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บทคัดยอ 

ญี่ปุนเปนประเทศอุตสาหกรรมที่มีระบบการจัดการขยะเทคโนโลยีที่ชัดเจน เริ่มตั้งแตการออก “กฎหมายพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การสรางสังคมในรูปแบบการหมุนเวียน พ.ศ. 2544” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะสรางสังคมในรูปแบบของการใชทรัพยากรหมุน 
เวียนและ “กฎหมายสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พ.ศ. 2543” กําหนดบทบาทภาระหนาที่ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสําหรับหนวยงานของรัฐ หนวยธุรกิจ และประชาชนทั่วไป และขอบังคับเกี่ยวกับสินคาเฉพาะอยาง พรอมทั้งจัดทํา  
คูมือ “แนวทางการจัดการและรีไซเคิลขยะโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางอุตสาหกรรม” เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูมี
หนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว ซึ่งภาคอุตสาหกรรมไดใชเปนคูมือในการดําเนินมาตรการในสวนของตน ตลอดจน   
การพัฒนาระบบ “3Rs” ไดแก การรีไซเคิล (Recycle) การลดปริมาณการใช (Reduce) และการนํากลับมาใชอีก (Re-use) โดยมีเปา 
หมายที่จะลดปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติลง โดยกําหนดภาระหนาที่ใหกับทั้งผูผลิตและผูบริโภคในการจัดการขยะ
เทคโนโลยีตามบทบาทของตน 
 
ABSTRACT 

Japan has been promoting the measure to confront the problem of technological waste by establishing 
appropriate laws: They include–Basic Law for Promoting the Creation of a Recycling-Oriented Society, in 1991 in 
order to create a recycling-oriented society in Japan; Law for Promotion of the Utilization of Recycled Resources, 
in 1990 providing for the individual roles to be played by the government, businesses and citizens, and regulations 
in accordance with the characteristics of specific products.  Besides, the Guidelines for Waste Treatment and 
Recycling, created by the METI Industrial Structure Council play an important role as implementation guidelines 
with respect to commodities and businesses that are regulated under recycling-related laws.  The latest measure to 
be developed is the promotion of the 3Rs, reducing waste generation, reusing of parts, and recycling of used 
products as raw materials, with the aim to decrease the ruining of natural resources by determining the duty of the 
relevant persons. 

 
บทนาํ 

ปจจุบันเครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีไดกาวเขามา
มีบทบาทสําคัญอยางมากตอการดํารงชีวิตประจําวันของ
มนุษย เนื่องมาจากการพัฒนาอยางกาวกระโดดของวิทยาการ
ดานเทคโนโลยีและวิวัฒนาการดานการผลิต การบริโภค
สินคาทางเทคโนโลยีเหลานี้ไดกอใหเกิด “ขยะ” รูปแบบใหม
ขึ้นจํานวนมาก และมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นในแตละป 
เชน คอมพิวเตอรเกา โทรศัพทมือถือ เครื่องใชไฟฟา เปนตน 
และกอใหเกิดปญหาในการกําจัดขยะเหลานี้ตามมา เนื่อง 
จากขยะเทคโนโลยียากตอการยอยสลาย ทั้งยังมีสารเคมีหรือ
สารอื่นที่เปนอันตรายตกคางหรือปนเปอนอยู หรือเปนขยะที่
โดยสภาพอาจกอใหเกิดอันตรายได ซึ่งการควบคุม การกําจัด 

หรือแมแตการรีไซเคิล (Recycle) ขยะเทคโนโลยีตางๆ จึง
จําเปนตองอาศัยกระบวนการจัดการที่แตกตางไปจากการ
จัดการกับขยะธรรมดาทั่วๆ ไป  

ประเทศญี่ปุนไดกําหนดมาตรการในการควบคุมและ
กําจัดขยะเทคโนโลยีไวอยางชัดเจนและเปนระบบรัฐสภา
ของญี่ปุนในป พ.ศ. 2543 ไดบัญญัติกฎหมายที่สําคัญขึ้น    
6 ฉบับและบัญญัติเพิ่มเติมในเวลาตอมาอีก 3 ฉบับ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อที่จะสรางสังคมในรูปแบบการใชทรัพยา- 
กรหมุนเวียน โดยจัดโครงสรางของกฎหมายได ดังนี้ คือ 
กฎหมายในระดับโครงสรางพื้นฐาน กฎหมายกําหนดโครง 
สรางทั่วไป กฎหมายลักษณะพิเศษของสิ่งของแตละประ 
เภท และกฎหมายซึ่งเปนมาตรการสงเสริม เมื่อพิจารณา



โครงสรางและขอบเขตของกฎหมายเหลานี้แลวจะเห็น    
ไดวาระบบการจัดการขยะเทคโนโลยีของญี่ปุนจะแบงออก  
ไดเปน 2 สวน คือ การจัดการขยะจากภาคอุตสาหกรรม 
(Industrial waste) และการจัดการขยะจากภาคการบริโภค 
(Municipal solid waste) โดยมีหลักการพื้นฐานรวมกันใน
อันที่จะสรางสังคมในรูปแบบการใชทรัพยากรหมุนเวียน
บนหลักการ 3 Rs  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อทราบถึงสถานการณปญหาขยะเทคโนโลยีของ
ประเทศญี่ปุน หนวยงานที่เกี่ยวของพรอมทั้งอํานาจหนาที่ 
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการควบคุม
และกําจัดขยะเทคโนโลยี ความสัมฤทธิ์ผล ปญหาและ
อุปสรรคของการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อ
เปนแนวทางในการพิจารณาแกไขปรับปรุงกฎหมายไทยที่
เกี่ยวของตอไป  
 
ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

1. สถานการณปญหาขยะเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุน
ในปจจุบัน 

2. มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอื่นที่ประเทศ
ญี่ปุนใชในการควบคุมและกําจัดขยะเทคโนโลยี  

3. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินมาตรการตามขอ 
2 และโครงสราง และอํานาจหนาที่ของหนวยงานเหลานั้น 

4. ความสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินมาตรการตามขอ 
2 และปญหาในการดําเนินงานของหนวยงานตามขอ 2 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เปนประโยชนตอการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่มีอยู
เดิม หรือจัดทํากฎหมายเฉพาะใหเหมาะสมตอการควบคุม
และกําจัดขยะเทคโนโลยีของประเทศไทย 

2. เปนประโยชนตอการดําเนินงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุม
และกําจัดขยะเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรการทางกฎหมาย 

รัฐสภาของญี่ปุนในป พ.ศ. 2543 ไดผานกฎหมายที่
สําคัญ 6 ฉบับและแกไขเพิ่มเติมในเวลาตอมาอีก 3 ฉบับ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะสรางสังคมในรูปแบบการใช

ทรัพยากรหมุนเวียน ซึ่งจากโครงสรางของกฎหมายดังกลาว
ระบบการจัดการขยะเทคโนโลยีจะถูกแบงออกเปน 2 สวน 
คือ การจัดการขยะจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial waste) 
และการจัดการขยะจากภาคครัวเรือน (Municipal solid 
waste) โดยมีโครงสราง ดังนี้ 

1) นโยบายพื้นฐาน 
    1.1 กฎหมายพื้นฐานวาดวยสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2537  

1.2 กฎหมายพื้นฐานเพื่อสงเสริมการสรางสังคมใน
รูปแบบการหมุนเวียน พ.ศ. 2544 

2) ขอบังคับทั่วไป  
 2.1 กฎหมายสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประ- 

สิทธิภาพ พ.ศ. 2543 
 2.2 กฎหมายการบําบัดของเสีย พ.ศ. 2544 

3) ขอบังคับเกี่ยวกับสินคาเฉพาะอยาง  
 3.1 กฎหมายการนําผลิตภัณฑอาหารมาทําการรีไซ- 

เคิล พ.ศ. 2544 
 3.2 กฎหมายการนําภาชนะและบรรจุภัณฑมาทําการ

รีไซเคิล พ.ศ. 2544 
 3.3 กฎหมายการนําเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนมา

ทําการรีไซเคิล พ.ศ. 2544 
 3.4 กฎหมายการนําวัสดุกอสรางมาทําการรีไซเคิล 

พ.ศ. 2545 
 3.5 กฎหมายการนํายานยนตมาทําการรีไซเคิล พ.ศ. 

2546 
4) มาตรการสงเสริมการจัดหาสินคาที่นํากลับมาใช

ใหมโดยรัฐเปนผูริเริ่ม  
 4.1 กฎหมายการจัดซื้อสีเขียว พ.ศ. 2544 

 
ก. กฎหมายสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิ-

ภาพ พ.ศ. 2543 
1. นโยบายพื้นฐาน 
จากสถานการณเศรษฐกิจของประเทศที่การผลิต การ

บริโภค และการเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชน 
การใชทรัพยากรมีปริมาณมากและกลายเปนของใชแลว 
และผลผลิตพลอยไดในปริมาณมาก อีกทั้งยังมิไดมีการนํา
ทรัพยากรและชิ้นสวนที่ใชแลวมาผลิตใหมจึงตองอยูใน
สวนรับผิดชอบของผูทําการกําจัด จําเปนที่จะตองทุมเท  
การพัฒนาเศรษฐกิจใหอยูในสภาพที่ดี สงเสริมมาตรการที่   
เปนรูปธรรมในการกําหนดประเภทของอุตสาหกรรม ผลิต- 



ภัณฑหรือผลผลิตพลอยไดแตละประเภท ภายใตความ
รับผิดชอบตอสังคมรวมกันของผูประกอบการ ผูบริโภค  
รัฐ และองคกรทองถิ่นสาธารณะ เพื่อที่จะวางแผนการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ ควบคูไป
กับการควบคุมการเกิดของเสียและรักษาสิ่งแวดลอม 

2. รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ 
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ ไดแก รัฐมนตรีสิ่งแวดลอม 

รัฐมนตรีเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รัฐมนตรีเกษตรกรรม
และการประมง รัฐมนตรีสวัสดิการและแรงงาน และรัฐมนตรี
คมนาคม จะไดรวมกันกําหนดนโยบายพื้นฐานเพื่อสงเสริม
การใชทรัพยากรของชาติอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ควบคุมการเกิดของสิ่งของที่ใชแลวและผลผลิต 
พลอยได 

2. ใชทรัพยากรและชิ้นสวนในการผลิตอยางมีประ- 
สิทธิภาพ ในการกําหนดนโยบายพื้นฐานนั้น จะไดกําหนด
เปาหมายเกี่ยวกับการใชทรัพยากร เชน วัตถุดิบ ประเภท
ของผลผลิตพลอยได เปาหมายของการใชทรัพยากรและ
ช้ินสวนแตละประเภทที่นํามาผลิตใหม สงเสริมการใชผลิต- 
ภัณฑแตละประเภทใหยาวนาน สงเสริมมาตรฐานทาง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการใชทรัพยากร รวมทั้งเผยแพรความ 
รูในการสง เสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  

3. หนาที่ของผูท่ีเก่ียวของ 
3.1 ผูประกอบการ  

  หนาที่ 
  1) จัดหาผลิตภัณฑและบริการที่เปนมิตรตอสิ่ง 

แวดลอมใหกับสังคม และจัดหาเทคโนโลยีการดําเนินการ
ตามมาตรการ 3Rs คือ การนําทรัพยากรมาใชใหม การใชซ้ํา 
และการควบคุมการเกิดของเสีย รวมทั้งขอมูลทางดานสิ่ง 
แวดลอมของผลิตภัณฑใหกับผูบริโภค 

  2) แสวงหามาตรการที่เปนไปไดทางดานเทคโน- 
โลยีและเศรษฐกิจภายใตขอจํากัด โดยประเมินผลวากระทบ
ตอสิ่งแวดลอมอยางไร ตรวจสอบความเปนไปไดและขอ 
จํากัดทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ เสนอขอมูลขาวสารดาน
สิ่งแวดลอมตอสังคม 

ความรับผิดชอบ 
  1) ใชทรัพยากรและชิ้นสวนที่ใชแลวมาเขาสู

กระบวนการผลิตใหม 
  2) สงเสริมการใชสิ่งของใชแลวและผลิตภัณฑ

พลอยได มาผลิตเปนผลิตภัณฑและชิ้นสวนใหม 

  3) กําหนดความเหมาะสมในการใชวัตถุดิบเพื่อ
ควบ คุมการเกิดของผลิตภัณฑที่ใชแลวและผลพลอยได 

3.2 ผูบริโภค  
  หนาที่ 
  1) ผูบริโภคมีบทบาทและหนาที่ในการเปนสวน

หนึ่งของสังคมในรูปแบบของการหมุนเวียนรวมกับผูประ 
กอบการนั้น ถือเปนสิ่งที่สําคัญ 

  2) รูปแบบของกิจกรรมการผลิตและการจัด
จําหนายของผูประกอบการนั้น ยอมเปลี่ยนแปลงตามความ
ตองการของผูบริโภค 

  3) ผูบริโภคตองเลือกใชผลิตภัณฑที่เกิดจากการ
ผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อจูงใจผูประกอบการให
พัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

  4. ผูบริโภคพึงตระหนักถึงการใชจายเพื่อการ
บริโภคที่ถูกตองตอบสนองตอการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี 
สามารถประเมินและเลือกสรรในผลิตภัณฑหรือผูประ     
กอบการที่ตระหนักและใสใจตอสิ่งแวดลอม 

  ความรับผิดชอบ 
  1) ใชผลิตภัณฑใหยาวนานเหมาะสมกับคุณคา

อายุการใชงานของผลิตภัณฑ 
  2) สนับสนุนการใชผลิตภัณฑที่ทําจากวัตถุดิบ

หรือช้ินสวนที่นํามาผลิตใหม 
  3) ใหความรวมมือในการจัดเก็บแบบแยกประ 

เภทสิ่งของใชแลว และการใชทรัพยากรมาผลิตใหม 
  4) ใหความรวมมือกับรัฐ องคกรทองถิ่นสาธารณะ 

และผูประกอบการในการดําเนินมาตรการตางๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนด  

3.3 รัฐและองคกรทองถิ่นอิสระ  
  หนาที่ 
  รัฐและองคกรทองถิ่นอิสระทั้งหลายจะตองแสวง 

หาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการขั้นพื้นฐานที่เหมาะ 
สมเกี่ยวกับการวางแผนงานดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งจัดเตรียม
แนวทางดานการตลาดและความชวยเหลือขั้นพื้นฐานที่จํา 
เปนเพื่อการจัดตั้งและดําเนินมาตรการในระบบ 3R  

  ความรับผิดชอบ 
  1) กําหนดมาตรการสงเสริมเพื่อการใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพ เชน การประกันเงินทุน การกําหนด
ประเภทของอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑที่จะนํามาใชใหม 
และมาตรการทางภาษี เปนตน 



  2) สงเสริมการคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรและ
การใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

  3) สงเสริมการผลิตที่ใชทรัพยากรหรือช้ินสวน
ที่ใชซ้ําหรือผานกระบวนการนํากลับมาใชใหม โดยการจัด 
หาทรัพยากรและชิ้นสวนดังกลาวให 

  4) เผยแพรความรูความเขาใจในเรื่องสังคม รูป 
แบบการหมุนเวียนและหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมรวม 
กันของผูประกอบการ ผูบริโภค รัฐ และองคกรทองถิ่นอิสระ 

 

 
ภาพที่ 1 โครงสรางทางกฎหมายเพื่อสงเสริมการสรางสังคมในรูปแบบการหมุนเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: มูลนิธิ Clean Japan Center, กฎหมายสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ, เอกสารโรเนียว, 2543 



4. มาตรการเกี่ยวกับผลิตภัณฑและผลผลิตพลอยได 
4.1 มาตรการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

  1) สงเสริมมาตรการควบคุมการเกิดของเสียโดย
ลดการใชทรัพยากรและยืดอายุการใชงานของผลิตภัณฑให
นานขึ้น โดยผูประกอบการมีหนาที่ เชน ทําใหผลิตภัณฑมี
ขนาดเล็กหรือน้ําหนักเบา เตรียมความพรอมในเรื่องการ
ซอมแซม วางแนวทางในการใชผลิตภัณฑใหมีอายุการใช
งานนานขึ้น รวมทั้งยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑเพื่อควบ 
คุมการเกิดของเสีย  

  2) สงเสริมมาตรการการใชช้ินสวนซ้ํา โดยผู 
ประกอบการมีหนาที่ เชน กําหนดประเภทของผลิตภัณฑ 
ที่สามารถนําช้ินสวนมาใชซ้ําได วางแผนและออกแบบการ
ผลิตใหผลิตภัณฑนั้นมีช้ินสวนที่สะดวกตอการนํามาใช  
ซ้ําหรือผลิตใหม  

  3) สงเสริมการรวบรวมซากผลิตภัณฑและการ    
รีไซเคิล โดยผูประกอบการมีหนาที่เก็บรวบรวมซากผลิต- 
ภัณฑและทําการรีไซเคิลดวยตนเอง 

  4) การแสดงขอมูลเพื่อการเก็บรวบรวมซากผลิต- 
ภัณฑแบบแยกประเภท โดยผูประกอบการตองแสดงขอมูลไว
บนผลิตภัณฑเพื่อแยกประเภทในการเก็บรวบรวมตอไป 

4.2 มาตรการเกี่ยวกับผลผลิตพลอยได 
ผูประกอบการมีหนาที่ดําเนินมาตรการการการนํา

ผลิตภัณฑและชิ้นสวนมาใชใหม เพื่อควบคุมการเกิดผลผลิต
พลอยไดจากการดําเนินกิจการอยางเหมาะสม เพื่อลดปริมาณ
การกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรม  

5. ประเภทของอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑท่ีกําหนด 
5.1 อุตสาหกรรมที่กําหนดใหมีการลดการใชทรัพ-     

ยากร 
เพื่อใหผูประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตไดดําเนิน 

การอยางมีแบบแผนในการควบคุมการเกิดของเสียและการ
นํามาใชเปนทรัพยากรเพื่อการผลิตใหมอีกครั้ง รัฐมนตรีฯ   
จึงออกมาตรการกําหนด “ประเภทของอุตสาหกรรมที่กําหนด 
ใหมีการลดการใชทรัพยากร” ขึ้น และใหผูประกอบการมี
หนาที่ตองดําเนินการเกี่ยวกับการลดการใชทรัพยากรใน
กระบวน การผลิต โดยการรีไซเคิลวัตถุดิบและควบคุมการ
เกิดผลผลิตพลอยไดโดยการใชวัตถุดิบอยางเหมาะสม รวม 
ทั้งการนําทรัพยากรที่เกี่ยวของกับผลผลิตพลอยไดมาผลิต
ใหมอีกครั้งตาม “มาตรฐานการพิจารณา” ที่รัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบกําหนด 

5.2 อุตสาหกรรมที่กําหนดใหมีการใชซ้ํา  
ในอุตสาหกรรมแตละประเภททรัพยากรที่นํามา

ผลิตใหมหรือช้ินสวนที่นํามาผลิตใหมนั้นมีมากมายหลาย
ชนิดซึ่งมีความแตกตางกันในหลายลักษณะ ไดแก คุณภาพ 
อายุการใชงาน วิธีการประกอบ และลักษณะตามธรรมชาติ
ของผลิตภัณฑ จึงกําหนดใหผูประกอบการตองจัดทํามาตร- 
การเกี่ยวกับ “ประเภทของอุตสาหกรรมที่กําหนดใหมีการใช
ซ้ํา” เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินมาตรการการใชซ้ําตาม   
ที่กฎหมายกําหนด 

5.3 ผลิตภัณฑท่ีกําหนดใหมีการลดการใชทรัพยากร  
การลดทรัพยากรวัตถุดิบและทําใหผลิตภัณฑมีอายุ

การใชงานที่ยาวนานขึ้นถือเปนมาตรการที่จําเปนในการควบ 
คุมการเกิดของเสียจากอุตสาหกรรม เชน ใชช้ินสวนที่มี
น้ําหนักเบาความทนทานสูง จึงไดมีการดําเนินมาตรการ
เกี่ยวกับ “ผลิตภัณฑที่กําหนดใหมีการลดการใชทรัพยากร” 
โดยกําหนดประเภทของผลิตภัณฑที่จะตองใหมีการลดการ
ใชทรัพยากรตามหัวขอใน “มาตรฐานการพิจารณา” เพื่อเปน
แนวทางในการควบคุมการเกิดของผลิตภัณฑ 

5.4 ผลิตภัณฑท่ีสงเสริมใหนํากลับมาใชเปนทรัพยา- 
กรใหม  

เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากรแบบหมุนเวียนโดยนํา
ทรัพยากรและชิ้นสวนมาทําการรีไซเคิลใหมากขึ้นแลว ยังจํา 
เปนตองหามาตรการที่ทําใหการนําทรัพยากรกลับมาใชเปน
วัตถุดิบนั้นสามารถกระทําไดงายอีกดวย ดังนั้น จึงไดมีการ
ดําเนินมาตรการเกี่ยวกับ “ผลิตภัณฑที่กําหนดใหมีการสง 
เสริมใหนํากลับมาใชเปนทรัพยากรใหม” โดยกําหนดประ 
เภทของผลิตภัณฑที่ไดรับการสงเสริมตามหัวขอใน “มาตร- 
ฐานการพิจารณา” เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการตาม
กฎหมาย 

5.5 ผลิตภัณฑท่ีกําหนดใหมีการสงเสริมการนํากลับ 
มาใชซ้ํา  

เพื่อใหระบบการเก็บรวบรวมและการนําผลิตภัณฑ
กลับมาใชซ้ําโดยเอกชนอยางอิสระเกิดประสิทธิภาพ รัฐจึง
ตองสงเสริมการจัดการในเรื่องดังกลาวโดยออกประกาศเกี่ยว 
กับ “ผลิตภัณฑที่กําหนดใหนํากลับมาใชซ้ํา” และใหผูประ- 
กอบการที่มีหนาที่ตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ
ของตนตองแสดง “มาตรฐานการพิจารณา” เพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลผลิตภัณฑเหลานั้น 
รวมทั้งประสานความรวมมือไปยังทองถิ่นตามที่กําหนด 



5.6 ผลิตภัณฑท่ีกําหนดใหมีการแสดงขอมูล  
เพื่อสงเสริมการนําทรัพยากรและชิ้นสวนมาทําการ    

รีไซเคิลอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการแสดงขอมูล     
รีไซเคิลผลิตภัณฑเพื่อสะดวกตอการเก็บรวบรวมและแยก 
แยะทําใหการนําทรัพยากรกลับมาใชเปนวัตถุดิบสามารถ
กระทําไดสะดวกขึ้น จึงไดมีการดําเนินมาตรการเกี่ยวกับ 
“ผลิตภัณฑที่กําหนดใหแสดงขอมูล” โดยรัฐมนตรีผู 
รับผิดชอบจะกําหนดประเภทของผลิตภัณฑและหัวขอที่
จะตองแสดงขอมูลใน “มาตรฐานการแสดงขอมูล” เพื่อเปน
แนวทางสําหรับผูประกอบการ ผูผลิต และผูจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑเหลานั้นในการดําเนินมาตรการตามกฎหมาย 

5.7 ผลผลิตพลอยไดท่ีกําหนด  
เพื่อเปนการแกไขปญหาจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิต

พลอยไดในกระบวนการผลิตที่ถูกทิ้งเปนของเสียอยางผิด

กฎหมาย จําเปนตองดําเนินมาตรการนําผลผลิตพลอยได
ดังกลาวมาเปนทรัพยากรรีไซเคิลดวยการออกมาตรการ
เกี่ยวกับ “ผลผลิตพลอยไดที่กําหนด” ครอบคลุมอุตสาห- 
กรรมกอสรางและการพลังงาน โดยรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ
จะไดกําหนดหัวขอ “มาตรฐานการพิจารณา” เพื่อเปนแนว 
ทางสําหรับผูประกอบการ ในการดําเนินการตามกฎหมาย 

6. บทลงโทษ 
ผูประกอบการที่มีหนาที่ในการดําเนินมาตรการเพื่อ

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพตามกฎหมายนี้ หาก
ดําเนินการโดยไมชัดเจนเพียงพอตาม  “มาตรฐานการ
พิจารณา” อาจถูกดําเนินมาตรการชี้แนะ ตักเตือน ประกาศ 
สั่งใหดําเนินการหรือปรับได รวมท้ังโทษปรับสําหรับผูที่
ไมแจงขอมูลสภาพการดําเนินธุรกิจและไมยื่นแผนงานตาม 
ที่กําหนด 

ภาพที่ 2 บทลงโทษ 

ท่ีมา:   โฮมเพจกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม, คูมือแนะนําการจัดการของเสียและการรีไซเคิล, เอกสารแผนพับมูลนิธิ             
Clean Japan Center, 2545 



ข. กฎหมายการนําเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือนมาทํา    
การรีไซเคิล พ.ศ. 2544 

กฎหมายฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณขยะ
เครื่องใชไฟฟาจากครัวเรือน ดวยการนําวัสดุช้ินสวนจาก
ซากเครื่องใชไฟฟานั้นกลับมาใชใหม โดยครอบคลุมผลิต 
ภัณฑเครื่องใชไฟฟา 4 ประเภท คือ เครื่องปรับอากาศ 
โทรทัศนและชุดอุปกรณในระบบ CRT ตูเย็น และเครื่องซัก
ผา เปนการจัดระบบการรีไซเคิลซากเครื่องใชไฟฟาบน
พ้ืนฐานความรับผิดชอบรวมกันระหวางผูผลิต ผูคาปลีก และ
ผูบริโภค โดยกําหนดใหผูบริโภครับผิดชอบในคาธรรม 
เนียม รีไซเคิลผูคาปลีกเปนผูจัดเก็บซากผลิตภัณฑ และ
ผูผลิตเปนผูทําการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑเหลานั้น 

1. องคกรท่ีรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ 
รายละเอียดขององคกรที่รับผิดชอบในการจัดการขยะ

เทคโนโลยีรวมทั้งอํานาจหนาที่ขององคกรเหลานั้นไดกลาว
ไวในหัวขอองคกรที่เกี่ยวของกับการควบคุมและกําจัดขยะ
เทคโนโลยี 

2. หนาที่ของผูท่ีเก่ียวของ 
2.1 หนาที่ของผูบริโภค 

  1)  ดําเนินความพยายามในการลดปริมาณซาก
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณตางๆ  

  2) สงคืนเครื่องใชไฟฟาแกผูมีหนาที่เก็บรวบ 
รวม ขนสง และรีไซเคิล 

  3)  รับผิดชอบคาใชจายในการเก็บรวบรวม ขนสง 
และรีไซเคิลผลิตภัณฑต้ังแตขณะที่ซื้อผลิตภัณฑนั้นในรูป
ของตั๋วรีไซเคิล  

2.2 หนาที่ของผูคาปลีก 
  1) เก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา

จากผูคาปลีกคนกอนที่ไดจําหนายใหกับตน หรือผูคาปลีก
ที่ไดรับการรองขอใหเก็บคืนซากเครื่องใชไฟฟาเมื่อมีผูซื้อ
ผลิตภัณฑช้ินใหม  

  2) ออกประกาศกําหนดคาธรรมเนียมในการ
เก็บรวบรวมและการขนสงซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา
ในราคาที่สมเหตุสมผล 

  3) ดําเนินการสงตอซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา
ใหกับผูผลิตและผูนําเขาเพื่อทําการรีไซเคิล ยกเวน ผลิต- 
ภัณฑเครื่องใชไฟฟามือสอง ซึ่ง  

   - ผูคาปลีกเปนผูใชผลิตภัณฑนั้นเอง 
   - ขายใหกับผูที่ตองการใชเครื่องใชไฟฟานั้น 

   - ขายใหกับผูที่ตองการจะขายตอเครื่องใชไฟ 
ฟานั้น 

  4) การบริหารจัดการเอกสารกํากับการรีไซเคิล
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา ดังนี้ 

   - จัดพิมพเอกสารกํากับการรีไซเคิลในรูปแบบ
ของใบเสร็จรับเงินใหแกผูทิ้งซากเครื่องใชไฟฟา 

   - จัดพิมพเอกสารกํากับการรีไซเคิลในรูปแบบ
ของใบแจงหนี้ใหแกผูมีหนาที่รีไซเคิล 

   - จัดเก็บสําเนาเอกสารกํากับการรีไซเคิลที่ออก
โดยผูมีหนาที่เปนระยะเวลา 3 ป 

2.3 หนาที่ของผูผลิตและผูนําเขา 
  1) จัดตั้งจุดรับคืนซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา

ที่ไดรับอนุญาต 
  2) รับคืนซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาที่ถูกทิ้ง

อยางผิดกฎหมาย 
  3) ดําเนินการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑเครื่องใช 

ไฟฟา โดยการ 
   - แยกสารฟลูออโรคารบอนจากเครื่องปรับ 

อากาศและตูเย็น 
   - ทําการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา

ตามอัตราที่กําหนด ดังนี้ เครื่องปรับอากาศ 60 % โทรทัศน 
55 % ตูเย็นและเครื่องซักผา 50 % 

  4) จัดทําและแสดงบัญชีรายช่ือผูผลิตเครื่องใช 
ไฟฟา โดยระบุช่ือบริษัทผูผลิต การทําประโยชนจากทรัพยา 
กรรีไซเคิลที่บริษัทผูผลิตไดรับจากการนําช้ินสวนที่หมดอายุ
การใชงานแลวมาใชอีก 

  5) ออกประกาศกําหนดคาธรรมเนียมในการเก็บ
รวบรวมและการขนสงซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาใน
ราคาที่สมเหตุสมผล 

  6) การบริหารจัดการเอกสารกํากับการรีไซเคิล
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา ดังนี้ 

   - จัดพิมพเอกสารกํากับการรีไซเคิลในรูป 
แบบของใบเสร็จรับเงินสําหรับผูคาปลีกและผูนําเขา 

   - จัดเก็บสําเนาเอกสารกํากับการรีไซเคิลที่
ออกโดยผูมีหนาที่เปนระยะเวลา 3 ป 

3. ศูนยต๋ัวรีไซเคิลเคร่ืองใชไฟฟา 
รายละเอียดของศูนยต๋ัวรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟารวมทั้ง

อํานาจหนาที่ ไดกลาวไวในหัวขอ องคกรที่เกี่ยวของกับการ
ควบคุมและกําจัดขยะเทคโนโลยี 



มาตรการอื่นๆ 
1. มาตรการพิเศษของระบบภาษี  

1.1 กําหนดอัตราการชําระหนี้คาภาษีพิเศษของ
สถานประกอบการรีไซเคิล  

โดยการกําหนดอัตราการชําระหนี้คาภาษีในอัตรา
พิเศษที่สถานประกอบการรีไซเคิลจะตองชําระ ซึ่งสิทธิ 
พิเศษนี้จะคงอยูในระยะเวลาที่กําหนด เชน 5-8 ป และอาจ
ไดรับการขยายระยะเวลาออกไปไดอีก ดังนี้  

  1) สถานที่ในการทําใหเปนผลิตภัณฑรีไซเคิล 
ไดแก สถานประกอบการหรือโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบจากการ
รีไซเคิลที่ใชในอุตสาหกรรม โดยชําระหนี้คาภาษีเพียง 23% 
ของจํานวนเงินรายไดนอกเหนือไปจากการชําระหนี้ปกติ   
ในปนั้นๆ  

  2) สถานที่ผลิตผลิตภัณฑที่ใชทรัพยากรรีไซเคิล 
หมายถึง สถานประกอบการหรือโรงงานที่ใชผลิตภัณฑจาก
การรีไซเคิลในการผลิตผลิตภัณฑของตน โดยจะชําระหนี้คา
ภาษีเพียง 14% ของจํานวนเงินรายไดนอกเหนือไปจากการ
ชําระหนี้ปกติในปนั้นๆ  

  3) สถานที่ผลิตผลิตภัณฑที่ใชทรัพยากรรีไซเคิล
ตามที่กําหนด หมายถึง สถานประกอบการหรือโรงงานที่ใช
ผลิตภัณฑจากการรีไซเคิลในการผลิตผลิตภัณฑของตน
ตามที่กําหนดไวเปนกรณีพิเศษ โดยชําระหนี้คาภาษีเพียง 
23% ของจํานวนเงินรายไดนอกเหนือไปจากการชําระหนี้
ปกติในปนั้นๆ  

1.2 กําหนดขอยกเวนของมาตรฐานการจัดเก็บภาษี  
  1) ขอยกเวนของมาตรฐานการจัดเก็บภาษีสําหรับ

ภาษีในสินทรัพยถาวรที่เกี่ยวของกับสถานที่จัดการรีไซเคิล
ของเสีย  

  โดยพิจารณาจากสินทรัพยถาวรที่เกี่ยวของกับ
กิจการรีไซเคิลที่สถานประกอบการนั้นถือครองอยู เชน 
เครื่องมือจัดการรีไซเคิลจํานวนพลาสติกเสีย เครื่องจัดการ
เศษกระจกอุตสาหกรรม โดยยกเวนการจัดเก็บภาษี 3 ใน 4 
หลังจากมีเงินไดใน 3 ปหลัง 

  2) ขอยกเวนของมาตรฐานการจัดเก็บภาษีสําหรับ
ภาษีเงินไดของกิจการที่เกี่ยวของกับสถานที่จัดการรีไซเคิล
ของเสีย 

  โดยพิจารณาจากสัดสวนของสินทรัพยในปจจุบัน 
หรือการสรางเพิ่มเติมขึ้นใหม และสัดสวนของพนักงานใน 
 

กิจการที่กําหนด เชน ผูประกอบการที่ใชหีบหอพิเศษที่
กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการรีไซเคิลหีบหอและภาชนะ 
โดยมาตรฐานการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวของกับสัดสวนของ
สินทรัพยที่ถือครองและการสรางเพิ่มเติมขึ้นใหมเปน 1 ใน 4 
ที่เกี่ยวของกับสัดสวนของพนักงานเปน 1 ใน 2 ตอสถานที่  
ที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑรีไซเคิล 

2. มาตรการทางการเงิน 
2.1 ระบบเงินชวยเหลือ 

  1) ระบบเงินชวยเหลือคาใชจายในการพัฒนา
เพื่อศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

  เพื่อการปรับปรุงและสงเสริมเทคโนโลยีของ
กิจการขนาดกลางและเล็กโดยจะใหเงินชวยเหลือคาใชจาย
สวนหนึ่งแกกิจการที่มีการพัฒนาและคนควาอยางจริงจัง
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีใหมและผลิตภัณฑใหม
ดวยตนเอง โดยกิจการที่เปนเปาหมายในการใหความชวย 
เหลือ ไดแก 

  - ผูประกอบการขนาดกลางและเล็กที่กําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยกิจการขนาดกลางและเล็ก 

  - ผูประกอบการขนาดกลางและเล็กที่กําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งกลุมผูประกอบการขนาดกลาง
และเล็ก (ยกเวน สมาคมผูคาทั้งสมาคมสหภาพรวม สมาคม
เครดิต ยูเนี่ยน และสมาคมรวมอัคคีภัย) 

 - สหภาพและองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพิ- 
เศษ ที่มีจํานวนผูประกอบการขนาดกลางและเล็กเปนสมาชิก
เกินกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด 

  - นิติบุคคลในรูปบริษัทหรือมูลนิธิที่กําหนดไว
ตามกฎหมายพลเมืองที่มีจํานวนผูประกอบการขนาดกลาง
และเล็กเปนสมาชิกเกินกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด 

  จํานวนเงินชวยเหลือ : 1,000,000 เยนขึ้นไปแตไม
เกิน 45,000,000 เยน ตอ 1 โครงการ 

  2) ระบบเงินชวยเหลือการประยุกตใชเทคโนโลยี
เพื่อสงเสริมการสรางสังคมแบบหมุนเวียน 

  เพื่อสนับสนุนการคนควาพัฒนาเทคโนโลยีให
นําไปใชประโยชนไดจริง โดยใหการชวยเหลือผูประกอบ 
การที่พัฒนาเทคโนโลยีระบบ 3 R เพื่อนําไปใชประโยชน
ไดจริงภายใน 1-3 ปหลังสิ้นสุดระยะเวลาใหเงินชวยเหลือ
ในการจัดสรางสังคมแบบหมุนเวียน ในวงเงินชวยเหลือ
สูงสุดไมเกิน 100,000,000 เยน ตอ 1 โครงการ  
 



2.2 ระบบการใหกูยืมเงิน 
  1) สําหรับกิจการขนาดกลางและเล็ก โดยการให

กูยืมผานธนาคารสงเคราะหกิจการขนาดกลางและเล็กหรือ
ธนาคารสงเคราะหเพื่อการดํารงชีพของประชาชน ในวง 
เงินและดอกเบี้ยอัตราพิเศษแตกตางกันตามขนาดและวัตถุ 
ประสงคของกิจการ เชน วงเงินกู 700.000,000 เยน ระยะ  
เวลา 10 ป อัตราดอกเบี้ย 2.3% สําหรับกิจการที่มีลักษณะ 
ดังนี้ 

  - สถานที่จัดการของเสียในอุตสาหกรรม 
  - สถานที่จัดการที่จําเปนเพื่อควบคุมการขนถาย

ของเสีย 
  - สถานที่จัดการที่จําเปนเพื่อใชประโยชนจากของ

เสีย 
  - สถานที่จัดการอเนกประสงคเพื่อการแบงประ 

เภท รวบรวม เก็บรักษา และขนสงเพื่อลดปริมาณการใช
ทรัพยากร การใชซ้ํา และการรีไซเคิล 

  2) สําหรับกิจการขนาดใหญ โดยการใหสินเชื่อ
ผานธนาคารเพื่อการลงทุนตามมาตรการของรัฐบาลหรือ
ธนาคารสงเคราะหเพื่อการพัฒนาและสงเสริมแหงโอกินาวา 
ในวงเงินและดอกเบี้ยที่กําหนดสําหรับกิจการที่มีลักษณะ 
ดังนี้ 

3. มาตรการ 3Rs  
เปนการนําความรูทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมาใช

กําหนดมาตรการในการจัดการผลิตภัณฑและขยะอยางเปน
ระบบ ดวยการประดิษฐคิดคนนวัตกรรมใหมๆ การออก 
แบบสรางแบบจําลอง ทดสอบ ประเมินผลผลิตภัณฑที่จะ  
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในทุกขั้นตอน ต้ังแตการผลิต 
การจําหนาย การใช และการทิ้ง โดยคณะกรรมการพิจารณา
โครงสรางทางอุตสาหกรรม ไดจัดทําในรูปคูมือการประ 
เมินผลผลิตภัณฑ เปนเครื่องมือสําหรับแนะแนวทางในการ
ประเมินผลกระทบจากผลิตภัณฑสําหรับผูประกอบการใน
การดําเนินการวางแผนการผลิตและรีไซเคิล ดังนี้ 

  1) การนํากลับมาใชใหม (Recycle)  
  การนําวัสดุหรือผลิตภัณฑที่ใชแลวกลับมาผานกระ 

บวนการแปรรูป หรือการยอยสลายใหเปนวัสดุหรือผลิต- 
ภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก เชน ช้ินสวนเครื่องใช  
ไฟฟา รถยนต การนํากลับมาใชใหมเปนมาตรการในการใช
ประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา และชวยปองกันมิใหของ
เสียถูกปลอยทิ้งไวเปนปญหาตอสิ่งแวดลอมอีกดวย 

  2) การใชซ้ํา (Reuse)  
  การนําวัสดุหรือผลิตภัณฑที่ใชแลวกลับมาใชอีก

หรือนําไปใชประโยชนอยางอื่นโดยไมตองผานกระบวนการ
แปรรูปหรือการยอยสลาย เชน การใชพลาสติกที่ปลอดสาร
ฮาโลเจนในอุตสาหกรรมรถยนตซึ่งพลาสติกที่ใชแลวนี้
สามารถนํามาใชในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรไดอีก 

  3) การลดปริมาณของเสีย (Reduce)  
  การใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการ

ผลิต หรืออยางสอดคลองกับกิจกรรมที่จะมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมโดยตรง โดยผูผลิตจะตองทําการวิเคราะห และ
วางแผนการผลิตอยางรัดกุมโดยใชเทคโนโลยีเปนฐาน เพื่อ 
ใหเกิดการลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตนั้น โดย
ผูใชเทคโนโลยีนั้นจะตองมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยี
ที่ใชอยางดี เพราะหากใชอยางไมเหมาะสมหรือผิดพลาด 
ยอมจะกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมไดเชนกัน  

4. การจัดทําแนวทางการจัดการและรีไซเคิลของเสีย 
เปนมาตรการที่คณะกรรมการพิจารณาโครงสรางทาง

อุตสาหกรรม ไดจัดทําคูมือแนะแนวทางสําหรับผูประกอบ 
การในการดําเนินการวางแผนจัดการและรีไซเคิลของเสีย     
ในกิจการของตน ซึ่งจะมีบทบาท 2 ประการ คือ ประการแรก 
เปนแนวทางจูงใจผูประกอบการหรือหนวยธุรกิจในการวาง
แผนการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อใหงายตอ     
การลดปริมาณการใช การใชซ้ํา และการรีไซเคิลทรัพยากร 
สําหรับผูประกอบการหรือหนวยธุรกิจที่ตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย และผูประกอบการหรือหนวยธุรกิจที่ไมตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายในการนําทรัพยากรมาหมุนเวียน และประการ 
ที่สอง เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการดานการควบคุม 
การเกิดของเสียเพื่อพัฒนาอัตราการใชซ้ําและการรีไซเคิลให
เพิ่มมากขึ้น 

5. มาตรการฉลากสิ่งแวดลอมและการประกาศรับรอง  
ตามระบบมาตรฐาน ISO-14020 เรื่อง ฉลากสิ่งแวดลอม

และการประกาศรับรอง (Environmental Labeling: EL) เปน
มาตรฐานที่ ISO กําหนดแนวทางใหมีการนําฉลากสิ่งแวด 
ลอมมาติดที่ผลิตภัณฑที่มาจากกระบวนการผลิตที่สราง 
สรรคตอสิ่งแวดลอม  หรือในอุตสาหกรรมการบริการที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อประกาศหรือแจงขอมูลขาวสาร
สําหรับผูใชผลิตภัณฑไดใชขอมูลหรือขาวสารจากฉลาก
สิ่งแวดลอมเหลานั้นในการเลือกใชผลิตภัณฑ โดยขอมูล
ขาวสารนั้นจะอยูในรูปของขอความ สัญลักษณ ภาพลักษณ 



หรือเครื่องหมายอื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งแบงออกไดเปน 3 
ประเภท คือ 

1) ฉลากสิ่งแวดลอมที่ประกาศรับรองโดยบุคคลที่
สาม  

เกิดจากการที่องคกรภายนอกไดศึกษาเปรียบเทียบ
ขอมูลประเภทของผลิตภัณฑที่มีลักษณะใกลเคียงกันทั้ง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑนั้น แลวจึงประกาศรับรองใหวา
เปนผลิตภัณฑที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมพรอมทั้งออกตรารับรองให ตัวอยางเชน “Eco-
Mark” หรือ “Blue Angel”    

2) ฉลากสิ่งแวดลอมที่ประกาศรับรองโดยตนเอง  
เปนฉลากประเภทที่เกิดจากผูผลิตประกาศรับรอง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑของตนเองวาไดผลิตขึ้นภาย    
ใตความกังวลตอสิ่งแวดลอม โดยนําเสนอในรูปของขอ 
ความหรือสัญลักษณตางๆ เชน “Recycled Content” หรือ 
“Recycable”  

3) ฉลากสิ่งแวดลอมที่ประกาศรับรองโดยตนเอง
และแสดงรายละเอียดประกอบ  

ฉลากประเภทนี้ผูผลิตจะแสดงขอมูลผลิตภัณฑของ
ตนวา เกิดจากกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
โดยแสดงรายละเอียดตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ 
ต้ังแตการจัดหาวัตถุดิบ การใช จนถึงการกําจัดกากของเสีย
ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมที่ไดรับรองแลว เชน 
“Eco-Leaf” 

 
องคกรท่ีเก่ียวของ 

1. รัฐบาลกลาง 
กระทรวงหลักที่เกี่ยวของกับการจัดการดานสิ่งแวด 

ลอมรวมทั้งขยะเทคโนโลยี ไดแก กระทรวงสิ่งแวดลอม 
โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือ สํานักงานบริหารจัด 
การกําจัดของเสีย (Waste Disposal Management Depart- 
ment) มีอํานาจหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแล และจัดการปญหา
มลพิษรวมทั้งขยะเทคโนโลยีใหเปนไปตามกฎหมาย 

กระทรวงที่เกี่ยวของอีกกระทรวงหนึ่ง คือ กระทรวง
อุตสาหกรรมและการคาระหวางประเทศ (Ministry of Inter- 
national Trade and Industry: MITI) กระทรวงนี้จะเปน
ผูสนับสนุนการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ
จากอุตสาหกรรม โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครง 
สรางทางอุตสาหกรรม (METI Industrial Structure Council ) 

ขึ้นคณะกรรมการนี้ไดออก กําหนดมาตรการที่เปนคูมือแนะ
แนวทางแกผูประกอบการในการดําเนินการวางแผนดานการ
ผลิต การออกแบบผลิตภัณฑใหงายตอการลดปริมาณการใช 
การใชซ้ํา และการรีไซเคิล ดานการดําเนินการ รวมทั้งดาน
การควบคุมการเกิดของเสีย เพื่อพัฒนาอัตราการใชซ้ําและ
การรีไซเคิลใหเพิ่มมากขึ้น  

อํานาจหนาที่ของรัฐบาลกลาง 
1) การกําหนดนโยบายพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม 

กําหนดทิศทางของประเทศในการจัดการสิ่งแวดลอมของ
ชาติ การควบคุมมลพิษ และการจัดการขยะรวมถึงขยะเทค- 
โนโลยี โดยกําหนดเปนนโยบายพื้นฐานเพื่อการสรางสังคม
แบบหมุนเวียน 

2) การบังคับใชกฎหมายเพื่อใหการจัดการสิ่งแวด 
ลอมเปนไปตามนโยบายของชาติ โดยการสั่งการตรวจสอบ 
แนะแนวทาง ใหคําปรึกษาและแนะนําแกผูที่มีหนาที่รับผิด 
ชอบหรือเกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม 

3) การจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับเครื่องใชทางเทคโน-   
โลยี การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ   
รีไซเคิล รวมทั้งการเผยแพรผลงานการคนควาวิจัยตางๆ 

4) การสรางเครือขายความรวมมือและใหความรูแก
ประชาชนดานสิ่งแวดลอมรวมทั้งการจัดการขยะเทคโนโลยี 
ผานทางการศึกษาและการประชาสัมพันธ 

ในสวนของนโยบายและยุทธศาสตรในระดับประเทศ 
รัฐบาลญี่ปุนไดจัดทําแผนสิ่งแวดลอมพื้นฐาน Basic Envi- 
ronment Plan รวมทั้งการผานกฎหมายพื้นฐานในเรื่องการ
กอต้ังสมาคมที่มีหลักการในการนําของเสียกลับมาใชใหม 
โดยมีความมุงหมายที่สนับสนุนในการพัฒนามาตรการ
เกี่ยวกับของเสียและมาตรการรีไซเคิล ซึ่งโดยภาพรวม
สามารถจําแนกออกได 4 สวน ดังนี้ 

1) ความพยามที่จะลดการผลิตหรือลดจํานวนของ
เสียจากกระบวนการผลิตใหไดมากที่สุด 

2) ความพยายามในการนําของเสียกลับมาใชใหม   
ใหไดมากที่สุดหลายครั้งจนกระทั่งสิ่งของนั้นอยูในสภาพที่
ไมมีความตองการที่จะนํากลับมาใชไดอีกแลว 

3) ความพยายามในการเผาทําลายผลิตภัณฑตางๆ ที่
ไมสามารถใชเปนทรัพยากรไดอีกและใชพลังงานความรอน
จากการเผาไหมดังกลาวเพื่อประโยชนทางอุตสาหกรรมให
มากที่สุด 

 



4) ความพยายามในการสรางมาตรการในการกําจัด
สิ่งตางๆ อยางเหมาะสมเพื่อใหแนใจวาสิ่งนั้นจะตองไม
สามารถนํากลับมาใชหรือนํามารีไซเคิลไดอีก หรือเปนไป
ในเงื่อนไขที่ตองทําการกําจัด 

2. รัฐบาลทองถิ่น 
การจัดการสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น การควบคุมมล- 

พิษ และการจัดการขยะรวมถึงขยะเทคโนโลยี การดําเนินการ
ใดๆ ที่จําเปนเพื่อสงเสริมการเก็บรวบรวม การขนสง และ
การรีไซเคิลที่เหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลกลาง 

อํานาจหนาที่ของรัฐบาลทองถิ่น 
1) บังคับใชกฎหมายเพื่อควบคุมการรีไซเคิลเครื่อง     

ใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบ แนะแนว 
ทางใหขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนํา และสั่งการใหผูมีหนาที่
เกี่ยวของปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

2) การจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลเครื่อง        
ใชไฟฟาในครัวเรือน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการรีไซเคิล รวมทั้งการเผยแพรผลงานเหลานี้ 

3) สรางความรวมมือและใหความรูแกประชาชนใน
เรื่องการรีไซเคิลผานกระบวนการทางการศึกษาและการ
ประชาสัมพันธ  

3. องคกรท่ีไดรับอนุญาต 
องคกรเอกชนที่ไดรับอนุญาตไดเขามามีบทบาทรวม 

กับองคกรของรัฐในการจัดการซากเครื่องใชไฟฟาตาม
กฎหมายฉบับนี้ โดยเงื่อนไขการอนุญาตจะตองเปนองคกร
สาธารณะที่ไมหวังผลกําไรและมีศักยภาพในการดําเนิน 
งานรีไซเคิลซากเครื่องใชไฟฟาได  

อํานาจหนาที่ขององคกรท่ีไดรับอนุญาต 
1) กําหนดกฎเกณฑระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการ  

รีไซเคิล 
2) ออกประกาศกําหนดคาธรรมเนียมการเก็บรวบ 

รวม การขนสง และการรีไซเคิลซากเครื่องใชไฟฟา 
3) ดําเนินงานรีไซเคิลตามสัญญากับหนวยธุรกิจ

ขนาดเล็กตางๆ (SME) 
4) ทําการรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟาที่ไมทราบที่มาของ

ผูผลิต 
5) ดําเนินการขนสงซากเครื่องใชไฟฟาที่เก็บรวบรวม

โดยองคกรทองถิ่นอิสระในพื้นที่หางไกลตามที่ไดรับมอบ 
หมาย 

 

6) ดําเนินงานวิจัยเกี่ยวกับซากเครื่องใชไฟฟาและ
การสงเสริมการกําจัดที่เหมาะสม 

7) ใหขอมูลตอบขอซักถามแกประชาชนทั่วไปเกี่ยว 
กับมาตรการและวิธีการรีไซเคิลซากเครื่องใชไฟฟา 

4. ศูนยต๋ัวรีไซเคิลเคร่ืองใชไฟฟา 
ศูนยต๋ัวรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟา เปนหนวยงานที่จัดตั้ง

ขึ้นตามกฎหมายการนําเครื่องใชไฟฟามาทําการรีไซเคิล   
เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับชวยใหการดําเนินงานและการควบ 
คุมระบบรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ศูนยต๋ัวรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟาเปนหนวยงานที่จัดตั้งและ
ดําเนินงานโดยภาคเอกชน โดยมีสมาคมเครื่องใชไฟฟาใน
บานเรือนเปนผูดําเนินงานและควบคุมระบบทั้งหมด  

อํานาจหนาที่ 
ศูนยต๋ัวรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟา จะทําหนาที่เปนศูนย

ประสานการรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟาระหวางผูคาปลีก ผูใช
ผลิตภัณฑ และผูดําเนินการรีไซเคิล โดยการออกตั๋วรีไซเคิล
เครื่องใชไฟฟาแกผูที่มีหนาที่ตามกฎหมายในการรีไซเคิล  
ต๋ัวนี้จะทําหนาที่สองประการ คือ เปน “ปายควบคุมเครื่อง 
ใชไฟฟาชนิดพิเศษ” โดยจะเปนเครื่องมือชวยควบคุมกระ 
บวนการรีไซเคิลไมใหเกิดความผิดพลาดในการสงมอบ
เครื่องใชไฟฟาเกาจากผูทิ้งไปสูผูดําเนินการรีไซเคิล และ 
เปน “ใบเสร็จรับเงินคารีไซเคิล” เพื่อใชเปนหลักฐานตอไป 
ศูนยต๋ัวรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟามีรูปแบบการดําเนินการ 2 
รูปแบบ ดังนี้  

1) รูปแบบการเก็บเงินที่หนาราน 
เปนรูปแบบที่ผูทิ้งขยะจะตองชําระเงินคารีไซเคิล

และเงินคาเก็บรวบรวมและขนสงใหกับผูคาปลีกเมื่อสงมอบ
เครื่องใชไฟฟาเกาใหกับผูคาปลีก ในกรณีนี้ผูคาปลีกจะ
กรอกรายการตางๆ ที่จําเปนลงในตั๋วรีไซเคิลและสงมอบ
สําเนาตั๋วนั้นใหกับผูทิ้งขยะไวเปนหลักฐาน 

2) รูปแบบการโอนเงินผานไปรษณีย 
เปนรูปแบบที่ผูทิ้งขยะจะไปโอนเงินคารีไซเคิลและ  

เงินคาเก็บรวบรวมและขนสงขยะเครื่องใชไฟฟา ณ ที่ทํา  
การไปรษณียทั่วประเทศ โดยจะมีหนังสือรับรองการโอน
เงิน ติดบนตั๋วรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟารวมเปนชุดเดียวกัน 
และจะไดสงมอบหนังสือรับรองและตั๋วนั้นพรอมกับเครื่อง 
ใชไฟฟาที่จะทําการรีไซเคิลใหกับผูคาปลีกเพื่อสงตอไปยัง
ผูทําการรีไซเคิลตอไป โดยผูทิ้งขยะจะไดรับสําเนาเอกสาร
ดังกลาวไวเปนหลักฐาน  



ความสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินมาตรการ 
1) ภายหลังที่ไดมีการประกาศใชกฎหมายการนํา

เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนมาทําการรีไซเคิลในป พ.ศ. 
2544 ในระยะเริ่มแรกการเรียกคืนซากเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กโทรนิกสนับวาประสบผลสําเร็จอยางดี ซาก
เครื่องใชดังกลาวไดมารวมอยู ณ สถานที่จัดการขยะเปน
จํานวนมาก ทําใหสามารถจัดการและรีไซเคิลขยะดังกลาว
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) การรีไซเคิลผลิตภัณฑในอดีตเปนแบบระบบสมัคร
ใจซึ่งมีอัตราการรีไซเคิลที่ตํ่า เมื่อไดมีการประกาศใชกฎ 
หมายการรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบการรีไซเคิลมาเปนระบบที่ตองปฏิบัติตาม 
ทําใหอัตราการรีไซเคิลเพิ่มสูงขึ้นมาก 

3) มีการตระหนักถึงการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ
และการรีไซเคิลที่เหมาะสม รูปแบบการเก็บรวบรวมและ
การกําจัดในขั้นสุดทายเปลี่ยนแปลงไปเปนในรูปของบริษัท
ที่เปนระบบ มีเทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัย จํานวน
ของผูเก็บขนเอกชนเพิ่มสูงขึ้น ทําใหการจัดเก็บ การรีไซ- 
เคิล และการกําจัดซากผลิตภัณฑในขั้นสุดทายมีประสิทธิ- 
ภาพมากขึ้น 

4) เกิดการแขงขันของบริษัทเอกชนที่เรียกวา Green 
Competition ที่มุงเนนการผลิตในกลุมสินคาเครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดที่สะอาดไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทั้งในกระบวนการผลิตและในตัว
ผลิตภัณฑ  มีการคิดคนผลิตภัณฑใหมๆ ที่ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น  

5) เกิดมาตรการสงเสริม การประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ (Product Assessment) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑให  
มีคุณภาพมากขึ้น เชน โทรทัศนชนิดหลอดภาพเนื้อบาง 
ตูเย็นที่ไมใชสารฟรีออน หรือ print board ที่ไมใชการบัดกรี 
ถือเปนปรากฏการณที่ผูผลิตมีจิตสํานึกสนองตอมาตรการ
คําสั่ง RoHS ในการผลิตที่หลีกเลี่ยงสารอันตรายดวยตนเอง 

 
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินมาตรการ 

1) ถึงแมการจัดการซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสในระยะแรกที่มีการประกาศใชกฎหมาย
ดังกลาวจะประสบผลสําเร็จเปนอยางดี แตในขณะเดียวกัน
ยังคงมีการทิ้งซากอุปกรณที่ผิดกฎหมายอยูประมาณ 2-3% 
และมีแนวโนมเพิ่มจํานวนสูงขึ้นเรื่อยๆ 

2) ในการนํามาตรการรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟามาใช ใน
ระยะเริ่มแรกไดกอใหเกิดปญหาความขัดแยงทางความคิด
ในเรื่องภาระคาใชจายของผูผลิต (ในรูปของภาษี) ที่เพิ่ม
สูงขึ้นตามความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะผูผลิตและผู
ควบคุมเทคโนโลยี กับหนาที่และภาระของผูบริโภค (การ
กําหนดคาธรรมเนียม) ที่เพิ่มขึ้นในฐานะผูบริโภควา ภาระ 
หนาที่ในเรื่องคาใชจายดังกลาวควรจะเปนของฝายใด ซึ่ง
ความขัดแยงดังกลาวไดขยายผลออกไปเปนความขัดแยง
ในทางการเมือง 

3) ในเรื่องขอบเขตความรับผิดชอบของการรีไซเคิล 
มาตรการการรีไซเคิลไมสามารถกระทําไดในระดับทอง 
ตลาดทั่วไปดังเชนที่ผานมา จําเปนตองไดรับความเห็นชอบ
รวมกันทั้งผูผลิตและผูบริโภคในการกําหนดขอบเขตภาระ
ความรับผิดชอบของการกําจัด ตามหลักผูกอมลพิษเปนผู
จาย (Polluter Pay Principle: PPP) ซึ่งในที่สุดแลว ผูผลิต
เห็นชอบที่จะเปนผู เรียกคืนและจัดการกับซากเครื่อง         
ใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเอง ในขณะที่ผูบริโภค
รับผิดชอบในคาธรรมเนียมการจัดการซากอุปกรณนั้น 

4) ในการกําหนดมาตรการเรื่องคาธรรมเนียมการจัด 
การซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสนั้นได
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผูผลิตและผูบริโภคในประ 
เด็นที่วาควรเก็บคาธรรมเนียมกอนหรือหลัง การซื้อผลิต- 
ภัณฑ ซึ่งหากจัดเก็บกอนจะทําใหสภาวะการบริโภคซบเซา 
แตหากเก็บภายหลังจะมีปญหาเรื่องการทิ้งอยางผิดกฎหมาย 
ทางฝายผูผลิตเห็นวาเนื่องจากความไมแนนอนในเรื่องคา 
ใชจายในอนาคตประกอบกับไมสามารถถายโอนกรรมสิทธิ์
กันได จึงเห็นวาควรจัดเก็บทีหลัง ในสวนของผูบริโภค
เนื่องจากเปนการนํามาตรการทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก
ไมวาจะเปนการเก็บกอนหรือเก็บทีหลัง ไดกอใหเกิด
ปฏิกิริยาตอตานมาตรการที่วานี้คอนขางมาก 
 
ขอเสนอแนะ 

1. เง่ือนไขและสภาพการณของประเทศไทย  
1) การนํากลับมาใชใหมและการรีไซเคิลเครื่อง       

ใชไฟฟาของประเทศไทยยังอยูในเกณฑที่สูงมาก จึงไมเปน
ปจจัยที่ทําใหเกิดสภาวะรุนแรงของสถานที่กําจัดขยะในขั้น
สุดทาย 

2) สินคาประเภทโทรศัพทมือถือ หลอดฟลูออเรส
เซนต หลอดภาพโทรทัศน และแบตเตอรี่ชนิดอัดไดของ



แบตเตอรี่รถยนต มีอัตราการรีไซเคิลในอัตราที่ตํ่า และขยะ 
ดังกลาวมีสารอันตรายเจือปนอยู ประกอบกับคนไทยมี
พฤติกรรมในการทิ้งขยะเทคโนโลยีปะปนกับขยะประเภท
อื่นๆ จึงเปนปญหาในการกําจัดและแยกชิ้นสวน  

3) ภาระคาใชจายในการสงเสริมการรีไซเคิลขยะ
เทคโนโลยี คาใชจายที่ใชเมื่อเทียบกับผลที่ไดรับในแงการ 
ลงทุนไมคุมคากัน  

4) โครงสรางพื้นฐานของประเทศไทยแตกตางจาก
ประเทศญี่ปุนซึ่งเปนประเทศอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงควร
ปรับโครงสรางของประเทศใหเหมาะสม ไดแก พัฒนา
เทคโนโลยีการกําจัดขยะและเครื่องมืออุปกรณ เสริมสราง
เทคโนโลยีการรีไซเคิลวัสดุอุปกรณ พัฒนาเทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิต เปนตน  

2. มาตรการที่จําเปนสําหรับการจัดการขยะเทคโนโลยี  
1) เนื่องจากระบบการแยกประเภท และรวบรวมขยะ 

ยังไมเปนที่แพรหลาย การรีไซเคิลยังกระทําเองเปนสวน
บุคคลหรือบริษัทเล็กๆ เพื่อจูงใจใหมีการเรียกคืนในอัตราที่
สูงขึ้น จึงควรใชวิธีการเรียกเก็บที่มีแรงจูงใจเปนเงินตอบ
แทนสําหรับสินคาที่กําหนดไว โดยวิธี Deposit Refund 
กลาวคือ การบวกเพิ่มคาเรียกคืนไวในสินคา โดยผูบริโภค
จะเรียกคืนเงินนั้นไดเมื่อนําสินคาที่ใชแลวมาคืนผูขาย โดย
ขยายความรับผิดชอบนี้ไปยังผูผลิตและสินคาประเภทตางๆ 
ตอไปจนถึงปลายทางคือผูบริโภค 

2) กําหนดนโยบายการรีไซเคิลใหสอดคลองกับ
นโยบายอุตสาหกรรมและการคา โดยเตรียมความพรอม 
ของสังคมสําหรับการรีไซเคิล กําหนดการแยกประเภทและ
การรวบรวมขยะรวมทั้งจัดระบบกิจการรีไซเคิลของเอกชน
ที่มีอยูเดิม เชน รานขายของเกา กิจการซาเลง มุงไปสูการ 
พัฒนาที่ทันสมัยในรูปแบบของสังคมรีไซเคิล ประสาน
ความรวม มือกับธุรกิจขนาดใหญ เชน ซูปเปอรมารเก็ตของ
ตางประเทศที่มีประสบการณการทํารีไซเคิลมาแลว 

3) การจัดการสารอันตรายที่มีอยูในอุปกรณบางประ 
เภทในระยะสั้น ตามมาตรการ RoHS ซึ่งเปรียบเสมือนมาตร- 
ฐานสากล ดังนั้น จึงตองออกแบบระบบการเก็บรวบ รวมท่ี
ดี และการดําเนินการบําบัดหรือรีไซเคิลที่ไดมาตรฐาน รวม 
ทั้งสงเสริมอุตสาหกรรมรายใหญใหมีสวนรวมในการสง 
เสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอุตสาห- 
กรรมการผลิต 

 

3. ดานการบริหารจัดการ 
1) จัดทําแผนสงเสริมการบริหารจัดการขยะเทคโน- 

โลยีในระดับชาติ เพื่อจัดการขยะทั้งระบบตั้งแตตนทาง 
กลาวคือ จากกระบวนการผลิตถึงปลายทางคือการจัดเก็บ
ซากผลิตภัณฑเพื่อนํากลับมาใชใหมหรือทําลายอยางถูก 
ตองตามหลักวิชาการ โดยมุงใหมีการนําทรัพยากรที่มีมูลคา
กลับมาใชใหม ตามแนวทางในการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sus- 
tainable Development) 

2) จัดตั้ งคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
แนวทางในการปรับปรุงหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
โดยมอบหมายใหหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐรวมกับภาคเอกชนในรูปคณะกรรมการหรือรูปแบบ
อื่นใดที่เหมาะสมเปนผูดําเนินการ 

3) จัดตั้งหนวยงานของรัฐที่มีการจัดโครงสรางองค 
กร มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ขยะเทคโนโลยีโดยเฉพาะ และมีอํานาจควบคุม กํากับ ดูแล 
และประสานความรวมมือกับองคกรของเอกชนเชนเดียว  
กับองคกรของประเทศญี่ปุน ทั้งนี้ เพื่อใหการจัด การขยะ
ดังกลาวทั้งระบบเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

4) จัดตั้งหนวยงานการเก็บรวบรวมขยะเทคโนโลยี 
เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงานระหวางหนวยงาน
ของรัฐ องคกรเอกชนผูจัดเก็บขยะ และผูบริโภคในการเก็บ
รวบรวมขยะเทคโนโลยี ขอมูล สถิติ ปริมาณขยะทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต เพื่อพัฒนาการจัดเก็บขยะใหมีประ- 
สิทธิภาพตอไป 

5) จัดต้ังหนวยงานการกําจัดขยะเทคโนโลยี เพื่อ
ประสานการกําจัดขยะเทคโนโลยีระหวางหนวยงานตางๆ 
สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยในการกําจัดขยะ รวมทั้ง
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการกําจัดขยะดังกลาว  

6) จัดตั้งหนวยงานการรีไซเคิลขยะเทคโนโลยี เพื่อ
เปนหนวยประสานการจัดการการรีไซเคิลขยะเทคโนโลยี 
สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยในการรีไซเคิลขยะ รวมทั้ง
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการรีไซเคิลขยะดังกลาว 

7) กําหนดแนวทางในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ โดย 
แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ  จัดทําบัญชีผลิตภัณฑ   
พรอมกําหนดเปาหมายและวิธีการในการรีไซเคิล เชน เครื่อง 
ใชไฟฟาภายในบาน ยางรถยนต แบตเตอรี่แหง คอมพิว-  
เตอร น้ํามันหลอล่ืน เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม 
 



มาตรการอิสระของผูประกอบการในการรีไซเคิล ขณะเดียว 
กันก็กําหนดมาตรการในการติดตามผล พรอมกําหนดหัวขอ 
ใดบางที่ผูประกอบการควรถือปฏิบัติอยางเครงครัด ทั้งนี้ 
ควรที่จะไดมีการปรับปรุงแกไขแนวทางในการรีไซเคิลอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อสงเสริมเนื้อหาใหสมบูรณและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

8) จัดทําแผนงานสงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุต-      
สาหกรรมการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-design) 
โดยประสานความรวมมือกับสถาบันวิจัยในตางประเทศที่
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวแลวอยางไดผล เชน การคิดคน
โทรทัศนหลอดภาพเนื้อบาง หรือ Print Board ที่ไมใชการ
บัดกรีของประเทศญี่ปุน เปนตน 

9) ปรับปรุงโครงสรางขั้นพื้นฐานของประเทศเพื่อ
รองรับสังคมรีไซเคิล อาทิ พัฒนาเทคโนโลยีการกําจัดขยะ
และเครื่องมืออุปกรณ จัดระบบรองรับสังคมในรูปแบบ
ใหม ไดแก ซูปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ สรางมาตรการจูง
ใจในการเรียกคืนสินคาที่ใชแลว เปนตน  

4. ดานการลงทุน 
1) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีรูปแบบใหมเพื่อรองรับสังคมรีไซเคิล 
2) จัดหาระบบหรือรูปแบบการจัดเก็บ รักษา บริหาร 

และจัดการเงินเพื่อใชในการสนับสนุนการจัดการขยะเทค- 
โนโลยี โดยจัดตั้งในรูปแบบของกองทุนเพื่อดําเนินการ
โดยเฉพาะ  

3) จัดหาแหลงทุนในการบริหารจัดการขยะเทคโน- 
โลยีทั้งระบบ อาทิเชน การเก็บคาธรรมเนียมจากผูผลิตและ
นําเขาผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
หรือคิดคาปรับจากผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะดังกลาวนําสงเขากองทุน เปนตน   

4) สงเสริมการลงทุนในการจัดตั้งโรงงานคัดแยก
และรีไซเคิลขยะเทคโนโลยีใหครบทุกประเภท  

5. ดานกฎหมาย 
1) ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่มีอยู เดิม หรือออก

กฎระเบียบเพิ่มเติมเพื่อรองรับระบบการรีไซเคิล เชน ออก
กฎระเบียบเพื่อควบคุมโรงงานในการคัดแยกขยะอิเล็ก-  
ทรอนิกส ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 หรือองคกรปก 
ครองสวนทองถิ่นออกกฎระเบียบควบคุมการทิ้งและแยก
ช้ินสวนซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมิให
ปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป 

2) จัดทํากฎหมายใหมเพื่อจัดระบบการรีไซเคิลของ
ประเทศ ต้ังแต การจัดทํากฎหมายในระดับนโยบาย กฎหมาย
การจัดการขยะเทคโนโลยีในระดับปฏิบัติแยกประเภทของ
การจัดการออกเปน 2 สวน คือ การจัดการขยะจากอุตสาห- 
กรรมกับการจัดการขยะจากครัวเรือน และกฎหมายการจัด 
การขยะเทคโนโลยีแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ อาทิ
เชน รถยนต ผลิตภัณฑอาหาร เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน 
 
บทสรุป 

ในญี่ปุนเปอรเซนตการทิ้งขยะผิดกฎหมายยังมีจํานวน
นอยเมื่อเทียบกับที่เกิดขึ้นใน EU ประกอบกับองคกรอิสระ
ที่รับภาระการจัดการซากเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสมีเปนจํานวนมาก จึงไดมีการนํามาตรการ 
WEEE มาใชเพียงมาตรการเดียวกอน ซึ่งมาตรการดังกลาว
ไดกอใหเกิดผลสําเร็จที่ชัดเจนในเรื่องการจัดการขยะอิเล็ก-
ทรอนิกส ขณะเดียวกันไดสงผลกระทบตอสังคมในระยะ
เริ่มแรกดวยเชนกัน กลาวคือ เกิดความขัดแยงทางการเมือง
ในเรื่องภาระคาใชจายของผูผลิตตามความรับผิดชอบตอ
สังคมที่เพิ่มมากขึ้น ในเรื่องภาระหนาที่ของผูบริโภคใน
การจายคาธรรมเนียม ทั้งนี้ ตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย 
รวมทั้งประเด็นปลีกยอยในเรื่องวิธีการจัดเก็บคาธรรม 
เนียมวาควรจะเก็บเมื่อมีการซื้อผลิตภัณฑใหมหรือเมื่อมี
การทิ้งซากผลิตภัณฑ ตลอดจนปญหาในการกําหนดตัว
วัตถุที่จะทําการรีไซเคิล เปนตน 

ในป พ.ศ. 2544 ภายหลังที่มีการประกาศใชกฎหมาย     
รีไซเคิลเครื่องใชไฟฟา สามารถจัดการรีไซเคิลเครื่อง         
ใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไดอยางเหมาะสม      
การจัดการโดยองคกรอิสระมีจํานวนลดนอยลง เกิดการคิด 
คนเทคโนโลยีสมัยใหมที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมผาน 
“กระบวนการการประเมินสินคา” (Product Assessment)  
โดยบริษัทเอกชน สงเสริมการแขงขันที่เรียกวา Green Com- 
petition ซึ่งถือเปนมาตรการปองกันเปนการควบคุมความ
เสี่ยงของการเกิดของเสียทั้งจากกระบวนการผลิตและจาก  
ตัวผลิตภัณฑ  

นับตั้งแตไดมีการประกาศใชกฎหมายพื้นฐานการสง 
เสริมสังคมในรูปแบบการหมุนเวียนในป พ.ศ. 2534 นับถึง
ปจจุบันเปนเวลากวา 10 ป แลวสังคมในรูปแบบการหมุน 
เวียนไดมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง มีการดําเนินการในการ



สงเสริมการนําทรัพยากรมาใชใหมอยางเปนระบบที่ชัดเจน 
จนกลาวไดวา ญี่ปุนในปจจุบันสามารถกําหนดแนวทางและ
มาตรการในการจัดการปญหาขยะเทคโนโลยีที่มีอยางมาก 
มายในศตวรรษที่ 21 ไดจนเปนผลสําเร็จอยางชัดเจน 
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