้ผลิตได้ (Return) 

2. R : Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการน าสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ า  ซึ่ง
บางอย่างอาจใช้ซ้ าได้หลายครั้ง จึงเป็นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ได้ 

3. R : Recycle คือ การน าหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถน ากลับมารีไซเคิล หรือน า
กลับมาใช้ใหม่ โดยการแปรรูปที่ใช้กรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

 

 
 

ภาพที่ 4.6  แนวคิดในการจัดการขยะแบบ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) 
 
ภายหลังจากการขยายตัวของแนวคิดในการจัดการขยะแบบ 3Rs ท าให้เกิดการต่อยอดของ

แนวคิดในการจัดการขยะเป็นการจัดการขยะแบบ 5Rs โดยการเพ่ิม 4. Repair คือ การน าสิ่งของที่ยัง

http://3.bp.blogspot.com/_0P4LkGoKCnU/TFoUEdXlhXI/AAAAAAAAACY/avciEsLCFrY/s1600/R-chart.png
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พอแก้ไขได้มาซ่อมแซมให้สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ และ 5. Reject การปฏิเสธหรือการหลีกเลี่ยงการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง น้ ายาขัดพ้ืน หรือสารเคมีอ่ืน ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
จากรายงานวิจัยการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ: รูปแบบและมาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะชุมชน ได้เสนอให้ยึดหลักการ 3Rs เพ่ือ
จัดการกับขยะชุมชนและเสนอให้เพ่ิมอีก 2Rs คือ Reject และ Response เนื่องเพราะบริบทของคน
ไทยยังไม่คุ้นเคยกับการลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะเพ่ือน าไปสู่การ  Reuse และ Recycle179 
ต่อมาได้มีการขยายแนวความคิดดังกล่าวออกเป็น 7Rs โดยการเปลี่ยนแปลงขยะให้กลายเป็น
ทรัพยากรและพลังงานเพิ่มเข้ามา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้180 

1. Rethink (การคิดใหม)่ 
เป็นการเปลี่ยนความคิดเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องเหมาะสม จากการเลือก

บริโภคสินค้าที่เกิดจากจิตส านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เลือกสินค้าจากกระแสนิยมในช่วงนั้น ๆ 
เพียงอย่างเดียว เช่น การเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสินค้า
ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องไม่มีส่วนประกอบที่ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น การ
เลือกใช้สารคลอโรฟูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon: CFC) ในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ท าความเย็น
และถังดับเพลิง โดยสารดังกล่าวจะท าปฏิกิริยาในชั้นโอโซนของโลก โดยการไปท าลายตัวกรองรังสี
อัลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet: UV) ทีม่ีอันตรายต่อเซลล์ เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 4.7  แสดงแนวคิดในการจัดการขยะแบบ 7R (Rethink) 

 

 

                                                           
179 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, เสถียร รุจิรวนิช และ สมชาย รัตนโกม,  

รายงานวิจัย เรื่อง การจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ: รูปแบบและมาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชน (รายงานการวิจัย เสนอต่อ 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547). 

180 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ศูนย์
สารสนเทศสิ่งแวดล้อม, การจัดการขยะ: การจัดการขยะด้วยแนวคิด 7R, ค้นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2557 จาก www.environnet.in.th/?p=3917 
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2. Reduce  (การลดการใช้) 
เป็นการลดใช้ทรัพยากรให้เหลือเท่าท่ีจ าเป็นหรือน ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เช่น การ

ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้กระดาษสองด้าน การปิดน้ า-ไฟเมื่อไม่ใช้แล้ว เป็นต้น 
3. Reuse  (การใช้ซ้ า) 
เป็นการน าผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของต่าง ๆ กลับมาใช้ใหม่ หรือใช้อีกครั้ง หรือหลาย ๆ ครั้ง เช่น 

บริจาคสิ่งของที่เลิกใช้แล้วแต่มีสภาพดีให้กับผู้ที่ขาดแคลน การใช้ถุงพลาสติกซ้ าแทนการใช้เพียงครั้ง
เดียว การน าซากผลิตภัณฑ์ไปประดิษฐ์เป็นสินของชนิดอ่ืน ๆ เช่น การน ากระดาษมาใช้เป็นซองใส่ยา
หรือซองใส่ของ เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 4.8 แสดงแนวคิดในการจัดการขยะแบบ 7R (Reuse) 
 

4. Recycle  (น ากลับมาใช้ใหม)่ 
เป็นการน าวัสดุที่หมดที่หมดสภาพแล้วหรือที่ใช้แล้วมาแปรสภาพด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เพ่ือน า

กลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  เช่น การรีไซเคิลแก้ว โลหะโดยการหลอมแล้วน ามาใช้
ได้ใหม่ การน ากล่องนมไปผลิตเป็นแผ่นกรีนบอร์ด การน าฝาน้ าอัดลมกระป๋องไปผลิตเป็นขาเทียม 
เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 4.9  แสดงแนวคิดในการจัดการขยะแบบ 7R (Recycle) 
 

5. Repair  (ซ่อมแซม) 
เป็นการน าผลิตภัณฑ์สิ่งของต่าง ๆ ที่ยังสามารถใช้การได้หากท าการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย

เพ่ือให้น ากลับมาใช้งานได้ตามเดิม เช่น ตะกร้าพลาสติกที่แตกร้าวหรือเป็นรู สามารถซ่อมแซมโดยใช้
กาวประสานหรืออุดรูเหล่านั้นมันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิม  ท าให้อายุการใช้งานนานขึ้น การกลายเป็น
ขยะก็ยืดเวลาออกไป 
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ภาพที่ 4.10  แสดงแนวคิดในการจัดการขยะแบบ 7R (Repair) 
 

6. Reject  (ปฏิเสธ) 
เป็นการปฏิเสธการใช้ทรัพยากรแบบครั้งเดียวทิ้งหรือการน าเข้าจากต่างแดนหรือต่างถิ่นที่อยู่ 

หรือการปฏิเสธการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ท าลายโลก เช่น การใช้พลาสติก กล่องโฟมบรรจุอาหาร 
แก้วกาแฟกระดาษ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ท าลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

 

 
 

ภาพที่ 4.11  แสดงแนวคิดในการจัดการขยะแบบ 7R (Reject) 
 

7. Return (ตอบแทน) 
เป็นการตอบแทนต่อสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้ท าลายไปคืนสู่โลก เช่น การปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม

พ้ืนที่สีเขียวคืนแก่โลก และยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดปัญหาโลกร้อนได้เป็นอย่างดี 
 

 
 

ภาพที่ 4.12  แสดงแนวคิดในการจัดการขยะแบบ 7R (Return) 
 

4.4.3.1  การก าจัดของเสียจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
หลังจากผ่านระบบของการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน

กระบวนการ Reduce การลดการใช้วัสดุที่ฟุ่มเฟือยและท าลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงการน าผลิตภัณฑ์
มาใช้ซ้ าหรือ Reuse แล้ว กระบวนการขั้นสุดท้ายคือการรีไซเคิล Recycle เพ่ือให้ได้วัสดุหรือสิ่งที่มี
ค่ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง พบว่ายังคงมีของเสียอันตรายที่เกิดจากการแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) ในปริมาณมาก ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการต่อซากของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรเพ่ือการน าไปบ าบัด การก าจัด รวมถึงการฝังกลบซาก
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ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ จึงจ าเป็นต้องมีการขนย้ายที่ถูกต้อง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้181 

1)  การขนย้าย การขนย้ายซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือน าไปบ าบัด หรือก าจัดภายนอกแหล่งก าเนิด จ าเป็นต้องใช้พาหนะที่ปลอดภัย เพ่ือป้องกันการ
รั่วไหลของสารอันตรายอันเป็นส่วนประกอบของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
จะต้องมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายไว้ที่ด้านข้างของพาหนะเพ่ือบ่งบอกถึงชนิดของของเสียอันตรายที่
ก าลังท าการขนย้าย เพ่ือให้บุคคลอื่นได้รู้ถึงของเสียอันตรายนั้น ๆ และสามารถแก้ไขหากมีการรั่วไหล
ได้ทันทวงท ี

นอกจากนี้ ก่อนที่จะท าการเคลื่อนย้ายวัตถุอันตราย ต้องเก็บรวบรวมของ
เสียอันตรายให้ถูกวิธี ด้วยแนวทางดังนี้ 

1. เก็บในภาชนะท่ีเหมาะสม ทนทานต่อการกัดกร่อนมีฝาปิดมิดชิด 
2. ควรแยกเก็บของเสียที่อาจท าปฏิกิริยากันไว้ในภาชนะที่แยกออกจากกัน 
3. ด้านข้างภารชนะควรมีเครื่องหมายแสดงชนิดของของเสียอันตรายที่

บรรจุอยู่ 
4. ควรเก็บในบริเวณทีมีการะบายอากาศดี  
2)  การบ าบัด (Treatment) และการก าจัด (Disposal) การบ าบัดและ

ก าจัดขยะท่ีเกิดการคัดแยกและรีไซเคิลซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถท าได้ 2 วิธี คือ  
1. การปรับเสถียรและการท าเป็นก้อนแข็ง (Stabilization and Solidification) 

ก่อนน าไปฝังกลบอย่างปลอดภัยโดยใช้สารเคมีที่เหมาะสมกับของเสียแต่ละประเภทเพ่ือลดความเป็นพิษ
ของขยะอันตราย หรือเพ่ือลดการปล่อยสารอันตรายออกสู่สิ่งแวดล้อม  

2. การบ าบัดและก าจัดด้วยความร้อน เป็นกระบวนการบ าบัดด้วยเคมีจะถูก
น ามาใช้กับสารอันตรายบางชนิด เช่น น้ ามัน สารปราบศัตรูพืชบางชนิด ตัวท าละลายอินทรีย์ สารเคมีที่
เสื่อมคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องท าการบ าบัดและก าจัดด้วยความร้อน 

3)  การฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) ภายหลังจากการน าเศษ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้แล้วไปก าจัดด้วยกระบวนการ
ทางเคมีและการเผาเพ่ือแปรสภาพให้ของเสียอันตรายมีสภาพแข็งไม่ละลายหรือแพร่กระจายความ
เป็นอันตราย เพ่ือการฝังกลบต่อไป โดยการฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้นจะต้องป้องกันการ
รั่วซึมของน้ าและสารอันตรายทั้งที่ก้นหลุม ด้านข้างหลุมที่ฝังกลบโดยการบดอัดดินเหนียวซึ่งมีอัตรา
การไหลซึมของน้ าไม่เกิน 0.03 เมตรต่อปี จากนั้นต้องน าแผ่นยางหรือแผ่นพลาสติกที่มีความหนาแน่น
สูงมาปูให้หนาถึง 2 ชั้น โดยใต้แผ่นยางแต่ละชั้นจะต้องมีท่อระบายน้ าซะ (ซึ่งอาจเกิดการรั่วไหลออก
จากก้อนขยะที่ถูกแปรสภาพให้เป็นก้อนนั้น) เพ่ือน ามาบ าบัดภายนอกต่อไป เมื่อฝังกลบกากของเสีย
จนเต็มหลุมแล้วต้องท าการปิดหลุดด้วยดินอัดแน่นและปูแผ่นยางหรือแผ่นพลาสติกสังเคราะห์อีกชั้น 
แล้วจึงปลูกพืชคลุมดินเพ่ือลดการชะล้างและพังทลายหน้าดินออก นอกจากนี้ ด้านบนของหลุมฝัง

                                                           
181 กรมควบคุมมลพิษ, คู่มือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

(กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2551), หน้า 148-153. 
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กลบจะต้องมีท่อระบายอากาศเพ่ือระบายก๊าซที่จะเกิดขึ้นออกสู่ภายนอก เพ่ือไม่ให้เกิดการอัดตัวของ
ก๊าซจนเกิดรอยแตกได้ และด้านข้างของหลุมฝังกลบทั้ง 2 ด้าน จะต้องขุดบ่อบาดาลเป็นใช้เป็นบ่อ
สังเกตการณ์การรั่วไหลของสารอันตรายออกสู่ภายนอก โดยการเก็บตัวอย่างของน้ าในบ่อทั้งสองเพ่ือ
ตรวจสอบปริมาณของสารปนเปื้อนอย่างสม่ าเสมอ 

 
4.5  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและต้นทุนของการรีไซเคิลซาก 
      ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
  

ในการศึกษาถึงต้นทุนที่ต้องใช้ในการจัดเก็บและต้นทุนที่ใช้ในการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการจัดการกับซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดที่การร่างกฎหมายจ าเป็นต้องค านึงถึงเพ่ือให้
การร่างกฎหมายไม่ก่อภาระให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์จนท าให้ร่างกฎหมายนั้นไม่สามารถน าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ  

ในการศึกษาถึงต้นทุนและภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมและต้นทุนของการขนส่ง รวมถึง
ต้นทุนการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ท าการศึกษาไว้ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาการจัดการ
กับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กับผลิตภัณฑ์ตัวอย่างอีก 34 ประเภท เพ่ือศึกษา
ถึงระดับความยุ่งยากในการก าจัดรวมถึงเทคโนโลยีที่ต้องใช้ในการก าจัด ปริมาณของสารอันตรายที่
เป็นส่วนประกอบ อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ตลอดจนการศึกษาถึงโอกาสในการรับซื้อ
ซากผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง รายละเอียดดังตารางที่ 4.1  

ส าหรับโครงการที่ 2 ได้แก่ โครงการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไว้เมื่อเดือนเมษายน พ .ศ. 
2553 โดยหลักเป็นการศึกษาถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ทั้งหมด ตั้งแต่เทคโนโลยีในการก าจัด ต้นทุนของการเก็บรวบรวมไปจนถึงต้นทุนในการรีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งประเภทในการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ และกลุ่มซากแบตเตอร์รี่แห้ง ส าหรับการน าข้อมูลที่กรมควบคุมมลพิษ
ได้ศึกษาจากรายงานวิจัยฉบับดังกล่าวมาใช้ในการอ้างอิงในงานชิ้นนี้จะเป็นการน าเสนอเฉพาะข้อมูล
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เพ่ือให้อยู่ในกรอบของการศึกษาวิจัย
ของงานฉบับนี้ 
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ตารางท่ี 4.11  การจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ182 
 

ล าดับ ผลิตภัณฑ์ 

การจัดการประเภทต่าง ๆ 
ระดับ
ความ
ยุ่งยาก 
หรือใช้

เทคโนโลยี
ชั นสูง 

เทคโนโลยี
การ 

รีไซเคิลท่ี
เหมาะสม มี

อยู่ 
ในประเทศ

หรือไม่ 

ปริมาณการ
จ าหน่ายใน
ประเทศ 
(ตัน) 

โอกาสใน
การเกิด
เป็นซาก 
พิจารณา
จากอายุ

การใช้งาน 

การจัดการสาร
อันตรายและ
เศษวัสดุท่ีเกิด
จากซากฯ ได้
อย่างถูกต้อง 

ซากฯ มีวัสดุ
มีค่า 

เป็นส่วน 
ประกอบ 
หรือไม่ 

มีการรับซื อ/ 
คืนซากฯ 
หรือไม่ 

1 หลอดฟลูออเรสเซนต์
แบบตรง 

ยุ่งยาก ยุ่งยาก >10,000 2-5 ปี มีบ้าง  
[มีสาร ปรอท] 

ไม่มี ไม่มี 

2 หลอดประจุก๊าซแบบ
อื่น 

ยุ่งยาก ไม่มี 3,000-
10,000 

2-5 ปี ไม่มี  
[มีสาร ปรอท] 

ไม่มี ไม่มี 

3 Ballast ปานกลาง มีบ้าง <3,000 2-5 ปี มี มีบ้าง มีบ้าง 
4 จอ CRT ยุ่งยาก ไม่มี >10,000 >5 ปี ไม่มี [มีสาร 

ปรอท, ตะกั่ว, 
สารหน่วงไฟ] 

มีบ้าง มีบ้าง (จอ
เปล่าไม่รับ) 

5 LCD และ Plasma ยุ่งยาก ไม่มี >10,000 >5 ปี ไม่มี [LCD มีสาร 
ปรอท, As] 

[Plasma มีสาร 
ไนโตรเจนไตร
ฟลูออไรด์] มี 

PCB, สารหน่วง
ไฟ] 

มีบ้าง มี 

6 เครื่องฉายภาพ
LCD/LED 

ยุ่งยาก ไม่มี 3,000-
10,000 

2-5 ปี ไม่มี [มีสาร
ปรอท PCB] 

มีบ้าง มีบ้าง 

7 ตู้เย็น ตู้แช่  ยุ่งยาก ไม่มี >10,000 >5 ปี ไม่มี [มีสารท า
ความเย็น

,น้ ามันหล่อลื่น 
สารหน่วงไฟ] 

มี [เหล็ก
,ทองแดง] 

มี 

8 เครื่องปรับอากาศ  
 

ยุ่งยาก ไม่มี >10,000 >5 ปี ไม่มี [มีสารท า
ความเย็น

,น้ ามันหล่อลื่น 
หน่วงไฟ] 

มี [เหล็ก
,ทองแดง] 

มี 

9 เครื่องปิ้งขนมปัง  ง่าย มี <3,000 2-5 ปี มี [มีสารหน่วง
ไฟ] 

มีบ้าง มี 

10 หม้อหุงข้าว กาต้มน้ า 
กระทะ 

ง่าย มี 3,000-
10,000 

2-5 ปี มี [มีสารหน่วง
ไฟ] 

มีบ้าง มี 

11 พัดลม  ง่าย มี 3,000-
10,000 

2-5 ปี มี [มีสารหน่วง
ไฟ] 

มีบ้าง [เหล็ก
,ทองแดง] 

มี 

12 เตาไฟฟ้า/ไมโครเวฟ ปานกลาง มีบ้าง 3,000-
10,000* 

>5 ปี มีบ้าง [มี PCB] มีบ้าง มี 

13 อุปกรณ์เล่นภาพและ
เสียง 

ปานกลาง มีบ้าง >10,000 2-5 ปี มีบ้าง [มี PCB] มีบ้าง มี 

14 เครื่องซักผ้า ปานกลาง ไม่มี >10,000 >5 ปี ไม่มี [มีน้ าเกลือ] มี [เหล็ก
,ทองแดง] 

มี 

15 เครื่องมือ  ง่าย มีบ้าง <3,000 >5 ปี มี มีบ้าง [เหล็ก
,ทองแดง] 

มี 

16 เครื่องโกนหนวด  ง่าย มี <3,000 2-5 ปี มี ไม่มี ไม่มี 
17 เครื่องเป่าผม  ง่าย มี <3,000 2-5 ปี มี ไม่มี มีบ้าง 
         

                                                           
182 เรื่องเดียวกัน. 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 
 

ล าดับ ผลิตภัณฑ์ 

การจัดการประเภทต่าง ๆ 
ระดับ
ความ
ยุ่งยาก 
หรือใช้

เทคโนโลยี
ชั นสูง 

เทคโนโลยี
การ 

รีไซเคิลท่ี
เหมาะสม มี

อยู่ 
ในประเทศ

หรือไม่ 

ปริมาณการ
จ าหน่ายใน
ประเทศ 
(ตัน) 

โอกาสใน
การเกิด
เป็นซาก 
พิจารณา
จากอายุ

การใช้งาน 

การจัดการสาร
อันตรายและ
เศษวัสดุท่ีเกิด
จากซากฯ ได้
อย่างถูกต้อง 

ซากฯ มีวัสดุ
มีค่า 

เป็นส่วน 
ประกอบ 
หรือไม่ 

มีการรับซื อ/ 
คืนซากฯ 
หรือไม่ 

18 คอมพิวเตอร์  ยุ่งยาก มีบ้าง >10,000 2-5 ปี มีบ้าง [มี PCB 
สารหน่วงไฟ] 

มี มี 

19 กล้องถ่ายภาพ/วิดีโอ ยุ่งยาก ไม่มี <3,000 2-5 ปี ไม่มี [มี PCB 
ลิเทียม,นิกเกิล] 

มีบ้าง มีบ้าง 

20 เครื่องพิมพ์/โทรสาร 
 

ปานกลาง มีบ้าง 3,000-
10,000 

2-5 ปี มีบ้าง [มี PCB 
ผงหมึก,สาร
หน่วงไฟ] 

มีบ้าง มีบ้าง 

21 เครื่องถ่ายเอกสาร 
 

ยุ่งยาก มีบ้าง 3,000-
10,000* 

>5 ปี มีบ้าง [มี PCB 
ผงหมึก] 

มีบ้าง มี 

22 Portable 
media players 

ปานกลาง มีบ้าง 3,000-
10,000* 

2-5 ปี มีบ้าง [มี PCB 
ลิเทียม,นิกเกิล] 

มี ไม่มี 

23 โทรศัพท ์ ยุ่งยาก มีบ้าง 3,000-
10,000 

<2 ปี มีบ้าง [มี PCB 
ลิเทียม,นิกเกิล] 

มี มีบ้าง 

24 วิดีโอเกมและของเล่น ปานกลาง มีบ้าง <3,000 <2 ปี มีบ้าง [มี PCB] มีบ้าง ไม่มี 
25 เครื่องอบผ้า  ง่าย มี <3,000 >5 ปี มี มี [เหล็ก, 

ทองแดง] 
มี 

26 เตารีด  ง่าย มี <3,000 2-5 ปี มี มีบ้าง มีบ้าง 
27 สแกนเนอร์  ปานกลาง มีบ้าง <3,000 2-5 ปี มีบ้าง [มี PCB] มีบ้าง มีบ้าง 
28 สัญญาณเตือน  ง่าย มีบ้าง <3,000 2-5 ปี มีบ้าง ไม่มี ไม่มี 
29 เครื่องคิดเลข  ง่าย มี <3,000 2-5 ปี มีบ้าง [มี PCB] มีบ้าง ไม่มี 
30 เครื่องท าน้ าร้อน/

น้ าอุ่น 
ง่าย มี <3,000 >5 ปี มี มีบ้าง [เหล็ก, 

ทองแดง] 
มี 

31 เครื่องล้างจาน ปานกลาง มี <3,000 >5 ปี มี มี [เหล็ก] มี 
32 เครื่องกรองน้ า  ปานกลาง มีบ้าง <3,000 >5 ปี มีบ้าง มีบ้าง มีบ้าง 
33 เครื่องสูบน้ า  ง่าย มี <3,000 2-5 ปี มี มี [เหล็ก, 

ทองแดง] 
มี 

34 เครื่องดูดฝุ่น  ง่าย มี <3,000 >5 ปี มี มีบ้าง มี 

 
รายละเอียดของต้นทุนเพ่ือการบริหารจัดการและต้นทุนรีไซเคิลมีดังนี้183  
 
4.5.1  ต้นทุนในการบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ

ประเทศไทย 
ต้นทุนการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนศูนย์รับซื้อคืน

ซากผลิตภัณฑ์ และต้นทุนของการขนส่งซากผลิตภัณฑ์เพ่ือท าการรีไซเคิลต่อไป รายละเอียดสรุปได้
ดังนี้  

 

                                                           
183 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของ

เสียอันตราย, เรื่องเดิม, หน้า 6-15 - 6-63. 
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4.5.1.1  ต้นทุนการด าเนินงานของศูนย์รับซื้อคืนซากผลิตภัณฑ์ฯ  
การค านวณต้นทุนของศูนย์รับซื้อคืน ท าได้โดยน าข้อมูลพ้ืนที่ของศูนย์รับซื้อคืนและ

จ านวนอุปกรณ/์ภาชนะในการจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์ฯ มาค านวณต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของศูนย์
รับซื้อคืน จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่าการด าเนินการจัดตั้งศูนย์รับซื้อคืนซากผลิตภัณฑ์จะต้องใช้เงินลงทุน
แรกเริ่มเป็นค่าก่อสร้างประมาณ 3.9 ล้านบาท (ซึ่งประกอบด้วยค่าก่อสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการด าเนินงาน) ส่วนค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดตลอดอายุโครงการเป็นระยะเวลา 15 ปี จะ
อยู่ที่ประมาณ 57.4 ล้านบาท หากรวมงบส ารองอีกร้อยละ 10 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของศูนย์/สถานที่
รับซื้อคืนจะอยู่ที ่63.2 ล้านบาทคิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที ่351,092 บาท 

4.5.1.2  ต้นทุนการเก็บรวบรวมและต้นทุนการขนส่ง  
เป็นต้นทุนบริหารจัดการขนส่งหรือต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Cost) ที่ครอบคลุม

ทั้งกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ จากต้นทาง (ศูนย์รับซื้อคืน) สู่ปลายทาง (โรงงานรีไซเคิล) ซึ่ง
จ าแนกออกเป็น 3 ส่วนย่อย ได้แก่  

1) ต้นทุนการเก็บรวบรวม หรือต้นทุนการถือครองซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (Inventory Carrying Cost) ได้แก่ ต้นทุนที่เกิดจากการด าเนินการบริหาร หรือ 
การจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์ไว้ที่ศูนย์รับซื้อคืน  

2) ต้นทุนขนส่งซากผลิตภัณฑ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Transportation Cost) ได้แก่ ต้นทุนการบริการขนส่ง และต้นทุนของภาชนะท่ีใช้ในการขนส่ง และ 

3) ต้นทุนการบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายจิปาถะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งขนซากผลิตภัณฑ์ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าคลังสินค้า ค่าโทรศัพท์ ค่าของเสื่อมอายุจากการเก็บ
นานเกินไป ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 2 ของของต้นทุนการขนส่งและต้นทุนการเก็บ
รวบรวม 

การศึกษาดังกล่าวท าให้ได้ต้นทุนสุทธิของการขนส่งออกมาดังตารางที่ 4.11 อย่างไรก็
ดี ต้นทุนดังกล่าวจะแปรผกผันตามพาหนะในการขนส่งและจ านวนระยะทางของการขนส่งด้วย หาก
เป็นการขนส่งด้วยรถบรรทุกจะมีราคาถูกกว่ารถปิกอัพ ส่วนระยะทางที่ท าการขนส่งได้แบ่งออกเป็น 3 
ระยะ คือ ระยะใกล้ ไม่เกิน 40 กิโลเมตร, ระยะทางปานกลางอยู่ที่ระยะทาง 41-80 กิโลเมตร ส่วน
ระยะทางไกลเริ่มที่ 81-180 กิโลเมตร 
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ตารางท่ี 4.12  ต้นทุนสุทธิของการขนส่งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์184 
  

ประเภทผลิตภัณฑ์ฯ 
 

ต้นทุนการขนส่งเฉลี่ย 
(บาท/ชิ นหรือเคร่ือง) 

ต้นทุนขนส่งรวมค่าบริหารจัดการ 
ร้อยละ 2 (บาท/ชิ นหรือเคร่ือง) 

โทรทัศน ์จอ CRT เล็ก(≤ 21 นิ้ว)  24.73 25.23 
โทรทัศน ์จอ CRT ใหญ่ (> 21 นิ้ว)  53.53 54.60 
โทรทัศน ์จอ LCD เล็ก (≤ 32 นิ้ว)  8.86 9.04 
โทรทัศน ์จอ LCD ใหญ่ (> 32 นิ้ว)  30.57 31.18 
จอคอมพิวเตอร์ CRT  10.24 10.45 
จอคอมพิวเตอร์ LCD  3.16 3.23 
เครื่องปรับอากาศเล็ก (≤12,000 BTU)  21.09 21.51 
เครื่องปรับอากาศใหญ่ (>12,000 BTU)  32.63 33.28 
คอมเพรสเซอร์  28.12 28.68 
ตู้เย็นขนาดเล็ก (≤ 6 คิว)  75.97 77.49 
ตู้เย็นขนาดใหญ่ (> 6 คิว)  160.04 163.24 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  1.84 1.88 
ซีพีย ู(CPU)  4.71 4.80 
คีย์บอร์ด+เมาส์  0.48 0.49 
เครื่องพิมพ์/โทรสาร  5.97 6.09 
กล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอ  0.28 0.29 
อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียง  0.048 0.049 
โทรศัพท์มือถือ/ไร้สาย  0.23 0.24 

  
4.5.2  ต้นทุนในการรีไซเคิลของโรงงานรีไซเคิลในประเทศไทย  

 จากการศึกษาข้อมูลของประเทศไทยพบว่าไทยยังขาดโรงงานรีไซเคิลที่ลงทุนในการสร้าง
ระบบเพ่ือจัดการและบ าบัดสารอันตรายที่อยู่ในซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เหมือนในต่างประเทศ แต่ในการศึกษาต้นทุนของการรีไซเคิลต้นแบบ (จ าลองมาจากโรงงานจริงที่
ประกอบการเชิงธุรกิจและมุ่งเน้นรีไซเคิลโลหะตามความต้องการของตลาดและระดับเทคโนโลยีของ
โรงงานมากกว่าที่จะพยายามรักษามวลของผลผลิตทั้งหมด) พบว่า โรงงานรีไซเคิลสามารถรีไซเคิล
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ 13 ประเภท คือ 1. โทรทัศน์และจอภาพแบบ CRT 
2. โทรทัศน์และจอภาพแบบ LCD และ Plasma 3. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 4. กล้องถ่ายวีดิโอ 5. 
เครื่องเล่นแบบพกพา 6. เครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสารขนาดเล็ก 7. โทรศัพท์มือถือ 8. โทรศัพท์บ้าน
แบบไร้สาย 9. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (CPU) 10. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 11. เครื่องปรับอากาศ 12. ตู้เย็น 
13. แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออน (Li-Ion)  

โครงสร้างของต้นทุนของโรงงานรีไซเคิลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ต้นทุนคงที่ทั่วไป 
ต้นทุนแปรผันทั่วไป และต้นทุนเฉพาะ ดังนี้ 

                                                           
184 เรื่องเดียวกัน. 
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1) ต้นทุนคงที่ทั่วไป เป็นต้นทุนที่เกิดจากการลงทุนสร้างโรงงานที่ไม่เฉพาะเจาะจง
กับประเภทของซากผลิตภัณฑ์และไม่แปรผันตามปริมาณการผลิต ต้นทุนคงที่ส่วนกลางประกอบไป
ด้วย 4 หมวดย่อยได้แก่ ที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ระบบการจัดการและใบอนุญาต และการช าระ
เงินกู ้

2) ต้นทุนแปรผัน เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและแปรผันตามปริมาณ
การผลิต ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวดย่อย ได้แก่ ค่าบุคลากร ค่าใช้จ่ายในโรงงาน และค่าด าเนินการและ
ประชาสัมพันธ์ 

3) ต้นทุนเฉพาะของสายปฏิบัติการ เป็นต้นทุนคงที่ (สัมพันธ์กับประเภทของซาก
ผลิตภัณฑ์) ประกอบด้วย 3 หมวดย่อย ได้แก่ ค่าแรงของแรงงานที่ใช้ในการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์
แต่ละประเภท การลงทุนในเครื่องจักรของแต่ละสายปฏิบัติการ ค่าบ ารุงรักษาเครื่องจักรของสาย
ปฏิบัติการ 

ดังนั้น ต้นทุนสุทธิของการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จึงคิดจาก 
ต้นทุนการรีไซเคิลสุทธิ = (ต้นทุนคงที่ทั่วไป + ต้นทุนแปรผันทั่วไป + ต้นทุนของสายปฏิบัติการ) – 
รายได้จากผลผลิต สรุปออกเป็นต้นทุนได้ดังตารางที่ 4.12 ต้นทุนการรีไซเคิลต่อหน่วยเพ่ือใช้ในการ
คิดค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ 

 
ตารางท่ี 4.13  ต้นทุนสุทธิของโรงงานรีไซเคิลในประเทศไทย185 
  

ประเภทซากผลิตภัณฑ ์
 

น  าหนักเฉลี่ย 
(กิโลกรัม/ชิ น) 

ต้นทุนการรีไซเคิลสุทธิ 
(บาท/กิโลกรัม) 

ต้นทุนการรีไซเคิล 
ต่อหน่วย (บาท/ชิ น) 

โทรทัศน์จอ CRT เล็ก  12.0 3.8 45.2 
โทรทัศน์จอ CRT ใหญ ่ 30.0 3.8 113.1 
โทรทัศน์จอ LCD เล็ก 10.0 3.8 37.5 
โทรทัศน์จอ LCD ใหญ ่ 35.0 3.8 131.4 
คอมพิวเตอร์จอ CRT 10.0 3.8 37.7 
คอมพิวเตอร์จอ LCD 4.5 3.8 16.9 
เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 70.0 -0.01 -0.7 
เครื่องปรับอากาศขนาด
ใหญ่ 

74.0 -0.01 -0.8 

ตู้เย็นขนาดเล็ก  33.0 10.3 339.7 
ตู้เย็นขนาดใหญ ่ 48.0 10.3 494.2 
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค  2.3 -33.6 -77.3 
CPU  6.7 -24.2 -162.2 
เครื่องพิมพ์/โทรสาร  4.0 2.6 10.6 
กล้องดิจิตอล  0.29 -16.87 -4.89 
  

 
  

                                                           
185 เรื่องเดียวกัน. 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ) 
 

   

ประเภทซากผลิตภัณฑ ์
 

น  าหนักเฉลี่ย 
(กิโลกรัม/ชิ น) 

ต้นทุนการรีไซเคิลสุทธิ 
(บาท/กิโลกรัม) 

ต้นทุนการรีไซเคิล 
ต่อหน่วย (บาท/ชิ น) 

กล้องวิดีโอ  0.39 -7.10 -2.77 
อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียง   0.06 -35.36 -2.12 
โทรศัพท์มือถือ  0.08 -65.57 -5.25 
โทรศัพท์บ้านไร้สาย  0.57 2.47 1.41 

 
หมายเหตุ:  เครื่องหมายลบแสดงถึงการรีไซเคิลมีก าไร 

 
 จากการค านวณถึงต้นทุนของการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ตาราง ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงภาระของต้นทุนที่ผู้ประกอบการโรงงานรีไซเคิลจะต้องรับมือกับสภาพ
การด าเนินการที่ไม่มีก าไรถึง 10 ผลิตภัณฑ์ จาก 18 ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ท าการเก็บข้อมูลจากโรงงาน
รีไซเคิลต้นแบบ จากสภาวการณ์ดังกล่าวนี้ ท าให้ผู้ร่างกฎหมายต้องค านึงถึงภาระค่าใช้จ่ายในการรี
ไซเคิลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประกอบ เพราะไม่เช่นนั้นจะส่งผลให้โรงงานรีไซเคิลที่มีในประเทศไทยไม่ท า
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
 จากข้อมูลของต้นทุนการเก็บรวบรวม การขนส่ง ที่รวมค่าบริหารจัดการ ประกอบกับต้นทุน
ในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ศึกษา ผู้ศึกษาจึงได้สรุปเป็นตารางที่แสดงถึงต้นทุนทั้งสองประเภทไว้ใน
ตารางเดียวกันเพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจและสามารถน าไปวิเคราะห์ผลต่อไปได้ดังตารางที่ 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14  ต้นทุนการด าเนินการก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 

ผลิตภัณฑ ์

ต้นทุนการเก็บ
รวบรวม ค่าขนส่ง

รวมค่าบริหาร
จัดการ (บาท/ชิ น

หรือเคร่ือง) 

ต้นทุนการ 
รีไซเคิล  

(บาท/ชิ นหรือ
เคร่ือง) 

ยอดรวมต้นทุนการ
ด าเนินการทั งหมด 

โทรทัศน ์จอ CRT เล็ก(≤ 21 นิ้ว)  25.23 45.2 70.43 
โทรทัศน ์จอ CRT ใหญ ่(> 21 นิ้ว)  54.60 113.1 167.7 
โทรทัศน ์จอ LCD เล็ก (≤ 32 นิ้ว)  9.04 37.5 46.54 
โทรทัศน ์จอ LCD ใหญ ่(> 32 นิ้ว)  31.18 131.4 162.58 
จอคอมพิวเตอร ์CRT  10.45 37.7 48.15 
จอคอมพิวเตอร ์LCD  3.23 16.9 19.83 
เครื่องปรับอากาศเล็ก (≤12,000 BTU)  21.51 -0.7 20.81 
เครื่องปรับอากาศใหญ ่(>12,000 BTU)  33.28 -0.8 32.48 
ตู้เย็นขนาดเล็ก (≤ 6 คิว)  77.49 339.7 417.19 
ตู้เย็นขนาดใหญ ่(> 6 คิว)  163.24 494.2 657.44 
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ตารางท่ี 4.14  (ต่อ) 
 

   

ผลิตภัณฑ ์

ต้นทุนการเก็บ
รวบรวม ค่าขนส่ง

รวมค่าบริหาร
จัดการ (บาท/ชิ น

หรือเคร่ือง) 

ต้นทุนการ 
รีไซเคิล  

(บาท/ชิ นหรือ
เคร่ือง) 

ยอดรวมต้นทุนการ
ด าเนินการทั งหมด 

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค  1.88 -77.3 -75.42 
ซีพีย ู(CPU)  4.8 -162.2 -157.4 
เครื่องพิมพ์/โทรสาร  6.09 10.6 16.69 
กล้องดิจิตอล 0.29 -4.89 -4.6 
กล้องวิดีโอ 0.29 -2.77 -2.48 
อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียง  0.049 -2.12 -2.071 
โทรศัพท์มือถือ  0.24 -5.25 -5.01 
โทรศัพท์ไรส้าย 0.24 1.41 1.65 
 
หมายเหตุ:  เครื่องหมายลบ (-) แสดงถึงก าไรในการด าเนินการ  
 
4.6  บทบาทและแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 
      อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 
  

ส าหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบันรัฐบาลชุด พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการทาง
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดการกับปัญหาขยะทุกประเภทว่าเป็นเรื่องส าคัญ เร่งด่วนจ าเป็นต้องแก้ไข 
โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนการบริหารจัดการขยะของประเทศไทยที่เสนอโดยกรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) พร้อมทั้งอนุมัติงบประมาณจ านวน 526.94 ล้านบาทเพ่ือให้กรมควบคุมมลพิษเร่งจัดการปัญหา
ขยะอย่างเร่งด่วน ทั้งขยะมูลฝอย และ ขยะที่เป็นของเสียอันตราย โดยการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และร่างพระราชบัญญัติขยะแห่งชาติ เพ่ือ
ใช้จัดการขยะชุมชน186 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะท าการศึกษาในร่างพระราชบัญญัติการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
รายละเอียดดังที่จะเสนอต่อไป 
 
 

                                                           
186 “คสช. เห็นชอบโรดแมปกรมควบคุมมลพิษ อนุมัติงบกว่า 500 ล้านบาท น าร่อง

แก้ปัญหาขยะ 6 พ้ืนที่วิกฤติ,” Thaipublica (5 กันยายน 2557), ค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2558, จาก 
http://thaipublica.org/2014/09/ncpo-road-map-waste-management/  

 

http://thaipublica.org/2014/09/ncpo-road-map-waste-management/
http://thaipublica.org/2014/09/ncpo-road-map-waste-management/
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4.6.1  ยุทธศาสตร์ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการสร้างขึ้น

ในปี พ.ศ. 2550 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศโดยอาศัยความร่วมมือและความรับผิดชอบ
ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ผลิตและเอกชนผู้บริโภค โดยอาศัยแนวความคิดพ้ืนฐานใน
การบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นทางยังปลายทางของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท และการน าหลักการเชิงป้องกันและหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา แผนการด าเนินงานเพ่ือการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิด
ประสิทธิภาพแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

แผนระยะสั้น เป็นการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการคัดแยกซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ การรีไซเคิลและการก าจัดเศษ
ซากที่ เหลือทิ้งให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนั้นยังควบคุมไปยังต้นทางของการ ผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยการก าหนดชนิดและคุณภาพของวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือป้องกันการเกิดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่ก าจัดยากและรีไซเคิลไม่ได้ รวมถึงการควบคุมการน าเข้าและจ าหน่ายสินค้าที่ ด้อยคุณภาพในการ
ผลิตโดยการให้ผู้น าเข้าจดแจ้งข้อมูลของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะปริมาณสารอันตรายและสัดส่วนของ
ชิ้นส่วนที่สามารถน าไปรีไซเคิลได้ และการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีส่วนในการจัดการกับขยะที่เกิดจากชุมชนมากที่สุด  

แผนระยะยาว คือ “การพัฒนากฎหมาย” ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเรื่องการก าหนดความ
รับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตและ
ผู้น าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาจ าหน่ายในประเทศเข้ามาใช้สนับสนุนระบบการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือความยั่งยืน โดยก าหนดให้มีกองทุน 
ส านักงานกองทุน คณะกรรมการบริหารกองทุน และผู้จัดการกองทุนที่มีความอิสระในการบริหารงาน
กองทุน การสร้างระบบการรับซื้อซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คืนจากผู้บริโภคเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจและก่อให้เกิดความร่วมมือในการรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ฯ เพ่ือเข้าสู่ระบบการจัดการที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยอาศัยมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ผ่านทางกองทุน และต้องพัฒนา
หน่วยงานส าหรับบริหารเพ่ือจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ย่อย 5 ด้าน 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยี และวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีความรู้ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องการข้อก าหนดทางการค้าและสิ่งแวดล้อม 
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มาตรการที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
ออกแบบและปรับปรุงการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Product) โดยบูรณาการกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

มาตรการที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย และจัดท าฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์
และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้ง
พัฒนาระบบเครือข่ายให้สามารถเชื่อมโยง เข้าถึง และแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภายในประเทศ
และระหว่างประเทศได้ 

มาตรการที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแลอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ 

มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแลอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม
กับประเทศไทย ในพ้ืนที่น าร่องซึ่งมีศักยภาพและพร้อมที่จะด าเนินการเพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมใน
การจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างขีดความสามารถ กระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 3 มาตรการ 
ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 รณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ผู้ประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐ พร้อมการประชาสัมพันธ์เรื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแลอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งสิ่งเสริมให้มีการจัดซื้อ
จัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการที่ 2 จัดท าแผนงานเพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และผลการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแลอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรการที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในฐานผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์มีส่วนร่วมในการคัดแยก จัดเก็บ และรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนาระบบกฎหมาย
ที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 มาตรการ 
ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 ให้มีกฎระเบียบก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ให้ครอบคลุมทุกประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยค านึงถึงกฎเกณฑ์ทางการค้า
ระหว่างประเทศประกอบ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของผู้ผลิตภายในประเทศ 
รวมทั้งเข้มงวดในการควบคุมการน าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพต่ า 

มาตรการที่ 2 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ (Guideline) ควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน
คัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเฉพาะเจาะจงตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรการที่ 3 ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้น าเข้าแจ้งข้อมูลชนิดและคุณภาพของวัตถุดิบในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณสารอันตรายและชิ้นส่วนที่สามารถรีไซเคิลได้ 
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และก าหนดให้ผู้ประกอบการรีไซเคิลและผู้รับก าจัดแจ้งข้อมูลปริมาณวัสดุที่สามรถรีไซเคิลได้และ
ปริมาณวัสดุที่ต้องก าจัด ทั้งนี้ให้ค านึงถึงขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
ด้วย  

มาตรการที่ 4 ให้มีกฎหมายเพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการและกลไกทางการเงินเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย โดยส่งเสริมการ
รับคืนซากเพ่ือหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์และก าจัดชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบอันตราย
อย่างถูกต้อง 

มาตรการที่ 5 ปรับปรุงข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนดกฎเกณฑ์ใน
การทิง้ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้มาตรการทางการเงิน การคลังและส่งเสริมการลงทุนเพ่ือสนับสนุน
การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 สนับสนุนทางการเงินในการตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่าย รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจวัด ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล
โดยบูรณาการกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรการที ่2 สนับสนุนการจัดตั้งกลไกการเงินที่ถาวรในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่
ใช้โดยก าหนดมีกองทุนและจัดสรรเงินประเดิมส าหรับกองทุนเพ่ือใช้บริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 

มาตรการที ่3 ส่งเสริมการผลิตและให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและการลงทุนเพ่ือจูงใจให้มีการ
ใช้วัสดุหมุนเวียน (Recyclable Material) เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์และให้เอ้ืออ านวยต่อการน าเทคโนโลยีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ฯ และการร าของเสียมา
ผลิตเป็นวัตถุดิบเพ่ือใช้ใหม่ให้มากขึ้น โดยบูรณาการกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ ควบคู่ไปกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 

มาตรการที่ 4 สนับสนุนทางการเงินในการจัดตั้งและด าเนินงานศูนย์จัดการของเสียอันตราย
จากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละภาคของประเทศ 

มาตรการที่ 5 สนับสนุนการใช้มาตรการทางการตลาดให้ผู้บริโภคและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เลือกซื้อ/เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร โดยใช้มาตรการการสร้าง/จัดระเบียบองค์กรการ
บริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้มีการประสานกับหน่วยงาน
ส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 

จากการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมท าหน้าที่ประสานงานและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ดังกล่าวมีการจัดตั้งโครงการเพื่อด าเนินการทั้งสิ้น 14 โครงการ ได้แก่ 

โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิง
นิเวศน์ (Eco-design) 

โครงการที ่2 โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 

โครงการที่ 3 โครงการก าหนดและจัดล าดับความส าคัญของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าข่ายควบคุมตามยุทธศาสตร์ฯ 

โครงการที่ 4 โครงการจัดท าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการที ่5 โครงการจัดระบบบริหารจัดการ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการที่ 6 โครงการน าร่องเพ่ือการรีไซเคิล ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
โครงการที ่7 โครงการปรับปรุงและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการที่ 8 กิจกรรมการเพ่ิมขีดความสามารถหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการ

น าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพต่ า ผลิตภัณฑ์ฯ มือสอง และซาก
ผลิตภัณฑ์ฯ 

โครงการที่ 9 กิจกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการประกอบกิจการคัดแยก
และรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ 10 การออกกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการที่ 11 กิจกรรมการพัฒนาข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชน

คัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยน าไปทิ้งหรือส่งคืนในสถานที่ก าจัดไว้ให้ 
โครงการที่ 12 โครงการน าร่องการจัดตั้งศูนย์จัดการของเสียอันตรายชุมชน 
โครงการที่ 13 โครงการรณรงค์เกี่ยวกับพิษภัยจากซากเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ และส่งเสริมการน า

กลับมาใช้ใหม ่(Recycle/Reuse) รวมถึงสนับสนุนการผลิต Green Product 
โครงการที่ 14 โครงการกระตุ้นการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
การด าเนินการใน 14 โครงการนี้ ได้ข้อสรุปว่ามีโครงการที่ด าเนินการเสร็จไปแล้วจ านวน 11 

โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการอีกจ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการการออกกฎหมายการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 มาตรการที่ 3 และ 4) ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษในการด าเนินการศึกษาข้อมูลและยกร่างกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ
ส าหรับใช้ประกาศภายใต้ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. .... ของ
กระทรวงการคลัง 

ส าหรับโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ คือ  
1.  กิจกรรมการพัฒนาข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนคัดแยก

ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยน าไปทิ้งหรือส่งคืนในสถานที่ก าจัดไว้ให้  (ภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มาตรการที่ 5) ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากกรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างการศึกษา
รูปแบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย  
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ทั้งนี้ สามารถด าเนินการได้หลังจากโครงการจัดตั้งศูนย์กลางการรีไซเคิลของเสียชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร แล้วเสร็จ  

2.  โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการรีไซเคิลของเสียชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบ
วงจร จัดท าโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการพิจารณาทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ 
รวมทั้งเพ่ือให้สามารถก าหนดแนวทางการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ 2 ขึ้น (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบด้วย
คณะท างานจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
19 หน่วยงาน และผู้อ านวยการส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ 
เพ่ือพิจารณากรอบการด าเนินงาน ประเด็นปัญหาอุปสรรค แนวคิดการปรับปรุงยุทธศาสตร์ และ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 1 เพ่ือน าไปจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้น าความเห็น
ดังกล่าวมาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือเสนอให้คณะท างานฯ และคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงก่อนจัดท าเป็นร่างยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 และน าไปจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วนอีกครั้ง ก่อนรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ 
ก่อนเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ 
(มีนาคม พ.ศ. 2557) ก็ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีต่อยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ 2 ประกาศใช้แต่ประการใด 

เป้าหมายของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ระยะที่ 2 มีดังนี ้

1.  มีระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เป้าหมาย จ านวน 10 ประเภท/ชนิด คือ 1. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2. แบตเตอรี่แห้ง 3. ตู้เย็น 4. 
โทรทัศน์ 5.เครื่องปรับอากาศ 6. กล้องถ่ายภาพ/วิดีโอ 7. อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียงขนาดพกพา 8. 
เครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสาร 9. โทรศัพท์ และ 10. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่มีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการในเทศบาลนคร 26 แห่ง กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยมีอัตราการ
รวบรวมซากผลิตภัณฑ์เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปริมาณซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ภายในปี พ.ศ. 2559 

2.  มีการรับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป้าหมาย  จ านวน 4 
ประเภท/ชนิด คือ 1. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2. แบตเตอรี่แห้ง 3. ตู้เย็น และ 4. โทรทัศน์ โดยผู้ผลิต
และผู้น าเข้า อย่างน้อยร้อยละ 5 ของปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ภายในปี พ.ศ. 2559 

3.  มีโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป้าหมาย  
จ านวน 1 ประเภทที่มีกระบวนการเหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์ฯ อย่างครบวงจร อย่างน้อย 1 
แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์และมาตรการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการน าเข้า-ส่งออก เป้าหมาย คือ 

มีระบบควบคุมการน าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพต่ าจากต่างประเทศซึ่ง
จะกลายเป็นของเสียในประเทศ และป้องกันการลักลอบน าเข้า-ส่งออกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 



164 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการผลิตและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย คือ ภายในปี พ.ศ. 2559 หน่วยงานภาครัฐมีการ
จัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 
จากปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2554 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมาย คือ การมีฐานข้อมูลปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และวัสดุที่ได้จากการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ ในเทศบาลนคร 26 แห่ง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
และเทศบาลเมืองที่มีความพร้อมภายในปี พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงกลไกการคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่งซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมายแบ่งเป็น 2 กรณี คือ  

1.  เทศบาลนคร 26 แห่ง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลเมืองที่มีความพร้อม มี
กลไกการรับคืนและเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป้าหมาย  10 
ประเภท/ชนิด ได้แก่ 1. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2. แบตเตอรี่แห้ง 3. ตู้เย็น 4. โทรทัศน์ 5. 
เครื่องปรับอากาศ 6. กล้องถ่ายภาพ/วิดีโอ 7. อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียงขนาดพกพา 8. เครื่องพิมพ์และ
เครื่องโทรสาร 9. โทรศัพท์ และ 10. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ และส่งซากผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว ไปรีไซเคิลหรือบ าบัดก าจัดอย่างถูกต้อง 

2.  ภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิตและน าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มีกลไก
การเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ฯ เป้าหมาย จ านวน 4 ประเภท/ชนิด คือ 1. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2. 
แบตเตอรี่แห้ง 3. ตู้เย็น และ 4. โทรทัศน์ อย่างน้อยประเภทละ 1 ราย และส่งไปรีไซเคิลหรือบ าบัด
ก าจัดอย่างถูกต้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างขีดความสามารถของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากระบบคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่ง ไปจัดการ
อย่างครบวงจรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย คือ การมีโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 1 ประเภท ที่มีกระบวนการเหมาะสมกับ
ประเภทผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจรอย่างน้อย 1 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2559  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เป้าหมาย คือ มีช่องทางการสื่อสารสาธารณะเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง 

 
4.6.2  การด าเนินการร่างกฎหมายของประเทศไทยเพื่อการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ความเป็นมาของการด าเนินการยกร่างกฎหมายเพ่ือบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยประกอบด้วยหน่วยงานหลัก 2 หน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบในการยกร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550 ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  
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การด าเนินการร่างกฎหมายของกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ท าการศึกษาและวิจัยเ พ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาต้นทุนการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ เพ่ือก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการจัดระบบรวบรวม
หรือรับคืนผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย
อันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว จนกระทั่งได้มีการออก “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการของ
เสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว พ.ศ. ...” เพ่ือก าหนดความหมายของผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วพร้อม
บทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องส าหรับการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และได้เสนอไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว โดย
แบ่งออกเป็น 8 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1 การก าหนดค่าธรรมเนียมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว  
หมวด 2 การก่อตั้งกองทุนส่งเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ก าหนด

เรื่องการจัดตั้งและอ านาจหน้าที่ของกองทุน การบริหารกิจการของกองทุน 
หมวด 3 การรับซื้อคืนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว โดยการท างานระหว่างกองทุนร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดตั้งศูนย์รับซื้อคืนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหรือหมดอายุการใช้งานแล้ว 
หมวด 4 การจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว โดยการท างานระหว่างกองทุน

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก 
หมวด 5 การควบคุม 
หมวด 6 การอุทธรณ์ กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ 
หมวด 7 ความรับผิดทางแพ่ง ซึ่งเกิดจากการกระท าความผิดหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย

นี้ และมีผลท าให้เกิดการรั่วไหลหรือแพร่กระจายชองมลพิษ ทั้งต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของ
บุคคลอ่ืนหรือของรัฐให้เกิดความเสียหาย และยังต้องรับผิดชอบจ่ายค่าสินไหมทดแทนในการขจัด
มลพิษที่เกิดขึ้นนั้นอีกด้วย 

หมวด 8 บทก าหนดโทษ ซึงมีทั้งโทษในทางปกครองและโทษในทางอาญา 
 ส่วนการด าเนินการร่างกฎหมายของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังได้

ด าเนินการออก “ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ...” 
(ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....”) โดยการ
จัดท าร่างกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกฎหมายแม่บทหรือกฎหมายหลักส าหรับการ
ก าหนดเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ส าหรับให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
สามารถใช้เป็นกฎหมายหลักเพ่ือให้ใช้งานได้ร่วมกัน โดยการออกเป็นกฎหมายล าดับรอง อันได้แก่ 
พระราชกฤษฎีกาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รวมถึงวิธีการในการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
แต่ละประเภท ดังภาพที่ 4.13 ก าหนดไว้ 6 ประเภท ได้แก่ 

1.  ภาษีสิ่งแวดล้อม (รวมถึงภาษีการปล่อยมลพิษ) 
2.  ค่าธรรมเนียมการจัดการ เช่น ค่าบ าบัดน้ าเสีย ค่าก าจัดขยะ ฯลฯ 
3.  ภาษีและค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ 
4.  การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
5.  การก าหนดสิทธิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิทธิการปล่อยมลพิษ 
6.  การให้เงินอุดหนุน มาตรการสนับสนุน หรือสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ 
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ภาพที่ 4.13 กรอบแนวคิดในการจัดท ากฎหมายว่าด้วยมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

ใน พ.ศ. 2554 กรมควบคุมมลพิษจึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่มีการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว พ.ศ. ... มาเป็นการยกร่าง
พระราชกฤษฎีกาภายใต้ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... ของ
กระทรวงการคลังแทน ภายใต้ชื่อ “ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เงื่อนไขการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์และการจัดการเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์” 
โดยก าหนดผลิตภัณฑ์ที่เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่แตกต่างกันไป ได้แก่ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
(รวมถึงโน๊ตบุ๊ค) เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องโทรสาร โทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้าน กล้อง
ดิจิตอลและกล้องวิดีโอ อุปกรณ์ขนาดพกพาเพ่ือเล่นภาพหรือเสียง หลอดไฟ แบตเตอรี่แห้งชนิดเติม
ประจุไฟใหม่ได้และเติมไม่ได้ โดยค่าธรรมเนียมที่เก็บนั้นจะถูกจัดเก็บและน าส่งเข้ากองทุนภาษีและ
ค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม แยกเป็น “บัญชีค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์” โดยมีกรมสรรพสามิตเป็นผู้เป็น
ค่าธรรมเนียมจากผู้ผลิต และกรมศุลกากรเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้น าเข้า ส าหรับ
ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้มาจะถูกน าไปใช้จ่ายในการรับซื้อผลิตภัณฑ์ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้บริโภคและน าไปเป็นเงินทุนอุดหนุนให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นรวมถึงเอกชนเพ่ือ
น าไปบ าบัด รีไซเคิล หรือก าจัดต่อไป รวมถึงเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลด้านซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยและน าไปฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่เสียหายจากการแพร่กระจายของมลพิษ 
เป็นต้น และออก “กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม” รวมถึง “ประกาศกระทรวงก าหนด
ประเภทและชนิดของผลิตภัณฑ์” เพ่ือก าหนดรายละเอียดในการด าเนินการอย่างไรก็ตาม สถานการณ์
ของการผลักดันร่างมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม มีทีท่าว่าจะหยุดชะงักและต้องเผชิญกับปัญหา
ความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างสองกระทรวง คือ กระทรวงการคลังและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในเรื่องของกองทุนที่จะจัดตั้งขึ้นประกอบกับข้อวิพากษ์เรื่องแนวทางการเขียน
กฎหมายแบบกว้าง ๆ ที่ให้รายละเอียดไปอยู่ที่กฎหมายล าดับรอง ตลอดจนข้อกังวลว่าร่างกฎหมายนี้
จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจให้มีต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ปัจจุบันกระทรวงการคลังอยู่ในระหว่างการ
ทบทวนแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อีกครั้งและยังไม่มีวี่แววว่าจะมีการเดินหน้าน าเสนอร่าง
กฎหมายนี้ต่อรัฐบาลและสภาอีกเมื่อใด สถานการณ์ดังกล่าวนี้ท าให้ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่กรม
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ควบคุมมลพิษได้ยกร่างไว้ไม่สามารถมีผลใช้บังคับได้ด้วย ปัจจุบันจึงเป็นที่แน่ชัดว่า กระทรวงการคลัง
จะไม่รวมร่างอนุบัญญัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ในร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ กรมควบคุมมลพิษ จึงต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ส าหรับการยกร่างกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติใหม่อีกครั้ง ภายใต้ชื่อ “ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายจากชุมชน”187 โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2557 กรม
ควบคุมมลพิษ ได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท าวิจัยใน
โครงการยกร่างกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และของเสีย
อันตรายจากชุมชน และได้ข้อเสนอต่อร่างกฎหมายดังกล่าว โดยการเสนอให้ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ
เป็น “ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซาก
ผลิตภัณฑ์อ่ืน” เนื่องจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็น “ของเสียอันตรายจาก
ชุมชน” ประเภทหนึ่ง188 โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนของการน าเสนอต่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณากลั่นกรองอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะน าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป  

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ เป็นกฎหมายที่จัดระบบการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นจากภาคครัวเรือนเป็นส าคัญ โดยการ
น าหลักการความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) มาบังคับใช้
เป็นหลักการส าคัญที่ผู้ผลิตจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าจัดซากของผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยในร่างกฎหมายฉบับนี้ประกอบด้วยหมวดและสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

หลักการและเหตุผล  
นิยามค าส าคัญ  
หมวด 1 คณะกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์  
หมวด 2 การควบคุมผลิตภัณฑ์  

ส่วนที่ 1 การก าหนดผลิตภัณฑ์ท่ีถูกควบคุม  
ส่วนที่ 2 การควบคุมผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย  

หมวด 3 การจัดการซากผลิตภัณฑ์  
ส่วนที่ 1 การทิ้ง การรับคืน การเก็บรวบรวม และการขนส่ง  
ส่วนที่ 2 การน ากลับมาใช้ใหม่ การบ าบัดและก าจัด  

                                                           
187 “ขยะอิเล็กทรอนิกส์ไทย นับวันอันตราย,” ผู้จัดการออนไลน์ (18 ตุลาคม 2556),  ค้น

วันที่ 26 มกราคม 2558 จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/PrintNews.aspx?NewsID 
=9560000130837  

188 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม, โครงการยกร่างกฎหมายการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายจากชุมชน รายงาน
สรุปส าหรับผู้บริหาร (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), หน้า 
20. 
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หมวด 4 การก าหนดเป้าหมาย  
หมวด 5 การจัดการเงินรายได้และการสนับสนุนจากกองทุน  
หมวด 6 การตรวจสอบและควบคุม  
หมวด 7 บทก าหนดโทษ  
บทเฉพาะกาล  
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ มีดังนี้  
1.  กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณี 1. การจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตาม

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 2. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 3. การ
จัดการของเสียจากสารกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 4. การส่งออก
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ 5. การน าซากผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ตามสภาพเดิมหรือใช้ซ้ า 6. การ
น าเข้าและการส่งออกวัตถุอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

2.  ก าหนดให้มี “คณะกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์” มีอ านาจหน้าที่ในการให้ค าแนะน า
หรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติ มพระราชบัญญัตินี้  และการออก
กฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ หรือด าเนินการในเรื่องใด ๆ เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดประเภทผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จะถูก
ควบคุม มาตรการการควบคุมหรือจัดการผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์  ตลอดจนการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน อัตราค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จัดท าแผนยุทธศาสตร์ห้าปีและแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือประโยชน์ของการ
ด าเนินการตามกฎหมายนี้เสนอต่อรัฐมนตรี (มาตรา 7)  

ส าหรับรายละเอียดของกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ดังนี้   
1)  รายละเอียดที่ต้องออกเป็นกฎกระทรวงมี 2 ประเด็น คือ  

(1) เพ่ือก าหนดค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ให้กรรมสรรพสามิตหรือกรมศุลกากรมีหน้าที่น าเก็บและส่งเข้ากองทุน (มาตรา 17) และ  

(2) เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้น
ทะเบียนของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย (มาตรา 14) 

2) รายละเอียดที่ต้องออกเป็นประกาศกระทรวงมีดังนี้ คือ  
(1)  เพ่ือก าหนดประเภทผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องอยู่ภายใต้การ

ควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้และมาตรการการจัดการผลิตภัณฑ์ (มาตรา 13) 
(2) เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินกิจการของศูนย์รับ

คืนซากผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษา และการขนส่งซากผลิตภัณฑ์ไปยังโรงงานที่ให้บริการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต (มาตรา 28) 

(3) เพ่ือก าหนดมาตรฐานการน ากลับมาใช้ใหม่ การบ าบัด ก าจัดซากผลิตภัณฑ์ 
(มาตรา 29) 

(4) เพ่ือก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตลดการใช้สารอันตราย
ในผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีง่ายต่อการถอดแยกและน ากลับมาใช้ใหม่ (มาตรา 19) 

3.  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลซากผลิตภัณฑ์ขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์กลางของข้อมูลและประสานความ
ร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
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เพ่ือท าการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยที่เกิดจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง  

4.  ก าหนดเป้าหมายให้ผู้ผลิตต้องเก็บรวบรวมและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ ในแต่ละปี โดย
อาจคิดจากสัดส่วนน้ าหนักหรือปริมาณซากผลิตภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมได้ต่อน้ าหนัก หรือปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายเฉลี่ยย้อนหลังสองปีหรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเห็นเหมาะสม 

5.  ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมที่ได้จากการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ โดยให้น าเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยให้แยกเป็นบัญชีเฉพาะและการน าเงินไปใช้ในกิ จการที่
ก าหนดไว้ 

6.  หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ต้องส่งเสริมการออกแนวทางหรือคู่มือการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์และเศษชิ้นส่วนของซากผลิตภัณฑ์ (มาตรา 21) รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความ
รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้น โดยการน ามาตรการทางเศรษฐศาสตร์เข้า
มาช่วย (มาตรา 35)  

7.  ผู้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ 
1) ผู้ผลิต ตามหลักการรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR)  และหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

(PPP) 
2) ผู้ค้าปลีก ต้องท าหน้าที่ ในการรับคืนซากของผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์จากผู้บริโภคและน าส่งต่อให้ผู้ผลิตเพ่ือการก าจัดต่อไป 
3) ผู้บริโภค มีหน้าที่ต้องน าส่งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่อ

ร้านค้าปลีก ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์  
4) หน่วยงานส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องจัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด 
5) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น ผู้ประกอบการรับซื้อซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(มาตรา 26) ผู้ประกอบการขนส่งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 27) ผู้
ส่งออกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 30) รวมถึงผู้ประกอบการโรงงานเพ่ือ
การน ากลับมาใช้ใหม่ บ าบัด และก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 29 
และ มาตรา 31) 

8.  ก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามท่ีร่างพระราชบัญญัติฯ ก าหนดไว้ 
9.  ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่ถูกประกาศควบคุม ให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน และก าหนดให้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงการคลังเข้าสู่กองทุนในช่วงที่ยังไม่มีเงินรายได้ 

 
4.6.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ต่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันระหว่างปี พ.ศ. 

2555-2559 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศออกเป็นด้าน ๆ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมถูกก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 6: ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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อย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการควบคุมและลดมลพิษ พร้อมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะ และพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อ ยุทธศาสตร์การ
จัดการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันจึงไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยที่เน้นการพัฒนาระบบการ
จัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ ตลอดจนเน้นการแก้ไขกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ การขนส่งและการรีไซเคิลกากอุตสาหกรรมอันตราย 
รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน โดยการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ า และมลพิษทางน้ า การจัดการขยะและของเสียอันตราย 
รวมทั้งการจัดการภัยพิบัติ 
 การด าเนินการเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้
น าไปสู่การปฏิบัติ อาศัยแนวทางโดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ กับแผนระดับอ่ืน ๆ 
โดยการก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 ที่เสนอต่อ
สาธารณะอย่างชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกัน และ
จัดท าเป็นแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติ  
 
 



 
บทท่ี 5 

 
บทวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเศษซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

ในส่วนนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
ประเภทต่าง ๆ แล้วน ามาวิเคราะห์หาสภาพปัญหาของข้อกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้
กฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการกับเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ ใน
การศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการบริหารจัดการกับขยะในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้
แบ่งแยกการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายออกเป็น 3 มาตรการ คือ มาตรการทางกฎหมายไทยที่
ก าหนดประเภทของขยะ มาตรการทางกฎหมายไทยต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการขยะ มาตรการทางกฎหมายไทยในกระบวนการของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Life Cycle EEE) ซึ่งเป็นการศึกษาโดยใช้กรอบความคิดทางกฎหมายในการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศเป็นเกณฑ์ในการคัดแยกมาตรการ
ทางกฎหมายของประเทศไทย ตลอดถึงการสรุปมาตรการทางกฎหมายไทยต่อการบริหารจัดการขยะ
แต่ละประเภท โดยรายละเอียดต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 
 
5.1  มาตรการทางกฎหมายด้าน “การก าหนดประเภทหรือการแบ่งแยกประเภทขยะ”  
 
 การศึกษามาตรการทางกฎหมายในการก าหนดประเภทหรือการจัดแบ่งประเภทซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเด็นนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ประเด็นในด้าน
การก าหนดประเภทของขยะเพ่ือชี้ให้เห็นถึงผลดีในการจัดแบ่งประเภทของขยะเพ่ือให้ง่ายต่อการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 

5.1.1 ความชัดเจนในการก าหนดประเภทหรือการแบ่งแยกชนิดของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในส่วนของมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศในด้านการ
ก าหนดประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การจัดแบ่งกลุ่ม 
ชนิด หรือประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรปและ 
สหราชอาณาจักรที่จัดแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นกลุ่ม ๆ 
นั้นก่อให้เกิดความชัดเจน ส่งผลให้เกิดการวางแผนในการก าหนดอัตราการน ากลับมาใช้ใหม่ อัตรา
การคืนสภาพ และอัตราการก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีความชัดเจนและมี
เป้าหมายในการด าเนินการที่แน่นอน นอกจากนี้การจัดแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
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อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ยังมีส่วนช่วยให้หน่วยงานภาครัฐก าหนดแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเป็นระบบด้วยเช่นเดียวกัน ดังนี้ หาก
เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศตัวอย่าง คือ สหรัฐอเมริกา และมาเลเชีย ที่ไม่มีการจัดแบ่งประเภทของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ชัดเจน ท าให้พบว่าแผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การก าหนดอัตราการน า
กลับมาใช้ใหม่ อัตราการคืนสภาพ รวมถึงการก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน
แต่ละประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถก าหนดอัตราที่แตกต่างกันในแต่
ละชนิดของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ กรณีดังกล่าวนี้อาจส่งผลให้ประเทศที่ก าลัง
พัฒนาอย่างเช่นประเทศไทยประสบปัญหาในการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยรวมในการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพราะในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่างประเภท ต่างขนาด ย่อมที่จะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไป 
รวมถึงงบประมาณในการก าจัดที่ต่างกัน ดังนั้น การจะด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อาจ
เป็นไปได้ยากหากไม่ด าเนินการแบ่งแยกประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
การตั้งเป้าหมายในการบ าบัด รวมถึงการก าจัดที่ต่างกันไปตามแนวทางและความพร้อมของแต่ละ
ประเทศ  
 

5.1.2  มาตรการทางกฎหมายไทยและข้อสังเกตเกี่ยวกับการแบ่งประเภทขยะของ
ประเทศไทย 

การศึกษาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของไทยในการก าหนดประเภทของขยะหรือกฎหมายที่
แบ่งแยกขยะภายในประเทศนั้น พบว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ระบุเจาะจงเพ่ือแบ่งแยก
ประเภทของขยะ การศึกษาพบว่ากฎหมายของประเทศไทยที่บังคับใช้ในปัจจุบันนั้น มักให้ความหมาย
ของ “ขยะ” ไว้ในค านิยามของกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือผลในการก าหนดอ านาจและหน้าที่ในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป โดยบทบัญญัติของกฎหมายไทยที่มีการก าหนดประเภทหรือการให้ค านิยามของขยะ
ประเภทต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 

5.1.2.1  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งประเภทขยะและข้อสังเกตตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 

กฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฉบับนี้เป็น
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง เพ่ือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ  โดยพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มีสภาพบังคับใช้ในเขต
เทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การ
ปกครองท้องถิ่นอ่ืนนั้น พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 นี้จะสามารถบังคับใช้ได้เพียงไหร่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
ก าหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษาอีกครั้ง 
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พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฉบับ
นี้ได้ก าหนดประเภทของขยะไว้ในค ายามของมาตรา 4 ดังนี้ 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระ หรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดซึ่งเป็นของ
โสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง
สัตว์หรือที่อ่ืน 

บทบัญญัติของกฎหมายก าหนดห้ามไม่ให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงในที่สาธารณะทั้ง
พ้ืนดินและทางน้ า (มาตรา 29-34) โดยบทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับกับครัวเรือน 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือน ร้านค้า ตลาด
สด เป็นต้น ให้มีหน้าที่ต้องเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เพ่ือรอการขนถ่ายเพ่ือไป
ก าจัดต่อไป หากผู้ใดท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวนี้จะมีโทษปรับเป็นรายกรณีไป 

ข้อพิจารณาต่อการปรับใช้กฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองที่เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะประเภทซากของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้ 

1.  กฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฉบับนี้ 
เป็นกฎหมายที่มุ่งผลประโยชน์เฉพาะหน้าเพ่ือให้บ้านเรือนสะอาดเรียบร้อย โดยการบังคับห้ามไม่ให้
ประชาชนทิ้งมูลฝอยรวมถึงสิ่งปฏิกูลอ่ืน ๆ ลงในที่สาธารณะเพียงเท่านั้นและรอให้เจ้าหน้าที่ของส่วน
ท้องถิ่นมาจัดเก็บเพ่ือไปด าเนินการก าจัดต่อไป จากบทบัญญัติดังกล่าวนี้จึงเป็นบทบัญญัติทาง
กฎหมายที่ไม่ได้ก าหนดลงไปในรายละเอียดของการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือรอการก าจัด ดังนั้น จึง
เป็นกฎหมายที่ไม่ได้ก าหนดให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางหรือจากแหล่งก าเนิดขยะ (โดยเฉพาะขยะ
จากครัวเรือนที่มีปริมาณที่สูงมาก) ท าให้การเก็บรวบรวมขยะจะถูกเก็บไปรวมกันทั้งหมดในคราวเดียว 
ส่งผลให้เกิดการเก็บขยะในปริมาณที่มากกว่าที่ควรจะเป็นและขยะที่สามารถน ามาใช้ซ้ าหรือรีไซเคิล
ได้ก็จะถูกรวมไปกับขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ และหากขยะที่เกิดจากครัวเรือนเป็นเศษซากของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปะปนไปกับขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ จะยิ่งท าให้ยากต่อการคัดแยกขยะที่
ปลายทางและอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่
อาจน ากลับมาใช้ซ้ าได้ รวมถึงอาจเกิดปัญหาสารประกอบของเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพิษถูกปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม 

2.  จากการให้ค านิยามค าว่า “สิ่งปฏิกูล” และ “มูลฝอย” ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฉบับนี้ 
วิเคราะห์ได้ว่าบทนิยามของกฎหมายฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงเศษซากของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น หากจะน ากฎหมายฉบับนี้มาเพ่ือบังคับใช้กับเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ ดังนี้ ปัญหาดังกล่าวอาจแก้ไขได้ด้วยการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือแก้ไขค านิยามให้ครอบคลุมถึงเศษซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงการก าหนดให้มีการคัดแยกขยะที่บ้านเรือนก่อนที่จะน ามาทิ้ง แต่อย่างไรก็ตาม การบริหาร
จัดการกับขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังต้องค านึงถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
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ตั้งแต่ต้นทางการผลิต รวมถึงการก าจัดหรือการคัดแยกเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อไปด้วย ดังที่ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์และเสนอแนะทางเลือกต่อไป  

บทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตาม 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ .ศ. 2535 
แสดงออกได้ดังภาพที่ 5.1 

 
ภาพที่ 5.1  บทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด 
                และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
 

5.1.2.2  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งประเภทขยะตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

เจตนารมณ์ส าคัญในการประกาศใช้มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นการก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่มุ่ง
ควบคุมดูแลในด้านสาธารณสุข เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของ
มนุษย์อย่างใกล้ชิด และเน้นการก ากับดูแล ป้องกันอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยการปรับปรุงอ านาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่และบทก าหนดโทษให้สามารถบังคับให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด  

กฎหมายการสาธารณสุขฉบับนี้ได้จัดแบ่งประเภทของขยะไว้ในค านิยามมาตรา 4 
ดังนี้  

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่ง
เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น  

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 
ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง
สัตว์หรือที่อ่ืน 

ส าหรับมาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการขยะในกฎหมายฉบับนี้ 
ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่และวิธีการรับ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่หน่วยราชการส่วน

ข้อพิจารณา 

กฎหมายหลัก 
พระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมอืง พ.ศ. 

2535 

ห้ามทิ้งขยะมลูฝอยลงที่สาธาณะ :  
ไม่มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

ค านิยามค าว่า “สิ่งปฏิกูล” 
และ “มูลฝอย” ไม่ครอบคลุม
เศษซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์
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ท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นอาจมอบอ านาจให้แก่เอกชนหรือบุคคลใด ๆ เข้ามาด าเนินการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
ขยะมูลฝอยแทนได้189 นอกจากนั้น ราชการส่วนท้องถิ่นยังมีอ านาจในการออกข้อก าหนดของท้องถิ่น
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดในการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย รวมถึงการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมส าหรับการให้บริการดังกล่าว ตามบทบัญญัติมาตรา 20(4)190 โดยปัจจุบันได้มีการออก
กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตรา
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ พ.ศ. 2545 เพ่ือก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออก
ข้อก าหนดของท้องถิ่นส าหรับการเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 20(4) รวมถึงอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตในการด าเนินการเก็บ และขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปตาม
มาตรา 19 ราชการส่วนท้องถิ่นจึงออกข้อก าหนดท้องถิ่นจัดเก็บค่าบริการได้ไม่เกินอัตราท้ายบัญชี
ดังกล่าว 

ปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายการสาธารณสุขกับขยะประเภทซากของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีข้อสังเกตดังนี้ 

1.  กฎหมายการสาธารณสุขฉบับนี้ มีเนื้อหาหรือบทบัญญัติที่ก าหนดเฉพาะส าหรับ
การจัดการขยะ “มูลฝอย” ซึ่งมีหมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 

                                                           
189  มาตรา 18  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล

ฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรค

หนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได้ 

190 มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพ่ือประโยชน์ในการรักษา
ความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้  

(1) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยนอกจากในท่ีที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้  

(2) ก าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่
เอกชน  

(3) ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้
อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  

(4) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและ
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอัตราตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(5) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจนก าหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงตาม
ลักษณะการให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเก็บได ้ 

(6) ก าหนดการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพื่อถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 



176 

ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง
สัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตาม
ความในมาตรา 4 จากข้อความของบทบัญญัติดังกล่าวนี้ ท าให้อาจตีความโดยการน าเอา “เศษซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ที่เกิดจากการอุปโภคแล้วของครัวเรือนเป็นมูลฝอยที่
อาจเป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชนหรือเป็นเศษสินค้าได้ แต่อย่างไรก็ตาม การตีความดังกล่าวจึง
อาจก่อให้เกิดความสับสนของถ้อยค าที่น ามาใช้และอาจน าไปสู่ปัญหาของการขนส่ง จัดเก็บ หรือ
ก าจัดขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแตกต่างจากมูลฝอยประเภทขยะทั่วไป
ด้วย 

การตีความกฎหมายจึงถือเป็นปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการน ากฎหมายไปปฏิบัติจะต้องมีการตีความเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติที่ถูกต้อง อย่างไร
ก็ตาม มีกรณีตัวอย่าง ปัญหาการตีความระหว่างกฎหมายการสาธารณสุขกับกฎหมายโรงงงาน และ
กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จนเป็นเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขัดแย้ง
กับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเก็บขนขยะที่ไม่อยู่ในข่าย
ขยะอันตราย เป็นต้น191 

2. จากกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนและก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ พ.ศ. 2545 ที่ออกตามความในมาตรา 20(4) นั้น 
ปัญหาที่เกิดข้ึนในทางปฏิบัติอีกประการหนึ่ง คือ ค่าใช้จ่ายในการก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลภายหลัง
จากการเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไปนั้น ไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่ครอบคลุมถึงประเด็นดังกล่าวนี้ 
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยเหล่านี้จึงถูกโอนให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นในการ
ด าเนินการโดยงบประมาณของราชการส่วนท้องถิ่นเอง ประเด็นปัญหานี้ จึงก่อให้เกิดภาระทาง
งบประมาณแก่ราชการส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก และมีงบประมาณที่จ ากัดท า
ให้ขาดประสิทธิภาพในการก าจัด ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้ปัญหาการก าจัดขยะจึงเป็นปัญหาที่คง
ค้างและเรื้อรังมาเป็นระยะเวลานาน  

3. ปัญหาในทางปฏิบัติของการขนส่ง และการจัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากนั้น ยังขาดท้ังความรู้และทรัพยากรด้านบุคลากรที่มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีในการคัดแยกขยะมีพิษหรือขยะอันตรายประเภทต่าง ๆ 
ประเด็นดังกล่าวนี้ย่อมเป็นปัญหาต่อการบริหารจัดการขยะทั้งระบบ เนื่องจากปัจจุบันนี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท าหน้าที่ดูแลและจัดการกับขยะมูลฝอยของครัวเรือนทั้งระบบ อีกทั้ง การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละองค์กรก็มีอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไป แต่ก็ยังไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของการบริหารจัดการกับขยะ อีกทั้ง
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังคงไม่ได้ รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น ท าให้
นักการเมืองท้องถิ่นมองว่ามาตรการดังกล่าวอาจท าให้เสียคะแนนนิยมจากประชาชนในท้องที่อีกด้วย 

                                                           
191  ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษายกร่าง

กฎหมายการจัดการของเสียบรรจุภัณฑ์เพื่อเสนอเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการบรรจุภัณฑ์
และของเสียบรรจุภัณฑ์, หน้า 3-18. 
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จึงท าให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้มีอัตราที่ต่ าลงมากอันส่งผลให้ไม่สามารถน าเงินดังกล่าวมา
เพ่ือสร้างระบบบริหารการจัดการเก็บขยะของท้องถิ่นได้นั่นเอง 

บทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตาม 
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แสดงออกได้ดังภาพที่ 5.2 

 

 
 
ภาพที่ 5.2  บทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
               พ.ศ. 2535 
 

5.1.2.3 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแบ่งประเภทขยะและข้อสังเกตตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

วัตถุประสงค์ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพ่ือควบคุมดูแล
การจัดตั้งโรงงานแต่ละประเภท ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ โรงงานจ าพวกที่ 1 โรงงานจ าพวกที่ 
2 หรือโรงงานจ าพวกท่ี 3 โดยโรงงานแต่ละประเภทจะเริ่มประกอบกิจการได้อาจต้องขออนุญาตก่อน
จึงจะสามารถด าเนินการได้ แล้วแต่ประเภทของโรงงานที่จะจัดตั้ง ตามบทบัญญัติมาตรา 7192 ทั้งนี้ 

                                                           
192 มาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวง

ก าหนดให้โรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเป็นโรงงานจ าพวกที่ 1 โรงงานจ าพวกที่ 2 หรือ
โรงงานจ าพวกที่ 3 แล้วแต่กรณี โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ การป้องกันความเสียหาย และการป้องกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ 

(1) โรงงานจ าพวกที่ 1 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบ
กิจการโรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

(2) โรงงานจ าพวกที่ 2 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบ
กิจการโรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน 
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การควบคุมดูแลการจัดตั้งโรงงานเหล่านี้มีเจตนารมณ์ส าคัญเพ่ือป้องกันความเสียหาย หรืออันตราย
อันอาจจะเกิดข้ึนจากมลพิษหรือสารอันตรายที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของโรงงาน
ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้กฎหมายโรงงานนี้ยังได้ก าหนดขั้นตอนการ
ใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกค าสั่งเพ่ือบังคับให้โรงงานปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือ
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศหรือของ
สาธารณชน รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจในการประกาศกระทรวงเพ่ือก าหนดจ านวน
และขนาดโรงงาน ก าหนดชนิด คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงาน อัตราส่วนของวัตถุดิบ 
แหล่งก าเนิดของวัตถุดิบและหรือปัจจัยหรือชนิดของพลังงานที่จะน ามาใช้หรือผลิตในโรงงาน  
ก าหนดให้น าผลผลิตของโรงงานไปใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภท หรือให้ส่งผลผลิตออกนอก
ราชอาณาจักรทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความในมาตรา 32 

ส าหรับรายละเอียดเ พ่ือให้การควบคุมตามพระราชบัญญัติ โรงงานนี้บรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ โดยการก าหนด
เป็น “กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง” ซึ่งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการกับของเสียอันตรายหรือสิ่งปฏิกูลที่เป็นไม่ใช้แล้วมีดังต่อไปนี้ 

1.  กฎหมายล าดับรองประเภท “กฎกระทรวง”  
1) การก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น มาตรา 8 ก าหนดให้รัฐมนตรีต้องออกกฎกระทรวงก าหนดรายละเอียด 
ซึ่งปัจจุบันได้มี “กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535” ข้อ 13193 ก าหนดเรื่องการก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้เจ้าของกิจการต้องจัด

                                                           

(3) โรงงานจ าพวกที่ 3 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงานจะต้อง
ได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32(1) ให้โรงงานที่ก าหนดในประกาศ
ดังกล่าวเป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 ด้วย 

193  ข้อ 13 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 
                 (1) ต้องรักษาโรงงานให้สะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลอยู่เสมอและจัดให้มีที่ 
รองรับหรือท่ีก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
                (2) ต้องแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งมีวัตถุมีพิษปนอยู่ด้วยหรือส าลีผ้า 
หรือเศษด้ายที่เปื้อนวัตถุไวไฟ ไว้ในที่รองรับต่างหากที่เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิด และต้องจัดให้มี
การก าจัดสิ่งดังกล่าวโดยเฉพาะด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อนร าคาญ 
                 (3) ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งมีลักษณะและ 
คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาต้องด าเนินการ เกี่ยวกับการก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังต่อไปนี้ 
                        (ก) ห้ามมิให้น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงาน อุตสาหกรรมมอบหมาย
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ที่รองรับหรือที่ก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลตามความจ าเป็นและเหมาะสม หากมีวัตถุมีพิษจ าเป็นต้องแยก
เก็บโดยวิธีการที่ปลอดภัย และหากเป็นสิ่งปฏิกูลตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ต้องห้าม
ไม่ให้น าออกจากโรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อน และต้องแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะคุณสมบัติและสถานที่ เก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ 
พร้อมทั้งวิธีการก าจัดด้วย 

2)  กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535” ก าหนดรายละเอียดโดยการให้เพ่ิมประเภทของโรงงานให้จัดเป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 ที่
การจัดตั้งโรงงานต้องขอใบอนุญาตก่อนจึงจะจัดตั้งได้ ดังนี้ 

(1) โรงงานล าดับที่ 105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือ
ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 
2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ 

(2) โรงงานล าดับที่ 106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน าผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

3)  กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535” ก าหนดรายละเอียดโดยการให้เพ่ิมประเภทของโรงงานที่จัดเป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 ที่
การจัดตั้งโรงงานต้องขอใบอนุญาตก่อนจึงจะจัดตั้งได้ ดังนี้ 

(1) โรงงานล าดับที่ 107 ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับ
บันทึกข้อมูล เสียงหรือภาพ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัยแหล่ง
แสงที่มีก าลังสูง เช่น แสงเลเซอร์ แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซ้ าได้อีกหรือยังมิได้มีการ
บันทึกข้อมูล 

2.  กฎหมายล าดับรองประเภท “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม”  
1)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535   เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตตู้เย็นที่ใช้ในบ้านเรือน (Household 
Refrigerator) ใช้สารซีเอฟซี (CFCs) ในกระบวนการผลิต ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดชนิดของวัตถุดิบที่จะน ามาใช้หรือผลิตในโรงงาน พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดห้าม
มิให้โรงงานทุกประเภทหรือชนิดตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวง พ.ศ. 2535) ออกตามความ
ในประราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 น าสารซี เอฟ ซี (CFCs) หรือสาร 1,1,1 ไตรคลอโรอีเทน 
(1,1,1-Trichloroethane) สารใดสารหนึ่งหรือทั้งสองสารมาใช้ในกระบวนการผลิต  

                                                           

ให้น าออกไปเพื่อการท าลายฤทธิ์ ก าจัด ทิ้งหรือฝังด้วยวิธี การและสถานที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราช กิจจานุเบกษา 
                        (ข) ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะคุณสมบัติและสถานที่ 
เก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ พร้อมทั้งวิธีการเก็บท าลายฤทธิ์ ก าจัด ทิ้ง ฝัง เคลื่อนย้าย และ
การขนส่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
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2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประเภทสารไวไฟ 
สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารพิษ และสารที่ถูกชะล้างได้ ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน
ถูกห้ามมิให้น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี
กรมโรงงาน ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องด าเนินการโดยวิธีการบ าบัด หรือการก าจัด วิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
หรือหลายวิธีต่อเนื่องกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น 

3)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยห้ามมิให้น าสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการจ าแนกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกเป็นหมวด คือ สิ่ง
ปฏิกูลที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูลที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตเฉพาะประเภท 

4)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน
หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าเก่ียวกับการด าเนินการก าจัด ขยะสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

5)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน 
ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนด
คุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจ า และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลส าหรับ
ระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 

6)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541) เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2547 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมาใช้ประกาศฉบับนี้แทน ตามประกาศฉบับนี้ไม่ใช้
บังคับกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะ ได้แก่ กากกัมมันตรังสี และ มูลฝอยตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายจากครัวเรือน  

7)  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการ
อนุญาตให้น าเศษเศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เพ่ือก าหนดการน าเข้าพลาสติกที่ใช้แล้วหรือที่ยังไม่ใช้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส และไม่ใช่เป็นการน าเข้ามาเพ่ือขายหรือจ าหน่าย นอกจากเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
เท่านั้น การควบคุมนี้เพ่ือการลักลอบน าเศษพลาสติกเก่าอันเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้ามาทิ้งในราชอาณาจักรไทยได้ประการหนึ่ง  

8)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต
ประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ 105 และล าดับที่ 106 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วย
เรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ล าดับที่ 105 และ
ล าดับที่ 106 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

ข้อสังเกตต่อการปรับใช้กฎหมายโรงงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะประเภท
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้ 
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1.  ตามกฎหมายโรงงานก าหนดระบบการจัดการขยะเฉพาะขยะที่เกิดขึ้นภายใน
โรงงาน ซึ่งรวมไปถึงการรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการห้ามไม่ให้ใช้สารอันตราย
บางชนิดในกระบวนการผลิต ดังนั้น หากเป็นขยะท่ีเกิดจากครัวเรือนกฎหมายโรงงานได้ก าหนดยกเว้น
การบังคับใช้กับขยะประเภทนี้ไว้ ดังนั้น หากเป็นขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิด
จากครัวเรือน หรือเกิดจากการบริโภคภายในเขตโรงงานอุตสาหกรรมก็จะไม่มีกฎหมายเข้าไปควบคุม
ขยะในส่วนดังกล่าวนี้ 

2.  กฎหมายโรงงานให้อ านาจแก่รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือให้โรงงาน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งโรงงาน กรรมวิธีการผลิตและการจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือใน
การป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น การก าหนดประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร ก าหนดมาตรฐาน
การปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หากต้องการจัดการกับขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องนั้นจ าเป็นที่ต้องพิจารณาตั้งแต่กระบวนการผลิตเพ่ือให้สามารถถอดแยก
ชิ้นส่วนเพ่ือการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือท าการแยกชิ้นส่วนเพ่ือให้ง่ายต่อการ
ก าจัดเศษซากขยะประเภทนี้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงกรอบของกฎหมายโรงงานดังกล่าวแล้วพบว่า 
อ านาจในการออกกฎกระทรวงของรัฐมนตรีฯ นี้ยังไม่ครอบคลุมถึงการก าหนดวัสดุที่จะน ามาใช้ใน
โรงงานหรือการออกแบบของผลิตภัณฑ์ 

3.  ประกาศห้ามใช้สาร CFCs ยังไม่ครอบคลุมถึงสารอันตรายบางชนิดในเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS) ที่สหภาพยุโรปได้ออกกฎห้ามใช้สารที่เป็นอันตรายที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
และเป็นอุปสรรคต่อการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 6 ประเภท ได้แก่ 
ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม (Cadmium) เฮกซะวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) โพลีโบรมิเนนต ไบ
ไฟนนินส์ (Polybrominated Biphenyls: PBB) และโพลีโบมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (Polybrominated 
Diphenyl Ethers: PBDE) อย่างไรก็ตาม หากต้องการจะควบคุมการห้ามใช้สารทั้ง 6 ประเภทนี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย่อมสามารถออกเป็นประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไปได้ 
ตามความในมาตรา 8  ซึ่งต้องดูแนวโน้มถึงความเป็นไปได้อีกครั้งในการที่จะออกประกาศเพ่ือควบคุม
สารต้องห้ามดังกล่าว 

4.  ปัญหาในการปฏิบัติงานตามกฎหมายโรงงานในปัจจุบัน เป็นหน้าที่ของส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ภายใต้การสนับสนุนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการให้ค าแนะน าต่าง ๆ 
ดังนั้น หากจะควบคุม หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานอย่างจริงจังนั้น จ าเป็นต้องใช้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นจ านวนมาก สิ่งที่ตามมาคือการที่ต้องเพ่ิมเงินงบประมาณเพ่ือใช้
จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน รวมถึงการซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ต้องใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ  

5.  ปัญหาการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกที่ 3 
ต้องได้รับใบอนุญาตและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตัวอย่างของโรงงาน
จ าพวกนี้ เช่น โรงงานล าดับที่ 105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โรงงานล าดับที่ 106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม จากตัวอย่างของการก าหนดประเภทของโรงงานแล้วจะพบว่าโรงงานที่ประกอบกิจการ
เกี่ยวการคัดแยกหรือน าของเสียมาจัดการอันถือเป็นกระบวนการรีไซเคิลและบ าบัดขยะที่เกิดขึ้นจาก
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โรงงานอุตสาหกรรมนี้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 3 ที่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจัดตั้งโรงงาน หากจัดตั้งโดย
ไม่ได้รับอนุญาตย่อมมีโทษถึงขั้นจ าคุก ส าหรับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอยู่ที่ฉบับละ 100,000 
บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงานปีละ 30,000 บาท ตลอดเวลาที่ยัง
ประกอบกิจการ ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละห้าต่อเดือน 
เช่นนี้แล้ว หากเป็นโรงงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือก าจัดขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ย่อมอยู่ในข่ายของการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานตามกฎหมายโรงงานนี้ อย่างไรแล้ว ส าหรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจจ าเป็นต้องน ากรอบแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วย
ให้เกิดการผลักดันให้เอกชนเข้ามาประกอบกิจการโรงงานประเภทการรีไซเคิลขยะประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง  

บทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตาม 
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แสดงออกได้ดังภาพที่ 5.3 

 

 
 
ภาพที่ 5.3 บทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 

5.1.2.4  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งประเภทขยะและข้อสังเกตตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้เนื่องจาก
ประเทศไทยก าลังเร่งรัดพัฒนากิจการอุตสาหกรรมท าให้เกิดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายชนิดเกิดขึ้น
ภายในประเทศไทย จากการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้จึงท าให้เกิดการแข่งขันการผลิตผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมในอัตราส่วนค่อนข้างสูง แต่ประเทศไทยยังมิได้มีการก าหนดมาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์ 
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อุตสาหกรรมให้เป็นที่แน่นอนและเหมาะสม จึงอาจเป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น ๆ มีคุณภาพ
ที่ต่ าลงและอาจส่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนจากความไม่มีมาตรฐานการผลิต กฎหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้จึงเกิดขึ้นเพ่ือก าหนดมาตรฐานเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเพ่ือความปลอดภัย หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือแก่
กิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ 

เนื้อหาของกฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้มีคณะกรรมการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท าหน้าที่ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานก็ได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย หรือเพ่ือป้องกันความ
เสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน หรือแก่กิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ (มาตรา 17) 
และก่อนจะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว กฎหมายก าหนดให้ต้องมี
การรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง  (มาตรา 18) 
หากผู้ใดท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีประกาศก าหนดมาตรฐานแล้ว จ าเป็นต้องขอใบอนุญาตการ
ผลิตหรือน าเข้าจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป ตัวอย่างชนิดของผลิตภัณฑ์ที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ที่ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง 
อุตสาหกรรมเครื่องท าน้ าร้อนไฟฟ้า อุตสาหกรรมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า อุตสาหกรรมเตารีดไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมตู้เย็นที่ใช้ส าหรับที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์
ป้องกันกระแสเกินส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย  นอกจาก
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้วยังมีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
เช่น อุตสาหกรรมไม้ขีดไฟ อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยน าแสงโทรคมนาคมภายนอกอาคาร 
อุตสาหกรรมสีเทียน ฯลฯ โดยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
จ าเป็นจะต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มาตรา 30) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ194  

  

  
 
ภาพที่ 5.4  แบบ ก. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสท ามุมสี่สิบห้าองศากับพื้นระดับ และมีส่วนสัดตามแบบ ก.  
               โดยเครื่องหมายมาตรฐานจะมีขนาดเท่าใดหรือจะใช้สีใดก็ได้ 
 

                                                           
194 มาตรา 30 แห่งกฎกระทรวง ก าหนดลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐานส าหรับแสดงกับ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
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ภาพที่ 5.5  แบบ ข. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสท ามุมสี่สิบห้าองศากับพื้นระดับอยู่ใน  กรอบรูปวงกลมและมี 
               สว่นสัดตามแบบ ข. โดยเครื่องหมายมาตรฐานจะมีขนาดเท่าใดหรือจะใช้สีใดก็ได้ 
 

เมื่อพิจารณากฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกอบกับปัญหาในการ
บริหารจัดการเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้วพบว่ากฎหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เป็นเพียงกฎหมายที่มีเนื้อหาเพ่ือประกาศชนิดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานการผลิตประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องอยู่ภายใต้
มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือมาตรฐาน “มอก.” เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมและเพ่ือความ
ปลอดภัยหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนรวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ดังนั้น  กฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมฉบับนี้จึ ง เป็น เครื่องมือในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานและอนุญาตให้น าเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
เพ่ือการจัดจ าหน่าย กฎหมายฉบับนี้จึงยังไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดเป็นเศษซากผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายควบคุมมาตรฐานการผลิตฉบับนี้ยังสามารถเข้ามาช่วยส่งเสริมในกระบวนการเริ่มต้นของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีมาตรฐานการผลิตเพ่ือให้ง่ายต่อการถอดแยก
ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เพ่ือท าการรีไซเคิลต่อไป  

บทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตาม 
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 แสดงออกได้ดังภาพที่ 5.6 
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ภาพที่ 5.6 บทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติมาตรฐาน 
              ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
 

 จากการศึกษาบทบัญญัติทางกฎหมายไทยในการจัดแบ่งประเภทของขยะ พบว่า
กฎหมายไทยได้จัดแบ่งประเภทของขยะเฉพาะขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และขยะที่เกิดขึ้นภายในเขต
โรงงานอุตสาหกรรมเพียงเท่านั้น มาตรการทางกฎหมายไทยจึงยังไม่มีกฎหมายฉบับใดก าหนดค า
นิยามของขยะที่เกิดจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ  
 
5.2  มาตรการทางกฎหมายด้าน “การก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ 
      เกี่ยวข้อง” ในการบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ 
  

ในการศึกษามาตรการทางกฎหมายต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ ผู้ศึกษาได้จัดแบ่งบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามกรอบแนวคิดทางกฎหมายในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จัดแบ่ง
บุคคลที่เกีย่วข้องออกเป็น 5 กลุ่มบุคคล ได้แก่ 

1. ผู้ผลิต หมายความรวมถึง ผู ้น าเข้า และ ผู ้ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื ่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ผู้บริโภค หรือ ผู้ต้องการทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
4. รัฐ/หน่วยงานส่วนท้องถิ่นท่ีท าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะ 
5. ผู้ประกอบการรีไซเคิล ผู้ประกอบการคืนสภาพขยะ ผู้ประกอบการสถานบ าบัดขยะ 
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5.2.1  การก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ท าให้พบว่า มาตรการทางกฎหมายมีส่วนท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหาร
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หันมาให้ความส าคัญและถือเป็นหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติเป็นหลัก โดยการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 5 กลุ่มนี้ ยังสามารถท าให้ภาครัฐบริหารระบบ
ดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น เพราะการก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่มีความชัดเจนย่อมท าให้ผู้ที่จะเข้ามาใน
กระบวนการดังกล่าวสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ือการปรับตัวภายใต้บทบัญญัติที่กฎหมายก าหนดไว้
นั่นเอง ดังนี้ มาตรการทางกฎหมายจึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่จะต้อง
รับผิดชอบภายใต้ระบบการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจนว่า
บุคคลใดมีหน้าที่รับผิดชอบมีขอบเขตมากน้อยประการใด อาทิเช่น ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงบุคคลใดบ้าง โดยผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นผู้ผลิตหรือไม่ หรือ ผู้ก่อก าเนิดขยะ
หมายถึงบุคคลใดบ้าง เป็นต้น การให้ค านิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ย่อมส่งผลต่อการก าหนดขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่
ชัดเจนตั้งแต่ต้น ท าให้การปรับตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อบังคับได้ดียิ่งขึ้น 
อันจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบัญญัติกฎหมายเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ของซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
5.2.2  มาตรการทางกฎหมายไทยด้านการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ 
จากการศึกษาพบว่า บทบัญญัติของกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้มีหน้าที่ในกระบวนการ

จัดการขยะประเภทต่าง ๆ พบว่ามาตรการทางกฎหมายของไทยที่ก าหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคคลในกระบวนการจัดการขยะในขณะนี้มีเพียงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการรีไซเคิล ผู้ประกอบการคืนสภาพขยะ ผู้ประกอบการสถานบ าบัดขยะ และ 
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐเพียงบางส่วนเท่านั้น แม้ว่ามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่มี
อยู่ในขณะนี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการรีไซเคิล และหน่วยงานภาครัฐบางส่วน แต่
ก็ไม่ใช่มาตรการทางกฎหมายเฉพาะที่ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหาร
จัดการกับขยะทั้งหมด บทบัญญัติที่ผู้ศึกษา ๆ พบว่าเป็นเพียงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย
ทางอ้อมของผู้เกี่ยวข้องตามที่กล่าวมาทั้งหมดเพ่ือน ามาปรับใช้กับการบริหารจัดการกับขยะเท่านั้น 
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายไทยฉบับใดที่ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่
บุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไว้ครบ
ทั้งหมด  

ส าหรับรายละเอียดของบทบัญญัติของกฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้มีหน้าที่แบ่ง
พิจารณาได้ดังนี้ 
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5.2.2.1  มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ “ผู้ผลิตหรือผู้ก่อก าเนิดขยะ” 
1) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับผู้ผลิตหรือผู้ก่อก าเนิดขยะตาม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายถูกก าหนดขึ้นเพ่ือคุ้มครองความ
ปลอดภัยของประชาชนจากวัตถุอันตรายประเภทต่าง ๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในค านิยามของกฎหมายนี้
(มาตรา 4) 195 โดยควบคุมสารพิษหรือสารอันตรายอันเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่
เกิดจากการผลิต การน าเข้า การส่งออก การจ าหน่ายหรือขาย การมีไว้ในครอบครอง รวมถึงการ
ก าหนดฉลากเพ่ือแสดงให้เห็นถึงวัตถุอันตรายประเภทต่าง ๆ ให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการวัตถุอันตรายตามความในมาตรา 7 
มาตรการทางกฎหมายฉบับนี้จึงมีขึ้นเพ่ือควบคุมผู้ผลิตซึ่งหมายความรวมถึงผู้น าเข้า และ ผู้ส่งออก 
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับท่ีกฎหมายก าหนดไว้นั่นเอง  

การควบคุมวัตถุอันตรายตามกฎหมายวัตถุอันตรายนี้จะใช้เฉพาะกรณีที่ไม่มี
กฎหมายเฉพาะที่ได้บัญญัติไว้แล้ว แต่หากมีเหตุอันควรคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ผู้รักษาการตามกฎหมายเฉพาะนั้น ๆ อาจมีมติให้น าบทบัญญัติตามกฎหมายนี้ไปใช้บังคับเพ่ิมเติมหรือ
แทนที่กฎหมายเฉพาะนั้น ๆ ได้ (มาตรา 15) นอกจากนั้น ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่ต้องป้องกันอันตราย
ที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่คนและสิ่งแวดล้อม กฎหมายวัตถุอันตรายยังให้อ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดท้องที่เพ่ือห้ามการครอบครอง การจ าหน่าย หรือการใช้วัตถุอันตราย (มาตรา 16) เพ่ือให้ง่าย
ต่อการควบคุมวัตถุอันตราย กฎหมายได้จ าแนกวัตถุอันตรายออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้ (มาตรา 18) 

(1)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า 
การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

(2)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า 
การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดด้วย 

                                                           
195  มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 “วัตถุอันตราย” หมายความว่า 

วัตถุดังต่อไปนี้ 
(1) วัตถุระเบิดได ้
(2) วัตถุไวไฟ 
(3) วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
(4) วัตถุมีพิษ 
(5) วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค 
(6) วัตถุกัมมันตรังสี 
(7) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
(8) วัตถุกัดกร่อน 
(9) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง 
(10) วัตถุอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่

บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 
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(3)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า 
การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต 

(4)  วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การ
น าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง 

รายชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย ก าหนดเวลา
การใช้บังคับและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ านาจออกเป็นประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ซึ่งในปัจจุบันก็คือ “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2556” โดยการจัดแบ่งวัตถุอันตรายออกเป็น 6 บัญชี และก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุมวัตถุอันตรายตามบัญชีประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 

1.  กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายตามบัญชี 1  
2.  กรมประมงรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายตามบัญชี 2  
3.  กรมปศุสัตว์รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายตามบัญชี 3  
4.  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบในการควบคุมวัตถุ

อันตรายตามบัญชี 4  
5.  กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายตามบัญชี 5  
6.  กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายตามบัญชี 6  
ส าหรับ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและชิ้นส่ วนอุปกรณ์หรือส่ วนประกอบของ

เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ถูกจัดแบ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะประกอบการได้ และถูกจัดแบ่งเป็นบัญชีที่ 5 ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 โดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
ผู้รับผิดชอบในการควบคุม ตัวอย่างของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว เช่น ตู้เย็น 
โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่นวีดีทัศน์ เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เครื่องอบ
ผ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กาต้มน้ าไฟฟ้า เครื่องไมโครเวฟ เตาอบไฟฟ้า เครื่องโทรทัศน์ เครื่องโทรสาร 
เครื่องรับส่งโทรเลข เครื่องค านวณ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสื่อสารเคลื่อนที่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์และตู้เกมส์ไฟฟ้า เป็นต้น โดยมีอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบอยู่ซึ่งสามารถที่จะน ามาใช้ซ้ า ดัดแปลง ซ่อมแซม ปรับปรุง แปรสภาพ เก็บ
รักษา คัดแยก เพ่ือน ากลับใช้งานได้อีกภายหลังผ่านกระบวนการดังกล่าว หรือเพ่ือการท าลาย  

กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกประกาศ เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้น าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 อันเป็นการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
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2535196 เกี ่ยวกับการผลิต การมีไว้ในครอบครอง  การส่งออกและการขึ ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจ
รับผิดชอบ เพ่ือก าหนดขอบเขตของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว หมายถึง 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว แต่ยังสามารถใช้งานได้และคงรู ป
ตามสภาพการผลิตเดิม หรือสามารถน ามาซ่อมแซม ดัดแปลง หรือปรับปรุง ให้ใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์เดิม และได้ขยายความหมายของการน าเข้าออกเป็น 4 ลักษณะ คือ การน าเข้าเพ่ือการ
ใช้ซ้ า การน าเข้าเพ่ือการซ่อมแซม การน าเข้าเพ่ือการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้ใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์เดิม และการน าเข้าเพ่ือการคัดแยกหรือแปรสภาพ ส าหรับกรณีการน าเข้าท้ายสุดนี้ถือ
เป็นการน าเข้าของเสียเคมีวัตถุอันตรายที่ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลที่ประเทศไทยได้
ให้สัตยาบันไปแล้ว 

นอกเหนือจากการควบคุมเครื่องใช้ ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือ
ส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว กรมโรงงานอุตสาหกรรมยังควบคุมไปถึงของ
เสียเคมีวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิด ดังนั้น จึง
ไปสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการจ ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดใน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS) 
ที่สหภาพยุโรปได้ออกกฎห้ามใช้สารที่เป็นอันตรายที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอุปสรรคต่อการรี
ไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6 ประเภท คือ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม 
(Cadmium) เฮกซะวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) โพลีโบรมิเนนต ไบไฟนนินส์ (Polybrominated 
biphenyls: PBB) และโพลีโบมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (Polybrominated diphenyl Ethers: PBDE)  

ข้อสังเกตต่อการปรับใช้กฎหมายวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะประเภทซากของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้ 

จากประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้น า
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 
2546, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 โดยประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง
นี้เป็นการประกาศเพ่ือควบคุมการน าเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วให้
สามารถน าเข้าประเทศไทยได้ จึงถือเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 ที่ห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วเข้าประเทศ นอกจากนี้
ประกาศฯ ดังกล่าวยังไม่สอดคล้องและถือเป็นการขัดกับอนุสัญญาบาเซลที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดการ
ท าให้ก่อก าเนิดของเสียอันตราย ลดปริมาณการเคลื่อนย้ายข้ามแดน เพ่ือก าจัดของเสียอันตรายจาก
แหล่งก าเนิดให้ได้มากท่ีสุด ดังนั้น ประกาศฯ ดังกล่าวจึงท าให้ประเทศไทยเป็นแหล่งในการลักลอบทิ้ง
เศษซากของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปของสินค้ามือสองที่ไม่ใช้แล้วของ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะช่วยให้ประเทศที่ลักลอบทิ้งเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

                                                           
196 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ

อันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการผลิต การมีไว้ในครอบครอง การส่งออก และการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546, ราชกิจจานุเบกษา 120, ตอนพิเศษ 144 ง (17 ธันวาคม 2546).  
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อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องใช้งบประมาณเพ่ือคัดแยกและก าจัดเศษซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีพิษและยากต่อการจัดการ  

ปัญหาที่ตามมาจากการน าเข้าเพ่ือการคัดแยกหรือแปรสภาพ  การแกะ 
ช าแหละ ถอดล้าง แยกชิ้นส่วนหรือกระท าการอ่ืนใดเพ่ือการก าจัด ท าลาย หรือสกัด แยกเอาวัสดุที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์อ่ืน จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล ตามระบบ PIC หรือระบบการแจ้ง
และให้การยินยอมล่วงหน้า (Prior Informed Consent: PIC) ประเทศที่ส่งออกจะไม่สามารถด าเนิน
ส่งออกได้จนกว่าจะได้รับการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งการแจ้งรายละเอียดและขอ
อนุญาตตามขั้นตอนจากหน่วยงานที่มีอ านาจของประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนการขนส่ง  อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาที่ตามจากการที่ไทยอนุญาตให้น าเข้าเพ่ือการคัดแยกหรือแปรสภาพชิ้นส่วนไปใช้ประโยชน์อ่ืน 
คือ ปริมาณของเศษซากที่ท าการแปรสภาพไม่ได้ หรือ เศษซากของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่น าไปใช้ประโยชน์อ่ืนใดต่อไปไม่ได้นั้น จะเกิดปัญหาต่อการก าจัดเศษซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป และเนื่องจากประเทศไทยยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศ
เทคโนโลยีและโรงงานที่ใช้ในการก าจัดเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจึง
ยังไม่เพียงพอและยังขาดแคลนเป็นอย่างมาก ดังนี้แล้ว การที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะก าหนดเพ่ือ
ยกเว้นให้มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานแล้วจึงอาจจะเป็นปัญหาทั้ง
ในทางปฏิบัติในแง่ของการก าจัดเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และในแง่ของ
กฎหมายที่ขัดหรือแย้งกัน ท าให้เกิดความสับสนในการน ากฎหมายไปบังคับใช้อีกทางหนึ่ง กรณี
ดังกล่าวจึงเห็นได้ชัดเจนว่าแม้จะมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดเพ่ือควบคุมการน าเข้าผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานแล้วแต่บทบัญญัติของกฎหมายก็ไม่สอดคล้องกัน และยังมี
ผลต่อการเพ่ิมปริมาณของเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ดังนั้น 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงจึงยังไม่น่าจะ
เป็นกฎหมายที่มีความเหมาะสมต่อการจัดการกับเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย นอกจากนี้ แม้บทบัญญัติในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
จะให้อ านาจแก่รัฐมนตรีในการออกเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือก าหนดวิธีการขนส่ง การ
เก็บรักษา การก าจัด การท าลายซึ่งวัตถุอันตราย แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการออกเป็นประกาศในเรื่อง
ดังกล่าวแต่ประการใด กฎหมายนี้จึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบวงจร
นั่นเอง  

บทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตาม
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แสดงออกได้ดังภาพที่ 5.5 
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ภาพที่ 5.7  บทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
              พ.ศ. 2535 
 

2) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับผู้ผลิตหรือผู้ก่อก าเนิดขยะตาม
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 

วัตถุประสงค์ของการตราพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศ จึงให้อ านาจรัฐในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับสินค้าบางประเภทที่จะส่งออกไป
นอกหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร กับให้มีอ านาจในการด าเนินการจัดระเบียบการค้ากับต่างประเทศ 
ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยก่อให้เกิดความเชื่อถือแก่นานาประเทศยิ่งขึ้น โดยกฎหมายฉบับนี้
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจ
ประกาศก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ (มาตรา 6) รวมถึงอ านาจในการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้ (มาตรา 5) 

(1)  ก าหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกหรือในการ
น าเข้า 

(2)  ก าหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกหรือใน
การน าเข้า 

(3)  ก าหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จ านวน ปริมาตร ขนาด 
น้ าหนัก ราคา ชื่อที่ใช้ในทางการค้า ตรา เครื่องหมายการค้า ถิ่นก า เนิด ส าหรับสินค้าที่ส่งออกหรือ
น าเข้า ตลอดจนก าหนดประเทศที่ส่งไปหรือประเทศท่ีส่งมาซึ่งสินค้าดังกล่าว 

(4)  ก าหนดประเภทและชนิดของสินค้าที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการส่งออกหรือในการน าเข้า 
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(5)  ก าหนดให้สินค้าใดที่ส่งออกหรือน าเข้าเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หนังสือรับรองคุณภาพสินค้า หรือหนังสือรับรองอ่ืนใดตามความตกลงหรือ
ประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศ 

(6)  ก าหนดมาตรการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบในการ
ส่งออกหรือการน าเข้าตามพระราชบัญญัตินี้ 

ภายหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการ
น าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ก็ได้มีการประกาศก าหนดสินค้าที่ต้องห้ามในการ
ส่งออกหรือในการน าเข้าในรูปของประราชกฤษฎีกาอีกหลายฉบับ และมีพระราชกฤษฎีกาฉบับหนึ่งที่
ก าหนดห้ามน าเข้าสินค้าประเภทประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามบัญชีต่อท้าย
พระราชกฤษฎีกาควบคุมการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2496 เว้น
แต่จะได้ร ับอนุญาตจากรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเศรษฐการ หรือผู ้ที ่ได้ร ับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ (ปัจจุบันก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) ได้แก่  

1. ล าดับที่ 30 เครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ส าหรับการล าเลียงขนส่งรวมทั้ง
เครื่องแทรกเตอร์ เครื่องกลส าหรับใช้ในส านักงาน เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องจักรใช้ส าหรับงาน
อุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักรในงานโลหกิจ เหมืองแร่ ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า แบตเตอรี่ไฟฟ้า หลอดและดวงโคมไฟฟ้า เครื่องวิทยุ เครื่องโทรเลข โทรศัพท์ สายไฟฟ้า 
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ยวดยานต่าง ๆ 

2. ล าดับที่ 33 เครือ่งดนตรี หีบเสียง จานเสียงเครื่องบันทึกเสียง 
3. ล าดับที่ 35 เทียนไข ชุดจุดไฟ และสิ่งที่เป็นวัตถุติดไฟง่าย ร่ม ไม้เท้า 

และสิ่งอ่ืนที่คล้ายกัน กระดุม สิ ่งแกะสลัก ของใช้ประจ าบ้าน ตู ้ท าความเย็น สิ ่งของที ่ท าด้วย
พลาสติก เครื่องจักสาน ไม้กวาด แปรง เครื่องเล่นกีฬา เครื่องเล่นของเด็ก ปากกาหมึกซึม ดินสอ 
และเครื่องเขียนอื่น ๆ กล้อง ยาสูบ วัตถุศิลปกรรมและสิ่งของพิพิธภัณฑ์ และสิ่งหัตถกรรม และ
อุตสาหกรรมเบ็ดเตล็ดอย่างอ่ืน ซึ่งใช้ประโยชน์อย่างเดียวกับสินค้าที่ระบุไว้ในข้อ 35 นี้ 

ข้อสังเกตต่อการปรับใช้กฎหมายการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะประเภทซากของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้ 

1.  กฎหมายการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
พ.ศ. 2522 ฉบับนี้ จัดเป็นกฎหมายที่อยู่ในกลุ่มของการควบคุมการน าเข้าหรือการส่งออกสินค้าจาก
ราชอาณาจักรไทย ถือเป็นบทบัญญัติที่ใช้ควบคุมผู้น าเข้า และ ผู้ส่งออก ที่ต้องการน าเข้าหรือส่งออก
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงสามารถน าไปปรับใช้กับการควบคุมการน าเข้าหรือการส่งออกเศษซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานแล้วตามอนุสัญญาบาเซลที่ประเทศไทยเป็นภาคี
และมีหน้าที่ต้องออกกฎหมายเพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาบาเซลนี้ จากเนื้อหาของพระราช
กฤษฎีกาควบคุมการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2496 ที่แม้จะมี
การก าหนดห้ามมิให้น าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเข้ามาภายในราชอาณาจักร แต่ก็เป็นการก าหนด
ห้ามที่ไม่มีความชัดเจนของเนื้อหา เพราะจากประเภทของสินค้าที่ก าหนดห้ามน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
เช่น ตู้ท าความเย็น กล้อง ก็จัดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกัน แต่กับถูกน ามาก าหนดห้ามไว้ในล าดับที่ 
35 อีก ดังนั้น จากการออกประกาศประเภทของสินค้าดังกล่าวนี้จึงเป็นการยากที่จะน าไปบังคับใช้ได้
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จริง อีกทั้งกฎหมายการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าก็มิได้มีการก าหนด
ประเภทของสินค้าที่ชัดเจน โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้ยากต่อการที่จะควบคุมการน าเข้าสินค้าประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรัดกุม จากความไม่ชัดเจนของการก าหนดประเภท
ของสินค้าที่จะน าเข้าภายในราชอาณาจักรนี้ จึงไม่สอดคล้องกับพันธกรณีอนุสัญญาบาเซลที่ประเทศ
ไทยต้องมีมาตรการรองรับส าหรับสินค้าท่ีเป็นอันตรายที่อาจน าเข้ามายังไทยได้ง่ายโดยที่ไม่มีมาตรการ
ป้องกันและควบคุม ประกอบกับประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้
น าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร จึง
ท าให้เห็นได้ชัดเจนว่าประเทศไทยยังขาดกฎหมายในส่วนของการห้ามน าเข้าซึ่งเศษซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการใช้งานแล้วและอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ  

2.  กฎหมายการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
พ.ศ. 2522 ฉบับนี้ยังขาดมาตรการบังคับที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการ กล่าวคือ กฎหมายให้อ านาจ
ก าหนดประเภทชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จ านวน ปริมาตร ขนาด น้ าหนัก ราคา ชื่อที่ใช้ในทางการค้า 
ตรา เครื่องหมายการค้า ถิ่นก าเนิด ส าหรับสินค้าที่ส่งออกหรือน าเข้า และการก าหนดค่าธรรมเนียม
พิเศษ ดังนั้น จึงเห็นได้ชัดว่ากฎหมายยังขาดในส่วนของรายละเอียดที่ผู้น าเข้า หรือ ผู้ส่งออก ต้อง
ปฏิบัติต่อไปภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าหรือส่งออกไปแล้ว เช่น การจดแจ้งวิธีการจัดเก็บ
สินค้า การก าจัดสินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ภายหลังการแปรรูปสินค้าที่น าเข้ามาแล้ว เป็นต้น จาก
ปัญหาดังกล่าวนี้ประกอบกับความไม่ชัดเจนของการก าหนดประเภทของสินค้าที่ห้ามน าเข้า
ภายในประเทศไทย จึงยังส่งผลให้ประเทศไทยยังเป็นแหล่งรองรับสินค้าที่ลักลอบทิ้งขยะโดยเฉพาะ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นขยะที่ยากต่อการก าจัดจากประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นเอง 

 

 
 
ภาพที่ 5.8  บทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก 
                และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 
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3)  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับผู้ผลิตหรือผู้ก่อก าเนิดขยะตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 

วัตถุประสงค์ของกฎหมายศุลกากรมีขึ้นเพ่ือควบคุมการน าเข้าและส่งออกให้
ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนที่กฎหมายศุลกากรก าหนด ทั้งในเรื่องการยื่นใบขนสิ่งสินค้า การช าระค่าอากร 
การวางหลักประกัน เป็นต้น ทั้งนี้  หากผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงการช าระค่าอาการหรือช าระอากรในจ านวนที่น้อยลงกว่าความเป็นจริง 
หรือมีการหลักลอบน าสิ่งของต้องห้ามเข้าน าเข้าหรือส่งออกภายนอกราชอาณาจักรแล้วจะมีโทษจ าคุก 
โทษปรับ โทษริบทรัพย์สิน และโทษอ่ืน ๆ เช่น การท าลายทรัพย์สินหรือน าออกจ าหน่าย และให้
ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  ทั้งนี้ อัตราค่าอากรส าหรับการน าเข้าหรือการส่งออกนอก
ราชอาณาจักรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ในการค านวณเงินอากรที่
ต้องเสียหรือจ่ายคืนแต่ละรายการ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง 

ส าหรับความเกี่ยวโยงกับประเด็นปัญหาในเรื่องเศษซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของกฎหมายศุลกากรนี้จะเข้ามาช่วยควบคุมผู้น าเข้าและผู้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็นสินค้าใหม่และสินค้ามือสองที่จะถูกส่งเข้ามายัง
ราชอาณาจักรไทย โดยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกจัดไว้ในหมวด 16 ของ
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 นอกจากนี้ กรมศุลกากรยังได้ออกประกาศกรมเพ่ือ
ก าหนดรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศษซากของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ไว้ ได้แก่ 

1. ประกาศกรมศุลกากรที่ 14/2546 เรื่อง การน าของเสียที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายหรือความเสียหายต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมเข้ามาในประเทศไทย อัน
เป็นการออกประกาศเพ่ือให้สอดรับกับอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการ
ก าจัดของเสียอันตรายข้ามแดนเพ่ือป้องกันมิให้มีการน าของเสียอันตรายเข้ามาท้ิงในประเทศไทย 

2. ประกาศกรมศุลกากรที่  50/2546 ก าหนดจ าแนกรหัสสถิติสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว เพ่ิมเติมจากรหัสของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและการเก็บสถิติ และเพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

ข้อสังเกตต่อการปรับใช้กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
ประเภทซากของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้ 

การที่กรมศุลกากรได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าเข้าของเสียที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายตามประกาศของกรมศุลกากรที่ 14/2546 นั้น หากพิจารณาโดยไม่ถี่ถ้วนอาจพบว่า
ประกาศดังกล่าวอาจจะมีความขัดแย้งกับประกาศกรมศุลกากรที่ 50/2546 อันเป็นประกาศที่
สนับสนุนให้มีการน าเข้าซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วเข้ามาในประเทศโดย
การจ าแนกรหัสสินค้าเป็นคนละประเภท แต่เมื่อพิจารณาประกอบกับประกาศของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ ได้ประกาศเรื่องเงื่อนไขในการอนุญาตให้น าเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 
พ.ศ. 2546 นั้นจะพบว่าประกาศของกรมศุลกากรฉบับที่ 50/2546 นั้นมีขึ้นเพ่ือต้องการที่จะแบ่งแยก
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ให้ชัดเจนระหว่างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่เป็นของมือสองเพ่ือ
ประโยชน์ในการคัดแยกสินค้าและการเก็บสถิติ รวมถึงการค านวณอากรที่ต้องช าระอีกประการหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม กฎหมายศุลกากรก็สามารถช่วยในการบริหารจัดการกับขยะประเภทซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เพียงการเก็บอากรและการเก็บสถิติ เพียงเท่านั้น แต่การบริหาร
จัดการขยะเพ่ือให้ครอบคลุมทั้งระบบนั้นยังจ าเป็นต้องค านึงตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบของการผลิต
สินค้าไปจนถึงการคัดแยกเพ่ือก าจัด ดังนั้น กฎหมายศุลกากรจึงยังไม่สามารถที่จะเข้ามาจัดการกับ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ท้ังระบบ  

บทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร 
พ.ศ. 2530 แสดงออกได้ดังภาพที่ 5.9 

 

 
 
ภาพที่ 5.9  แสดงบทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติศุลกากร  
               พ.ศ. 2469 และ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  
 

5.2.2.2  มาตรการทางกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับ “ผู้ประกอบการสถานบ าบัดขยะ 
ผู้รวบรวมขยะ และผู้ประกอบการรีไซเคิล” 
1)  มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สถานบ าบัดขยะ ผู้รวบรวมขยะ 

และผู้ประกอบการรีไซเคิลตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความ

เสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการวางมาตรการควบคุมการท าเหมือนผลิตแร่ การ
ครอบครองแร่ การจ าหน่ายแร่  รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเหมืองแร่และความจ าเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศกฎหมายแร่ฉบับนี้ได้ให้ค านิยามไว้ในมาตรา 4 
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โดยให้ความหมาย “แร่” หมายความว่า ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมี
กับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ไม่ว่าจะต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้หรือไม่ 
และหมายความรวมตลอดถึงถ่านหิน หินน้ ามัน หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จากโลหกรรม น้ าเกลือ
ใต้ดิน หินซึ่งกฎกระทรวงก าหนดเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายซึ่ง
กฎกระทรวงก าหนดเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงน้ า เกลือสินเธาว์ 
ลูกรัง หิน ดิน หรือทราย 

จากค านิยามของ “แร่” ในข้างต้น จึงอาจเข้ามามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
ผู้ประกอบการรวบรวมและคัดแยกขยะจนถึงขั้นการรีไซเคิลขยะได้ เนื่องจากซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีส่วนประกอบของโลหะที่มีค่า เช่น ทองค าจากแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคัดแยกออกมาจนมีราคาได้ ดังนั้น จากกระบวนการคัดแยกเพ่ือการรีไซเคิล
จนได้โลหะมีค่าเกิดขึ้นนี้จัดเป็น “แร่” ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ดังนั้น กรณีดังกล่าวนี้จึง
อาจสร้างความสับสนให้แก่โรงงานรีไซเคิลที่ท าการคัดแยกผลิตภัณฑ์ว่าโลหะมีค่าต่าง ๆ ที่ได้จาก
กระบวนการรีไซเคิลจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายแร่หรือไม่เพียงใด เนื่องจากอาจมีโลหะมีค่า
อยู่ภายใต้กฎหมายแร่แล้วการซื้อขายเพ่ือประกอบธุรกิจ หรือการมีในครอบครองเกินปริมาณย่อมอยู่
ภายใต้มาตรการควบคุมของกฎหมายแร่นั่นเอง 

บทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 แสดงออกได้ดังภาพที่ 5.10 

 
ภาพที่ 5.10  บทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
 

2)  มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สถานบ าบัดขยะ ผู้รวบรวมขยะ 
และผู้ประกอบการรีไซเคิลตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 

วัตถุประสงค์ในการตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้นเพื่อควบคุมและก าหนดบทลงโทษ
ผู้ค้าของเก่าโดยเฉพาะวัตถุโบราณ หรือศิลปะโบราณ เนื้อหาส าคัญของกฎหมายควบคุมการขาย
ทอดตลาดและค้าของเก่าฉบับนี้ คือ การควบคุมผู้ประกอบการค้าของเก่าหรือขายทอดตลาดต้องขอ
ใบอนุญาตประกอบการอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า (มาตรา 5) โดยใบอนุญาตดังกล่าวมี
ลักษณะเป็นการเฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้กันได้ (มาตรา 11) และการให้ค านิยาม “ของเก่า” 

ข้อพิจารณา 

กฎหมายหลัก พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 

กรณีโลหะมีค่าที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิล: 
ความสับสนภายใต้การควบคุมของกฎหมาย

แร่ 



197 

หมายความว่า ทรัพย์ที่เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายโดยประการอ่ืนอย่างทรัพย์ที่ใช้แล้ว  ทั้งนี้ 
รวมถึงของโบราณด้วย (มาตรา 3) รวมถึงการก าหนดหน้าที่ของผู้ค้าของเก่า (มาตรา 8) ดังนี้ 

1. ต้องแสดงนามของตนและค าว่า “ผู้ค้าของเก่า” ไว้  ที่ท าการของตน 
พร้อมทั้งใบอนุญาต 

2. มีสมุดบัญชีและรายการที่ค้าของเก่าทั้งหมด ตามแบบที่กฎหมายก าหนด
และน ามาให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตลงนามและประทับตราก่อนทุกเล่ม 

3. แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือนายตรวจ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์
ที่มีผู้มาเสนอหรือโอนให้ตนนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทางทุจริต 

4. ท าเลขล าดับเป็นเครื่องหมายปิดไว้ที่ของให้ตรงกับเลขล าดับในสมุด
บัญชีเพ่ือสะดวกในการส ารวจ 

ข้อพิจารณาต่อการปรับใช้กฎหมายควบคุมการขายทอดตลาดและการค้า
ของเก่าที่เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะประเภทซากของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับกฎหมายฉบับนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เฉพาะในส่วนที่ควบคุมการค้าของเก่า เนื่องจากในสภาพสังคมไทยหากต้องการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิด
ใด ๆ มักจะนิยมขายให้แก่ซาเล้งหรือคนขายของเก่า ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่าอาชีพขายของเก่า
โดยเฉพาะการรับซื้อเศษขยะประเภทต่าง ๆ ที่สามารถน ามารีไซเคิลได้เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก ผู้ค้า
ของเก่ามักจะนิยมลงพ้ืนที่ในชุมชนหรือหมู่บ้านเพ่ือการซื้อของเก่า อนึ่ง ผู้ค้าของเก่าจ านวนมากมัก
ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่าโ ดยการขอ
ใบอนุญาตในการด าเนินการแต่ประการใด เนื่องจากเป็นผู้ค้าของเก่ารายเล็ก ๆ ที่รับซื้อของเก่าเพ่ือ
น าส่งให้แก่ร้านค้าของเก่ารายใหญ่ ๆ นั่นเอง จากปัญหาของผู้ค้าของเก่ารายเล็กตลอดจนถึงผู้ค้าของ
เก่ารายใหญ่จึงจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาประกอบการออกกฎหมายเพ่ือการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วย เนื่องจากการควบคุมโดยใบอนุญาตอาจไม่สามารถควบคุมและ
แก้ไขกับสภาพปัญหาของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ท้ังหมด  

5.2.2.3  มาตรการทางกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับ “หน่วยงานภาครัฐ” ในการ
บริหารจัดการขยะ 

การศึกษามาตรการทางกฎหมายของไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบภายในกระบวนการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนนี้ 
ผู้ศึกษาพบว่ามาตรการทางกฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของภาครัฐที่เข้ามามีบทบาท
ในการส่งเสริมและควบคุมการบริหารจัดการกับขยะเป็นการเฉพาะ เช่น หน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รับ
มอบอ านาจจากกฎหมายแม่บทในการวิธีการรับ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย หรือ กรณีของ
หนว่ยงานภาครัฐที่เข้ามาส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชน เป็นต้น 

1)  กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ก าหนดให้อ านาจแก่หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น 

กฎหมายในกลุ่มนี้เป็นกฎหมายที่ให้อ านาจแก่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการกับขยะประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ส่งเสริมให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
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และเพ่ือให้การบริหารจัดการกับขยะบางประเภทมีความสะดวกและรวดเร็วพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ยังได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่รวมถึงวิธีการรับ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยให้แก่หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบดูแลอีกด้วย ดังนั้น หน่วยงานส่วนท้องถิ่นจึง
ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการกับขยะประเภทต่าง ๆ 

กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ก าหนดให้อ านาจแก่หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 6 ฉบับ คือ 

1)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพ่ือก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ และการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง (มาตรา 4) และ
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง โดยการให้บริการสาธารณะในการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย ตลอดจน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 16-18) 

2)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กฎหมายเทศบาลฉบับนี้ได้
จัดแบ่งเทศบาลออกเป็น 3 ระดับ คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โดยเทศบาลทั้ง 
3 ระดับต่างมีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 50(3), 53(1), 56(1) เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ในการ
รักษาความสะอาดตลอดถึงการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย กฎหมาย
เทศบาลได้ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจในการตราเทศบัญญัติเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของ
เทศบาลได้ (มาตรา 60)  

เนื่องจากหน้าที่ในการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นหน้าที่ที่อยู่ใน
ขอบข่ายอ านาจของเทศบาลทุกระดับ ดังนั้น เทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปสามารถที่จะเข้ารวมตัวกัน
จัดตั้งองค์การขึ้น เรียกว่า “สหการ” มีสภาพเป็นทบวงการเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร 
ประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย (มาตรา 58) 

3)  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 กฎหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับนี้ได้ก าหนดให้ในแต่ละจังหวัดให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และก าหนดอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ในหมวด 4 ของกฎหมาย และก าหนดหน้าที่ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต้องคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 45(7)) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงมีหน้าที่ต้องดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในเขตพ้ืนที่ของตน โดยการ
ตราข้อบัญญัติเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 51) 

4)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 กฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลฉบับนี้จัดตั้งขึ้นให้ต าบลหนึ่งให้มีสภาต าบล
สภาหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนของอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความ



199 

สะอาดของท้องที่เพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้น กฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลฉบับนี้ได้
ก าหนดอ านาจหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน กล่าวคือ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของของสภาต าบลไว้
ในมาตรา 23(3) สภาต าบลมีหน้าที่ต้องจัดให้มีและรักษาทางระบายน้ า และรักษาความสะอาดของ
ถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ต้องพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และมีหน้าที่ต้องรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง
ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามมาตรา 67(2) เช่นเดียวกันกับสภาต าบล ดังนี้ อ านาจหน้าที่ในการ
ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจึงเป็นทั้งของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการตามภารกิจได้ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  (มาตรา 71) โดยมี
สภาต าบลท าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 
46) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจะเข้ามาช่วยการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเป็นข้อกฎหมายที่ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลทั้งในแง่ของการก าหนดผู้ด าเนินการ ค่าธรรมเนียมการเก็บขน และรายละเอียดของการ
ด าเนินการต่าง ๆ เป็นต้น  

5)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528วัตถุประสงค์ของการออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครขึ้นเพ่ือให้การ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมและคล่องตัวสามารถสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนได้โดยสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยการก าหนดให้กรุงเทพมหานครเป็น
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (มาตรา 6) มีการบริหารงานผ่านสภา
กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (มาตรา 9) กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการดูแลรักษาความสะอาดไว้ในมาตรา 89(4) และ (10) ให้รักษาความ
สะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตกรุงเทพมหานครและดูแลรักษาที่สาธารณะ  
โดยการตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (มาตรา 97)  

6)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 
เหตุผลในการออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งและคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็น
ชองของสภาท้องถิ่นและเพ่ือให้เมืองพัทยามีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง สอดคล้องกับหลักการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ให้อ านาจแก่เมืองพัทยาในการด าเนินส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเมือง
พัทยาในมาตรา 62(2) และ (8) 
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บทสรุปของกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ก าหนดให้อ านาจแก่
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นท้ัง 6 ฉบับ แสดงออกได้ดังภาพที่ 5.11 

 
ภาพที่ 5.11  กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ก าหนดให้อ านาจแก่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นท้ังหมด 

 
ข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตาม

กฎหมายระดับท้องถิ่น จากบรรดากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ก าหนดให้อ านาจแก่หน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การ
บริหารส่วนต าบลต่างให้อ านาจในการดูแลจัดการกับสิ่งแวดล้อมภายในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ การ
จัดการกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการบริหารจัดการกับขยะมูลฝอย เพ่ือให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในเขต
ชุมชน อย่างไรก็ดี มาตรการทางกฎหมายในการจัดการกับขยะนั้นยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจและเป็นที่
น่าน ามาวิเคราะห์เพ่ิมเติมเพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการรับมือต่อการจัดการขยะใน
เขตพ้ืนที่ชุมชนต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น ดังที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

1. ในบรรดามาตรการทางกฎหมายได้มอบให้อ านาจและหน้าที่ในการ
จัดการกับขยะมูลฝอยภายในพ้ืนที่รับผิดชอบนั้น ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นปรากฏว่าขยะนั้นมีหลาย
ประเภทตั้งแต่ขยะมูลฝอยไปจนถึงขยะเทคโนโลยี ขยะสาธารณะสุขและขยะอุตสาหกรรม ดังนี้ 
สิ่งจ าเป็นส าคัญท่ีจะช่วยให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานให้บรรลุภารกิจก็คือ งบประมาณ
และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถส าหรับขยะแต่ละประเภทอันจะน าไปสู่การออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเพ่ือให้ฐานอ านาจในการด าเนินการก าจัดขยะได้อย่างถูกต้อง แต่ ในความเป็นจริงพบว่า
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นท่ีมีความใกล้ชิดในการก าจัดขยะนั้นต่างมีงบประมาณในการจัดการในด้านนี้ต่ า 
รวมถึงบุคลากรที่ยังขาดความเชี่ยวชาญทั้งในแง่การตรวจสอบและความรู้ในการจัดการกับขยะแต่ละ
ประเภท นอกจากนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือการขาดระบบการจัดเก็บขยะเทคโนโลยีประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้เกิดการจัดเก็บรวมไปกับขยะมูลฝอยต่าง ๆ อันอาจก่อให้เกิด
การรั่วไหลของสารอันตรายที่อยู่ภายในขยะเทคโนโลยีลงสู่สิ่งแวดล้อม 

แม้ว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในพ้ืนที่รับผิดชอบเช่นเดียวกัน แต่เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนขอบ

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2495 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 2521  
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อ านาจของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการก าหนดกรอบข้อบัญญัติข้อ
ท้องถิ่นต้นแบบเพ่ือให้การบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

2.  การรว่มมือกันในการด าเนินงานจัดการขยะ มาตรการทางกฎหมายส่วน
ท้องถิ่นได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปสามารถรวมตัวกันเพ่ือด าเนินงาน
ต่าง ๆ เช่น การเก็บขนขยะ รวมถึงการก าจัดขยะ เช่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
ก าหนดให้หน้าที่ในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลทั้งแต่สองแห่งขึ้นไปสามารถรวมตัวกันจัดตั้ง 
“สหการ” ขึ้นเพ่ือด าเนินการกับขยะให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้น แต่ปัญหาในทางปฏิบัติของการรวมตัวของ
เทศบาลเป็นสหการนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากทั้งในแง่ของอ านาจในการบริหาร รวมถึงบุคลากรตลอดจน
งบประมาณที่จะต้องจัดสรรให้แก่สหการนั้น(มาตรา 58) หรือ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 73 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการ
นอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือจัดท ากิจการที่จ าเป็นต้องท าและ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน ดังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจึงอาจร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นเพ่ือจัดท าโรงงานก าจัดขยะแต่ละประเภทได้ 

3.  การด าเนินการจัดเก็บขยะของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมีการ
ก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการเก็บขนในอัตราที่ต่ ากว่าที่ต้นทุนในการด าเนินการ ปัญหาในการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนนี้เป็นปัญหาในทางการเมือง เนื่องจากการเก็บขนขยะในแต่ละครัวเรือน
นั้นจะมีประชาชนที่เป็นฐานคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ดังนั้น หากท าการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนที่สูงเกินไปจะท าให้กระทบต่อคะแนนเสียงส าหรับการเลือกตั้งในครั้งต่อ ๆ 
ไปได้ นอกจากนั้นอาจน าไปสู่การไม่ให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะจาก
ครัวเรือนภายในชุมชนนั้น ๆ อีกด้วย 

ปัญหาต่อมาจากการคิดค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะคือการก าหนดปริมาณ
ของขยะที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้นจะก าหนดเป็น “ลิตรต่อวัน” แต่ในทาง
ปฏิบัติการเก็บขนขยะไม่สามารถด าเนินการเก็บขนได้ทุกวันอันเนื่องจากงบประมาณที่ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดสรรเพ่ือให้บุคลากรเก็บขนขยะได้ทุกวันให้ครบทั้งพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ จึงอาจมี
การก าหนดเป็นวันเว้นวัน หรือเก็บทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เป็นต้น จากปัญหาที่ไม่สามารถเก็บขยะได้
ทุกวันก็น าไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ขยะเกลื่อนถนน อันเนื่องจากขยะมีปริมาณมาก หรือ ปัญหา
จากสุนัขจรจัดมาคุ้ยเขี่ยขยะ เป็นต้น นอกจากนี้ การก าหนดปริมาณขยะเป็นลิตรนั้นเป็นการยากต่อ
การวัดปริมาณขยะของแต่ละครัวเรือน และยังมีเป็นช่องทางให้ เกิดการหลีกเลี่ยงการจ่าย
ค่าธรรมเนียมตามความเป็นจริงอีก อย่างไรก็ตามการก าหนดปริมาณการทิ้งขยะนี้จะช่วยควบคุมให้แต่
ละครัวเรือนก าจัดปริมาณการทิ้งขยะและอาจจะน าไปสู่การคัดแยกขยะก่อนการทิ้งได้อีกทางหนึ่งด้วย 
ดังนั้น การก าหนดปริมาณของขยะที่จะทิ้งจึงเป็นข้อก าหนดที่อาจจะน าไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุผลได้แต่
ต้องค านึงถึงการตรวจสอบให้รัดกุม 

4.  มาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่น เช่น กรุงเทพ 
มหานครตามมาตรา 92 กรุงเทพมหานครอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึง
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เป็นบทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่กรุงเทพมหานครในการสร้างโรงงานก าจัดขยะแต่ละประเภทได้ โดยน า
ค่าบริการที่เรียกเก็บมาเป็นค่าด าเนินการได้ ดังนี้ มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวนี้จึงอาจเป็นช่องทาง
ให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นด าเนินการลงทุนกับโรงงานก าจัดขยะหรือเปิดโอกาสให้เอกชน เข้ามาร่วม
ลงทุนต่อไป 

บทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะตามตามกฎหมายระดับท้องถิ่นแสดงออกได้ดังภาพที่ 5.12 

 

 
 
ภาพที่ 5.12  บทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายของเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตาม 
                 กฎหมายระดับท้องถิ่น 
 

2)  มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการขยะตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  

พระราชบัญญัติการผังเมืองฯ มีขึ้นเพ่ือการวางและจัดท าผังเมืองเพ่ือสร้าง
หรือพัฒนาเมืองเพ่ือส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่มีคุณค่าในทาง
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพ่ือบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิ
ประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ ส าหรับกฎหมายฉบับนี้ได้จัดแบ่งผังเมืองออกเป็น 2 
ประเภท197 ได้แก่ ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ โดยมีผังเมืองรวมเป็นผังในการก าหนดนโยบายการ

                                                           
197  มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
“การผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดท าและด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผัง

เมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพ่ือสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของ
เมืองขึ้นใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหาย เพ่ือให้มีหรือท าให้ดียิ่งขึ้นซึ่ง
สุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความ
ปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพ่ือส่ งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อม เพ่ือด ารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม 

ขาดงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ปัญหาการร่วมมือกันในการด าเนินงานจัดการขยะในรูปของ
สหการ  

ปัญหาในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนนี้เป็นปัญหา
ในทางการเมือง ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
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พัฒนาพ้ืนที่และผังเมืองเฉพาะท าหน้าที่ในการก าหนดรายละเอียดเพ่ือการพัฒนาให้ไปเป็นตามที่
ก าหนดไว้ในผังเมืองรวม การประกาศใช้ผังเมืองรวมเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท าหน้าที่เป็นผู้ลงนามประกาศใช้ผังเมืองรวมในรูปแบบของ
“กฎกระทรวง” ในขณะที่ผังเมืองเฉพาะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นในการจัดท าภายหลังจากมี
กฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวม (มาตรา 29)  กฎหมายจึงก าหนดให้การวางผังเมืองเฉพาะต้องประกาศ
เป็นพระราชบัญญัติ (มาตรา 41) เนื่องจากการพัฒนาตามผังเมืองเฉพาะอาจกระทบต่อสิทธิของ
บุคคลภายนอกได้  

ข้อพิจารณาต่อการปรับใช้กฎหมายผังเมืองที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
ประเภทซากของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สืบเนื่องจากขยะประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จัดเป็นขยะที่อาจมีสารอันตรายที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น การจัดเก็บ การขนส่ง รวมไปถึงการก าจัดขยะเหล่านี้จึงจ าเป็นต้องพิจารณาให้
พิเศษกว่าขยะมูลฝอยโดยทั่วไป การเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงมีความจ าเป็นและมี
ความส าคัญก่อนที่ซากผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกรวบรวมเพ่ือการก าจัดต่อไป ดังนั้น สถานที่เก็บรวบรวม
หรือสถานที่รับซื้อซากผลิตภัณฑ์จึงต้องได้รูปแบบตามที่เหมาะสม กฎหมายผังเมืองอาจจะมีส่วนใน
การบริหารการใช้พ้ืนที่ภายในชุมชน ซึ่งหากผู้จัดท าผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะไม่ได้ก าหนดหรือ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าถึงสถานที่ที่ต้องใช้ในการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาพื้นที่ที่ขัดแย้งกับกฎหมายผังเมืองได้ ดังนั้น หากต้องการพัฒนากฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้ว การวางผังเมืองจึงเป็นปัจจัยส าคัญเพ่ือให้การ
พัฒนาสอดคล้องกันและเป็นการป้องกันการบังคับใช้กฎหมายที่มีลักษณะขัดแย้งกับกฎหมายอ่ืน ๆ 
ประกอบด้วย  

3)  มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภาครัฐเป็นการเฉพาะใน
การส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

กฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจให้การจัดเก็บภาษีอากรของรัฐต่ ากว่าเป้าหมาย ภาระหนี้
สาธารณะเพ่ิมข้ึนส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังของรัฐบาล สมควรปรับปรุงการให้สิทธิและประโยชน์
ด้านภาษีอากรแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการให้สิทธิ

                                                           

สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพ่ือบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่
งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ 

“ผังเมืองรวม” หมายความว่า แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุม
โดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ 
และสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง 

“ผังเมืองเฉพาะ” หมายความว่า แผนผังและโครงการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหรือด ารงรักษา
บริเวณเฉพาะแห่ง หรือกิจการที่เก่ียวข้อง ในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพ่ือประโยชน์แก่
การผังเมือง  
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และประโยชน์ด้านภาษีอากรของรัฐ ส าหรับข้อพิจารณาทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะได้ก าหนดไว้ในมาตรา 19 ถึงโครงการที่
คณะกรรมการจะให้การส่งเสริมได้จะต้องเป็นโครงการลงทุนที่มีมาตรการอันสมควรที่จะป้องกันและ
ควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันมีนโยบายเพ่ือส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย รวมถึงกิจการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

(1)  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2543 ลงวันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2543 เรื่อง ประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน 
รายละเอียดของประกาศฉบับนี้ก าหนดให้กิจการนิคมอุตสาหกรรมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ข้อ 6.4.1) 
และ กิจการบริการบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดหรือขนถ่ายขยะกากอุตสาหกรรมหรือสารเคมีที่เป็นพิษ (ข้อ 
6.4.2) เป็นกิจการที่ให้ความส าคัญเป็นพิเศษในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  

(2)  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ส. 3/2546 ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
หรือชิ้นส่วนแบบครบวงจร ถือเป็นกิจการที่ให้ความส าคัญเป็นพิเศษต่อท้ายประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ภายใต้เงื่อนไข 4 ประการ คือ 1.
โครงการต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นปลายและต้องมียอดขายผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายไม่ต่ ากว่าปี
ละ 2,500 ล้านบาท หากใดมียอดขายต่ ากว่านี้ จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีนั้น 2.ไม่
รวมถึงกิจการค้าปลีก 3.ต้องเสนอแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการในประเทศเพ่ือให้
ส านักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4.กิจการส่วนที่ด าเนินการไปแล้วจะไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์
ด้านภาษีอากร 

(3)  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2549 ลงวันที่ 20 
มีนาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง การยกเว้นอากรขาเขาเครื่องจักรส าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ส าหรับโครงการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน สามารถน าเข
าเครื่องจักรมาเพ่ือปรับปรุงและทดแทนเครื่องจักรเดิม หรือเพ่ือเพ่ิมก าลังผลิตในโครงการเดิมไมว่าจะ
เปิดด าเนินการเต็มโครงการแล้วหรือไมก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ไดรับการส่งเสริมโดยไดรับยกเว้น
อากรขาเข้าเครื่องจักร 

(4)  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 10/2547 ลงวันที่ 20 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่ใช้เพ่ือการประหยัดพลังงาน เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่ได้รับการส่งเสริมจะต้องน าเข้า
เครื่องจักรภายใน 2 ปี นับแต่วันอนุมัติ และจะต้องยื่นค าขอน าเข้าเครื่องจักรภายในวันที่ 30 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

(5)  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 11/2547 ลงวันที่ 28 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าส าหรับแม่พิมพ์เครื่องจักรที่ใช้การการ
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  

ข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จากประกาศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่
กล่าวมาทั้งหมดนี้ ส่วนใหญ่เป็นมาตรการเพ่ือส่งเสริมการลงทุนประเภทเครื่องจักรเพ่ือการผลิต
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ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าจะเป็นมาตรการในการส่งเสริมให้เกิดการน าเข้ า
เครื่องจักรเพ่ือการรีไซเคิลหรือเพ่ือการก าจัดเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
มาตรการดังกล่าวจึงเป็นมาตรการทางการตลาดเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวเข้าสู่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วที่เน้นการอุตสาหกรรมการผลิตเป็นส่วนส าคัญ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นนี้จึงอาจ
เป็นปัญหาต่อมาส าหรับซากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นที่อยากต่อการจัดการและก าจัด ดังนั้นจึงยังเป็นการ
ออกมาตรการที่ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างครบวงจร อย่างไรก็ดี การออกมาตรการเพ่ือการ
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่ใช้เพ่ือการประหยัดพลังงานก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามาตรการนี้จะ
สามารถน ามาปรับใช้กับเครื่องจักรเพ่ือการคัดแยกและก าจัดขยะได้หรือไม่  ประกาศของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงยังไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการลงทุนเพ่ือการรีไซเคิล
รวมไปถึงการก าจัดเศษซากของขยะเทคโนโลยี ดังนั้น มาตรการในการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือจูงใจให้
ผู้ประกอบการหันมาลงทุนกับกิจการรีไซเคิลและการก าจัดขยะนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาเครื่องมือ
เศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งเครื่องทางการเงินการคลัง ตลอดไปถึงเครื่องมือทาง
การตลาดด้วย 

4)  มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภาครัฐเป็นการเฉพาะใน
การส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  

เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ เ พ่ือให้ เกิดการจัดตั้ งนิคม
อุตสาหกรรมขึ้นได้ด้วยดีและเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการค้าของประเทศ จากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกฎหมายฉบับนี้ก็เพ่ือส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาในทางอุตสาหกรรม กฎหมายฉบับนี้แม้จะเป็นกฎหมายที่ต้องการจะ
พัฒนาอุตสาหกรรม แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ให้ความส าคัญในด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมด้วย เห็นได้จากประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและข้อบังคับ
คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่ายังมีการให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ 
ดังเช่น  

1. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 45/2541 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งน้ าทิ้งที่ระบาย
ออกต้องมีความเร็วเพียงพอที่จะพัดพาสิ่งปฏิกูลให้ไหลลงท่อระบายน้ าทิ้งส่วนกลางโดยไม่ตกค้าง และ
ต้องมีมาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงอีกด้วย 

2. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 46/2541 เรื่อง การ
ก าหนดอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม การก าหนด
มาตรการนี้เพ่ือควบคุมไม่ให้สภาวะทางอากาศถูกท าลายจากการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม
ภายในนิคมอุตสาหกรรม 

3. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 47/2541 เรื่อง การ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในนิคมอุตสาหกรรม ก าหนดให้มีการแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วที่เป็นขยะมูลฝอยขยะทั่วไปและขยะอันตรายแยกจากกันเป็นสัดส่วน จัดเก็บไว้ในที่รองรับที่
เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญก่อนน าไปก าจัด โดยมีชื่อหรือเครื่องหมายแสดงไว้ที่
สถานที่จัดเก็บ หรือภาชนะท่ีจัดเก็บ ระบุชนิดหรือประเภทของขยะให้ชัดเจน  
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ข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตาม
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 จากการศึกษาค้นคว้ากฎ ระเบียบ 
รวมถึงประกาศต่าง ๆ ที่ออกตามความของพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมจะไม่ปรากฏถึงการ
มาตรการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาที่สะอาดโดยตรง จะมีเพียงการควบคุมการ
ปล่อยสารอันตรายต่าง ๆ ออกจากโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึง
เป็นเพียงกฎหมายที่สามารถควบคุมการปล่อยสารอันตรายที่จะท าลายสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังไม่ มี
มาตรการที่สามารถจะพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาพลังงานที่สะอาดพร้อมกับการสามารถก าจัดซากของเสียจากขยะประเภทต่าง ๆ ได้อย่างครบ
วงจร  

จากที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ลงทุนทั้ง 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และ พระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พบว่ากฎหมายที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและ
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการก าจัดขยะทุกประเภท โดยเฉพาะขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถน าเศษซากไปรีไซเคิลเพื่อใช้ใหม่ รวมถึงชิ้นส่วนบางประเภทที่มีโลหะมีค่า
เป็นส่วนประกอบ ดังนั้น กฎหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุนทั้งสองฉบับนี้จึงยังไม่สอดคล้องกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่ต้องพัฒนาควบคู่กันทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไร
ก็ตามหากพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกฎหมายทั้งสองฉบับนั้นก็เพ่ือที่จะส่งเสริมให้
เศรษฐกิจพัฒนาไปอย่างไม่ขาดดุลการค้า ดังนี้ หากกฎหมายออกมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เคร่งครัด
มากมักจะท าให้ต้นทุนในด้านการลงทุนมีค่าใช้จ่ายที่สูงเพ่ิมขึ้นมาก จึงเกรงว่ าจะไม่ได้รับการตอบรับ
ด้านการลงทุนจากนักลงทุนมากนัก ดังนี้ เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมด้านการลงทุนต่อการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการกับขยะประเภทเทคโนโลยีให้เกิดผลขึ้นภายในประเทศไทย จึงควรออกมาตรการ
ทางสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับ
การออกมาตรการส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมการรีไซเคิลให้เพ่ิมขึ้นเพ่ือรับมือกับขยะ
ประเภทต่าง ๆ ที่เพ่ิมมากขึ้นจากการพัฒนาประเทศ และยังอาจสร้างรายได้จากการรีไซเคิลขยะไป
พร้อมกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสอดคล้องกับมาตรฐานสากล สิ่ งส าคัญที่ขาดไม่ได้นั้นคือ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การจะท าให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่สม่ าเสมอนั้นจ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทั้งผู้ประกอบการและผู้บังคับใช้กฎหมายที่ต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่อง
นั้น ๆ ด้วย 

บทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการลงทุนของ
ประเทศไทยแสดงออกได้ดังภาพที่ 5.13 ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.13  บทสรุปของข้อพิจารณามาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุน 

  
 
5.2.3  บริบทของสังคมไทยต่อมาตรการทางกฎหมายในการก าหนดหน้าที่และความ

รับผิดชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เมื่อมาตรการทางกฎหมายเป็นตัวก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต 
กลุ่มผู้บริ โภค กลุ่มร้านค้าปลีกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  กลุ่ม
ผู้ประกอบการเอกชนด้าน การรีไซเคิล การบ าบัด การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ /การคืนสภาพ การ
ก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่น ในส่วนนี้ ผู้ศึกษาจึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ถึงบริบทของสังคมไทยภายใต้กลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการร่างบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 
2520 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 
2/2543, ส. 3/2546, 6/2549, 10/2547, 

11/2547  

ส่วนใหญ่เป็นมาตรการเพื่อส่งเสรมิการลงทุน
ประเภทเครื่องจักรเพื่อการผลิตผลิตภณัฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสม์ากกว่าจะเป็น
มาตรการในการส่งเสริมให้เกิดการน าเข้าเครื่องจักร

เพื่อการรีไซเคลิหรือเพื่อการก าจัดเศษซาก
ผลิตภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยที่ 45-47/2541  

ไม่ปรากฏถึงการมาตรการส่งเสรมิการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาท่ีสะอาดโดยตรง 
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ตารางท่ี 5.1  ข้อเสนอส าหรับร่างกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 
                 อิเล็กทรอนิกส์พิจารณาจากบริบทของคนไทย 
 

บริบทของคนไทย 
 

ข้อเสนอส าหรับร่างกฎหมายเพื่อการบริหาร
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มผู้ผลิต 

- ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ ผลิตและผู้ น า เข้ า
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ร วมถึ ง ซากผลิ ตภัณฑ์ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไฟ ฟ้ าและ
อิ เล็ กทรอนิกส์ เป็ นจ านวนมาก แต่ยั ง ไม่ มี
กฎหมายก าหนดบทบาทและหน้าที่ให้แก่บุคคลใน
กลุ่มนี้   

- ร่างกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการกับซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควร
ก าหนดบทบาทและหน้าที่ให้แก่บุคคลในกลุ่มนี้
ให้ชัดเจน เช่น หน้าที่ในการเก็บซากผลิตภัณฑ์
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้
เครื่ องหมายทางการค้าของผู้ ผลิตมาเข้ า
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ซ า ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกหลัก
วิชาการ หน้าที่เก็บข้อมูลปริมาณการขายและ
ปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บได้ในแต่ละปี เป็นต้น 
 

กลุ่มผู้บริโภค / ผู้ทิ้ง 
- มีลักษณะนิสัยไม่แยกขยะก่อนทิ้ง 
- มีแนวความคิดที่ว่าซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่มีมูลค่า จึงไม่นิยม
ทิ้ ง ซ า ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นไป 
- จากแนวความคิดที่เห็นมูลค่าของซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จึงท าให้คนไทย
ไม่ยินยอมที่จะจ่ายค่าตั๋วรีไซเคิลแน่นอน  
 

- ควรมี ร่ า งกฎหมายก าหนดหน้าที่ ให้ แก่
ประชาชนไทยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  
- รณรงค์และออกกฎระเบียบก าหนดวันทิ้งซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
แยกต่างหากจากขยะมูลฝอยทั่วไป 
- ให้ผู้ผลิตคิดราคาต้นทุนการด าเนินการเพ่ือ
การรี ไซ เคิ ล รวมกับราคาขายผลิ ตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใหม่แทนการ
เก็บเงินค่าตั๋วรีไซเคิลโดยตรงจากประชาชน 
 

กลุ่มร้านค้าปลีกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
- ปัจจุบันร้ านค้าปลีกที่ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
มีจ านวนที่มากขึ้นตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
อย่างไรก็ตาม ร้านค้าเหล่านี้ยังไม่มีหน้าที่ใด ๆ  

- ร่างกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทยควรก าหนดหน้าที่ให้ร้านค้าปลีก
เหล่านี้ เพื่อให้ร้านค้าปลีกเข้ามามีส่วนร่วมใน  
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 

 

บริบทของคนไทย 
 

ข้อเสนอส าหรับร่างกฎหมายเพื่อการบริหาร
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
ในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
นอกจากนี้ ร้ านค้ าปลีก เหล่ านี้ จะท าหน้ าที่
เฉพาะงานจ าหน่ายเท่านั้น ในขณะที่หากสินค้าที่
จ าหน่ายมีความช ารุดหรือบกพร่องจากการผลิต 
ผู้ บ ริ โ ภคจะต้องท าหน้ าที่ ใ นการติ ดต่อกับ
ศูนย์บริการของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เอง 

การบริหารจัดการกับขยะประเภทนี้ โดยการ
ก าหนดให้ท าหน้าที่เป็นคนกลางในการรับซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จาก
ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ ต้ อ ง ก า ร จ ะ ซื้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใหม ่

กลุ่มผู้ประกอบการเอกชนด้าน การรีไซเคิล การบ าบัด การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่/การคืน
สภาพ การก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

- ข้อเท็จจริงในเรื่องของโรงงานประกอบการ 
รีไซเคิลของประเทศไทยเพียง 22 แห่งทั่วประเทศ
และยังไม่กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
- ผู้ประกอบการรีไซเคิลไม่มีเทคโนโลยีในการ
บ าบัดสารอันตรายที่มีอยู่ ในชิ้นส่วนของซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(เพราะต้องใช้ต้นทุนสูง) 
- ผู้ประกอบการรีไซเคิลในประเทศไทยจัดแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มตามแหล่งที่รับซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ กลุ่มที่รับ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
จากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก และกลุ่มที่รับ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
จากภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม 
- มาตรการทางกฎหมายในปัจจุบันมี เ พียง
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้า
ของเก่า พ.ศ. 2474 ที่ควบคุมให้ผู้ค้าของเก่าต้อง
ขึ้นทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- ประเทศไทยมีอาชีพร้านรับซื้อของเก่า รถเร่ 
หรือซาเล้ง ที่ประกอบการโดยไม่อยู่ภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย นอกจากนี้ผู้ประกอบการบางราย
ยังด าเนินการถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ 

- หน่วยงานภาครัฐควรเร่งสนับสนุนธุรกิจด้าน
การจัดการขยะประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
รีไซเคิล การบ าบัด การก าจัดซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
- หน่วยงานภาครัฐอาจลงทุนในด้านการการ
จัดการขยะประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรี
ไซเคิล การบ าบัด การก าจัดซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เ พ่ือเป็น
ต้นแบบให้ภาคเอกชนด าเนินการตาม เนื่องจาก
การประกอบการในด้ านนี้ จ า เป็นต้อง ใช้
งบประมาณในการด าเนินการที่ค่อนข้างสูง 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาเรื่องขยะถือเป็น
ปัญหาสาธารณะที่รัฐต้องเข้ามาจัดการ ดังนั้น 
แม้จะเป็นการลงทุนที่สู งรัฐก็ควรที่จะต้อง
ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สมบูรณ์ 
โดยการลงทุนในครั้งนี้ควรวางแผนการจัดตั้ง
โรงงานประกอบการให้ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ 
- ร่างกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทยควรก าหนดบทบาทและหน้าที่ของ
ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะใน  
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 

 

บริบทของคนไทย 
 

ข้อเสนอส าหรับร่างกฎหมายเพื่อการบริหาร
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเอาชิ้นส่วน
ที่มีค่าไว้ 

รูปแบบต่าง ๆ อย่างชัดเจนและครอบคลุม
ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม นอกจากนั้น การแก้ไข
ปัญหาของผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่า รถ
เร่  หรื อซาเล้ ง  ร่ า งกฎหมายควรก าหนด
มาตรการในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
ในระบบ และออกมาตรการก าหนดห้ามถอด
แยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของสาร
อันตรายลงสู่สิ่งแวดล้อมและชีวิตของคนรอบ
ข้าง 

กลุ่มหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 
- ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณและบุคลากร 
เนื่องจากขนาดที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น 
รวมถึงศักยภาพที่ต่างกันของผู้บริหารท้องถิ่น  

- ร่างกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทยควรก าหนดประเภทของหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ภายใต้หน้าที่ในการบริการ
ขนส่งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และออกมาตรการทางเพ่ือ
ก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของ
หนว่ยงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นได้วางแผนการบริหารจัดการในเรื่อง
ขยะได้ล่วงหน้าทั้งในด้านงบประมาณและ
บุคลากรเพ่ือรับผิดชอบในขอบเขตหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ 

 
5.3  มาตรการทางกฎหมายในกระบวนการของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 
      อิเล็กทรอนิกส์ (Life Cycle EEE) 
  

จากกรอบแนวความคิดของมาตรการทางกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ในกระบวนการ Life 
Cycle (ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.3.4) ผู้ศึกษาได้จัดแบ่งกระบวนการของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นห้ากรอบ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายต่อกระบวนการ 
(วงจร) ชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 5 กรอบ คือ  
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1.  การศึกษามาตรการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
2.  มาตรการทางกฎหมายด้านกระบวนการผลิต 
3.  มาตรการทางกฎหมายด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า 
4.  ระบบการขนส่งหรือรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
5.  กระบวนการคัดแยกขยะเพ่ือการบ าบัด รีไซเคิล และก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์  
6.  มาตรการทางกฎหมายใน “การก าหนดบทบาทของผู้ที่ต้องเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายใน

การก าจัดขยะ” 
7.  มาตรการทางกฎหมายใน “การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

จัดการขยะต้องเก็บข้อมูลและรายงานแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ” 
 

5.3.1  การศึกษามาตรการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ใช้สารอันตรายเป็น

ส่วนประกอบและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ง่ายต่อการถอดแยกชิ้นส่วนเพ่ือรีไซเคิล บ าบัด หรือ
ก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ภายหลังจากออกแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และผ่านกระบวนการทางการตลาดเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคได้ใช้
สอยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการถัดไป 

มาตรการทางกฎหมายไทย “ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” 
จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายอย่างแจ้งชัดให้ผู้ผลิตต้อง
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ง่ายต่อการถอดแยกชิ้นส่วนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการกับซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ เนื่องจากการออกแบบย่อมส่งผลต่อการเลือกใช้
วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบ รวมถึงสารเคมีที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนการออกแบบเพ่ือให้ง่ายต่อการถอดแยกส่วนประกอบในช่วงบั้นปลายชีวิตผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีการออกมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน มีเพียง
การด าเนินโครงการฉลากสีเขียว ที่เป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการและองค์กร
กลาง โดยมีส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยท าหน้าที่เป็น
เลขานุการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักด้นให้ผู้ผลิตเห็นความส าคัญทางสิ่งแวดล้อม การด าเนิน
โครงการฉลากสีเขียวนี้จึงเป็นมาตรการที่น าเอาหลัก EPR เข้ามาใช้เพ่ือป้องกันการเกิดซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ยากต่อการก าจัด ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความพร้อมในการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 97 ชนิด (รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) แต่ในปัจจุบันผู้ผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้ายังเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนน้อย มีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียง 2 ชนิดที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว คือ เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปรับอากาศ โดยผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่ยื่นขอฉลาก
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สีเขียว198 จากข้อมูลจ านวนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าร่วมโครงการนี้ จึงเป็นตัว
สะท้อนเพ่ือกระตุ้นให้ภาครัฐหันมาส่งเสริมโดยการมาตรการให้ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการ
ฉลากสีเขียวให้เพ่ิมข้ึน  
 

5.3.2  มาตรการทางกฎหมายด้านกระบวนการผลิต 
มาตรการทางกฎหมายไทย “กระบวนการผลิต” (รวมถึงการน าเข้าสินค้า) ในขั้นตอนการ

ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นี้ แม้จะมีกฎหมายควบคุมการด าเนินการ แต่
มาตรการกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต อาทิเช่น ยังขาด
มาตรการทางกฎหมายในกระบวนการควบคุมเครื่องจักรที่น ามาใช้ในการผลิต หรือ ขาดมาตรการทาง
กฎหมายในการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับมาตรการทางกฎหมายไทยที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเด็นส าคัญ (ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 5.1.2) อาทิ การ
ควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น การห้ามโรงงานผลิตตู้เย็นที่ใช้ในบ้านเรือนใช้สารซี
เอฟซีในกระบวนการผลิต การควบคุมการปล่อยของเสียหรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วประเภทต่าง ๆ ต้อง
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รวบถึงการควบคุมการจัดตั้งโรงงานที่
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (โรงงานล าดับที่ 105, 
โรงงานคัดแยกหรือฝังกลบ) และ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้
แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่  (โรงงานล าดับที่ 106, โรงงานรี
ไซเคิล) 

2. พระราชบัญญัติมาตรฐานอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 กฎหมายฉบับนี้เข้ามาควบคุมมาตรฐาน
การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยการก าหนดให้ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

3. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ควบคุมการผลิตโดยการห้ามใช้สารที่เป็นอันตราย
และเป็นอุปสรรคต่อการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6 ประเภท คือ ตะกั่ว 
ปรอท แคดเมียม เฮกซะวาเลนท์ โพลีโบรมิเนต/ไบไฟนนินส์ และโพลีโบมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ และ
ควบคุมการน าเข้าซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม โดยอ านาจของ
กฎหมายฉบับนี้ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกประกาศยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ.2522 เพ่ือก าหนดเงื่อนไขให้น าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว 
ที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักรได ้

                                                           
198 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, ส านักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว, รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากสีเขียว ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2557, ค้นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2558 จาก http://www.tei.or.th/greenlabel/pdf/2014-11-Name-GL-th.pdf  
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4. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 
ส าหรับกฎหมายฉบับนี้มีความส าคัญในการควบคุมการน าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์บางประเภท เข่น เครื่องวิทยุ เครื่องโทรเลข โทรศัพท์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 
เครื่องบันทึกเสียง ตู้ท าความเย็น กล้อง เป็นต้น  

5. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 
ควบคุมการน าเข้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็นสินค้าใหม่และ
สินค้ามือสองด้วยการก าหนดรหัสเพื่อใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการน าเข้าและส่งออกสินค้า 

 
5.3.3  มาตรการทางกฎหมายด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า และ การทิ้งซากผลิตภัณฑ์ของ

ผู้บริโภค 
มาตรการทางกฎหมายไทย “ขั้นตอนการจัดจ าหน่ายโดยร้านค้าปลีก” ในปัจจุบันประเทศ

ไทยยังไม่มีกฎหมายเข้ามาควบคุมโดยการก าหนดบทบาทหน้าที่ให้แก่ร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
จากผู้บริโภคเพ่ือส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบในการเก็บขน รีไซเคิล และก าจัดต่อไป 

มาตรการทางกฎหมายไทย “ขั้นตอนการทิ้งขยะโดยผู้บริโภค” ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายเข้ามาควบคุมการทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผลให้ผู้บริโภคที่
ต้องการทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องท าการทิ้งซากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ปะปน
กับขยะมูลฝอยทั่วไป และหากประเทศไทยยังคงขาดมาตรการทางกฎหมายในการก าหนดสถานที่ทิ้ง 
รวมทั้งเงื่อนไขในการทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนต่อไปเรื่อย ๆ ก็
อาจเกิดปัญหาการรั่วไหลของสารอันตรายที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ลงสู่สิ่งแวดล้อมต่อไปได้ 
 

5.3.4  มาตรการทางกฎหมายด้านระบบการขนส่งหรือรวบรวมซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

กระบวนการเก็บรวบรวมและขนส่งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่
จ าเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายมารองรับเพ่ือให้การขนส่งและเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไม่ก่อให้เกิดการรั่วไหลของสารอันตรายลงสู่สิ่งแวดล้อมเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการถัดไป 

มาตรการทางกฎหมายไทย “ด้านการขนส่งหรือรวบรวมขยะประเภทต่าง ๆ” ผลการศึกษา
พบว่าประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดในเรื่องการขนส่งเป็นการเฉพาะในกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งแต่ละฉบับ โดยกฎหมายที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการขนส่งขยะก าหนดไว้ใน 

1. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในมาตรา 20 ให้อ านาจแก่รัฐมนตรีในการ
ออกเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือก าหนดวิธีการขนส่ง การเก็บรักษา การก าจัด การท าลาย
ซึ่งวัตถุอันตราย แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการออกเป็นประกาศในเรื่องดังกล่าวแต่ประการใด  

2. กลุ่มกฎหมายระดับท้องถิ่นที่ให้อ านาจแก่หน่วยงานท้องถิ่นในการรักษาความสะอาด
ตลอดถึงการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย รวมถึง 
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3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาด าเนินการ ซึ่งอาจมอบ
อ านาจให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการแทนได้โดยการเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการให้บริการดังกล่าว 
และจากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ในปัจจุบันตามครัวเรือนต่าง ๆ ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือของเสียโดย
ไม่ได้ท าการคัดแยกก่อนทิ้ง ท าให้เศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ถูกทิ้งรวมกับ
ขยะมูลฝอยอื่น ๆ ของครัวเรือน 

4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ .ศ. 
2535 กฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพ่ือรักษาความสะอาดของบ้านเมืองและชุมชน โดยมีเนื้อหาบังคับให้
ประชาชนไม่ให้สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่สาธารณะทั้งพ้ืนดินและทางน้ า กฎหมายฉบับนี้จึงสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการสาธารณสุขที่ภายหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ได้ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่
สาธารณะเพ่ือรอการเก็บขนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายสาธารณสุขต่อไป  

 
5.3.5  มาตรการทางกฎหมายด้านกระบวนการคัดแยกขยะเพื่อการบ าบัด รีไซเคิล และ

ก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
กระบวนการถอดแยกเพ่ือรีไซเคิล บ าบัด หรือก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป โดยการด าเนินการในช่วงนี้มาตรการทางกฎหมายเป็นสิ่งที่ส าคัญอันมีส่วนช่วย
ควบคุมผู้ประกอบการในช่วงนี้ให้ต้องด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและมาตรฐานการ
ด าเนินงานที่ได้รับการรับรองและก าหนดไว้ การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นบทบาทของ
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบ นอกจากนี้เพ่ือให้ข้อมูลในการด าเนินการเพ่ือจัดการ
กับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้องเพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สามารถค านวณถึงอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ ผลกระทบและออกแบบแก้ไขจุดบกพร่องเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินการ  

มาตรการทางกฎหมายไทยใน “ด้านกระบวนการคัดแยกขยะเพ่ือการบ าบัด รีไซเคิล และ
ก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” พบว่ามาตรการทางกฎหมายไทยในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นี้มีกฎหมายเข้ามา
ควบคุมดังนี ้

1. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ที่มุ่งเน้นควบคุมการ
ปล่อยมลพิษลงสู่สิ่งแวดล้อมท้ังทางน้ า อากาศ ดิน ดังนั้นก่อนที่โรงงานอุตสาหกรรมจะปล่อยของเสีย
ลงสู่สิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องบ าบัดของเสียเหล่านั้นให้ได้มาตรฐานก่อนกระท าการดังกล่าว นอกจากนี้
กฎหมายดังกล่าวยังได้ก าหนดเรื่องการคัดแยกขยะไว้ โดยประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยที่ 47/2541 เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในนิคมอุตสาหกรรม ก าหนดให้มีการ
แยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นขยะมูลฝอยขยะทั่วไปและขยะอันตรายแยกจากกันเป็น
สัดส่วน จัดเก็บไว้ในที่รองรับที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญก่อนน าไปก าจัด โดยมี
ชื่อหรือเครื่องหมายแสดงไว้ที่สถานที่จัดเก็บ หรือภาชนะที่จัดเก็บ ระบุชนิดหรือประเภทของขยะให้
ชัดเจน  
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2. พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 เป็นกฎหมายที่มี
ขึ้นเพ่ือบังคับใช้กับกลุ่มคนรับซื้อของเก่าและค้าขายของเก่า ซึ่งในที่นี้ก็คือเศษซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยบรรดาผู้ประกอบการร้านค้ารับซื้อของเก่าจะต้องขออนุญาต
เพ่ือประกอบอาชีพดังกล่าว และต้องจัดท ารายการซื้อขายเพ่ือให้เจ้าพนักงานตรวจสอบได้ อนึ่ง 
กฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้กับคนรับซื้อของเก่าหรือซาเล้งที่ไม่มีสถานประกอบการเป็นหลัก
แหล่ง 

3. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาในการวางผังเมืองเพ่ือ
พัฒนาเมืองหรือชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ ส าหรับกฎหมายผังเมืองจะมีส่วนในการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือ
ใช้ในการจัดเก็บหรือสร้างเป็นศูนย์รับซื้อเศษซากผลิตภัณฑ์ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีชุมชนใดให้
ความส าคัญในการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากจะด าเนินการเพ่ือบริหาร
จัดการกับเศษซากผลิตภัณฑ์แล้ว นักกฎหมายจะต้องค านึงถึงกฎหมายการผังเมืองฉบับนี้
ประกอบด้วย 

4. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 กฎหมายฉบับนี้อาจมีผลบังคับกับเศษซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการคัดแยกชิ้นส่วนจนได้โลหะที่มีค่า เช่น ทองค าจาก
แผงวงจร เป็นต้น ซึ่งถือว่าแร่ตามกฎหมายฉบับนี้ ดังนั้น รัฐจึงควรออกแนวทางให้ชัดเจนถึงสภาพการ
บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้กับกรณีของแร่ที่ได้จากเศษซากผลิตภัณฑ์ว่าจะต้องด าเนินการตามกฎหมาย
แร่ฉบับนี้หรือไม่ประการใด 

 
5.3.6  มาตรการทางกฎหมายใน “การก าหนดบทบาทของผู้ที่ต้องเข้ามารับภาระ

ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ”  
ส าหรับมาตรการทางกฎหมายในเรื่องค่าใช้จ่ายนี้ ผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยยังไม่มีการ

ก าหนดเนื้อหาในส่วนของผู้ที่ต้องรับภาระในการจัดการกับขยะ มีเพียงมาตรการทางกฎหมายในส่วน
ของท้องถิ่นที่ก าหนดให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
จัดเก็บ และขนขยะเท่านั้น (ตามท่ีได้น าเสนอไปในส่วนหัวข้อที่ 5.3.1) 
 

5.3.7  มาตรการทางกฎหมายใน “การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดการขยะต้องเก็บข้อมูลและรายงานแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ”  

แม้ว่าประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 รวมถึง พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 แต่กฎหมายทั้งสองฉบับกลับไม่มี
ข้อบังคับให้ผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกต้องเก็บข้อมูลปริมาณการน าเข้าและส่งออกเพ่ือรายงานต่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นระยะ ดังนั้น หากต้องการทราบปริมาณการน าเข้าและส่งออกหน่วยงาน
ภาครัฐจึงต้องรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่ผู้น าเข้าและผู้ส่งออกยื่นมาเท่านั้น  
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ภาพที่ 5.12  กฎหมายไทยกับทางเดินชีวิตของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
5.4  มาตรการในการส่งเสริมร่างกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์ 
      เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

ส าหรับในส่วนนี้ ผู้ศึกษาจะน าเสนอถึงปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้ร่างกฎหมายเพ่ือการบริหาร
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ปัจจัยและสิ่งส าคัญในการส่งเสริมร่างกฎหมายนั้น มีทั้งสิ้น 5 ปัจจัย กล่าวคือ นโยบายของภาครัฐ 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการด าเนินการ มาตรการทางด้านการเงิน มาตรการทางด้านสังคม และ การ
ด าเนินการของภาครัฐ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

5.4.1  การด าเนินแนวนโยบายของภาครัฐด้านจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 การด าเนินนโยบายของภาครัฐเพ่ือจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เป็นมาตรการที่จ าเป็นและส าคัญในการก าหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของการด าเนินงานเพ่ือจัดการ
กับเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น หากแนวนโยบายทั้งในระดับชาติและ
นโยบายในระดับท้องถิ่นไม่สอดคล้องกัน จะก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติทั้งในการก าหนดแผนงาน
และการด าเนินการ นอกจากนี้แนวนโยบายในระดับชาติต้องมีความชัดเจนในการจัดการกับปัญหา
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เศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมาย
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการหรือโครงการที่ก าหนดไว้ 

ในการด าเนินแนวนโยบายของภาครัฐในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์แผนนโยบาย
แห่งชาติ 2 ฉบับ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน) และ 
แผนยุทธศาสตร์ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 
1 เพ่ือวิเคราะห์ความชัดเจนของนโยบายและแผนปฏิบัติตามนโยบายทั้งสองว่ามีความสอดคล้องกัน
ตามหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการหรือไม่ประการใด เพ่ือเป็นแนวทางให้ภาครัฐได้
ก าหนดแนวนโยบายในการจัดการเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและเพ่ือไม่ให้เกิดการปฏิบัติภารกิจที่ซ้ าซ้อนกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผล
การศึกษาพบว่า แผนทั้งสองฉบับนี้สามารถเป็นตัวชี้วัดว่าประเทศไทยได้หันมาให้ความส าคัญและใส่
ใจกับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ) ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการควบคุมและลดมลพิษ 
พร้อมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ และพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อ ผลการศึกษาพบว่า พบว่า เป้าหมายในการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 11 ยังขาดความชัดเจนในการบริหารจัดการกับขยะประเภทเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ พบว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ก าหนดเป้าหมายในการลดมลพิษด้วยการเพ่ิมปริมาณการจัดการขยะชุมชน
ให้ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และให้มีการน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เป้าหมายดังกล่าวจึงเป็นการก าหนดปริมาณการจัดการเฉพาะ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเท่านั้น การก าหนดเป้าหมายดังกล่าวจึงไม่ครอบคลุมถึงขยะจ าพวก
เศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ก าหนดแนวทางพัฒนาระบบการจัดการของ
เสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อไว้สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์จัดการของเสียอันตราย
จากชุมชน เพ่ิมความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในการจัดการขยะอันตรายและสารอันตรายให้มาก
ขึ้น ติดตามและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้งสารอันตรายกากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อใน
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ข้อมูลดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นถึงการวางกรอบนโยบายและเป้าหมายไม่สอดคล้อง
กัน นั่นคือ ในส่วนของเป้าหมายในการลดมลพิษที่ก าหนดไว้นั้น ก าหนดไว้เฉพาะขยะมูลฝอยทั่วไป
เท่านั้น ไม่มีการก าหนดเป้าหมายในการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ไว้แต่ประการใด แต่ใน
ขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ กลับไปก าหนดไว้ในแนวทางพัฒนาเพ่ือให้เป็นไปตามเป้า
วัตถุประสงค์โดยการก าหนดแนวทางพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายไว้  การวางกรอบ
นโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ จึงไม่สอดคล้องกันเอง ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของนโยบาย
ในระดับชาติของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ จึงควรก าหนด “เป้าหมายของการคัดแยกเศษซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ด้วย  
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ตารางท่ี 5.2  เป้าหมายของแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 ด้านการจัดการ 
                 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับ แผนยุทธศาสตร์การจัดการกับเศษ 
                 ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 1  
 
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การจัดการกับ

เศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

ฉบับท่ี 1 

เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 11
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

1. มีระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้น  

1. เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

2. มีการน าทรัพยากรที่มีมูลค่าและมีศักยภาพ
จากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้น 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าทั้ง
ระบบเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ าและการ
บรรเทาอุทกภัย รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 

3. มีโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

3. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ด ีลดมลพิษและ
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการพัฒนา 
โดยควบคุมคุณภาพน้ า และ การจัดการขยะ
ชุมชนถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 
50 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน และมีการ
น าขยะกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

4. การออกแบบและการผลิตเพ่ือ คัดแยกและ 
รีไซเคิลในประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน
ในตลาดโลกได้ 

4. เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติให้มีความพร้อมทั้งระดับประเทศ 
พ้ืนที่ และชุมชน 

5. มีศูนย์จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของ
กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

6. มีการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทั่วประเทศ 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และชุมชน
สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน 

 
2.  แผนยุทธศาสตร์การจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผน

ยุทธศาสตร์ฯ) ของประเทศไทย ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยการก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินการจัดการซาก
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ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นด้าน ๆ พร้อมทั้งก าหนดแผนการด าเนินงาน
ออกเป็นมาตรการย่อย ๆ เพ่ือด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มี
รายละเอียดของการด าเนินการในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่
ชัดเจน  

ในการนี้ ผู้ศึกษาจึงได้ท าการประเมินแผนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการกับ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน 2 ด้าน ได้แก่  

1)  การด าเนินงานด้านการส่งเสริม ส าหรับการด าเนินงานด้านการส่งเสริมตามแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการกับเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการแบ่งแยกออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การ
ส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พบว่า ภาครัฐได้ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือ
ส่งเสริมทั้งด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเพ่ือ
ส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม (Eco Design), การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการ
ทดสอบมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ โครงการปรับปรุง
และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์และจัดโครงการกระตุ้นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟ ฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปบางส่วนแล้ว199 อย่างไรก็ดี แม้ว่าภาครัฐจะเริ่มด าเนินการ
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการกับซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้ว แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่าประชาชนคนไทยยังไม่ให้
ความส าคัญกับการคัดแยกขยะและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร โดย
ปัจจัยที่ส าคัญในการเลือกซ้ือของประชาชนยังอยู่ที่กลไกทางด้านราคามากกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ดังที่ Chikarmane & Narayan (2009)200 ได้ท าการศึกษาและเสนอทางแก้จากประสบการณ์
ในหลายประเทศถึงปัจจัยที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินการกับขยะได้ คือ การน า
มาตรการทางกฎหมายและการจัดการของท้องถิ่นมาใช้แทนกลไกราคา จากการด าเนินโครงการต่าง ๆ  
เพ่ือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ภาครัฐควรก าหนดเป็นมาตรการทางกฎหมายทั้งใน
แง่ของข้อบัญญัติของท้องถิ่นในการก าหนดให้ประชาชนแยกขยะก่อนทิ้ง และการก าหนดวันเวลาใน
การทิ้งขยะ เป็นต้น จะท าให้เกิดการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดีกว่าการส่งเสริมโดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ 

2)  แผนการด าเนินการร่างกฎหมายตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับแนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและ

                                                           
199 แผนยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

ไทย ฉบับที่ 1   
200 พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, เรื่องเดิม, หน้า 124. 
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พัฒนาระบบกฎหมายที่เอ้ือต่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ
ก าหนดกฎระเบียบด้านมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุม
โรงงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะ การควบคุมผู้ผลิตและผู้น าเข้าให้แจ้งข้อมูลส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างกฎหมายเพ่ือใช้บังคับกับซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ พร้อมทั้งการปรับปรุงข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวทางตามกฎหมาย ผลการด าเนินงานดังกล่าว พบว่าประเทศไทยมีการสร้างโครงการน าร่อง
เพ่ือการรีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์ และการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการประกอบกิจการ
คัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้ว แต่มาตรการในการให้ผู้ผลิต
และผู้น าเข้ารายงานส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ รวมถึงร่างกฎหมายเฉพาะเพ่ือซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังคงอยู่ในระหว่างการด าเนินการ201  

อย่างไรก็ดี  แม้แผนยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์จะมีการด าเนินงานไปบางส่วนแล้ว แต่จากการศึกษาและวิเคราะห์หลักกฎหมายของ
ประเทศไทยในปัจจุบันนี้กลับพบว่ายังไม่มีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือใช้บังคับกับการ
บริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับประเทศไทยแต่ประการใดทั้ง
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายล าดับรอง ตลอดถึงข้อบัญญัติท้องถิ่น  

กล่าวโดยสรุปแล้ว นโยบายในการบริหารประเทศในด้านการจัดการทางสิ่งแวดล้อมถือ
เป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยให้ร่างกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการและยังมีผลต่อการวางแผนและบังคับใช้กฎหมายใน
ระยะต่อไป 
 

5.4.2  เทคโนโลยีในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 เทคโนโลยีในโรงงานรีไซเคิลภายในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีระดับของเทคโนโลยีส าหรับการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพียง 2 ระดับ (จากระบบทั้งหมด 3 ระดับ) คือ 
ระดับที่หนึ่ง คือ กระบวนการถอดแยกชิ้นส่วนเบื้องต้นโดยใช้แรงงานคน ระดับที่สอง เป็น
กระบวนการด าเนินการถอดแยกชิ้นส่วน (เช่นเดียวกับระดับหนึ่ง) แต่ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ
ทางกลมาใช้แทนแรงงาน ส่วนระดับที่สาม เป็นกระบวนการรีไซเคิลเพ่ือให้ได้วัสดุหรือสิ่งที่มีค่าเพ่ือน า
กลับมาใช้อีกครั้งโดยใช้กระบวนการและเทคโนโลยีรีไซเคิลหลายรูปแบบ เข่น กระบวนการทางเคมี 
กระบวนการทางความร้อน เป็นต้น  
 จากระดับของกระบวนการรีไซเคิลที่กล่าวมาแล้ว ประกอบกับข้อเท็จจริงของประเทศไทยถึง
จ านวนโรงงานรีไซเคิลที่มีอยู่จ านวนน้อย และไม่ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบกับ
ความสามารถในการรีไซเคิลของโรงงานรีไซเคิลที่มีไม่ถึงระดับที่สาม คือ การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
กระบวนการจนได้วัสดุที่มีค่าเพ่ือน ากลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้ง จากข้อจ ากัดของเทคโนโลยีในการ
ด าเนินการเหล่านี้ จึงเป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นว่า “เทคโนโลยี” เป็นปัจจัยที่ต้องน าเข้ามาช่วยเพ่ือให้

                                                           
201 แผนยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

ไทย ฉบับที่ 1. 
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การจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถด าเนินการอย่างราบลื่น เพราะ
หากประเทศไทยไม่น าเข้าหรือพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการจัดการกับขยะดังกล่าวแล้ว อาจต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการส่งออกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือไปก าจัดภายนอก
ประเทศเป็นจ านวนมาก ประกอบกับข้อตกลงในทางระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
อนุสัญญาบาเซลที่ห้ามขนส่งสารอันตรายข้ามประเทศ ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นมาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุมการส่งออกซึ่งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกนอกประเทศอีกทาง
หนึ่ง ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นไป
อย่างสะดวกแก่ทุกฝ่าย หน่วยงานภาครัฐควรหันมาส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีการก าจัดขยะ
ดังกล่าวนี้ เช่น การออกมาตรการทางกฎหมายในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการที่
ลงทุนในด้านดังกล่าวนี้ เป็นต้น 
 

5.4.3  มาตรการทางด้านการเงิน 
มาตรการทางด้านการเงิน ถูกน าเข้ามาเป็นปัจจัยส าคัญเพ่ือให้การบริหารจัดการกับซาก

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถด าเนินการไปได้โดยไม่เป็นการผลักภาระให้บุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ เนื่องจากกลุ่มคนทุกกลุ่มต่างเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดภาระในทางสิ่งแวดล้อมขึ้น
แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ผลิต หรือกลุ่มผู้บริโภคก็ตาม เพ่ือให้เกิดการจัดการทางสิ่งแวดล้อมที่ดี
จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือเพ่ือใช้ในการจัดการทางสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยการน า
แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน ในทางปฏิบัติพบว่า ประเทศไทย
มีการน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาใช้จัดการทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกับปัญหาขยะอยู่ 2 
รูปแบบ ได้แก่ การใช้เครื่องมือทางการเงินการคลัง ในรูปแบบของค่าธรรมเนียม และ การใช้เครื่องมือ
ทางการตลาด โดยใช้ระบบมัดจ า-คืนเงิน  

1.  การใช้เครื่องมือทางการเงินการคลัง ในรูปแบบของค่าธรรมเนียม ถูกน ามาใช้ในการเรียก
เก็บเงินค่าเก็บขนขยะมูลฝอยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  

2.  การใช้เครื่องมือทางการตลาดในระบบมัดจ า-คืนเงิน ถูกน ามาใช้โดยภาคเอกชนกับบรรจุ
ภัณฑ์ประเภทขวดแก้ว เช่น บริษัทน้ าอัดลมที่มีการจ าหน่ายสินค้าในรูปของขวดแก้วขนาด  
ต่าง ๆ จะเรียกเก็บค่ามัดจ าขวดแก้วจากผู้บริโภคไว้และจะท าการคืนเงินให้ภายหลังจากที่ผู้บริโภคน า
ขวดแก้วนั้นกลับมาคืนผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้ผลิต เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันร้านค้าปลีกที่ท าการ
จ าหน่ายน้ าอัดลมในรูปแบบของขวดแก้วมักนิยมน าน้ าอัดลมบรรจุใส่ถุงพลาสติกให้กับผู้บริโภคแทน
การมัดจ าค่าขวด และผู้ผลิตก็พัฒนาสินค้าของตนในรูปแบบที่สามารถพกพาออกไปรับประทานได้ทุก
ที่โดยการหันมาใช้พลาสติกแทนการใช้ขวดแก้ว เป็นผลให้ขยะประเภทพลาสติกมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 
ดังนั้น ในทางการตลาดในปัจจุบันการน าระบบมัดจ า-คืนเงินส าหรับขวดแก้ว จึงเป็นการน ามาใช้
ระหว่างผู้ผลิตน้ าอัดลมและผู้ค้าปลีกมากกว่าการใช้ระหว่างผู้บริโภคโดยตรง 

ผลการใช้เครื่องมือเพ่ือจัดการทางสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาของประเทศไทย จึงสะท้อนให้เห็นว่า
ปัจจุบันประเทศไทยมีพัฒนาการในการน าแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาจัดการทาง
สิ่งแวดล้อมน้อยมาก และในขณะเดียวกันการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในปัจจุบันก็ยังไม่
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ได้ผลและไม่สามารถตอบปัญหาเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการกับขยะประเภทซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้เลย และยังสร้างภาระในด้านค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเนื่องจากอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะไม่สอดคล้องกับต้นทุนการจัดการที่แท้จริง ประกอบกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถประเมินข้อมูลที่แท้จริงของขยะที่เก็บขนในแต่ละครั้งได้ จึงท าให้ไม่
สามารถค านวณค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริหารจัดการกับขยะได้ ทั้งนี้ ปัจจัยด้านการเมืองที่ต้องเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นต่างมีผลต่อการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนเช่นกัน  

ส่วนการน าเครื่องมือทางการตลาดเข้ามาใช้ในระบบ โดยการก าหนดเงินค่ามัดจ าผลิตภัณฑ์
ประเภทขวดแก้วก็เป็นการด าเนินการโดยภาคเอกชน และยังไม่มีการน าระบบดังกล่าวเข้ามาใช้กับ
การจัดการขยะประเภทอ่ืน ๆ เช่น ขยะประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ หาก
ประเทศไทยมีการพัฒนาเครื่องมือประเภทแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาเพ่ือบริหารจัดการกับขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ก็จะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในภายภาค
หน้าได้ โดยการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการ และใน
ขณะเดียวกันก็น ามาใช้เพ่ือลดแรงจูงใจ คือ การน ามาเป็นค่าปรับในทางกฎหมายเพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ด าเนินตามมาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดไว้ ตัวอย่างของการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ใน
การบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  

1. เครื่องมือทางการเงินและการคลัง 
1) การเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่วางตลาด โดย

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องค านึงถึงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาประกอบการคิดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

2) การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากผู้ประกอบการที่มีส่วนท าลายสิ่งแวดล้อม จาก
การยื่นขออนุญาตด าเนินการทางธุรกิจ เป็นต้น 

2. เครื่องมือทางการตลาด 
การน าระบบมัดจ า-คืนเงิน อาจน ามาใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

โดยการให้ร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เรียกเก็บเงินค่ามัดจ า
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ซื้อรวมไปกับราคาขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (เพ่ือน าส่งให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป) และ ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนเมื่อน าซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ซื้อไปส่งคืนให้แก่ร้านค้าปลีกท่ีก าหนดไว้ 

การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  

1. การให้เงินทุนสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
2. การให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ า แก่ผู้ประกอบการโรงงานรีไซเคิล หรือ ผู้ผลิตเพ่ือ

น าไปใช้จ่ายในการสร้างมาตรการในการลดมลพิษ เช่น สร้างโรงงานรีไซเคิล  
3. การลดหย่อนภาษี ให้กับผู้ผลิต หรือ ผู้น าเข้าเทคโนโลยีเพ่ือการรีไซเคิล เป็นต้น 
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5.4.4  มาตรการทางด้านสังคม 
มาตรการทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้การบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
แท้จริง โดยมาตรการทางด้านสังคมที่เข้ามามีส่วนช่วยการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จัดแบ่งได ้ดังนี้ 

5.4.4.1  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ปัญหาของการจัดการกับขยะมีสาเหตุเกิดขึ้นจากประชาชนเป็นหลัก ดังนี้การจะ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นจึงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนคนไทย
ทุกคน จากข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในปัจจุบันนี้พบว่าคนไทยไม่มีการแยกขยะก่อนทิ้ง ก่อให้เกิดภาระหนัก
แก่ผู้ที่ท าหน้าที่เก็บรวบรวมขยะเพ่ือขนส่งไปยังสถานประกอบการเพ่ือสู่กระบวนการรีไซเคิล การ
บ าบัด การคืนสภาพ และการก าจัดต่อไป จากข้อมูลการส ารวจโดยการสอบถามประชาชนจาก
ผู้จัดการออนไลน์202 ว่าประชาชนเคยทราบข้อมูลในเรื่องปัญหาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ ผลการส ารวจพบว่าประชาชนคนไทยไม่เคยทราบปัญหาเหล่านี้มาก่อน จาก
ข้อมูลการส ารวจนี้จึงเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังไม่รู้ว่าซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนประกอบของสารอันตรายบางชนิดที่อาจรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อมได้ ใน
ขณะเดียวกันหากมีการถอดแยกชิ้นส่วนโดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการสารอันตรายเหล่านั้นยังอาจ
ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้กระท าการและอาจส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้จาก
การรั่วไหลของสารเคมีลงสู่ธรรมชาติ  

จากหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ก าหนดไว้ทั้งสิ้น 6 ระดับ คือ ร่วมรับรู้ ร่วมคิด 
ร่วมพิจารณา ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามตรวจสอบ และร่วมรับผล เพ่ือให้การด าเนินการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐจึงควรได้ส่งเสริมเพ่ือขอความร่วมมือ
จากประชาชนในการมีส่วนร่วมทั้ง 6 ระดับ จึงจะท าให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวประสบ
ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในระดับแรก คือ การร่วมรับรู้ โดยภาครัฐควร
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ถึงโทษและภัยจากขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
ร่วมรับรู้ถึงปัญหาและงบประมาณที่ต้องใช้เพ่ือจัดการกับขยะประเภทนี้ เพ่ือผลักดันให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในระดับต่อ ๆ ไปของประชาชนคนไทยในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมด าเนินการและตรวจสอบ
การด าเนินการตามนโยบายของภาครัฐและเอกชนในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

5.4.4.2  การน าหลักความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงบรรษัท (CSR) เป็นส่วนหนึ่งของ
มาตรการด้านสังคมของผู้ประกอบการ 

จากการศึกษาถึงการด าเนินงานในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศมาเลเชีย มีจุดน่าสนใจประการหนึ่งในการที่ผู้ประกอบการภาคเอกชน

                                                           
202 “ขยะอิเล็กทรอนิกส์ นับวันอันตราย,” ผู้จัดการออนไลน์, เรื่องเดิม.  
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ภายในประเทศมาเลเชีย น าหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)203 เข้ามาใช้ในการจัดการกับ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่
ด าเนินการรีไซเคิลแล้วไม่ได้ผลก าไรตอบแทน แต่ก็ยังคงด าเนินการเพ่ือตอบแทนต่อสังคม  โดย
หลักการของธุรกิจกับความรับผิดชอบทางสังคม ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อที่ว่า ธุรกิจกับสังคม
จะต้องอยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยส่วนใหญ่บริษัทที่น าหลักการ
ดังกล่าวมาใช้มักจะอยู่ในรูปของการประชาสัมพันธ์ในรูปของการโฆษณาเพ่ือให้บริษัทของตนได้รับ
การยอมรับจากคนในสังคม  

แม้ว่าหลักความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงบรรษัท (CSR) จะดูเป็นหลักการที่พ่ึงเกิดขึ้น
ใหม่ แต่เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของหลักการดังกล่าวแล้วผู้ศึกษาพบว่า หลัก CSR นี้เป็นหลักการ
ที่เพ่ิมเติมและต่อยอดมาจากหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) เนื่องจากผู้ผลิตที่เป็น
สาเหตุหลักในการท าร้ายสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบทางการเงินและการร่วม
รับผิดชอบทางกายภาพในการรับคืนผลิตภัณฑ์ของตนเพ่ือการน ากลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล และการ
ก าจัดซากผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถบ าบัดได้ต่อไป ดังนั้น หลัก CSR จึงเข้ามาต่อยอดแนวความคิดที่
ผู้ผลิตจ าเป็นจะต้องร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ตนอยู่อาศัยแม้ว่าการด าเนินการในการ
จัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีก าไรในการบริหารงาน แต่เพ่ือให้
ธุรกิจกับสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างช่วยเหลือเกื้อกูลเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
ดังนั้น หลักการดังกล่าวจึง เป็นหลักการที่ดีที่รัฐควรส่ง เสริมผู้ประกอบการทั้งในแง่ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการในโรงงานรีไซเคิล หรือ ผู้ประกอบการที่อยู่ในกระบวนการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้หันกลับมารับผิดชอบต่อสังคมผ่านหลักการทาง CSR อีกทางหนึ่ง 
การน าหลักการดังกล่าวมาใช้ยังสามารถช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีให้ผู้ประกอบการอันจะส่งผลให้
ยอดขายของผู้ประกอบการที่ใช้หลักการนี้มีเพ่ิมขึ้นได้อีกด้วย จากการที่ประชาชนในสังคมให้การ
ยอมรับในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หรือ หันมาใช้บริการในธุรกิจที่ผู้ประกอบการด าเนินการมากขึ้น  

 
5.4.5  การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบดูแล 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นปัจจัยที่จะช่วยท าให้มาตรการทางกฎหมายและการ
ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความส าเร็จได้
เป็นอย่างดี เช่น การจัดท าคู่มือแนะแนวทางส าหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการวาง
แผนการจัดการและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของตน  นอกจากนี้ การ
บังคับใช้กฎหมายก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความใส่ใจในการปฏิบัติตาม
กฎหมายมากน้อยเพียงใด สิ่งส าคัญที่เกิดขึ้นของประเทศไทยคือ การที่มีมาตรการทางกฎหมาย
เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก แต่การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปไม่ต่อเนื่อง กล่าวคือ แม้จะมีผู้กระท าความผิด

                                                           
203 Tan Cheng Li, Recycling Electronic Waste Safely, Retrieved June 15, 2015 

from http://www.thestar.com.my/Lifestyle/Features/2015/03/30/Recycling -
electronic-waste-safely/ 
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แต่ก็ไม่ถูกลงโทษทั้งในทางกฎหมาย ในขณะที่ในทางสังคมก็เพิกเฉยต่อการกระท าผิดกฎหมายของ
บุคคล ลักษณะเช่นนี้จะท าให้มาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ ที่ออกมาเพ่ือแก้ไขปัญหาไม่สามารถบรรลุ
เจตนารมณ์ในการสร้างมาตรการทางกฎหมายขึ้นมา เช่นเดียวกับมาตรการทางกฎหมายในการจัดการ
กับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หากกฎหมายดังกล่าวนี้ได้รับการประกาศใช้แล้ว 
จ าเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการที่
กฎหมายก าหนดไว้ รวมถึงความเข้มงวดในการน ามาตรการบังคับเชิงลงโทษมาใช้กับผู้ที่ละเว้นการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง 
 
5.5  วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายตามร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์ 
      เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลติภัณฑ์อื่น พ.ศ. .... 
  

จากร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซาก
ผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ. … (ร่างพระราชบัญญัติฯ) ที่กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอร่าง
กฎหมายดังกล่าวนี้เพ่ือการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย ประกอบด้วยหมวดและสาระส าคัญทั้งสิ้น 
7 หมวด (รายละเอียดตามหัวข้อที ่4.6.2)  

ในส่วนนี้ผู้ศึกษาขอตั้งประเด็นส าหรับร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าวนี้ออกเป็นประเด็น 
ต่าง ๆ ตามกรอบความคิดทางกฎหมายในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
ประกอบกับหลักเกณฑ์ในการจัดการทางสิ่งแวดล้อม ออกมาได้ทั้งสิ้น 6 ประเด็น คือ  

5.5.1   การก าหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
5.5.2   ข้อก าหนดในเรื่อง 

5.5.2.1 การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
5.5.2.2 การเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
5.5.2.3 การน ากลับมาใช้ใหม่ 

5.5.3  ข้อพิจารณาด้านการเงิน 
5.5.4  การก ากับ ควบคุม 
5.5.5  รูปแบบการรวมกลุ่ม 
5.5.6  มาตรการเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมมือในการจัดการซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ได้มีเนื้อหาสาระส าคัญเป็นไปตามกรอบ

แนวคิดทางกฎหมายในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม ร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้เป็นการก าหนดไว้เฉพาะหลักการที่ส าคัญเท่านั้น ในส่วนของรายละเอียด  
อ่ืน ๆ นั้น ก าหนดให้ไปออกเป็นกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้ศึกษามี
ความเห็นสอดคล้องกับหลักการและสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ก็มีบางประเด็นที่
ผู้ศึกษามีความเห็นแตกต่าง โดยผู้ศึกษาจะน าเสนอเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
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5.5.1  การก าหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ภายใต้มาตรการทางกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ

จัดการซากผลิตภัณฑ์ในการออกประกาศก าหนดประเภทผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องอยู่
ภายใต้การควบคุม ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดประเภทห รือกลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้จึงยังไม่มีความชัดเจนว่าประเทศไทยจะจัดแบ่งประเภทของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นกี่ประเภท หรือกี่กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นอันดับต้น ๆ ของการบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ผู้ศึกษาจึงขอน าเสนอให้มีการก าหนดประเภทของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยจึงควรก าหนดประเภทหรือชนิดของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการบังคับใช้กฎหมาย โดยการ
จัดแบ่งประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับประเทศไทย ใน
การศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้อาศัยข้อมูลจากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษในการจัดการกับซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ โดยการศึกษาได้เน้นถึงความส าคัญในการถอด
แยกชิ้นส่วนเพ่ือการรีไซเคิลและการก าจัดเทคโนโลยีที่จะใช้ก าจัดเศษซากชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์และ
การจัดการกับสารอันตรายที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ปริมาณการจ าหน่ายภายในประเทศ การประเมินโอกาสในการเกิดเป็นซาก (จากอายุการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์)  ไปจนถึงการประเมินคุณค่าของซากผลิตภัณฑ์ว่ามีราคาและมีการรับซื้อเศษซากผลิตภัณฑ์
ภายในตลาดหรือไม่ (ตามข้อมูลที่กล่าวไว้ในบทที่ 4) โดยการพิจารณาในเกณฑ์เรื่อง “ความยุ่งยาก
ของการถอดแยกหรือการก าจัดโดยใช้” พบว่า 

1.  ระดับความยุ่งยาก: ระดับสูง ในการก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีในการจัดการ จากข้อมูลในการศึกษาซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบประเภท
หลอด และจอภาพ ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบตรง หลอดประจุก๊าซแบบอ่ืน จอ CRT LCD และ 
Plasma เครื่องฉายภาพ LCD/LED กล้องถ่ายภาพ/วิดีโอ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ และ ผลิตภัณฑ์
ประเภทสร้างความเย็น ได้แก่ ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องปรับอากาศ  

2.  ระดับความยุ่งยาก: ระดับปานกลาง ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างที่ศึกษา คือ Ballast เตาไฟฟ้า/ไมโครเวฟ อุปกรณ์เล่นภาพและเสียง เครื่องซักผ้า 
เครื่องพิมพ์/โทรสาร Portable Media Players วิดีโอเกมและของเล่น สแกนเนอร์ เครื่องล้างจาน 
และ เครื่องกรองน้ า  

3.  ระดับความยุ่งยาก: ระดับง่าย ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คือ เครื่อง
ปิ้งขนมปัง หม้อหุงข้าว กาต้มน้ า กระทะ พัดลม เครื่องมือ เครื่องโกนหนวด เครื่องเป่าผม เครื่องอบ
ผ้า เตารีด สัญญาณเตือน เครื่องคิดเลข เครื่องท าน้ าร้อน/น้ าอุ่น เครื่องสูบน้ า และ เครื่องดูดฝุ่น 

เมื่อจัดกลุ่มของผลิตภัณฑ์ตามความยากง่ายในการก าจัดแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีสามารถ
ก าจัดได้ง่ายนั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กและไม่มี
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ส่วนประกอบของหลอดไฟเป็นจ านวนมาก จึงท าให้สามารถถอดแยกชิ้นส่วนเพ่ือท าการรีไซเคิลได้ง่าย 
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีส่วนประกอบของ
หลอดไฟหรือจอภาพมากขึ้นก็ส่งผลให้เกิดการถอดแยกเพ่ือการจัดการที่ยากขึ้นตามล าดับ ดังนี้ ใน
การออกมาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้การบริหารจัดการกับเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ร่างกฎหมายเพ่ือบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงควร
แบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตาม “ขนาดของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์” โดยจัดแบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือ 

1.  กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ 
2.  กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก 

 การจัดกลุ่มของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยขนาดเป็นตัวแบ่งกลุ่ม
ของผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้  จะช่วยส่งผลต่อการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่ต่างกันออกไป โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการกับขยะที่
เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ย่อมมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก นอกจากนี้ การจัดแบ่งประเภทตามขนาดของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ย่อมส่งผลต่อการให้บริการขนส่งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้บริโภคที่ต้องการจะทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการ
ให้บริการโดยหน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือ เอกชนที่ประกอบการขนส่งขยะ  (ดังจะกล่าวถึงใน
รายละเอียดต่อไป) 

เมื่อพิจารณาประกอบกับการศึกษาถึงต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากโรงงานต้นแบบที่ท าการส ารวจโดยศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พบว่า โรงงานรีไซเคิลใน
ประเทศไทยสามารถรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ 13 ประเภท คือ  

1.  โทรทัศน์และจอภาพแบบ CRT  
2.  โทรทัศน์และจอภาพแบบ LCD และ Plasma  
3.  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  
4.  กล้องถ่ายวีดิโอ  
5.  เครื่องเล่นแบบพกพา  
6.  เครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสารขนาดเล็ก  
7.  โทรศัพท์มือถือ  
8.  โทรศัพท์บ้านแบบไร้สาย 
9.  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (CPU)  
10.  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
11.  เครื่องปรับอากาศ  
12.  ตู้เย็น  
13.  แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออน (Li-Ion) 
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เมื่อน าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ไปเปรียบเทียบถึง
ระดับความยากในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด พบว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทั้ง 13 ชนิด ล้วนอยู่ในการรีไซเคิลในระดับสูง และเมื่อค านวณถึงต้นทุนในการด าเนินการรีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 13 ชนิดนี้ พบว่า มีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เพียง 8 ชนิดเท่านั้นที่มีก าไรจากการรีไซเคิล คือ CPU เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียง เครื่องปรับอากาศขนาด
ใหญ่และขนาดเล็กตามล าดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อคิดค านวณถึงต้นทุนต้องใช้ในการบริหารจัดการกับ
เศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นั่นคือ ต้นทุนการด าเนินการของศูนย์รับซื้อรวม
ไปถึงต้นทุนในการด าเนินการขนส่งประกอบแล้ว จะมีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียง 6 ชนิดเท่านั้นมี
ก าไรจากการรีไซเคิล โดยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเครื่องปรับอากาศกลับมีต้นทุนที่สูงขึ้นจน
ก าไรสุทธิไม่มี ข้อน่าสังเกตจากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 6 ประเภทนี้ต่างเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กแทบทั้งสิ้น ดังนั้น การจัดแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ตามขนาดของผลิตภัณฑ์ย่อมน ามาซึ่งการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การท าการคืนสภาพ บ าบัด หรือก าจัดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
 
ตารางท่ี 5.3  การก าหนดประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ประเด็นส าคัญ ร่างพระราชบัญญัติฯ ประเด็นทีวิ่เคราะห์ หลักการทาง
สิ่งแวดล้อม 

ประเภทของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา 13 ให้รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอ านาจ
ออกประกาศก าหนด 
ประเภทผลิตภัณฑ์หรือ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 

ให้มีการจัดกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ขนาดของผลิตภัณฑ์ 
โดยจัดแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีขนาด
เล็ก และกลุ่มที่มีขนาด
กลางไปถึงขนาดใหญ่ 

EPR 

 
5.5.2  ข้อก าหนดในเรื่องหน้าที่ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องส าคัญดังต่อไปนี้  
การบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นี้จ าเป็นต้องได้รับความ

ร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์นี้  ได้ก าหนดหน้าที่ ให้แก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างจะครอบคลุมทุกองค์กร ซึ่งได้แก่ หน้าที่ของผู้ผลิต หน้าที่
ของผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ หน้าที่ของผู้ทิ้ง หน้าที่ของผู้ประกอบการรับซื้อซากผลิตภัณฑ์ หน้าที่ของ
ผู้ขนส่งซากผลิตภัณฑ์ หน้าที่ของโรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์ รวมถึงหน้าที่ของผู้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ดี ผู้ศึกษาขอตั้งประเด็นในส่วนของการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
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5.5.2.1  การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับประเด็นในเรื่องข้อก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

บริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นี้เกี่ยวข้องกับผู้ผลิต ผู้น าเข้าและผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ถูก
ควบคุมตามกฎหมาย โดยร่างพระราชบัญญัติฯ ก าหนดไว้ในหมวด 2 ส่วนที่ 2 การควบคุมผู้ผลิตและ
ผู้จัดจ าหน่าย รายละเอียดตั้งแต่มาตรา 14 ถึง มาตรา 20 โดยการก าหนดหน้าที่แก่ผู้ผลิตและผู้จัด
จ าหน่ายขึ้นทะเบียน จัดท าแผนความรับผิดชอบ รายงานปริมาณการจ าหน่ายกับกรมควบคุมมลพิษ  

ในเรื่องการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้ศึกษาได้
วิเคราะห์เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฯ ออกเป็น 2 ประเด็น คือ  

1)  การที่ร่างพระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายต้องขึ้น
ทะเบียน หน้าที่ในการจัดท าแผนความรับผิดชอบ ตลอดจนหน้าที่รายงานปริมาณการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมควบคุมมลพิษนี้ เมื่อยังไม่มีการก าหนดชนิดหรือ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ฯ ที่ควบคุมในเบื้องต้นต้องรอให้คณะกรรมการออกประกาศก าหนดประเภท
ผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมก่อน จึงเป็นร่างกฎหมายที่ท าให้ผู้ผลิตและผู้
จัดจ าหน่ายยากทีจ่ะปรับตัวเพ่ือด าเนินตามมาตรการที่ก าหนด เนื่องจากยังไม่สามารถทราบได้เลยว่า
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดที่อยู่ภายใต้การควบคุม ดังนี้ เมื่อมีการ
ประกาศใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วจึงต้องค านึงถึงระยะเวลาในการด าเนินการของ
ผู้ผลิต และผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ ที่ก าหนดด้วยเป็นประการส าคัญ ทั้งนี้ ตามร่างพระราชบัญญัติฯ 
บทเฉพาะกาล (มาตรา 53) ที่ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายที่ผลิต น าเข้า หรือจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประเภทหรือกลุ่มประเภทที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 13 อยู่ก่อนวันที่ประกาศ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 60 วันนี้ อาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ร่าง
พระราชบัญญัติฯ ก าหนด ดังนี้ ผู้ศึกษาเห็นควรให้ร่างพระราชบัญญัติฯ ก าหนดระยะส าหรับการ
ด าเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศกระทรวงมาตรา 13 เป็นระยะเวลา 180 วัน หรือ ภายใน
ก าหนด 6 เดือน เพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับรู้และเตรียมตัวปฏิบัติตามมาตรการที่กฎหมายก าหนดไว้ 

2)  กรณีตามมาตรา 19 วรรคสอง ที่ก าหนดไว้ว่า “ในกรณีจ าเป็น ให้รัฐมนตรี
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการออกกฎกระทรวงก าหนดผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตต้องติดเครื่องหมายหรือ
ตราสัญลักษณ์แสดงการน าซากผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่หรือเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์แสดงการ
จ ากัดสารอันตรายบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นั้นตามแบบที่ก าหนด  และให้จ าหน่าย
เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ติดเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์นั้นแล้วเท่านั้น” 

การบัญญัติกฎหมายโดยมีข้อความระบุถึง “กรณีจ าเป็น” นั้น ถือเป็นเรื่องที่
ต้องพิจารณาประกอบว่ากรณีใดจ าเป็นหรือไม่จ าเป็น แต่การระบุให้ผู้ผลิตต้องติดเครื่องหมายหรือตรา
สัญลักษณ์แสดงการน าซากผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่หรือเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์แสดงการ
จ ากัดสารอันตรายบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นั้นถือเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งควรจะต้อง
ก าหนดให้ผู้ผลิตต้องติดเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์นั้น ๆ ดังนี้ในประเด็นดังกล่าว ผู้ศึกษาจึง
เห็นสมควรว่าไม่ควรระบุค าว่า “ในกรณีจ าเป็น” ไว้ แต่ควรให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
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ออกกฎกระทรวงก าหนดผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตต้องติดเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์แสดงการน าซาก
ผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่หรือเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์แสดงการจ ากัดสารอันตรายบนผลิตภัณฑ์
หรือบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นั้นตามแบบที่ก าหนด 

ในส่วนของมาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดห้ามมิให้ผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนกับกรมควบคุมมลพิษ โดยหลักการดังกล่าวถือว่าเป็นการควบคุมที่ต้นทางอันเป็นการน า
หลักการป้องกันไว้ก่อนมาปรับใช้กับมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวนี้ อย่างไรก็ดี การที่จะท าให้ผู้จัด
จ าหน่ายสามารถรู้รายละเอียดของผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมมลพิษนี้จึงถือเป็นรายละเอียด
ในทางปฏิบัติที่อาจก่อภาระให้แก่ผู้จัดจ าหน่ายหรือร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้  เ พ่ือให้การตรวจสอบแก่ร้านค้าปลีกหรือผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นการง่าย กรมควบคุมมลพิษ หรือ คณะกรรมการซากผลิตภัณฑ์ 
“ควรก าหนดตราหรือสัญลักษณ์” ที่มอบให้แก่ผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนแล้วเพ่ือน าไปใช้กับผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดจ าหน่าย เพ่ือให้ผู้จัดจ าหน่ายสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้จาก
ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวที่ภาครัฐมอบให้แก่ผู้ผลิต 

5.5.2.2  การเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ในส่วนของข้อก าหนดหน้าที่ในการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นประเด็นส าคัญต่อระบบการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อันน าไปสู่ขั้นตอนในการบ าบัด ก าจัด หรือการน ากลับมาใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเด็นนี้ร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 23 ถึง 
มาตรา 28 ก าหนดหน้าที่ให้แก่ผู้ทิ้ง ผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชนที่
ต้องการประกอบกิจการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ฯ และผู้ขนส่งซากผลิตภัณฑ์ฯ  

ในเรื่องการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้ศึกษาได้
วิเคราะห์เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฯ ออกเป็น 4 ประเด็น คือ  

1)  ประเด็นเรื่องหน้าที่ของ “ผู้จัดจ าหน่าย” ที่มีหน้าที่ต้องรับคืนซาก
ผลิตภัณฑ์ฯ และ หน้าที่น าส่งซากผลิตภัณฑ์ซึ่งเก็บรวบรวมได้นั้นไปยังศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์หรือ
โรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต หรือสถานที่ที่ผู้ผลิตจัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ เงื่อนไข
การรับคืนและเก็บรวบรวมให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (มาตรา 25) ส าหรับประเด็นที่
ต้องพิจารณาในส่วนของการรับคืนและเก็บรวบรวมมีดังนี้ 

ประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณาในส่วนของการก าหนดหน้าที่ให้ผู้จัดจ าหน่าย
ต้องรับคืนซากผลิตภัณฑ์จากผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทเดียวกันในปริมาณหนึ่งต่อหนึ่งโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย คือ มาตรฐานของการจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของผู้จัด
จ าหน่ายที่ต้องได้รับมาตรฐานในระดับเดียวกันกับสถานประกอบการรับคืนซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วย เพราะในทางปฏิบัติร้านค้าปลีกอาจไม่ได้ค านึงถึงมาตรฐานของ
สถานที่จัดเก็บ ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่รับคืนซากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้อาจเป็นการสร้างภาระ
ทางค่าใช้จ่ายให้แก่ร้านค้าปลีก ดังนั้น ในประเด็นดังกล่าวนี้จึงถือเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งที่
คณะกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์ต้องก าหนดเงื่อนไขการด าเนินการดังกล่าวให้รัดกุมโดยค านึงถึง
มาตรฐานและภาระที่ผู้จัดจ าหน่ายต้องรับเพ่ิมข้ึน 
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ประเด็นต่อมาคือ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากผู้จัดจ าหน่ายไปยังสถานที่ที่
ก าหนดนั้น ในกรณีดังกล่าวใครควรจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ดี 
ในประเด็นดังกล่าวยังไม่มีการก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ แต่ประการใด คงมีแต่การก าหนด
เงื่อนไขการรับคืนและเก็บรวบรวมให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (มาตรา 25) แต่ไม่มีการ
ก าหนดประเด็นในเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ประกอบกับกรณีตามมาตรา 27 ที่ก าหนดให้
ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องด าเนินการเก็บรวบรวมและจัดให้มีเอกสารก ากับซากผลิตภัณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด และเมื่อไปพิจารณาการจัดการเงินรายได้
และการสนับสนุนจากกองทุนก็ไม่มีมาตราใดก าหนดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขนส่ง ดังนี้ 
ประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายจึงถือเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องค านึงประกอบ มิเช่นนั้น ผู้จัดจ าหน่ายที่มีหน้าที่
ในการเก็บรวบรวมก็จะไม่ด าเนินการขนส่งซากผลิตภัณฑ์ฯ ไปยังสถานที่ที่ก าหนด เพราะจะท าให้เกิด
การแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้จัดจ าหน่ายที่เกินสมควรนั่นเอง 

2)  ร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการที่ต้องการรับซื้อซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่ก าหนดนั้น (มาตรา 26) ใน
กรณีดังกล่าวอาจเป็นการก าหนดหน้าที่ซ้ าซ้อนกับพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้า
ของเก่า พ.ศ. 2474 ที่ผู้ค้าของเก่าต้องขึ้นทะเบียนภายใต้กฎหมาย รายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 
5.2.2.2 ดังนี้ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ควรเพ่ิม
รายละเอียดของร่างในมาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณีตามกฎหมายควบคุมการขาย
ทอดตลาดและการค้าของเก่าเข้าไปด้วย 

3)  จากกรณีตามมาตรา 24 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ประชากรมากกว่าหนึ่งหมื่นคนขึ้นไปและมีความหนาแน่นของประชากรไม่ต่ ากว่าสามพันคนต่อตาราง
กิโลเมตรมีอ านาจหน้าที่จัดให้มีศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งแห่งในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ของตนจ านวนประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การก าหนดจ านวนของประชากรและความ
หนาแน่นของประชากรในอันตราส่วนดังกล่าวนี้ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาล
เมือง และ เทศบาลนคร ที่เข้าหลักเกณฑ์ กล่าวคือ ต้องเป็นท้องถิ่นที่มีพลเมืองตั้งแต่ 10,000 คนขึ้น
ไป ส าหรับเทศบาลเมือง และ เป็นท้องถิ่นที่มีพลเมืองตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป ส าหรับเทศบาลนคร 
และจากการส ารวจในปี พ.ศ. 2557 พบว่าจ านวนเทศบาลเมือง มีจ านวนทั้งสิ้น 178 เทศบาลเมืองทั่ว
ประเทศ แต่มีจ านวนเทศบาลเมืองที่ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่เกิน 3000 คนต่อตาราง
กิโลเมตร จ านวน 46 แห่ง204 และเทศบาลนคร ปัจจุบันมีเทศบาลนครอยู่ 30 แห่งทั่วประเทศ (ไม่นับ
รวมกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) อย่างไรก็ดี เทศบาลนครบางแห่งก็มีอัตราความหนาแน่นของ
ประชากรไม่ถึง 3000 คนต่อตารางกิโลเมตร ดังนั้น จากข้อมูลจึงมีเทศบาลนครที่เข้าเกณฑ์ตามมาตรา 
24 จ านวน 19 แห่ง205 เมื่อรวมจ านวนของเทศบาลเมืองและเทศบาลนครที่มีจ านวนประชากร

                                                           
204 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เทศบาลเมือง, ค้นวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki /เทศบาลเมือง 
205  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เทศบาลนครในประเทศไทย, ค้นวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 

จาก https://th.wikipedia.org/wiki/เทศบาลนครในประเทศไทย#cite_ref-34 
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มากกว่า 10000 คนขึ้นไปและมีความหนาแน่นของประชากรไม่ต่ ากว่า 3000 คนต่อตารางกิโลเมตร 
ที่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 65 แห่ง  

จากข้อมูลของจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีทั้งหมดทั่วประเทศ
ที่มีหน้าที่จัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ที่มีเพียง 65 แห่งนี้ อาจเป็นจ านวนที่ไม่เพียงพอต่อการบังคับ
ใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ ดังนี้ ส าหรับอัตราส่วนดังกล่าวจึงจ าเป็นต้อง
มาพิจารณาถึงอัตราส่วนจ านวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ศึกษา
เห็นควรให้ใช้อัตราส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดอัตราความหนาแน่นของประชากรลงมาใน
อัตราส่วน 2000 คนต่อตารางกิโลเมตร จะท าให้ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทีหน้าที่ต้องจัดตั้ง
ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นจาก 65 แห่ง เป็นจ านวน 90 แห่ง ซึ่งจะท าให้มีศูนย์รับคืนซาก
ผลิตภัณฑ์ที่มีจ านวนมากขึ้น เพียงพอต่อการบริหารจัดการระบบบริหารซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

4)  มาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดให้ผู้ขนส่งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีเอกสารก ากับซากผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด กรณีนี้ ควรก าหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งซากผลิตภัณฑ์ต้องขึ้นทะเบียนต่อ
หน่วยงานที่ก าหนดด้วย เพื่อควบคุมการเก็บรวบรวมและขนส่งซากผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 

5.5.2.3  การน ากลับมาใช้ใหม่ การบ าบัดและการก าจัด 
ในส่วนของข้อก าหนดหน้าที่ในการน ากลับมาใช้ใหม่ การบ าบัดและการก าจัด  ร่าง

พระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 29 ถึง มาตรา 31 โดยการก าหนดหน้าที่ให้แก่โรงงานที่
ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ และผู้ส่งออกซากผลิตภัณฑ์ฯ ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศและมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ในเรื่องการน ากลับมาใช้ใหม่ การบ าบัดและการก าจัดซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฯ ใน
ประเด็นดังกล่าวที่เก่ียวกับการรายงานข้อมูลการด าเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบถือเป็นสิ่งส าคัญ
ที่มาตรการทางกฎหมายต้องก าหนดหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเพ่ือรายงานถึงปริมาณของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จ าหน่าย และ ปริมาณของซากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บรวบรวมเพ่ือจัดการขยะเหล่านี้  การบันทึกรายละเอียดและรายงานของผู้ผลิต 
และ โรงงานที่ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้น ยังอาจเป็นปัญหา
ในเรื่องการแจ้งข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง หรือ การไม่แจ้งข้อมูลใด ๆ เลย ปัญหาดังกล่าวจึงเป็น
ปัญหาของกฎหมายแทบทุกฉบับ จึงจ าเป็นที่จะต้องหาทางควบคุมการปฏิบัติตามหน้าที่ของบุคคล
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพ่ือไม่ให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
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ตารางท่ี 5.4  สรุปประเด็นข้อก าหนดในเรื่องหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องตามร่างพระราชบัญญัติฯ  
 

ประเด็นส าคัญ ร่างพระราชบัญญตัิฯ ประเด็นวิเคราะห ์ หลักการทาง
สิ่งแวดล้อม 

ผู้ผลิต ผู้น าเข้าและผูจ้ัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ถูก
ควบคุมตามกฎหมาย 

มาตรา 14 ถึง มาตรา 20 
ก าหนดหน้าที่แก่ผูผ้ลิตและ
ผู้จัดจ าหนา่ยขึ้นทะเบียน 
จัดท าแผนความรับผิดชอบ 
รายงานปริมาณการ
จ าหน่ายกบักรมควบคุม
มลพิษ 
 

1. เมื่อยังไม่มีการก าหนด
ชนิดหรือประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ที่ควบคุม ท าให้
ผู้ผลิตและผู้จัดจ าหนา่ย
ยากที่จะปรับตัวเพื่อ
ด าเนินตามมาตรการที่
ก าหนด 
2. มาตรา 19 วรรคสอง 
ก าหนดไว้ใน “กรณี
จ าเป็น” ให้ก าหนด
สัญลักษณ์ในการน า
กลับมาใช้ใหม่ หรือ แสดง
การจ ากัดสารอันตราย 
และให้จ าหน่ายเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ทีต่ิด
เครื่องหมายแล้วเท่านั้น 

EPR และ หลัก
ป้องกันไว้ก่อน 

กา ร เ ก็ บ ร วบ รวมซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา 23 ถึง มาตรา 28 
ก าหนดหน้าที่ให้แก่ผู้ทิ้ง ผู้
จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชนที่ต้องการ
ประกอบกิจการรับคืนซาก
ผลิตภัณฑ์ฯ และผู้ขนส่ง
ซากผลิตภัณฑฯ์ 

1. ค่าใช้จา่ยในการขนส่ง
ซากผลิตภัณฑฯ์ไปยัง
โรงงานที่ให้บริการก าจัด
ซากผลิตภัณฑท์ี่ได้รบั
อนุญาต (มาตรา 27) 
2. ประเด็นเร่ืองหน้าที่ของ 
“ผู้จัดจ าหนา่ย” 
3. จ านวนประชากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4. ใบอนุญาตของผู้ขนส่ง 

-หลักการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
-หลักการควบคุม
เคลื่อนย้ายซาก
ผลิตภัณฑ์ฯ 
-หลัก EPR /IPR 

การน ากลับมาใช้ใหม่ การ
บ าบัดและก าจัด 

มาตรา 29 ถึง มาตรา 31 
ก าหนดหน้าที่ให้แก่โรงงาน
ที่ให้บริการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์ฯ และผูส้่งออก
ซากผลิตภัณฑฯ์ 

1. การรายงานข้อมูลของ
โรงงานที่ให้บริการ 

หลัก EPR /IPR 
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5.5.3  ข้อพิจารณาด้านการเงิน  
ข้อพิจารณาด้านการเงินหรือภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ผู้ใดควรจะเป็นผู้รับผิดชอบ จากการศึกษามาตรการทาง
กฎหมายของประเทศต่าง ๆ พบว่ามีการก าหนดรูปแบบในเรื่องค่าใช้จ่ายไว้หลายรูปแบบ คือ 

รูปแบบที่ 1: แนวคิดผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle: PPP) เป็น
รูปแบบความคิดที่ผู้ผลิตสินค้าได้น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการผลิตและในขณะเดียวกันการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้นั้นก็เป็นการท าลายสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ผู้ผลิตจึงควรรับภาระ
เพ่ือบริหารจัดการทางสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยการเป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณาการสิ่งแวดล้อมจาก
การน าเศษซากผลิตภัณฑ์ที่ตนผลิตกลับเข้าสู่กระบวนการใช้ซ้ าและท าลายชิ้นส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิล
ได้ต่อไป กลุ่มประเทศที่น าแนวคิดผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้ เช่น กลุ่มประเทศสมาชิกใน
สหภาพยุโรป (EU) สหราชอาณาจักร ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเยอรมัน เป็นต้น  

รูปแบบที่ 2: แนวคิดผู้บริโภคเป็นผู้จ่าย หรือ รูปแบบที่ก าหนดให้ผู้บริโภคสินค้าประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องเข้ามารับผิดชอบโดยการจ่ายค่าธรรมเนียมส าหรับการทิ้งเศษ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ผลิตน าไปเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเศษ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างของประเทศที่ใช้แนวคิดผู้ทิ้งเป็นผู้จ่าย คือ 
ประเทศญี่ปุ่น โดยการออกกฎหมายว่าด้วยการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน
บางประเภท (Specified Home Appliances Recycling Law: SHARL) 

รูปแบบที่ 3: รูปแบบของกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการ การด าเนินการในรูปแบบของกองทุน
เป็นการบูรณาการโดยการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของผู้ผลิตและผู้บริโภคให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบร่วมกันในรูปแบบของการจ่ายเงินเข้ากองทุนเพ่ือให้กองทุนน าเงินนั้นไปบริหารจัดการต่อไป 
ตัวอย่างของประเทศที่ใช้รูปแบบนี้ ได้แก่ ไต้หวัน และมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
 เพ่ือให้เห็นภาพรวมของรูปแบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทั้ง 3 รูปแบบ ผู้ศึกษาจึงได้ท าการเปรียบเทียบถึงข้อดีข้อเสียของรูปแบบการบริหารจัดการทั้งสาม
รูปแบบ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.5  ข้อดี-ข้อเสีย ของรูปแบบการจัดการทางสิ่งแวดล้อมของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
                 และอิเล็กทรอนิกส์ 
 

รูปแบบการจัดการ ข้อดี ข้อเสีย 

รูปแบบที่ 1 : ผู้ผลิตเป็นผู้
จ่าย 

-ไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้แก่
ภาครัฐมากเกินไป 
-ผู้ผลิตสามารถวางแผนการ
ด าเนินงานได้เองทั้งระบบ ช่วยลด
ต้นทุนได้ 

-ความพร้อมของผู้ผลิต 
-สินค้าอาจมีราคาจ าหน่ายที่สูงขึ้น 
-ผู้ผลิตขาดแรงจูงใจในการ
ด าเนินการ 

รูปแบบที่ 2 : ผู้ทิ้งเป็นผู้
จ่าย 

-ไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้แก่
ภาครัฐมากเกินไป 

-ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ประชาชนในประเทศ ซึ่งต้องอาศัย 
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ตารางท่ี 5.5  (ต่อ) 
 

  

รูปแบบการจัดการ ข้อดี ข้อเสีย 

  -ผู้ผลิตสามารถรวมตัวกันเพ่ือ
สร้างระบบการขนส่งและรีไซเคิล  

ความรับผิดชอบของประชาชน 

รูปแบบที่ 3 : แบบกองทุน -ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกัน
รับผิดชอบ 

-ใช้ต้นทุนสูงในการบริหารจัดการ
โดยภาครัฐ 
-ง่ายต่อการทุจริต 
-ขาดความคล่องตัวในการ
ด าเนินงาน -บทบาทของท้องถิ่น
กับศูนย์รับซื้ออาจน าไปสู่
ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน 

 
ร่างพระราชบัญญัติฯ ก าหนดภาระทางการเงินในลักษณะของกองทุน โดยการน ากองทุนทาง

สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาใช้กับ
การบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงขอน าเสนอถึง
รายละเอียดของกฎหมายในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยข้อสังเกตในประเด็น
ของกองทุนสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีประเด็นส าคัญ 
คือ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยการก าหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม การวางแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตอนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม การจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการที่กฎหมายก าหนดประเภทและขนาดของโครงการไว้  (EIA) โดย
เนื้อหาของกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ นี้แทบไม่มี
รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการขยะประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เลย อย่างไรก็ตาม เนื้อหาส่วนใหญ่ของกฎหมายฉบับนี้เป็นการบัญญัติเนื้อหาไว้ในมุมกว้างซึ่งเป็นการ
เอ้ือให้สามารถรับหลักการของกฎหมายอ่ืน ๆ ได้ อาทิเช่น ระเบียบว่าด้วยการจัดการเศษซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) และ อนุสัญญาบาเซล : ว่าด้วยการขนส่งของเสีย
อันตรายข้ามแดนและการก าจัด ต่างมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมมลพิษที่จะเกิดขึ้นจากของเสียอันตราย
ที่เกิดจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมสามารถน าหลักเนื้อหาของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมฯ มาปรับบังคับใช้ได้ในบางกรณี เช่น บทบัญญัติในมาตรา 78206 ที่ก าหนด

                                                           
206 มาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการจัดการด้วยประการใด ๆ เพ่ือบ าบัดและขจัดขยะมูลฝอยและของ
เสียอ่ืนที่อยู่ในสภาพเป็นของแข็ง การป้องกันและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากหรือมีท่ีมาจากการท าเหมือง
แร่ทั้งบนบกและในทะเล การป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการส ารวจ และขุด
เจาะน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และสารไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดทั้งบนบกและในทะเล หรือการป้องกันและ
ควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการปล่อยทิ้งน้ ามัน และการทิ้งเทของเสียและวัตถุอ่ืน ๆ จาก
เรือเดินทะเล เรือบรรทุกน้ ามัน และเรือประเภทอ่ืน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
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เรื่องมลพิษอ่ืนและของเสียอันตราย มีเนื้อความเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การขนส่ง และการจัดการ
ด้วยประการใด ๆ เพ่ือบ าบัดและขจัดขยะมูลฝอย การควบคุมมลพิษจากการท าเหมืองแร่และการ
ส ารวจน้ ามัน ก๊าซจากธรรมชาติ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมฯ ฉบับนี้ ได้มุ่งเน้นเฉพาะขยะมูลฝอยเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันได้มีกฎหมายที่ก าหนดเกี่ยวกับการ
รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เป็นต้น ในกรณีที่ไม่
มีกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิต การใช้สารเคมี 
หรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุข และกิจการ
อย่างอ่ืนให้อยู่ในความควบคุม จากบทบัญญัติดังกล่าวหากเป็นของเสียอันตรายที่เกิดจากซากของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รัฐมนตรีไม่สามารถที่จะออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและ
ประเภทของของเสียอันตรายได้ เนื่องจากเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนมากมักเกิดข้ึนจากการใช้งานของประชาชนที่ไม่ได้เป็นของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิต การใช้
สารเคมี หรือวัตถุอันตรายจากกระบวนการผลิตแต่ประการใด ตามบทบัญญัติมาตรา 79207 ดังนี้ 
แม้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ จะเป็นกฎหมายแม่บทที่ก าหนดเนื้อหาไว้ในมุมกว้าง แต่การน าหลัก
กฎหมายมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ รวมถึงการรับหลักการของ
กฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะกฎหมายเฉพาะเรื่องท่ีต่างประเทศบัญญัติไว้เพ่ือแก้ไขปัญหา เช่น ระเบียบ 
WEEE หรือ ระเบียบ RoHs อาจจะมีปัญหาในการบังคับใช้ได้  

ข้อสังเกตตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านของ “กองทุน” 
หรือ แหล่งที่มาของเงิน “กองทุนสิ่งแวดล้อม” ตามบทบัญญัติมาตรา 22 มาจาก  

1.  เงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง  
2.  เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ตาม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2535  
3.  เงินค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้  
4.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ  
5.  เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล

ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ  

                                                           
207มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิต การ
ใช้สารเคมี หรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุข และ
กิจการอย่างอ่ืนให้อยู่ในความควบคุม  ในการนี้ ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการเพ่ือ
ควบคุมการเก็บรวบรวม การรักษาความปลอดภัย การขนส่งเคลื่อนย้าย การน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และการจัดการ บ าบัด และก าจัดของเสียอันตราย
ดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาที่เก่ียวข้องด้วย 
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6.  เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้  
7.  เงินอ่ืน ๆ ที่ได้รับมาเพ่ือด าเนินการกองทุนนี้  
จากแหล่งที่มาของเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมนี้ส่วนใหญ่ล้วนมาจากการสนับสนุนเงินจากภาครัฐ

และการกู้จากต่างประเทศมากกว่ากึ่งหนึ่ง จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการน าหลักการจัดการทาง
สิ่งแวดล้อมในเรื่องของผู้ก่อมลพิษควรเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินเพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
กับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับในบทเฉพาะกาล ที่ก าหนดให้ใน
ขณะที่ยังไม่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ผลิตให้กระทรวงการคลังสนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการก่อนนั้น ดังนั้น เมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้น าเงินที่เก็บได้จากค่าธรรมเนียม
เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว สิ่งส าคัญที่จะเป็น
แรงผลักดันให้กองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถบริหารจัดการกับงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผล ภาครัฐ
จึงควรปรับเปลี่ยนวิธีการหาเงินสนับสนุนกองทุนให้สามารถหารายได้หรือหาผลประโยชน์โดยวิธีทาง
ต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน  

เนื่องจากการด าเนินงานในลักษณะของกองทุนมีจุดบกพร่อง คือ “ง่ายต่อการทุจริต” ดังนั้น 
เพ่ืออุดช่องว่างของการทุจริต โดยเฉพาะในแง่ของการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์รับคืนซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องให้ราคาสูงกว่าท้องตลาด การด าเนินงานในลักษณะ
ดังกล่าวยังคงมีช่องว่างอยู่หลายประการในทางปฏิบัติ เช่น การประเมินราคารับซื้อซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดเดียวกันแต่ต่างขนาดจะก าหนดราคารับซื้อที่ เหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร โดยในส่วนนี้ผู้ศึกษาเสนอให้มีการแบ่งแยกขนาดของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 2 ขนาด (ตามข้อมูลที่เสนอมาในข้างต้น) เพ่ือการก าหนดราคารับซื้อที่มี
มาตรฐานแน่ชัด ป้องกันการประเมินราคาที่แตกต่างกันในแต่ละศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติที่จะต้องค านึงถึงประกอบกับประเด็นเรื่องสถานที่ในการจัดเก็บซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่จะน าขนส่งไปเข้าสู่กระบวนการถัดไปนั้น ยังคงเป็น
ประเด็นที่ต้องพิจารณาประกอบการอุดช่องว่างในการทุจริตเช่นเดียวกัน โดยปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น 
การถูกลักทรัพย์ (ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ) เพ่ือไปขายหรือหมุนเวียนไปยัง
ผู้ประกอบการรับซื้อของเก่ารายอ่ืน ๆ  ซึ่งการลักทรัพย์ดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเกิดขึ้น
จากการทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือรับซื้อซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คืนจากผู้บริโภค แต่ในทางปฏิบัติไม่มีการรับซื้อซากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจริง จึงท าการทุจริตโดยการ
แจ้งว่าซากผลิตภัณฑ์ถูกลักทรัพย์ไป เป็นต้น นี้เป็นเพียงตัวอย่างของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้จริง
ในทางปฏิบัติ ดังนี้ หากประเทศไทยด าเนินงานในรูปแบบของกองทุนจึงควรต้องมีมาตรการที่รัดกุม
เพ่ือควบคุมการทุจริตที่อาจจะเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ  

การด าเนินงานในลักษณะของกองทุนโดยการบริหารจัดการจากภาครัฐจึงท าให้อาจขาด
ความคล่องตัวในการด าเนินงานที่มีลักษณะเป็นระบบราชการอยู่ จึงอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินการ ในขณะที่ผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าที่บริหารงานโดยเอกชนมักจะมีความคล่องตัว
มากกว่า นอกจากระบบการบริหารงานโดยภาครัฐที่มีความล่าช้าแล้ว บทบาทของท้องถิ่นกับศูนย์รับ
คืนซากผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นบุคคลเดียวกันในการบริหารงาน จึงอาจน าไปสู่ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันได้ 
เนื่องจาก ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะโดยการรักษาความสะอาดให้เกิดขึ้นในชุมชน 
ในขณะที่ศูนย์รับซื้อซากผลิตภัณฑ์เป็นการด าเนินงานในลักษณะของการประกอบธุรกิจส่วนหนึ่ง ดังนี้ 
มาตรการในการใช้กองทุนเข้ามาบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงปัญหาที่จะตามมาเหล่านี้ด้วย 
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5.5.4  การตรวจสอบ ก ากับ และควบคุม 
 ร่างพระราชบัญญัติฯ ก าหนดไว้ในหมวด 6 การตรวจสอบ ควบคุม รายละเอียดตั้งแต่มาตรา 
36 ถึง มาตรา 41 เป็นการมอบอ านาจให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจใน
การตรวจสอบและควบคุมการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีอ านาจเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่มีกิจกรรมการผลิต การจ าหน่าย การ
ซ่อมแซม การรวบรวมการคัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่ การบ าบัดหรือก าจัดซากผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
อ านาจในการออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ที่มีหน้าที่ภายใต้กฎหมายด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ในประเด็นเรื่องการตรวจสอบ ก ากับและควบคุมนี้  ผู้ศึกษาขอตั้งข้อสังเกตหรือข้อเสนอใน
ประเด็น “การมอบหมายอ านาจ” ควรก าหนดไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย โดยการก าหนดให้องค์กร
หรือหน่วยงานเอกชนสามารถรับมอบอ านาจในการเข้าไปท าหน้าที่ในการตรวจสอบเพ่ือให้การบริหาร
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งองค์กรหรือหน่วยงาน
เอกชนที่จะได้รับมอบอ านาจนั้น ควรก าหนดให้องค์กรนั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรมควบคุมมลพิษ นอกเหนือจากการขึ้นทะเบียนดังกล่าวแล้ว กรมควบคุมมลพิษสามารถ
ก าหนดรายละเอียดขององค์กรที่จะเข้ารับมอบอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบโดยการออกเป็น
ระเบียบหรือประกาศของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษในการก าหนดหน่วยงานเอกชนที่สามารถขึ้น
ทะเบียนเพื่อด าเนินการตรวจสอบ   
 

5.5.5  รูปแบบการรวมกลุ่ม 
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ก าหนดให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบในการจัดการ

ซากผลิตภัณฑ์โดยสามารถรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพ่ือจัดท า
แผนดังกล่าวก็ได้ (มาตรา 15) ส าหรับในประเด็นการรวมกลุ่มกันในรูปแบบของสมาคมนั้น อาจจะก่อ
ปัญหาในการขอรับการส่งเสริมจากภาครัฐได้ โดยจากการศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินการส่งเสริม
การสร้างเครือข่าย SMEs ในต่างประเทศ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง208 พบว่า
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะซึ่งสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มองค์การเอกชน  รวมถึงกฎหมายซึ่งให้
สิทธิพิเศษกับองค์การดังกล่าวในการเป็นตัวแทนของ SMEs ทั่วประเทศไทย จากกรณีศึกษาเรื่องการ
สร้างเครือข่าย SMEs นี้ หากเปรียบเทียบการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SMEs กับการรวมกลุ่มของ
ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จึงสะท้อนให้เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์ฯ ก าหนดให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์โดยสามารถรวมกลุ่มกันเป็น
สมาคมนี้ จึงอาจเป็นการจ ากัดสิทธิในการรวมตัวของกลุ่มเอกชนผู้ผลิตในรูปแบบอ่ืน ๆ ตามที่มี
กฎหมายให้อ านาจในการจัดตั้งกลุ่มสมาคมขึ้น เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
รับรองสิทธิในการรวมกลุ่มในลักษณะต่าง ๆ เป็นต้น การรวมกลุ่มของผู้ผลิตตามร่างพระราชบัญญัติ
การจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ย่อมถือเป็นการรวมกลุ่มที่ยังขาดกฎหมายเฉพาะที่ก่อให้เกิดการสร้างกลุ่ม

                                                           
208 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, คณะนิติศาสตร์, รายงานวิจัย เรื่อง แผนการด าเนินการ 

(Roadmap) กิจกรรมศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย SMEs ใน (รายงานการ
วิจัย เสนอต่อส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ม.ป.ป.), หน้า 11-12. 
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ในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกจากสมาคม จึงส่งผลให้ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ให้สิทธิพิเศษกับการ
รวมกลุ่มของเอกชน นอกจากนั้นแล้ว ประเด็นในการรวมกลุ่มกันของผู้ผลิตนั้นอาจไม่ได้รับความนิยม
ในการรวมกลุ่ม อันเนื่องมาจากความลับทางการค้าของผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตแต่ละราย หรือ ความ
ต้องการในการบริหารหรือด าเนินการในสัดส่วนที่ตกลงกันได้ยาก ดังนั้น ไทยจึงควรปรับปรุงเพ่ิมเติม
บทบัญญัติทางกฎหมายให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสมาคมด้วย ซึ่งอาจ
ต้องการรวมกลุ่มเป็นองค์การเอกชนในรูปแบบสมาพันธ์ หรือ สหพันธ์ อันเป็นผลต่อเนื่องถึงสิทธิ
ประโยชน์ทางด้านการคลังและการภาษี รวมถึงสิทธิด้านดอกเบี้ยจากธนาคาร เป็นต้น  

 
5.5.6  มาตรการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมมือในการจัดการซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ในร่างพระราชบัญญัติฯ ระบุไว้ในมาตรา 35 ก าหนดให้ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่ายและโรงงานที่

ให้บริการจัดการซากผลิตภัณฑ์มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากส่วนราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การ
ก าหนดมาตรการเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในทางปฏิบัติเพ่ือขอให้ภาครัฐส่งเสริมการด าเนินการต่อผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การขอความช่วยเหลือด้านภาษีหรือค่าธรรมเนียมในอัตรา
พิเศษ หรือ การขอกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษส าหรับการด าเนินการที่เกี่ยวกับการลดคัดแยกและ
น าซากผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ การขอความช่วยเหลือดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ดังนั้น หากหน่วยงานภาครัฐไม่ออกมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่ายและโรงงานที่ให้บริการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์ย่อมไม่สามารถได้รับการส่งเสริมในด้านดังกล่าวได้เลย ดังนี้ การก าหนด
มาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นี้จึงควรเป็น
หน้าที่ของภาครัฐในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายออกมาก่อนแล้วจึงรณรงค์ให้ผู้ที่ต้องการขอรับ
การส่งเสริมเข้ามาร่วมในการโครงการ การด าเนินการในลักษณะนี้จึงจะสามารถส่งเสริมที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิผลที่แท้จริง 

 



 
บทท่ี 6 

 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ  

 
 ในบทนี้ ผู้ศึกษาได้น าเสนอสรุปผลการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการปรับปรุงมาตรการทาง
กฎหมายในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมาตรการทางการ
บริหาร และมาตรการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
6.1  ปัญหาในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ 
      ประเทศไทย 
 
 ส าหรับปัญหาในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทยนั้นพบว่ามีปัญหาในการบริหารจัดการอยู่หลายประการ ดังนี้ 

1.  การขาดมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อพิจารณาจากกระบวนการ (วงจร) ชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่า ประเทศไทยได้ขาดมาตรการทางกฎหมายในการด าเนินการแก้ไขปัญหาซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งวงจรของชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหา
ในการขาดเครื่องมือทางกฎหมายดังกล่าวถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินการบริหารจัดการแก้ไข
ปัญหาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากกฎหมายถือเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การด าเนินงานของภาครัฐ ดังนี้ หากขาดกฎหมายในการก าหนดอ านาจและหน้าที่ให้แก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ย่อมส่งผล
กระทบที่ส าคัญต่อ การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและ
ภาคเอกชน นอกจากนี้ การขาดมาตรการทางกฎหมายยังส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บข้อมูลปริมาณ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาด้วย 

2.  ปัญหาการขาดฐานข้อมูลปริมาณของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่
จ าหน่ายในตลาด รวมถึงปริมาณของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ท าการรีไซเคิล 
และก าจัดต่อปี ส าหรับปัญหาดังกล่าวนี้ถือเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยที่ส่งผลต่อการวาง
แผนการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก เนื่องจากหาก
ทราบปริมาณของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จ าหน่ายภายในตลาดในแต่ละปีย่อม
สามารถประเมินจ านวนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือ
เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับช่วยให้สามารถก าหนดอัตราการน าซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกลับมาใช้ใหม่ อัตราการคืนสภาพ และการก าจัดซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ในสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น 



241 

3.  การขาดเทคโนโลยีในการรีไซเคิล เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง  จึงท าให้
ผู้ประกอบการไม่กล้าลงทุนในด้านเทคโนโลยีในการบ าบัดสารอันตรายที่เป็นส่วนประกอบของซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับต้นทุนที่ใช้ในการรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทมีอัตราการลงทุนที่แตกต่างกัน จึงเป็นประเด็นปัญหา
ส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการรีไซเคิลเลือกที่จะท าการรีไซเคิลเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ท าก าไรได้เท่านั้น ดังนี้ 
หากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ท าก าไรจากการรีไซเคิลย่อมก่อปัญหาในการ
ก าจัดต่อไป ดังนี้ ในประเด็นในการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ก่อ
ก าไรให้ผู้ประกอบการนี้ ภาครัฐจ าเป็นต้องเข้ามาดูแลบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
เนื่องจากปัญหานี้ถือเป็นปัญหาสาธารณะที่ก่อผลกระทบต่อมหาชนและสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน 
ทั้งนี้ การเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อาจท าการแก้ไขตั้งแต่การออกมาตรการทางกฎหมายในการ
ก ากับและควบคุมผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมผู้ประกอบการในการ
ลงทุนในด้านการรีไซเคิลเพ่ิมเติม และการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถ
จัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

4.  ความไม่สอดคล้องของนโยบายการจัดการขยะของประเทศไทย โดยพิจารณาจากแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 11) และแผนยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า
แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนฯ มีความไม่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ แผนยุทธศาสตร์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ก าหนดเป้าหมายของการจัดการกับขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเท่านั้น แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้จึงยังขาดความชัดเจนในการบริหาร
จัดการกับขยะประเภทเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ของนโยบายในระดับชาติของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ จึงควรก าหนด “เป้าหมายของการคัดแยกซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ไว้ในแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนฯ ด้วย จากความไม่สอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์ทั้งสองแผน
ข้างต้น จึงเป็นจุดส าคัญที่ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังไม่ให้ความส าคัญกับขยะประเภทซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เท่าที่ควร 

 
6.2  บทสรุปมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
      และอิเล็กทรอนิกส ์
 
 จากการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในแง่ของแนวความคิดในการจัดการทางสิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางของมาตรการทางกฎหมายของกลุ่มสหภาพยุโรปและกฎหมายของต่างประเทศที่เป็น
กรณีศึกษาในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับข้อเท็จจริง
และมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย ท าให้ผู้ศึกษาสรุปออกมาเป็นมาตรการทางกฎหมายใน
การบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยออกเป็นประเด็น
ต่าง ๆ ทั้ง 4 ประเด็น ดังนี้ 
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6.2.1  บทสรุปมาตรการทางกฎหมายในการก าหนด “ประเภท” ของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

จากการสรุปผลการศึกษาในประเทศตัวอย่างในประเด็นของประเภทของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรได้จัดแบ่งประเภทของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น “กลุ่ม” ในขณะที่มาตรการทางกฎหมายกลาง
ของสหรัฐอเมริกายังไม่มีการจัดแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ชัดเจน ซึ่งรวมถึงประเทศมาเลเชียที่ไม่มีการจัดแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างชัดเจน มีเพียงการให้ค านิยามของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่กฎหมายของท้องถิ่นในระดับมลรัฐได้ก าหนดประเภทของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ โดยเน้นที่  “หลอดภาพหรือจอภาพ” ส่วนผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด ๆ ต้องออกเป็นประกาศแจ้งชนิดของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง ในส่วนของประเทศญี่ปุ่นนั้นกฎหมาย SHARL ได้ก าหนด
ชนิดของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมไว้ทั้งสิ้น 7 ประเภท 
(รายละเอียดตามที่กล่าวมาแล้วนั้น)  

เมื่อพิจารณาจากมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยยังไม่มีมาตรการ
ทางกฎหมายในการก าหนด “ประเภทหรือกลุ่มของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ไว้
เป็นการเฉพาะเหมือนกรณีของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร การศึกษามาตรการทางกฎหมาย
ไทยสรุปได้ว่า มาตรการทางกฎหมายที่ถูกน ามาใช้ในการจัดการกับขยะของประเทศไทยในปัจจุบันนี้
ไม่มีการแบ่งแยกประเภทของการจัดการขยะ ดังนี้ กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นที่การ
จัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยของภาคครัวเรือน และการควบคุมมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้
การด าเนินมาตรการในการเก็บขนและการก าจัดขยะต่างใช้ระบบการจัดการของขยะมูลฝอยทั่วไป 
การขาดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอาจได้รับการปนเปื้อนของสารพิษที่แพร่กระจายลงสู่
พ้ืนดิน หรือพ้ืนน้ า และท้ายสุดคือการได้รับสารพิษของประชาชน ปัญหาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์จึงจ าเป็นต้องได้รับการจัดการที่ต่างจากขยะมูลฝอยทั่วไป เนื่องจากความมี
องค์ประกอบของสารอันตรายเป็นส่วนประกอบ และ ความเป็นไปได้ในการน าซากผลิตภัณฑ์ฯ 
เหล่านั้นกลับคืนสู่กระบวนการรีไซเคิลสินค้าเพ่ือการหมุนเวียนในระบบทรัพยากรธรรมชาติต่อไป  

บทสรุปมาตรการทางกฎหมายไทยโดยพิจารณาถึงเนื้อหาของกฎหมายแต่ละฉบับว่ามีความ
ครอบคลุมถึงขยะประเภทใด แสดงออกในรูปของดังตารางที่ 6.1  
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ตารางท่ี 6.1  บทสรุปของมาตรการทางกฎหมายกับการบังคับใช้กฎหมายกับขยะแต่ละประเภท 
 

กฎหมาย ขยะทั่วไป 

ซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า

และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

กฎหมายทั่วไป  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 

 
ไม่มีรายละเอียด

บัญญัติไว้ 

 
ไม่มีรายละเอียด

บัญญัติไว้ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  อาจตีความขยาย

ค านิยาม  
"มูลฝอย” ได้ 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535   
เฉพาะซาก

ผลิตภัณฑ์ฯ ที่
เกิดจากโรงงาน

เท่านั้น 
 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535   
มีประกาศยกเว้น 

พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 

  

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และ พระราชบัญญัติ
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 

  

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510   
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511   
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

 อาจตีความขยาย
ค านิยาม "มูล

ฝอย” ได้ 
 
 

กฎหมายระดับท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   



244 

ตารางท่ี 6.1  (ต่อ) 
 

  

กฎหมาย ขยะทั่วไป 

ซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า

และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540   
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 

  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2528 

  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
พ.ศ. 2521  

  

 
กฎหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุน 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520   
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2522 

  

 
หมายเหตุ:  ขยะทั่วไป หมายถึง ขยะมูลฝอยต่าง ๆ ที่เกิดจากครัวเรือน แหล่งชุมชม และโรงงาน

อุตสาหกรรมและท่ีอ่ืน ๆ   
 หมายถึง กฎหมายนั้นสามารถใช้บังคับกับขยะแต่ละประเภทได้ 
  หมายถึง กฎหมายนั้นไม่สามารถใช้บังคับกับขยะประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

จากตารางที่ 6.1 จึงสามารถสรุปได้ว่าขยะมูลฝอยทั่วไปจัดเป็นกลุ่มที่มีกฎหมายรองรับอยู่
แล้ว ดังนั้น จึงท าให้มาตรการในการบังคับใช้เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอยทั่วไปนั้นสามารถด าเนินการไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับขยะประเภทซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังจัดอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่
มีกฎหมายมารองรับเป็นการเฉพาะด้าน เมื่อพิจารณาจากตารางจะพบได้ว่าซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีกฎหมายบางฉบับที่สามารถน ามาปรับใช้ได้ และยังไม่
สามารถน ามาปรับบังคับได้สมบูรณ์ จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาทั้งในการขนส่ง การคัดแยก การก าจัดขยะ
ประเภทนี้ต่อไป 
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6.2.2  บทสรุปการก าหนด “หน่วยงานหลัก” ในการรับผิดชอบและควบคุมการ
ด าเนินการภายใต้กฎหมายเพื่อการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้น โดยทั่วไปมักเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการออกแบบ
โครงสร้างเพ่ือสร้างมาตรฐานการด าเนินงาน และวางนโยบายเพ่ือการจัดการกับขยะประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายและการส ารวจจุดเด่น
และจุดด้อยเพื่อน าไปปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ เป็นต้น จากการศึกษาถึงกรอบความคิดในการ
บริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศตัวอย่างที่ยกมาศึกษาไว้ใน
บทที่ 3 นั้น พบว่า ประเทศตัวอย่างที่ศึกษาโดยส่วนมากจะก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล
ออกเป็น 2 ระดับ คือ หน่วยงานในระดับกลาง และ หน่วยงานที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น 
 ส าหรับข้อมูลการบริหารจัดการขยะของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่า มาตรการทางกฎหมาย
ก าหนดให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็นผู้ท าหน้าที่ในการรักษาความสะอาดภายในเขตชุมชนแต่ละ
แห่ง ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อ านาจ ซึ่งเป็นบทบาทในการเข้ามาเก็บขนขยะจากครัวเรือน
ทุกประเภท นอกจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นแล้ว หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการบริหารจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ถือเป็นหน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ 
ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบหลักส าหรับการด าเนินงาน
ทั้งหมดตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทย ดังนี้ จึงถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในเชิงประจักษ์ทั้งในแง่ของการจัดท าแผนการ
จัดการมูลฝอยแห่งชาติ การจัดตั้งศูนย์ก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชม และการยกร่างกฎหมาย
ส่งเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว นอกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นท่ีท าหน้าที่ในการเก็บขนขยะจากครัวเรือนแล้ว ยังมีหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อีก คือ กระทรวง
ต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสภา
บันวิจัยและสถาบันการศึกษา 
 

6.2.3  บทสรุป “บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง” กับมาตรการทางกฎหมายเพื่อการบริหาร
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

จากการศึกษาในประเด็นของกรอบความคิดทางกฎหมายในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากระเบียบของสหภาพยุโรปและกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ท าให้
พบว่าบุคคลผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่  

1. กลุ่มผู้ผลิต รวมถึง ผู้น าเข้า และ ผู้ส่งออก (ในบางประเทศ) 
2. กลุ่มผู้บริโภค (ที่ต้องการทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 
3. กลุ่มร้านค้าปลีก ที่ท าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
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4. กลุ่มผู้ประกอบการเอกชนด้าน การรีไซเคิล การบ าบัดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่/การคืนสภาพ การก าจัด 

5. กลุ่มหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ที่ท าหน้าที่ขนส่งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จากข้อมูลของบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 5 กลุ่มในข้างต้นนี้ เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของ
ประเทศไทยแล้ว พบว่า ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายไทยฉบับใดที่ก าหนดบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ไว้ครบทั้งหมด  

 
6.2.4 บทสรุปมาตรการทางกฎหมายในกระบวนการของวงจรชี วิตผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Life Cycle EEE) 
 ในกระบวนการ Life Cycle ผู้ศึกษาได้สร้างกรอบของการศึกษาออกเป็น 5 กรอบ คือ 
การศึกษามาตรการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขนส่ง
หรือรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการคัดแยกขยะเพ่ือการบ าบัด 
รีไซเคิล และก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และ 
การรายงานข้อมูลการด าเนินงาน ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยังขาดมาตรการทางกฎหมายใน
การบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นทาง (ที่เริ่มต้นที่ขั้นตอน
การออกแบบผลิตภัณฑ์) ไปจนถึงขั้นสุดท้ายของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (การก าจัดซากผลิตภัณฑ์) และ
ขาดกระบวนการควบคุมเพ่ือตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงาน ปริมาณการจ าหน่ายและปริมาณเศษ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส าคัญเมื่อขาดมาตรการทางกฎหมายในการ
ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านนี้แล้วย่อมท าให้ขาดแนวความคิดในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาด้วย 
 
6.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 เมื่อผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยยังขาดมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการกับ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาในด้านการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศไทยสามารถบริหารจัดการไปได้ ผู้ศึกษาจึง
มีข้อเสนอแนะออกเป็น 4 มาตรการ ดังนี้ 

 
6.3.1  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระยะสั้น: การออกกฎหมายล าดับรอง 

 การด าเนินการแก้ไขปัญหาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 
โดยมาตรการทางกฎหมายเพื่อบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงถือ
เป็นหัวใจหลักส าคัญเพ่ือการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินการได้ 
ส าหรับมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยเพ่ือแก้ไขปัญหาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
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อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้แบ่งแยกการด าเนินการด้านมาตรการทางกฎหมายออกเป็น 2 ระยะ 
คือ การด าเนินการในระยะสั้น และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในระหว่างที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเพ่ือบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอให้ท าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันเพ่ือให้สามารถน ามาปรับใช้กับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยกา ร
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระยะสั้นในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าเสนอให้มีการปรับปรุงบทบัญญัติทาง
กฎหมายโดยการออกเป็นกฎหมายล าดับรองเป็นเรื่อง ๆ  เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการด าเนินการใน
ระยะเวลาที่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
อนึ่ง ในการออกกฎหมายล าดับรองนี้จ าเป็นต้องค านึงถึงแนวความคิดในการจัดการทางสิ่งแวดล้อม 
อาทิ หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการ
ป้องกันล่วงหน้า หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ตลอดจนหลักการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ เพ่ือให้การวาง
แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างบูรณาการ ประสานสอดคล้องกันทั้งระบบ และให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายของรัฐที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ นอกจากหลักการในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ต้องค านึงถึง
แล้ว การด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐในด้านสิ่งแวดล้อมก็จ าเป็นที่ต้องมี
ความสอดคล้องกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการด าเนินงานและวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกิดข้ึน  

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายในระยะสั้นนี้ ผู้ศึกษาได้จัดท าข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวนี้โดยยึดตามกระบวนการตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

6.3.1.1  มาตรการทางกฎหมายด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ เป็นการน าหลัก EPR เข้า

มาบูรณาการเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากหลัก EPR เป็นหลักการที่ช่วยก าหนดนโยบายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิผลในการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์และการ
ปรับปรุงระบบทางเดินของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการน ากลับมาใช้ใหม่ 
เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นหลักการส าคัญในการน ามาใช้เป็นมาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุมผู้ผลิตให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ส าหรับการก าหนดมาตรการในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถด าเนินการได้ โดยคณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท าหน้าที่ก าหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นตาม
มาตรฐานและตราเป็นพระราชกฤษฎีกา การด าเนินการดังกล่าวโดยอาศัยตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 (มาตรา 17) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดมาตรฐานส าหรับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นที่แน่นอนและเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือ
ความปลอดภัย หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือแก่กิจการอุตสาหกรรม
หรือเศรษฐกิจของประเทศ การตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือให้ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ง่ายต่อการถอดแยกชิ้นส่วน และไม่มีสารอันตรายเป็น
ส่วนประกอบนั้นยังสามารถแก้ไขปัญหาด้านส่วนประกอบตั้งต้นส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุให้ส่วนประกอบเหล่านั้นต้องไม่มีสารอันตรายเป็นส่วนประกอบได้อีกทาง
ด้วย 
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ด้านของการควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้
ศึกษาเหน็ควรว่า การด าเนินการดังกล่าวนี้ควรระบุเป็นมาตรการทางกฎหมายเพ่ือบังคับให้ผู้ผลิตต้อง
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับกรณีของประเทศญี่ปุ่นที่ออกมาตรการ
ทางกฎหมายเพ่ือบังคับผู้ผลิตให้ด าเนินการดังกล่าว การออกแบบผลิตภัณฑ์จึง ไม่ควรก าหนดให้เป็น
เพียงมาตรการเพ่ือส่งเสริมการออกแบบเท่านั้น เพราะการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ
ต่อการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น หากรอการส่งเสริมและไม่มี
มาตรการบังคับทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการด าเนินการดังกล่าวนี้ ย่อมอาจส่งผลเสียในอนาคตในการ
จัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดขึ้นและยากต่อการก าจัด  

6.3.1.2  มาตรการทางกฎหมายในกระบวนการผลิต 
ในกระบวนการผลิตมีความเกี่ยวพันกับวัตถุดิบที่น ามาใช้ผลิต และ เครื่องจักรที่

น ามาใช้เพ่ือการผลิตที่จ าเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมป้องกันการเกิดซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีส่วนประกอบ/วัตถุดิบในการผลิตที่ยากแก่การก าจัด เพ่ือแก้ไข
ปัญหาในระยะสั้น ผู้ศึกษาจึงเสนอให้เพ่ิมเติมบทบัญญัติทางกฎหมายดังต่อไปนี้ 

1)  ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิด อัตราส่วน
ของวัตถุดิบ แหล่งก าเนิดวัตถุดิบที่จะมาใช้โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (มาตรา 32) โดยการก าหนดห้ามโรงงานที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ใช้สารที่เป็นอันตรายที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอุปสรรคต่อการรีไซเคิลซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 6 ประเภท ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม (Cadmium) 
เฮกซะวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) โพลีโบรมิเนนต ไบไฟนนินส์  (Polybrominated 
biphenyls: PBB) และโพลีโบมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (Polybrominated Diphenyl Ethers: PBDE) 
ตามทีร่ะเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรปก าหนดห้ามสารทั้ง 6 ประเภทดังกล่าวไว้ 

2)  ออกกฎกระทรวง เรื่อง ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน
การปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 8 (2) 
ก าหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งที่ต้องน ามาใช้ในการประกอบ
กิจการโรงงาน การออกกฎกระทรวงเรื่องนี้ภาครัฐควรก าหนดมาตรฐานของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
ในด้านการปล่อยมลพิษหรือของเสียออกจากตัวเครื่องจักร รวมถึงส่วนประกอบของวัตถุดิบที่จะ
น ามาใช้ประกอบเป็นเครื่องจักร 

6.3.1.3  มาตรการทางกฎหมายในกระบวนการรวมรวม คัดแยก และขนส่งซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

เมื่อผู้บริโภคต้องการที่จะทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เข้ามาควบคุมการทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งสิ้น 3 ฉบับ คือ 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ให้อ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาด าเนินการจัดเก็บและขนส่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการด าเนินการ 2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เพ่ือป้องกันการทิ้งขยะในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม 
และ 3. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 เพ่ือควบคุมการทิ้งขยะอัน
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จะเป็นการท าลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพ่ือการบูรณาการกฎหมายในระยะสั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ศึกษาเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้  

1)  ออกประกาศ เรื่อง การก าหนดวิธีการขนส่ง การเก็บรักษา การก าจัด 
และการท าลายวัตถุอันตราย อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 20 
เพ่ือก าหนดวิธีการเก็บขนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีส่วนประกอบของ
สารอันตราย วิธีการเก็บรักษาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาชนะที่ใช้บรรจุ 
ตลอดจนการให้สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นขยะอันตรายที่ต้อง
แยกทิ้ง เป็นต้น เพ่ือสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการเก็บรวบรวมและการขนส่งซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ประกาศดังกล่าวยังสามารถน าไปใช้ในกระบวนการ
บ าบัด รีไซเคิล และก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อีกด้วย 

2)  ออกประกาศการนิคมอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ภายในนิคมอุตสาหกรรม อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 (มาตรา 5 ประกอบมาตรา 10) โดยการก าหนดสถานที่ทิ้ง 
สถานที่เก็บรวมรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะอันตรายหรือขยะมูล
ฝอยอ่ืน ๆ ในลักษณะที่แยกจากกันเป็นสัดส่วน พร้อมกับการท าสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่บ่งบอก
ว่าเป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

3)  การแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ โดยการประกาศ
กฎกระทรวง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและ
อัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ใหม่ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การ
แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมในประกาศกฎกระทรวงใหม่ในครั้งนี้ ก็เพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องต้นทุนในการ
เก็บขนของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นท่ีไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ตามอัตราที่แบกรับภาระไว้ และ
เมื่อแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราใหม่แล้ว หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวนี้ควรออกข้อก าหนด
ท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบเพ่ือให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ได้น าไปปรับใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละ
ท้องถิ่น อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บขยะให้มีความถี่ขึ้นและไม่เป็นภาระให้แก่หน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นให้ต้องแบรับค่าใช้จ่ายที่มากจนเกินสมควร 

4)  ออกข้อก าหนดท้องถิ่น โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพ่ือก าหนดวันและเวลาในการจัดเก็บขยะแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน เพ่ือ
ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแยกขยะก่อนทิ้ง 

6.3.1.4  มาตรการทางกฎหมายในกระบวนการบ าบัด รีไซเคิล และก าจัดซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 ในกระบวนการบ าบัด รีไซเคิล และก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้ศึกษาเสนอให้น าแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการทางกฎหมาย โดยการออกกฎกระทรวง 
เรื่อง การก าหนดเงื่อนไขการขอใบอนุญาต การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบ และการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมส าหรับกิจการค้าของเก่าประเภทซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 เพ่ือให้การเก็บรักษา
เศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ค้าของเก่าถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย
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จนกว่าจะถูกขนส่งไปยังโรงงานรีไซเคิล ภาครัฐควรก าหนดเงื่อนไขของการขอใบอนุญาตรับซื้อของเก่า 
โดยการก าหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องขออนุญาต ในการนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ควรจะขออนุญาตควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าไปใช้ซ้ าหรือเพ่ือการรีไซเคิลได้
เท่านั้น 

  
6.3.2  การสร้ างมาตรการทางกฎหมายเฉพาะเพื่ อจัดการกับซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 
 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของไทยในระยะสั้นเพ่ือการแก้ไขปัญหาการจัดการกับซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะหน้านั้นในท้ายที่สุดการด าเนินการดังกล่าว
ก็ไม่สามารถใช้แก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมด 
รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงกฎหมายบางฉบับนั้นยังไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดใน
การด าเนินการ ดังนั้น เพ่ือการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ประเทศไทยจึงควรร่างกฎหมายฉบับใหม่ขึ้น
เพ่ือแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะ ดังนั้น ในส่วนนี้ ผู้ศึกษาจึงได้น าเสนอกรอบของมาตรการทาง
กฎหมายไทย โดยยึดตามกรอบความคิดทางกฎหมายในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

6.3.2.1  หลักเกณฑ์ในการยกร่างกฎหมายของไทยกับหลักการจัดการทางสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับแนวทางของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการกับซากเครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ประกอบกับทฤษฎีหรือกรอบแนวความคิดในการพัฒนากฎหมายของประเทศไทย
เป็นแนวทางท่ีสอดคล้องและเดินไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ฯ ของไทยได้
ด าเนินการโดยอาศัยแนวความคิดพ้ืนฐานในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นทางยังปลายทางของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท และการน าหลักการเชิงป้องกัน
และหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ประกอบกับการน าเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่ องมือในการร่างกฎหมายเพ่ือจัดการกับปัญหามลพิษที่ เกิดขึ้น
ภายในประเทศจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างความจ าเป็นในการพัฒนา
เศรษฐกิจและความส าคัญในการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อมได้ในระยะยาว การน าเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ท าให้สามารถน ามาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียม อันเป็นกลไก
ทางการเงินเพ่ือสนับสนุนท าให้หลักการผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพ่ือปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาของซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และยังช่วยส่งเสริมการรับคืนซากเพ่ือหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้
ประโยชน์และก าจัดชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบอันตรายอย่างถูกต้อง 

เครื่องมือหรือหลักการจัดการทางสิ่งแวดล้อมเมื่อน ามาประกอบกับวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ออกมาตามภาพที่ 6.1 ซึ่ง
มีหลักการส าคัญเพ่ือใช้ในการยกร่างกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  

1. หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบ (หลัก PPP) และหลักการขยายความรับผิดชอบ
ของผู้ผลิต (หลัก EPR) เนื่องจากหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตหรือหลัก EPR เป็นหลักการ
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ที่ต่อยอดมาจากหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบหรือหลัก PPP จึงเป็นหลักการที่มีพ้ืนฐานเดียวกันคือ 
การสร้างความรับผิดชอบให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เข้ามารับผิดชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่ตนผลิตขึ้นในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น โดย
การน าเอาต้นทุนที่ต้องจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ โดยผู้ผลิตจ าเป็นต้องเข้าไปรับผิดชอบในช่วงต่าง ๆ 
ของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ง่ายต่อการถอดแยก
ชิ้นส่วนเพ่ือท าการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นผู้ผลิตจะต้องเข้ามารับภาระในการจัดเก็บ รวบรวม
ผลิตภัณฑ์เพ่ือน าไปรีไซเคิลรวมถึงการก าจัดเศษซากที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ อนึ่ง ส าหรับหลัก PPP 
และหลัก EPR นั้น ผู้ผลิตสามารถเข้ารวมตัวกันเพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดเก็บและรีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมกันได้ 

2. หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตเชิงปัจเจก (IPR) จัดเป็นหลักที่ให้ผู้ผลิต
เป็นผู้รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ตนผลิตแทนการผลักภาระให้แก่ผู้บริโภคหรือหลักผู้ก่อมลพิษเป็น
ผู้รับผิดชอบนั่นเอง โดยหลักการแล้วผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ของตนแต่เพียงผู้เดียวหรือ
โดยปัจเจกนั่นเอง 

3. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (IPP) เป็นแนวความคิดที่เริ่มตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-
Label) แล้วกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าที่ได้รับสลากสีเขียว พร้อมกับการแก้ไขราคาของ
ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงโดยรวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก าจัดซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วย 

4. หลักป้องกันไว้ก่อน เป็นหลักการที่ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องร่วมกันรับผิดชอบในการซื้อซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์คืน 

5. หลักการมีส่วนร่วมในโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนที่มี
ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบ อันจะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือจัดการ
กับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ผล 

6. หลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการจัดท าบริการ
สาธารณะต่าง ๆ โดยเฉพาะกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจากภาคครัวเรือน หน่วยงานส่วนท้องถิ่นจึงมี
ความส าคัญที่จะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาและรับมือกับขยะที่เพ่ิมขึ้น อนึ่ง หากกฎหมายสนับสนุนให้
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้จัดตั้งศูนย์รับซื้อซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จึงควร
ส่งเสริมโดยการสนับสนุนด้านงบประมาณ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือให้ท้องถิ่น
บริหารงานดังกล่าวได้ด้วยตนเอง 

7. หลักการควบคุมและเคลื่อนย้ายซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาบาเซลที่ระบุห้ามขนถ่ายสินค้าหรือของเสียอันตรายรวมถึง
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยังประเทศอ่ืน ๆ  

ส่วนกรอบแนวคิดในการยกร่างกฎหมายของประเทศไทยได้น าหลักการขยายความ
รับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการ
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ป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนทางสิ่งแวดล้อม ถือเป็นแนวคิดที่พัฒนาต่อยอดมาจากหลักการผู้ก่อมลพิษเป็น
ผู้จ่าย (PPP) หลักการป้องกันไว้ก่อนและหลักการคิดแบบครบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ดังนี้ หลักการ
ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) จึงก าหนดให้ผู้ผลิตรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ของตนเองเมื่อ
กลายเป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดระบบการเรียกคืนซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การขนส่งและการบ าบัดก าจัดเอง รวมถึงการพยายามร่าง
กฎหมายเพ่ือส่งผ่านอ านาจในการบริหารจัดการกับขยะไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
เกิดการบริหารจัดการภายในชุมชนเอง เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับที่มาของซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการใช้แล้วของครัวเรือน หากน าหลักการจัดการ
ทางสิ่งแวดล้อม  

 

 
 
ภาพที่ 6.1  การน าหลักการจัดการทางสิ่งแวดล้อมกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 
               อิเล็กทรอนิกส์ 

 
6.3.2.2  ข้อเสนอแนะส าหรับมาตรการทางกฎหมายบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 
1)  การก าหนดประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ “น าร่อง” ใน

ประเทศไทย 
ภายหลังจากการก าหนดประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ตามขนาดของผลิตภัณฑ์แล้ว เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ศึกษาจึงเสนอให้ร่าง
กฎหมายฉบับใหม่นี้ ต้องก าหนดประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ “น าร่อง” 
เพ่ือใช้บังคับในระยะเวลาช่วงแรกในขณะที่กฎหมายมีผลบังคับใช้  เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับตัวและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ส าหรับการก าหนดประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้าและ
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อิเล็กทรอนิกส์น าร่องในครั้งนี้ เป็นกรณีเดียวกับกฎหมาย ว่าด้วยการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนบางประเภท (Specified Home Appliances Recycling Law: SHARL, 
พ.ศ. 2541) ของประเทศญี่ปุ่น ที่พุ่งเป้าหรือก าหนดประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในระยะแรก 4 
ประเภท ได้แก่ โทรทัศน์แบบ CRT, เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ ต่อมาเมื่อบังคับใช้
กฎหมายไปได้ระยะหนึ่ง (พ.ศ. 2552) จึงมีการประกาศเพ่ิมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าอีก 3 ประเภท 
ได้แก่ โทรทัศน์แบบ LED, เครื่องอบผ้า และเตาไมโครเวฟ รวมผลิตภัณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับทั้งสิ้น 7 
ประเภท โดยกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักอีพีอาร์ (EPR) หรือ หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ไว้ดังนี้  

1. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก าจัดยาก 
2. ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีทรัพยากรให้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ 
3. มีการออกแบบและใช้วัสดุเพื่อให้ง่ายต่อการรีไซเคิล 
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะที่จะรวบรวมที่ร้านค้า ณ จุดขาย 
จากข้อมูลของการจัดแบ่งประเภทการใช้บังคับของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น ประกอบกับข้อมูลต้นทุนการบริหารจัดการเศษซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีการจัดการของประเทศไทย จึงเป็นข้อมูลสนับสนุน
การจัดแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น  2 กลุ่ม ตามขนาดของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ 1. กลุ่มซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง และ 2. กลุ่มซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก นอกจากนี้ ผู้
ศึกษาเสนอให้ก าหนดประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์น าร่องในทางกฎหมายเป็นบาง
ประเภทก่อนที่จะออกกฎหมายเพ่ือควบคุมทุกประเภทของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ศึกษาได้คัดเลือกตามหลักการขยายความรับผิดชอบ (EPR) ไปยังช่วงต่าง ๆ ของ
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประกอบกับข้อมูลเทคโนโลยีและต้นทุนของ
การบริหารของไทย ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีเทคโนโลยีการก าจัดใน
ระดับยาก  

2. ต้นทุนการบริหารจัดการสูง ท าให้ไม่มีก าไรในการด าเนินการรีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

เนื่องจากความยากในการก าจัดเศษซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต้นทุนสูง จึงควรเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาสาธารณะที่เกิดขึ้น
โดยการเร่งรัดเพ่ือออกกฎหมายเฉพาะเพ่ือการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับข้อมูลการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พบว่า 5 
ล าดับการผลิตสูงสุด (เรียงตามล าดับ) ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น โทรทัศน์ และ
คอมพิวเตอร์  ส่วนข้อมูลการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สูงสุด
ภายในประเทศไทย ได้แก่ หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า ตู้ เย็น พัดลม โทรทัศน์ กระติกน้ า ร้อน 
เครื่องปรับอากาศ และเตาไมโครเวฟ จากข้อมูลประกอบทั้งหมด ผู้ศึกษาจึงสรุปประเภทของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบังคับใช้ในระยะแรกออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
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ล าดับที่ 1–5 จัดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาด
กลางถึงขนาดใหญ ่

1.  ตู้เย็นทุกขนาด  
2.  โทรทัศน์ทั้งแบบจอ CRT และ LED 
3.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4.  เครื่องปรับอากาศ 
5.  เครื่องซักผ้า 
ล าดับที่ 6-7 จัดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก 
6. โทรศัพท์ไร้สาย 
7. เครื่องพิมพ์ / โทรสาร 
เหตุผลของการก าหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 7 ข้างต้นนี้ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขนส่ง
เพ่ือการรีไซเคิลสูง ท าให้ไม่มีก าไรในการประกอบการ ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่รัฐต้องเข้ามาควบคุม
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ เพราะผู้ประกอบการรีไซเคิลเลือกท่ีจะด าเนินการรี
ไซเคิลเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ก าไรในการด าเนินการ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ก่อให้เกิดก าไรจึงอาจกลายเป็นขยะที่ไม่ได้รับการถอดแยกชิ้นส่วน
เพ่ือการรีไซเคิลที่ถูกหลักวิชาการ อันจะน ามาซึ่งปัญหาในท้ายที่สุด นอกจากนี้ เหตุผลที่ผู้ศึกษาได้เลือก
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 7 ชนิด เพราะข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวเพ่ือการจ าหน่ายภายในประเทศและการส่งออกในปริมาณสูงสุด 
ประกอบกับข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีการบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวในจ านวนมาก ซึ่งจะท าให้เกิด
โอกาสในการเกิดเป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากการบริโภคสูงเป็นล าดับต้น ๆ 
ของประเทศนั่นเอง 

ส าหรับระยะเวลาในการบังคับใช้ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในโครงการน าร่องทั้ง 7 ประเภทที่น าเสนอมาในข้างต้นนั้น ถือเป็นประเด็นส าคัญอีก
ประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาประกอบการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากข้อมูลการบังคับใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมาย SHARL ของประเทศญี่ปุ่นที่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 4 ชนิด ได้แก่ 
เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์จอกลม (CRT) ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า มีระยะเวลาในการบังคับใช้ส าหรับ
มาตรการดังกล่าวถึง 9 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2552) ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 จึงได้มีการ
ประกาศเพ่ิมชนิดของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอีก 3 ประเภท คือ โทรทัศน์จอแบน เครื่องอบผ้า และ
เตาไมโครเวฟ อย่างไรก็ดี แม้ในกรณีตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่นจะมีการก าหนดชนิดของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าน าร่องก่อนและหลัง แต่ข้อมูลดังกล่าวก็ไม่สามารถน ามาใช้เพ่ือก าหนดระยะเวลาที่
เหมาะสมในการด าเนินการส าหรับโครงการน าร่องชนิดของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับประเทศไทยได้ เนื่องจากการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นยังจ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบและมาตรการด าเนินการ
หลาย ๆ อย่างประกอบกัน ทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง
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ผู้บริโภคที่เป็นผู้มีส่วนก่อให้เกิดซากผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น เพ่ือมาประเมินถึง
ความพร้อมส าหรับการด าเนินการในขั้นต่อไปส าหรับการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นในด้านระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินโครงการน าร่องชนิด
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงเหมาะที่จะน าไปศึกษาและวิเคราะห์เป็นงานทาง
วิชาการต่อไปอีกเรื่องหนึ่ง ด้วยระยะเวลาที่มีจ ากัด ผู้ศึกษาจึงขอทิ้งประเด็นในด้านระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการน าร่องนี้เป็นข้อจ ากัดในการศึกษาในครั้งนี้ 

2)  การก าหนดขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือจัดการกับซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การก าหนดขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยในเรื่องการ
จัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นประเด็นส าคัญประการหนึ่งที่ต้องน าไป
พิจารณาประกอบการร่างกฎหมาย เพราะซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีแหล่งที่มา
จาก 2 แหล่ง คือ จากการบริโภคโดยครัวเรือน และจากการใช้ในภาคอุตสาหกรรม  

เมื่อพิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ พบว่าสหราช
อาณาจักรได้จัดแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามลักษณะของการใช้
งาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การใช้ภายในครัวเรือน และการใช้ภายนอกครัวเรือน เพ่ือก าหนด
หน้าที่ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่แตกต่างกันไปตามประเภทของการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบต่อภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการคืนสภาพ การ
บ าบัด และการก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแหล่งที่มาจากการใช้ภายใน
ครัวเรือน แตกต่างจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแหล่งที่มาจากการใช้
ภายนอกครัวเรือนในอัตราที่ต่างกัน เมื่อน ามาตรการทางกฎหมายดังกล่าวมาพิจารณาจากข้อเท็จจริง
ของประเทศไทย จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี พ.ศ. 2555 พบว่าซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากแหล่งชุมชนหรือภาคครัวเรือนมีมากกว่าการบริโภคภายใน
โรงงาน จากตัวอย่างดังกล่าว ประเทศไทยจึงควรก าหนดขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการ
จัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการบริโภคโดยครัวเรือน และ ซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้แก่ผู้ผลิตในสัดส่วนที่แตกต่างกันเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

3)  การก าหนดหน่วยงานหลักรับผิดชอบ  
การก าหนดหน่วยงานหลักเพ่ือรับผิดชอบดูแลและควบคุมระบบการบริหาร

จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จ าเป็นต้อง
พิจารณา เนื่องจากในข้อเท็จจริงในปัจจุบันนี้ของประเทศไทยมีหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อยู่หลาย
หน่วยงาน อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
อุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานในส่วนท้องถิ่นที่ท าหน้าที่หลักในการรักษาความสะอาดเรียบร้อย
ภายในชุมชนหรือท้องถิ่นของตน ดังนี้ การบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานหลักในระดับกลางเพ่ือท าหน้าที่ควบคุมและก ากับให้เป็นไป
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ตามเป้าหมายหรือนโยบายที่วางไว้ ดังนี้ ผู้ศึกษาจึงเห็นควรเสนอหน่วยงานที่ควรท าหน้าที่ใน
ระดับกลาง คือ กรมควบคุมมลพิษ ภายใต้การควบคุมและก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน่วยงานหลักในการท าหน้าที่ในการบริหารจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของหน่วยงานในระดับท้องถิ่นนั้นก็ยังคงเป็น
หน้าที่ของหน่วยงานในส่วนท้องถิ่นตามเดิม ตามที่กฎหมายก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นไว้
แล้ว อย่างไรก็ตาม ในร่างกฎหมายฉบับใหม่อาจระบุอ านาจหน้าที่ให้แก่หน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่นไว้อีกครั้งเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงอ านาจและหน้าที่ในการ
ด าเนินการที่อาจเพิ่มขึ้นจากร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ 

4)  กระบวนการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
ในส่วนนี้ ผู้ศึกษาจึงเสนอให้ร่างกฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการกับขยะของ

ประเทศไทยต้องมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

(1)  การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ง่ายต่อการถอดแยกและการไม่ใช้สารเคมี
ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ภาครัฐควรส่งเสริมให้ผู้ผลิตออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม โดยการมอบแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนินการ
ดังกล่าว เช่น มาตรการลดภาษีน าเข้าวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

ปัจจุบันประเทศไทยได้ด าเนินการส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้สลากสินค้า “สลากสีเขียว” อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่า
พิจารณาของประเทศไทย คือ ประเทศไทยเป็นเพียงฐานการผลิตสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือแบรนด์สินค้าของต่างประเทศเท่านั้น ไม่ได้เป็นประเทศ
ที่คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมมาตรการสลากสีเขียวจึงจ าเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตที่เป็นบริษัทแม่ในต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่ประเทศที่
คิดค้นเทคโนโลยี มักจะถูกควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ประเทศ
ผู้ผลิตอยู่แล้ว ดังนั้น หลักการส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ประเทศไทยจึงน่าจะมีผลใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใหม่ ๆ ที่ประเทศไทย
เป็นผู้ผลิตหรือคิดค้นขึ้น 

(2)  กระบวนการจัดเก็บและขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นขั้นตอน
ส าคัญก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการในการถอดแยกชิ้นส่วนเพ่ือการรีไซเคิล ดังนั้น การจัดเก็บรวบรวม
และขนส่งจึงเป็นขั้นตอนที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือให้ง่ายต่อการต่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  

การจัดเก็บนั้นต้องค านึงถึงความสะดวกของผู้บริโภคหรือผู้ทิ้งเป็นหลัก 
นั้นคือ การให้บริการในการจัดเก็บนั้นต้องสามารถเข้าถึงได้ในหลายพ้ืนที่ โดยค านึงถึงความสะดวก
ของผู้ทิ้งเป็นหลักอันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ทิ้งหันกลับมาให้ความร่วมมือกับมาตรการการ
ด าเนินการดังกล่าว  

ส าหรับการขนส่งนั้นผู้ผลิตควรร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การก าหนดวัน และเวลาในการเก็บขนเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใน
เบื้องต้นหน่วยงานส่วนท้องถิ่นควรออกข้อก าหนดท้องถิ่นเพ่ือก าหนด “วัน” และ “เวลา” ในการทิ้ง
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เศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้บริโภค และต้องไม่ใช้วันเดียวกับการทิ้ง
ขยะมูลฝอยทั่วไป เพราะอาจท าให้เกิดการทิ้งรวมกันของผู้บริโภค รวมถึง การจัดเก็บรวมกันของ
เจ้าหน้าที่เก็บขยะ และผู้ปฏิบัติงานในการขนส่งควรมีภาชนะในการเก็บซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ต่างหากจากขยะมูลฝอยทั่วไป  

(3)  กระบวนการถอดแยกเพ่ือรีไซเคิล บ าบัด หรือก าจัดซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิผล ถือเป็นขั้นตอนในช่วงท้ายของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ประเทศไทยควรส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพ่ือการ
ก าจัดและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนให้เกิดความพร้อม
ของโรงงานรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพที่ครอบคลุมทั่วประเทศ อันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถลดปริมาณการส่งออกเศษซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไปก าจัดยังต่างประเทศ  

(4)  การรายงานข้อมูลการด าเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ ในการ
ด าเนินการทั้งการออกแบบการรายงานข้อมูลการด าเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ การเก็บ
รวบรวมและขนส่งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มาจนถึงกระบวนการรีไซเคิล 
บ าบัด การท าให้กลับคืนสภาพ การก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
จ าเป็นต้องมีการรายงานผลกลับคืนสู่หน่วยงานที่รับผิดชอบในรูปแบบของวัฎจักรการด าเนินงานที่มี
ทั้งข้อมูลขาออกและข้อมูลทางเข้าเพ่ือการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป   

(5)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของประเทศไทย บุคคลใดควรเป็นผู้มี
บทบาทในการรับผิดชอบนั้น หากพิจารณาถึงรูปแบบแนวคิดในการก าหนดผู้รับผิดชอบในด้านการเงิน
ทั้ง 3 รูปแบบข้างต้นนั้น ผู้ศึกษาพบว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดใน 3 รูปแบบนี้ บุคคลที่ต้องเข้ามามีส่วน
รับผิดชอบร่วมกันมีอยู่สามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตในฐานเป็นผู้ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่ม
ผู้บริโภคโดยการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบของการจ่ายทางตรง (กรณีของประเทศญี่ปุ่น) และการจ่ายในทางอ้อม (กรณีของสหภาพ
ยุโรป) ที่คิดค่าใช้จ่ายนั้นรวมไปกับราคาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ซื้อใหม่ และ
บุคคลที่ต้องเข้ามารับผิดชอบค่าใช้จ่ายกลุ่มสุดท้าย คือ รัฐ เนื่องจากปัญหาซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นปัญหาสาธารณะที่เป็นเรื่องส าคัญ รัฐจึงจ าเป็นต้องเข้ามาช่วย
บริหารและจัดการกับปัญหาดังกล่าว แม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่สูง
เพียงใด ก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องด าเนินการเพ่ือไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน  

ในกรณีของประเทศไทย จากข้อเท็จจริงที่ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่มีมูลค่า จึงเป็นการยากที่ประชาชนจะเข้ามาเป็นผู้รับภาระค่า รีไซเคิล
โดยตรงแบบประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น สิ่งที่สามารถด าเนินการได้ส าหรับประเทศไทยคือ การก าหนดราคา
รีไซเคิลรวมไปกับราคาของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โดยการใช้กลไกทาง
การตลาดเข้ามาควบคุมให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ผลิต เพ่ือป้องกันการผลักภาระค่ าใช้จ่ายให้แก่
ผู้บริโภคในอัตราที่สูงเกินไป นอกจากนั้น ในการคิดราคารีไซเคิลดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้อง
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เข้ามาดูแลและควบคุมผู้ผลิตให้ส่งข้อมูลเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมดกับราคารี
ไซเคิลที่เรียกเก็บจากผู้บริโภคอีกช่องทางหนึ่ง 

6.3.2.3  หลักการส าคัญของร่างพระราชบัญญัติเพ่ือการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

ผู้ศึกษาเสนอให้ ร่ างพระราชบัญญัติ เ พ่ือการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยประกอบไปด้วยหลักการและสาระส าคัญต่าง ๆ 
แบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล  
นิยามค าส าคัญ  
หมวด 1 คณะกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์  
หมวด 2 ผลิตภัณฑ์ที่ควบคุม 

ส่วน 1 การก าหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ส่วน 2 การก าหนดผลิตภัณฑ์น าร่อง 
ส่วน 3 การก าหนดขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือจัดการกับซาก

ผลิตภัณฑฯ์ 
หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการวงจรชีวิต

ผลิตภัณฑ์ 
ส่วน 1 กระบวนการผลิต  
ส่วน 2 การทิ้ง  
ส่วน 3 การจัดจ าหน่าย  
ส่วน 4 การเก็บรวบรวมและขนส่งซากผลิตภัณฑ์  
ส่วน 5 การน ากลับมาใช้ใหม่  

หมวด 4 การก าหนดเป้าหมาย 
ส่วน 1 เป้าหมายการจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์ 
ส่วน 2 เป้าหมายการรีไซเคิล การน ากลับมาใช้ใหม่ 

หมวด 5 การจัดการเงินรายได้และการสนับสนุนจากกองทุน 
หมวด 6 การตรวจสอบและควบคุม  

ส่วน 1 การตรวจสอบและควบคุมโดยภาครัฐ 
ส่วน 2 การตรวจสอบและก ากับหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ควบคุม

ก ากับภายใต้กฎหมาย 
หมวด 7 บทก าหนดโทษ 
บทเฉพาะกาล 
ส าหรับเหตุผลในการก าหนดให้ร่างพระราชบัญญัติเพ่ือการบริหารจัดการซาก

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (ร่างพระราชบัญญัติฯ) ประกอบด้วย
หมวดหมู่ตามท่ีน าเสนอมานั้นมีความแตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติฯ ที่เสนอโดยกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบางหมวดหมู่ ดังนี้ 
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หมวด 2 ผลิตภัณฑ์ที่ควบคุม โดยการก าหนดให้มีการแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นกลุ่มตามขนาดของผลิตภัณฑ์และการก าหนดผลิตภัณฑ์น าร่องในช่วง
ระยะเวลาแรกของการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการก าหนดขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
จัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต้นก าเนิดจากการใช้งานในภาค
ครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม เพราะก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่าง
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแหล่งก าเนิดจากการใช้งานที่แตกต่างกัน 

หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ ด้วยการแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ เกี่ยวข้องใน
กระบวนการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้นต่อ
มาตรการทางกฎหมายนี้  

หมวด 4 การก าหนดเป้าหมายนี้ ผู้ศึกษาเสนอให้ร่างพระราชบัญญัติฯ ก าหนด
เป้าหมายออกเป็น 2 ส่วน คือ เป้าหมายในการจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์ฯ และ เป้าหมายในการรีไซเคิล 
การน ากลับมาใช้ใหม่ โดยการแยกออกเป็นส่วน ๆ ให้ชัดเจนเพ่ือให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับมาตรการทาง
กฎหมายสามารถท าความเข้าใจกับเนื้อหาของกฎหมายได้ง่ายขึ้นและเป็นระบบ 

หมวด 6 การตรวจสอบและควบคุมนี้ ผู้ศึกษาเสนอให้มีการตรวจสอบและควบคุม
แบ่งเป็น 2 ระบบ (แยกเป็นส่วน ๆ) โดยส่วนที่ 1 เป็นการตรวจสอบและควบคุมตามมาตรการทาง
กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นการก าหนดอ านาจและหน้าที่ให้แก่ภาครัฐในการเข้าไปตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 เป็นการตรวจสอบและก าหนดการด าเนินหน้าที่ของ
ภาครัฐที่ใช้อ านาจตามกฎหมายฉบับนี้ โดยการก าหนดให้องค์กรอ่ืน ๆ เข้าควบคุมตรวจสอบการ
ด าเนินงาน  
 

6.3.3  การด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมการด าเนินการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนให้เข้ามา
มีส่วนในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการ 
บูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐนั้น มีดังนี้ 

6.3.3.1  การบูรณาการเพ่ือการท างานร่วมของหน่วยงานภาครัฐ โดยการร่วมมือกัน
วางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันของแนวนโยบาย โดยเฉพาะการด าเนินการวาง
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะที่เป็นอ านาจของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ต้อง
ร่วมกันวางผังเมืองที่จะใช้ตามแนวนโยบายที่ก าหนดไว้ การวางผังเมืองดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับ
การบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในด้านของสถานที่เก็บรวบรวมซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นได้จัดเก็บมาจากการทิ้งซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของครัวเรือนหรือภาคเอกชน ดังนี้ หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นต้องมีสถานที่เก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก่อนจะที่ด าเนินการขนส่ง
เพ่ือการบ าบัด หรือก าจัดต่อไป การวางผังเมืองเพ่ือก าหนดสถานที่ในการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์
เหล่านี้จึงมีความส าคัญที่หน่วยงานภาครัฐทั้งสองส่วนจะต้องให้ความร่วมมือกันและก าหนดไว้ในแผน
หรือนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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ในประเด็นเรื่องการบูรณาการเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในประเด็นเรื่องการจัดการกับขยะมีพิษหรือขยะประเภทซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็นับว่าเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องบูรณาการ โดยการท า
ความตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นสถานที่รับคืนซากผลิตภัณฑ์ฯ ตามที่จะ
ประกาศในกฎหมายต่อไปนั้นกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ในการจัดตั้งศูนย์รับคืน
ซากผลิตภัณฑ์ฯ เพ่ือให้เกิดการรับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ จากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่ มี
ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ฯ นอกจากนี้การท าความตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่
สองแห่งข้ึนไปนี้อาจขยายไปถึงการรับซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นพิษชนิดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่มาตรการ
ทางกฎหมายก าหนดไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพ่ือการแก้ไขปัญหาในเรื่องสถานที่ทิ้งขยะระหว่าง
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถทิ้งนอกเหนือจากเขตพ้ืนที่ของตนและยังช่วยให้เกิดการจัดการกับ
ขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 

6.3.3.2  ในส่วนของ “แร่” ที่ได้จากการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นอีกประเด็นปัญหาหนึ่งที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาให้ความชัดเจนแก่ผู้ประกอบการ
บ าบัด ผู้รีไซเคิลเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายหากโลหะมีค่าที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลนี้
จัดเป็นแร่ที่อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 

6.3.3.3  การส่งเสริมภาคเอกชน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 

94-95 ภาคเอกชนสามารถขอรับความช่วยเหลือในด้านอากรขาเข้า และการขอน าตัวผู้เชี่ยวชาญเข้า
มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศได้  

2) พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เรื่องการส่งเสริมกิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือชิ้นส่วนแบบครบวงจร โดยการยกเว้นภาษีหรือยกเว้นอากรขาเข้า
ของเครื่องจักร  

จากกฎหมายทั้งสองฉบับในข้างต้น พบว่าประเทศไทยสามารถออกกฎเกณฑ์เพ่ือ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนหันมาให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่เปิดช่องทางไว้ในข้างต้น ดังนั้น ภาครัฐสามารถ
ออกกฎหมายล าดับรองโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพ่ือก าหนดเรื่องที่ภาคเอกชนจะขอรับ
ความด้านการคลังและการภาษีได้ เช่น การลดภาษีให้กับเครื่องจักร หรือ การส่งเสริมการล งทุนใน
กิจการที่ช่วยจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

6.3.3.4  จากร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ของกรมควบคุมมลพิษ ที่ก าหนดให้การรวมกลุ่มของผู้ผลิตในรูปของ “สมาคม” นั้น 
ผู้ศึกษาเห็นควรให้แก้ไขโดยการเพ่ิมเติมรูปแบบของการรวมกลุ่มของผู้ผลิตในรูปแบบอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากการรวมตัวในรูปของ “สมาคม” เช่น การรวมตัวกันโดยใช้ค าน าหน้าชื่อว่า “สหพันธ์” 
หรือ “สมาพันธ์” เนื่องจากการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่ใช้ค าน าหน้าว่าสมาคมนั้น จะไม่สามารถขอรับ
สิทธิประโยชน์จากมาตรการทางกฎหมายที่ส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มกัน โดยการมอบสิทธิ
ประโยชน์ทางด้านการคลังและการภาษี รวมถึงสิทธิด้านดอกเบี้ยจากธนาคาร ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการ



261 

รวมกลุ่มของผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยควรพิจารณาพัฒนากฎหมายเพ่ือ
สร้างให้เกิดการรวมกลุ่มองค์การเอกชน ควบคู่ไปกับการด าเนินการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้ 
ข้อมูลด้านรูปแบบการรวมกลุ่มของผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ตลอดจน
บทบาทหน้าที่ขององค์การเอกชนดังกล่าว รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่องค์การเอกชน และสมาชิกของ
องค์การเอกชนเหล่านั้นพึงได้ การด าเนินการแก้ไขดังกล่าวนี้จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือ
ช่วยกันจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

6.3.4  มาตรการเพื่อส่งเสริมให้กฎหมายการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ 

ส าหรับข้อเสนอแนะในส่วนนี้มีขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการบริหาร
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
วิธีการดังต่อไปนี้ 

6.3.4.1  การท าข้อตกลงกับผู้ผลิตและผู้น าเข้าภาคสมัครใจ 
ส าหรับข้อเสนอแนะในส่วนนี้ ผู้ศึกษาพิจารณาในแง่ของการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตได้เข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แบบสมัครใจ เพ่ือลดภาระ
ในการด าเนินการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐลงอันจะ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ เนื่องจากในทางปฏิบัติในด้านการจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ผลิตแต่ละรายย่อมมีความแตกต่างกันไป และอาจแตกต่างจาก
การจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์รับซื้อคืนซากหรือผู้ประกอบการรี
ไซเคิล ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอให้ภาครัฐท าข้อตกลงกับผู้ผลิตซึ่งรวมถึงผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง โดยการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากการน าเข้า 
และ ภาษีรายได้ของผู้ผลิต หรือ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

เงื่อนไขที่ต้องก าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างภาครัฐกับผู้ผลิตเพ่ือที่จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ที่ภาครัฐก าหนดไว้  มีดังนี้  คือ การก าหนดอัตราการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด และ การก าหนด
วิธีการบริหารจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นต้องเป็นไปตามหลัก
วิชาการ โดยก าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้านั้นต้องรายงานทั้งปริมาณการขาย ปริมาณการเก็บรวบรวม
ซาก รวมถึงปริมาณการรีไซเคิลและการบ าบัดซากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้แก่หน่วยงานที่ก าหนดไว้ 

6.3.4.2  การสร้างฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังขาดฐานข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การ
ใช้และการเกิดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ  ดังนั้น การ
พัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอจึงเป็นประเด็นส าคัญที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการพัฒนาระบบและมาตรการทาง
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กฎหมายเพ่ือการด าเนินการ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงน าเสนอให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยการก าหนดไว้ในมาตรการทาง
กฎหมายในเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยฐานข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือ
การวางแผนการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับ
ปัจจุบันและความเป็นจริงมากที่สุด มีดังนี้ 

1.  ฐานข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ถือเป็นหน้าที่หลักของผู้ผลิต
และผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จ าเป็นต้องรายงานข้อมูลปริมาณการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่ภาครัฐ  

2.  ฐานข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณซากผลิตภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมได้ ในเบื้องต้นส าหรับ
ประเทศไทย หน้าที่ในการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้นยังไม่มี
มาตรการทางกฎหมายใดก าหนดไว้แน่นอน แต่การท าหน้าที่เก็บขนขยะถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ส าหรับการเก็บข้อมูลดังกล่าวนี้จึงถือเป็นหน้าที่หลักของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 
(รวมถึงหน่วยงานที่ท้องถิ่นมอบอ านาจให้ท าหน้าที่จัดเก็บขยะแทน) ทั้งนี้ จ าเป็นต้องขอข้อมูลปริมาณ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากโรงงานรีไซเคิลหรือโรงงานที่ท าหน้าที่ในการ
บ าบัดเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมด้วย 

6.3.4.3  การมอบรางวัลเพื่อเชิดชูให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรการทางกฎหมายเพื่อบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การมอบรางวัลหรือใบประกาศเพ่ือเชิดชูเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นวิธีการที่ช่วยส่งเสริมให้
กฎหมายการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักการท าดีต้องมีผลตอบแทน ส าหรับการมอบรางวัลดังกล่าวนี้ อาจด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น 
การมอบสติกเกอร์เพ่ือติดไว้ตามบ้านเรือนหรือสถานประกอบการ การมอบโล่รางวัล หรือ การมอบใบ
ประกาศเกียรติเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อนึ่ง หาก
รางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่ด าเนินการภายใต้มาตรการทางกฎหมายนี้เป็นรางวัลที่มีเกียรติมากเท่าไหร่ ยิ่ง
เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยหันมาใส่ใจต่อการด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด  
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