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ตอนที่ 2 การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั ผูผ้ ลิตในประเทศญี่ปนุ่
ถ้าโทรทัศน์ จอแก้วหนาๆ เครื่องเก่าที่บ้านเสียและเราต้องการเปลี่ยนเป็ นจอแบนรุ่นใหม่ จะดีแค่ไหนหากร้านขาย
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขายโทรทัศน์ เครื่องใหม่ให้เรามีหน้ าที่ต้องรับซากโทรทัศน์ เครื่องเก่าไปจัดการ และจะดียงิ่ ขึน้ ไปอีก
หรือไม่หากร้านขายเครือ่ งใช้ไฟฟ้าสามารถส่งซากนัน้ คืนไปยังบริษทั ทีผ่ ลิตโทรทัศน์เครือ่ งทีเ่ สียซึง่ เป็ นผูอ้ อกแบบและรูด้ ี
ที่สุดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผูผ้ ลิตนํ าซากโทรทัศน์ ไปรีไซเคิลนํ าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และบําบัดจัดการสาร
อันตรายอย่างถูกวิธี แนวคิดทีม่ องย้อนศรเส้นทางการจัดจําหน่ ายสินค้านี้เองทีเ่ ป็ นรากฐานของระบบการจัดการซาก
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในประเทศญีป่ นุ่
ระบบทีใ่ ห้ผผู้ ลิตเป็ นผูร้ บั ผิดชอบจัดการซากผลิตภัณฑ์นัน้ เป็ นไปตามหลักการ “อีพอี าร์” (EPR ย่อมาจาก Extended
Producer Responsibility) ทีเ่ สนอให้ขยายความรับผิดชอบด้านสิง่ แวดล้อมของผูผ้ ลิตให้มคี วามครอบคลุมผลกระทบ
จากผลิตภัณฑ์มากยิง่ ขึน้ จากเดิมทีจ่ าํ กัดอยูเ่ ฉพาะการป้องกันและควบคุมมลพิษทีป่ ล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตใน
โรงงานซึง่ ไม่เพียงพอ เพราะแม้วา่ ผูผ้ ลิตจะพยายามปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สะอาดขึน้ (Cleaner Production) แต่
ตัวผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตออกมาก็ยงั สามารถก่อให้เกิดผลเสียอย่างมากในช่วงการใช้งานและเมือ่ ถูกทิง้ เป็ นขยะ ดังนัน้ ความ
มุง่ หวังหนึ่งในการให้ผผู้ ลิตเข้ามาร่วมรับผิดชอบผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากผลิตภัณฑ์ของตนอย่างครบวงจรจึง
อยูท่ ก่ี ารสร้างความตระหนักและแรงจูงใจให้ผผู้ ลิตพยายามออกแบบผลิตภัณฑ์ทส่ี ะอาดและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมาก
ยิง่ ขึน้ (Cleaner and More Environmentally Friendly Products)3
สําหรับบทความในตอนนี้จะนํ าเสนอความเป็ นมาและรายละเอียดสําคัญของระบบการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ประเทศญี่ปุน่ ซึง่ นับว่าเป็ นการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ทต่ี รงไปตรงมาตามหลักอีพอี าร์มากทีส่ ุด จากนัน้ ส่วนท้ายของ
บทความจะวิเคราะห์ขอ้ จํากัดและสิง่ ทีค่ วรคํานึงสําหรับการประยุกต์ใช้ตวั แบบการจัดการของญี่ปนุ่ ในบริบทของประเทศ
ไทย ก่ อ นจะกล่ า วถึง ระบบอีพ ีอ าร์อีก รู ป แบบหนึ่ ง ในประเทศญี่ปุ่น สํา หรับ การจัด การซากคอมพิว เตอร์ท่ีป ระสบ
ความสําเร็จน้อยกว่าการรีไซเคิลซากเครือ่ งใช้ไฟฟ้าอย่างสัน้ ๆ
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ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3
Lindhqvist, T. (2000). Extended Producer Responsibility in Cleaner Production: Policy Principle to Promote Environmental Improvements
of Product Systems. Ph.D. Dissertation, IIIEE, Lund University, Lund, Sweden.
สําหรับรายละเอียดของหลักการอีพอี าร์เป็ นภาษาไทยสามารถหาอ่านได้จาก http://www.chemtrack.org/Doc/F321.pdf
2
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เนื่องจากญีป่ นุ่ เป็ นประเทศหมูเ่ กาะทีม่ พี น้ื ทีแ่ ละทรัพยากรธรรมชาติจาํ กัด ประเทศญี่ปนุ่ จึงมีความตื่นตัวเรื่องการจัดการ
ขยะโดยมีเป้าหมายทัง้ เพือ่ ลดปริมาณขยะมูลฝอยทีต่ อ้ งกําจัดด้วยการฝงั กลบและเพื่อนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (รูปที่
1) นอกจากกฎหมายว่าด้วยการจัดการขยะแล้ว ประเทศญี่ปนุ่ ยังได้มกี ารออก “กฎหมายพืน้ ฐานเพือ่ สร้างสังคมแห่งการ
หมุนเวียนทรัพยากร” (Fundamental Law for Establishing a Sound Material-Cycle Society) ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่ปี
พ.ศ. 2544 เพื่อเป็ นกรอบสําหรับกฎหมายส่งเสริมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ทีอ่ อกตามๆ กันมา รวมทัง้
“กฎหมายว่าการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบางประเภท” (Specified Home Appliances Recycling Law หรือ
“กฎหมาย SHARL”)

รูปที่ 1 การคัดแยกขยะประเภทต่างๆ เพื่อนําไปรีไซเคิ ลในประเทศญี่ปนุ่
ทีม่ า: http://backofthebook.ca/living/uploaded_images/japan_recycling_bins-789306.jpg

กฎหมาย SHARL ตราขึน้ ในปี พ.ศ. 2541 และมีผลบังคับใช้พร้อมกับกฎหมายพืน้ ฐานฯ ในปี พ.ศ. 2544 กฎหมายนี้
ไม่ได้ครอบคลุมขยะอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท แต่พงุ่ เป้าไปทีเ่ ครื่องใช้ไฟฟ้า 4 ประเภทได้แก่ โทรทัศน์แบบ CRT (จอ
กลม) เครื่องซักผ้า ตูเ้ ย็น และเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็ นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทม่ี ใี ช้ในแทบทุกครัวเรือนและได้
กลายเป็ นภาระหนักหน่ วงที่สร้างความปวดหัวให้กบั เทศบาลในประเทศญี่ปุ่นก่อนการออกกฎหมาย SHARL ที่
กําหนดให้รา้ นขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและผูผ้ ลิตเข้ามาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเก็บรวบรวมและรีไซเคิลซากเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้
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แทนเทศบาล4 ต่อมา เมือ่ รูปแบบการบริโภคและเทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงไปจึงได้มกี ารเพิม่ ประเภทซากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
ต้องจัดการตามกฎหมายนี้ขน้ึ มาอีก 3 ประเภท ได้แก่ โทรทัศน์แบบจอแบน เครื่องอบผ้า และเตาไมโครเวฟ ในปี พ.ศ.
2552 (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ าที่อยู่ภายใต้กฎหมาย SHARL ของประเทศญี่ปนุ่
ทีม่ า: http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu020/kankyo/english/life/life06.html

ภายใต้กฎหมาย SHARL ร้านค้าปลีกทีจ่ าํ หน่ ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ซง่ึ มีอยูก่ ว่า 80,000 แห่งทัวประเทศมี
่
หน้าทีต่ อ้ ง
รับคืนผลิตภัณฑ์เก่าประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ทต่ี นขายให้กบั ผูบ้ ริโภคทีซ่ ้อื ของใหม่ไปทดแทนของเก่าทีไ่ ม่ตอ้ งการ
แล้ว บทบัญญัตขิ องกฎหมายตรงนี้เองที่ทําให้ระบบการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นสามารถอํานวย
ความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการทิง้ ซากผลิตภัณฑ์ได้ไม่น้อยไปกว่าความสะดวกในการหาซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ ทัง้ นี้
กฎหมายเปิ ดโอกาสให้ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถจําหน่ ายผลิตภัณฑ์เก่าที่ยงั ใช้งานได้อยู่ แต่ในส่วนของซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถนํ ามาใช้ซ้ําได้นัน้ ร้านค้าปลีกจะต้องจัดส่งให้ผู้ผลิตนํ าไปรีไซเคิลต่อไป เนื่องจากผู้ร่าง
กฎหมายเห็นว่า การเก็บรวบรวมและขนส่งซากเครื่องใช้ไฟฟ้าจากผูใ้ ช้ไปยังผูผ้ ลิตนัน้ เป็ นการให้บริการอย่างหนึ่งจึง
อนุ ญาตให้รา้ นค้าปลีกสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผูบ้ ริโภคได้ในอัตราทีร่ ฐั บาลเห็นว่าไม่สงู เกินกว่าค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
จริง โดยร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องประกาศอัตราค่าบริการให้สาธารณชนรับทราบล่วงหน้าซึง่ ในทางปฏิบตั ิ ตกอยู่ท่ี
ประมาณ 200-800 บาทต่อชิน้ แล้วแต่ประเภท อย่างไรก็ดี ร้านค้าปลีกบางร้านได้ลดหรือยกเว้นค่าบริการในส่วนนี้เพื่อ
เป็ นมาตรการกระตุน้ ยอดขายสินค้าใหม่
สําหรับการรีไซเคิล ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ร่วมกันสร้างระบบเพื่อรองรับความรับผิดชอบที่เพิม่ ขึ้นตามกฎหมาย
SHARL ซึง่ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรก คือ การขนถ่าย (Transfer) ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าจากร้านค้า
ปลีกไปยังผูผ้ ลิต เนื่องจากจะเป็ นการยุ่งยากและเป็ นภาระให้กบั ร้านค้าปลีกมากเกินไปหากจะให้รา้ นค้าแยกส่งซากที่
เก็บรวบรวมได้ไปยังผูผ้ ลิตแต่ละรายโดยตรง ผูผ้ ลิตจึงสร้างระบบขนถ่ายร่วมกันโดยมีสถานีขนถ่ายกว่า 190 แห่งทัว่
ประเทศ โดยเมือ่ ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกเคลื่อนย้ายมาทีส่ ถานีขนถ่ายแล้ว ซากเครือ่ งใช้ไฟฟ้าจะได้รบั การตรวจสอบและ
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มาตรา 2 ของกฎหมาย SHARL ระบุหลักเกณฑ์ 4 ข้อในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทค่ี วรส่งเสริมให้มกี ารรีไซเคิลตามหลักอีพอี าร์ ได้แก่ (1) เป็ นซาก
ผลิตภัณฑ์ทร่ี ฐั บาลท้องถิน่ จัดการได้เองยาก (2) มีทรัพยากรทีค่ วรจะส่งเสริมให้มกี ารนํากลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (3) เป็ นผลิตภัณฑ์ทก่ี าร
ออกแบบและการเลือกวัสดุโดยผูผ้ ลิตมีผลกระทบอย่างมากต่อการรีไซเคิล และ (4) เป็ นผลิตภัณฑ์ทเ่ี หมาะสมจะได้รบั การเก็บรวบรวม ณ จุดขาย
เนื่องจากร้านค้ามักจะจําหน่ายสินค้าในจํานวนเดียวกับจํานวนซากทีเ่ กิดขึน้
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คัดแยกตามยีห่ อ้ สินค้าเพื่อนําส่งโรงงานรีไซเคิลทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผูผ้ ลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุน่
ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มตามลักษณะของผลิตภัณฑ์และปรัชญาการรีไซเคิลทีแ่ ตกต่างกัน กลุ่มแรก (กลุ่ม A) นําโดยพา
นาโซนิคและโตชิบา และกลุ่มทีส่ อง (กลุ่ม B) นําโดยโซนี่ ชาร์ป ฮิตาชิ มิตซูบชิ ิ ฟูจติ สึและซันโยซึง่ โรงงานรีไซเคิลของ
ทัง้ สองกลุ่มรวมกันแล้วมีอยู่กว่า 40 แห่งทัวประเทศ
่
(รูปที่ 3) สําหรับซากเครื่องใช้ไฟฟ้าทีไ่ ม่สามารถหาผูผ้ ลิตมา
รับ ผิด ชอบได้ ไม่ ว่ า จะเนื่ อ งจากบริษัท ล้ม ละลายหรือ สาเหตุ อ่ืน ก็ต าม ทางสมาคมเครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ าในครัว เรือ น
(Association for Electric Home Appliances หรือ AEHA) จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบจัดการแทน5

รูปที่ 3 โรงงานรีไซเคิ ลซากผลิ ตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ในประเทศญี่ปนุ่
ทีม่ า: Department of Trade and Industry (2005), Global Watch Mission Report -- WEEE: innovating novel recovery and
recycling technologies in Japan. อ้างในกรมควบคุมมลพิษ (2554)

สําหรับผลผลิตจากกระบวนการรีไซเคิล รัฐบาลญี่ปุ่นได้อาศัยอํานาจตามกฎหมายกําหนดเป้าหมายการรีไซเคิลเป็ น
อัตราส่วนนํ้ าหนักของวัสดุรไี ซเคิลที่ผูผ้ ลิตจะต้องนํ ากลับมาใช้ใหม่ต่อนํ้ าหนักซากผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดที่เข้าสู่โรงงานรี
ไซเคิล โดยในช่วงแรก เป้าหมายอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 55 สําหรับโทรทัศน์ ร้อยละ 50 สําหรับเครื่องซักผ้า ร้อยละ 50 สําหรับ
ตูเ้ ย็น และร้อยละ 60 สําหรับเครื่องปรับอากาศ อย่างไรก็ดี จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าแม้จะมีการปรับให้สงู ขึน้ ครัง้ หนึ่ง

5

จากการตรวจสอบสถานะของซากเครือ่ งใช้ไฟฟ้าเกือบ 15 ล้านชิน้ ทีเ่ ก็บรวบรวมได้ในปี พ.ศ. 2547 พบว่ามีเพียง 78,000 ชิน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.5
ทีไ่ ม่สามารถยืนยันสถานะได้ ข้อมูลจาก Nagao, T. (2004). Kaden Recycle Hou no Ketten ga Rotei. Kokusai teki Shiten de Reuse Ichizuke
wo [Shortcomings of Specified Home Appliance Recycling Law Revealed. Reuse should be positioned in an International Context]. Nikkei
Ecology, 6: 46-49.
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แล้ว เป้าหมายการรีไซเคิลก็ยงั ตํ่ากว่าอัตราการรีไซเคิลทีผ่ ผู้ ลิตสามารถทําได้จริงอยูพ่ อสมควรซึง่ อาจจะนําไปสูก่ ารปรับ
เป้าหมายขึน้ อีกในอนาคต

ตารางที่ 1 เป้ าหมายอัตรารีไซเคิ ลที่กาํ หนดในกฎหมายและอัตรารีไซเคิ ลที่ผปู้ ระกอบการทําได้จริ ง

ประเภท
โทรทัศน์ จอกลม
โทรทัศน์ จอแบน*
เครือ่ งปรับอากาศ
เครือ่ งซักผ้า
เครือ่ งอบผ้า*
ตูเ้ ย็น/ตูแ้ ช่แข็ง

เป้ าหมายที่กาํ หนดตามกฎหมาย
(ครัง้ ที่ 1  ครัง้ ที่ 2)
50%
50%
60%  70%
50%  65%
65%
50%  60%

อัตรารีไซเคิ ลที่ทาํ ได้จริ ง
ปี งบประมาณ 2553
85%
79%
88%
86%
86%
76%

หมายเหตุ: *ประเภททีบ่ รรจุเพิม่ เข้ามาในปี พ.ศ. 2552
ทีม่ า: ปรับจาก http://www.meti.go.jp/english/press/2011/0607_01.html

เช่นเดียวกับการให้บริการเก็บรวบรวมและขนส่งของร้านค้าปลีก กฎหมาย SHARL อนุ ญาตให้ผผู้ ลิตเก็บค่าบริการจาก
ผูบ้ ริโภคผ่านระบบตั ๋วรีไซเคิล (รูปที่ 4) โดยกําหนดให้ผผู้ ลิตแต่ละรายต้องประกาศอัตราค่ารีไซเคิลของซากผลิตภัณฑ์
แต่ละประเภทเป็ นประจําทุกปีซง่ึ ในทางปฏิบตั ผิ ผู้ ลิตส่วนมากกําหนดราคาใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่น ในช่วงเริม่ แรก อัตรา
ค่ารีไซเคิลของโทรทัศน์ตกอยูท่ เ่ี ครื่องละ 2,700 เยน เครื่องซักผ้า 2,400 เยน ตูเ้ ย็น 4,600 เยน และเครื่องปรับอากาศ
3,500 เยน (อัตราแลกเปลีย่ นในปี พ.ศ. 2544 ประมาณ 37.5 บาทต่อ 100 เยน) ก่อนทีจ่ ะถูกปรับลดลงมา ยกเว้นใน
กรณีของเครื่องซักผ้า โดยในปจั จุบนั ราคาทัวไปของตั
่
๋วรีไซเคิลของโทรทัศน์ ทงั ้ แบบจอกลมและจอแบนอยู่ทเ่ี ครื่องละ
1,785 เยน เครื่องซักผ้า/เครื่องอบผ้า 2,520 เยน ตูเ้ ย็น/ตูแ้ ช่แข็ง 3,780 เยน และเครือ่ งปรับอากาศ 2,625 เยน (อัตรา
แลกเปลีย่ นในปี พ.ศ. 2544 ประมาณ 39.5 บาทต่อ 100 เยน)6
ผูบ้ ริโภคสามารถจ่ายค่ารีไซเคิลนี้ดว้ ยการซื้อตั ๋วรีไซเคิลจากร้านค้าปลีกทีเ่ ขานํ าซากเครื่องใช้ไฟฟ้าไปทิง้ หรือทีท่ ําการ
ไปรษณีย์ซ่งึ จะโอนเงินส่วนนี้ไปให้กบั ผูผ้ ลิต แยกต่างหากจากค่าบริการเก็บรวบรวมและขนส่งของร้านค้าปลีก ตั ๋วรี
ไซเคิลนี้จะทําหน้าทีเ่ ป็ นทัง้ ใบเสร็จและใบกํากับการขนส่งซากผลิตภัณฑ์ (ในลักษณะเดียวกับระบบเอกสารกํากับการ
ขนส่งของเสียอันตรายหรือ Manifest System ของประเทศไทย) โดยผูบ้ ริโภคสามารถใช้เลขทีข่ องตั ๋วตรวจสอบจาก
ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของ AEHA ว่าซากเครื่องใช้ไฟฟ้าของตนถูกส่งไปจัดการตามวัตถุประสงค์ของการเรียกเก็บ
ค่าบริการของร้านค้าปลีกและผูผ้ ลิตหรือไม่

6

ข้อมูลจาก http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/ja/hiroba/n_h/gomi/english/house_garbage.htm
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รูปที่ 4 ตัวอย่างตั ๋วรีไซเคิ ลสําหรับซากเครื่องใช้ไฟฟ้ าในครัวเรือนในประเทศญี่ปนุ่
ทีม่ า: Van Rossem and Tojo อ้างในกรมควบคุมมลพิษ. (2553). รายงานหลักโครงการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขและ
อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.

การเก็บค่าบริการต่อชิ้นของซากเครื่องใช้ไฟฟ้าจากผูบ้ ริโภคนับเป็ นลักษณะเฉพาะทีส่ าํ คัญประการหนึ่งของระบบการ
จัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น การกําหนดให้ผูท้ ้งิ ต้องซื้อตั ๋วรีไซเคิลก็มที งั ้ ข้อดีและข้อเสีย สําหรับข้อดี
การจัดเก็บค่าบริการในลักษณะดังกล่าว นอกจากจะเป็ นการให้ขอ้ มูลเพื่อทําให้ประชาชนตระหนักถึงต้นทุนการจัดการ
ซากเครือ่ งใช้ไฟฟ้าแล้วยังช่วยให้ระบบมีรายได้สมํ่าเสมอสอดคล้องกับจํานวนขยะอิเล็กทรอนิกส์ทถ่ี ูกเก็บรวบรวมเข้ามา
่
ความแน่ นอนทางการเงินประกอบกับการมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศทีส่ งู ทําให้ผผู้ ลิตสัญชาติญ่ปี ุน่ มีความมันใจใน
การลงทุนกับการสร้างระบบการรีไซเคิลและเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าของตน ระบบการ
จัดการทีม่ กี ารระบุยห่ี อ้ และส่งต่อซากผลิตภัณฑ์ฯ ไปให้ผผู้ ลิตยังเป็ นการกระตุน้ ให้ผผู้ ลิตออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อ
การใช้ซ้ําและการนํ ากลับมาใช้ใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่เหมาะสม เช่น การลดขนาดและ
นํ้าหนักของผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ถอดรือ้ ได้ง่ายขึน้ โดยลดจํานวนและชนิดของน๊ อต ลดจํานวนประเภท
ของพลาสติกและใช้พลาสติกรีไซเคิลในการผลิต การลด/เลิกใช้ตะกัวในงานบั
่
ดกรี โครเมียม VI ในงานโลหะ ฮาโลเจนใน
สารหน่วงไฟ พลาสติกพีวซี ี และสารทําลายชัน้ โอโซนในเครือ่ งทําความเย็น ฯลฯ7
อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง ระบบการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นเป็ นระบบทีม่ ตี น้ ทุนการจัดการสูง
มาก ไม่ว่าจะเป็ นในส่วนของการใช้สถานที่ของร้านค้าปลีกเป็ นจุดเก็บรวบรวม การคัดแยกซากตามยีห่ อ้ การบริหาร
จัดการฐานข้อมูล หรือการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลใหม่ๆ ก็ตาม ต้นทุนเหล่านี้ทําให้ค่าบริการทีเ่ ก็บ ณ
จุดทิง้ มีอตั ราค่อนข้างสูงถึงหลักพันบาทต่อชิน้ ส่งผลให้ผบู้ ริโภคส่วนหนึ่งนําเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าไปขายหรือทิง้ นอกระบบ
ซึ่งจากการประมาณการณ์ พบว่า สัดส่วนของซากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เข้าระบบอีพอี าร์น้ีอาจจะสูงถึงครึ่งหนึ่งของ
ปริมาณซากที่เกิดขึ้นทัง้ หมด โดยส่วนมากคาดว่า ถูกส่งออกจากประเทศญี่ปุ่นไปยังประเทศกําลังพัฒนา (รวมถึง
7

ดูรายละเอียดใน Ogushi, Y. and M. Kandlikar. (2007). Assessing extended producer responsibility laws in Japan. Environmental Science
& Technology 41(13): 4502-4508. และ Tojo, N. (2004). Extended Producer Responsibility as a Driver for Design Change – Utopia or
Reality? IIIEE Dissertation 2004:2. Lund, Sweden: IIIEE, Lund University.
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ประเทศไทย) ในฐานะสินค้ามือสอง8 สําหรับการลักลอบทิง้ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศซึง่ เป็ นประเด็นทีร่ ฐั บาลญี่ปุน่
เฝ้าระวังอยู่นัน้ จากการสํารวจของเทศบาลจํานวน 2,526 แห่ง (ครอบคลุมร้อยละ 99 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด)
พบว่า ในปี พ.ศ. 2547 มีซากเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 ประเภทจํานวน 172,327 ชิน้ ทีถ่ ูกลักลอบทิง้ ตามทีส่ าธารณะ คิดเป็ น
เพียงร้อยละ 1.6 ของจํานวนซากทีร่ วบรวมได้อย่างถูกต้อง ณ สถานทีข่ นถ่ายของผูผ้ ลิตในปีเดียวกัน9
อย่างไรก็ดี เราต้องไม่ลมื ว่า ญี่ปนุ่ เป็ นประเทศทีค่ นมีวนิ ัยสูงและให้ความร่วมมือกับระบบการคัดแยกขยะในประเทศเป็ น
ทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยทีย่ งั มีปญั หาการทิง้ ขยะไม่เป็ นทีเ่ ป็ นทางอยู่ค่อนข้างมาก อีกทัง้
ยังมีการต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงแม้กระทังการจ่
่
ายค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยซึ่งในปจั จุบนั ท้องถิ่นส่วนใหญ่ ได้
จัดเก็บในอัตราทีต่ ่ํามาก (20 – 40 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน) การนํ าระบบการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศ
ญีป่ นุ่ มาปรับใช้ในประเทศไทยคงเป็ นเรือ่ งยากทีจ่ ะได้รบั ความร่วมมือจากประชาชน
นอกจากกฎหมาย SHARL แล้ว ประเทศญี่ปนุ่ ยังมีระบบการรับคืนซากคอมพิวเตอร์ของผูผ้ ลิตภายใต้ “กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล” (Law for Promotion of Effective Utilization of Resources) ซึง่ มี
ลักษณะแตกต่างจากระบบการจัดการซากเครือ่ งใช้ไฟฟ้า โดยคอมพิวเตอร์ทว่ี างตลาดตัง้ แต่วนั ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546
ทีม่ ตี ราสัญลักษณ์การรีไซเคิลดังทีแ่ สดงในรูปที่ 5 จะมีการบวกค่าธรรมเนียมสําหรับการรีไซเคิลอยูใ่ นราคาสินค้าแล้ว10
ทําให้ผูใ้ ช้สามารถส่งคืนซากคอมพิวเตอร์กลับไปยังผูผ้ ลิตได้ผ่านที่ทําการไปรษณีย์โดยไม่ต้องเสียค่าบริการที่จุดทิ้ง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผูบ้ ริโภคจะมีภาระทางการเงิน ณ จุดทิ้งน้ อยกว่าในกรณีของซากเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ แต่
เนื่องจากการรับคืนซากคอมพิวเตอร์ผา่ นระบบไปรษณียน์ นั ้ มีความยุง่ ยากและไม่สะดวกเท่ากับการคืนซากทีร่ า้ นค้าเมือ่
ซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จงึ ทําให้ผลการเก็บรวบรวมซากคอมพิวเตอร์ไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร โดยมีการประมาณกันว่าจํานวนซาก
คอมพิวเตอร์ทเ่ี ข้าสูร่ ะบบของผูผ้ ลิตนัน้ คิดเป็ นเพียงร้อยละ 5 ของจํานวนซากทัง้ หมดทีค่ ดิ ว่าเกิดขึน้ เท่านัน้

รูปที่ 5 ตัวอย่างเครื่องหมายแสดงอุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ที่จ่ายค่าธรรมเนี ยมการรีไซเคิ ลในอนาคตแล้ว
ทีม่ า: PC3R Promotion Association
8

Oguchi, M., Kameya, T., Yagi, S., and Urano, K. (2008). Product flow analysis of various consumer durables in Japan. Resources,
Conservation & Recycling, 52(3): 463-480.
9
MOEJ (Ministry of the Environment, Japan). (2005). Japan’s Experience in Promotion of the 3Rs.
http://www.env.go.jp/recycle/3r/en/approach/02.pdf
10
โดยทัวไปจะอยู
่
ใ่ นช่วง 3,000 ถึง 4,000 เยนแตกต่างกันไปตามแต่ประเภทของคอมพิวเตอร์และผูผ้ ลิตแต่ละราย โดยต้นทุนของกระบวนการรี
ไซเคิลจะอยูท่ ป่ี ระมาณ 500 เยน นอกนัน้ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการและขนส่ง ข้อมูลจาก Yoshida et al. (2006). “Material flow of used PCs in
Japan”. In Proceedings of the Third NIES Workshop on E-waste, 17-18 November, Japan, pp. 140-152.
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