ชุดความรู้ เรื่อง “การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste)”
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มกราคม 2555

ตอนที่ 3 เส้นทางสู่การให้ผผู้ ลิตเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
เกาหลีใต้
ปจั จุบนั ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากค่ายเกาหลีกําลังได้รบั ความนิยมในตลาดอย่างมากไม่เฉพาะแต่
ในประเทศไทยแต่ยงั รวมถึงในตลาดโลก มีการคาดการณ์วา่ ในปี ทผ่ี า่ นมา ส่วนแบ่งทางการตลาดโทรทัศน์จอแบน (LCD
หรือ Plasma) ของซัมซุง (Samsung) และแอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (LG Electronics) นัน้ รวมกันแล้วสูงกว่าครึง่ หนึ่งของ
ยอดขายโทรทัศน์ทวโลก
ั่
นอกจากนี้ ในช่วงเวลาไม่กป่ี ีทผ่ี า่ นมา เราได้เห็นความพยายามของบริษทั เกาหลีในการช่วงชิง
ความเป็ นผูน้ ํ าในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ “ไอซีท”ี (Information and Communication
Technologies: ICT) โดยเฉพาะซัมซุงทีข่ บั เคีย่ วกับผูผ้ ลิตโทรศัพท์มอื ถือรายอื่นอย่างดุเดือด ไม่วา่ จะ Apple ในส่วนของ
สมาร์ทโฟน (Smartphone) ทีถ่ งึ ขัน้ ต้องขึน้ โรงขึน้ ศาลกันในหลายประเทศและกับเจ้าของตลาดเดิมอย่างโนเกีย (Nokia)
ในส่วนของโทรศัพท์มอื ถือราคาประหยัด จากข้อมูลของ IDC ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (นับจากไตรมาสสุดท้ายของปี
พ.ศ. 2553) ซัมซุงมียอดขายโทรศัพท์มอื ถือทัวโลกถึ
่
ง 309 ล้านเครื่องคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20 ของตลาดโลก ขึน้ แท่น
เป็ นเบอร์สองรองจากโนเกีย (ร้อยละ 28) โดยมีแอลจี (ร้อยละ 7) ตามมาในอันดับสามอย่างห่างๆ3
เมือ่ มีผผู้ ลิตชัน้ นําของโลกทีเ่ พียบพร้อมทัง้ ด้านเงินทุนและเทคโนโลยีอยูใ่ นประเทศ จึงไม่น่าแปลกใจทีส่ าธารณรัฐเกาหลี
หรือ ที่ค นไทยรู้จ ัก ในชื่อ “เกาหลีใ ต้” จะเป็ น ประเทศแรกๆ ของเอเชีย และของโลกที่ย ึด หลัก การที่ใ ห้ผู้ผ ลิต เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบ หรือ “อีพอี าร์” (Extended Producer Responsibility: EPR) สําหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ทน่ี ับวันมี
แต่จะเพิม่ ขึน้ ในประเทศไฮเทคแห่งนี้ โดยกระทรวงสิง่ แวดล้อมของประเทศเกาหลีใต้คาดการณ์ว่า จากปริมาณการใช้
งานทีส่ งู ขึน้ (ดูรูปที่ 1) ในปี พ.ศ. 2553 ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนขนาดใหญ่ 4 ชนิด ได้แก่ โทรทัศน์
เครือ่ งซักผ้า ตูเ้ ย็น และเครือ่ งปรับอากาศจะเพิม่ ขึน้ จากเมือ่ 15 ปีก่อนถึง 2.5 เท่า มาอยูท่ ร่ี ะดับ 9,445,000 เครื่องต่อปี4
สร้างความกดดันให้กบั การกําจัดขยะของประเทศทีม่ พี น้ื ทีเ่ พียง 1 ใน 5 ของประเทศไทย
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ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3
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รูปที่ 1 ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้ าในเกาหลีใต้ ( Yong-san Electronic market)
ทีม่ า: http://www.flickr.com/photos/seoulkorea/4583158561/

ประเทศเกาหลีใต้มแี ผนงานสนับสนุ นการรีไซเคิลตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2535 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการประหยัด
ทรัพยากรและการนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (Act on the Promotion of Saving and Recycling of Resources:
APSRR) ทีก่ ําหนดให้มกี ารจัดเก็บเงินมัดจําจากผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์บางประเภท รวมทัง้ เครื่องใช้ไฟฟ้า 4
ชนิด ได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า ตูเ้ ย็น และเครื่องปรับอากาศ เข้าสู่ “บัญชีพเิ ศษเพื่อการปรับปรุงด้านสิง่ แวดล้อม”
(Special Account for Environment Improvement) ทีด่ แู ลโดยบรรษัทของรัฐบาลชื่อ “โคเรียโก้” (KOREACO) ซึ่ง
ปจั จุบนั ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “เอ็นวิโก้” (ENVICO) โดยรัฐบาลจะคืนเงินมัดจําให้แก่ผู้ผลิตตามปริมาณขยะที่ผู้ผลิตเก็บ
รวบรวมได้และรีไซเคิลไปในแต่ละปี
อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวไม่ประสบความสําเร็จในการจูงใจให้ผผู้ ลิตเข้ามามีสว่ นร่วมจัดการขยะอย่างจริงจัง โดยใน
ปี พ.ศ. 2539 มีเงินมัดจําเหลืออยูใ่ นบัญชีถงึ 34,016 ล้านวอน (ประมาณ 890 ล้านบาท) ในขณะทีม่ กี ารจ่ายเงินคืนไป
เพียง 9,970 ล้านวอน (ประมาณ 260 ล้านบาท) เท่านัน้ 5 ปญั หาหลักของระบบมัดจํา-คืนเงิน (Deposit-refund System:
DRS) คือ การกําหนดเงินมัดจําทีต่ ่ําเกินไป โดยเฉพาะในกรณีของเครื่องใช้ไฟฟ้าทัง้ 4 ชนิดทีอ่ ตั ราเงินมัดจําอยูท่ ่ี 38
วอนหรือเพียงประมาณ 1 บาทต่อกิโลกรัม ดังนัน้ จึงไม่น่าแปลกใจทีผ่ ผู้ ลิตส่วนมากเลือกทีจ่ ะจ่ายเงินมัดจํามากกว่าทีจ่ ะ
ลงทุนสร้างระบบและดําเนินการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ ของตน
รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ตระหนักถึงข้อจํากัดนี้และปรับเปลีย่ นยุทธศาสตร์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลครัง้ ใหญ่
ภายใต้แผนการจัดการขยะแห่งชาติฉบับที่ 2 (The 2nd Comprehensive National Waste Management Plan) ซึง่ เป็ น
แผนแม่บท 10 ปี ครอบคลุมระยะเวลาตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2545 ถึง 2554 การเปลี่ยนแปลงนี้รวมไปถึงการแก้กฎหมายการ
จัดการขยะ (Waste Management Act) และกฎหมาย APSRR ในปี พ.ศ. 2545 เพือ่ เพิม่ มาตรการให้ผผู้ ลิตเข้ามามี
ความรับผิดชอบมากขึน้ ตามหลักการ EPR
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กฎหมาย APSRR ฉบับปีพ.ศ. 2545 นอกเหนือจากจะวางแนวนโยบายพืน้ ฐานและมาตรการสนับสนุ นการนําทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่แล้ว6 ยังให้อํานาจรัฐบาลในการออกกฤษฎีกาของประธานาธิบดี (Presidential Decree) กําหนดให้ผผู้ ลิต
(รวมถึงผูน้ ําเข้า) มีความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภณ
ั ฑ์ของตน ในกรณีทเ่ี ห็นว่าสินค้าหรือบรรจุ
ภัณฑ์นัน้ เป็ นประเภทที่ควรจะส่งเสริมให้มกี ารคัดแยกจากขยะมูลฝอยทัวไปเพื
่
่อนํ ามารีไซเคิล โดยผูผ้ ลิตจะต้องติด
เครื่องหมายรีไซเคิลดังทีแ่ สดงในรูปที่ 2 บนผลิตภัณฑ์ ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ทผ่ี ผู้ ลิตต้อง
รับผิดชอบรีไซเคิลตามกฎหมายนี้ซ่งึ จะเห็นได้ว่าครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย
ประเภทมากกว่าในประเทศญีป่ นุ่

รูปที่ 2 ตัวอย่างเครื่องหมายรีไซเคิ ลในประเทศเกาหลีใต้
ทีม่ า: http://www.envico.or.kr/language/Eng_new/waste/extend02.jsp

ตารางที่ 1 ประเภทผลิ ตภัณฑ์ภายใต้ระบบผูผ้ ลิ ตเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในประเทศเกาหลีใต้
ปี พ.ศ.
2546

2547
2548
2549
2550
2551

ประเภทผลิ ตภัณฑ์
โทรทัศน์ เครือ่ งซักผ้า ตูเ้ ย็น เครือ่ งปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ยางรถยนต์ นํ้ามันเครือ่ ง
กระป๋องโลหะ ขวดแก้ว บรรจุภณ
ั ฑ์ทท่ี าํ จากกระดาษและพลาสติกสําหรับอาหาร เครือ่ งดืม่
สารเคมีทใ่ี ช้ในการเกษตร และนํ้ายาทําความสะอาด
หลอดฟลูออเรสเซนท์ ฟิลม์ ห่อของ
เครือ่ งเสียง โทรศัพท์มอื ถือ
เครือ่ งพิมพ์ เครือ่ งถ่ายเอกสาร เครือ่ งแฟกซ์
บรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับยาและเครือ่ งสําอาง
แบตเตอรีป่ ระเภทแมงกานีส อัลคาไลน์-แมงกานีส และนิกเกิลเมธัลไฮไดรด์

ทีม่ า: http://eng.me.go.kr/content.do?method=moveContent&menuCode=pol_rec_pol_rec_sys_responsibility
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ตัวอย่างเช่น การกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์รไี ซเคิล การจํากัดการใช้สนิ ค้าใช้ครัง้ เดียวทิง้ การจัดเก็บค่าบริการ
กําจัดขยะ การติดเครือ่ งหมายคัดแยกขยะบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์บางชนิด การมัดจํา-คืนเงินสําหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ การกําหนดมาตรฐานสําหรับ
ออกใบอนุญาตให้กบั โรงงานรีไซเคิล การให้เงินอุดหนุนโครงการทีส่ ง่ เสริมการรีไซเคิล และการจัดซือ้ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของภาครัฐ
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ในแต่ละปี กระทรวงสิง่ แวดล้อมของประเทศเกาหลีใต้จะประกาศปริมาณซากผลิตภัณฑ์ฯ ทัง้ หมดที่จะต้องมีการเก็บ
รวบรวมเพื่อนํ าไปรีไซเคิลในปี นัน้ ซึ่งคํานวณจากปริมาณยอดขายในปี ทผ่ี ่านมา จากนัน้ จึงคํานวณปริมาณโควต้าซาก
ผลิตภัณฑ์หรือขยะบรรจุภณ
ั ฑ์ทผ่ี ผู้ ลิตแต่ละรายจะต้องเก็บรวบรวมและรีไซเคิลตามส่วนแบ่งการตลาด ในกรณีทผ่ี ผู้ ลิต
ไม่สามารถรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ ได้ตามเป้า รัฐมนตรีกระทรวงสิง่ แวดล้อมมีอํานาจเรียกเก็บค่าปรับการรีไซเคิล
(Recycling Dues) ได้เป็ นจํานวนไม่เกินร้อยละ 130 ของค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ ในส่วนทีผ่ ผู้ ลิตมิได้
ดําเนินการ โดยรายได้จากค่าปรับดังกล่าว รัฐบาลสามารถนําไปใช้สนับสนุ นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการรีไซเคิลตามทีร่ ะบุไว้
ในกฎหมาย APSRR
ผูผ้ ลิตสามารถเลือกทีจ่ ะเก็บรวบรวมและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์เองตามวิธกี ารและมาตรฐานทีก่ ําหนด
โดยกระทรวงสิง่ แวดล้อม หรือจะเข้าร่วมเป็ นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิล (Recycling Business Mutual Aid
Association) ทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมาย APSRR นี้ โดยผูผ้ ลิตทีเ่ ลือกจะจัดการด้วยตัวเองจะต้องเสนอแผนการดําเนินงาน
เพื่อขอการรับรองจากรัฐมนตรีกระทรวงสิง่ แวดล้อมและรายงานผลการปฏิบตั งิ านให้รฐั มนตรีทราบเป็ นประจําทุกปี
ในขณะทีส่ มาคมฯ จะเป็ นตัวแทนจัดทําแผนการดําเนินงานและรายงานผลการปฏิบตั งิ านแทนสมาชิก โดยสมาชิกจะจ่าย
ค่าบริการให้กบั สมาคมฯ ทัง้ นี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ได้สนับสนุ นให้มกี ารจัดตัง้ สมาคมส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลของอุตสาหกรรรม
ต่างๆ ขึน้ มา 11 สมาคมเพือ่ รองรับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของผูผ้ ลิต โดยเฉพาะรายย่อยและรายเล็กทีอ่ าจจะไม่มกี ําลัง
พอทีจ่ ะจัดระบบจัดการซากผลิตภัณฑ์ของตนเอง ตารางที่ 2 แสดงกิจกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์ในแต่ละรอบปี ใน
ประเทศเกาหลีใต้
ตารางที่ 2 ตารางกิ จกรรมการจัดการซากผลิ ตภัณฑ์ในแต่ละรอบปี ในสาธารณรัฐเกาหลี
กิ จกรรม
1. ผูผ้ ลิตรายงานปริมาณการจําหน่ายในรอบปี ทผ่ี า่ นมาให้กบั ENVICO
2. กระทรวงสิง่ แวดล้อมประกาศปริมาณโควต้าซากผลิตภัณฑ์ทผ่ี ผู้ ลิตแต่ละราย
จะต้องรีไซเคิล
3. ผูผ้ ลิต/สมาคมของผูผ้ ลิตยืน่ ขอรับรองแผนการจัดการ
4. ดําเนินการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์
5. ผูผ้ ลิต/สมาคมของผูผ้ ลิตรายงานผลการดําเนินงานกับ ENVICO
ENVICO ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดการ
6. ENVICO คํานวณและแจ้งค่าปรับการรีไซเคิล (ถ้ามี) กับผูผ้ ลิต/สมาคมของผูผ้ ลิต
7. ผูผ้ ลิต/สมาคมของผูผ้ ลิตชําระค่าปรับการรีไซเคิลเข้าบัญชีพเิ ศษสําหรับการ
จัดการสิง่ แวดล้อม
ทีม่ า: http://www.envico.or.kr/language/Eng_new/waste/extend.jsp

วันครบกําหนด
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
30 มกราคม
ตลอดรอบปี
31 มีนาคมปีถดั ไป
15 มิถุนายนของปีถดั ไป
5 กรกฎาคมของปีถดั ไป

นอกจากความรับผิดชอบของผูผ้ ลิต (และผูน้ ําเข้า) แล้ว กฎหมาย APSRR ฉบับปีพ.ศ. 2545 ยังกําหนดให้ผทู้ ข่ี ายสินค้า
ทีก่ ําหนดในกฤษฎีกาฯ มีหน้าทีต่ อ้ งรับคืนซากผลิตภัณฑ์เก่าและบรรจุภณ
ั ฑ์ทผ่ี ซู้ ้อื ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ตอ้ งการ คล้ายกับ
ข้อกําหนดในกฎหมายว่าด้วยการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนในประเทศญี่ปุ่นที่ได้นํ าเสนอไปในตอนที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม จุดแตกต่างทีส่ ําคัญของระบบการจัดการในประเทศเกาหลีใต้เมื่อเปรียบเทียบกับระบบในประเทศญี่ปุ่น
4

คือ กฎหมายของเกาหลีใต้ไม่อนุ ญาตให้ผผู้ ลิตและผูข้ ายเรียกเก็บเงินค่าบริการสําหรับการเก็บรวบรวมและการรีไซเคิล
จากผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการจะทิง้ ซากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภณ
ั ฑ์ เพือ่ เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้ผบู้ ริโภคนําขยะรีไซเคิลมาคืน
ให้กบั ระบบ

จํานวนซากที่เก็บรวบรวมได้ (พันเครื่ อง)

รูปที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการเพิม่ ขึ้นอย่างก้าวกระโดดของปริมาณการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือนขนาดใหญ่ 4 ประเภทในระบบ EPR เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการเก็บรวบรวมในระบบมัดจํา-คืนเงิน
โดยเฉพาะปริมาณซากผลิตภัณฑ์ฯ ทีเ่ ก็บรวบรวมผ่านผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ ายที่เพิม่ ขึน้ กว่าสองเท่าตัวระหว่างปี พ.ศ.
2544 และ 2547 โดยประมาณกันว่า มีจุดเก็บรวบรวมกว่า 3,200 แห่งในประเทศเกาหลีใต้สําหรับซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่
เกิดขึน้ และดําเนินการโดยบริษทั เอกชน 98 รายตามกฎหมาย APSRR นอกจากนี้ ผูผ้ ลิตยังได้สร้างโรงงานรีไซเคิลอีก 5
แห่ง (รูปที่ 4) ได้แก่ Sudokwon Center (สามารถรองรับซาก 253,000 กิโลกรัม/วัน) Mid-area Center (267,000
กิโลกรัม/วัน) South-area Center (250,000 กิโลกรัม/วัน) Honam-area Center (150,000 กิโลกรัม/วัน) และ Jeju-area
Center (60,000 กิโลกรัม/วัน) โดยโครงการเหล่านี้ได้รบั การส่งเสริมจากรัฐบาล7

2544

2545

ปี พ.ศ.

2546

2547

รูปที่ 3 ปริ มาณซากผลิ ตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าในครัวเรือนขนาดใหญ่ที่เก็บรวบรวมได้ในประเทศเกาหลีใต้
ทีม่ า: Yoon, H., and Jang, Y.-C. (2006). The practice and challenges of electronic waste recycling in Korea with
emphasis on extended producer responsibility (EPR). Proceedings of the 2006 IEEE International Symposium on
Electronics and the Environment, 8-11 May, San Francisco, the United State of America, 326-330.

7

Park, J.-W. (2007). Extended producer responsibility and e-waste recycling in Korea. In Proceedings of the Fourth NIES Workshop on
E-waste, 21-22 November, Tsukuba, Japan, pp. 211-20.
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รูปที่ 4 โรงงานรีไซเคิ ลซากผลิ ตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ของผูผ้ ลิ ตในประเทศเกาหลีใต้
ทีม่ า: http://www.env.go.jp/recycle/3r/en/asia/02_03-4/07.pdf
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งจากผลการดําเนินงานทีแ่ สดงในรูปที่ 3 คือ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (Local
Government) ทีไ่ ม่ได้ลดลง ซํ้ายังจะเพิม่ ขึน้ หลังจากการเปลีย่ นมาใช้ระบบ EPR ซึง่ เป็ นความแตกต่างอีกประการหนึ่ง
ระหว่างระบบ EPR แบบเกาหลีใต้และแบบญี่ปนุ่ 8 เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีใต้มเี งินกองทุนทีเ่ หลือจากระบบมัดจํา-คืนเงิน
เดิมและจากค่าปรับการรีไซเคิลภายใต้ระบบใหม่สําหรับใช้ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกและรีไซเคิลขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ นี้ กระทรวงสิง่ แวดล้อมของประเทศเกาหลีใต้รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2548 ได้มกี ารจัดสรร
เงินจากกองทุนของรัฐบาลจํานวน 17 พันล้านวอนหรือประมาณ 445 ล้านบาท เพือ่ สร้างศูนย์รไี ซเคิลสาธารณะ (Public
Recycling Centers) เพิม่ ขึน้ อีก 44 แห่งจากทีม่ อี ยูแ่ ล้ว 227 แห่งทัวประเทศ
่
(โดยในจํานวนนี้ 74 แห่งเป็ นศูนย์ใหม่ท่ี
9
สร้างขึน้ ระหว่างปีพ.ศ. 2543-2547)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทีผ่ ่านมา ผูผ้ ลิตและสมาคมส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลส่วนใหญ่จะสามารถเก็บรวบรวมและรีไซเคิลซาก
ผลิตภัณฑ์ฯ ได้ตามโควต้าทีร่ ฐั บาลกําหนด และผลการดําเนินงานในช่วง 5 ปี แรก (ปี พ.ศ. 2546 ถึง 2550) แสดงให้เห็น
ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว มีซากผลิตภัณฑ์ฯ ทีถ่ ูกรีไซเคิลรวมทัง้ สิน้ ในระบบ EPR ประมาณ 6 ล้านตัน10 แต่ระบบการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมาย APSRR นัน้ ก็ยงั มีขอ้ จํากัดในการติดตามซาก
ผลิตภัณฑ์ฯ โดยเฉพาะในส่วนของเครื่องเก่าที่ผู้ใช้ไม่ต้องการแล้วแต่ยงั มีมูลค่าในตลาด เนื่ องจากกฎหมายไม่ได้
8

จากความในตอนทีแ่ ล้ว ความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมซากเครือ่ งใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนขนาดใหญ่ในประเทศญีป่ นุ่ ได้ถกู ถ่ายโอนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ไปสูร่ า้ นค้าปลีกอย่างสมบูรณ์ ยกเว้นแต่ในพืน้ ทีก่ นั ดารและเกาะห่างไกลเท่านัน้ ทีท่ อ้ งถิน่ ยังคงเก็บรวบรวมให้
9
Ministry of Environment, Korea. (2005). Extended Producer Responsibility (EPR) System. [Online]. Available:
http://www.3rkh.net/3rkh/mri/3r%20related%20policies/Korea(30-55)/52.pdf (19 มกราคม 2555).
10
Ministry of Environment, Korea. (2010). Extended Producer Responsibility. [Online]. Available
http://eng.me.go.kr/content.do?method=moveContent&menuCode=pol_rec_pol_rec_sys_responsibility (19 มกราคม 2555).
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กําหนดให้บุคคลอื่นนอกจากผูผ้ ลิตต้องรายงานปริมาณการเก็บรวบรวม ช่องว่างของกฎหมายนี้ทําให้รา้ นค้าปลีกและ
ผูป้ ระกอบการค้าของเก่าค่อนข้างจะมีอสิ ระทีจ่ ะเลือกไม่สง่ ต่อซากผลิตภัณฑ์ฯ ทีเ่ ก็บรวบรวมได้ไปยังระบบรีไซเคิลของ
ผูผ้ ลิตส่งผลให้มซี ากผลิตภัณฑ์ฯ ทีเ่ ก็บรวบรวมได้สว่ นหนึ่งไม่ได้รบั การจัดการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานของกฎหมาย
ประมาณกันว่าร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 4 ของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนขนาดใหญ่ท่เี ก็บรวบรวมได้ใน
ประเทศเกาหลีใต้ถูกจําหน่ ายหรือส่งออกไปยังประเทศกําลังพัฒนา โดยที่ไม่ผ่านกลไกการควบคุมภายใต้กฎหมาย
APSRR11 โดยในกรณีของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กทีม่ มี ลู ค่าขายต่อสูงอย่างโทรศัพท์มอื ถือ ตัวเลขการส่งออก
อุปกรณ์ใช้แล้วจากประเทศเกาหลีใต้อาจจะสูงถึงเกือบร้อยละ 50

12

เพือ่ ให้ระบบการจัดการตามหลักการ EPR มีความสอดคล้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และรถยนต์ทม่ี คี วามซับซ้อนมากและมูลค่าขายต่อสูง แตกต่างจากขยะบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี ป็ นเป้าหมายแรกเริม่ เดิมทีของการ
ออกกฎหมาย APSRR รัฐบาลเกาหลีใต้จงึ ได้พฒ
ั นากรอบกฎหมายใหม่ขน้ึ มาเฉพาะสําหรับการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์
เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ าและอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละซากรถยนต์ โดยออกกฎหมายการรีไ ซเคิล อุ ป กรณ์ เ ครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ (Act for Resource Recycling of Electrical and Electronic Equipment and Vehicles:
ARREEEV) ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2550 (มีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551) ซึง่ ในทีน่ ้ีจะกล่าวถึงเฉพาะส่วน
ของอุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้
กฎหมาย ARREEEV นอกจากจะขยายขอบเขตความรับผิดชอบของผูผ้ ลิตครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ในลักษณะเดียวกับกฎระเบียบของทางสหภาพยุโรปทีจ่ ะกล่าวถึงในตอนต่อไปแล้ว ยังเพิม่
กลไกสําคัญอีก 3 ส่วนจากกฎหมาย APSRR ได้แก่
1. มาตรการเกีย่ วกับการออกแบบและให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น การจํากัดการใช้สารอันตรายในสินค้าใหม่
ทีว่ างตลาดหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ เพื่อให้การรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ ในอนาคตทําได้ง่ายยิง่ ขึน้
และมีอนั ตรายน้ อยลง การให้อํานาจกระทรวงสิง่ แวดล้อมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และ
พลังงาน (Ministry of Commerce, Industry and Energy: MOCIE) ประกาศมาตรฐานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ ส่งเสริมการรีไซเคิล และการกําหนดให้ผผู้ ลิตระบุตําแหน่ งส่วนประกอบทีม่ สี ารอันตรายและ
ให้ขอ้ มูลวิธกี ารรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ ผ่านเครือข่ายสารสนเทศรีไซเคิล (Recycling Information
Network) ทีก่ ระทรวงทัง้ สองเป็ นผูด้ แู ล
2. กลไกควบคุมการเคลื่อนย้ายซากผลิตภัณฑ์ฯ นอกจากข้อกําหนดเกีย่ วกับการรายงานและเก็บรักษาข้อมูล
ทีเ่ กี่ยวกับการรีไซเคิลของผูผ้ ลิตและโรงงานรีไซเคิลที่มอี ยู่แล้วในกฎหมายเดิม กฎหมายฉบับใหม่ยงั ให้
อํานาจกระทรวงสิง่ แวดล้อมสร้างระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุ นการปฏิบตั งิ านและการจัดการ (Operation
11

Jang, Y.-C. (2010). Waste electrical and electronic equipment (WEEE) management in Korea: generation, collection, and recycling
systems. Journal of Material Cycles and Waste Management, 12: 283-294.
12
Jang, Y.-C., and Kim, M. (2010). Management of used & end-of-life mobile phones in Korea: A review. Resources, Conservation and
Recycling, 55: 11-19.
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and Management Information System) เพือ่ รวบรวมและประมวลข้อมูลผลการดําเนินงานตลอดจนข้อมูล
การกํากับดูแลต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลจากระบบเอกสารควบคุมการเคลื่อนย้ายซากผลิตภัณฑ์ฯ (Manifest)
ตามคู่มอื ทีก่ ระทรวงสิง่ แวดล้อมและกระทรวงโยธาธิการและคมนาคม (Ministry of Construction and
Transport) จัดทําขึน้ นอกจากนี้ กฎหมายฉบับใหม่ยงั ระบุให้ผขู้ ายต้องแจ้งให้ผผู้ ลิตทราบถึงประเภทและ
จํานวนซากผลิตภัณฑ์ฯ ทีเ่ ก็บรวบรวมได้ทงั ้ หมดรวมทัง้ ส่วนทีผ่ ขู้ ายเลือกไปขายต่อหรือรีไซเคิลด้วยตัวเอง
ซึง่ เป็ นการอุดช่องว่างทีม่ อี ยูใ่ นระบบเดิม
3. กลไกการทบทวนประสิทธิภาพของระบบจัดการ โดยกฎหมายฉบับใหม่ให้อํานาจกระทรวงสิง่ แวดล้อม
แต่งตัง้ “คณะกรรมการกํากับและทบทวนมาตรการเชิงนิเวศ” (Eco-Assurance Review Committee) เพือ่
ทํา หน้ า ที่ท บทวนและให้คํา แนะนํ า เกี่ย วกับ การจํากัด การใช้ส ารอัน ตรายในผลิต ภัณ ฑ์ มาตรฐานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อัตราการรีไซเคิล และมาตรการส่งเสริมการรีไซเคิลอื่นๆ ตามกฎหมายฉบับนี้
โดยสรุป ประสบการณ์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเกาหลีใต้แสดงให้เห็นถึง
ความสําคัญของการทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพของนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ปรับเปลีย่ นมาตรการและกลไกใน
การดําเนินงานให้สอดคล้องกับปญั หาและสภาพความเป็ นจริงของการจัดการ นอกจากนี้ ระบบของเกาหลีใต้ยงั เป็ น
ตัวอย่างของรูปแบบการจัดการทีใ่ ห้ผผู้ ลิตและผูข้ ายเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ
แต่ในขณะเดียวกัน ก็สนับสนุ นให้ภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมเข้ามามีบทบาทร่วมจัดกิจกรรมโดยเฉพาะในส่วนของการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผ่านกองทุนของรัฐบาลที่มาจากเงินมัดจําคงค้างและ
ค่าปรับการรีไซเคิลจากผูผ้ ลิต ซึง่ ก็มคี วามเหมาะสม เมือ่ พิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าระบบของผูผ้ ลิตไม่สามารถจัดการกับ
ซากผลิตภัณฑ์ฯ ได้ทงั ้ หมดและซากผลิตภัณฑ์ฯ นอกระบบและมลพิษทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดการทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ เป็ นต้นทุน
ทีส่ งั คมต้องแบกรับไว้ หากไม่มเี งินกองทุนนี้
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