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รายงาน EPR Toolbox ฉบับภาษาไทยนี ้ได้รบัการจดัท�าโดย “โครงการส่งเสรมิการใช้เศรษฐกจิหมนุเวยีนเพือ่จดัการ
ปัญหาขยะทะเล” (Rethinking Plastics – Circular Economy Solutions to Marine Litter) ซึง่เป็นโครงการทีไ่ด้รบั
การสนับสนนุร่วมกันระหว่างสหภาพยุโรป (European Union หรอื EU) และกระทรวงเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ
และการพฒันาแห่งสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ี(German Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development หรอื BMZ) และมกีารด�าเนนิโครงการโดยองค์การเพือ่ความร่วมมอืเยอรมนั (GIZ) และ Expertise 
France รายงานต้นฉบบัภาษาองักฤษได้รบัการจัดแปลเป็นภาษาไทย และตรวจทานโดยผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง 
นอกจากนี ้ยงัมีการประชุมหารอืเก่ียวกบัค�าแปลภาษาไทยฉบบัร่างกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลายรายในการประชมุกลุม่
ย่อยว่าด้วยความรับผดิชอบท่ีเพิม่ขึน้ของผูผ้ลติ (Extended Producer Responsibility หรือ EPR) ส�าหรบับรรจภุณัฑ์ 
เมือ่วันที ่11 มถินุายน พ.ศ. 2564 ในกรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นงานทีจ่ดัขึน้ร่วมกันกบักรมควบคมุมลพิษ (คพ.)

ผูจ้ดัท�าขอขอบคุณ คพ. และผูเ้ข้าร่วมทกุท่านทีไ่ด้แสดงความคิดเหน็ส�าหรบัรายงาน EPR Toolbox ฉบบัแปลภาษาไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางทีไ่ด้ท�าการตรวจทานค�าแปล ได้แก่ ดร. สจุติรา วาสนาด�ารงด ีดร. ปเนต 
มโนมยัวิบลูย์ และ คณุชนกสดุา พงษ์สว่างและนอกจากนี ้เราขอขอบคุณ คณุอิม่พร อาจบุตร ทีป่ระสานงานในการจดั
ท�ารายงาน EPR Toolbox ฉบบัภาษาไทย

ต้นฉบับรายงาน EPR Toolbox ได้มกีารจดัท�าข้ึนในงานเปิดตวัความร่วมมอื PREVENT Waste Alliance ระหว่างผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสยีหลายฝ่าย เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือ PREVENT Waste Alliance ได้รบัการ
สนบัสนนุทางงบประมาณจาก BMZ และในนามของ BMZ และ GIZ ในโครงการว่าด้วย “แนวคดิส�าหรับการจดัการ
ขยะอย่างยัง่ยนืและเศรษฐกิจหมนุเวียน” เราขอแสดงความขอบคณุต่อสมาชกิของความร่วมมอื PREVENT Waste 
Alliance ทกุท่านทีไ่ด้มีส่วนร่วมอย่างแขง็ขนัในการประชมุหลายคร้ัง รวมถึงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่การวเิคราะห์
ครัง้สดุท้ายว่าด้วยหลกัการ EPR ทีจ่ดัขึน้ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 มา ณ ท่ีนี ้ยิง่ไปกว่านัน้ เราขอขอบคณุการ
สนบัสนนุและการแนะแนวทางอย่างต่อเนือ่งโดยคณะกรรมการขับเคลือ่นของความร่วมมอื PREVENT และขอขอบคณุ
สมาชกิของความร่วมมอื PREVENT หลายท่านส�าหรบัความคิดเหน็ และข้อมลูอนัทรงคณุค่าทีม่กีารแลกเปลีย่นกันใน
ช่วงการพฒันาผลิตภณัฑ์

ในส่วนของความรู้ความเข้าใจส�าหรับการบงัคบัใช้หลักการ EPR ผูเ้ขียนรายงาน EPR toolbox จงึได้เชญิภาคีทีม่คีวาม
หลากหลายจากประเทศก�าลงัพฒันาหลายประเทศ ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในกจิกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์ต้ังแต่ในขัน้เริม่ต้น 
และผูเ้ขยีนขอขอบคณุองค์กรภาคจีากประเทศกานา และอินโดนเีซยี ส�าหรบัการประชมุการด�าเนินงานทีจ่ดัขึน้ใน
ประเทศกานา ซ่ึงได้รบัการสนบัสนุนอย่างดจีากผูแ้ทนจากกระทรวงสิง่แวดล้อม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
(Ministry of Environment, Science, Technology and Innovation หรอื MESTI) และองค์กรจากภาคเอกชน 
Global Recycling Initiative by Private Enterprises (GRIPE) นอกจากนี ้ยงัมกีารจดัประชมุหารือทีเ่กดิขึน้ใน
ประเทศอนิโดนเีซยี ร่วมกับคณะกรรมการสิง่แวดล้อมจากส�านกังานแผนพฒันาสิง่แวดล้อมแห่งประเทศอนิโดนเีซยี 
(Directorate for Environment of the National Development Planning Agency of Indonesia หรอื 
Kementerian PPN/BAPPENAS) คณะกรรมการเพือ่การจดัการขยะมลูฝอยจากกระทรวงสิง่แวดล้อมและป่าไม้ 
(Directorate for Solid Waste Management of the Ministry of Environment and Forestry หรอื KLHK) 
ส�านกังานสิง่แวดล้อมกรงุจาการ์ตา และผูแ้ทนจากภาคเอกชน สมาคมบรรจภัุณฑ์และการรไีซเคลิเพือ่สิง่แวดล้อมที่
ยัง่ยนืของอนิโดนีเซยี (Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable Environment หรือ 
PRAISE) องค์กรเพือ่การจดัการขยะอย่างย่ังยนืแห่งอนิโดนเีซยี (Sustainable Waste Indonesia หรือ SWI) องค์กร 
Waste4Change สมาคมเพือ่การรไีซเคลิแห่งอนิโดนเีซีย (Indonesia Recycler Association หรอื ADUPI) สมาคม
บรรจภุณัฑ์แห่งอินโดนเีซีย (Indonesia Packaging Federation หรอื PACKINDO) และ สมาคมอาหารและเครือ่งดืม่
อนิโดนเีซยี (Indonesia Food and Beverages Association หรอื GAPPMI) ทีไ่ด้ให้การสนบัสนุนเราเป็นอย่างดี 
นอกจากนี ้กจิกรรมทีด่�าเนนิการในประเทศอนิโดนเีซียยงัได้รับการสนบัสนุนจาก “โครงการส่งเสรมิการใช้เศรษฐกจิ
หมนุเวยีนเพือ่จดัการปัญหาขยะทะเล” อกีด้วย

ท้ายท่ีสดุนี ้เราขอขอบคุณเพือ่นร่วมงานและผูเ้ชีย่วชาญดังต่อไปน้ีทีไ่ด้ท�าการตรวจทานรายงาน EPR Toolbox ฉบบั
ภาษาอังกฤษ และได้ให้ค�าแนะน�า และความคิดเหน็ทีมี่ประโยชน์อย่างยิง่:

กิตติกรรมประกาศ

|  2

ถัดไปก่อนหน้าเมนู รายงานการศึกษาย้อนกลับ อภิธานศัพท์

https://prevent-waste.net/en/epr-toolbox


ผูแ้ทนจากสถาบนัสมาชกิของความร่วมมือ PREVENT ดงัต่อไปนี:้ Mr. Helmut Schmitz, Dr. Jochen Hertlein, 
Mr. Uwe Kleinert, Ms. Christina Jäger, Ms. Patricia Schröder, Dr. Burkhard Berninger, Dr. Thomas 
Fischer, Ms. Simone Walter, Dr. Andreas Jaron, Mr. Thomas Schuldt และ Dr. Bernhard Bauske

ภาคจีากประเทศอินโดนเีซยี: Mr. Wibowo Karyanto, Ms. Sinta Kaniawati, Mr. Triyono Prijoesilo, 
Ms. Christine Halim, Mr. Justin Wiganda, Mr. Randi Saputra และ Mr. Rangga Akib

ภาคจีากประเทศกานา: Mr. Oliver Boachie, Mrs. Lydia Essuah, Mr. Kwame Asamoa Mensa-Yawson, 
Ms. Cordie Aziz และ Ms. Adwoa Coleman

เพือ่นร่วมงานจาก GIZ: Ms. Ellen Gunsilius, Mr. Joseph Mishael Sikanartey, Mr. Michael Funcke-Bartz, 
Mr. Philip Jain และ Ms. Julia Körner

ทมีพัฒนาโครงการ “โครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมนุเวียนเพือ่จัดการปัญหาขยะทะเล”: Ms. Lena Kampe, Mr. 
Alvaro Zurita, Ms. Imporn Ardbutra, Mr. Richard Caballero, Mr. Rocky Pairunan, Dr. Fanny Quertamp 
และ Ms. Ying Zhou
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MODULE 1
General aspects of  

EPR schemes for packaging

หนังสือสรุปข้อมูลสำ�คัญที่ 00 :    คำ�นำ� บทนำ� อภิธ�นศัพท์ ภ�พรวมของ   
 หนังสือสรุปข้อมูลสำ�คัญ และเอกส�ร 
 สำ�คัญสำ�หรับศึกษ�เพิ่มเติม

หนังสือสรุปข้อมูลสำ�คัญที่ 01 :    ก�รกำ�หนดนิย�มของบทบ�ทและหน้�ที่  
 รับผิดชอบในห่วงโซ่คุณค่�ของบรรจุภัณฑ์

หนังสือสรุปข้อมูลสำ�คัญที่ 02 :    ก�รจัดตั้ง PRO ทำ�ได้อย่�งไร

หนังสือสรุปข้อมูลสำ�คัญที่ 03 :    ก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รเงิน และ
 ก�รกำ�หนดค่�ธรรมเนียมและก�รจ่�ยเงิน

หนังสือสรุปข้อมูลสำ�คัญที่ 04 :    ก�รขึ้นทะเบียนบริษัทและบรรจุภัณฑ์

หนังสือสรุปข้อมูลสำ�คัญที่ 05 :    ควรออกแบบกรอบก�รกำ�กับดูแลระบบ EPR  
 อย่�งไร

บทที่ 1
แง่มุมทั่วไปของโครงก�ร EPR 

สำ�หรับบรรจุภัณฑ์
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หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 00
คำานำา บทนำา อภิธานศัพท์ ภาพรวมของหนังสือสรุปข้อมูลสำาคัญ 
และเอกสารสำาคัญสำาหรับศึกษาเพิ่มเติม  

“เศรษฐกิจหมุนเวียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์ วัสดุ และทรัพยากรให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ โดยการน�าผลิตภัณฑ์ วัสดุ และทรัพยากรเหล่านั้น กลับเข้าสู่วงจรการผลิตหลังจากสิ้นสุดการใช้งาน 
พร้อมทั้งจ�ากัดการสร้างขยะให้น้อยที่สุด”1

คำานำา
ระบบผลติและบรโิภคสนิค้าท่ัวโลกมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมากในช่วง 50 ปีทีผ่่านมา จ�านวนของผลิตภณัฑ์ประเภท
ต่าง ๆ ในตลาดเพิม่สงูข้ึน และมกีารผลติวสัดเุพิม่มากขึน้เป็นประวตักิารณ์ ในขณะเดยีวกนัความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
การผลิตและนวตักรรมบรรจภุณัฑ์ได้เพิม่ช่องทางใหม่ ๆ ในการกระจายสนิค้า บรรจภุณัฑ์แบบใหม่หลายประเภทช่วย
ถนอมอาหาร ยดืเวลาเกบ็รกัษาให้ยาวนานขึน้ สามารถขนส่งได้ในระยะทางไกลขึน้ และช่วยลดปริมาณอาหารทีอ่าจสญู
เสยีไป ดงันัน้บรรจภุณัฑ์จึงเป็นเครือ่งมอืท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการปกป้องผลิตภณัฑ์และทรัพยากรอันมค่ีาต่าง ๆ และควบคมุ
ค่าใช้จ่ายไปด้วยในเวลาเดยีวกนั อย่างไรก็ด ีมลภาวะทีเ่กดิขึน้จากการทิง้บรรจภุณัฑ์โดยวธิกีารทีไ่ม่ถกูต้องกเ็ป็นปัญหาที่
ทวคีวามรนุแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ และต้องการการจดัการอย่างเร่งด่วนโดยการออกแบบผลติภณัฑ์ทีง่่ายต่อการแปรสภาพ
เพ่ือน�ากลบัมาใช้ซ�า้ หรอื การรีไซเคิล และการลงทนุในระบบการเก็บรวบรวมและการรไีซเคลิขยะ

ระบบการจดัการบรรจภัุณฑ์เหล่าน้ีจะไม่สามารถจดัตัง้ขึน้ได้ หากไม่มอีงค์กรท่ีท�าหน้าท่ีประสานงานทีเ่ข้มแข็ง และได้
รบัการสนบัสนนุโดยแหล่งเงินทนุทีโ่ปร่งใสและมัน่คง การท�าให้บรรจภุณัฑ์สามารถน�ากลบัมาใช้ซ�า้และรไีซเคลิได้ง่ายขึน้
นัน้ จ�าเป็นต้องมกีารผสมผสานระหว่างความริเริม่และการสนบัสนนุจากอตุสาหกรรมต้นน�า้ ซึง่ต้องได้รบัการสนบัสนนุ
จากระบบการจัดการขยะท่ีปลายน�า้ เพือ่ให้มีการปรบัปรงุระบบการเก็บรวบรวม คดัแยก และรไีซเคิลทีด่ยีิง่ข้ึน

การจัดหาสนิค้านัน้มกีารด�าเนนิการและลงทนุโดยภาคเอกชน แต่ในทางกลบักัน ความรับผดิชอบในการก�าจัดขยะมกั
เป็นหน้าทีข่องภาครฐัซ่ึงมกีารก�ากบัดแูลท่ีไม่เพยีงพอ และมกีารสนบัสนุนงบประมาณทีต่�า่มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
ประเทศรายได้ต�า่ และรายได้ปานกลาง ประเดน็ทีว่่าผูใ้ดควรมหีน้าทีร่บัผิดชอบทัง้ในเชงิองค์กร และทางการเงนิส�าหรบั
ขยะบรรจภุณัฑ์ท่ีมปีรมิาณเพิม่ขึน้ และมหีน้าทีใ่นการปรับปรงุบรรจภุณัฑ์และโครงสร้างพ้ืนฐานของการรไีซเคลินัน้ เป็น
ประเด็นทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ยวดส�าหรบัการสร้างเศรษฐกจิหมนุเวยีน

จากประสบการณ์ของหลายประเทศทัง้ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก�าลงัพฒันาทีไ่ด้ปฏิรปูระบบการจดัการบรรจุ
ภณัฑ์แสดงให้เห็นว่าหลกัการความรบัผดิชอบท่ีเพิม่ข้ึนของผูผ้ลติ (Extended Producer Responsibility หรอื EPR) ที่
ออกมาเป็นภาคบงัคบั (mandatory) มศีกัยภาพสงูทีจ่ะท�าให้เกดิการบรรลวุตัถปุระสงค์เชงินโยบายหลายประการ 
ตัง้แต่การเปลีย่นแปลงจากต้นน�า้ (เช่น การออกแบบเพ่ือการรีไซเคลิ) ไปขนถงึการเปลีย่นแปลงทีป่ลายน�า้ (เช่น การเกบ็
รวบรวมขยะทีม่ากขึน้ อัตราการรไีซเคลิทีเ่พิม่ขึน้ และเทคโนโลยกีารคดัแยกและรไีซเคลิบรรจภุณัฑ์ทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุ
ให้ดขีึน้)

แนวคดิเรือ่งความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ของผู้ผลติได้มีการคดิค้นขึน้ครัง้แรกส�าหรับอตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ของประเทศ
เยอรมนใีนช่วงปลายทศวรรษ 1980 โดยเป็นการด�าเนนิงานทีมุ่ง่เน้นด้านสิง่แวดล้อมและตัง้อยูบ่นหลกัการ “ผูก่้อมลพษิ
เป็นผู้จ่าย (polluter-pays)” ตามหลักการดงักล่าว ใครกต็ามทีน่�าบรรจุภณัฑ์หรือสนิค้าทีมี่บรรจภุณัฑ์เข้าสูต่ลาดภายใน
ประเทศ จะต้องรบัผดิชอบต่อบรรจุภณัฑ์ดงักล่าวจนกว่าจะสิน้สุดวงจรชวิีตของบรรจภุณัฑ์นัน้ รวมถงึช่วงเวลาหลงัการ
ทิง้ด้วย นอกเหนอืจากบรรจภุณัฑ์แล้ว ระบบ EPR ยงัครอบคลมุอุปกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์และแบตเตอรีด้่วย แต่โดยหลกั
การแล้ว ระบบ EPR นีส้ามารถน�าไปใช้กบัผลติภณัฑ์ประเภทใด ๆ กไ็ด้

ตัง้แต่ครัง้แรกทีแ่นวคดิ EPR ถอืก�าเนดิขึน้ กไ็ด้มี “ระบบ EPR” จ�านวนมากทีไ่ด้รบัการพฒันาขึน้ในหลาย ๆ ประเทศ 
การศึกษาโดยองค์กรเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพัฒนา (OECD) ในปีพ.ศ. 2556 ระบวุ่ามีระบบ EPR 
มากกว่า 400 ระบบทีม่กีารใช้งานอยูแ่ล้วในปัจจบุนั  อย่างไรก็ด ีใช่ว่าทกุระบบทีต่ัง้ขึน้ตามแนวคดิ EPR จะบังคบัให้ผู้
ผลติมีหน้าทีร่บัผิดชอบขยะของพวกเขาเสมอไป ในหลาย ๆ กรณี ระบบเหล่านีอ้าจก�าหนดเพยีงมาตรการเรยีกเก็บภาษี

1  Eurostat (no year). https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy
2  OECD (2013), What have we learned about extended producer responsibility in the past decade? –  

A survey of the recent EPR economic literature, Paris
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จากบรรจภุณัฑ์ หรอืวตัถดุบิ และรายรบัทีเ่พ่ิมขึน้จากภาษนีัน้จะถกูน�าไปใช้เพือ่สนบัสนนุการใช้จ่ายท่ัวไปของรฐั ยิง่ไป
กว่าน้ันในบางประเทศอาจมกีารบญัญัตกิฎหมายว่าด้วยระบบ EPR โดยไม่มกีารบงัคบัใช้

ปัจจุบนันี ้บรษัิทเอกชนหลายแห่งได้ตระหนกัแล้วว่า ทัศนคตทิีว่่า “เป็นแบบนีม้าตัง้นานแล้ว” นัน้เป็นสิง่ท่ีไม่สามารถ
ยอมรบัได้อกีต่อไป และบริษทัเหล่านีม้คีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะช่วยจดัตัง้ระบบ EPR ด้วยตนเอง ความพร้อมทีจ่ะมี
บทบาทในเชิงรุกนีจ้ะเป็นกญุแจส�าคัญทีน่�าไปสู่ความคบืหน้าทีส่�าคญัและยัง่ยนื และน�าไปสู่การสร้างระบบทีทุ่กฝ่ายทีม่ี
ส่วนร่วมในห่วงโซ่คณุค่าของบรรจภัุณฑ์จะต้องมหีน้าทีร่บัผดิชอบในส่วนของตน

ชดุเคร่ืองมอื EPR (EPR Toolbox) นี ้ประกอบไปด้วยข้อมลูอย่างละเอยีดเกีย่วกับ EPR และเป็นการให้ข้อมลูเบือ้งต้น
เกีย่วกบัประเดน็การด�าเนนิงานทีม่คีวามแตกต่างกนั เนือ่งจากแต่ละประเทศเริม่ด�าเนนิการเกีย่วกับ EPR จากจดุเร่ิมต้น
ทีต่่างกนัอย่างมาก ข้อมูลเบือ้งต้นดงักล่าวจึงควรต้องมกีารเสรมิด้วยงานวจิยัและการอภปิรายเพิม่เติมในบรบิทของ
แต่ละประเทศ กญุแจสูก่ารมรีะบบ EPR ทีป่ระสบความส�าเรจ็ ได้แก่ การหาวธิทีีจ่ะน�าผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมารวมกัน และ
จดัตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท�างาน รวมไปถึงการด�าเนนิการเพ่ือให้มัน่ใจว่า ภาครฐัมคีวามยนิยอมและมคีวามสามารถ
ในการเป็นผูน้�ากระบวนการ

หลกัการความรบัผิดชอบทีเ่พิม่ขึน้ของผู้ผลติเป็นส่วนหนึง่ของการจดัการขยะอย่างยัง่ยนืและเศรษฐกิจหมนุเวยีน
ผูแ้ทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวชิาการทัว่โลกต่างก�าลงัอภปิรายถงึหนทางต่าง ๆ ในการท�าให้
แนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวียนนัน้เป็นท่ีรูจ้กั โดยมคีวามมุ่งหวงัท่ีจะผลกัดนัให้เกดิการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธภิาพ 
บรรเทาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และยบัยัง้การเกดิมลพิษ

เศรษฐกจิหมุนเวยีนเป็นรปูแบบทางเศรษฐกิจทีส่่งเสรมิให้เกิดการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยการปรับ
ใช้หลกั 3Rs ได้แก่ “ลดการใช้” “น�ากลบัมาใช้ซ�า้” และ “รีไซเคลิ” (Reduce, Reuse, Recycle) เพือ่สร้างห่วงโซ่
คณุค่าหมนุเวยีน แนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีนส่งเสรมิให้เกดิการหมนุเวียนทรพัยากรต่าง ๆ ทีอ่ยูใ่นระบบเศรษฐกจิ ซ่ึง

◀
ภาพที่ 1 (ซ้าย)

ขยะที่ไม่ใช่ขยะ
อินทรีย์ ส่วนใหญ่เป็น
บรรจุภัณฑ์

©cyclos 2019

◀
ภาพที่ 2 (ขวา)

ขยะส่วนมากถูกน�ามา
ทิ้งอย่างมักง่าย

©cyclos 2019

ตรงกันข้ามกบัโครงสร้างแบบดัง้เดิมซึง่ทรพัยากรจะถูกสกดั แปรรปู จัดจ�าหน่าย บรโิภค และถกูก�าจัดทิง้ไปในท้ายทีสุ่ด 
ซึง่แนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียนจะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาตใิห้คงอยู ่ และจ�ากดัผลกระทบท่ีจะมต่ีอสิง่แวดล้อมไป
พร้อม ๆ กนั
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3   UNEP, ISWA (2015) Global Waste Management Outlook.

เศรษฐกจิหมุนเวยีนเป็นแนวคดิทีมี่ความเป็นไปได้ทีจ่ะสร้างความเปลีย่นแปลงแก่วธีิการจดัการกบับรรจภุณัฑ์ทีด่�าเนนิ
อยูใ่นปัจจบุนัในหลาย ๆ ประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างยิง่บรรจุภัณฑ์ทีท่�าจากพลาสติก บ่อยคร้ัง ขยะบรรจภุณัฑ์
พลาสติกทีไ่ม่ได้รบัการเกบ็รวบรวมจะถูกน�าไปเผา ฝัง หรือทิง้ลงในแม่น�า้ หรือรมิถนน เป็นการสร้างมลพษิทางอากาศ 
ดนิ น�า้ และมหาสมทุร ยิง่ไปกว่าน้ัน ขยะทีมี่การเกบ็รวบรวมบางส่วนอาจจะรัว่ไหลสูส่ิง่แวดล้อมในระหว่างการขนส่งได้
เช่นกัน ปัญหาน้ีจะเกดิข้ึนเมือ่มีการน�าขยะไปทิง้รวมกนัในพืน้ท่ีทิง้ขยะและพืน้ทีฝั่งกลบขยะ

จากการประมาณการ แสดงให้เหน็ว่าประชากรจ�านวน 2 พนัล้านคนทัว่โลก ไม่สามารถเข้าถงึบรกิารการเกบ็รวบรวม
ขยะได้ และขยะท่ีเกดิข้ึนจากประชากรจ�านวน 3 พนัล้านคน ไม่ได้รบัการจดัการด้วยวธิกีารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  
แนวทางแก้ปัญหาขยะ โดยเฉพาะขยะบรรจภุณัฑ์ คือ การใช้หลกัการความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ของผูผ้ลติ (EPR) ซ่ึงอยู่
ภายใต้แนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน 

ประเทศต่าง ๆ ทัว่ทัง้ทวปียโุรป รวมถึงประเทศสมาชิกของ OECD  ต่างมปีระสบการณ์อย่างกว้างขวางในการใช้ระบบ 
EPR ส�าหรบัขยะประเภทต่าง ๆ ซ่ึงรวมถงึขยะบรรจภัุณฑ์ด้วย รัฐบาลของประเทศรายได้ต�า่และรายได้ปานกลางหลาย
ประเทศเริม่ทีจ่ะเผยแพร่แนวคดินี ้หรอืจดัท�าร่างกฎระเบยีบเกีย่วกบัแนวคดินีแ้ล้วด้วยเช่นกัน นอกจากนี ้ยงัมีบรษิทั
และองค์กรธรุกิจจ�านวนมากทีร่เิร่ิมโครงการภาคสมคัรใจและก�าหนดเป้าหมายในการลดปรมิาณขยะพลาสติกทีร่ัว่ไหลสู่
สิง่แวดล้อม ในบางประเทศ ผูผ้ลติในกลุม่อตุสาหกรรมสินค้าอปุโภคบรโิภคได้จดัตัง้สมาคมเพ่ือร่วมกนัด�าเนนิโครงการ
จดัการขยะพลาสติก และอยู่ในขัน้ตอนการจดัท�าแผนเพือ่พัฒนาระบบ EPR 

ห่วงโซ่อปุทานในเศรษฐกจิหมนุเวยีน
หลกัการของเศรษฐกจิหมนุเวยีนก�าหนดให้ต้องมกีารด�าเนนิการในทกุ ๆ ขัน้ตอนของห่วงโซ่อปุทานของผลติภัณฑ์ และ
ในทกุขัน้ตอนเหล่านัน้ต่างมนียัทีส่�าคญั ขัน้ตอนทีแ่สดงด้วยสเีขยีวในภาพที ่1 มคีวามส�าคญัโดยเฉพาะส�าหรบัการ
เปลีย่นผ่านไปสูก่ารจดัการขยะอย่างย่ังยนื

ผูใ้ช้บรรจภุณัฑ์
ผูน้�าเข้า เจ้าของแบรนด์ 

ผูบ้รรจุ

ผูผ้ลิตบรรจภัุณฑ์ ผูค้้าปลกี
ร้านค้า ผูจ้ดัจ�าหน่าย

การรไีซเคลิ

ผูจ้ดัหาวตัถดุบิ ผูใ้ช้ส่วนบคุคล
ซึง่สนิค้าทีไ่ด้รบัการบรรจุ

การคดัแยก

การเกบ็รวบรวม

◀
ภาพที่ 1

ห่วงโซ่อุปทานของ
บรรจุภัณฑ์ใน
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

(© cyclos)
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ในทางปฏบิตั ิในทกุ ๆ ขัน้ตอนของห่วงโซ่คณุค่าของผลติภณัฑ์จะมกีารสญูเสยีเกดิขึน้ ดงันัน้ จงึไม่มีทางเป็นไปได้ทีจ่ะ
เกดิเศรษฐกิจหมนุเวียนที ่สมบรูณ์แบบ อย่างไรกด็ ีถ้าหากผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ทกุชิน้สามารถน�ามารไีซเคลิได้ ถ้า
หากระบบการเกบ็รวบรวมขยะท�างานอย่างเหมาะสม และถ้ามกีารใช้มาตรฐานทางเทคนคิทีเ่ข้มงวดส�าหรับการคดัแยก
และการรไีซเคิล กเ็ป็นไปได้ทีจ่ะเกดิเศรษฐกจิหมนุเวยีนท่ีมปีระสทิธภิาพทีมี่อตัราการรไีซเคิลในระดบัสงู

การจดัการและการสนบัสนนุเงนิทนุเพือ่การจดัการขยะในเศรษฐกิจหมนุเวยีน
ความส�าเรจ็ในการสร้างเศรษฐกิจหมนุเวียนทีม่ปีระสิทธผิลจะมีนยัทีส่�าคัญต่อทกุ ๆ ขัน้ตอนของห่วงโซ่คณุค่าของ
ผลติภัณฑ์ มาตรการทีจ่ะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ดังกล่าวจ�าต้องได้รับการบงัคบัใช้ในทกุ ๆ ระดบัและขนาด และต้อง
ครอบคลุมมากกว่าแค่เพียงการจดัการขยะ ท้ังนี ้การจดัการขยะอย่างยัง่ยนืเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคญัในทุก ๆ ระบบ
เศรษฐกจิหมุนเวยีนทีมี่ประสทิธผิล ระบบการจดัการขยะทีด่คีวรต้องแสดงให้เหน็ถึงส่วนประกอบทีส่�าคัญ  ดงัต่อไปนี้ 

•  ระบบการเกบ็รวบรวมทัว่ประเทศ
•  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่การรไีซเคิล 
•  มกีารบ�าบดัคณุภาพสงู
•  มวีธีิการก�าจัดทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม
•  ผูม้ส่ีวนร่วมในตลาดมหีน้าท่ีต้องด�าเนนิการตามความรบัผดิชอบอย่างใดอย่างหนึง่
•  มคีวามรู ้การศกึษา และความตระหนกัรูใ้นระดบัสงูในหมูผู่มี้ส่วนได้ส่วนเสยี

เงือ่นไขสองประการส�าหรบัการจัดการขยะอย่างยัง่ยนื ได้แก่ การมโีครงสร้างเชิงองค์กรท่ีเชือ่ถือได้  และการมแีหล่งเงนิ
ทนุทีม่ั่นคง มวิีธกีารท่ีหลากหลายแตกต่างกันเพือ่ให้บรรลซุึง่เงือ่นไขดงักล่าว ซึง่สามารถสรปุโดยสงัเขปได้ดงัต่อไปนี้ 
•   การจัดการในระบบตลาดเสร ีวธีิการนีเ้หมาะสมกบัขยะทีม่มีลูค่าสงูกว่าค่าใช้จ่ายการเกบ็รวบรวม คดัแยก และการ

ขายขยะ (ตวัอย่างเช่น เศษโลหะ และบรรจภัุณฑ์ทีท่�าจากโลหะ เช่น กระป๋อง)

• โครงการทีอ่าศยัความสมัครใจ เป็นโครงการรเิริม่ท่ีด�าเนนิการและอาจจะได้รบัการสนบัสนนุเงนิทนุโดยบรษิทัเอกชน  
 องค์กรการกศุล และ/หรือองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร (NGO) โครงการในลกัษณะนีม้กัจะมขีอบเขตจ�ากดั ในด้านของ 
 กรอบเวลา หรือประเภทของขยะท่ีอาจจะรบัจดัการขยะเพยีงประเภทใดประเภทหนึง่เท่านัน้ เนือ่งจากข้อจ�ากัดของ 
 เงนิทุนและ/หรอืโครงสร้างของการบรหิารจดัการองค์กร
•    การจัดเกบ็ค่าธรรมเนยีมของเทศบาล เพือ่น�ามาอดุหนุนค่าบรกิารจดัการขยะบางประเภท โดยไม่สามารถระบไุด้ว่า 

 ขยะเหล่านัน้มาจากผูก่้อมลพษิรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ
•  การจัดเกบ็ภาษ ีเพือ่น�ารายได้ท่ีเกดิขึน้มาเป็นแหล่งเงนิทนุขับเคลือ่นการจดัการในหลาย ๆ ส่วน 
•  หลกัการความรับผดิชอบท่ีเพิม่ขึน้ของผูผ้ลติภาคบงัคับ (EPR) คอืการด�าเนนินโยบายด้านสิง่แวดล้อมทีก่�าหนดให้ผู้ 
 ผลติมีหน้าทีต้่องรบัผดิชอบซึง่ผลติภัณฑ์ของตนอย่างเตม็รูปแบบ ทัง้ในระหว่างวงจรการใช้งานของผลติภัณฑ์ (เช่น  
 โดยการก�าหนดให้มกีารปฏบิตัติามมาตรฐานว่าด้วยสขุอนามยัและความปลอดภยั) และ ระหว่างการสิน้สดุการใช้ 
 งานของผลติภณัฑ์ เมือ่ผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์นัน้กลายเป็นขยะ ระบบ EPR สามารถน�ามาปรบัใช้ได้กับของเสยี 
 หลายประเภท แต่ไม่เหมาะส�าหรบัขยะทกุประเภท

ความเหมาะสมของวธิกีารต่าง ๆ ข้างต้นน้ัน ขึน้อยูกั่บขยะแต่ละประเภทและบรบิทของแต่ละประเทศ ด้วยเหตนุี ้ระบบ
การจัดการขยะทีย่ัง่ยนืควรมวีธิกีารด�าเนนิงานทีห่ลากหลายเพือ่ให้ครอบคลมุการจัดการขยะประเภทต่างๆ  EPR เป็น
เพยีงหนึง่ในวธีิการ (จากหลาย ๆ วธิกีารทีเ่ป็นไปได้) ท่ีมุง่สร้างโครงสร้างเชงิองค์กรและโครงสร้างทางการเงินทีย่ัง่ยนื
ส�าหรับการจดัการขยะ

การมอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบให้กับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีห่ลากหลาย เป็นปัจจยัหนึง่ของความส�าเรจ็ของระบบ EPR 
หน้าท่ีรบัผดิชอบเหล่านีค้วรต้องมีการระบไุว้อย่างชดัเจน โดยท่ัวไปแล้ว ขยะสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท ดงันี้
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•    ขยะทีย่ากจะระบุผูผ้ลติสนิค้าทีต้่องรับผดิชอบ เช่น เศษอาหาร ขยะอนิทรย์ี รวมไปถึงขยะทีเ่หลอืจากการบ�าบดั/ 
ก�าจัด เป็นต้น

•   ขยะทีส่ามารถระบุผูผ้ลติสนิค้าทีค่วรเป็นผูท้ีต้่องรบัผดิชอบการก�าจดัขยะดงักล่าว เช่น ขยะบรรจภุณัฑ์ อปุกรณ์อเิลก็ 
 โทรนกิส์ แบตเตอรี ่รถยนต์ เป็นต้น โดยผูผ้ลติในทีน่ีร้วมทัง้ผูผ้ลติภายในประเทศและผูน้�าเข้าสนิค้าจากต่างประเทศ  
 EPR สามารถน�ามาใช้กบัขยะประเภทน้ีได้โดยประสบความส�าเรจ็ และท�าให้เกิดผลส�าคัญทีต่ามมาส�าหรบัแนวปฏบิตั ิ
 ในการจดัการขยะ

ความรับผดิชอบท่ีเพิม่ขึน้ของผูผ้ลติในเศรษฐกจิหมุนเวยีน
ตามท่ีได้กล่าวไปข้างต้น EPR ได้รบัการยอมรบัมากข้ึนในฐานะแนวคดิหลกัส�าหรบัการ “ปิดวงจร” ในห่วงโซ่คุณค่าของ
บรรจุภณัฑ์ เนือ่งจากแนวคดิดงักล่าวก�าหนดให้ผูผ้ลติต้องมหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อผลติภณัฑ์ของตนเอง4 แนวคิดเรือ่งความ
รับผดิชอบทีเ่พ่ิมข้ึนของผู้ผลตินัน้ไม่ใช่แนวคิดใหม่ และได้มกีารบรรจไุว้ในแนวคดิเรือ่ง “ความรบัผดิชอบของผูผ้ลติทัว่
โลก” (Global Producer Responsibility) อย่างไรกด็ ีEPR มรีากฐานอยูบ่นการด�าเนนิการทีก่ว้างกว่า:

•   ความรบัผดิชอบของผูผ้ลติท่ัวโลก หมายความว่า ผูผ้ลติ/ผูน้�าเข้า ต้องรบัผิดชอบต่อผลิตภณัฑ์ของตนเท่าทีเ่กีย่วข้อง 
 กบัสุขอนามยั ความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
•   ในทางกลบักนั หลกัการความรบัผดิชอบทีเ่พ่ิมขึน้ของผูผ้ลติ หมายความว่า ผูผ้ลติ/ผูน้�าเข้า ต้องรบัผดิชอบต่อ  
 ผลติภัณฑ์ของตนไปจนถึงระยะสดุท้ายของผลติภณัฑ์ หลงัจากทีบ่รรจภัุณฑ์และผลติภณัฑ์กลายเป็นขยะ ดงันัน้  
 ความรบัผดิชอบจงึขยายขอบเขตให้ครอบคลมุถึงการเก็บรวบรวม คดัแยก และรไีซเคลิขยะดงักล่าว

โดยปกตแิล้ว การมส่ีวนร่วมของบคุคลทีส่าม ท่ีรูจ้กักันในนาม องค์กรความรบัผดิชอบของผูผ้ลิต (Producer Responsi-
bility Organisation หรอื PRO) ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นผูค้วบคมุระบบ (system operator) เป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัการประสาน
งาน และด�าเนนิการเกบ็รวบรวม คัดแยก และรีไซเคลิบรรจภุณัฑ์ภายใต้ระบบ EPR ช่ือนีแ้สดงถึงบทบาทอันเป็นหวัใจที่
องค์กรบคุคลทีส่ามดงักล่าวต้องด�าเนนิการเพือ่ให้ระบบมคีวามสมบรูณ์ ตามทีไ่ด้แสดงไว้ในภาพที ่2

ผูใ้ช้บรรจภุณัฑ์
ผูน้�าเข้า เจ้าของแบรนด์ 

ผูบ้รรจุ

ผูผ้ลิตบรรจภุณัฑ์

การรไีซเคลิ

การคดัแยก

การเกบ็รวบรวม

ผูจ้ดัหาวตัถดุบิ ผูใ้ช้ส่วนบคุคล
ซึง่สนิค้าทีไ่ด้รบัการบรรจุ

การจดัการขยะ

การออกแบบ

กร
ะแ

สเ
งนิ

เข้
า

ผู้ควบคุม
ระบบ (PRO)

4  ระบบ EPR สามารถน�าไปปฏิบัติได้ผ่านวิธีการนี้ส�าหรับเส้นทางของเสียหลากหลายประเภท อย่างไรก็ดี วิธีการปฏิบัติงานของแต่ละระบบย่อมมี 
 ความแตกต่างกันในทางปฏิบัติ ตัวอย่างนี้เป็นกรณีของระบบ EPR ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ (ซึ่งใช้วัสดุหลากหลายรูปแบบ) 

◀
ภาพที่ 2

การเปลี่ยนผ่านไปสู่
ระบบการจัดการขยะ
ที่ยั่งยืนส�าหรับบรรจุ
ภัณฑ์ 

(© cyclos)

ผูค้้าปลกี
ร้านค้า ผูจ้ดัจ�าหน่าย

การส่ือสาร
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ระบบการมดัจำา-คนืเงนิ 
(Deposit-Refund System หรอื DRS)

ระบบท่ีมกีารบวกเงนิส่วนเพิม่เข้าไปในราคาซือ้ของผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์บางอย่าง หากผูบ้ริโภคน�าบรรจภุณัฑ์หรือผลติภณัฑ์เหล่านีก้ลบัมาคนืหลงัการใช้งาน ระบบจะ
ท�าการคนืเงนิส่วนเพิม่ให้

การกำาจดั (Disposal) หมายถึง ปฏบัิติการจดัการขยะใด ๆ ทีไ่ม่อยูภ่ายใต้นยิามของการบ�าบดั การด�าเนนิการใด ๆ ซึง่ส่งผลให้มกีารบ�าบัดขัน้ทีส่องเพือ่สกดัเอาสารประกอบทีม่มีลูค่าหรอืพลงังานก็
ถอืว่าเป็นการก�าจดัด้วย

การแปรรปูเพือ่เปลีย่นเป็นพลงังาน (Energy recovery) กระบวนการซึง่พลงังาน (ความร้อน ไฟฟ้า เชือ้เพลิง) ได้รบัการผลิตขึน้จากการบ�าบดัของเสยีขัน้ทีห่นึง่ การใช้กระบวนการนีท้ีพ่บได้มากทีส่ดุคอืการเผาขยะ  การแปรรปูเพือ่
เปลีย่นเป็นพลงังานไม่ถอืว่าเป็นการรไีซเคิลวสัดุ

ค่าธรรมเนียม EPR (EPR fee) ราคาที่ผู้ผลิตช�าระให้แก่องค์กรความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือผู้ควบคุมระบบ เพื่อเป็นค่าตอบแทนส�าหรับการด�าเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบของผู้ผลิต

ระบบ EPR (EPR system) ระบบใด ๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ผลิตหนึ่งรายหรือมากกว่านั้น เพื่อการบังคับใช้หลักการ EPR โดยอาจจะเป็นระบบแบบเดี่ยว (หรือระบบเพื่อการปฏิบัติตามแบบเดี่ยว) ซึ่งผู้
ผลิตจัดตั้งระบบของตนขึ้นเอง หรือเป็นระบบแบบกลุ่ม (ระบบเพื่อการปฏิบัติตามแบบกลุ่ม) ซึ่งผู้ผลิตหลายรายตัดสินใจร่วมมือกัน และร่วมกันปฏิบัติตามหน้าที่รับผิด
ชอบของตนผ่านการจัดตั้งองค์กรเป็นการเฉพาะ*

ความรับผดิชอบท่ีเพิม่ขึน้ของผูผ้ลติ (Extended producer 
responsibility หรอื EPR) 

แนวทางเชิงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่มีต่อผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นได้ถูกขยายออกให้ครอบคลุมถึงระยะที่ผลิตภัณฑ์น้ันกลายเป็นขยะ
ในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นด้วย ในทางปฏิบัติ EPR ก�าหนดให้ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบในการจัดการผลิตภัณฑ์หลังจากที่กลายเป็นขยะ รวมถึง การเก็บรวบรวม ขั้น
ตอนก่อนการบ�าบัด เช่น การคัดแยก การแยกชิ้นส่วน หรือการขจัดมลพิษ (การเตรียมพร้อมส�าหรับ) การใช้ซ�้า การบ�าบัด (รวมถึงการรีไซเคิล และการแปรรูปเพื่อเปลี่ยน
เป็นพลังงาน) หรือการก�าจัดขั้นสุดท้าย ระบบ EPR ท�าให้ผู้ผลิตสามารถแสดงความรับผิดชอบ ไม่ว่าโดยการจัดหาแหล่งเงินทุนที่จ�าเป็น และ/หรือ โดยการเข้ารับผิดชอบ
ขั้นตอนปฏิบัติการแทนหน่วยงานเทศบาล ผู้ผลิตจะรับหน้าที่ความรับผิดชอบนี้ ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือโดยบังคับ ระบบ EPR อาจเป็นระบบแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่มก็ได้*

อภิธานศัพท์
อภิธานศัพท์นี้อ้างอิงจากค�านิยามของ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)/อนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) ชื่อ “Draft practical manuals on Extended Producer Responsibility and on financing systems for 

environmentally sound management” (ร่างคู่มือเชิงปฏิบัติว่าด้วยความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต และระบบการสนับสนุนทางการเงินส�าหรับการจัดการที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม)” (พ.ศ. 2561)5 ค�านิยามที่คัดลอกมาจากคู่มือ

โดยตรงได้แก่ค�าที่มีเครื่องหมาย *

5 http://www.basel.int/Portals/4/download.aspx?d=UNEP-CHW-OEWG.11-INF-7.English.pdf
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ค่าธรรมเนยีม (Fee) ราคาที่ช�าระโดยผู้ผลิตให้กับองค์กรความรับผิดชอบของผู้ผลิตเพื่อการด�าเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบของผู้ผลิต*

การรไีซเคลิกลบัเป็นวตัถดุบิ (Feedstock recycling) กระบวนการในการสลายพอลิเมอร์ของพลาสติกให้เป็นมอนอเมอร์ และส่วนประกอบเคมีพื้นฐานอื่น ๆ มอนอเมอร์เหล่านี้สามารถน�ามาใช้เป็นทางเลือกของวัตถุดิบหรือ
สารตั้งต้นบริสุทธิ์ส�าหรับการผลิตพอลิเมอร์ใหม่ กระบวนการนี้มีประโยชน์ส�าหรับพลาสติกที่รีไซเคิลได้ยากเนื่องจากมีคุณภาพต�่า หรือมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต�่า หรือเป็น
พลาสติกผสม อย่างไรก็ดี กระบวนการนี้ท�าให้เกิดสารอันตรายและมีการใช้พลังงานสูง 

ผูไ้ด้ประโยชน์โดยไม่ร่วจ่าย (Free riders) ผู้ผลิตและผู้น�าเข้าที่ได้รับประโยชน์จากระบบ EPR โดยไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีที่แจ้งปริมาณขยะ (ปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้) น้อยกว่าความเป็นจริง
จริงด้วย

ความรับผดิชอบของผูผ้ลติรายเดยีว (Individual producer 
responsibility หรอื IPR) 

ผู้ผลิตแต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและก�าจัดขยะที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของตน*

การรไีซเคลิวสัด ุ(Material recycling) กระบวนการที่แปรรูปเศษวัสดุกลับมาใช้ใหม่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ วัสดุ หรือสารอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า ด้วยกระบวนการทางกล  (หรืออาจเรียกว่าการรีไซเคิลแบบ
วงจรปิด) หรือกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคุณสมบัติน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุใหม่  

ผูผ้ลิตบรรจภุณัฑ์/ผูแ้ปรรปู (Manufacturer/Converter) บริษัทซึ่งผลิตบรรจุภัณฑ์โดยการแปรรูปวัตถุดิบ

สถานท่ีฝังกลบ (Landfill) สถานที่ส�าหรับก�าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล สถานฝังกลบที่มีการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  จะต้องมีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม เช่น ระบบ
บ�าบัดน�้าเสีย หรือเป็นสถานที่ฝังกลบแบบปิด หากไม่มีการด�าเนินการตามเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่ถือว่าเป็นสถานที่ฝังกลบ

บรษิทัทีม่หีน้าท่ี (Obliged companies) บริษัทซึ่งมีหน้าที่ต้องช�าระค่าธรรมเนียมภายใต้ระบบ EPR โดยมากแล้ว บริษัทเหล่านี้มักเป็นผู้ผลิตภายในประเทศ และผู้น�าเข้าที่น�าผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ตลาด

ผลติภณัฑ์กำาพร้า (Orphan product) ผลิตภัณฑ์ที่ยังคงอยู่ในตลาด แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิตได้อีกต่อไป*

หลกัการผูก่้อมลพษิเป็นผู้จ่าย (Polluter pays principle) ตามหลักการนี้ เจ้าของหรือผู้ผลิตขยะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้ก่อมลพิษ และมีหน้าที่รับผิดชอบ (ทางการเงิน) ต่อมลพิษใด ๆ ที่ตนก่อให้เกิดขึ้น หลักการผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่ายนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างแรงจูงใจที่จ�าเป็นส�าหรับการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนที่จ�าเป็นส�าหรับการ
จัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ผูผ้ลิต (Producer) องค์กรซึ่งชื่อยี่ห้อของตนปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์ หรือผู้ที่เป็นผู้น�าเข้า ส�าหรับกรณีบรรจุภัณฑ์ ผู้ท�าหน้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์นั้นถือเป็นผู้ผลิต*

(มาตรการ) การป้องกนัการเกิดขยะ (Waste prevention 
(measures))

มาตรการที่ต้องด�าเนินการก่อนที่สาร วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์จะกลายเป็นขยะ ซึ่งรวมถึงการน�าผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ซ�้า และมาตรการในการยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 
การป้องกันการเกิดขยะเป็นการลดปริมาณการผลิตขยะ และปริมาณการใช้สารอันตราย รวมถึงการบรรเทาผลกระทบที่รุนแรงของขยะ ที่มีต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ
ของมนุษย์

องค์กรความรบัผดิชอบของผูผ้ลติ (Producer Responsibili-
ty Organisation หรือ PRO)

ขยะตามหน้าที่ของบริษัทที่มีหน้าที่แต่ละราย*
PRO เป็น (องค์กร) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญที่สุดในระบบ EPR และเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้ง พัฒนา และบ�ารุงรักษาระบบ รวมถึงหน้าที่ในการรับคืนของ
บริษัทที่มีหน้าที่ด้วย
ในบางบริบท อักษรย่อ PRO อาจหมายถึง Packaging Recycling Organisation (องค์กรเพื่อการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์) อย่างไรก็ดี ในชุดเครื่องมือ EPR นี้จะไม่ใช้ PRO 
ในความหมายดังกล่าว

การบำาบดั (Recovery) กิจกรรมที่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะ ตัวอย่างเช่น การใช้ขยะแทนวัสดุอื่น ๆ หรือโดยการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของวัสดุของขยะ (เช่น การเตรียมวัสดุเพื่อการใช้ซ�้า 
การรีไซเคิลที่เป็นส่วนหนึ่งของการรีไซเคิลวัสดุหรือวัตถุดิบ และการแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน)

วสัดทุีร่ไีซเคลิได้ (Recyclables) วัสดุที่ยังคงมีคุณสมบัติทางกายภาพ หรือลักษณะทางเคมีที่มีประโยชน์หลังจากที่ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดั้งเดิมแล้ว และสามารถที่จะน�ากลับมาผลิตซ�้าได้ บาง
ประเภทอาจมีมูลค่าเชิงพาณิชย์สูง (เช่น พลาสติก PE แบบแข็ง หรือ ขวดพลาสติก PET)

รไีซเคลท (Recyclates) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านวงจรชีวิตและกระบวนการรีไซเคิลมาแล้ว แปลว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตจากวัสดุใช้แล้ว (เช่น เม็ดพลาสติก)

ผูป้ระกอบการรไีซเคลิ (Recycler) บริษัทที่ท�าหน้าที่รีไซเคิลขยะก่อนการแปรรูป (เช่น พลาสติก PE แบบแข็งที่คัดแยกแล้ว) โดยการล้าง บด หลอม  และแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติก จากกระบวนการดังกล่าว 
ผู้ประกอบการรีไซเคิลจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
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การลดการใช้ (Reducing) กระบวนการใช้วัสดุและพลังงานให้น้อยลง เพื่อจ�ากัดให้ขยะที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่สุด และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงมาตรการที่ได้รับการออกแบบมา
เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุกลายเป็นขยะก่อนที่จะถูกน�าไปรีไซเคิล และรวมถึงการน�าผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ซ�้าด้วย (ดูด้านล่าง)

การนำากลับมาใช้ซำ้า (Reuse) การใช้ผลิตภัณฑ์ซ�้าโดยผลิตภัณฑ์นั้นยังอยู่ในลักษณะเดิม เพื่อวัตถุประสงค์เดิมหรือวัตถุประสงค์อื่นที่แตกต่างออกไป ผลิตภัณฑ์ที่ถูกน�ากลับมาใช้ซ�้านั้นไม่ถือเป็นขยะ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single use plastic 
products)

ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ท�ามาจากพลาสติกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และที่ไม่ได้ออกแบบให้สามารถใช้ได้ในวงจรชีวิตซ�้า ๆ หลังจากที่เข้า
สู่ตลาด เช่น โดยการน�าไปคืนผู้ผลิตเพื่อการใช้ซ�้าเพื่อวัตถุประสงค์เดิมกับที่ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการออกแบบมาแต่แรก

การจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management หรือ 
SWM)

การจัดเก็บ เก็บรวบรวม ขนส่ง และก�าจัดขยะมูลฝอย และยังรวมถึงกระบวนการที่มีการใช้เทคนิคการจัดการขยะหลายรูปแบบ เพื่อจัดการ และก�าจัดส่วนประกอบบาง
อย่างของขยะมูลฝอย เทคนิคการจัดการขยะดังกล่าวรวมถึงการป้องกันการเกิดขยะ การลดการใช้ การน�ากลับมาใช้ซ�้า การรีไซเคิล การบ�าบัด และการก�าจัด

การคัดแยก ณ แหล่งกำาเนิด (Source separation) การคัดแยกวัสดุบางประเภท ณ แหล่งก�าเนิดเพื่อเอื้อต่อการเก็บรวบรวมขยะแบบแยกประเภท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ผู้เล่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก ผู้บริโภค หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ผู้จัดการขยะทั้งภาครัฐ และเอกชน

ผู้ควบคุมระบบ (System Operator) ความหมายเดียวกันกับ องค์กรความรับผิดชอบของผู้ผลิต

ลำาดับชั้นของขยะ (Waste hierarchy) เครื่องมือส�าหรับการจัดอันดับทางเลือกการจัดการขยะตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของขยะดังกล่าว อันดับแรกได้แก่การป้องกันไม่ให้เกิดขยะทุกกรณีที่เป็นไปได้ หาก
เกิดขยะขึ้นแล้ว ทางเลือกเพื่อการรับมือกับขยะได้แก่ (เรียงตามล�าดับความส�าคัญ) เตรียมการน�ากลับมาใช้ซ�้า การรีไซเคิล การบ�าบัด และทางเลือกสุดท้ายได้แก่ การ
ก�าจัดอย่างถาวร

การจัดการขยะ (Waste management) กิจกรรมที่รวมถึง (ก) การเก็บรวบรวม ขนส่ง บ�าบัด และก�าจัดขยะ (ข) การควบคุม ติดตามผล และก�ากับดูแลการผลิต การเก็บรวบรวม การขนส่ง บ�าบัด และก�าจัดขยะ 
และ (ค) การป้องกันการเกิดขยะระหว่างขั้นตอนการแปรสภาพขยะ การน�ากลับมาใช้ซ�้า และการรีไซเคิล
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หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 01 
การกำาหนดนิยามของบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในห่วงโซ่คุณค่าของบรรจุภัณฑ์

หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญนี้จะกล่าวถึงหลักการขั้นพื้นฐานของ EPR ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ บทบาทของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของบรรจุภัณฑ์ ทางเลือกต่าง ๆ ในการก�าหนดหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงขั้นตอนที่ต้อง
ด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งฉันทามติ และการเตรียมพร้อมเพื่อจัดตั้งระบบ EPR นอกจากนี้ ยังจะกล่าวถึงปัญหา 
อุปสรรค และข้อขัดแย้งที่พบได้บ่อยจากโครงการ EPR ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว

ในหลาย ๆ ประเทศ การจัดการขยะมูลฝอยรวมถึงขยะบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล และมักมีการ
ด�าเนินการโดยหน่วยงานเทศบาล/หน่วยงานส่วนท้องถิ่น  ขยะบรรจุภัณฑ์จะถูกเก็บรวบรวมโดยตรง โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือโดยบริษัทเอกชนที่ด�าเนินการในนามของรัฐ โดยมีหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และ/หรือ รัฐบาล
ของประเทศดังกล่าว เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของระบบ ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเงินผ่านการช�าระค่า
ธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลหรือภาษี

1   เอกสารฉบับนี้มุ่งเน้นเฉพาะขยะบรรจุภัณฑ์ (วัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด) ของเสียประเภทอื่น  เช่น ขยะที่เหลือจากการรีไซเคิล/บ�าบัด (residual 
waste)  ขยะอินทรีย์ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ขยะชิ้นใหญ่ ฯลฯ อาจอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรอื่น ๆ เช่น หน่วยงานเทศบาล หน่วยงานท้องถิ่น หรือผู้ผลิตและผู้น�าเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

◀
ภาพที่ 1

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ห่วงโซ่อุปทานบรรจุ
ภัณฑ์

ผูจ้ดัหาวตัถดุบิ ผูผ้ลิตบรรจภุณัฑ์ &
ผูแ้ปรรปู

ผูผ้ลิต&ผูน้ำาเข้า 
(ผูใ้ช้บรรจภุณัฑ์)

ผูค้้าปลกี &
ผูจ้ำาหน่าย

ผูบ้ริโภค หน่วยงานของรฐั/เทศบาล 
และผูร้บับำาบดั/กำาจดัขยะ

ผู้ผลิตสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในห่วงโซ่คุณค่าของบรรจุภัณฑ์จะถูกก�าหนดให้มีหน้าที่รับ
ผิดชอบเพียงแค่การด�าเนินการให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
เท่านั้น

การจัดการขยะแบบนี้ในประเทศก�าลังพัฒนามักจะมีข้อจ�ากัดด้านเงินทุนที่ครอบคลุมเพียงการเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยระดับเทศบาล การขนส่ง และการก�าจัดที่สถานที่ฝังกลบ หรือพื้นที่ทิ้งขยะแบบเปิดเท่านั้น  หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นมักจะไม่มีความเชี่ยวชาญและทรัพยากร การรีไซเคิลมักต้องพึ่งพาแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เก็บรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลวัสดุที่มีมูลค่าสูงมากพอ มักได้รับสวัสดิการที่ไม่เพียงพอ และมีสภาพแวดล้อมที่
ไม่ดี การเปลี่ยนผ่านไปสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงจ�าเป็นต้องมีวิธีการใหม่ ที่ครอบคลุมผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่าของบรรจุภัณฑ์ 
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หลักการความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility หรือ EPR) เป็นเครื่องมือเชิง
นโยบายเพื่อการจัดตั้งและการระดมเงินทุนอย่างยั่งยืนของของเสียเฉพาะอย่าง เช่น บรรจุภัณฑ์เหลือทิ้ง หลักการดัง
กล่าวก�าหนดให้ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ของตนเองตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงระยะที่
ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์กลายเป็นซากหรือของใช้แล้วด้วย ในระบบ EPR ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบ ไม่เพียงแค่สุข
อนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของตนเท่านั้น ที่มากกว่านั้นคือ ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบต่อการ
จัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรวมถึง การเก็บรวบรวม การคัดแยก และการรีไซเคิลด้วย ดังนั้น ระบบ EPR จึงผูกพันผู้
ผลิตในการระดมทุนและการจัดตั้งระบบการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบที่มีนัยส�าคัญส�าหรับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าบรรจุภัณฑ์ 

การใช้ระบบ EPR เป็นการยกระดับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการก�าหนดหน้าที่รับผิดชอบ
ใหม่ให้กับพวกเขา หน้าที่รับผิดชอบเหล่านี้อาจมีความแตกต่างหลากหลายไปตามบริบทของแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับ
การออกแบบและจัดท�าระบบ EPR ในทางปฏิบัติ  เนื่องจากโครงการ EPR ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ครอบคลุมเพียงขยะ
บรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขยะมูลฝอยชุมชน จึงจ�าเป็นต้องมีการบูรณาการเข้ากับนโยบายการจัดการขยะใน
ภาพรวมและนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน

กำาหนดบทบาทใหม่ให้กับผู้ผลิตและผู้นำาเข้า
การก�าหนดให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบขยะบรรจุภัณฑ์ของตน เป็นการบังคับให้พวกเขาต้องรับบทบาทใหม่ในห่วงโซ่
คุณค่าด้วย ค�าว่า “ผู้ผลิต” หมายถึงบริษัทใด ๆ ที่น�าสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ตลาดในประเทศเพื่อการบริโภค   
โดยที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหลังจากบริโภคจะถูกทิ้งกลายเป็นขยะภายในประเทศนั้น  โดยไม่ค�านึงว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะได้
รับการผลิตขึ้นภายในประเทศ หรือถูกน�าเข้ามา ค�านิยามนี้จะช่วยรักษาการแข่งขันอย่างเท่าเทียมระหว่างบริษัทที่น�า
เข้าสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ (ผู้น�าเข้า) และบริษัทที่ท�าการบรรจุผลิตภัณฑ์ของตนภายในประเทศนั้น ๆ (ผู้ผลิตภายใน
ประเทศ) เนื่องด้วยบริษัทเหล่านี้จะถูกก�าหนดให้ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เรามักจะเรียกบริษัทเหล่านี้ว่าเป็น  
“บริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบ” (obliged companies) ภายใต้ระบบ EPR ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 03

ทั้งนี้ ควรต้องมีการวางกรอบกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อวางรากฐานให้กับระบบ EPR และเพื่อก�าหนดหน้าที่ภาคบังคับ
ให้กับบริษัทที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม รวมถึงมีกลไกการติดตามผล และอ�านาจการบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม 
▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 05

การเปลี่ยนแปลงบทบาทของบริษัทที่มีหน้าที่ (obliged companies) ดังกล่าว มีผลต่อเนื่องไปยังบทบาทและหน้าที่
รับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในห่วงโซ่คุณค่าบรรจุภัณฑ์ด้วย นี่คือสาเหตุว่าท�าไมระบบ EPR ที่ประสบ
ความส�าเร็จจึงมาจากการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholders

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในระบบ EPR
Roles & responsibilities in an EPR system

    

ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และผู้
แปรรูปวัสดุบรรจุภัณฑ์

อยู่ในขั้นตอนแรกของห่วงโซ่คุณค่า ท�าหน้าที่จัดหาบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ผลิตภายในประเทศและผู้น�าเข้า ทั้งที่เป็นบรรจุภัณฑ์จากวัตถุดิบใหม่ 
(virgin raw material) หรือจากวัสดุที่มาจากการรีไซเคิล หรือที่เรียกว่า “รีไซเคลท” ซึ่งจะมีการน�ารีไซเคลทมาใช้ในส่วนที่สามารถใช้ได้ โดยขึ้น
อยู่กับเกรดของวัสดุที่ต้องการส�าหรับการใช้งานนั้น ๆ เช่น รีไซเคลทที่เป็นเกรดอาหาร (food grade) เท่านั้นที่สามารถน�ามาใช้กับบรรจุภัณฑ์
อาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นตัวก�าหนดที่ส�าคัญว่าขยะบรรจุภัณฑ์นั้นจะสามารถน�ากลับมาใช้ซ�้าหรือน�าไปรีไซเคิลได้หรือไม่ 
การใช้วัสดุที่มาจากการรีไซเคิล  จะช่วยสร้างระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบปิดวงจร (close-loop) หรือหมุนเวียนได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

ผู้ผลิตและผู้น�าเข้าสินค้าที่มีการใช้บรรจุ
ภัณฑ์ หรือบริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged 
company)

เป็นผู้น�าสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ตลาด โดยการขายผลิตภัณฑ์น�าเข้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศที่มีบรรจุภัณฑ์ ให้กับร้านค้าปลีก เป็น
ผู้มีหน้าที่ต้องด�าเนินการให้มั่นใจว่าขยะบรรจุภัณฑ์ของตนได้รับการเก็บรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลอย่างเหมาะสม โดยพวกเขาอาจจะรับ
หน้าที่นี้โดยตรง หรือช�าระค่าตอบแทนให้กับบุคคลที่สามให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าวในนามของตนก็ได้ (ดูเพิ่มเติมในส่วนความรับผิดชอบ
แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม)
ผู้ผลิตและผู้น�าเข้าอาจมีอิทธิพลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และก�าหนดสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลขั้นต�่าที่จะต้องมีในบรรจุภัณฑ์ที่ตนจัดซื้อ
ขยะบรรจุภัณฑ์ที่ก�าหนดในระบบ EPR ครอบคลุมทั้งขยะบรรจุภัณฑ์จากครัวเรือน และยังรวมถึงขยะบรรจุภัณฑ์จากแหล่งก�าเนิดอื่นๆ ด้วย (เช่น 
ร้านอาหาร  ผู้ขายอาหารข้างทาง โรงพยาบาล)
กลุ่มผู้ผลิตและผู้น�าเข้าเหล่านี้ ควรผลักดันให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์หรือผู้แปรรูปวัสดุบรรจุภัณฑ์มีการปรับปรุงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ง่ายต่อการ
รีไซเคิล

ผู้จัดจ�าหน่ายและผู้ค้าปลีกสินค้าที่มีบรรจุ
ภัณฑ์

ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าท�าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างภาคเอกชน (ผู้ผลิต) และผู้บริโภคขั้นสุดท้ายของสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ ในระบบ EPR ใน
หลายประเทศ ร้านค้าปลีกเองถูกก�าหนดให้มีหน้าที่ในการรับคืนบรรจุภัณฑ์ เช่น การจัดเตรียมถังหรือภาชนะเฉพาะในการรับคืนขยะบรรจุภัณฑ์
จ�าพวกแก้ว กระดาษ พลาสติก และวัสดุอื่น ๆ 
นอกจากนี้  ผู้จัดจ�าหน่ายต้องให้ความรู้แก่ลูกค้า เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

◀
ตารางที่ 1

ภาพรวมของบทบาท
และหน้าที่รับผิดชอบ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในห่วงโซ่คุณค่าบรรจุ
ภัณฑ์
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◀
ตารางที่ 1

ภาพรวมของบทบาท
และหน้าที่รับผิดชอบ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในห่วงโซ่คุณค่าบรรจุ
ภัณฑ์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholders

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในระบบ EPR
Roles & responsibilities in an EPR system

ผู้บริโภค ผู้บริโภคจะต้องจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อย่างถูกวิธี โดยจะดีที่สุดหากมีการแยกขยะที่แหล่งก�าเนิดเพื่อให้มีการรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูง 
โดยผู้บริโภคจ�าเป็นต้องตระหนักถึงกลยุทธ์ในการลดขยะ และต้องศึกษามาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวด

ผู้รับบ�าบัด/ก�าจัดขยะ ท�าหน้าที่เก็บรวบรวมและรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สูงที่สุด เพื่อให้มีการรีไซเคิลที่คุณภาพสูง ความรับผิดชอบดังกล่าวยัง
ครอบคลุมถึงบริษัทที่ปฏิบัติงานนอกระบบด้วย  

หน่วยงานส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานเทศบาล เป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคและผู้รับบ�าบัด/ก�าจัดขยะ ผ่านการติดต่อสื่อสารและการจัดหาข้อมูล และโดยการสนับสนุนการเก็บ
รวบรวมขยะ

รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ รับผิดชอบในการออกกฎหมายที่ก�ากับดูแลระบบ EPR และท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน (หากเป็นระบบภาคบังคับ)
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EPR ในทางปฏิบัติ
การก�าหนดบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบเป็นกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย 
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบที่มอบหมายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละรายจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ณ ขณะนั้น 
รวมถึงกรอบทางกฎหมายและสถาบัน ตัวอย่างเช่น กรอบกฎหมายจะเป็นตัวก�าหนดว่าหน่วยงานเทศบาลจะมีหน้าที่
เก็บรวบรวมขยะหรือไม่ ทั้งนี้ ความรับผิดชอบก็ต้องสอดคล้องกับโครงสร้างของระบบ EPR ที่มีอยู่ หรือที่มีการ
วางแผนไว้ และองค์ประกอบที่หลากหลายของระบบดังกล่าว เนื่องจากวิธีการจัดตั้งและปฏิบัติการของระบบ EPR 
ในทางปฏิบัติมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

ถึงแม้ว่าการปฏิบัติการของระบบ EPR จะแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญในแต่ละประเทศ แต่โครงการ EPR ควรได้รับ
การออกแบบเพื่อสร้างสมดุล กล่าวคือเป็นการจัดการหน้าที่ของผู้ผลิตไปพร้อมกันกับการด�าเนินนโยบายสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” ด้วยเหตุนี้ หลักการพื้นฐานของระบบ EPR จึงแทบ
จะเหมือนกันในทุกประเทศ ดังนี้:

•    ผู้ผลิตทุกรายต้องช�าระค่าธรรมเนียมเมื่อมีการน�าสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ตลาด ค่าธรรมเนียมดังกล่าวต้องได้ 
 สัดส่วนกับปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่เข้าสู่ตลาด

•    ค่าธรรมเนียมต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์
•  การเก็บรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิล หรือการแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานของขยะบรรจุภัณฑ์ยังคงเป็น  
 หน้าที่ รับผิดชอบของผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี อาจมีการมอบหมายกิจกรรมที่ต้องด�าเนินการเพื่อการปฏิบัติ 
 ตามหน้าที่ดังกล่าวให้กับบริษัทหรือองค์กรอื่นได้ 

ระบบ EPR สามารถด�าเนินการได้โดยเป็นไปตามหน้าที่รับผิดชอบแบบเดี่ยว หน้าที่รับผิดชอบแบบกลุ่ม หรือทั้งสอง
รูปแบบผสมผสานกัน การตัดสินใจว่ารูปแบบความรับผิดชอบใดจะเหมาะสมที่สุดส�าหรับระบบหนึ่งๆ นั้นขึ้นอยู่กับ
การปรึกษาหารือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะต้องเข้าใจรายละเอียดรูปแบบความรับ
ผิดชอบที่ได้รับความเห็นชอบนั้นด้วย 

ในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดนั้นจะเป็นกรณีที่ผู้ผลิตแต่ละรายต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบหน้าที่ของตนโดยเป็นการท�างาน
โดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้น�าเข้า และแหล่งก�าเนิดขยะ   ในระบบที่อิงกับความรับผิดชอบแบบเดี่ยว บริษัทที่มีหน้า
ที่จะเก็บรวบรวมขยะด้วยตนเอง หรือจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้รับบ�าบัด/ก�าจัดขยะเพื่อการเก็บรวบรวมขยะ และท�า

เส้นทางการเงิน เงนิทนุ

การกำากับดูแลและควบคุม 

ผูผ้ลิต และผู้นำาเข้า

ผูบ้ริโภค ผูร้บับำาบดั/กำาจดัขยะ

ซือ้สินค้าผ่านผูค้้าปลกี และทิง้ขยะบรรจุ
ภณัฑ์ในเวลาต่อมา

การเกบ็รวบรวม การรีไซเคลิ

เส้นทาง
บรรจภุณัฑ์

เส้นทาง
บรรจภุณัฑ์

ระบบ EPR ที่เป็นไปตามหน้าที่รับผิดชอบแบบเดี่ยว

◀
ภาพที่ 2

ความรับผิดชอบ
แบบเดี่ยว
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◀
ภาพที่ 3

ความรับผิดชอบ
แบบกลุ่มที่จัดการ
โดย PRO

หน้าที่รับขยะคืน การท�าให้บริษัทที่มีหน้าที่เข้ามารับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะโดยตรงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
บริษัทดังกล่าวในการลงทุนเพื่อหาหนทางในการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ตนเองใช้ และท�าให้มีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้ง่ายต่อการรีไซเคิลหรือใช้ซ�้า

รูปแบบ EPR ในลักษณะนี้ เป็นการก�าหนดให้บริษัทที่มีหน้าที่ต้องทราบถึงปริมาณบรรจุภัณฑ์ของบริษัทที่จะกลาย
เป็นขยะ รวมถึงต้องทราบข้อมูลพื้นที่ที่มีขยะบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้นและวิธีการที่จะเข้าถึงพื้นที่เหล่านั้น  อย่างไรก็ดี ใน
ทางปฏิบัติแล้ว ผู้ผลิตอาจะไม่สามารถด�าเนินการได้ ยิ่งไปกว่านั้น ขยะบรรจุภัณฑ์จากครัวเรือนและแหล่งก�าเนิด
อื่นๆ มักประกอบไปด้วยบรรจุภัณฑ์หลายประเภทที่ผลิตโดยผู้ผลิตหลายราย ดังนั้น การส่งบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นคืนให้
กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นผู้น�าสินค้าเหล่านั้นเข้าสู่ตลาดแต่แรกจึงเป็นสิ่งที่ท�าได้ยากมาก และไม่มี
ประสิทธิภาพจากมุมมองด้านโลจิสติกส์ ในการจะท�าเช่นนั้น ขยะบรรจุภัณฑ์จะต้องถูกคัดแยกตามแต่ละยี่ห้อ (เช่น 
ตามบริษัทที่มีหน้าที่) ณ จุดเก็บรวบรวมแต่ละจุดในระบบ เพื่อให้บริษัทที่มีหน้าที่ (หรือบริษัทผู้บ�าบัด/ก�าจัดขยะที่
ด�าเนินการในนามบริษัทที่มีหน้าที่) สามารถแยกและเก็บรวบรวมเฉพาะขยะบรรจุภัณฑ์ของตนได้

ดังนั้น ระบบ EPR ที่ใช้รูปบบความรับผิดชอบแบบเดี่ยว จึงมีความเหมาะสมกว่าส�าหรับการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม (ซึ่งบรรจุภัณฑ์มักจะผลิตจากวัสดุประเภทเดียว และผู้ผลิตรู้จุดที่จะเกิดขยะ) มากกว่าการน�ามาใช้
กับการจัดการบรรจุภัณฑ์ในครัวเรือน โดยส่วนใหญ่แล้ว การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในครัวเรือนจ�าเป็นต้องใช้รูปแบบ 
EPR ที่เป็นความรับผิดชอบแบบกลุ่ม (collective responsibility) ที่สามารถท�าได้จริงในทางปฏิบัติมากกว่า 

ระบบ EPR ที่ใช้รูปแบบความรับผิดชอบแบบกลุ่ม
ดังที่สามารถอนุมานได้จากชื่อ ระบบ EPR ตามความรับผิดชอบแบบกลุ่มจะมีการโอนความรับผิดชอบในการจัดการ
ขยะของผู้ผลิตและผู้น�าเข้าให้กับหน่วยงานบุคคลที่สามภายในระบบ EPR ที่เรียกว่า “องค์กรความรับผิดชอบของผู้
ผลิต” (Producer Responsibility Organisation หรือ PRO) หรือผู้ควบคุมระบบ (System operator) ภายใต้

ระบบนี้ PRO จะรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการจัดการขยะทั้งหมดภายในระบบ โครงสร้างนี้ท�าให้บริษัทที่มีหน้าที่
สามารถปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตนได้โดยการจัดการขยะที่เกิดขึ้นร่วมกัน จึงสามารถกล่าวได้ว่าระบบ EPR 

ตามรูปแบบความรับผิดชอบแบบกลุ่มเป็นการน�าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “รายใหม่” เข้าสู่ระบบ EPR เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระบบ EPR แบบความรับผิดชอบแบบเดี่ยว

การกำากับดูแลและควบคุม 

ผูผ้ลิต และผู้นำาเข้า

ผูบ้ริโภค ผูร้บับำาบดั/กำาจดัขยะ

PRO

ซือ้ผลติภณัฑ์ผ่านผูค้้าปลกี และทิง้ขยะ
บรรจุภณัฑ์ในเวลาต่อมา

เกบ็รวบรวม รีไซเคลิ

จดัการภารกจิต่าง ๆ ในระบบ

กา
รส

ือ่ส
าร

เส้นทาง
การเงนิ  เส้นทาง

บรรจภุณัฑ์

เส้นทาง
การเงนิ  

เส้นทาง
บรรจภุณัฑ์
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เนื่องจากองค์กร PRO เป็นผู้จัดกิจกรรมการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในนามของผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดในระบบ จึงไม่มี
ความจ�าเป็นต้องคัดแยกขยะตามยี่ห้อผู้ผลิต การด�าเนินการเช่นนี้ช่วยลดต้นทุนและความท้าทายด้านโลจิสติกส์อย่าง
มีนัยส�าคัญส�าหรับการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ ในประเทศที่มีระบบ EPR ส่วนใหญ่ จึงมักใช้ระบบ EPR 
ตามความรับผิดชอบแบบกลุ่มในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในครัวเรือน ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 02

หน้าที่รับผิดชอบแบบกลุ่ม และ แบบเดี่ยว
เมื่อต้องมีการจัดสรรบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในระบบ EPR  ปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาได้แก่ ระบบ EPR นั้น
เป็นระบบหน้าที่รับผิดชอบแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในครัว
เรือนโดยใช้ระบบ EPR แบบหน้าที่รับผิดชอบแบบเดี่ยวนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก และบ่อยครั้งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่
ได้ในทางปฏิบัติ ระบบ EPR ที่มีประสิทธิภาพที่สุดส�าหรับขยะบรรจุภัณฑ์ในครัวเรือนจึงเป็นระบบ EPR แบบกลุ่ม 

หลักเกณฑ์ หน้าที่รับผิดชอบแบบเดี่ยว หน้าที่รับผิดชอบแบบกลุ่ม

แง่มุมทางการเงิน ผู้ผลิตและผู้น�าเข้าจะช�าระเงินโดยตรงเพื่อให้มีการเก็บรวบรวมและบ�าบัด
ขยะบรรจุภัณฑ์ของตน

ผู้ผลิตและผู้น�าเข้าช�าระค่าธรรมเนียมการเก็บรวบรวมขยะให้กับ PRO ซึ่ง PRO จะช�าระเงินให้ผู้รับบ�าบัด/ก�าจัด
ขยะเพื่อให้มีการเก็บรวบรวมและบ�าบัดขยะบรรจุภัณฑ์

แง่มุมด้านการจัดการ และ ความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ 

ผู้ผลิตและผู้น�าเข้าจ�าเป็นต้องทราบปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่แน่นอนของตน 
และต้องสามารถเข้าถึงบรรจุภัณฑ์ที่จ�าหน่ายไปเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด 
การด�าเนินการนี้ถือเป็นข้อท้าทายทางโลจิสติกส์ โดยเฉพาะเมื่อผลิตภัณฑ์
ได้รับการจ�าหน่ายในปริมาณไม่มาก เพราะโครงสร้างทางโลจิสติกส์ที่จ�าเป็น
ส�าหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปริมาณน้อยมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปริมาณมาก และมีค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกัน

PRO เป็นผู้ด�าเนินกิจกรรมของระบบในนามของผู้ผลิตและผู้น�าเข้า ท�าให้ต้นทุนลดลงอย่างมากและการจัดการ
ด้านโลจิสติกส์ง่ายขึ้น 

การติดตามและการบังคับใช้ หน่วยงานของรัฐจ�าเป็นต้องมีการติดตามตรวจสอบและหากจ�าเป็น บังคับ
ใช้กฎหมาย กับผู้ผลิตผู้น�าเข้าที่มีหน้าที่ทุกราย 

PRO จะต้องด�าเนินการตามภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมาย และต้องมีบุคคลที่สาม เช่น หน่วย
งานของรัฐหรือผู้ตรวจสอบภายนอก ท�าหน้าที่ติดตามผลการด�าเนินงานของ PRO และจะต้องมีการบังคับให้มี
การด�าเนินการ หากมีความจ�าเป็น 

◀
ตารางที่ 2

การด�าเนินงานตาม
หน้าที่รับผิดชอบแบบ
เดี่ยว และ แบบกลุ่ม
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อุปสรรคและความขัดแย้งที่พบได้บ่อย และวิธีการแก้ไข
ความยากล�าบากในการจัดตั้งโครงการ EPR ที่พบได้บ่อย คือ การก�าหนดบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่ง
จะต้องมีการจัดท�าข้อตกลงร่วมกันอย่างไม่คลุมเครือว่าบริษัทใดบ้างที่มีหรือไม่มีหน้าที่ภายใต้ระบบ EPR การจัดท�า
ข้อตกลงดังกล่าวจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดค�านิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับองค์ประกอบหรือลักษณะของการเป็นบริษัทที่
มีหน้าที่ตามระบบ EPR  รวมถึงความร่วมมือของกระทรวง และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะก�าหนดบริษัทที่
เกี่ยวข้อง 

อุปสรรคและความขัดแย้งอื่น ๆ อาจเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมเฉพาะในแต่ละประเทศ เช่น สภาพทางภูมิศาสตร์
และสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศนั้นๆ 

เอกสารสำาหรับศึกษาเพิ่มเติม
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หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 02
การจัดตั้ง PRO ทำาได้อย่างไร

หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญนี้จะกล่าวถึงองค์ประกอบหลักของกระบวนการจัดตั้งและพัฒนา PRO (ผู้ควบคุม
ระบบ) โดยมีการอธิบายถึงบทบาท หน้าที่รับผิดชอบของ PRO ภาคส่วนใดบ้างที่ควรท�าหน้าที่ในหน่วยงานนี้ 
และหน่วยงานดังกล่าวควรมีการจัดตั้งอย่างไร (จัดตั้งในรูปแบบองค์กรแสวงหาก�าไร หรือ ไม่แสวงหาก�าไร) 
นอกจากนี้ยังมีการระบุถึงข้อสนับสนุนและข้อคัดค้านการจัดตั้ง PRO รายเดียว และ PRO หลายรายที่จะท�าให้
เกิดการแข่งขัน

ปัจจุบันนี้ รัฐบาลทั่วโลกก�าลังด�าเนินการเพื่อมุ่งไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น บรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และป้องกันการเกิดมลพิษ ในขณะ
เดียวกัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเอกชนก็มีความตระหนักมากขึ้นถึงบทบาทที่ตนสามารถมีส่วนร่วมได้ในการแก้ปัญหา
ปัญหามลพิษที่เกิดจากพลาสติก มีการยอมรับมากขึ้นว่า  EPR เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และได้มีการพัฒนาระบบ EPR เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในหลายประเทศ การ
ด�าเนินการที่ส�าคัญของกระบวนการนี้ คือ การจัดตั้งและสนับสนุนให้เกิดองค์กรความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Pro-
ducer Responsibility Organisation หรือ PRO) ที่มีประสิทธิภาพ

บทบาทของ PRO
ในระบบ EPR บริษัทต่าง ๆ ต้องรับผิดชอบต่อขยะของตนไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินการแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม แต่การ
ติดตามและบังคับใช้ระบบ EPR แบบเดี่ยวนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายมากกว่า ท�าให้ระบบ EPR แบบกลุ่มเป็นรูปแบบที่ใช้
กันโดยทั่วไปมากกว่า ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 01 ระบบความรับผิดชอบแบบกลุ่มจ�าเป็นต้องมีหน่วยงาน
กลางภายในระบบ EPR ที่ท�าหน้าที่ประสานการด�าเนินงานภายในระบบ หน่วยงานดังกล่าวเป็นที่รู้จักในนาม PRO 
หรือ ผู้ควบคุมระบบ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบของบริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies)ในระบบ
ความรับผิดชอบแบบกลุ่ม การด�าเนินงานลักษณะนี้ท�าให้บริษัทที่มีหน้าที่ มีความรับผิดชอบร่วมกันในผลิตภัณฑ์และ
ขยะบรรจุภัณฑ์ที่ตนสร้างขึ้น ▶ ดูภาพที่ 1
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◀
ภาพที่ 1

การเปรียบเทียบระบบ 
EPR แบบเดี่ยวและ
แบบกลุ่ม

ผูผ้ลิต และผูน้ำาเข้า 1

ผูผ้ลิต และผูน้ำาเข้า

ผูผ้ลิต และผูน้ำาเข้า 2

ผูผ้ลิต และผูน้ำาเข้า 3

จ่ายเงินเพื่อการมีส่วน
ร่วมในระบบเมื่อน�า
ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด

ระบบการรับคืนและบ�าบัดขยะบรรจุภัณฑ์ของตนเอง

เงินทุนส�าหรับการ
ก�าจัดขยะมาจากเงิน
ส่วนกลาง

PRO

การจัดการเงินส่วนกลาง:
• หน่วยงานกลาง หรอืบริษทั         
  หลาย ๆ แห่ง
• รบัผดิชอบการเกบ็รวบรวม 
  และบ�าบดั

ผูร้บับำาบดั/กำาจดัขยะ 
(WMO)

• เกบ็รวบรวม คดัแยก และ    
  รไีซเคลิขยะ

การเกบ็รวบรวม คดัแยก และ    
รไีซเคลิขยะ

ความรับผิดชอบแบบกลุ่ม

ความรับผิดชอบแบบเดี่ยว

|  25

ถัดไปก่อนหน้าเมนู อภิธานศัพท์ รายงานการศึกษาย้อนกลับ

https://prevent-waste.net/en/epr-toolbox


จากโครงสร้างข้างต้น PRO เป็นหน่วยงานกลางทีด่�าเนินกจิกรรมทัง้หมดท่ีเกีย่วข้องกบัระบบ EPR ในรายละเอยีด  

•   PRO เป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีส่�าคญัท่ีสดุในการด�าเนนิการของระบบ (ซึง่ท�าหน้าทีใ่นลกัษณะองค์กร)
•   PRO รับผดิชอบในการจดัตัง้ พฒันา และรกัษาระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน
•   PRO รับผดิชอบในการจดัระบบรบัคืนขยะบรรจุภณัฑ์ในนามบรษิทัทีมี่หน้าที่ 
•   PRO รับผดิชอบในการสือ่สาร การให้ข้อมลู การวจัิย และการพัฒนา
 

กร
ะแ

สเ
งนิ

ทนุ

ผูใ้ช้บรรจภุณัฑ์
ผูน้�าเข้า เจ้าของแบรนด์ 

ผูบ้รรจุ

Packaging  
manufacturers

ผูค้้าปลกี
ร้านค้า ผูจ้ดัจ�าหน่าย

การรไีซเคลิ

การคดัแยก

การเกบ็รวบรวม

ผูจ้ดัหาวตัถดุบิ ผูใ้ช้สนิค้า
ทีไ่ด้รบัการบรรจุ

การจดัการขยะ

การออกแบบ

การส่ือสาร
PRO

◀
ภาพที่ 2

PRO เป็นผู้ด�าเนินการ
ทุกกิจกรรมภายใน
ระบบ
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PRO ต้องด�าเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบของตนทุกประการซึ่งจ�าเป็นต้องมีการก�ากับดูแล บทบาทนี้มักเป็นหน้าที่
ของกระทรวงสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ หรือองค์กรอื่นที่กระทรวงมอบหมาย อย่างไรก็ดี ควรมีผู้แทนของบริษัทที่
ช�าระค่าธรรมเนียมให้กับระบบอยู่ในคณะกรรมการที่ท�าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ PROด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการ
แข่งขันที่เป็นธรรม

ระบบ EPR รวมถึง PRO นั้น สามารถจัดตั้งขึ้นได้ตามความสมัครใจหรือโดยบังคับก็ได้ ระบบ EPR ตามความสมัคร
ใจนั้นจะมีขอบเขตการด�าเนินงานที่จ�ากัด เนื่องจากไม่มีกรอบกฎหมายที่จะบังคับใช้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตาม และ
เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนที่มั่นคง โดยทั่วไปแล้ว มีบริษัทจ�านวนไม่มากที่มีส่วนร่วมในระบบตามความสมัครใจดังกล่าว ซึ่ง
ในทางกลับกันก็เป็นการจ�ากัดขนาดและจ�านวนโครงการที่ระบบจะสามารถด�าเนินการได้ ระบบ EPR ภาคสมัครใจนี้
อาจส่งผลให้เกิดการบิดเบือนการแข่งขันทางธุรกิจเนื่องจากระบบไม่ท�าให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียม

ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวไป การจัดตั้งระบบการเก็บรวบรวมแบบครบวงจรบนพื้นฐานของระบบ EPR ภาค
สมัครใจจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก  เนื่องจากมีบริษัทจ�านวนไม่กี่แห่งต้องแบกรับต้นทุนในการพัฒนาระบบ การมีส่วน
ร่วมในโครงการภาคสมัครใจมักจะอิงกับงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSRs) หรือขึ้นอยู่กับ
ธุรกิจบางประเภทที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงอยู่แล้ว ไม่มีการรับประกันค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานในระยะยาว อีก
ทั้งยังไม่มีการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกด้วย

ส�าหรับระบบ EPR ภาคบังคับท�าให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมระหว่างบริษัททั้งหมดที่ต้องมีส่วนร่วม และยังท�าให้มี
แหล่งเงินทุนที่มั่นคง อีกทั้งยังเอื้อให้เกิดการจัดตั้งระบบการเก็บรวบรวมขยะแบบบูรณาการส�าหรับบรรจุภัณฑ์ทุก
ประเภทอีกด้วย รวมถึงวัสดุประเภทที่ไม่มีมูลค่าตลาด หรือมีมูลค่าต�่า  PRO มีความส�าคัญอย่างมากที่จะท�าให้ระบบ
ดังกล่าวบรรลุผลส�าเร็จ

◀
ภาพที่ 3

PRO ภายในระบบ 
EPR แบบกลุ่ม

การกำากับดูแลและควบคุม 

ผูผ้ลิต และผู้นำาเข้า

ผูบ้ริโภค ผูร้บับำาบดั/กำาจดัขยะ

PRO

ซือ้ผลติภณัฑ์ผ่านผูค้้าปลกี และทิง้ขยะ
บรรจุภณัฑ์หลงัการบรโิภค

เกบ็รวบรวม รีไซเคลิ

จดัการภารกจิต่าง ๆ ในระบบ

เส้นทาง
การเงนิ  

กา
รส

ือ่ส
าร เส้นทาง

การเงนิ  
เส้นทาง
บรรจภุณัฑ์

เส้นทาง
บรรจภุณัฑ์

ภารกิจของ PRO 
ภารกิจโดยรวมของ PRO นั้นมีลักษณะเหมือนกันในทุกระบบ EPR แม้ว่าแต่ละระบบจะมีเงื่อนไขเฉพาะที่แตกต่าง
กัน ภารกิจของ PRO มักได้แก่:
•   ขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies) ทั้งหมด (โดยประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ากับ

ดูแล) บริษัทที่มีหน้าที่ จะต้องขึ้นทะเบียนเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และป้องกันการฉวยผลประโยชน์ 
(Free riders) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน ได้มีการก�าหนดนิยามของ “บริษัทที่มีหน้าที่” (Obliged 
companies) ให้หมายถึง บริษัทที่น�าผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเพื่อการจ�าหน่ายและการบริโภคใน
ประเทศ ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศนั้น ๆ เช่นกัน ▶ ดูหนังสือสรุป
ข้อมูลส�าคัญที่ 04
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•   รวบรวมและจัดการเงินทุนทั้งหมด ที่ได้รับจากบริษัทที่มีหน้าที่  โดยมีการด�าเนินการให้มั่นใจว่าค่าธรรมเนียมที่มี
การเรียกเก็บมีความเป็นธรรม และไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของบริษัทที่มีส่วนร่วม ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูล
ส�าคัญที่ 03

•   บริหารจัดการการประมูลและการท�าสัญญา ส�าหรับทุกกิจกรรมที่ด�าเนินการในระบบ EPR (เช่น การเก็บรวบรวม 
การคัดแยก และการรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์)

•   จัดท�าบันทึก การเก็บรวบรวม การคัดแยก และการรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์
•   รายงานข้อมูลและให้ความรู้แก่ผู้สร้างขยะและผู้บริโภคเกี่ยวกับความส�าคัญของระบบการจัดการขยะที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง ประเด็นอื่น ๆ เช่น การคัดแยกขยะเพื่อการเก็บรวบรวมแบบแยกประเภท  (Separate 
collection)  ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 09

•   ติดตามตรวจสอบ การให้บริการทั้งหมดที่ได้มีการมอบหมายให้กับผู้ให้บริการ และโดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวมและการรีไซเคิลโดยผู้รับบ�าบัด/ก�าจัดขยะ

•   สนับสนุนเงินทุนให้กับทุกกิจกรรม โดยใช้เงินทุนที่บริษัทที่มีหน้าที่เป็นผู้จัดหา ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 03
•   จัดเตรียมเอกสารหลักฐานและเอกสารยืนยันให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ากับดูแล PRO ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ปฏิบัติ

ตามหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเต็มรูปแบบ และได้ใช้ค่าธรรมเนียมที่ช�าระโดยบริษัทที่มีหน้าที่ ตามข้อตกลงที่
ตนผูกพัน

นอกเหนือจากกิจกรรมเหล่านี้ ซึ่งเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของ PRO ในระบบ EPR ยัง
คงมีภารกิจทั่วไปอื่น ๆ ที่ PRO ต้องด�าเนินการ ได้แก่ การบริหารจัดการสมาชิกของระบบ EPR การติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การช�าระและการเรียกเก็บเงิน การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด�าเนินการเพื่อให้
มั่นใจว่าภารกิจเหล่านี้ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก และตอบสนองต่อการวางแผนธุรกิจ การท�าบัญชี การ
จัดการกระแสเงินทุน การตั้งเป้าหมาย การติดตามผลการด�าเนินงาน การด�าเนินการตรวจสอบ และการรายงานการ
ด�าเนินการ รูปแบบการจัดตั้ง PRO ที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ PRO (เช่น PRO จัดตั้งในลักษณะสมาคม 
มูลนิธิ หรือบริษัทร่วมทุน เป็นต้น) และบริบทที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ PRO นั้นตั้งอยู่

ทางเลือกต่าง ๆ ในการจัดตั้ง PRO
การที่ PRO จะปฏิบัติตามภารกิจของตนนั้น อาจเป็นผลมาจากลักษณะการจัดตั้งของ PRO นั้น ๆ โครงสร้างในการ
จัดตั้ง มีความแตกต่างกันดังนี้

•   PRO ที่น�าโดยภาคอุตสาหกรรม หรือ หน่วยงานภาครัฐ ▶ ดูตารางที่ 1
•   PRO เป็นองค์กรแสวงหาก�าไร หรือไม่แสวงหาก�าไร ▶ ดู ตารางที่ 2
•   PRO เป็นหน่วยงานเดียวภายในระบบ EPR หรือมี PRO หลายหน่วยงานอยู่ภายในระบบ EPR เดียวกัน
•   PRO ปฏิบัติงานครอบคลุมถึงบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด หรือเฉพาะเพียงบางประเภท ▶ ดู ตารางที่ 3

ประสบการณ์ที่ได้รับจากประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปแสดงให้เห็นว่า ไม่มีโครงสร้างแบบใดแบบหนึ่งที่รับประกัน
ความส�าเร็จได้ ความส�าเร็จของ PRO ขึ้นอยู่กับโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมีเงินทุนที่
เพียงพอ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการติดตามผลและบังคับใช้ระบบ EPR
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PRO ที่นำาโดยภาคอุตสาหกรรม และ PRO ที่นำาโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ตามปกติแล้ว PRO มักจะได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของ EPR อย่างไร
ก็ดี การจัดตั้ง PRO ในหน่วยงานภาครัฐก็เป็นไปได้เช่นกัน

•  PRO ที่น�าโดยภาคอุตสาหกรรม: PRO ที่น�าโดยภาคอุตสาหกรรมจะได้รับการจัดตั้งโดยบริษัท สมาคม หรือ   
 องค์กรอื่น ๆ ในภาคเอกชน PRO เหล่านี้จะได้รับการก�ากับดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติ 
 ตามบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของตน ทั้งนี้ การด�าเนินงานประจ�าวันของระบบ EPR จะไม่มีความเชื่อมโยง 

 โดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ PRO ส่วนมากเป็นองค์กรที่น�าโดยภาคอุตสาหกรรม และได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยผู้ 
 ผลิต ในขณะที่ PRO อื่น ๆ อาจได้รับการจัดตั้งโดยผู้ลงทุนภาคเอกชน และบริษัทผู้รับบ�าบัด/ก�าจัดขยะ
•    PRO ที่น�าโดยหน่วยงานภาครัฐ: PRO ที่น�าโดยหน่วยงานภาครัฐจะมีการบริหารงานโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น ใน 

 กรณีที่ PRO เป็นกรมหนึ่งในกระทรวง ตัวอย่างของ PRO ที่น�าโดยหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ระบบ Eco-Lef ใน 
 ตูนิเซีย และกองทุนรีไซเคิล (Waste Recycling Management Fund) ในไต้หวัน

หลักเกณฑ์ PRO ที่นำาโดยภาคอุตสาหกรรม PRO ที่นำาโดยหน่วยงานภาครัฐ

การเงิน ค่าธรรมเนียม EPR ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณสาธารณะ และเป็นการสะท้อน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของ PRO การระดมทุนจะต้องโปร่งใส
และตรวจสอบได้ (ทั้งภายในและภายนอก เพื่อการติดตามข้อมูล)

ต้องมีระบบเพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนของ PRO ได้มีการใช้จ่ายไปเพื่อระบบ EPR เท่านั้น และไม่มีการน�าไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างอื่น หรือเพื่องบประมาณกลาง (กล่าวคือ เงินทุนดังกล่าวจะต้องไม่มีฐานะเป็นภาษี) 

การจัดการ และ ความเป็นไปได้ใน
ทางปฏิบัติ

ต้องมีการใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเอกชนและหน่วยงานของภาครัฐ บริษัทต่าง ๆ ต้องเป็นผู้น�าในการจัดตั้ง 
PRO

จะต้องมีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการของภาครัฐ เพื่อที่จะสามารถจัด
ตั้งโครงสร้างที่จ�าเป็น และการระดมเงินทุนจากบริษัทที่มีหน้าที่ ทั้งนี้ โครงการจากภาคอุตสาหกรรมที่ด�าเนินการ
โดยบริษัทเอกชนที่มีแรงจูงใจอยากมีส่วนร่วมจะไม่สามารถเข้าร่วม PRO ลักษณะนี้ได้

ปัญหาเรื่องการฉวยผลประโยชน์ 
(Free riders)

PRO ควรต้องหลีกเลี่ยงการฉวยผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของ PRO และเพื่อ
รักษาการแข่งขันที่เป็นธรรม

มีแนวโน้มของการทุจริต (โดยเฉพาะในประเทศที่มีอัตราการทุจริตสูง)

การติดตามตรวจสอบ การติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก เช่นหน่วยงานของภาครัฐ ท�าได้ยาก ไม่มีอิสระ และไม่มีหน่วยงานภายนอกที่จะท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและบังคับใช้บทลงโทษใด ๆ

◀
ตารางที่ 1

PRO ที่น�าโดยภาค
อุตสาหกรรม และที่
น�าโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ
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PRO ที่ไม่แสวงหากำาไร และ PRO ที่แสวงหากำาไร
ความแตกต่างส�าคญัทีใ่ช้แบ่งประเภทของ PRO ทีน่�าโดยภาคอตุสาหกรรม ได้แก่ PRO นัน้จดัต้ังขึน้เป็นองค์กรเพือ่
แสวงหาก�าไร หรอื ไม่แสวงหาก�าไร

•   PRO ท่ีเป็นองค์กรไม่แสวงหาก�าไร: PRO ทีไ่ม่แสวงหาก�าไร มเีจ้าของได้แก่ ผูผ้ลติทีม่หีน้าที ่(Obliged companies) 
และผูแ้ทนจากภาคอตุสาหกรรม (ตวัอย่างเช่นในประเทศเบลเยีย่ม นอร์เวย์ และสเปน) ภาคอตุสาหกรรมท่ีมหีน้าท่ี
ร่วมกันจดัตัง้องค์กรทีไ่ม่แสวงหาก�าไรท่ีท�าหน้าทีร่ะดมทนุท่ีจ�าเป็น

•   PRO ท่ีเป็นองค์กรแสวงหาก�าไร: ในบางกรณ ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องมีการแข่งขนัโดยตรงระหว่าง PRO หลายราย 
แทนทีจ่ะอนญุาตให้ PRO เพยีงรายเดียวผกูขาดในตลาด รูปแบบการจดัตัง้น้ีมอียูใ่นประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี 

มกัพบในประเทศทีม่กีฎระเบยีบเร่ืองการแข่งขนัทางการค้าทีก่�าหนดให้ระบบต้องพฒันาจาก PRO เพียงรายเดยีว 
เป็น PRO หลายรายทีม่กีารแข่งขนัซ่ึงกนัและกัน

จ�านวน PRO ในระบบ EPR (ไม่ว่าจะมเีพยีงรายเดยีวท่ีมอี�านาจผูกขาด หรอืหลายรายทีแ่ข่งขนักนั) มกัจะถกูก�าหนด
จากรปูแบบของ PRO ว่าเป็นองค์กรทีแ่สวงหาหรอืไม่แสวงหาก�าไร   จากประสบการณ์ พบว่า PRO ทีไ่ม่แสวงหาก�าไร
ด�าเนินการได้ค่อนข้างดีหากม ีPRO เพยีงรายเดยีว (ผกูขาดการด�าเนนิงาน) ในทางกลบักัน PRO ท่ีตัง้ขึน้เป็นองค์กรเพือ่
แสวงหาก�าไรจะด�าเนนิการได้ดหีากมกีารแข่งขนักบั PRO รายอืน่ ๆ 

หลกัเกณฑ์ PRO ทีไ่ม่แสวงหากำาไร PRO ทีแ่สวงหากำาไร

การเงนิ ค่าธรรมเนยีมทีจ่ดัเกบ็แสดงให้เห็นถงึต้นทุนทีเ่กดิข้ึนจากการใช้งานระบบ จะมี
การทบทวนเป็นประจ�าจากการใช้จ่ายและรายรับทีจ่ดัเก็บ

การแข่งขนัน�าไปสูแ่รงกดดนัทีท่�าให้ต้องตัง้ราคาสงู ซึง่หมายความว่า แม้ PRO จะสามารถท�าก�าไรได้ แต่กส็ามารถ
ขาดทนุได้เช่นกัน และอาจล้มละลายได้ในบางกรณี

การจัดการ และ ความเป็นไปได้ในทาง
ปฏบิตัิ

PRO ไม่มส่ีวนได้ส่วนเสยีทางเศรษฐกจิใด ๆ ท�าให้มคีวามโปร่งใส มคีวามโปร่งใสน้อยกว่าเนือ่งจากไม่มกีารเปิดเผยข้อมูล PRO แต่ละรายรบัผดิชอบบรหิารจดัการองค์กรด้วยตนเอง  

ปัญหาเรือ่งการฉวยผลประโยชน์ 
(Free riders)

หากม ีPRO แค่รายเดยีว จะท�าให้สามารถระบผุูท้ีฉ่วยผลประโยชน์ได้ง่ายมาก
ขึน้ เมือ่บรษัิททีม่หีน้าท่ี ทกุรายจะต้องช�าระค่าธรรมเนยีมให้กบั PRO

การตรวจสอบว่าบรษิทัท่ีมหีน้าทีทุ่กรายช�าระเงนิค่าธรรมเนยีม EPR ให้กับ PRO จะท�าได้ยาก ควรต้องมกีารบนัทกึ
ข้อมลูแยกต่างหาก PRO ทีม่กีารแข่งขนัได้ผลประโยชน์จากการหาบรษิทัมาเข้าร่วมในระบบของตน ในขณะท่ี PRO 
แบบรายเดยีวสามารถอยูร่อดได้ด้วยการขึน้ราคาค่าธรรมเนยีม

การติดตามตรวจสอบ ความจ�าเป็นทีต้่องมกีารตดิตามตรวจสอบน้อยกว่า PRO ทีแ่สวงหาก�าไร จ�าเป็นต้องมกีารตดิตามตรวจสอบในระดบัสงู เนือ่งจากม ีPRO หลายรายทีแ่ข่งขันกนั และมคีวามโปร่งใสในระดบัต�า่

◀
ตารางที่ 2

PRO ที่ไม่แสวงหา
ก�าไร และ PRO ที่
แสวงหาก�าไร
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PRO สำาหรับบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท และ PRO สำาหรับบรรจุภัณฑ์เฉพาะบางประเภท
ข้อสุดท้ายที่ต้องตัดสินใจ ได้แก่ การตัดสินว่า PRO จะมีหน้าที่รับผิดชอบบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท หรือมีหน้าที่
ครอบคลุมเพียงวัสดุบางประเภทเท่านั้น

•   PRO ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท กรณีนี้ PRO จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้ง และด�าเนินการจัดระบบการ
จัดการบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท (พลาสติก กล่องและลังกระดาษ โลหะ แก้ว และวัสดุผสมซึ่งรวมถึงกล่องเครื่องดื่ม) 
ตัวอย่างเช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์มีกฎหมายบังคับให้ PRO ต้องด�าเนินการครอบคลุมบรรจุภัณฑ์และวัสดุทุก
ประเภท

•   PRO ส�าหรับบรรจุภัณฑ์บางประเภท: หากสามารถที่จะแยกการจัดการบรรจุภัณฑ์ออกเป็นแต่ละประเภทได้อย่าง
ชัดเจน (เช่น บรรจุภัณฑ์ประเภทแก้ว กล่องและลังกระดาษ  บรรจุภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์
เพื่อการขนส่ง) และสามารถที่จะเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์เหล่านี้โดยแยกจากกันได้ ก็สามารถจัดตั้ง PRO เฉพาะ
ส�าหรับการจัดการบรรจุภัณฑ์แต่ละอย่างได้ ตัวอย่าง ประเทศสเปนมี PRO สองรายได้แก่ Ecovidrio ส�าหรับ
บรรจุภัณฑ์ประเภทแก้ว และ EcoEmbes ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ประเทศเบลเยี่ยม Valipac  เป็น 
PRO ส�าหรับบรรจุภัณฑ์จากภาคอุตสาหกรรมและขนส่ง ในขณะที่ FostPlus เป็น PRO ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ใน
ครัวเรือน

หลักเกณฑ์ PRO สำาหรับบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท PRO สำาหรับบรรจุภัณฑ์บางประเภท

การเงิน มีการพึ่งพาปัจจัยภายนอกน้อยกว่า เนื่องจากมีวัสดุที่หลากหลาย มีการ
อุดหนุนข้ามประเภทวัสดุภายในองค์กรท�าให้สามารถชดเชยความผันผวนของ
ราคาของวัสดุบางประเภทได้ 

จ�าเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อราคา 

การจัดการ และ ความเป็นไปได้ใน
ทางปฏิบัติ

บริษัทที่มีหน้าที่ สามารถขึ้นทะเบียนกับ PRO รายเดียวได้ส�าหรับบรรจุภัณฑ์
ทุกประเภท

บริษัทที่มีหน้าที่ ซึ่งมีการใช้บรรจุภัณฑ์หลายประเภทต้องขึ้นทะเบียนกับ PRO มากกว่าหนึ่งราย ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ภาระด้านการบริหาร
ต้องมีความสมดุลระหว่างค่าธรรมเนียมส�าหรับวัสดุที่แตกต่างกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนประเภทวัสดุโดยไม่พึง
ประสงค์ส�าหรับวัสดุที่ใช้ส�าหรับบรรจุภัณฑ์

ปัญหาเรื่องการฉวยผลประโยชน์ 
(Free riders)

ไม่มีความแตกต่างระหว่างสองรูปแบบนี้ 

การติดตามตรวจสอบและการบังคับ
ใช้

การติดตามตรวจสอบท�าได้ง่ายกว่า การติดตามตรวจสอบท�าได้ยากกว่า แต่ผู้ก�ากับดูแลสามารถใช้อ�านาจควบคุมได้ในระดับที่มากขึ้น

◀
ตารางที่ 3

PRO ส�าหรับบรรจุ
ภัณฑ์ทุกประเภท และ 
PRO ส�าหรับบรรจุ
ภัณฑ์บางประเภท
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โครงสร้างและสมาชิกของ PRO (เอกชนแบบไม่แสวงหากำาไร)
ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ EPR โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ PRO เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่ต้องครอบคลุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย กระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเภท  เมื่อจะมีการจัดตั้ง EPR และ/หรือ PRO 
ต้องมีการค�านึงถึงข้อก�าหนดตามกฎหมาย และโครงการตามความสมัครใจที่มีอยู่ด้วย

โดยหลักการแล้ว การก�าหนดโครงสร้างของ PRO อาจมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพแวดล้อม กรอบ
กฎหมาย และบริบททางการเมืองในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น PRO อาจได้รับการจัดตั้งขึ้นในลักษณะสมาคม 
มูลนิธิ บริษัทร่วมทุน เป็นต้น ทางเลือกของโครงสร้างจะเป็นสิ่งที่ก�าหนดว่าสมาชิกของ PRO ต้องประกอบไปด้วย
ภาคส่วนใดบ้าง

สมาชิกของ PRO มักจะแบ่งออกได้เป็นสามประเภท: 
  1.   คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการการด�าเนินงาน การใช้จ่าย และการติดตามผล โครงสร้าง

การบริหารจัดการอาจประกอบไปด้วยบุคคลหนึ่งคนหรือมากกว่า และสมาชิกอาจได้รับการเลือกจากสมาชิก
ด้วยกัน หรือได้รับการแต่งตั้งจากภายนอก หาก PRO ได้รับการจัดตั้งเป็นสมาคม หน้าที่ในการบริหารจัดการ
มักจะถูกแบ่งระหว่างฝ่ายบริหารที่ได้รับเลือก และกลุ่มผู้จัดการมืออาชีพ (บางครั้งเรียกว่าฝ่ายเลขานุการ)

 2. หุ้นส่วนหรือสมาชิก (ดูด้านล่าง)
 3.  ที่ปรึกษา / คณะที่ปรึกษา ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแก่ PRO ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เป็นเรื่องที่ส�าคัญที่ที่ปรึกษา / 

คณะที่ปรึกษาจะต้องติดตามพัฒนาการใหม่ ๆ นวัตกรรม ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ 

โดยทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานควรต้องมีส่วนร่วมใน PRO อย่างไรก็ดี องค์
ประกอบที่แน่นอนของ PRO และวิธีการที่สมาชิกแต่ละรายจะมีส่วนร่วมกับ PRO นั้นขึ้นอยู่กับบริบทที่ PRO ด�าเนิน
การอยู่ โดยทั่วไป สมาชิกของ PRO แบ่งออกได้เป็นสี่ประเภท: 

•  บริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies): ผู้ผลิต และผู้น�าเข้าที่น�าสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ตลาด   
 และได้ช�าระค่าธรรมเนียม EPR ส�าหรับการน�าเข้าสู่ตลาดดังกล่าว
•   บริษัทอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน (ก่อนที่จะมีการบริโภคสินค้า): บริษัทเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน (ผู้ 
 จัดหาวัตถุดิบ ผู้แปรรูปบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก ผู้ออกแบบ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ผู้ค้าปลีก การมีส่วนร่วม 
 ใน PRO หมายความว่าบริษัทเหล่านี้จะได้ทราบถึงพัฒนาการของโครงการ EPR  (ในส่วนที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ 
 ของพวกเขา) และสามารถมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการ และเนื่องจากบริษัทเหล่านี้ไม่ได้เป็นบริษัทที่ 
 มีหน้าที่ (Obliged companies) จึงไม่ถูกก�าหนดให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม EPR
•   ภาคีอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน (การด�าเนินการหลังการบริโภค): ภาคีเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ การเก็บ 
 รวบรวม และการบ�าบัดขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรีไซเคิล การมีส่วนร่วมใน PRO จะช่วยให้ผู้รับบ�าบัด/ก�าจัด 
 ขยะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการด�าเนินโครงการที่อาจมีผลผลกระทบกับการท�าธุรกิจ เช่น การ  
 เปลี่ยนแปลงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยปกติแล้วจะไม่เปิดให้ผู้ประกอบการรีไซเคิลหรือบ�าบัด/ก�าจัดขยะเป็น 
 สามารถ PRO เพราะก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้
•   สมาชิกที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ: สมาชิกที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึง NGO มหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานเทศบาลและ 
 หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ซึ่งอาจมีส่วนร่วมในคณะกรรมการที่ปรึกษาได้   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ PRO 
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ขั้นตอนในการพัฒนา PRO ในระบบ EPR ภาคบังคับ
จากประสบการณ์ในหลายประเทศแสดงให้เหน็ว่า การพฒันา PRO นัน้เป็นการด�าเนนิงานทีม่หีลายขัน้ตอน ซึง่ต้องใช้
เวลาค่อนข้างมาก และจ�าเป็นต้องมกีารคาดการณ์ในระยะยาว ด้วยเหตนุี ้จงึแนะน�าให้เริม่กระบวนการภาคสมคัรใจ
ก่อนเพือ่จดัตัง้กรอบกฎหมาย กระบวนการในการจดัตัง้ PRO แบ่งได้เป็น 5 ระยะ ดงัต่อไปนี้

•   ระยะที ่1 – ระยะเตรยีมความพร้อม: ระยะนีแ้บ่งออกเป็นกจิกรรมทีภ่าคเอกชน (1 ก) และภาครฐั (1 ข) เป็นผู้
ด�าเนนิการ

 ›  1 ก – การจดัตัง้องค์กรเพือ่การเตรยีมความพร้อมโดยสมคัรใจ: ในช่วงเริม่ต้นกระบวนการ ควรมกีาร
  จดัตัง้ PRO แบบสมคัรใจเพือ่เป็นตวัแบบตัง้ต้นให้กบัการจดัตัง้  PRO / ผูค้วบคมุระบบภาคบงัคบัขึน้มา 
  ภายหลงัจากทีก่ฎหมายมผีลบงัคบัใช้แล้ว ถงึแม้ว่าระบบแบบสมคัรใจนีจ้ะมขีอบเขตและประสทิธภิาพ 
  จ�ากดั แต่กม็ปีระโยชน์อย่างมากส�าหรบัการวางรากฐานเชงิองค์กร การก�ากบัดแูล และกลไกการตดิตามที ่
  จะพฒันาไปสู ่PRO ภาคบงัคบัได้ องค์กรเพือ่การเตรยีมความพร้อมนีจ้ะต้องด�าเนนิการเพือ่ให้ไปถงึเป้า 
  หมายทีต่ัง้ไว้ (เช่น จ�านวนพลาสตกิทีร่ไีซเคิลได้ในแต่ละปี) และนอกจากนีย้งัจะต้องด�าเนนิโครงการทีม่ ี
  ความส�าคญัอืน่ ๆ ทีจ่ะเป็นการเพิม่พนูประสบการณ์ และน�ามาซึง่หนทางทีด่ทีีส่ดุในการปรบัใช้มาตรการ 
  ใด ๆ ภายในประเทศ (เช่น วธิกีารจดัการเกบ็รวบรวมและการรไีซเคลิ วธิกีารจดัท�าทะเบยีนและกลไก 
  การตดิตาม และวธิกีารก�าหนดค่าธรรมเนยีม เป็นต้น)
 ›  1 ข – การวางรากฐานทางกฎหมายส�าหรบัระบบ EPR ภาคบงัคบั: ระบบ EPR ภาคบงัคบัจ�าเป็นต้องม ี
  กรอบกฎหมายทีเ่หมาะสมเพือ่ให้ระบบสามารถปฏบิตักิารได้ การร่างกรอบกฎหมายดงักล่าวจ�าเป็นต้องม ี
  การท�าข้อตกลง และการเจรจาหารอืระหว่างหน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน องค์กรผูร้เิริม่จะต้องเป็น 
  ผูแ้ทนของบรษิทัทีม่หีน้าทีจ่ากภาคเอกชน ในการเจรจาหารอืกบัหน่วยงานของภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง

•  ระยะที่ 2 – การเริ่มด�าเนินงานของระบบ EPR ภาคบังคับ: เมื่อมีกรอบกฎหมาย EPR เริ่มมีการบังคับใช้แล้ว  
 PRO ภาคสมัครใจอาจปรับเปลี่ยนไปสู่  PRO ภาคบังคับ และมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่
 รับผิดชอบของตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รูปแบบการเริ่มต้นด�าเนินงานอาจขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ EPR  
 รวมถึงบริบททางภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
•   ระยะที่ 3 – การปรับปรุงและใช้ประโยชน์จากกลไกต่าง ๆ ทันทีที่ระบบ EPR ภาคบังคับมีผล: หลังจากที่มีการ
 จัดท�ากรอบกฎหมายแล้ว และหลังจากที่ระบบ EPR ภาคบังคับพร้อมเริ่มด�าเนินงาน ต้องมีการด�าเนินการ
 ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบ EPR และ PRO นั้นจะยังคงมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ 
 สอดรับกับพัฒนาการด้านการออกแบบ และการใช้บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อก�าหนดทาง 
 กฎหมายด้วย
•   ระยะที่ 4 - การประเมินผลและการพัฒนา: ระบบ EPR จ�าเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปตาม 
 การประเมินและประสบการณ์ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการด�าเนินการภายนอก  
 (เทคโนโลยี กระแสเงินทุน ราคา เป็นต้น) กฎระเบียบของ PRO ควรต้องได้รับการทบทวนและปรับให้เป็น  
 ปัจจุบันตามความเหมาะสม
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เอกสารสำาหรบัศกึษาเพิม่เตมิ

An overview of different PROs for packaging, covering more than 30 countries,  
can be found at 
 
EXPRA (http://www.expra.eu/) as well as  
PROsPA (https://prospalliance.org/).

Korea Resource Circulation Service Agency.  
http://www.kora.or.kr/eng/coreBusiness/eprImplementation.do

PREVENT Waste Alliance (2021). 
Video series: 
EPR Explained! (02) Producer  
Responsibility Organisation
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หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 03
การบริหารจัดการด้านการเงิน และการกำาหนดค่าธรรมเนียมและการจ่ายเงิน

หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญนี้กล่าวถึงวิธีการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ PRO ด้านการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่า
หน่วยงานจะมีความรับผิดชอบและโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริต นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงวิธีการก�าหนดค่า
ธรรมเนียมที่ “ผู้ผลิต” ต้องช�าระให้กับ PRO และเงินที่ PRO จะต้องช�าระให้กับผู้เก็บรวบรวมขยะและผู้รีไซเคิล 
รวมถึงประเด็นอื่น ๆ 

การสนับสนุนทางการเงิน จากบริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies) ภายใต้ระบบ EPR จะช่วยพัฒนาระบบการ
เก็บรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีนัยส�าคัญ การสนับสนุนทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการ
ใช้ “หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” และหลักการ EPR ที่รวมต้นทุนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ไว้ในราคา
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตและผู้บริโภครับผิดชอบร่วมกัน การคิดรวมต้นทุนการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ไว้ในราคาผลิตภัณฑ์
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาขยะจากเดิมที่ภาครัฐจัดหางบประมาณผ่านการเก็บค่าธรรมเนียมจัดการขยะจาก
ผู้ทิ้งหรืองบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ
 
การสนับสนุนทางการเงินสำาหรับการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์
ระบบการเก็บรวบรวม คัดแยก รีไซเคิล หรือบ�าบัดขยะบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ�าเป็นต้องได้
รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างเพียงพอ เพราะมูลค่าตลาดของขยะบรรจุภัณฑ์นั้นไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้
จ่ายจากการจัดการเหล่านี้ การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ที่อิงกลไกตลาดเพียงอย่างเดียวจะมุ่งไปที่การจัดการขยะบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีมูลค่าที่สามารถท�าให้เกิดระบบการจัดการได้ระดับหนึ่ง แต่จะไม่เพียงพอกับการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ที่
ไม่มีมูลค่าตลาดและไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบการจัดการที่มีมาตรการทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม   จาก
ประสบการณ์ที่ด�าเนินงานมา พบว่า รายได้จากการขายวัสดุรีไซเคิลคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 20 ของต้นทุนที่เกิด

ขึ้นในการพัฒนาระบบการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนต้นทุนการเก็บรวบรวมและการคัดแยกขยะ
เทียบกับราคาตลาดวัตถุดิบด้วย  

ในระบบ EPR บริษัทที่มีหน้าที่ทุกราย(ผู้ผลิต/ผู้น�าเข้า)   จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม EPR เมื่อมีการน�าผลิตภัณฑ์ที่มี
บรรจุภัณฑ์เข้าสู่ตลาด ค่าธรรมเนียม EPR ดังกล่าวควรครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิล 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลการสื่อสาร การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ในระบบ EPR ภาคบังคับ  PRO จะท�าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบ และเป็นองค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญที่สุด 
PRO เป็นผู้มีหน้าที่จัดตั้ง พัฒนา และสนับสนุนการให้บริการทั้งหมด รวมถึงการจัดการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดด้วย ค่าธรรมเนียมจะถูกน�าไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนให้กับการเก็บรวบรวม และการบ�าบัดขยะบรรจุภัณฑ์ และ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด�าเนินงานของ PRO ทั้งหมด ดังนั้น การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
จึงจ�าเป็นที่จะต้องให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการทางการเงินที่เหมาะสม ความโปร่งใสและการมีความรับผิด
ชอบ (accountability) ในระดับสูง  

ประเทศส่วนใหญ่ที่มีระบบ EPR ที่มีประสิทธิภาพมักจะเริ่มต้นจากการมี PRO เพียงรายเดียว โดยจัดตั้งขึ้นใน
ลักษณะองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร PRO ในรูปแบบนี้จะไม่ถูกก�าหนดให้ต้องแสวงหาก�าไรใดๆ ดังนั้น เงินส่วนที่เหลือ
หลังจากหักรายจ่ายทั้งหมดแล้วจะต้องน�าไปรวมไว้ในงบประมาณของปีบัญชีถัดไป 

อย่างไรก็ดี ทั้ง PRO แบบที่แสวงหาและไม่แสวงหาผลก�าไรสามารถใช้เงินส่วนที่เหลือหลังจากหักรายจ่ายแล้วเพื่อ
เป็นเงินสะสมส�าหรับการจัดการขยะในอนาคต หรืออาจลดอัตราค่าธรรมเนียมEPR เพื่อให้สามารถใช้เงินส�ารองที่คง
เหลืออยู่ได้  ในบางประเทศ มีการก�าหนดเพดานของจ�านวนเงินส�ารองที่ PRO สามารถมีได้ 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการสือ่สาร สร้างความ
ตระหนักเพือ่ลดการทิง้ขยะไม่เป็นที่

และต้นทุนในการเก็บขยะ 
(clean-ups) 

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวม คัด
แยก และรีไซเคลิ/บำาบัด และกำาจดั

ขยะ

รายรับ

ค่าใช้จ่าย

PRO 
บริหารจดัการเงนิทีไ่ด้มาทัง้หมด

→ ในบริษทัทีไ่ม่แสวงหากำาไร งบการเงนิต้องไม่

แสดงกำาไร

รา
ยร

บั

เงนิทุนจากแหล่งอ่ืนเช่น เงินบรจิาค 
เงนิทุนวิจัย

การมีส่วนร่วมทางการเงนิโดยบริษทั
ทีมี่หน้าที:่ ผูผ้ลิตและผู้นำาเข้า

เงนิสำารองจากปีก่อนหน้า รายรับจากการจำาหน่ายวสัดุรีไซเคลิ

◀
ภาพที่ 1

รายรับและรายจ่าย 
(ของ PRO ที่ไม่
แสวงหาผลก�าไร)
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ในบางประเทศ เช่น เยอรมนีและออสเตรีย จะมี PRO หลายรายที่ด�าเนินการโดยแข่งขันกัน1 ▶ ดูรายงานการศึกษา
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ในประเทศเหล่านี้ PRO มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลขยะ รวมถึง
มีหน้าที่ในการให้ข้อมูล และรับผิดชอบการสื่อสาร และงานบริหารต่าง ๆ อย่างไรก็ดี PRO ลักษณะนี้สามารถท�า
ก�าไรได้โดย PRO อาจจัดตั้งในรูปแบบบริษัทได้ ส�าหรับในรูปแบบนี้ เงินส่วนที่เหลือหลังจากหักรายจ่ายแล้วจะไม่น�า
ไปรวมเป็นงบประมาณของปีถัดไป  แต่จะรายงานว่าเป็นก�าไรแทน

ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในระบบ EPR และบริษัทที่มีหน้าที่ในระบบ
กฎหมายควรก�าหนดและให้ค�านิยามประเภทบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในระบบ EPR (บรรจุภัณฑ์ในระบบ) อย่างชัดเจน ใน
ประเทศที่มีระบบ EPR ส่วนใหญ่ ระบบ EPR ครอบคลุมเฉพาะบรรจุภัณฑ์ในครัวเรือนและบรรจุภัณฑ์จากแหล่ง
ก�าเนิดอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันเท่านั้น (เช่น ร้านค้า ส�านักงาน ฯลฯ) ดังนั้น บริษัทที่เป็นผู้น�าบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เข้า
สู่ตลาดเท่านั้น จะถูกก�าหนดให้เป็น “บริษัทที่มีหน้าที่” ภายใต้ระบบ EPR และต้องจ่ายค่าธรรมเนียม EPR  
▶ ดูภาพที่ 2

บรรจุภัณฑ์ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เพื่อจำาหน่ายให้กับครัวเรือน
หรือองค์กรที่มีลักษณะการใช้งานเหมือนกัน

(รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ในภาคบริการด้วย)

บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์

บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสารอันตราย

บรรจุภัณฑ์ที่สามารถส่งคืนได้

บรรจุภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์ของบริษัทที่
มีหน้าที่ (obliged 
companies) ซึ่งต้องถูก
จัดการภายใต้ระบบ EPR

◀
ภาพที่ 2

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่
ต้องรวมไว้ในระบบ 
EPR (© cyclos)

1  ทั้งนี้ เยอรมนีเริ่มต้นระบบ EPR จากการมี PRO องค์กรเดียวที่เป็นแบบไม่แสวงหาก�าไร ก่อนที่จะมีการปรับแก้กฎหมายให้เป็นแบบแสวงหา 
 ก�าไรได้และเปิดให้มี PRO หลายรายได้ |  37
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ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่รู้จักในนาม บรรจุภัณฑ์เพื่อการบริการ (Service Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์กรณีพิเศษ มี
การก�าหนดค�านิยามของบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริการไว้ว่าหมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีการบรรจุผลิตภัณฑ์จนกว่าจะถึง
จุดที่มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ผู้บริโภค ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ถุงพลาสติกแบบม้วนที่ใส่ขนมปัง 
กระดาษห่อหุ้มเนื้อสัตว์ในร้านขายเนื้อ กล่องใส่มันฝรั่งทอด ถ้วยกาแฟแบบน�ากลับ (takeaway) หรือถุงใส่ผักและ
ผลไม้ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทที่ท�าการตลาดและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ (ที่ไม่ใช่บริษัทจ�าหน่ายกาแฟ) จะต้องมีส่วนร่วมใน
ระบบ EPR และจ่ายค่าธรรมเนียม EPR ส่วนบริษัทที่ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการบริการ เช่น ร้านขนมปัง หรือร้านขนมอื่น 
ๆ ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม EPR ส�าหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริการนี้ อย่างไรก็ดี บริษัทหรือร้านค้าเหล่านี้ควรถามหา
หลักฐานจากผู้จัดจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ว่า ว่าผู้จัดจ�าหน่ายดังกล่าวได้จ่ายค่าธรรมเนียมให้กับระบบ EPR แล้ว หลัก
ฐานดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของใบแจ้งหนี้ เอกสารยืนยันการช�าระเงิน หรือโดยข้อก�าหนดในสัญญาก็ได้2  

การสร้างหลักประกันว่าจะไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการด�าเนินธุรกิจนับว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่จะท�าให้ผู้ผลิต
ยอมรับในระบบ EPR ดังนั้น ข้อก�าหนดและหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดต้องมีการบังคับใช้กับบริษัทที่มีหน้าที่ ทุกราย
โดยเท่าเทียมกัน ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก�าหนดค�านิยามและต�าแหน่งของบริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged 
companies) อย่างชัดเจนไม่คลุมเครือ เพราะจะมีผลต่อการก�าหนดผู้ที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม EPR และจ�านวนของ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวด้วย 

การระบุต�าแหน่งในห่วงโซ่อุปทานที่จะสามารถระบุบริษัทที่มีหน้าที่ได้อย่างชัดเจนในระบบนั้นเป็นสิ่งส�าคัญ 
เนื่องจากไม่ควรมีการช�าระค่าธรรมเนียม EPR ซ�้าซ้อนส�าหรับบรรจุภัณฑ์เดียวกันในห่วงโซ่อุปทาน 

ข้อบ่งชี้ว่าบริษัทจะเป็น “บริษัทที่มีหน้าที่”หรือไม่นั้น อยู่ที่ บริษัทดังกล่าวมีการน�าผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เข้าสู่
ตลาดในประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมาย EPR โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะได้รับการบริโภคและก�าจัดทิ้งในประเทศนั้น 
ๆ บริษัทที่มีหน้าที่ ภายในระบบ EPR จึงเป็นผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ ผู้บรรจุ และเจ้าของยี่ห้อ (เรียกรวมกันว่า “ผู้ผลิต”) 
และผู้น�าเข้าที่น�าเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจ�าหน่ายและการบริโภคในประเทศที่น�าเข้า ผู้ผลิตและผู้น�าเข้า
ต่างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ระบบ EPR

2   https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/user_upload/How-to-Guide_en_13072018_final.pdf
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ตำาแหน่งทีมี่การระบุบรษิทัทีมี่หน้า
ที ่(Obliged companies)

ผูจ้ดัหาวตัถดุบิ ผูผ้ลิต&ผูแ้ปรรปู ผูผ้ลิต&ผูน้ำาเข้า
(ผูใ้ช้บรรจภุณัฑ์)

ผูค้้าปลกี & จำาหน่าย ผูบ้ริโภค หน่วยงานภาครฐั/เทศบาล 
และผูจ้ดัการขยะ

ตามหลักการแล้ว ผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้าที่มีหน้าที่ได้แก่ บริษัทแรกที่จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศนั้น ๆ ที่มีหน้า
ที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม EPR ยกเว้น กรณีที่เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริการ (เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะบรรจุอาหาร) 
ซึ่งจะมีการใช้ก็ต่อเมื่อมีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เท่านั้น ในกรณีนี้ บริษัทที่จ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ให้กับร้านค้า

ปลีก หรือร้านจ�าหน่ายอาหารริมทาง และพื้นที่อื่น ๆ มีหน้าที่ในการเข้าร่วมระบบ EPR ทั้งนี้ เนื่องด้วยร้านอาหารที่
จ�าหน่ายอาหารจานด่วนและร้านอาหารริมทางมีอยู่เป็นจ�านวนมาก การรวมร้านค้าเหล่านี้ไว้ในระบบ EPR จึงเป็น
สิ่งที่เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ

◀
ภาพที่ 3

ภาพห่วงโซ่อุปทาน
อย่างง่าย และ
ต�าแหน่งที่บริษัทที่
มีหน้าที่ต้องช�าระค่า
ธรรมเนียม EPR 
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◀
ภาพที่ 4

ภาพห่วงโซ่อุปทาน
อย่างง่ายซึ่งแสดง
ปัจจัยของบริษัทที่
มีหน้าที่ (Obliged 
companies)

ณ จดุนี ้ สามารถทราบ
ได้ว่าผลติภณัฑ์ใดบ้างที่
ได้รบัการนำาเข้าสูต่ลาด
ในประเทศ ก
ผูผ้ลิตในประเทศ ก และ
ผูน้ำาเข้าผลติภณัฑ์ทีม่ี
การบรรจ ุและบรรจุ
ภณัฑ์เพือ่การบริการ
ทราบถึงนำา้หนกัและ
วสัดขุองบรรจภัุณฑ์
เหล่านี้

จำาหน่ายผลติภณัฑ์ทีม่กีารบรรจุ
ในประเทศ ก เพือ่การบรโิภคใน
ประเทศ ก

ผูจ้ดัหาวตัถดุบิและวสัดบุรรจภุณัฑ์

ผูผ้ลิตในประเทศอืน่ ๆ

ผูบ้ริโภคในประเทศ ก

ร้านค้าปลกีในประเทศ กผูผ้ลิตในประเทศ ก

ผูน้ำาเข้าผลติภณัฑ์ทีม่ี
การบรรจมุายงัประเทศ 

ก

ผูผ้ลิตและผูน้ำาเข้าบรรจภุณัฑ์เพือ่การบรกิารที่
จำาหน่ายให้ร้านค้าปลกี ร้านค้าริมทาง ฯลฯ (บรรจุ

ภณัฑ์เปล่า ไม่มผีลติภัณฑ์)

ร้านค้าปลกี ร้านจำาหน่าย
อาหารริมทาง ฯลฯ ทีบ่รรจุ
ผลติภณัฑ์ของตนในบรรจุ
ภณัฑ์เพือ่การบริการเมือ่
จำาหน่าย(ถงุพลาสตกิ 

ภาชนะ ฯลฯ) 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราค่าธรรมเนียม EPR
ค่าธรรมเนียมที่ต้องมีการเรียกเก็บโดย PRO อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ PRO ทุกรายมีวิธีการก�าหนดค่า
ธรรมเนียมของตนเอง ถ้าหากมี PRO เพียงรายเดียวที่ท�าหน้าที่ในลักษณะองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร และมีอ�านาจ
ผูกขาดอย่างแท้จริง ค่าธรรมเนียมที่มีการเรียกเก็บจะต้องมากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่องค์กรดังกล่าว
จะต้องไม่ด�าเนินการเพื่อก�าไร  โดยทั่วไป  PRO จะประกาศอัตราค่าธรรมเนียม EPR ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ที่
สาธารณชนเข้าถึงได้ 

จ�านวนค่าธรรมเนียม EPR ทั้งหมดที่บริษัทที่มีหน้าที่ต้องช�าระให้กับ PRO ขึ้นอยู่กับปริมาณ/น�้าหนัก และวัสดุของ
บรรจุภัณฑ์ ที่บริษัทน�าเข้าสู่ตลาดในประเทศ เกือบทุกประเทศ อัตราค่าธรรมเนียมจะแตกต่างไปตามประเภทวัสดุที่
ใช้ นอกจากนี้ บางประเทศมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม เช่น

•   การให้โบนัส/ก�าหนดเบี้ยปรับส�าหรับความสามารถในการรีไซเคิล: บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ง่ายจะมีอัตราค่า
ธรรมเนียม EPR ที่ต�่ากว่า (เช่น โบนัส) ในขณะที่ หากบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถรีไซเคิลได้ บริษัทที่มีหน้าที่ก็ต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียม EPR ที่สูงกว่า อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่ก�าหนดว่าวัสดุใดรีไซเคิล
ได้ง่ายหรือยาก และแต่ละประเทศยังมีการก�าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานของตนอีกด้วย กล่าวคือ  มาตรฐานที่
ใช้ในฝรั่งเศสอาจแตกต่างจากมาตรฐานที่ใช้ในอิตาลี เนเธอร์แลนด์ หรือเยอรมนี เป็นต้น ระบบที่มีการให้โบนัส/
เบี้ยปรับดังกล่าวนี้จะใช้ได้ง่ายกว่าถ้ามีองค์กร PRO เพียงรายเดียว กระบวนการอาจซับซ้อนมากขึ้นหากมี PRO 
หลายราย

•   การให้โบนัสส�าหรับการติดฉลากหรือระบุข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์: บางครั้งอาจมีการให้โบนัสหากมีการติดฉลากบาง
ประเภทบนบรรจุภัณฑ์ เช่น ค�าชี้แจงในการทิ้งบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง หรือการระบุเครื่องหมายเฉพาะ (มีการใช้
ระบบนี้ในประเทศฝรั่งเศส)

•   การคิดค่าธรรมเนียมต่อหน่วย: ภายใต้ระบบการคิดค่าธรรมเนียมต่อหน่วย จะต้องมีการช�าระค่าธรรมเนียมการขอ
อนุญาตต่อหน่วยของบรรจุภัณฑ์ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีตั้งแต่ 0.01 ถึง 0.06 ยูโร (ประมาณ 0.4-2.3 
บาท) (มีการใช้ระบบนี้ในประเทศสเปนและเบลเยี่ยม)

ค่าธรรมเนียมที่ช�าระให้กับ PRO (ผู้ควบคุมระบบ) ต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายบางประเภท (เช่น สัดส่วนต้นทุนในการเก็บรวบรวม) อาจอยู่ในความรับผิด
ชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เช่น เทศบาล/หน่วยงานในท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมาย

ปัจจัยดังต่อไปนี้มีผลต่ออัตราค่าธรรมเนียม EPR 

•   ประเภทของระบบการเก็บรวบรวมขยะ ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 06
•   ปริมาณขยะ/บรรจุภัณฑ์
•   องค์ประกอบของขยะ
•   โครงสร้างเชิงองค์กร
•   การสนับสนุนทางการเงิน จาก หน่วยงานท้องถิ่น
•   โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการบ�าบัดหรือก�าจัดขยะ
•   โควตาหรือเป้าหมายการรีไซเคิลภาคบังคับ
•   เงินสนับสนุนการเก็บขยะ
•   ระดับของผู้ฉวยผลประโยชน์และการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์ก�าพร้า (ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผู้ผลิตเลิกกิจการไปแล้ว)
•   ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
•   ค่าใช้จ่ายส�าหรับการวิจัยและพัฒนา

เนื่องจากประเทศในยุโรปหลายประเทศมีการใช้ระบบ EPR ส�าหรับบรรจุภัณฑ์มาอย่างยาวนาน เราสามารถเรียนรู้
จากประสบการณ์ของประเทศเหล่านี้ในเรื่องของก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส�าหรับวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้ 
ค่าใช้จ่ายที่บริษัทที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบส�าหรับพลาสติกหนึ่งตันมีราคาตั้งแต่ประมาณ 200 ยูโรต่อตัน (ประมาณ 
7,700 บาท/ตัน) (ตัวอย่างจากอิตาลี ส�าหรับขยะบรรจุภัณฑ์ในครัวเรือนที่คัดแยกและรีไซเคิลได้) ไปจนถึง 650 ยูโร
ต่อตัน (ประมาณ 25,000 บาท/ตัน) (ตัวอย่างจากเนเธอร์แลนด์ ส�าหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท) ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายส�าหรับกระดาษและลังกระดาษมักมีราคาไม่เกิน 100 ยูโรต่อตัน (ประมาณ 3,900 บาท/ตัน)
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ประเภทของบรรจุภัณฑ์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สเปน

บรรจุภัณฑ์กระดาษ €59.40 (~2,300 บาท) €165.30 (~6,400 บาท) €22.00 (~850 บาท) €76.00 (~2,900 บาท)

แก้ว €40.30 (~1,600 บาท) €13.50 (~520 บาท) €56.00 (~2,200 บาท) €24.511) (~950 บาท)

กล่องเครื่องดื่ม €574.00 (~22,100 บาท) €246.10 (~9,500 บาท) €380.00 (~14,700 บาท) €355.00 (~13,700 บาท)

ขวดพลาสติก €246.101) (~9,500 บาท) €288.801) (~11,100 บาท) ในระบบมัดจ�าคืนเงิน: €20.00 หรือ 
€0.25 (~770 หรือ 10 บาท) ต่อขวด  
หรือ  €600.00 หรือ €340.001) 2) 3)  
(~23,100 หรือ 13,100 บาท) 

€433.002) (~16,700 บาท)

พลาสติกที่รีไซเคิลได้ €357.802) (~13,800 บาท) €309.20 – €485.702) (~11,900- 
18,700 บาท)

€340.002) (~13,100 บาท) €377.003) (~14,500 บาท)

พลาสติกอื่น ๆ €711.203) 4) (~27,400 บาท) €600.003) (~23,100 บาท) €739.004) (~28,500 บาท)

ประเทศเบลเยี่ยม
1) ขวด PET แบบใส สีฟ้า หรือสีเขียว  2) ขวดและฝา HDPE  3) ส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ทุกประเภทที่ท�าจากพลาสติกทั้งหมด เช่น ถาด PET ขวด PET แบบอื่น ๆ ถาด HDPE พลาสติกแข็ง (PP, PS) พลาสติกที่มีความยืดหยุ่น (แผ่นฟิล์มพลาสติก ถุงพลาสติก) ยกเว้นที่ก�าหนดไว้ในข้อที่ 4)4) โฟม 
(EPS) ถาดโฟมประเภท expanded polystyrene (XPS) และพลาสติกย่อยสลายได้ ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 0.8535 ยูโร/กก. (ประมาณ 33 บาท/กก.) (ที่มา: FostPlus (2020). https://www.fostplus.be/en/enterprises/your-declaration/rates)

ประเทศฝร่ังเศส
ค่าธรรมเนียมคิดโดยน้�าหนัก โดยหน่วย และโดยโบนัส/เบ้ียปรับ ตารางข้างต้นระบุราคาข้ันต่�าส�าหรับวัสดุแต่ละประเภท เบ้ียปรับและโบนัสอาจกระทบต่อราคารวมท้ังหมดท่ีต้องช�าระ 1) ขวดท่ีท�าจาก PET แบบใส 2) ขวดท่ีท�าจาก PET มีสี PE หรือ PP ราคา 309.20 ยูโร/ตัน (ประมาณ 11,900 บาท/ตัน) บรรจุภัณฑ์
แบบแข็งท�าจาก PE PP หรือ PET: 333 ยูโร/ตัน (ประมาณ 12,800 บาท/ตัน) บรรจุภัณฑ์ PE แบบยืดหยุ่น: 360.80 ยูโร/ตัน  (ประมาณ 13,900 บาท/ตัน) บรรจุภัณฑ์แบบแข็งท�าจาก PS: 388.50 ยูโร/ตัน (ประมาณ 15,000 บาท/ตัน) บรรจุภัณฑ์ท่ีมีความซับซ้อน หรือบรรจุภัณฑ์ท่ีท�าจากเรซ่ินประเภทอ่ืนนอกเหนือ
จาก PVC: 416.30 ยูโร/ตัน  (ประมาณ 16,000 บาท/ตัน) บรรจุภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของ PVC: 485.7 ยูโร/ตัน(ประมาณ 18,700 บาท/ตัน) (ท่ีมา: Citeo (2019). https://bo.citeo.com/sites/default/files/2019-10/20191008_Citeo_2020%20Rate_The%20rate%20list.pdf)

ประเทศเนเธอร์แลนด์
1) หากน�าขวดเข้าสู่ระบบการมัดจ�าคืนเงิน ค่าธรรมเนียมจะอยู่ท่ี 20 ยูโร/ตัน (ประมาณ 770 บาท/ตัน)  หากขวดอยู่ในการมัดจ�าตามกฎหมาย (น้�าอัดลมหรือน้�าปริมาณ >750 มล.) แต่ผู้ผลิต/ผู้น�าเข้าไม่ปฏิบัติตามระบบการมัดจ�าหรือคืนเงิน จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมจ�านวน 0.25 ยูโร ต่อขวด (ประมาณ 10 บาท/
ขวด) ส�าหรับขวดประเภทอ่ืน ๆ จะเป็นไปตามค่าธรรมเนียมอัตรามาตรฐาน เว้นเสียแต่ว่าบริษัทใช้ค่าธรรมเนียมท่ีอัตราแตกต่างออกไป ในกรณีเช่นน้ี ค่าธรรมเนียมจะมีอัตราต่�ากว่า 2) ค่าธรรมเนียมท่ีมีการปรับลดน้ีจะบังคับใช้ต่อเม่ือผู้ผลิตขอรับและได้รับค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ และ หน่วยงาน Afvalfonds Verpak-
kingen ได้ให้อนุญาต ซ่ึงหมายความว่าบรรจุภัณฑ์น้ันสามารถรีไซเคิลได้ และมีมูลค่าตลาดเป็นบวก (positive market value) ส�าหรับบรรจุภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีสามารถรีไซเคิลได้ท้ังหมด แต่ไม่มีมูลค่าตลาดท่ีเป็นบวก จะมีอัตราค่าธรรมเนียมตามปกติ 3) อัตราน้ีเป็นอัตรามาตรฐานส�าหรับพลาสติก รวมถึงพลาสติกท่ีย่อย
สลายได้ หากบริษัทไม่สามารถ หรือไม่ยินยอมท่ีจะระบุส่วนประกอบของวัสดุในบรรจุภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามอัตราปกติ (770 ยูโร/ตัน) (ประมาณ 29,400 บาท)(ท่ีมา: Afvalfonds (2020). https://afvalfondsverpakkingen.nl/en/packaging-waste-management-contribution)

ประเทศสเปน
1) 24.51 ยูโร/ตัน (ประมาณ 940 บาท/ตัน) โดยน้�าหนัก จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมตามหน่วยเพ่ิมเติม (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2563 0.00348 ยูโร/ud) 2) PET 3) HDPE เท่าน้ัน (พลาสติกแข็งและถุง UNE) 4) บังคับใช้กับวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไม่อยู่ในประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ (ท่ีมา: Ecoembes (2020). https://www.
ecoembes.com/en/companies/member-companies/green-dot-fees)

◀
ตารางที่ 1

ค่าธรรมเนียม EPR 
ต่อตันของบรรจุภัณฑ์
ประเภทต่างๆ ส�าหรับ
ปีพ.ศ. 2563 

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร = 38.57 บาท ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
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หากมีการจัดสรรค่าธรรมเนียมให้ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายต่อชิ้นที่เพิ่มขึ้นจะมีไม่มาก ส่งให้ผลผู้
บริโภคอาจไม่ได้สังเกตว่ามีค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น จากระบบของ EPR มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 300 ยูโรต่อตัน 
(ประมาณ 11,500 บาท/ตัน) ค่าธรรมเนียม EPR ส�าหรับขวดพลาสติก หนัก 25 กรัมจะอยู่ที่ 0.0075 ยูโร (ประมาณ 
0.3 บาท)

การกำาหนดค่าธรรมเนียมที่บริษัทที่มีหน้าที่จะต้องชำาระ
การก�าหนดค่าธรรมเนียม EPR ที่บริษัทที่มีหน้าที่จะต้องช�าระนั้น ไม่มีสูตรที่ตายตัวที่สามารถใช้ได้กับทุกบริบท ควร
ต้องมีการเลือกเครื่องมือ EPR ที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับสภาวะตลาด  โดยส่วนมากแล้ว ค่าธรรมเนียมจะมีสัดส่วนขึ้น
กับปริมาณวัสดุแต่ละประเภทที่น�าเข้าสู่ตลาด ทั้งนี้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม คัดแยก และ
รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีจ�านวนสูงกว่าต้นทุนของกระดาษ และลังกระดาษ ค่าธรรมเนียม EPR ต่อตันส�าหรับ
พลาสติกจึงมีอัตราสูงกว่าค่าธรรมเนียมของกระดาษหรือลังกระดาษ ตราบใดที่แต่ละบริษัทต้องช�าระค่าธรรมเนียมใน
อัตราเท่ากันส�าหรับประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ตนน�าเข้าสู่ตลาด ระบบ EPR จะยังคงรักษาการแข่งขันที่เป็นธรรม ทั้ง
ส�าหรับบริษัทในประเทศ และบริษัทที่น�าเข้า

ระบบ EPR มีจุดประสงค์หลักเพื่อการปิดช่องว่างหรือแก้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในการจัดการขยะที่มักเกิด
ขึ้นในระบบปกติที่มีรายได้จากการขายวัสดุที่มีมูลค่าในการรีไซเคิลซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมและ
คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์   ค่าธรรมเนียม EPR ยังสามารถท�าหน้าที่เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนได้ เนื่องจากค่าธรรมเนียม
สามารถปรับลดหย่อนได้เพื่อจูงใจให้เกิดพฤติกรรมบางอย่าง ตัวอย่างเช่น หากมีบรรจุภัณฑ์บางประเภทที่ไม่สามารถ
รีไซเคิลได้ ก็มักจะมีการก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม EPR ที่สูงกว่า บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ เป็นต้น

2   Basel Convention: “Draft practical manuals on Extended Producer Responsibility and on financing 
systems for environmentally sound management”; 16 July 2018

ในระบบ EPR ที่มี PRO ที่ไม่แสวงหาก�าไร ค่าธรรมเนียม EPR จะได้รับการเผยแพร่และแจกแจงรายละเอียด (ผ่าน
เว็บไซต์ของ PRO) อย่างไรก็ดี หากมี PRO หลายรายที่ด�าเนินการโดยแข่งขันกัน ค่าธรรมเนียมมักจะไม่ได้รับการเปิด
เผย และบริษัทที่มีหน้าที่มีอิสระในการเลือก PRO ตามที่ตนต้องการได้ผ่านการประกวดราคา 

|  43

ถัดไปก่อนหน้าเมนู อภิธานศัพท์ รายงานการศึกษาย้อนกลับ

https://prevent-waste.net/en/epr-toolbox


การสนับสนุนทางการเงินจาก จาก PRO ไปยังบริษัทผู้รับจัดการขยะ
ค่าธรรมเนียม EPR จะถูกน�าไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่แสดงไว้ในภาพที่ 5 
เส้นทางการเงินของระบบ EPR มีรูปแบบหลัก 2 รูปแบบ ได้แก่

  1. PRO ท�าสัญญาโดยตรงกับบริษัทในการเก็บรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ (ระบบนี้มีการใช้ใน  
 ประเทศเยอรมนีและออสเตรีย)
  2.  หน่วยงานในท้องถิ่น/หน่วยงานระดับจังหวัด ท�าสัญญากับบริษัทเพื่อเก็บรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลบรรจุ

ภัณฑ์ หรือด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวข้างต้นด้วยตนเอง ในทางกลับกัน PRO อาจช�าระค่าธรรมเนียม
ให้กับหน่วยงานท้องถิ่น/หน่วยงานระดับจังหวัด (ระบบนี้มีการใช้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่นและ เกาหลีใต้ 
เป็นต้น)

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่น�าองค์ประกอบจากทั้งสองรูปแบบข้างต้นมาบูรณาการเพื่อให้สอดรับกับบริบทในแต่ละ
ประเทศ ยกตัวอย่างเช่น: 

•   หน่วยงานเทศบาล/หน่วยงานระดับจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะการเก็บรวบรวมเท่านั้น และจะได้รับเงินจาก 
PRO โดย PRO จะท�าสัญญากับบริษัทในการคัดแยกและรีไซเคิลขยะ (มีการใช้ระบบนี้ในประเทศฝรั่งเศส 
เบลเยี่ยม สเปน เป็นต้น)

•   PRO อาจจัดตั้งศูนย์ส�าหรับการคัดแยกรายโครงการขึ้นเองก็ได้ หรืออาจเข้าท�าสัญญากับบริษัทรีไซเคิล
ภายใต้ระบบ EPR เราสามารถบูรณาการผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ (informal sector) เข้าสู่กระบวนการ
ในหลายจุด 

◀
ภาพที่ 5

เส้นทางการจ่ายเงิน 
(financial flow) จาก 
PRO ไปยังบริษัท
จัดการขยะ

ผูผ้ลิต ผูบ้รรจุ
ผูน้ำาเข้า

ผูผ้ลิต ผูบ้รรจุ
ผูน้ำาเข้า

จ่ายเงิน จ่ายเงิน

จ่ายเงิน จ่ายเงิน จ่ายเงิน

PRO

PRO

บรษิทัจดัการขยะ

บรษิทัจดัการขยะเทศบาล

1

2
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การชำาระเงินเพื่อการจัดการขยะ (ภาคส่วนใดได้รับเงินจากการดำาเนินการกิจกรรมใดบ้าง)
บริษัทจัดการขยะจะได้รับช�าระเงินจากการให้บริการตามสัญญาที่มีกับ PRO หรือกับหน่วยงานเทศบาล/หน่วยงาน
ระดับท้องถิ่น โดยการท�าสัญญาเหล่านี้มักท�าหลังการประกวดราคา การช�าระเงินแก่บริษัทเหล่านี้มักรวมถึงรายรับที่
คาดว่าจะได้จากการจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมให้กับผู้ท�าการรีไซเคิล และภาคส่วนอื่นที่ท�าหน้าที่จัดการขยะ
อาจรวมถึง ธนาคารขยะ องค์กรระดับชุมชน หรือสมาคมของผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซคิลนอกระบบที่มีการขึ้นทะเบียน
อย่างเป็นทางการ เช่น สหกรณ์ผู้เก็บขยะ สมาคมซาเล้ง สามารถเข้าได้รับเงินสนับสนุนเช่นกัน  หากภาคส่วนเหล่านี้
สามารถท�าตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในเรื่องการรายงานข้อมูล ตรวจสอบได้และการจัดการทางการเงินได้  

ความโปร่งใสและการติดตามตรวจสอบ
กลไกการติดตามตรวจสอบเป็นมาตรการที่ขาดไม่ได้เพื่อการตรวจสอบว่ามีการให้บริการหรือด�าเนินกิจกรรมทั้งหมด
ตามที่ก�าหนดไว้ในระบบ EPR หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการติดตามดังกล่าวควรก�าหนดให้บริษัทจัดการขยะ
ที่เกี่ยวข้องต้องยืนยันการด�าเนินกิจกรรมของตน เพื่อให้การด�าเนินการนี้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ทุกบริษัท โรงงาน 
และสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในระบบจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียน และโรงงานแต่ละแห่งต้องท�าบันทึกปัจจัย
น�าเข้า (input)  และปัจจัยน�าออก (output) ของตนด้วย ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 04

ส�าหรับการติดตามเงินทุนของ PRO (ผู้ควบคุมระบบ) เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งที่ต้องด�าเนินการให้มั่นใจว่า บันทึก
รายรับและรายจ่ายทั้งหมดได้รับการเผยแพร่ พร้อมด้วยรายงานประจ�าปีและการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบ
บัญชีภายนอก 
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หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 04
การขึ้นทะเบียนบริษัทและบรรจุภัณฑ์

หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญนี้ก�าหนดบทบาทของการขึ้นทะเบียนผู้ผลิต และวิธีการขึ้นทะเบียน โดยครอบคลุม
ประเด็นการรวบรวม การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูล เช่น ปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทน�าเข้าสู่ตลาด 
เนื้อหาในส่วนนี้จะอธิบายว่าภาคส่วนที่ควรเป็นผู้จัดการข้อมูล ระดับความโปร่งใสต่อสาธารณะและวิธีการ
ป้องกันการฉวยผลประโยชน์ (Free riders) ของบริษัทที่ไม่ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในระบบ EPR
 
คู่มือ EPR ของ OECD (พ.ศ. 2559) อธิบายวัตถุประสงค์ของการขึ้นทะเบียน ดังนี้
 “การขึ้นทะเบียนท�าให้ PRO สามารถรวบรวมข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการก�าหนดค่าธรรมเนียม และช่วยให้สามารถระบุ
ตัวผู้ฉวยผลประโยชน์ (Free riders) ได้ ระบบการรับรองการขึ้นทะเบียนนี้จะท�าให้ภาครัฐมั่นใจได้ว่า PRO ปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักเกณฑ์การด�าเนินงานที่ก�าหนด และเพื่อให้สามารถติดตามการด�าเนินงานของ PRO ได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2544 เป็นต้นมา การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและการรับรองการขึ้นทะเบียน PRO ได้กลายเป็นวิธีการส�าคัญในการส่งเสริม
การปฏิบัติตามหน้าที่ในระบบ EPR”1 

คู่มือเชิงปฏิบัติการ EPR ของอนุสัญญาบาเซล (พ.ศ. 2562) กล่าวไว้ว่า: 
 “[หน่วยงาน] ก�ากับดูแลควรให้มีระบบการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตที่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อให้สามารถระบุผู้ผลิต
ทั้งหมดได้ รวมถึงผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์และผู้ฉวยผลประโยชน์ (Free riders) ทั้งนี้ ควรมีการ
ระบุตัวผู้ผลิตทั้งหมดและผู้ผลิตทุกรายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายไม่ว่าจะท�าแบบเดี่ยวหรือหรือด�าเนิน
การผ่าน PRO”2

จุดประสงค์และประเภทของทะเบียน
ในระบบ EPR ภาคบังคับนั้นการระบุตัวและการติดตามบริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies)  และ PRO มีความ
ส�าคัญอย่างยิ่ง ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 03 การด�าเนินการดังกล่าวจะเป็นการลดความเสี่ยงในการฉวยผล
ประโยชน์ และท�าให้มั่นใจว่า ต้นทุนของระบบ EPR จะมีการกระจายไปยังบริษัทผู้ผลิตจ�านวนมากอย่างเพียงพอ  ใน
ส่วนนี้มุ่งเน้นเรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและผู้น�าเข้า ซึ่งเป็นการขึ้นทะเบียนที่ส�าคัญที่สุดในระบบ EPR และยังเป็น
เครื่องมือที่จ�าเป็นส�าหรับการระบุบริษัทที่มีหน้าที่ได้อย่างชัดเจน (เช่น ผู้ผลิตและผู้น�าเข้า) และสร้างหลักประกันว่า
บริษัทเหล่านั้นจะปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้ระบบ EPR

แม้ว่าระบบ EPR จะมีการจัดตั้งได้หลายรูปแบบ แต่สิ่งส�าคัญของทุกรูปแบบ คือ ผู้ที่ท�าระบบการขึ้นทะเบียนซึ่งจะ
เป็นก�าหนดบทบาทขององค์กรต่างๆ ในระบบ  การขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งหากเปิดให้บริษัทต่าง ๆ 
สามารถเลือกรูปแบบการด�าเนินการได้โดยบริษัทมีทางเลือกดังนี้  

•   มีส่วนร่วมในองค์กร PRO แบบกลุ่ม
•   จัดตั้งระบบ IPR (ความรับผิดชอบของผู้ผลิตรายเดียว)
•   เลือกที่จะเข้าร่วมกับ PRO จาก PRO หลายแห่งที่แข่งขันกัน

การขึ้นทะเบียน PRO จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในความโปร่งใสในกรณีที่มีแนวทางปฏิบัติตามข้อก�าหนดในระบบ EPR 
มากกว่าหนึ่งแนวทาง (ในกรณีที่ PRO หลายรายแข่งขันกันหรือมีทางเลือกอื่นๆ ตามที่ผู้ผลิตต้องการ) ส่วนการขึ้น
ทะเบียนผู้ตรวจสอบ/ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะติดตามตรวจสอบ PRO หรือองค์กรที่ท�าการรับรองอื่น ๆ ก็จะช่วยเพิ่มความ
มั่นใจได้ว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะต้องมีความรับผิดชอบเช่นกัน

1   OECD: “Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management”, 2016
2  UNEP/CHW.14/5/Add1: “Development of guidelines for environmentally sound management” 20 Feb-

ruary 2019, Revised draft practical manual on Extended Producer Responsibility. Adopted by COP-14 
in May 2019.
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นอกจากนั้น การมีระบบการขึ้นทะเบียนโรงงานจัดการขยะที่ได้รับอนุมัติเป็นการเฉพาะ (ครอบคลุมผู้เก็บรวบรวม 
โรงงานคัดแยก และโรงงานรีไซเคิลเป็นหลัก) จะช่วยติดตามตรวจสอบและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการบ�าบัดและ
รีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์  การขึ้นทะเบียนดังกล่าวสามารถช่วยระบุบริษัทจัดการขยะภายในระบบ EPR แสดงให้เห็น
ว่าองค์กรใดเป็นผู้ได้รับการรับรองส�าหรับภารกิจใดเป็นการเฉพาะ ติดตามการให้การรับรอง และตรวจสอบการ
ด�าเนินการจัดการขยะ ภารกิจในการจัดการขยะภายใต้ระบบ EPR จะต้องเป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนด รวมถึง เป็น
ไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน ทะเบียนโรงงานจัดการขยะที่ได้รับ
การอนุมัติมีความโปร่งใส และเป็นพื้นฐานส�าหรับการเลือกเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่เหมาะสม/ได้รับการยอมรับ 
มาตรฐานการรับรองที่เป็นที่ยอมรับจะมีประโยชน์ส�าหรับการจัดประเภทที่ชัดเจน อย่างน้อยที่สุด ระบบทะเบียนจะ
ต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ขึ้นทะเบียน (ชื่อ, ที่อยู่) ระบุการด�าเนินการที่บริษัทนั้นต้องรับผิดชอบ และระบุ
เทคโนโลยีที่ใช้ด�าเนินการดังกล่าว (ประเภทของการด�าเนินการ หรือการบ�าบัด)

ผู้ควบคุมการขึ้นทะเบียนจะต้องได้รับสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล และสิทธิในการถอนชื่อบริษัทออกจากระบบ
ทะเบียนในกรณีที่มีการละเมิด การขึ้นทะเบียนสามารถเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญส�าหรับการผนวกบริษัทหรือบุคคลที่เก็บ
รวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ (informal sector) เข้าสู่ระบบที่เป็นทางการมากขึ้นภายใต้ระบบ EPR  การขึ้น
ทะเบียนแต่ละประเภทอาจด�าเนินการโดยหน่วยงานที่แตกต่างกัน  ในเอกสารนี้จะมุ่งเน้นเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ผลิต
และผู้น�าเข้า

การขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติและ
ผูน้ำาเข้า

การขึน้ทะเบยีนผูร้บั
จดัการขยะ

การขึน้ทะเบยีน PRO/IPR การขึน้ทะเบยีนผูเ้ชีย่วชาญ

◀
ภาพที่ 1

การขึ้นทะเบียน
ประเภทต่าง ๆ 
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วัตถุประสงค์และหน้าที่รับผิดชอบหลักของการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและผู้นำาเข้า

  1.  ระบุตัวผู้ผลิตและผู้น�าเข้า
  2.  การรายงานข้อมูล
  3.   การติดตามการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและการบังคับใช้ข้อก�าหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

ศักยภาพในการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

การจัดระบบการขึ้นทะเบียน
การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและผู้น�าเข้าอาจด�าเนินการโดยหน่วยงานรัฐหรือโดยองค์กรของบริษัท
ที่มีหน้าที่ การขึ้นทะเบียนที่จัดท�าโดยภาคเอกชนอาจเป็นส่วนหนึ่งของ PRO หรือองค์กร
เฉพาะที่จัดตั้งโดยบริษัทที่มีหน้าที่ ในกรณีที่มีการแข่งขันกันระหว่าง PRO  การขึ้นทะเบียน
ดังกล่าวควรต้องได้รับการจัดการโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ PRO ในทางกลับกัน หากมี PRO 
เพียงรายเดียว PRO รายนั้นสามารถจัดให้มีการขึ้นทะเบียนได้ซึ่งหากเป็นกรณีเช่นนี้  PRO 
มีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

ตารางดังต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบลักษณะส�าคัญของการขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานรัฐ
และการขึ้นทะเบียนโดยบริษัทที่มีหน้าที่

◀
ภาพที่ 2

การขึ้นทะเบียนผู้ผลิต
และผู้น�าเข้า

ระเบียบ และการควบคุม

ผูผ้ลิตและผูน้ำาเข้า

ผูบ้ริโภค ผูจ้ดัการขยะ
ซือ้ผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจ�าหน่าย 

และท้ิงเป็นขยะเม่ือการบริโภคเสร็จสิน้
เกบ็รวบรวม การรีไซเคลิ

PRO (ผูค้วบคมุระบบ)
การจัดการภารกจิทัง้หมดในระบบ

การจ่าย
เงนิ

กา
รส่ื

อส
าร การ

จ่ายเงนิ
การส่งต่อบรรจุภณัฑ์
(packaging flow)

การข้ึนทะเบยีน
และการรายงาน

การข้ึนทะเบยีน
และการรายงาน

การส่งต่อบรรจุภณัฑ์
(packaging flow)

การขึน้ทะเบยีน
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◀
ตารางที่ 1

เปรียบเทียบการขึ้น
ทะเบียนที่จัดตั้งโดย
หน่วยงานรัฐและ
บริษัทที่มีหน้าที่

หลักเกณฑ์ หน่วยงานรัฐ บริษัทที่มีหน้าที่3 3

การเงิน ระบบขึ้นทะเบียนอาจได้รับสนับสนุนทางการเงินจากค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่จัดเก็บจาก
ผู้ผลิตและผู้น�าเข้า หรือจากงบประมาณของรัฐ  
โครงสร้างของภาครัฐมักมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าองค์กรเอกชน หากต้องมีการปรับเปลี่ยนงบ
ประมาณ อาจเกิดการล่าช้าในการด�าเนินงานได้ ควรต้องมีการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีความ
มั่นคง

ระบบขึ้นทะเบียนจัดตั้งโดยบริษัทที่มีหน้าที่ ความเสี่ยงทางด้านการเงินทั้งหมดจะตกอยู่กับผู้
ผลิตและผู้น�าเข้า ท�าให้มีแรงผลักดันให้มีการติดตามให้ทุกบริษัทที่มีหน้าที่ ทั้งหมดจะต้องขึ้น
ทะเบียนเพื่อให้ช่วยกันจ่ายค่าธรรมเนียม EPR ในระบบ อันเป็นผลประโยชน์ร่วมของบริษัทที่
มีหน้าที่ 

องค์กร  การขึ้นทะเบียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมี
จ�านวนที่เพียงพอ
เพื่อให้มั่นใจว่าการขึ้นทะเบียนมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติ ผู้ผลิตและผู้น�าเข้า รวมถึงผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่น ๆ ควรมีส่วนร่วมในการก�าหนดกฎระเบียบของ EPR
หน่วยงานที่ไม่ได้มีการแข่งขันโดยตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ อาจได้รับหน้าที่ในการ
รักษาความลับของข้อมูลที่มีการขึ้นทะเบียนได้

การขึ้นทะเบียนจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งเป็นข้อมูลของบริษัทต่าง ๆ ที่
ประกอบธุรกิจแข่งขันกัน ซึ่งต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ งานธุรการที่เกี่ยวข้อง
กับการขึ้นทะเบียนจึงไม่ควรเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตและผู้น�าเข้า

การติดตาม หน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็นกลางอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
หน่วยงานอาจอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (เช่น กระทรวงสิ่งแวดล้อม) 

หน่วยงานรัฐจะต้องมีการติดตามตรวจสอบการขึ้นทะเบียนที่จัดท�าโดยภาคเอกชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลจะต้องมีสิทธิที่จะด�าเนินการตรวจสอบ สิทธิใน
การเรียกข้อมูล และสิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�าระเบียบการขึ้นทะเบียนดัง
กล่าว ขอบเขตการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลควรมีการก�าหนดอยู่ใน
ระเบียบซึ่งมีผลผูกพัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรต้องมีการก�าหนดไว้โดยชัดเจนว่า องค์กรที่รับขึ้น
ทะเบียนจะมีอ�านาจบังคับใช้กฎระเบียบหรือไม่ (เช่น อ�านาจในการก�าหนดค่าปรับ หรือบท
ลงโทษ) หรือหน้าที่ดังกล่าวจะเป็นของหน่วยงานภาครัฐ

3  ในกรณีที่มี PRO เพียงรายเดียวส�าหรับบริษัทที่มีหน้าที่ทั้งหมด (Obliged companies) PRO อาจเป็นผู้ควบคุมทะเบียนเองก็ได้ โครงสร้าง
ดังกล่าวได้มีการกล่าวไว้ในช่อง “บริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies)” ในกรณีเช่นนี้ PRO ต้องได้รับการก�ากับดูแลโดยหน่วยงานที่
เหมาะสม
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โดยหลักการทั่วไปแล้ว ภารกิจ อ�านาจ คณะกรรมการ และหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการขึ้นทะเบียนทั้งหมด
จะก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นการขึ้นทะเบียนที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้
ดูแล และผู้ผลิตและผู้น�าเข้ามีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลโดยตรง

◀
ภาพที่ 3 (ซ้าย)

การขึ้นทะเบียนโดย
หน่วยงานภาครัฐ โดยผู้
ผลิต/ผู้น�าเข้าขึ้น
ทะเบียนโดยตรง

◀
ภาพที่ 4 (ขวา)

ทะเบียนที่ควบคุมโดย
หน่วยงานภาครัฐ แต่
ข้อมูลผู้ผลิตและผู้น�าเข้า
ได้รับการรายงานผ่าน 
PRO

แผนผังด้านล่างนี้แสดงให้เห็นโครงสร้างอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพบได้ทั่วไป ซึ่งตามแผนผังดังกล่าว ข้อมูลของผู้
ผลิตและผู้น�าเข้าจะได้รับการรายงานโดยตรงแก่ PRO และ PRO จะท�าการรายงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ

ผูผ้ลิต และผู้นำาเข้า

ผูผ้ลิต และผูน้ำาเข้า

การข้ึนทะเบียนการมอบอ�านาจ

PRO

ทะเบียน ท่ีหน่วยงานรัฐ
เป็นผูู้ควบคุม

อ�านาจและการควบคุม

การรายงาน

ผูผ้ลิต และผู้นำาเข้า

อ�านาจและการควบคุม

การรายงาน
PRO

ทะเบียน ท่ีหน่วยงานรัฐ
เป็นผูู้ควบคุม

ผูผ้ลิต และผู้นำาเข้า

การมอบอ�านาจ
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การรวบรวม การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลของบริษัทที่มีหน้าที่  
ฐานข้อมูลเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการประมวลและการประเมินข้อมูลของบริษัทที่เป็นผู้น�าผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เข้า
สู่ตลาด และเพื่อให้ทราบถึงปริมาณที่แน่นอนของวัสดุที่เกี่ยวข้อง โดยปกติแล้วบริษัทที่มีหน้าที่ควรที่จะสามารถส่ง
รายงานได้ทางออนไลน์ ซึ่งวิธีการที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการขึ้นทะเบียนบริษัทและรายงานข้อมูล ได้แก่ การด�าเนิน
การดังกล่าวออนไลน์เช่นกัน อย่างไรก็ดี หากมีการก�าหนดให้บริษัทขนาดเล็กต้องขึ้นทะเบียนด้วย ไม่ควรคาดการณ์
ไปก่อนว่าบริษัทขนาดเล็กเหล่านี้สามารถเข้าถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการใช้ระบบออนไลน์ ดังนั้นจึง
จ�าเป็นต้องมีการอนุญาตให้สามารถขึ้นทะเบียนผ่านการยื่นเอกสารในรูปแบบกระดาษในบางกรณีด้วย

ต้องมีการจัดท�าฐานข้อมูลและระบบการถ่ายโอนข้อมูล โดยต้องสามารถรับประกันการรักษาความลับของข้อมูลดัง
กล่าวได้ ข้อมูลที่ควรเผยแพร่ผ่านทะเบียนควรเป็นข้อมูลที่สรุปมาแล้วเท่านั้น เช่น ข้อมูลที่ใช้เพื่อการค�านวนการเก็บ
รวบรวมและรีไซเคิลขยะ

การขึ้นทะเบียนบริษัท - ข้อกำาหนดพื้นฐานในการขึ้นทะเบียน
บริษัทที่มีหน้าที่ (ตามค�านิยามที่ก�าหนดไว้โดยระเบียบที่ใช้บังคับ) จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียน โดยให้ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

•   หมายเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีของบริษัท หรือหมายเลขระบุตัวตนภายในประเทศอื่น ๆ ของบริษัท
•  ชื่อและที่อยู่บริษัท
•  เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบการขึ้นทะเบียน รวมถึงข้อมูลการติดต่อ
•  ยี่ห้อ หรือประเภทของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทน�าเข้าสู่ตลาด (เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น)

บริษัทอาจได้รับหมายเลขทะเบียนตั้งแต่การขึ้นทะเบียนขั้นต้น

ภาพที่ 5 แสดงให้เห็นโครงสร้างในกรณีที่ PRO เป็นผู้จัดการทะเบียน หน่วยงานภาครัฐยังคงมีหน้าที่ในการติดตาม
ระบบ แต่ไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดการ

◀
ภาพที่ 5

ทะเบียนซึ่ง PRO 
เป็นผู้จัดการ

ผูผ้ลิต และผู้นำาเข้า

การมอบอ�านาจและการ
ข้ึนทะเบียน

อ�านาจและการควบคุม

การรายงาน

PRO และ ทะเบียน

ผูผ้ลิต และผู้นำาเข้า

หน่วยงานภาครัฐ
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ข้อมูลที่รายงานปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่มีการนำาเข้าสู่ตลาด
หากบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้ระบบ EPR ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันไป บริษัทต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติม
ในรายงานด้วย ตัวอย่างเช่น หากบริษัทสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ระบบการรับคืนบรรจุภัณฑ์แบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม 
ทางเลือกที่บริษัทเลือกนั้นจะต้องได้รับการบันทึกไว้ในทะเบียนด้วย นอกเหนือจากข้อก�าหนดในการรายงานขั้นพื้น
ฐานแล้ว อาจมีข้อก�าหนดให้ต้องมีการรายงานเพิ่มเติมได้ในหลาย ๆ ระดับ ขึ้นอยู่กับข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจต้องรายงาน
ในบางประเทศเนื่องมาจากขนาดของบริษัทที่มีหน้าที่ และ/หรือ ปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่มีการน�าเข้าสู่ตลาด ทั้งนี้ 
ทุกบริษัทต้องมีการแสดงรายละเอียดพื้นฐานเป็นขั้นต�่า และในระเบียบของระบบ EPR ควรต้องมีการก�าหนดเกณฑ์
ที่ชัดเจนซึ่งการด�าเนินการใด ๆ ที่เกินกว่าเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องมีการรายงานข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลที่บริษัทที่มีหน้าที่ต้องรายงาน ต้องมีรายละเอียด เช่น น�้าหนักของบรรจุภัณฑ์ที่มีการน�าเข้าสู่ตลาด (ข้อมูลส่วน
นี้จ�าเป็นต่อการค�านวณโควตาเช่นกัน) และสัดส่วนของวัสดุแต่ละประเภทที่มีการก�าหนดนิยามเอาไว้ที่รวมอยู่ในขยะ
แต่ละตัน จ�านวนหน่วยที่แต่ละบริษัทน�าเข้าสู่ตลาดอาจเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล รายงานอาจต้องมีการส่งมอบเป็น
รายปี หรือรายเดือน

หากข้อมูลที่มีการรายงานได้รับการตรวจสอบเป็นประจ�าจะเป็นสิ่งที่ดี ไม่ว่าโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือผู้ตรวจสอบ
ภายนอกอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติ

•   หากผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติท�าการตรวจสอบเป็นการทั่วไป หรือโดยสุ่มตรวจ จะต้องมีการก�าหนดกฎเกณฑ์ 
 และระเบียบเอาไว้ และจะต้องมีจ�านวนผู้ตรวจสอบที่เพียงพอ
•   การตรวจสอบโดยหน่วยงานภาครัฐ จ�าเป็นต้องมีการมอบอ�านาจหน้าที่อย่างชัดเจนให้กับหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ 
 ตรวจสอบ รวมถึงจ�าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในจ�านวนที่เพียงพอด้วย

บริษัทที่ต้องขึ้นทะเบียน
กฎหมายต้องระบุค�านิยามที่ชัดเจนว่าบริษัทที่มีหน้าที่ต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง หากมีการก�าหนดหน้าที่ในการขึ้น
ทะเบียนไว้โดยไม่ค�านึงถึงปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทผลิตหรือไม่ค�านึงถึงผลประกอบการ จะท�าให้บริษัทขนาด
เล็กจ�านวนมากอาจมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลแก่ทะเบียน ซึ่งในกรณีเช่นนี้ บริษัทขนาดเล็กดังกล่าวอาจไม่มีความ
สามารถในการเข้าถึงเครื่องมือทางเทคนิคดังเช่นบริษัทขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงควรต้องมีการก�าหนดค�านิยามของบริษัท
ขนาดเล็ก และไม่ควรก�าหนดหน้าที่อื่นใดเพิ่มเติมให้กับบริษัทเหล่านี้ นอกเหนือจากหน้าที่ในการขึ้นทะเบียน 
สามารถใช้กระบวนการรายงานที่ไม่ซับซ้อนเพื่อลดภาระที่บริษัทขนาดเล็กต้องแบกรับเมื่อมีการรายงานข้อมูล

หมายเลขทะเบียนอาจได้รับการก�าหนดไว้หรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ดี หากมีหมายเลขดังกล่าว ซึ่งจะได้รับการระบุไว้ใน
เอกสารของบริษัทต่าง ๆ (เช่น ในใบแจ้งหนี้) จะท�าให้สามารถระบุตัวบริษัทได้ และหมายเลขเฉพาะนี้ยังเป็นการ
ก�าหนดให้บริษัทสามารถก�าหนดและจ�าหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้นอีกด้วย

ความโปร่งใสและการรักษาความลับของข้อมูล
การขึ้นทะเบียนควรได้รับการออกแบบในลักษณะที่จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ แก่สาธารณะ 
ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยแก่สาธารณะจะต้องได้รับการก�าหนดไว้ในระเบียบที่ก�ากับดูแลการขึ้นทะเบียน เนื่องจาก
องค์กรที่รับขึ้นทะเบียนไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดได้  ระบบการขึ้นทะเบียนจึงควรแบ่งประเภทข้อมูลออกเป็น
สองส่วน: ส่วนแรก ได้แก่ ข้อมูลที่สามารถและควรเปิดเผยต่อสาธารณะ และอีกส่วนหนึ่งคือข้อมูลที่เป็นความลับ 
ส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทที่ขึ้นทะเบียนควรได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ข้อมูลในส่วนนี้ควรประกอบ
ด้วยชื่อของและที่อยู่ของบริษัท และหากจ�าเป็นก็ควรระบุรายละเอียดว่าบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้ระบบ EPR 
อย่างไร (หรือ ประเภทของกิจกรรมการบ�าบัด/ก�าจัดขยะที่ด�าเนินการ) 
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การเปิดให้บริษัทที่เป็นคู่แข่งขันทางการค้าเข้าถึงข้อมูลการขึ้นทะเบียนจะเป็นวิธีการที่ส�าคัญในการช่วยจ�ากัดการ
ฉวยผลประโยชน์ (Free riders) โดยให้บริษัทต่างๆ ได้มีการตรวจสอบว่าบริษัทคู่แข่งได้ขึ้นทะเบียนหรือไม่และอาจ
รวมถึงรูปแบบของระบบ EPR ที่ใช้ เช่น รูปแบบองค์กร PRO หรือรูปแบบความรับผิดชอบของผู้ผลิตรายเดียว  (IPR) 
ส่วนข้อมูลที่เป็นความลับของการขึ้นทะเบียน มักจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่แต่ละบริษัทได้ใช้ในการ
บรรจุผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่ายในตลาด

ขั้นตอนในการจัดทำาระบบขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีหน้าที่ 
•   ระยะที่ 1: ระยะเตรียมการ
 ›   ระยะ 1 ก – สร้างความชัดเจนในการก�ากับดูแล: ภาคส่วนใดควรเป็นผู้จัดท�าและดูแลการขึ้นทะเบียน ภาค

ส่วนใดควรเป็นหน่วยงานก�ากับดูแล ควรมีการจัดตั้งคณะท�างานเพื่อการเตรียมการส�าหรับขั้นตอนต่อไป (รวม
ถึงผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและภาคธุรกิจ) ค�านวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบขึ้นทะเบียน (เครื่องมือ
อุปกรณ์ บุคลากร และค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง) ก�าหนดวิธีการรายงานข้อมูลให้ชัดเจน (เช่น วิธีการทางออนไลน์ 
โทรสาร หรือระบบเปิด (Open Interface)) รวมถึงวิธีการในการติดต่อสื่อสาร

 ›   ระยะ 1 ข – จัดท�ากรอบกฎหมาย: ระเบียบควรก�าหนดว่าภาคส่วนใดมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจใด หน่วยงาน
ใดจะเป็นผู้จัดท�าระบบขึ้นทะเบียน มีอ�านาจอย่างไรบ้าง และจะมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท�าระบบ
ขึ้นทะเบียนอย่างไร กฎหมายควรระบุบุคคลที่มีหน้าที่ในการรายงานข้อมูลตามที่ก�าหนด (ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่
บริษัทด�าเนินการด้วยตนเอง หรือด�าเนินการผ่านบุคคลอื่นที่ท�าการในนามบริษัท วิธีการจัดการกับบริษัทที่ตั้ง
อยู่นอกประเทศ วิธีการจัดการกับการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น) ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูล
ส�าคัญที่ 05

•  ระยะที่ 2: เริ่มการขึ้นทะเบียน
 ›   โครงสร้างของฐานข้อมูลและส่วนหน้าบ้าน (Front end) หรือระบบปฏิบัติการส�าหรับภาคส่วนต่างๆ ที่ใช้ขึ้น

ทะเบียนจะต้องได้รับการพัฒนาให้พร้อมใช้งานและมีการก�าหนดหรืออธิบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลหรือความ
ปลอดภัยของข้อมูลไว้อย่างชัดเจน 

 ›   ด�าเนินการให้มั่นใจว่ามีเวลาเพียงพอที่จะทดสอบระบบการรายงานและระบบประมวลผลข้อมูล ระบบขึ้น
ทะเบียนควรต้องสามารถใช้งานได้ดีล่วงหน้าก่อนวันที่เปิดให้บริษัทขึ้นทะเบียน  เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่รับผิด
ชอบของตน และต้องมีการก�าหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 ›   บริษัทที่มีหน้าที่ซึ่งมีส่วนร่วมในการขึ้นทะเบียนจะต้องทราบข้อมูลการขึ้นทะเบียน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ในเรื่อง
ของการขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ใน
เรื่องดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน

•  ระยะที่ 3: การประเมินผลและการพัฒนา
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เอกสารเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม

PREVENT Waste Alliance (2021). 
Video series: 
EPR Explained! (04) Register of  
obliged companies

Register of Central Agency “Verpackungsregister” (Germany). 
https://oeffentliche-register.verpackungsregister.org/Producer

Register of Fost Plus (Belgium). 
https://www.ivcie.be/wp-content/uploads/2019/03/Erkenning-F-2018-EN.pdf

ZAReg (Austria). 
https://secure.umweltbundesamt.at/eras/registerabfrageVerpackungVHVSearch.do
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หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 05
ควรออกแบบกรอบการกำากับดูแลระบบ EPR อย่างไร

หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญนี้กล่าวถึงข้อก�าหนดส�าหรับกรอบกฎหมายในระดับประเทศ (กฎหมาย ข้อบังคับ ค�าสั่ง 
ข้อบัญญัติ เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบททางกฎหมายของประเทศนั้น) และเนื้อหาขั้นพื้นฐานที่ควรต้องบรรจุไว้
ในกรอบกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งยังอธิบายถึงเครื่องมือเชิงนโยบายของระบบ EPR เช่น เป้าหมายการเก็บ
รวบรวม และรีไซเคิล หน้าที่ของบริษัทในภาคเอกชน และการด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีความยืดหยุ่นมาก
เพียงพอต่อการจัดตั้งองค์กร PRO รวมถึงการติดตามและประเมินผลด้วย

การจัดการขยะในประเทศรายได้ต�่าหรือรายได้ปานกลาง มักด�าเนินการอย่างไม่เป็นระบบ และขาดเงินสนับสนุน
อย่างมาก หน่วยงานท้องถิ่นมักจะขาดแคลนทรัพยากรในการจัดการและงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการด�าเนินงานและการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่มีการแยกขยะที่แหล่งก�าเนิด และไม่มีทางเลือกในการจัดการ
ขยะแต่ละประเภท รวมถึงขยะบรรจุภัณฑ์ ในบริบทนี้ EPR เป็นแนวคิดส�าคัญที่จะท�าให้เกิดการน�าขยะบรรจุภัณฑ์
กลับมาหมุนเวียนในห่วงโซ่คุณค่าของบรรจุภัณฑ์ โดยการก�าหนดให้บริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies) ต้องรับ
ผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตน ในฐานะที่ EPR เป็นแนวทางหนึ่งในการก�ากับดูแล ระบบ EPR จึงจ�าเป็นต้องมีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น ภาครัฐจึงมีบทบาทที่ส�าคัญอย่างยิ่งใน
การจัดให้มีกรอบกฎหมายเพื่อรองรับระบบ EPR ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ การจัดให้มีกรอบกฎหมายที่เหมาะสมจะท�าให้ผู้
ผลิตสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงในการจัดการขยะ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าการแข่งขันจะเป็นไปอย่าง
เท่าเทียมในบรรดาบริษัทที่มีหน้าที่อีกด้วย หากกระบวนการร่างกรอบกฎหมายนี้ด�าเนินการโดยมีการปรึกษาหารือ
กันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าบรรจุภัณฑ์จะช่วยให้การด�าเนินงานเป็นไปได้ดีขึ้น

โครงการภาคสมัครใจและระบบภาคบังคับ
ในหลายประเทศ การริเริ่มโครงการที่ภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้ขับเคลื่อน (โดยเฉพาะที่น�าโดยผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ และผู้น�าเข้า) นั้นมีการด�าเนินการอยู่แล้ว โครงการภาคสมัครใจเป็นวิธีการที่ดีส�าหรับการเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะ แต่โครงการภาคสมัครใจของบริษัทมักจะอิงกับงบประมาณด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) และ/หรือ จ�ากัดอยู่เพียง
โครงการที่จัดการกับขยะวัสดุเพียงบางประเภทที่มีมูลค่าตลาดเท่านั้น ส่วนการเก็บรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลขยะ
บรรจุภัณฑ์ทุกประเภทในปริมาณมาก จ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีกระแสเงินทุน (financial flow) ที่มาก
ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างโครงการธุรกิจที่มั่นคงเคียงคู่ไปกับห่วงโซ่คุณค่า 

เนื่องด้วยระบบส�าหรับการเก็บรวบรวมและการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ในครัวเรือนมักจ�าเป็นต้องมีเงินสนับสนุนเพิ่มเติม
จ�านวนมาก ดังนั้นโครงการตามความสมัครใจจะไม่สามารถตอบโจทย์การด�าเนินการดังกล่าวได้ จึงจ�าเป็นต้องมี
กรอบด้านนิติบัญญัติและกฎหมายที่ค�านึงถึงหลักการความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต และ หลักการ “ผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่าย” ซึ่งทั้งสองหลักการดังกล่าวต่างมีความส�าคัญต่อการแข่งขันที่มีความเท่าเทียม หลักการของ EPR นั้นได้มี
การอภิปรายไว้อย่างละเอียดในคู่มือเชิงปฏิบัติการด้าน EPR ที่มีการรับรองในการประชุมสมัชชาประเทศภาคี
อนุสัญญาบาเซลครั้งที่ 14 (พ.ศ. 2562) 1

 

ระบบ EPR ภาคบังคับจ�าเป็นต้องมีพื้นฐานทางกฎหมายที่ก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ในการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
บรรจุภัณฑ์ พื้นฐานทางกฎหมายดังกล่าวหมายถึงการก�าหนดวัตถุประสงค์ และมาตรการทั้งหมดที่ออกแบบมาเพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวไว้โดยสมบูรณ์ เจาะจง และไม่คลุมเครือในกรอบกฎหมาย โดยพื้นฐานทางกฎหมายที่
รองรับระบบ EPR อาจได้รับการก�าหนดไว้ในกรอบกฎหมายส�าหรับบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะ หรืออาจเพิ่มเติมไว้ใน
กฎหมายทั่วไปว่าด้วยสิ่งแวดล้อม หรือในกฎหมายอื่น ๆ ก็ได้ กรอบกฎหมายดังกล่าวอาจได้รับการตราเป็นพระราช
บัญญัติ ข้อบังคับองค์กร พระราชกฤษฎีกา ค�าสั่ง หรือตราสารทางกฎหมายอื่น ๆ ตามสมควรของประเทศนั้น ๆ 

1   Basel Convention (2019) Revised draft practical manual on extended producer responsibility (UNEP/
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กรอบทางกฎหมายยังควรจะต้องระบุรายละเอียดของบทลงโทษ/ค่าปรับที่บริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies) 
จะต้องรับผิดชอบหากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้กรอบกฎหมายดังกล่าว บทลงโทษควรต้องสอดคล้องกับวิธี
การบังคับใช้กฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศดังกล่าวด้วย

ตารางด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบแง่มุมที่ส�าคัญของระบบ EPR ภาคบังคับ (ที่มีการปฏิบัติตามและการก�ากับดูแล
อย่างมีประสิทธิภาพ) และโครงการ EPR ตามความสมัครใจ

หลักเกณฑ์ ระบบ EPR ภาคบังคับ โครงการ EPR ตามความสมัครใจ

การเงินและความยั่งยืน ในเมื่อมีการก�าหนดค�านิยามที่ชัดเจนของบริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies) แล้ว นับได้
ว่ามีพื้นฐานทางกฎหมายที่มั่นคงส�าหรับการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานในระยะยาว 
ซึ่งถือว่าเป็นข้อพิจารณาที่มีความส�าคัญอย่างมากต่อนักลงทุน 

ระบบ EPR เป็นระบบที่ก�าหนดให้ผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ (ซึ่งอาจมีจ�านวนหลาย
พันราย หรือมากกว่านั้น) ต้องสมทบเงินให้กับระบบ และบริษัทเหล่านี้มักบวกค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม
ขึ้นไว้ในราคาของผลิตภัณฑ์

เนื่องจากไม่มีการก�าหนดหน้าที่ บริษัทแต่ละรายจะเป็นผู้ก�าหนดเองว่า บริษัทต้องการลงทุนใน
โครงการหรือไม่ และเป็นเงินจ�านวนเท่าใดโดยขึ้นอยู่กับความสมัครใจของบริษัท ดังนั้น จึงไม่มี
การรับประกันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

การสมทบเงินสนับสนุนโดยบริษัทแต่ละรายมักมีจ�านวนไม่มาก เมื่อเทียบกับจ�านวนเงินสมทบที่
บริษัทต้องจ่ายในระบบ EPR ภาคบังคับ

การแข่งขัน เนื่องจากทุกบริษัทที่น�าบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ตลาดมีหน้าที่ต้องช�าระค่าธรรมเนียมให้กับระบบ EPR 
ระบบ EPR ลักษณะนี้จึงไม่กระทบกับการแข่งขัน กฎต่าง ๆ จะใช้บังคับกับบริษัทที่มีหน้าที่ 
(Obliged companies) ทุกรายโดยเท่าเทียมกัน 

มีเพียงแค่ไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในมาตรการตามความสมัครใจ และบริษัทเหล่านั้นอาจ
ต้องแบกรับความเสียเปรียบด้านความสามารถในการแข่งขัน 

ระบบระดับประเทศ หากมีกรอบทางกฎหมายที่มั่นคง ระบบ EPR อาจได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยครอบคลุมทั้งประเทศ
ก็ได้ (หรือครอบคลุมภูมิภาค/กลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีการก�าหนดไว้อย่างชัดเจน)

เป็นไปไม่ได้ที่จะจัดตั้งระบบเพื่อการเก็บรวบรวมขยะแบบครบวงจรระดับประเทศที่ครอบคลุม
ขยะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดโดยอยู่บนฐานของความสมัครใจ

◀
ตารางที่ 1

ระบบ EPR ภาคบังคับ 
และ โครงการ EPR 
ตามความสมัครใจ
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◀
ตารางที่ 1

ระบบ EPR ภาคบังคับ 
และ โครงการ EPR 
ตามความสมัครใจ

หลักเกณฑ์ ระบบ EPR ภาคบังคับ โครงการ EPR ตามความสมัครใจ

การติดตามผล สามารถติดตามการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายได้อย่างใกล้ชิด ถ้าหากหน่วยงานของรัฐ
มีทรัพยากรเพียงพอที่จะด�าเนินการดังกล่าว

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามความสมัครใจแล้ว ก็ไม่มีระบบการติดตามผลอย่างเป็น
ทางการอื่นใด ที่จะใช้ตรวจสอบว่าโครงการตามความสมัครใจนั้นบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และ
นอกจากนี้ยังไม่มีความสามารถในการวางแผนที่เชื่อถือได้อีกด้วย

ผลลัพธ์ สามารถพัฒนาระบบการจัดการขยะที่ยั่งยืนได้ โดยประกอบด้วย:

•   ระบบการเก็บรวบรวมขยะครบวงจร
•   โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการรีไซเคิล
•   อุตสาหกรรมการรีไซเคิลที่สามารถท�าก�าไร และมีคุณภาพสูง
•   การก�าจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
•   ผู้มีส่วนร่วมในตลาดที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดว่าด้วยการก�าจัดขยะ
•   การศึกษา/การให้ข้อมูล/การสื่อสาร

ผลลัพธ์ค่อนข้างจ�ากัด ไม่สามารถถือได้ว่าโครงการตามความสมัครใจเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด�าเนินงานที่เชื่อถือได้ในระบบการจัดการขยะที่ยั่งยืน เนื่องจากไม่สามารถร้องเรียนระบบได้ 
ซึ่งหมายความว่า โครงการมักจะยุติการด�าเนินงานเมื่อไม่มีเงินสนับสนุน

องค์ประกอบเชิงนโยบายหลักของกรอบกฎหมายสำาหรับระบบ EPR
เพื่อให้ระบบ EPR สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ได้ ขอบเขตของกรอบการก�ากับดูแลที่ท�าหน้าที่รองรับ
ระบบนั้นจะต้องได้รับการก�าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยละเอียด

ตัวอย่างจากหลาย ๆ ประเทศที่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย EPR แสดงให้เห็นว่าไม่มีกรอบกฎหมายแบบใดที่
เป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดและสามารถใช้บังคับได้อย่างเป็นสากล ส�าหรับระบบ EPR ของบรรจุภัณฑ์ กฎหมายที่รองรับ

|  58

ถัดไปก่อนหน้าเมนู อภิธานศัพท์ รายงานการศึกษาย้อนกลับ

https://prevent-waste.net/en/epr-toolbox


ระบบ EPR ทุกระบบนั้นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกรอบกฎหมาย และยุทธศาสตร์ระดับประเทศของประเทศนั้น 
ด้วยความแตกต่างเหล่านี้ จึงกล่าวได้ว่ากฎหมายที่มีอยู่แล้วมักจะครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้:

ก. วัตถุประสงค์
ข. ศัพท์เฉพาะและค�านิยาม
ค. PRO ภาคบังคับ/ผู้ควบคุมระบบ
ง. ผู้ผลิตและผู้น�าเข้าที่มีหน้าที่ (Obliged companies)
จ. ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ระบบ EPR
ฉ. ขอบเขตการระดมทุนและการค�านวณทางการเงิน
ช. ระบบและเป้าหมายการเก็บรวบรวมขยะ
ซ. เป้าหมายของการคัดแยก รีไซเคิล และบ�าบัดขยะ
ฌ. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานเทศบาล/หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
ญ. การมีส่วนร่วมจากผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลอิสระ (informal sector)
ฎ. การติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูล และมาตรการด้านการศึกษา
ฏ. ความรับผิดชอบและพันธกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลไกการติดตามผล
ฐ. บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบอื่น ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ฑ. แรงจูงใจ
ฒ. บทลงโทษ

ก. วัตถุประสงค์
การก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้ในกฎหมายที่รองรับนั้นเป็นสิ่งส�าคัญ เพราะกฎหมายที่รองรับระบบ EPR จะถูกน�ามา
บังคับใช้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ดังกล่าว และภาพรวมความส�าเร็จก็จะประเมินจากการบรรลุซึ่ง
วัตถุประสงค์เหล่านั้นเช่นกัน วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ควรต้องสามารถวัดผลได้ บรรลุได้จริง และต้องมีการก�าหนด
ให้ชัดเจนว่าภาคส่วนใดเป็นผู้มีหน้าที่ในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ทั่วไป จะได้รับการก�าหนดขึ้นในบริบทของกลยุทธ์เชิงนโยบายของประเทศที่มีการจัดตั้งระบบ EPR 
วัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้ส�าหรับ EPR อาจรวมถึง การลดขยะบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและระบบการ
เก็บรวบรวม การส่งเสริมการรีไซเคิลการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมความ
สามารถในการรีไซเคิล และการเอื้อให้เกิดแหล่งเงินทุนที่เชื่อถือได้

วัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่เป้าหมายเฉพาะที่ก�าหนดไว้ส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย ซึ่งอาจรวมถึง เป้าหมาย
ส�าหรับการเก็บรวบรวม อัตราการรีไซเคิล และสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลที่น�าไปใช้ในบรรจุภัณฑ์แทนที่วัตถุดิบตั้งต้น เป้า
หมายเหล่านี้มีผลผูกพันและต้องสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น กฎระเบียบจึงควรพิจารณาถึงเป้าหมายด้วย ▶ ดูหนังสือ
สรุปข้อมูลส�าคัญที่ 12 และ 13

ข. ศัพท์เฉพาะและคำานิยาม
ส่วนประกอบหนึ่งที่ส�าคัญส�าหรับกรอบการก�ากับดูแลได้แก่การใช้ค�านิยามที่ชัดเจน และไม่เปิดช่องให้ต้องมีการ
ตีความ :

•    บรรจุภัณฑ์ (บรรจุภัณฑ์เพื่อการจ�าหน่าย บรรจุภัณฑ์น�้าหนักเบา บรรจุภัณฑ์เพื่อการบริการ บรรจุภัณฑ์เพื่อ 
 การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ�้าได้ บรรจุภัณฑ์ภายในระบบ)

•   แหล่งก�าเนิดเทียบเท่า (สถานที่ซึ่งไม่ใช่ครัวเรือน ซึ่งผลิตขยะที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับครัวเรือน ซึ่งอาจรวมถึง 
 โรงพยาบาล โรงแรม ภัตตาคาร และส�านักงาน)
•  บริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies) (บริษัทที่มีหน้าที่ต้องมีส่วนร่วมในระบบ เช่น ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า 
 และบุคคลอื่น ๆ ตามสมควร)
•   ผู้ควบคุมระบบ (รายละเอียดวิธีการปฏิบัติการของ PRO และผลที่จะมีต่อทั้งระบบ)
•   ค�าศัพท์เฉพาะที่มีการอ้างถึงในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของล�าดับชั้นของขยะ (waste management hierarchy) 
 (การป้องกัน การเตรียมการเพื่อการน�ากลับมาใช้ซ�้า การรีไซเคิล การบ�าบัด การแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน  
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◀
ตารางที่ 2

เสาหลักส�าหรับ
กฎหมายพื้นฐานที่
รองรับระบบ

 การก�าจัด)
•   ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (ความหมายของค�านี้เป็นการทั่วไปในบริบทของระบบการจัดการขยะ และ 
 ความหมายของค�านี้ส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย)
•   ทะเบียน (ทะเบียนมีความหมายว่าอย่างไรตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายที่รองรับ และข้อมูลในทะเบียนประกอบ 
 ด้วยข้อมูลใดบ้าง)

บริบทเฉพาะของแต่ละประเทศอาจท�าให้มีความจ�าเป็นต้องก�าหนดค�านิยามอื่น ๆ เพิ่มเติมไว้ในกรอบกฎหมายด้วย 
(เป็นไปตามวิธีการบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในประเทศนั้น ๆ)

ค. ผู้ควบคุมระบบภาคบังคับ (PRO)
จะต้องมีการก�าหนดนิยามของเสาหลักสามประการตามที่ได้บรรยายด้านล่างไว้ในกฎหมายที่รองรับระบบ EPR:

โครงสร้าง และสมาชิก หน้าที่รับผิดชอบของ PRO สิทธิของ PRO

•   PRO จะมีอ�านาจผูกขาด (มี PRO 
เพียงรายเดียว) หรือจะมีการ
แข่งขัน

•    สมาชิกของ PRO ได้แก่ภาคส่วน
ใดบ้าง (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วง
โซ่อุปทานทุกรายสามารถเป็น
สมาชิกของ PRO ได้ หรือจะมี
เพียงบริษัทไม่กี่รายเท่านั้น)

•    หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล

•  ภารกิจภาคบังคับที่ PRO ต้องด�าเนินการ (เช่น การสร้างระบบที่ครอบคลุมถึงการเก็บ
   รวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์ การขึ้นทะเบียน การเก็บเงินเพื่อการด�าเนิน
   ภารกิจดังกล่าวจากบริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies))
•  หน้าที่ในการจัดท�าบันทึก และการตรวจสอบ
•  วิธีการซึ่งภาคส่วนผู้เก็บรวบรวมขยะพลาสติกอิสระ (informal sector) จะได้รับผนวกไว้ใน             
    ระบบ
•  การประสานงานกับหน่วยงานเทศบาล/หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
•  การวิจัยและพัฒนา
•  มาตรการที่ต้องบังคับใช้เพื่อป้องกันการทิ้งขยะไม่เป็นที่ และการทิ้งขยะโดยมิชอบ

•   สิทธิในการแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบ
•   สิทธิในการมอบอ�านาจให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
•   สิทธิในการเข้าสถานที่
•   สิทธิในการก�าหนดค่าปรับ

 ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 02
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ง. ผู้ผลิตและผู้นำาเข้าที่มีหน้าที่ (Obliged companies)
ในระบบ EPR กรอบกฎหมายควรต้องก�าหนดไว้ให้ชัดเจนว่า ภาคส่วนใดเป็นผู้มีหน้าที่ต้องช�าระค่าธรรมเนียมให้กับ
ระบบ และจะมีการก�าหนดตัวผู้ที่มีหน้าที่ดังกล่าวที่จุดหรือต�าแหน่งใดในระบบ ถ้อยค�าที่ใช้ในกรอบกฎหมายอาจมี
ลักษณะ เช่น “บริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies) หมายถึงบริษัทที่น�าบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ตลาดภายในประเทศ 
ก. ซึ่งบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวถูกน�าไปใช้และก�าจัดทิ้งภายในอาณาเขตของประเทศ ก.” ดังนั้น ผู้ผลิตภายในประเทศและ
ผู้น�าเข้าต่างอยู่ภายใต้ก�าหนดค�านิยามของบริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies) จากค�านิยามดังกล่าว จุดที่มีการ
วัดปริมาณบรรจุภัณฑ์เพื่อการด�าเนินงานภายใต้ระบบ EPR นั้น จึงเป็นจุดที่บริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies) 
น�าวัสดุบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเข้าสู่ตลาดเป็นครั้งแรกในประเทศนั้น ๆ บริษัทดังกล่าวจะต้องขึ้นทะเบียนกับ PRO และ
จัดหาข้อมูลทุกอย่างที่ PRO ก�าหนดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของตน การค�านวณจ�านวนเงินสมทบ (แบบรายปี) ที่บริษัท
ที่มีหน้าที่ (Obliged companies) ต้องช�าระแก่ระบบ EPR นั้นอาจค�านวณโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว

ค�านิยามของบริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies)  และบรรจุภัณฑ์ในระบบที่ชัดเจนที่ควรต้องก�าหนดไว้ใน
ระบบนั้น มีความส�าคัญเพื่อการท�าให้มั่นใจว่า: 

•   มีการช�าระค่าธรรมเนียม EPR ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นที่มีการใช้งาน ซึ่งได้กลายเป็นขยะภายในประเทศนั้น ๆ 
•   บริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies) ไม่ต้องช�าระเงินซ�้าซ้อนส�าหรับบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ณ ต�าแหน่งที่ต่างกัน

ในห่วงโซ่อุปทาน
•   มีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อยืนยันว่าบริษัทใดมีหน้าที่ต้องช�าระเงินให้กับระบบ EPR และต้องช�าระเป็น

จ�านวนเท่าใด และได้ท�าการช�าระตามที่ก�าหนดแล้วหรือไม่

จ. ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ระบบ EPR
กรอบกฎหมายต้องก�าหนดว่าระบบ EPR ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์ประเภทใดบ้างซึ่งผลิตโดยบริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged 
companies) (เช่น โครงการครอบคลุมวัสดุทุกประเภทหรือไม่ อาทิ พลาสติก กระดาษ โลหะ และแก้ว หรือ
ครอบคลุมเฉพาะบรรจุภัณฑ์บางประเภทเช่น ขยะบรรจุภัณฑ์จากครัวเรือน จากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม
เท่านั้น)

กรอบกฎหมายอาจรวมถึงประเภทของบรรจุภัณฑ์เฉพาะอย่างที่นิยามไว้ในโครงการ EPR เช่น วัสดุพลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวเฉพาะบางประเภท การก�าหนดประเภทของบรรจุภัณฑ์ใด ๆ เป็นการเฉพาะต้องมีการก�าหนดไว้ในเอกสาร
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนด้วย

ฉ. ขอบเขตการระดมทุนและการคำานวณทางการเงิน
ส่วนแบ่งที่แน่นอนของค่าบริการที่บริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies) ต้องช�าระ จะต้องมีการระบุไว้อย่าง
ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ EPR จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือไม่ หรือหน่วยงานเทศบาล/หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นจะต้องสมทบเงินค่าใช้จ่ายส�าหรับการเก็บรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลด้วยหรือไม่

บริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies) ควรต้องเป็นผู้สมทบเงินจ�านวนมากส�าหรับต้นทุนโดยรวมของระบบ ใน
ขณะเดียวกัน บริษัทที่มีหน้าที่ทั้งหมด (Obliged companies) จะต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และจะต้องไม่
ถูกบังคับให้ช�าระเงินเกินกว่าส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม

กรอบทางกฎหมายยังสามารถก�าหนดได้ว่า เงินค่าธรรมเนียมที่บริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies) ต้องช�าระ
นั้น ควรต้องได้รับการลดหย่อนหรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับว่าบรรจุภัณฑ์นั้นๆของบริษัทสามารถรีไซเคิลได้ยากหรือง่าย
เพียงใด (เช่น ค่าธรรมเนียมของขยะบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ควรน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคลไม่ได้หรือไม่) 
หากระบบมีการลดหย่อนค่าธรรมเนียม ก็ควรต้องมีการก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ส�าหรับการค�านวณค่าธรรมเนียมที่
ต้องช�าระไว้ให้ชัดเจนด้วย ในระบบลดหย่อนค่าธรรมเนียมบางประเภท PRO จะเป็นผู้ตัดสินว่าค่าธรรมเนียมควรได้
รับการปรับลดหย่อนอย่างไร หาก PRO จะเข้ารับหน้าที่รับผิดชอบนี้ กรอบทางกฎหมายอาจใช้ถ้อยค�าที่มีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ยังคงต้องบัญญัติข้อก�าหนดทั่วไปว่าต้องมีการค�านึงถึงความสามารถในการรีไซเคิลได้ด้วยเมื่อมี
การพิจารณาเรื่องการก�าหนดค่าธรรมเนียม EPR

 ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 03
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ช. ระบบและเป้าหมายการเก็บรวบรวมขยะ
กรอบกฎหมายควรระบุถึงด้านต่าง ๆ ของระบบการเก็บรวบรวมขยะ ดังต่อไปนี้:

•    ชิ้นส่วนวัสดุ: กรอบกฎหมายควรระบุว่า ชิ้นส่วนวัสดุทั้งหมดจะต้องมีการเก็บรวบรวมตั้งแต่การเริ่มต้นระบบ EPR  
 หรือไม่ หรือระบบ EPR จะครอบคลุมเพียงชิ้นส่วนวัสดุบางประเภทก่อนในช่วงแรก เช่น ชิ้นส่วนวัสดุที่มีตลาด 
 วัสดุรีไซเคิลรองรับอยู่แล้ว

•   สัดส่วนของครัวเรือนที่อยู่ภายใต้ระบบ: เมื่อมีการยอมรับเอากรอบกฎหมายแล้ว ระบบการเก็บรวบรวมจะไม่ 
 สามารถจัดตั้งขึ้นได้ในทันทีส�าหรับทุกครัวเรือน และแหล่งก�าเนิดขยะที่เทียบเท่าอื่น ๆ ในประเทศ แต่จะต้อง 
 เป็นการจัดตั้งขึ้นทีละขั้นตอน โดยการด�าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนดังกล่าวมีทางเลือกที่หลากหลาย กรอบ  
 กฎหมายควรต้องก�าหนดเป้าหมายว่าระบบที่ครบวงจรซึ่งครอบคลุมครัวเรือนทั้งหมดร้อยละ 100 ทั่วทุกพื้นที่ 
 ทางภูมิศาสตร์ที่มีการด�าเนินโครงการ EPR ควรต้องได้รับการจัดตั้งแล้วเสร็จเมื่อใด หากไม่สามารถครอบคลุม 
 ครัวเรือนทั้งร้อยละ 100 ในบริเวณพื้นที่โครงการได้ในเบื้องต้น เป้าหมายที่ตั้งอาจเป็นการครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ  
 50 ให้ได้ภายในเวลา 3 ปี และเพิ่มขึ้นจนเป็นร้อยละ 100 ภายในเวลา 5 ปี อีกกลยุทธ์หนึ่งได้แก่ การจ�ากัดระบบ  
 EPR ให้เป็นการเก็บรวบรวมขยะในบริเวณจังหวัด/พื้นที่เทศบาลแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น ปริมาณ 
 บรรจุภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมได้จากพื้นที่เหล่านี้ จะสามารถน�าไปเปรียบเทียบกับปริมาณทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่มี 
 บรรจุภัณฑ์ที่ได้น�าเข้าสู่ตลาดภายในประเทศโดยบริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies) และได้มีการเก็บค่า 
 ธรรมเนียมส�าหรับการน�าเข้าสู่ตลาดดังกล่าว หากมีการบังคับระบบ EPR แบบทีละขั้นตอน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านโครงการน�าร่องต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบในอนาคต
    ▶ ดูรายงานการศึกษา สาธารณรัฐชิลี 

•   ประเภทของระบบการเก็บรวบรวม: PRO สามารถก�าหนดประเภทของระบบการเก็บรวบรวมที่จะน�ามาใช้ได้ 
(เช่น การเก็บรวบรวมจากครัวเรือน หรือการเก็บรวบรวมจากถังขยะสาธารณะ) ตามสัญญาที่ท�าไว้กับหน่วยงาน
เทศบาล/หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรืออาจก�าหนดไว้ในกฎหมายที่รองรับระบบ EPR ก็ได้ กรอบกฎหมายต้องค�านึง
ถึงวิธีการในการผนวกผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลอิสระ (informal sector) เข้ากับระบบ EPR ด้วย ▶ ดูหนังสือ
สรุปข้อมูลส�าคัญที่ 06 และ 08

ซ. เป้าหมายของการคัดแยก รีไซเคิล และบำาบัดขยะ
เป้าหมายที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของระบบ EPR ได้แก่ การวางโครงสร้างเพื่อการเก็บรวบรวมและการรีไซเคิล หรือบ�าบัด
ขยะบรรจุภัณฑ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยเป้าหมายดังกล่าว กรอบกฎหมายควรต้องระบุว่าจะมีการวัดผลการด�าเนิน
การโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์อย่างไรตลอดช่วงระยะเวลาด�าเนินการ เพื่อดูว่ามีการบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ 

กฎหมายที่รองรับควรมีข้อก�าหนดทั่วไปในเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิล เช่น อัตราการบ�าบัดขยะ จ�านวนขั้นต�่า
ที่ต้องมีการเก็บรวบรวม และจะมีการค�านวณต่าง ๆ อย่างไร เช่น ต้องมีการบัญญัติว่าจะมีการรีไซเคิลโดยกระบวนการ
รีไซเคิลวัสดุส�าหรับบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดหรือไม่ และ/หรือ เมื่อใดที่จะมีการใช้เทคนิคทางเคมีหรือการแปรรูปให้เป็น
พลังงาน กรอบกฎหมายยังควรต้องก�าหนดเป้าหมายการรีไซเคิลที่แน่นอนส�าหรับชิ้นส่วนวัสดุที่แตกต่างกัน โดยมีการ
ระบุจ�านวนของวัสดุที่จะต้องรีไซเคิล หรือบ�าบัดต่อปี อัตราการรีไซเคิลอาจก�าหนดจาก (1) ปริมาณที่ PRO อนุญาต 
(2) ปริมาณที่มีการน�าเข้าสู่ตลาดในประเทศ หรือ (3) ปริมาณที่มีการเก็บรวบรวมจากระบบ เป้าหมายจะท�าได้จริง 
ต่อเมื่อสามารถวัดผลอย่างน่าเชื่อถือ ดังนั้น ข้อมูลที่แม่นย�าจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 07, 
11, 12 และ 13

ฌ. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานเทศบาล/หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
การที่หน่วยงานเทศบาล/หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดกับ PRO นั้นเป็นสิ่งส�าคัญที่จะบรรจุผลส�าเร็จ
ของระบบ EPR ในภาพรวม อีกทั้งยังเป็นการท�าให้มั่นใจว่า ระบบ EPR มีความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสิ่ง
แวดล้อม จะต้องมีการระบุบทบาทของหน่วยงานเทศบาล/หน่วยงานส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจนภายใต้กรอบกฎหมาย 
โดยก�าหนดหน้าที่รับผิดชอบเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานดังกล่าวไว้อย่างเจาะจง และวิธีการที่จะไม่ให้เกิดความขัดแข้ง
กับผู้ควบคุมระบบ (PRO)
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การติดต่อสื่อสารและการให้ข้อมูลนั้นก็มีความส�าคัญเช่นเดียวกัน ทุกครัวเรือนและแหล่งก�าเนิดขยะที่เทียบเท่าจะ
ต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระบบการเก็บรวบรวม และการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใด ๆ อยู่เป็นประจ�า หน่วยงานเทศบาล/
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นอาจท�าหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมกับประชาชน และสถานที่ที่มีการก่อให้เกิดขยะ และยังต้องรับ
ผิดชอบต่อการทิ้งขยะจากประเภทขยะใด ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบ EPR ดังนั้น หน่วยงานเทศบาล/หน่วยงานส่วนท้อง
ถิ่น ควรต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับผู้ควบคุมระบบ เพื่อตัดสินใจว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลใดบ้างให้ประชาชนรับ
ทราบ ผู้ใดจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ตอบค�าถาม ผู้ใดจะเป็นบุคคลติดต่อหลัก และวิธีการใดที่จะจัดหาเงินสนับสนุนส�าหรับ
กระบวนการติดต่อสื่อสารดังกล่าว รายละเอียดเฉพาะของกรอบกฎหมายหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องใด ๆ จะขึ้นอยู่กับ
บริบท และกรอบกฎหมายของประเทศนั้น ๆ 

ญ. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนนอกระบบ
ควรมีการผนวกการเก็บรวบรวมหรือกิจกรรมอื่นใดจากผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลอิสระ(informal sector) เข้ากับ
ระบบ EPR ผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลอิสระ (informal sector) จะต้องไม่สูญเสียรายได้ และควรได้รับการส่งเข้า
มายังระบบ EPR ที่เป็นทางการ กฎหมายที่รองรับโครงการ EPR อาจก�าหนดให้การบูรณาการดังกล่าวเป็นข้อ
ก�าหนดตามกฎหมายอย่างหนึ่งก็ได้ หรืออาจบัญญัติให้ PRO จัดท�าแผนว่ากิจกรรมที่อยู่นอกระบบเหล่านี้จะสามารถ
บูรณาการเข้ากับระบบได้อย่างไร กฎหมายที่รองรับควรก�าหนดว่าผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลอิสระ (informal 
sector) จะมีส่วนร่วมกับระบบ EPR ได้อย่างไร และหน้าที่รับผิดชอบของ PRO ในประเด็นนี้ได้แก่อะไรบ้าง
▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 08

ฎ. การติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูล และมาตรการด้านการศึกษา
ระบบ EPR จะด�าเนินการได้อย่างเหมาะสมก็ต่อเมื่อประชาชน/ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในระบบดังกล่าว ดังนั้น 
ประชาชน/ผู้บริโภคควรได้รับข้อมูลที่สื่อการลดจ�านวนขยะ และส่งเสริมแนวปฏิบัติในการส่งคืนและบ�าบัดบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรอบกฎหมายอาจบัญญัติว่า PRO ควรมีส่วนร่วมในการสมทบเงินเพื่อโครงการ
รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ และโครงการริเริ่มอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้มั่นใจว่า PRO ได้ด�าเนินการเพื่อให้
ความรู้แก่ประชาชน และสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญ
ที่ 09

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรมก็ควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระบบ EPR ในเรื่องของ
โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และข้อก�าหนดให้ต้องเก็บรวบรวมแต่ละชิ้นส่วนวัสดุของบรรจุภัณฑ์โดยแยกจากกัน 
โครงการ EPR จะต้องตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง และพร้อมในการร่วมงานกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด โดย PRO ควรจัดให้มีพื้นที่ในการช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย (เช่น ระหว่างผู้
รีไซเคิล และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์)

ฏ. ความรับผิดชอบและพันธกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลไกการติดตามผล
ระบบ EPR ส�าหรับบรรจุภัณฑ์นั้น ด�าเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมการจัดการขยะอื่น ๆ ที่ด�าเนินการโดยหน่วยงาน
เทศบาล/หน่วยงานส่วนท้องถิ่น การที่ระบบ EPR ได้รับเงินสนับสนุนเป็นพิเศษท�าให้ระบบ EPR มีความแตกต่างจาก
ระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอื่น ๆ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องมีกฎระเบียบและกลไกที่เฉพาะเจาะจง
ส�าหรับการตรวจสอบและติดตามผล อาจมีการก�าหนดให้ต้องมีการติดตามผลในหลาย ๆ ระดับ เช่น หน่วยงาน
เทศบาล/หน่วยงานส่วนท้องถิ่นอาจต้องตรวจสอบว่า PRO ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการก�าหนดรายละเอียดโครงสร้าง
พื้นฐานหรือไม่ และหน่วยงานเทศบาล/หน่วยงานส่วนท้องถิ่นต้องด�าเนินการแจ้งเตือนตามสมควร หน่วยงาน
นิติบัญญัติอาจต้องการติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินงาน เพื่อเป้าหมายการรีไซเคิลทั่วประเทศ และเพื่อตรวจ
สอบว่าแต่ละบริษัทปฏิบัติตามข้อก�าหนดของระบบ นอกจากนี้ หน่วยงานนิติบัญญัติควรต้องจัดท�ากรอบกฎหมายที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อการบังคับใช้ระบบ EPR หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่หลักในการบังคับใช้ และก�ากับ
ดูแลระบบ EPR และต้องมีการก�าหนดหน่วยงานภาครัฐที่มีอ�านาจพร้อมทั้งบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วย
งานดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนภายในกรอบกฎหมาย และจะต้องได้รับการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วย
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กฎระเบียบอื่น ๆ  ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบ EPR โดยตรง
หัวข้อดังต่อไปนี้อาจมีการกล่าวถึงในกรอบกฎหมายส�าหรับการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการบังคับใช้และการปฏิบัติการของระบบ EPR อย่างไรก็ดี ประเด็นดังต่อไปนี้ อาจได้รับการก�าหนดไว้
ภายใต้กรอบกฎหมายอื่น ๆ 

•   การป้องกันการทิ้งขยะไม่เป็นที่ การท�าความสะอาดชายหาด และบริการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
•   การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
•   ข้อก�าหนดในการจัดตั้งระบบมัดจ�าคืนเงิน 
•   เป้าหมายในการใช้พลาสติกรีไซเคิล (recyclates)
•   การติดฉลากส�าหรับบรรจุภัณฑ์ (เช่น ระบุประเภทของพลาสติก)
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เอกสารสำาหรับศึกษาเพิ่มเติม

PREVENT Waste Alliance (2021). 
Video series: 
EPR Explained! (05) Framework conditions

ภาพรวมของกรอบกฎหมายที่แตกต่างกับส�าหรับระบบ EPR ของบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วยข้อมูลจากกว่า 30 
ประเทศ สามารถศึกษาข้อมูลได้ที ่

EXPRA’s website
http://www.expra.eu/en/members as well as 

PROsPA 
https://prospalliance.org/members/
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MODULE 2
Collection and sorting of 

packaging waste

หนังสือสรุปข้อมูลสำ�คัญที่ 06 :  ก�รเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ส�ม�รถ
 ดำ�เนินก�รได้อย่�งไร

หนังสือสรุปข้อมูลสำ�คัญที่ 07:  ก�รคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์ส�ม�รถ
 ดำ�เนินก�รได้อย่�งไร

หนังสือสรุปข้อมูลสำ�คัญที่ 08 :  กลุ่มผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ 
 (informal sector) จะมีส่วนร่วมได้อย่�งไร

หนังสือสรุปข้อมูลสำ�คัญที่ 09 :  จะสร้�งแรงจงูใจอย�่งไรใหป้ระช�ชนแยกขยะ  
 บรรจุภัณฑ์ตั้งแต่แหล่งกำ�เนิด

หนังสือสรุปข้อมูลสำ�คัญที่ 10 :  จะจัดตั้งระบบมัดจำ�คืนเงินได้อย่�งไร

บทที่ 2
ก�รเก็บรวบรวมและคัดแยก

ขยะบรรจุภัณฑ์  
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หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 06
การเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์สามารถดำาเนินการได้อย่างไร

หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญนี้กล่าวถึงความเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ที่มีความส�าคัญระหว่างระบบ EPR และการเก็บ
รวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ในระดับเทศบาล และการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ รวม
ถึงบทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และองค์กรระดับชุมชนในการเก็บรวมรวมขยะ อีกทั้งยังกล่าวถึงวิธี
การสนับสนุนทางการเงิน ให้สอดคล้องกับการเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ในระบบ EPR รวมถึงสิ่งที่ท�าให้การ
เก็บรวบรวมมีประสิทธิภาพ ระบบเก็บรวบรวมที่ดีนั้นจะสร้างอาชีพใหม่ ๆ ได้ 

การเก็บรวบรวมขยะเป็นส่วนส�าคัญของการจัดการและรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เพราะนอกจากการเก็บ
รวบรวมขยะจะช่วยให้มีการน�าทรัพยากรมาหมุนเวียนภายใต้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้ว ยังช่วยป้องกันไม่ให้ขยะ
บรรจุภัณฑ์รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม สร้างมลพิษในดินและน�้าอีกด้วย

การเก็บรวบรวมขยะควรจะท�าอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของการคัดแยก ณ แหล่งก�าเนิด เมื่อเก็บขยะบรรจุภัณฑ์
แยกตามประเภทแล้ว มักจะต้องมีการคัดแยกอีกเนื่องจากเป็นเรื่องยากที่แหล่งก�าเนิดจะแยกวัสดุรีไซเคิลได้ทั้งหมด
ออกจากขยะประเภท  เพื่อให้ระบบการเก็บรวบรวมขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ก�าหนดนโยบายจ�าเป็นต้องมี
การออกแบบระบบบริหารจัดการการเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ในหลายประเด็น ตามที่จะกล่าวถึงในหนังสือสรุป
ข้อมูลส�าคัญนี้

การจัดตั้งระบบ 
เทศบาล/หน่วยงานท้องถิ่น หรือ PRO ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจรับหน้าที่ในการเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบ EPR ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติที่ก�าหนดไว้  

หากเทศบาล/หน่วยงานท้องถิ่นรับหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ หมายความว่าทางเทศบาลจะ
จัดการเก็บรวบรวมและให้บริการที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้บริษัทเอกชนด�าเนินการใน
นามของเทศบาล ข้อดีของระบบนี้คือผู้ที่มีหน้าที่เก็บรวบรวมขยะทั้งบรรจุภัณฑ์และขยะประเภทอื่นเป็นคนเดียวกัน 
(เช่น ขยะอินทรีย์ ขยะขนาดใหญ่ และขยะอิเล็กทรอนิกส์) ในทางกลับกัน ระบบนี้จะท�าให้ PRO ซึ่งมีหน้าที่รับผิด
ชอบในการท�าให้การรีไซเคิลเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่สามารถมีอ�านาจโดยตรงต่อขยะบรรจุภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทั้งใน
เชิงปริมาณหรือคุณภาพ โดย PRO จะมีอ�านาจดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อ PRO รับหน้าที่ในการเก็บรวบรวม และออกแบบ
แนวทางการปฏิบัติในสัญญาได้ตามความเหมาะสม (ดูด้านล่าง)

ระบบการสนับสนุนทางการเงินให้กับการให้บริการของเทศบาลจะต้องมีการก�าหนดและก�ากับดูแลอย่างชัดเจนเช่น
กัน โดยทั่วไป งบประมาณจะมาจากค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับเทศบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น หรือมาจากที่ผู้ควบคุม
ระบบ (PRO) คืนเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมขยะให้กับทางเทศบาล 

เมื่อมีการเก็บบรรจุภัณฑ์แบบแยกประเภท ปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ปะปนกับขยะทั่วไปก็จะลดลง ท�าให้สามารถเว้นช่วง
เวลาการเก็บขยะได้นานขึ้น หรือลดขนาดถังขยะให้มีขนาดเล็กลงได้ ซึ่งจะท�าให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนจะต้องได้รับข้อมูลความคืบหน้าหรือการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความถี่ในการเก็บรวบรวมขยะอยู่ตลอดเวลา
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หากผู้ควบคุมระบบ (PRO) มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม PRO จะต้องมอบหมายและออกค่าใช้จ่ายส�าหรับ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ ระบบนี้ PRO และเทศบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นท�าหน้าที่เป็น
ตัวกลางติดต่อกับประชาชนต้องมีท�างานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง PRO จะมอบหมายหน้าที่การเก็บรวบรวมให้กับผู้เก็บ
รวบรวมซึ่งอาจเป็นบริษัทที่ด�าเนินการโดยหน่วยงานส่วนท้องถิ่น บริษัทจัดการขยะเอกชน ธนาคารขยะ หรือองค์กร
ชุมชน PRO สามารถวางแนวทางการบริการเก็บรวบรวมได้โดยท�าสัญญากับผู้เก็บรวบรวม
 

รูปแบบการจัดการที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ระบบ EPR จะขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศนั้น ๆ ในประเทศที่เทศบาล
หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีอิทธิพลมากมักจะมีแรงกดดันทางการเมืองให้เข้ามามีส่วนร่วมกับระบบเป็นอย่างมาก 
แต่บางประเทศ เทศบาลอาจไม่มีความพร้อมที่จะจัดการขยะได้ด้วยตนเอง หรืออาจไม่ต้องการรับภาระหน้าที่เพิ่ม
เติม ในขั้นตอนการวางกฎหมายนั้น การหารือกับทางเทศบาลเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างมากเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รูปแบบ
ความร่วมมือที่เหมาะสมที่สุด

ในหลายประเทศ การน�าผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ (informal sector) เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบ 
EPR เป็นเรื่องส�าคัญเพราะผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ จะเก็บและจ�าหน่ายขยะรีไซเคิลประเภทที่มีมูลค่า
▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 03 อย่างไรก็ตาม การเก็บขยะที่มีมูลค่าตลาดน้อยหรือไม่มีมูลค่าก็เป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ขยะรั่วไหลเข้าสู่สิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้น โครงสร้างพื้นฐานของ EPR จะต้องเน้นความส�าคัญของการ
เก็บขยะทุกประเภท การเก็บขยะด้วยหลักการ ‘ขยะแลกเงิน’ (cash for trash) เพียงอย่างเดียวจึงไม่ใช่สูตรส�าเร็จ
ของระบบการเก็บบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทภายใต้ระบบ EPR

การจัดหาเงินทุน  
โดยปกติแล้วค่าธรรมเนียมที่ช�าระโดยบริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged companies) นั้นต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับบริการภายใต้ระบบ EPR ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ควรต้องมีการก�าหนดค�านิยามตามกฎหมายก่อนเริ่มด�าเนิน
การ โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายที่บริษัทที่มีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัทเก็บ
รวบรวมขยะ ใน EPR บางระบบ (เช่น ฝรั่งเศส)  เทศบาล/หน่วยงานส่วนท้องถิ่นจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รวบรวม ในระบบประเภทนี้  PRO จะต้องตกลงการแบ่งค่าใช้จ่ายกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

หากบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ภายใต้ EPR ถูกเก็บรวบรวมพร้อมกับขยะอื่นที่เทศบาล/หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
รับผิดชอบ เช่น เก็บรวบรวมกระดาษพร้อมขยะอื่น ๆ จากอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ จะต้องแบ่งค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รวบรวมตามความเหมาะสม ในกรณีเช่นนี้ เงินสมทบจะค�านวณตามปริมาณขยะ หรือจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
และก�าไรที่อาจเกิดขึ้น ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 03

ระบบเก็บรวบรวม 
ระบบเก็บรวบรวมจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เนื่องจากจะต้องจัดระบบการคัดแยกและการเก็บรวบรวมให้
เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ แม้แต่ในประเทศที่จัดตั้งระบบ EPR ขึ้นมาแล้วก็ยังมีวิธีการเก็บรวบรวมวัสดุประเภท
ต่างๆ ที่แตกต่างกันพอสมควร การเก็บขยะบรรจุภัณฑ์สามารถใช้ระบบเก็บขยะแยกประเภทจากริมถนน หรือ ระบบ
การตั้งจุดรับทิ้ง/รับคืนขยะ
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•   ระบบเก็บขยะแยกประเภทจากริมถนน (kerbside systems) เป็นระบบที่เก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์จากครัวเรือน
โดยตรง มักจะเหมาะสมมากที่สุดกับพื้นที่ชนบท หรือพื้นที่ซึ่งสภาพแวดล้อมมีพื้นที่มากพอที่จะติดตั้งถังขยะ หรือ
มีสถานที่จัดเก็บถุงขยะที่รวบรวมขยะรีไซเคิลได้ 

•   ระบบการตั้งจุดรับทิ้ง/รับคืนขยะ (bring systems)  คือการน�าขยะมาทิ้งที่จุดรวบรวมกลางเพื่อเก็บรวบรวมอีก
ครั้งหนึ่ง ตัวอย่างของระบบนี้ ได้แก่ สถานีเก็บรวบรวมขยะ ศูนย์รีไซเคิล หรือธนาคารขยะ 

การเลือกระบบที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่าจะมีการเก็บรวบรวมขยะอย่างไร หากใช้ระบบการตั้งจุดรับทิ้ง/รับคืนขยะที่มี
จุดรวบรวมขยะในท้องถิ่น อาจเพิ่มภาชนะรองรับขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เพิ่มเติม

◀
รูปที่ 1
(ซ้าย)

จุดเก็บรวบรวมใน
ระบบการตั้งจุดรับทิ้ง/
รับคืนขยะ (bring 
system) ในมาสปา
โลมาส/กรานคาราเรีย 
ประเทศสเปน 
(© cyclos2018)

◀
รูปที่ 2
(ขวา บน)

ภาชนะส�าหรับระบบ
เก็บขยะแยกประเภท
จากริมถนน (kerb-
side system) ใน
ปักกิ่ง ประเทศจีน 
(© cyclos 2019)

◀
รูปที่ 3
(ขวา ล่าง)

ระบบการตั้งจุดรับทิ้ง/
รับคืนขยะ (bring 
system) ในประเทศ
ศรีลังกา 
(© cyclos 2019)
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ประเภทวัสดุบรรจุภัณฑ์
วิธีการเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์นั้นมี 2 ทางเลือก คือ (1) อาจเริ่มจากการเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์บางประเภทและ
เก็บรวบรวมประเภทอื่นร่วมด้วยในเวลาต่อมา หรือ (2) อาจเก็บบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทตั้งแต่ต้น ในประเทศที่มีการ
เก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์บางประเภท จะเริ่มจากการรวบรวมบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตลาดและมีตลาดรีไซเคิลอยู่แล้ว 
ตัวอย่างของประเภทบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ PET, PE, PP กระป๋อง และบรรจุภัณฑ์ที่ท�าจากกระดาษ ประโยชน์
ของการมุ่งเน้นเก็บรวบรวมขยะประเภทนี้คือ ขยะทุกอย่างที่เก็บรวบรวมสามารถน�าไปรีไซเคิลได้ และที่ส�าคัญคือจะ
ไม่ถูกทิ้งในสถานที่ฝังกลบ (landfill) ซึ่งการที่ต้องเข้าใจเงื่อนไขและคัดแยกเฉพาะบรรจุภัณฑ์บางประเภทอาจจะ
ท�าให้เกิดความยุ่งยากและไม่เป็นที่นิยมในหมู่ประชาชน เมื่อมีการจัดตั้งระบบขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมขยะที่มีมูลค่า
เหล่านี้แล้ว สามารถขยายการเก็บรวบรวมไปเก็บบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต�่าหรือไม่มีมูลค่าเลยต่อไปได้ โดยวัสดุเหล่านี้
สามารถน�าไปใช้เผาให้กับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ได้ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี การเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทตั้งแต่ต้นโดยไม่ค�านึงถึงมูลค่าของขยะก็เป็นไปได้เช่นกัน รูปแบบ
นี้จะท�าให้ประชาชนคุ้นเคยกับระบบการเก็บรวบรวมที่มีความครอบคลุม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมการคัดแยกบรรจุ
ภัณฑ์ทุกรูปแบบตั้งแต่ต้น แต่ต้องป้องกันไม่ให้วัสดุที่ยังไม่มีตลาดรีไซเคิลรองรับในประเทศถูกทิ้งในสถานที่ฝังกลบซึ่ง
เป็นเเรื่องที่ท้าทาย (เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยวัสดุหลายชนิดหรือพลาสติกผสม) 

◀
รูปที่ 4

บรรจุภัณฑ์ประเภท
ต่าง ๆ

บรรจภุณัฑ์โลหะ 
(โลหะเหลก็และไม่ใช่
เหล็ก)

ขวดพลาสตกิ (PE, PP, 
PET)

บรรจภุณัฑ์กระดาษ
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การขนส่งและขนถ่าย 
ในการเก็บรวบรวมขยะจะต้องใช้พาหนะที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ที่จะด�าเนินการ และจะต้องไม่บีบอัดขยะที่
สามารถรีไซเคิลได้มากเกินไป เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่รวบรวมได้ส่วนใหญ่ต้องน�ามาคัดแยกและบ�าบัดก่อนจะน�าไป
รีไซเคิล ควรเป็นพาหนะที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใช้งานและซ่อมแซมได้ง่าย และควรให้คนที่ท�างานนอกระบบเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเก็บรวบรวมด้วย ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 08

เนื่องจากระยะทางระหว่างจุดเก็บรวบรวมและจุดคัดแยกมักจะไกลกัน ในบางพื้นที่ควรมีสถานีขถ่าย (transfer 
station) ส�าหรับการขนถ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งวัสดุไปยังโรงงานคัดแยกอีกครั้งหนึ่ง

การบริการ 
โดยปกติแล้ว PRO จะต้องเป็นผู้ช�าระค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวม ขนส่ง และคัดแยก จึงต้องมีการจัดเตรียมบริการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมขยะดังต่อไปนี้:

•   จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ 
•   บันทึกการเก็บรวบรวม 
•   ด�าเนินการเก็บรวบรวมขยะเป็นประจ�า
•   ท�าความสะอาดจุดเก็บรวบรวม 
•   ดูแลและซ่อมบ�ารุงถังขยะ 
•   บูรณาการการเก็บรวบรวมให้เหมาะสมการคัดแยก 

◀
รูปที่ 5

รถเก็บรวบรวมของ
โครงการน�าร่องใน
เมืองปักกิ่ง ประเทศ
จีน 
(© cyclos 2019)

◀
รูปที่ 6

การเก็บรวบรวมบรรจุ
ภัณฑ์น้�าหนักเบาใน
ประเทศเยอรมนี 
(© Der Grüne 
Punkt, Köln 2019)
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การมีระบบ EPR ที่เป็นที่ยอมรับพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการรีไซเคิลจะช่วยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
เช่น กระทรวงสิ่งแวดล้อมและอาหารของประเทศเดนมาร์กคาดการณ์ว่า การเปลี่ยนมาใช้ระบบจัดการขยะพลาสติก
แบบหมุนเวียนโดยการใช้ระบบ EPR ควบคู่ไปกับการเพิ่มอัตราการรีไซเคิล จะสามารถสร้างงานได้ 3-4 ต�าแหน่งต่อ
ขยะพลาสติกรีไซเคิลทุก 1,000 ตันแทนการเผา อีกทั้งยังช่วยสร้างรายได้ถึง 6 ล้าน Danish Krone 
(หรือประมาณ 31 ล้านบาท)1, 2 โดยปกติเมื่อเก็บรวบรวมขยะแล้ว จะต้องมีการคัดแยกบรรจุภัณฑ์เป็นประเภทขยะที่
จ�าหน่ายได้  ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 07

PREVENT Waste Alliance (2021). 
Video series: 
EPR Explained! (06) Collection of packaging waste

Key readings and other sources

1   MFVM (2019). Plastic without waste – The government’s action plan. Copenhagen: Environment and Food Ministry.

2     อัตราแลกเปลี่ยน 1 DKK = 5.19 บาท ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
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หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 07
การคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์สามารถดำาเนินการได้อย่างไร

หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญนี้กล่าวถึงองค์ประกอบส�าคัญในการคัดแยกขยะและวิธีการท�างานของกระบวนการดัง
กล่าว รวมถึงวิธีการที่ผู้ควบคุมระบบ (PRO) จะสามารถด�าเนินการตามหน้าที่ในการคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์

การเก็บรวบรวม และคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของระบบ EPR ขยะบรรจุภัณฑ์อาจถูกเก็บรวบรวมตาม
ประเภทวัสดุ (เช่น ขวด PET หรือกระป๋องโลหะ) หรือเก็บรวบรวมแบบคละประเภท (เช่น บรรจุภัณฑ์ที่มีน�้าหนักเบา
คละประเภท1) ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 06 ทั้งสองกรณีจ�าเป็นต้องมีการคัดแยกอีกครั้งเพื่อแยกชิ้นส่วนที่
สามารถจ�าหน่ายได้ออกมา

ระบบ EPR มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดแยกขยะ เพื่อแยกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุเดียวออกจากขยะประเภทอื่นๆ เพื่อ
น�าไปรีไซเคิลต่อไป ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภารกิจส�าคัญของผู้ควบคุมระบบ (PRO) ที่จะต้องจัดการและจัดหาเงินทุนมา
สนับสนุนการคัดแยกดังกล่าว โดยอาจเตรียมการประกวดราคาเพื่อคัดแยกขยะโดยเฉพาะ หรือ เตรียมการประกวด
ราคาทั้งการเก็บรวบรวมและการคัดแยก

การคัดแยกด้วยมือและการคัดแยกอัติโนมัติ 
ตามที่แสดงในรูปที่ 1 การคัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่มีน�้าหนักเบาซึ่งมีปริมาณมาก ต้องใช้ก�าลังในการคัดแยกสูง

◀
รูปที่ 1

การเก็บรวบรวมบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีน้�าหนักเบา
คละประเภทที่
ประเทศเยอรมนี 
(© cyclos 2019)

◀
รูปที่ 2

การเก็บรวบรวมขวด 
PET ที่คัดแยกแล้ว 
จากโครงการในปักกิ่ง 
ประเทศจีน 
(© cyclos 2019)

1  นิยามของค�าว่า ‘บรรจุภัณฑ์ที่มีน�้าหนักเบา’ หมายถึงบรรจุภัณฑ์ที่ท�ามาจากพลาสติก โลหะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยวัสดุหลายชนิด  
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การคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์ที่ได้มีการเก็บรวบรวมนับเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุ
ประเภทเดียวกัน (เช่น เฉพาะขวด PET เท่านั้น) และก่อนส่งบรรจุภัณฑ์ไปยังโรงงานรีไซเคิลต้องก�าจัดสิ่งตกค้าง สิ่ง
ปนเปื้อนต่าง ๆ และต้องคัดแยกบรรจุภัณฑ์ตามสีด้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าตลาด

บรรจุภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมเป็นประเภทเดียวกันจะต้องถูกคัดแยกอีกครั้งก่อนการน�าไปรีไซเคิล เพื่อคัดกรองบรรจุ
ภัณฑ์ที่อาจมีการปนเปื้อนหรืออาจจะถูกคัดแยกประเภทมาอย่างไม่ถูกต้อง เพราะสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้จะท�าให้ความ
สามารถในการรีไซเคิลและมูลค่าขยะรีไซเคิลลดลง ส่วนขยะบรรจุภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมเป็นเศษวัสดุคละประเภท 
จ�าเป็นต้องถูกคัดแยกให้เป็นเศษขยะที่น�าไปจ�าหน่ายได้และอัดเป็นมัดสามารถขนส่งได้ง่ายภาพถ่ายในรูปที่ 3 แสดง
ให้เห็นภาพรวมของส่วนขยะที่ได้มาจากการคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งจะถูกส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลหรือแปรรูป
เป็นพลังงานต่อไป

การคัดแยกโดยใช้แรงงานคน 
การคัดแยกขยะในประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมักจะคัดแยกด้วยมือ ขยะที่คละประเภทกันมาจะถูกน�า
มาคัดแยกวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ด้วยมือแทนการใช้ระบบเครื่องจักร ข้อดีของการคัดแยกด้วยมือคือค่าใช้จ่ายน้อย
และสามารถท�าได้ง่าย (และดียิ่งขึ้นหากมีระบบสายพานเข้ามาช่วย) ลดความเสี่ยงจากการช�ารุดของอุปกรณ์เช่นที่มี
ในระบบที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และยังเป็นการสร้างอาชีพที่ดีเนื่องจากกระบวนการนี้จ�าเป็นต้องใช้แรงงานคนจ�านวน
มาก

ในทางกลับกัน การคัดแยกขยะด้วยมือนั้นมีข้อจ�ากัดทั้งปริมาณขยะที่แยกได้และคุณภาพของขยะที่น�ามารีไซเคิลได้  
การคัดแยกขยะตามประเภทขยะพลาสติกด้วยมือนั้นจ�าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญและใช้เวลาพอสมควร นอกจาก
นั้น ระบบนี้ยังต้องอาศัยทักษะส่วนบุคคลและมักจะมีข้อผิดพลาดมากกว่าการใช้ระบบอัตโนมัติเพราะการจ�าแนก
ขยะที่คละประเภทเป็นเรื่องยาก นอกจากนี้ยังคัดแยกประเภทขยะรีไซเคิลได้ไม่กี่ประเภท เช่น ระบบการคัดแยกด้วย
มือจะแยกโลหะได้ไม่เกิน 2 ประเภทพื้นฐานคือโลหะเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

PP

PET

PE

ฟิล์ม
ผลผลติพลอยได้จาก 
MPO และสิง่ตกค้าง

พลาสตกิผสม

การแปรรปู/รไีซเคลิพลาสติก แปรรูปเป็นพลงังาน

◀
รูปที่ 3

ประเภทของบรรจุ
ภัณฑ์ที่ผ่านการคัด
แยกแล้ว (จากการเก็บ
รวบรวมเศษวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์คละประเภท) 
(© cyclos 2018)
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จากข้อจ�ากัดเหล่านี้ การคัดแยกด้วยมือมักจะมีการใช้อุปกรณ์เทคนิคหลายประเภท ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเครื่อง
มือที่ใช้คัดแยกและแบ่งประเภทวัสดุ (เช่น อุปกรณ์ส�าหรับเปิดถุงหรือตะแกรง) และอุปกรณ์เพื่อคัดแยกโลหะเหล็ก 
(เครื่องคัดแยกที่ใช้แม่เหล็ก) ท�าให้สามารถก�าจัดเศษขยะที่มีความละเอียดรวมถึงโลหะเหล็กออกมาได้ง่ายมากขึ้น 
ก่อนที่จะน�าวัสดุไปคัดแยกด้วยมือ ระบบการคัดแยกนี้สามารถปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ครอบคลุมประเภทขยะได้มาก
ขึ้นและสามารถปรับให้สอดรับกับการพัฒนาของตลาดในพื้นที่

◀
รูปที่ 4
ขวา บน

การคัดแยกบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีน�้าหนักเบา
คละประเภทด้วยมือที่
ปักกิ่ง ประเทศจีน 
(© cyclos 2019)

◀
รูปที่ 5
ขวา ล่าง

การคัดแยกขวด PET 
ที่เมืองอักกรา 
ประเทศกานา 
(© cyclos 2019)

คัดแยกด้วยมือ
ขยะ

ระบบลำาเลียง (บังเกอร์)

ตะแกรง แยกด้วยแม่เหล็ก

อุป
กร

ณ
์สำา

หร
ับเ

ปิด
ถุง

แผ
่นเ

หล
็ก ฟ

ิล์ม
พ

ลา
สต

ิก

พ
ลา

สต
ิกผ

สม

กล
่อง

เค
รื่อ

งด
ื่ม

วัส
ดุผ

สม
อื่น

 ๆ

อะ
ลูม

ิเน
ียม

วัส
ดุท

ี่มีล
ักษ

ณ
ะก

ลว
ง 

(ข
วด

)

◀
ภาพที่ 1
ซ้าย

โครงร่างของการคัดแยก
ขยะบรรจุภัณฑ์ที่มีน�้า
หนักเบาอย่างง่ายที่มี
การคัดแยกด้วยมือเป็น
ส่วนใหญ่ 
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ผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ (informal sector) สามารถเข้าสู่กระบวนการการคัดแยกได้ง่าย โดยเฉพาะใน
ระบบคัดแยกด้วยมือที่ต้องใช้แรงงานจ�านวนมาก ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 08 ระบบแรงงานคนดังกล่าวจึง
เหมาะกับระบบ EPR ในประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง โดยเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะ
ตามโรงงานขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น

ในพื้นที่ที่มีการเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ปริมาณมากผ่านระบบ EPR ทุกวัน โรงงานขนาดเล็กที่คัดแยกขยะด้วยมือ
เกือบทั้งหมดอาจไม่มีศักยภาพในการคัดแยกขยะในปริมาณที่ก�าหนดได้ เป็นปัญหาที่พบได้ในเมืองขนาดใหญ่ ใน
กรณีนี้ ควรมีการจัดตั้งระบบคัดแยกที่ใหญ่ขึ้น และมีการท�างานด้วยระบบคัดแยกอัตโนมัติเป็นหลัก

การคัดแยกอัตโนมัติ 
โรงงานคัดแยกสมัยใหม่ส่วนมากท�างานด้วยระบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมดและใช้เครื่องมือในการคัดแยกจ�านวนมาก 
ระบบเหล่านี้เข้ามาทดแทนการคัดแยกด้วยมือ และมีก�าลังการผลิตสูงซึ่งสามารถน�าไปจ�าหน่ายให้กับบริษัทรีไซเคิล
ได้โดยตรง
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ระบบการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่มีน�้าหนักเบาแบบอัตโนมัติ
ที่ดีควรประกอบไปด้วย: 

•   กลไกการเปิดถุงเพื่อแยกบรรจุภัณฑ์คละประเภท (หาก
เก็บรวบรวมในรูปแบบถุงก่อนเข้าระบบ) 

•   ระบบการจ�าแนกประเภท ระบบนี้จะคัดกรองแบ่งวัสดุ
ออกเป็น 3-5 ประเภทตามขนาดและความหยาบของ
ขยะแต่ละชิ้น ท�าให้ระบบสามารถกรองเศษขยะ
ละเอียดและวัสดุอินทรีย์ออกไป และก�าจัดวัสดุชิ้นใหญ่
ที่อาจก่อปัญหาระหว่างการคัดแยก จะเหลือเพียงวัสดุ
ที่มีขนาดปกติเท่านั้น (ขนาดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับขนาด
ของบรรจุภัณฑ์) ท�าให้คัดแยกได้ง่าย 

•   ระบบเป่าด้วยลมเพื่อแยกฟิล์มและกระดาษ 
•   ระบบแยกด้วยแม่เหล็กเพื่อแยกโลหะเหล็ก/แผ่นเหล็ก
•   ระบบแยกด้วยการไหลวนของกระแสไฟฟ้า (Eddy 

current separation; ECS) เพื่อแยกโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 
•   ระบบแยกด้วยแสงที่ใช้เซ็นเซอร์ 

◀
ภาพที่ 2

แผนผังการคัดแยกวัสดุ
และบรรจุภัณฑ์ที่มีน�้า
หนักเบาที่ทันสมัย 
(แหล่งที่มา: Institut 
cyclos-HTP)

ภาชนะ/ถุง/ระบบการ
ตั้งจุดรับทิ้ง/รับคืนขยะ

เศษขยะตกค้าง

Tetra พลาสติก
ผสม (แข็ง)

PE PP PS PET กระดาษ
กระดาษแข็ง

เศษขยะ
ตกค้าง

โลหะเหล็ก/
แผ่นเหล็ก

พลาสติกผสม ฟิล์มโลหะที่
ไม่ใช่เหล็ก

< 20 mm > 220 mm
20-220 mm

การเก็บรวบรวม

การคดัแยก

Sorting products

อุปกรณ์สำาหรับเปิดถุง

แยกด้วยแม่เหล็ก

การจำาแนกประเภท

NIR tetra

NIR tetra

NIR  พอลิเมอร์
ทั่วไป

NIR กระดาษ/
tetra/PETเป่าด้วยลม

เป่าด้วยลม

การคัดแยกด้วยการไหลวนของ
กระแสไฟฟ้า(Eddy current 

separation; ECS)

NIR พลาสติกผสม

NIR กระดาษ และ
กระดาษแข็ง

บรรจุภัณฑ์

การเก็บรวบรวม
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โรงงานในยุโรปมีเครื่องแยกเหล่านี้มากกว่า 20 เครื่อง ที่ติดตั้งไว้เพื่อระบุ คัดแยกพลาสติกประเภทต่างๆ (PE, PP, 
PE, PS) และกล่องกระดาษบรรจุของเหลว (liquid packaging board หรือ LBP)2 นอกจากการใช้เฉพาะเครื่องแยก
แบบ NIR3 แล้ว อาจใช้วิธีการตรวจจับอื่นๆ (เช่น NIR การวัดค่าสี การจดจ�ารูปลักษณ์ และการแยกด้วยการไหลวน
ของกระแสไฟฟ้า4) ด้วยเครื่องจักรเครื่องเดียว (เครื่องแยกแบบ Multi-Sensor) ที่มีประโยชน์มากในการจ�าแนกขวด
ออกจากถาด เป็นต้น

โรงงานคัดแยกที่ใหม่และทันสมัยสามารถคัดแยกขยะปริมาณมหาศาล ประมาณ 200,000 ตันต่อปี ซึ่งการจัดตั้ง
โรงงานลักษณะนี้ในประเทศรายได้น้อยและปานกลางอาจท�าได้ยาก เพราะมีอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่
อาจสูงถึง 15 ล้านยูโร (ประมาณ 580 ล้านบาท)

◀
รูปที่ 6

โรงงานคัดแยกบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีน้�าหนักเบาที่
เมืองรอตเตอร์ดัม 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
(© SUEZ 2019)

2 Liquid Packaging Board หรือกระดาษบรรจุของเหลว ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแต่เป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตกล่องเครื่องดื่มและไม่สามารถไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นได้นอกจากกล่องเครื่องดื่ม
3   Near-infrared (NIR) reflectance spectroscopy หรือสเปกโตรสโกปีที่มีการสะท้อนอินฟราเรดในระยะใกล้ เป็นวิธีการตรวจจับที่ส�าคัญที่สุดในการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่มีน้�าหนักเบา และใช้ในการจ�าแนกระหว่างพลาสติกและวัสดุอื่นที่มีไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ เครื่องตรวจจับ 
 จะถูกติดตั้งไว้เหนือสายพานก่อนถึงจุดเปลี่ยนถ่าย เพื่อวัดการแผ่รังสีจากแหล่งก�าเนิดแสงแฮโลเจนแบบธรรมดาที่สะท้อนจากชั้นใกล้ผิวของวัตถุ ค่าที่วัดได้จะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ที่จะเปรียบเทียบสเปกตรัมที่เปล่งออกมาจากวัตถุกับสเปกตรัมอ้างอิง หากเครื่องระบุว่าวัตถุนั้นเป็นขยะ 
 ประเภทใด ก็จะพ่นลมใส่วัตถุนั้นเพื่อดันออกจากสายพานไปยังสถานที่จัดไว้ส�าหรับขยะประเภทนั้น 
4   Eddy current separation หรือการแยกด้วยการไหลวนของกระแสไฟฟ้าโดยจะแยกโลหะออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาร ferromagnetic ระบบนี้ถูกจัดตั้งให้แยกกล่องใส่ของเหลวเคลือบอลูมิเนียม (ที่อาจยังไม่ถูกแยกออกไปโดยเครื่องคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม NIR ต้นทาง) ให้เข้าสู่สายการผลิต 
 ที่จะต้องผ่านการแยกด้วย NIR อีกขั้นหนึ่งให้บริสุทธิ์ การแยกด้วยการไหลวนของกระแสไฟฟ้านั้นใช้หลักการการเหนี่ยวน�าของกระแสไฟฟ้าในวัตถุที่น�าไฟฟ้าโดยใช้สนามแม่เหล็กสลับความถี่สูง 
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การคัดแยกขยะตกค้าง  (residual waste)
ในหลายประเทศ ในขั้นแรกของการคัดแยกคือการแยกขยะรีไซเคิลได้ออกจากขยะตกค้าง ขั้นตอนนี้ท�าให้ไม่ต้องเก็บ
รวบรวมขยะรีไซเคิล อย่างไรก็ตาม การคัดแยกด้วยวิธีนี้ก็มีข้อเสียหลายประการ ดังนี้

•   ต้องมีการน�าขยะปริมาณมากไปยังโรงงานคัดแยกเพื่อคัดแยกบรรจุภัณฑ์ส่วนน้อยมากออกมา 
•   ขยะที่เก็บรวบรวมมามีสัดส่วนขยะอินทรีย์สูง ขยะอินทรีย์จะปนเปื้อนขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว ท�าให้มีมูลค่าและ

ความสามารถในการรีไซเคิลลดลง ในบางกรณีอาจไม่สามารถรีไซเคิลได้
•   ขยะอินทรีย์ปริมาณมากท�าให้เกิดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ส่งผลต่อสภาวะการท�างาน
•   อุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดแยกจะปนเปื้อนด้วยขยะอินทรีย์ปริมาณมากอย่างรวดเร็ว และการท�าความสะอาดโรงงาน

ในการแก้ปัญหานี้มีค่าใช้จ่ายสูงมาก 

◀
รูปที่ 7

การคัดแยกขยะ
ตกค้างที่โรงงาน
น�าร่องในเมืองอัมมาน 
ประเทศจอร์แดน 
(© cyclos 2019)

◀
รูปที่ 8

ขวด PET ที่ปนเปื้อน
ที่แยกออกจากขยะ
ตกค้าง (© cyclos 
2019)
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เอกสารสำาหรับศึกษาเพิ่มเติม
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Video series: 
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Institut cyclos-HTP (2019). Verification and examination of recyclability. Available at 
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of_recyclability_-_Revision_4.0.pdf
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หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 08
กลุ่มผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ (informal sector) จะมีส่วนร่วมได้อย่างไร

หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญฉบับนี้กล่าวถึงการน�าผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ (informal sector) เข้าสู่ระบบ
การเก็บรวบรวม คัดแยก รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ของระบบ EPR โดยพิจารณาถึง บทบาทของการรวมตัวจัดตั้งเป็น
สหกรณ์ การพัฒนาสภาพแวดล้อมการท�างานของผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ การเพิ่มรายได้ การเข้า
ถึงการดูแลสุขภาพและสวัสดิการ และการท�าธุรกิจกับพ่อค้าคนกลางนอกระบบที่ซื้อขายขยะบรรจุภัณฑ์

ในประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง มักมีการด�าเนินการแยกเก็บ คัดแยก รีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์นอกระบบ 
คู่ขนานไปกับระบบการจัดการของเสียในระบบ กิจกรรมในภาคนอกระบบถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยสองส่วน คือ 
มูลค่าตลาดของวัสดุรีไซเคิลและสภาพเศรษฐกิจสังคมที่กระทบประชากรบางส่วน เมื่อเวลาผ่านไป ระบบการจัดการ
ขยะทั้งการเก็บรวบรวม การจ�าหน่าย และการแปรรูปวัสดุรีไซเคิลบางส่วนจะมีการพัฒนาขึ้นในเมืองต่างๆ ทั่วโลก 
ในหนังสือข้อมูลส�าคัญนี้ นิยามของค�าว่า 'คนงานนอกระบบ' (informal worker) หมายถึง ผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีสัญญา
ว่าจ้างตามกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาตท�างาน/ประกอบกิจการ ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพหรือสิทธิประกันสังคม 
รวมไปถึงผู้ที่ท�างานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ/หรือมาตรฐานสิ่ง
แวดล้อม

ลักษณะของผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ 
การจัดการขยะเป็นการจัดการที่ใช้แรงงานสูง ในขณะเดียวกันก็ใช้เงินลงทุนเริ่มแรกในการก่อตั้งกิจการน้อย จึงเป็น
อุตสาหกรรมที่มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดค่อนข้างต�่า และเป็นแหล่งดึงดูดแรงงานนอกระบบที่ต้องการหารายได้ ใน
บางพื้นที่ การจัดการขยะทั้งหมดเป็นการด�าเนินการนอกระบบ โดยมักพบการเก็บรวบรวม คัดแยก รีไซเคิล และการ
ซื้อขายในประเทศรายได้น้อยและประเทศรายได้ปานกลาง

การอธิบายถึงผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ (informal sector) ด้วยค�าศัพท์ทั่วไปนั้นท�าได้ยาก เพราะ
สถานการณ์ในแต่ละประเทศแตกต่างกันมากและเป็นบริบทเฉพาะในพื้นที่ ในบางส่วนของโลก เช่น ในบางภูมิภาค
ของประเทศบราซิล แรงงานนอกระบบมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ เนื่องจากมีการจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
ในทางกลับกัน แรงงานนอกระบบในอุตสาหกรรมขยะของหลายประเทศได้เงินแทบจะไม่เกินวันละ 2 ดอลลาร์
สหรัฐ1 (ประมาณ 71 บาท) การไม่แยกขยะ ณ แหล่งก�าเนิดเป็นสาเหตุให้ขยะที่เก็บมานั้นปนเปื้อน ท�าให้ขายได้ใน
ราคาที่ต�่าลง อีกทั้งตลาดส�าหรับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์รีไซเคิลก็ยังพัฒนาอย่างไม่เต็มที่ด้วย นอกจากนั้น ภาครัฐและ

อดัเม็ด

บด

ผูเ้ก็บรวบรวม (คดัแยกขยะแล้ว)

ผูเ้กบ็ขยะ (ขยะคละผสม)

แปรสภาพ

 น
อก

ระ
บบ

เพ
ิม่มู

ลค่
า

เป็
นท

าง
กา

ร

◀
ภาพที่ 1

การท�างานของภาค
นอกระบบใน
กระบวนการจัดการ
ของเสีย

1    WIEGO (ไม่ลงวันที่). Waste Pickers. https://www.wiego.org/informal-economy/occupational-groups/waste-pickers
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สังคมในภาพรวมในหลายประเทศแทบจะไม่ยอมรับผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ และไม่ตระหนักถึงประโยชน์ที่
กลุ่มนี้มีต่อสิ่งแวดล้อม จนท�าให้ผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบมีฐานะทางสังคมต�่าและขาดการสนับสนุนในการ
พัฒนาสภาพความเป็นอยู่และการท�างาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกระบบด�าเนินกิจการในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่การจัดการขยะ โดยมีการด�าเนินการในขั้นตอน
การเก็บรวบรวมมากที่สุด การแบ่งขอบเขตที่ชัดเจนว่ากิจกรรมนอกระบบสิ้นสุดลงที่จุดใด และการท�างานในระบบ
เริ่มต้นขึ้นที่ใดนั้นเป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก (ดูภาพที่ 1)2 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกระบบจ�านวนมากเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลจากครัวเรือนหรือที่ท�างานโดยเป็นผู้เก็บขยะตาม
ท้องถนน สถานีขนถ่ายและที่ก�าจัดขยะ ปกติแล้วแรงงานเหล่านี้จะเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิลและจ�าหน่ายให้พ่อค้า
คนกลาง ซึ่งได้แก่ธุรกิจขนาดย่อมที่จัดเก็บขยะรีไซเคิลก่อนน�าไปขายให้บริษัทรีไซเคิล อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนอกระบบ
นั้นประกอบกิจการในทุกขั้นตอนของกระบวนการรีไซเคิล

ผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ มักไม่มีรายได้ประจ�า ไม่มีอุปกรณ์ที่จ�าเป็น และท�างานในสภาพแวดล้อมที่ยาก
ล�าบาก นอกจากนั้นการท�างานยังไม่เป็นที่ยอมรับหรือมีการยอมรับน้อยในสังคม และมักเป็นกลุ่มเปราะบาง (vulne-
rable position) ในตลาดแรงงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบทบาทในห่วงโซ่คุณค่าของขยะบรรจุภัณฑ์

เนื่องจากลักษณะของผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ จึงท�าให้การแบ่งประเภทผู้ที่
ท�างานนอกระบบนั้นเป็นไปได้ยาก แต่ส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้3 

•   ผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิล เป็นแรงงานอิสระที่ใช้ถุง รถเข็นขนาดเล็กหรือ ยานยนต์ขนาดเล็ก เพื่อเก็บวัสดุที่
รีไซเคิลได้จากบ้านเรือน แหล่งก�าเนิดขยะขนาดใหญ่ หรือสถานประกอบการอื่นๆ และจ�าหน่ายให้กับร้านรับซื้อ
ของเก่าอันเป็นแหล่งรายได้หลัก 

•   ผู้เก็บขยะ เป็นคนที่เก็บขยะที่รีไซเคิลได้ตามท้องถนนหรือตามสถานที่ฝังกลบแทนการเก็บจากแหล่งก�าเนิดขยะ
โดยตรง ใช้แรงงานมากและอันตรายโดยเฉพาะในสถานที่ฝังกลบ (landfill) และในหลายประเทศ การเก็บขยะ
จากสถานที่ที่ฝังกลบนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมาย 

•   ผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญและกึ่งเชี่ยวชาญนอกระบบ (ประเทศไทยน่าจะเป็นกลุ่มพ่อค้ารับซื้อขยะที่มีรถขนของ
หรือร้านรับซื้อของเก่า) โดยปกติจะมีอุปกรณ์ที่จ�าเป็นพร้อม (อาจใช้รถซาเล้งเพื่อเก็บรวบรวมขยะ) มีความรู้เกี่ยว
กับอุตสาหกรรมขยะและวงจรขยะเป็นอย่างดี และมักภาคภูมิใจกับงานที่ตัวเองท�าอย่างแท้จริง บริษัทเหล่านี้
ท�างานเป็นพ่อค้าคนกลางนอกระบบที่ซื้อขายขยะบรรจุภัณฑ์ และ/หรือ แปรรูปโดยใช้กระบวนการรีไซเคิลบาง
ประเภท (ดูภาพที่ 1 เพิ่มเติม) 

•   ผู้เก็บขยะชั่วคราว มักเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่ก�าลังประสบความยากล�าบากชั่วขณะ (เช่น การว่างงาน) แรงงาน
กลุ่มนี้มักใช้อุปกรณ์ที่เรียบง่าย เช่น รถเข็น 

•   แรงงานสตรีเก็บขยะ มักเป็นแรงงานนอกระบบกลุ่มเฉพาะ เนื่องจากเป็นงานที่อันตรายและมักไม่มีอุปกรณ์ใดเลย 
อาจมีเพียงรถเข็น กลุ่มนี้มักจะเป็นผู้ที่ถูกบีบบังคับให้ต้องท�างานเพราะสามีป่วยหรือพิการเกินที่จะท�างานได้ และ
มีโอกาสน้อยที่จะประกอบอาชีพอื่นได้

2  Kenya Plastic Action Plan (2019)

3   ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าจาก GA Circular (2020). Full Circle. Accelerating the Circular Economy for Post-Consumer PET  
 Bottles in Southeast Asia 
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การเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์โดยผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ 
ก่อนที่จะส่งเสริมหรือผลักดันให้กลุ่มผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบเข้าสู่ระบบ EPR ควรมีการศึกษาวิเคราะห์
อย่างละเอียดเพื่อระบุประเภทขยะที่มีการเก็บรวบรวมอยู่ในปัจจุบัน โดยทั่วไป ผู้เก็บรวบรวมขยะนอกระบบมักจะ
เก็บบรรจุภัณฑ์ และ/หรือ วัสดุทุกประเภทที่มีมูลค่าตลาดหรือที่ขายได้  วิธีการเก็บรวบรวมโดยกลุ่มนี้จะแตกต่างกัน
ไปตามระยะห่างจากโรงงานรีไซเคิล หรือตามลูกค้าที่น�าขยะไปขาย (เช่น ธนาคารขยะ ผู้รวบรวมขยะ หรือคนกลาง) 

ประเภทและวัสดุของบรรจุภัณฑ์ ความถี่ในการเก็บ หมายเหตุ 

ขวด PET บ่อยครั้ง ปกติมีมูลค่าตลาดเป็นบวก เก็บรวบรวมง่าย มักมีระบบรีไซเคิล/บ�าบัดอยู่แล้ว 

บรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบโลหะเหล็ก (เช่น 
กระป๋อง) 

บ่อยครั้ง มีมูลค่าตลาดเป็นบวก ขยะส่วนใหญ่มาจากแหล่งอุตสาหกรรม  ปกติ มีโรงงานรีไซเคิลอยู่แล้ว 

บรรจุภัณฑ์โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (เช่น กระป๋องอลูมิ
เนียม) 

บ่อยครั้ง มีมูลค่าตลาดเป็นบวก ขยะส่วนใหญ่มาจากแหล่งอุตสาหกรรม ปกติรีไซเคิลหรือจ�าหน่ายได้ในพื้นที่ 

กระดาษ บ่อยครั้ง ขยะกระดาษจะถูกเก็บรวบรวมมาจากแหล่งอุตสาหกรรม/พาณิชย์ โดยปกติแล้วจะรีไซเคิลหรือจ�าหน่ายได้ในพื้นที่ 

HDPE (พลาสติกแข็ง เช่นขวด) บางครั้ง บางครั้งอาจมีมูลค่าตลาด ขึ้นอยู่กับโรงงานรีไซเคิลในพื้นที่ 

PP/PS (พลาสติกแข็ง เช่น  ถ้วยน�้า) บางครั้ง บางครั้งอาจมีมูลค่าตลาด ขึ้นอยู่กับโรงงานรีไซเคิลในพื้นที่ 

◀
ตารางที่ 1

ประเภทบรรจุภัณฑ์
ครัวเรือนที่มีการเก็บ
รวบรวมโดยผู้รวบรวม
ขยะรีไซเคิลนอกระบบ  

หากมีการตั้งราคารับซื้อบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ (ดูตารางด้านล่าง) คาดการณ์ได้ว่า ผู้เก็บรวบรวมนอกระบบจะเป็น
ผู้เก็บรวบรวมจ�านวนมาก ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทของบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่มักมีการเก็บรวบรวมโดยกลุ่มผู้
รวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ
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ประเภทและวัสดุของบรรจุภัณฑ์ ความถี่ในการเก็บ หมายเหตุ 

LDPE (ฟิล์มพลาสติก) บางครั้ง บางครั้งบรรจุภัณฑ์ที่ท�าจากวัสดุชนิดเดียวอาจมีมูลค่าตลาด แต่มูลค่าตลาดนี้มักจะเป็นมูลค่าส�าหรับขยะอุตสาหกรรมเท่านั้นและขึ้นอยู่กับ
โรงงานรีไซเคิลในพื้นที่ 

กล่องเครื่องดื่ม (เช่น บรรจุภัณฑ์ของ TetraPak) น้อยครั้ง ไม่มีมูลค่าตลาด เพราะโดยทั่วไปแล้วจะน�าไปจ�าหน่ายหรือรีไซเคิลในพื้นที่ได้ยาก อาจมีการเก็บรวบรวมหากผู้ผลิตมีการจ่ายเงินในการเก็บ
รวบรวม (การสร้างตลาดเทียม) 

แก้ว น้อยครั้ง มูลค่าตลาดขึ้นอยู่กับโรงงานรีไซเคิลในพื้นที่ การเก็บรวบรวมใช้แรงงานสูงเพราะแก้วเป็นวัสดุที่มีน�้าหนัก และขนส่งล�าบาก

PS ไม่เก็บรวบรวม พบเป็นสัดส่วนขยะบรรจุภัณฑ์ในครัวเรือนเพียงเล็กน้อย การเก็บรวบรวมใช้แรงงานสูงและไม่เกิดก�าไร 

บรรจุภัณฑ์ PET อื่นๆ (เช่น ถาด) ไม่เก็บรวบรวม ไม่มีมูลค่าตลาด ไม่มีโรงงานรีไซเคิล 

PVC ไม่เก็บรวบรวม พบเป็นสัดส่วนขยะบรรจุภัณฑ์ในครัวเรือนเพียงเล็กน้อย การเก็บรวบรวมใช้แรงงานสูงและไม่เกิดก�าไร มีการเก็บรวบรวมและรีไซเคิล PVC 
ประเภทอื่นที่ไม่ใช่บรรจุภัณฑ์ เช่น ท่อ PVC  

วัสดุผสม (อ่อนและแข็ง) และพลาสติกอื่นๆ ไม่เก็บรวบรวม ไม่มีมูลค่าตลาด การเก็บรวบรวมใช้แรงงานสูง (โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน) เพราะเป็นวัสดุน�้าหนักเบา จ�าเป็นต้องเก็บรวบรวมใน
ปริมาณมากจึงจะคุ้มค่ากับการเก็บรวบรวม

◀
ตารางที่ 1

ประเภทบรรจุภัณฑ์
ครัวเรือนที่มีการเก็บ
รวบรวมโดยผู้รวบรวม
ขยะรีไซเคิลนอกระบบ  
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ความจำาเป็นของการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
ในประเทศที่มีรายได้สูง สัดส่วนการเก็บรวบรวมขยะเพื่อรีไซเคิลเพิ่มขึ้นตาม GDP  อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า
ประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางหลายประเทศไม่ได้มีลักษณะเช่นนี้ ยกตัวอย่างเช่น ขวด PET มีข้อมูลแสดง
ว่าประเทศที่มีระดับรายได้ (GDP) ต�่ากว่า โดยทั่วไปจะมีอัตราการเก็บรวบรวมเพื่อการรีไซเคิลมากกว่าประเทศที่มี 
GDP ที่สูงกว่า สาเหตุส�าคัญคือการอาศัยผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบเข้ามาช่วย เมื่อประเทศมีการพัฒนา
มากขึ้น ค่าครองชีพเฉลี่ยสูงขึ้น ท�าให้การเก็บรวบรวมและขายขวด PET ในภาคนอกระบบ ไม่มีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจอีกต่อไป บีบบังคับให้แรงงานนอกระบบนี้ต้องหันไปประกอบอาชีพอื่น ส่งผลให้จ�านวนแรงงานในภาคการ
จัดการขยะนอกระบบลดลง ยิ่งท�าให้อัตราการเก็บรวบรวมเพื่อการรีไซเคิลลดลงไปอีก หากไม่มีการแก้ไขปัญหานี้ จะ
กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน4 

การปรับปรุงการจัดการขยะและการรีไซเคิลเป็นขั้นตอนส�าคัญในการพัฒนาของประเทศรายได้น้อยและรายได้ปาน
กลาง และความเชี่ยวชาญของกลุ่มผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบจะมีบทบาทส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้ 
เพราะฉะนั้นการน�ากลุ่มนอกระบบเข้าสู่อุตสาหกรรมการจัดการขยะในทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นสิ่งส�าคัญ อย่างไร
ก็ตาม ผู้ประกอบการนอกระบบจะสามารถด�าเนินกิจการจัดการของเสียได้ก็ต่อเมื่อมีปัจจัยต่างๆ เหล่านี้:

•  เข้าถึงวัสดุได้ง่าย 
•  ขนส่งและจัดเก็บได้ง่าย (หากจ�าเป็น) 
•  มีตลาดรองรับวัสดุที่เก็บรวบรวมมา 
•  มีผู้ซื้อขยะนั้นอยู่ในพื้นที่ 
•  การเก็บรวบรวมวัสดุนั้นต้องสร้างรายได้ 

การเก็บรวบรวมขยะในเศรษฐกิจนอกระบบ มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูงส�าหรับผู้เก็บรวบรวม และเป็นข้อ
จ�ากัดในการพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ในการด�าเนินงานของกลุ่มผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ 
วัสดุที่ไม่มีมูลค่าตลาดจะไม่ถูกเก็บรวบรวมและจะถูกทิ้งตกค้างในสิ่งแวดล้อม ระบบที่มุ่งเน้นเก็บรวบรวมเฉพาะวัสดุ
ที่มีมูลค่าจะไม่สามารถจัดการขยะประเภทอื่นที่ไม่มีมูลค่าในการรีไซเคิลหรือมีมูลค่าต�่า เพราะฉะนั้น แนวคิดส�าคัญ
ของการพัฒนาระบบเก็บรวบรวมขยะอย่างครอบคลคุม คือ การปรับเปลี่ยนจุดเน้นจาก “การเก็บรวบรวมวัสดุที่มี
มูลค่า” มาเป็น “การให้บริการแก่ประชาชน” ไม่ว่าขยะนั้นจะมีมูลค่าตลาดหรือไม่ก็ตาม

การเปลี่ยนแนวคิดให้หันมาเน้นการให้บริการจะต้องท�าควบคู่กับความพยายามในการน�ากลุ่มคนนอกระบบเข้าสู่
ระบบและท�าให้เกิดระบบการจัดการขยะที่มีการก�ากับดูแลซึ่งรวมถึงการท�าให้กลุ่มคนนอกระบบเข้ามาท�างานใน
ระบบมากขึ้น   นอกจากนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบนี้จะมีงบประมาณเพียงพอในระยะยาว ต้องมีการประเมินและ
ตระหนักถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะทุกประเภทรวมถึงวัสดุที่ไม่มีมูลค่าในการรีไซเคิลด้วย

4 GA Circular (2020). Full Circle. Accelerating the Circular Economy for Post-Consumer PET Bottles  
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การนำากลุ่มผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบเข้าสู่ระบบ EPR 
หากระบบ EPR ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจะช่วยส่งเสริมโครงสร้างการจัดการในระยะยาวที่เข้มแข็งและ
มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  สิ่งนี้จะสร้างประโยชน์อย่างมากให้กับแรงงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในกลุ่ม
ผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ ระบบ EPR ที่ดีจะสามารถน�าไปสู่ประโยชน์ต่างๆ ดังต่อไปนี้: 

•  รับรองการเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์ทุกประเภททั่วประเทศ 
•  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการคัดแยกและรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ 
•  มีการรีไซเคิลและการบ�าบัดวัสดุคุณภาพสูง 
•  มีการก�าจัดบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
•  มีการท�าบันทึกและติดตามกิจกรรมการจัดการขยะ 
•  (PRO) ด�าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีส่วนร่วมในตลาด 
•  ให้การอบรม ค�าแนะน�า และข้อมูล 
•  ด�าเนินการเพื่อให้วัสดุสามารถระบุได้ง่าย 
•  สร้างมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสวัสดิการให้กับแรงงานภายในระบบ EPR 
•  สร้างความโปร่งใสในการจัดการเงินทุนและก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้ที่บริหารจัดการเงินทุนนั้น

การนำากลุ่มคนนอกระบบมาเป็นลูกจ้าง 
ผู้เก็บขยะโดยทั่วไปจะเก็บขยะรีไซเคิลตามท้องถนน บ่อขยะ และสถานที่ฝังกลบ โดยเน้นเก็บรวบรวมวัสดุที่มีมูลค่า 
ตามหลักการ 'ขยะแลกเงิน' (cash for trash) สิ่งใดที่ไม่สามารถขายได้ก็จะถูกทิ้งไว้สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม ใน
ขณะที่ระบบ EPR จะต้องสร้างหลักประกันว่าบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวม รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีมูลค่า
หรือขยะที่มีน�้าหนักเบาเกินไปหรือไม่คุ้มค่าที่จะเก็บ (เช่น ถุงพลาสติก  ซองขนาดเล็ก บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุผสม) 

การเก็บรวบรวมและการคัดแยกที่ใช้แรงงานสูงเป็นโอกาสที่ดีที่จะน�ากลุ่มผู้เก็บขยะนอกระบบเหล่านี้เข้าสู่ระบบ 
EPR ผู้ควบคุมระบบ (PRO) สามารถช่วยให้เกิดขึ้นได้โดยเสนอเงื่อนไขและข้อตกลงที่จูงใจและเป็นทางการ เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบมาสมัครงาน โดยอาจท�าสัญญาว่าจ้างโดยตรงระหว่างลูกจ้างกับ PRO 
หรือระหว่างลูกจ้างกับบริษัทที่มีหน้าที่บริการเก็บรวบรวมและคัดแยกขยะให้กับ PRO  

เพื่อท�าให้สถานะการท�างานของแรงงานนอกระบบเป็นทางการและเข้าสู่ระบบ EPR จึงต้องมีการท�าสัญญาว่าจ้าง
อย่างเป็นทางการ การก่อตั้งสหกรณ์สามารถช่วยให้ผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบเข้าสู่ระบบที่เป็นทางการได้ 
การท�าให้เป็นทางการนั้นมักจะเชื่อมโยงกับการจ�ากัดเวลาของลูกจ้างในการท�างาน อาจก่อให้เกิดปัญหาให้กับ
แรงงานนอกระบบโดยเฉพาะกลุ่มสตรี จึงต้องค�านึงถึงวิธีการน�าแรงงานเข้าสู่ระบบที่มีความยืดหยุ่น โดยมี 3 ขั้นตอน
ส�าคัญ ดังนี้:

•   สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนอกระบบและท�าให้พวกเขาเข้าใจลักษณะการท�างานของระบบและรู้ว่าตนเองจะ
ต้องท�าอะไร 

•  จัดให้มีการอบรมวิชาชีพและให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย 
•  ท�าสัญญาว่าจ้างอย่างเป็นทางการ 

◀
รูปที่ 1

การคัดแยกขวด PET 
ในเมืองอักกรา 
ประเทศกานา 
(© cyclos 2019)  
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ตารางต่อไปนี้แสดงข้อดีและข้อด้อยจากการผนวกแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ

การนำาแรงงานนอกระบบเข้าเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของผู้ประกอบการอิสระ 
บริษัทจัดการขยะที่เชี่ยวชาญ และกึ่งเชี่ยวชาญนอกระบบมักมีความรู้เกี่ยวกับตลาด การรีไซเคิล ทางเลือกในการ
บ�าบัดขยะ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญในห่วงโซ่รีไซเคิล และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะเป็นอย่าง
ดี ทักษะของบริษัทนอกระบบเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดตั้งระบบ EPR  ผู้ควบคุมระบบ (PRO) ควร
พิจารณาการท�าข้อตกลงกับบริษัทเหล่านี้ อีกทางเลือกหนึ่งคือหากต้องการน�าภาคส่วนนอกระบบเหล่านี้เข้าสู่ระบบ

กลุ่มผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบ การจ้างงานอย่างเป็นทางการ

รายได้ไม่แน่นอน มีรายได้สม�่าเสมอและมีการเสียภาษี 

มาตรฐานการด�ารงชีพไม่มั่นคง มาตรฐานการด�ารงชีพดีขึ้น 

เสี่ยงจากการเจ็บป่วยสูง เสี่ยงจากการเจ็บป่วยต�่ากว่า 

เสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบทางธุรกิจ การท�าธุรกิจเป็นธรรม มีการก�ากับดูแล 

ไม่สามารถเข้าถึงระบบประกันสังคม สามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมได้ 

มีความอิสระและความยืดหยุ่นสูงมาก มีความอิสระและความยืดหยุ่นน้อยลง 

◀
ตารางที่ 2

ข้อดีของการผนวก
แรงงานนอกระบบเข้า
สู่ระบบเศรษฐกิจอย่าง
เป็นทางการ   

โดยการท�าสัญญาอย่างเป็นทางการ  PRO และผู้ท�าสัญญาร่วมรายใดรายหนึ่งอาจท�าข้อตกลงที่จะน�าบริษัทนอก
ระบบเข้ามาเป็นสมาชิกโครงการ EPR อย่างเป็นทางการ

หากบริษัทนอกระบบมีโรงงานของตนเอง จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทให้บริการอะไรและปฏิบัติตามมาตรฐาน
ใด (หรือจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในอนาคต)  หากบริษัทเหล่านี้ใช้รถเก็บรวบรวมของตนเอง ก็จะต้องตรวจสอบ
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ว่ารถเหล่านี้ปลอดภัยส�าหรับการขับขี่หรือไม่และสามารถขนส่งขยะได้ปริมาณเท่าใด ในทางกลับกัน หากบริษัทเหล่า
นี้ประกอบกิจการเป็นเพียงผู้ค้า (โดยอาจมีโกดังเก็บขยะของตนเอง) ก็ต้องมีการพูดคุยกันให้แน่ชัดว่าบริษัทจะมีส่วน
สนับสนุนระบบ EPR ได้อย่างไร

ผู้ประกอบการอิสระอาจมีบทบาทในการให้บริการเก็บรวบรวม การจัดหาพื้นที่จัดเก็บ การคัดแยก การตลาด และ/
หรือ การรีไซเคิลขยะ

เพื่อให้บริษัทที่ท�างานนอกระบบมีส่วนร่วมในระบบ EPR ต้องมีการปรับสถานะบริษัทให้เป็นทางการ ขั้นตอนแรกใน
กระบวนการนี้คือ ให้บริษัทขึ้นทะเบียนกับผู้ควบคุมระบบ (PRO) พร้อมระบุข้อมูลแสดงตัวตนที่ชัดเจน ประกอบไป
ด้วยที่อยู่ ต�าแหน่งที่ตั้ง ชื่อบุคคลติดต่อ อีเมล และข้อมูลการให้บริการอย่างละเอียด ขั้นตอนอื่นๆ ที่ส�าคัญได้แก่

•   สร้างความเชื่อมั่น และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบและประเภทบริการที่ต้องการ 
•   ให้การก�ากับดูแลทางวิชาชีพและค�าแนะน�าด้านกฏหมาย
•   จัดท�าสัญญาบริการ (service agreement) กับหุ้นส่วนธุรกิจ 

◀
รูปที่ 2

การส่งขยะในเมืองอัก
กรา ประเทศกานา 
(© cyclos 2019)   
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ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการน�าผู้มีส่วนร่วมในการรีไซเคิลนอกระบบ (ในรูปแบบบุคคลและบริษัท)  เข้า
มาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ 

ธุรกิจนอกระบบ หุ้นส่วนธุรกิจอย่างเป็นทางการ

มีความไม่แน่นอนในการประกอบการ สัญญาบริการคงที่ 

สภาพตลาดไม่แน่นอน การยอมรับขยะรีไซเคิลมีความแน่นอนมากกว่า 

ลูกจ้าง/แรงงานอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ลูกจ้าง/แรงงานมีสภาพการท�างานที่ดีขึ้น 

มีความเสี่ยงในการประกอบกิจการสูง ความเสี่ยงในการประกอบกิจการลดลง 

มีความเสี่ยงต่อการท�าธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม การท�าธุรกิจมีการก�ากับดูแล 

ไม่เสียภาษี (แต่อาจจะจ่ายให้กับผู้ให้เช่าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงจะด�าเนินการได้) เสียภาษี 

ไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องรายงานต่อหน่วยงานภาครัฐ จะต้องรายงานต่อหน่วยงานภาครัฐ (ซึ่งอาจมองว่าเสียเวลาและยุ่งยาก)

ไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องท�าให้แรงงาน/ลูกจ้างสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ และสวัสดิการ แรงงาน/ลูกจ้างสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการได้มากขึ้น

◀
ตารางที่ 3

การน�าธุรกิจนอก
ระบบมามีส่วนร่วม
เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ 
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การบูรณาการวิสาหกิจนอกระบบเข้ามาเป็นหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการในระบบ EPR นั้นท�าได้หลายช่องทาง ยก
ตัวอย่างเช่นอาจจะให้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมที่ได้รับการสนับสนุนจาก NGO หรือตั้งให้เป็นสัมปทานของบริษัท
จัดการของเสียที่เป็นทางการ ตั้งศูนย์เก็บรวบรวมขยะท้องถิ่น และการรวมตัวเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มบริษัท5   

ได้มีการพิสูจน์ในหลายประเทศแล้วว่า การจัดตั้งในรูปสหกรณ์และกลุ่มวิสาหกิจมีประสิทธิภาพในการบูรณาการ
แรงงานนอกระบบ ภายใต้โครงสร้างนี้ สหกรณ์และกลุ่มวิสาหกิจที่จดทะเบียนเป็นทางการที่มาจากการรวมตัวกัน
ของแรงงานนอกระบบอิสระจะเข้าสู่ข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการเพื่อจัดการขยะในนามของหน่วยงานท้องถิ่น
ผ่านการท�าสัญญาว่าจ้าง การเปิดโอกาสให้ผู้เก็บขยะที่เป็นสมาชิกสหกรณ์/วิสาหกิจสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เหล่านี้ช่วยให้เขามีอิทธิพลในการตัดสินใจต่าง ๆ และสามารถท�างานแบบมีแนวร่วมในการท�างาน การจัดรูปแบบให้
แรงงานนอกระบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการนั้นต้องใช้ความไว้วางใจอย่างมากจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

บทเรียนอื่นๆ ที่ได้จากการนำาวิสาหกิจนอกระบบเข้าระบบ EPR และการปรับสภาพการทำางานให้เป็นทางการ 
ประสบการณ์ที่ผ่านเกี่ยวกับการน�าวิสาหกิจนอกระบบเข้าสู่ระบบที่เป็นทางการช่วยให้เห็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์
หลายอย่าง6 อย่างไรก็ตาม การค�านึงถึงความท้าทายจากบริบทเฉพาะที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อน�าระบบไปปฏิบัติและ
ขยายผลก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญ 

•    หน่วยงานรัฐ (ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น) เป็นส่วนส�าคัญในการสนับสนุนการน�าผู้เก็บรวบรวมขยะนอก
ระบบเข้าสู่ระบบโดยการให้ประกันสังคมและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับขยะ (รวมถึงกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกับ 
EPR) 

•  แรงงานเด็กช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวแต่ไม่มีการก�ากับดูแล โดยเด็กมักจะท�างานเป็นผู้เก็บขยะเพื่อช่วยหา  
 รายได้ให้ทางบ้านหรือให้ตนเองอย่างเป็นอิสระ ซึ่งแลกมาด้วยการขาดโอกาสการพัฒนาด้านการศึกษาและ  
 สุขภาพ  จึงต้องตระหนักถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและจัดการโครงสร้างและบริบทที่มีอิทธิพลต่อการ 
 ท�างานของเด็กหรือเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา
•   ควรให้ความส�าคัญกับสตรีให้มีอ�านาจและมีส่วนร่วม เพราะในปัจจุบันสตรียังถูกกีดกันจากภาคแรงงานในระบบ 
 เป็นประจ�าเพราะถูกมองเป็นหน้าที่ของบุรุษ7  
•   ควรสร้างความตระหนักให้กับสาธารณชนให้ตระหนักถึงบทบาทความส�าคัญของกลุ่มผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิล 
 นอกระบบ

5  Ocean Conservancy (2019). Plastics Policy Playbook
6  After Manning, C. (2020). Private sector partnerships with waste pickers
7  UNEP (2015). Global Waste Management Outlook.
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การนำาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกระบบเข้าสู่กรอบกฎหมายของระบบ EPR 
การรีไซเคิลนอกระบบควรได้รับผนวกเข้าสู่ระบบ EPR เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ EPR และ
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบกับรายได้ของคนกลุ่มนี้ ด้วยเหตุนี้ กฎหมายที่ก�าหนดให้มีระบบ EPR ภาคบังคับควร
มีบทบัญญัติรองรับการท�างานของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกระบบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายควรวางกรอบ
รายละเอียดว่ากลุ่มผู้เก็บรวบรวมขยะนอกระบบจะเข้ามามีส่วนร่วมในระบบ EPR ได้อย่างไร รวมถึงหน้าที่ที่ผู้
ควบคุมระบบ (PRO) จะต้องรับผิดชอบ

ประเทศชิลีได้มีการร่างกรอบกฎหมายของระบบ EPR ภาคบังคับโดยร่างกฤษฎีกาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ได้ผ่านขั้นตอน
การประชาพิจารณ์ในปีพ.ศ. 2562 และฉบับสุดท้ายจะถูกเสนอเพื่อการอนุมัติในปีพ.ศ. 2563 มาตรา 40 ของ
กฤษฎีกานี้ระบุไว้ว่า

ผู้เก็บรวบรวมขยะที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานขึ้นทะเบียน (RETC หรือ PRTR) สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฤษฎีกา เพื่อการนี้ ผู้เก็บรวบรวมขยะต้องได้รับการรับรองภายใต้กรอบกฎหมายรับรอง
ทักษะแรงงาน (National System of Certification of Labour Competences) ฉบับที่ 20 267 

องค์กรความรับผิดชอบของผู้ผลิตจะต้องก�าหนดกฏระเบียบในการประมูลโดยเปิดให้ผู้เก็บรวบรวมขยะสามารถท�า
สัญญาข้อตกลงการบริการเก็บรวบรวมและการบ�าบัดขยะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

นอกจากนั้น แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วม (มาตรา 13) ของ PRO จะต้องระบุกลไกและเครื่องมือส�าหรับการอบรม 
การสนับสนุนทางการเงิน และการน�าผู้เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เกิด
การบูรณาการผู้เก็บขยะเข้าสู่ระบบอย่างสมบูรณ์ […]8 

8  แปลมาจากต้นฉบับภาษาเยอรมัน ร่างต้นฉบับ พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (ภาษาสเปน): https://rechile.mma.gob.cl/wp-content/
uploads/2020/05/68-Resolucion-379-propuesta-DS-REP-envases.pdf. |  91
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จ่ายเงิน

หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 09
จะสร้างแรงจูงใจอย่างไรให้ประชาชนแยกขยะบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่แหล่งกำาเนิด

หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญนี้ว่าด้วยความจ�าเป็นที่ประชาชนต้องสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการแยกขยะ 
อธิบายประเด็นต่าง ๆ เช่น ข้อมูลที่ประชาชนควรทราบ การสร้างความตระหนัก และการสร้างแรงจูงใจที่จะส่ง
เสริมให้ประชาชนแยกขยะบรรจุภัณฑ์ รวมถึงวิธีการเก็บรวบรวมขยะที่ดีที่สุด บทบาทของระบบมัดจ�าคืนเงิน 
และวิธีการรณรงค์สร้างความตระหนักอย่างยั่งยืน

ระบบการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะในการแยกขยะซึ่งเป็น
ส่วนส�าคัญในการเพิ่มอัตราการรีไซเคิล ดังนั้นประชาชนจึงจ�าเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลในการแยกขยะอย่างครบถ้วน
และเหตุผลว่าท�าไมจึงต้องแยกขยะ โดยเฉพาะในประเทศที่ผู้บริโภคไม่มีประสบการณ์การแยกขยะ

การให้ข้อมูลกับประชาชนอาจเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ PRO และ/หรือเทศบาลหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ขึ้นอยู่
กับการจัดตั้งโครงการ EPR นั้น ๆ และโครงสร้างสถาบันในประเทศ ควรมีการบรรจุหน้าที่รับผิดชอบในการแยกขยะ
ไว้ในกรอบการก�ากับดูแลของโครงการ เพื่อให้มีหน้าที่รับผิดชอบในเชิงสถาบันพร้อมการจัดสรรงบประมาณโดยให้ 
PRO เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณผ่านค่าธรรมเนียม EPR

นอกจากการรณรงค์สร้างความตระหนักแล้ว อาจมีการจูงใจให้ประชาชนแยกขยะด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยด้าน
องค์กร ปัจจัยทางการเงินหรือปัจจัยเชิงทัศนคติ  อีกปัจจัยที่ส�าคัญคือการสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อขยะที่
ตนสร้างที่จะท�าให้ผู้บริโภคตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการคัดแยกขยะอันเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่พลเมืองโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนใด ๆ

การกำากบัดแูลและควบคมุ 

ผูผ้ลิต และผู้นำาเข้า

ผูบ้ริโภค
ซือ้ผ่านตวัแทนจ�าหน่าย และท้ิงเป็นขยะ

เมือ่การบรโิภคเสรจ็สิน้

ผูจ้ดัการขยะ
การเกบ็รวบรวม การรีไซเคลิ

PRO
จดัการภารกจิต่าง ๆ ในระบบ

กา
รส

ื่อส
าร จ่ายเงินเส้นทางบรรจุภัณฑ์

(packaging flow)

เส้นทางบรรจุภัณฑ์
(packaging flow)

◀
ภาพที่ 1

ผู้บริโภคในระบบ EPR  
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การส่งเสริมให้ประชาชนแยกขยะท�าได้หลายวิธีการ เช่น: 

•    ท�าระบบเก็บรวบรวมขยะที่สะดวกและปฏิบัติได้ง่าย 
•    มีการสื่อสารที่ดี (การให้ข้อมูลที่ท�าให้ประชาชนแน่ใจว่ามาตรการที่ขอให้ประชาชนปฏิบัตินั้นมีความน่าเชื่อถือ) 
•    ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ 
•    ติดตามตรวจสอบ (ระหว่างการเก็บรวบรวม) 
•    ลดค่าธรรมเนียมการจัดการขยะหากประชาชนมีการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ออกจากขยะประเภทอื่น (เช่น ไม่เก็บค่า

ธรรมเนียมการเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ที่แยกแล้ว โดยให้ต้นทุนรวมอยู่ในค่าธรรมเนียม EPR) 
•    บทลงโทษ (ส�าหรับการทิ้งขยะไม่เป็นที่หรือแยกขยะอย่างไม่ถูกต้อง) 
•    สิ่งจูงใจทั้งในรูปของเงินและที่ไม่ใช่เงิน 

ระบบการเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ในครัวเรือน 
ลักษณะของระบบการเก็บรวบรวมขยะจะส่งผลต่อวิธีการรวบรวม โดยระบบเก็บขยะแยกประเภทจากริมถนน 
(kerbside system) และระบบการตั้งจุดรับทิ้ง/รับคืนขยะ (bring system) มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกันไป เช่นเดียว
กับระบบผสมที่มีองค์ประกอบของทั้ง 2 ระบบ ตารางต่อไปนี้แสดงผลกระทบของระบบเหล่านี้ต่อพฤติกรรมของผู้
บริโภค 
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หลักเกณฑ์ ระบบเก็บขยะแยกประเภทจากริมถนน (kerbside) การตั้งจุดรับทิ้ง/รับคืนขยะ (central collection)*

ระยะทางส�าหรับผู้บริโภคและพื้นที่ใน
อาคารและหน้าอาคาร

ระยะทางใกล้ (+) 
ต้องมีพื้นที่หน้าอาคารเพียงพอที่จะตั้งถังขยะ และต้องสามารถให้รถเก็บขยะ
เข้าถึงได้ (-)

ระยะทางไกลกว่า บางคนอาจต้องใช้พาหนะส่วนบุคคลเพื่อขนขยะไปยังจุดรวบรวม (+/-)

ใช้พื้นที่น้อยกว่าและสามารถก�าหนดจุดรวบรวมตามถนนและสาธารณะโดยมีจุดรวบรวมที่น้อยกว่า (+)

หากจุดรวบรวมอยู่ตามถนนหลักหรือเส้นทางเดินหลัก จะสามารถผนวกการจัดเก็บขยะบรรจุภัณฑ์ในเส้น
ทางการจัดเก็บขยะทั่วไปได้ง่ายกว่า (+)

การจัดการบรรจุภัณฑ์ในระดับ
ครัวเรือน 

แหล่งก�าเนิดสามารถคัดแยกขยะที่บ้านแล้วน�าไปใส่ในถังขยะได้โดยตรงเพื่อ
รอการเก็บรวบรวม (+) 

จ�าเป็นต้องเก็บขยะไว้ในบ้าน ในช่วงรอน�าขยะไปทิ้งที่จุดรวบรวม ท�าให้เสียพื้นที่ (-) 

การติดตามตรวจสอบ สามารถระบุผู้ที่ไม่แยกขยะได้ง่ายกว่า (+) ทิ้งขยะได้โดยไม่มีใครรู้ อาจท�าให้เกิดพฤติกรรมในทางลบ (-)

ค่าใช้จ่าย เป็นทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเพราะการมีถังขยะอยู่หน้าบ้าน ท�าให้ต้องมี
จ�านวนภาชนะเพิ่มขึ้น มีจุดที่รถเก็บขยะต้องตามเก็บมากขึ้น 
(-)

มีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า การมีจุดรวบรวมกลางท�าให้รถเก็บขยะไม่ต้องเก็บหลายที่ (+)

◀
ตารางที่ 1

ระบบเก็บขยะแยก
ประเภทจากริมถนน 
กับ การตั้งจุดรับทิ้ง/
รับคืนขยะ

*รวมถึงธนาคารขยะด้วยเพราะถือว่าเป็นระบบรวบรวมกลางประเภทหนึ่ง

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 06 
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ปัจจัยที่ส�าคัญในการจูงใจให้ผู้บริโภคแยกขยะ มีดังต่อไปนี้ 

•     ต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงถัง/ภาชนะที่รวบรวมขยะได้ง่าย ประชาชนจะไม่เต็มใจน�าขยะไปทิ้งที่จุดรวบรวมขยะ 
 หากพบว่า มีความยากล�าบากในการเดินทางหรือเข้าถึง

•   การแยกขยะต้องท�าได้ง่าย และมีป้ายกับก�าชัดเจน โดยเฉพาะการด�าเนินการในประเทศที่ประชาชนไม่มี  
 ประสบการณ์ในการแยกขยะ การติดป้ายก�ากับอย่างชัดเจนเป็นส่วนส�าคัญที่จะป้องกันการแยกขยะอย่าง
 ไม่ถูกต้อง และป้องกันการปนเปื้อนของขยะรีไซเคิล 

  

•    ขยะที่แยกแล้วต้องไม่น�าไปรวมกับขยะอื่นๆ หลังการรวบรวม  สิ่งที่บั่นทอนแรงจูงใจของประชาชนในการคัดแยก
ขยะ คือ การพบว่าขยะรีไซเคิลที่ตนได้แยกแล้วถูกน�าไปทิ้งรวมกับขยะอื่นอีก  กรณีดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก
หากหน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถจัดระบบรองรับขยะแต่ละประเภทได้อย่างเพียงพอหรือมีปัญหาในการขายขยะ
รีไซเคิล (เวลาราคาขยะตกต�่า)

•    จะต้องมีภาชนะเพียงพอที่จะรวบรวมขยะทั่วไป การจัดเตรียมถังส�าหรับขยะรีไซเคิลเป็นสิ่งส�าคัญ แต่การจัดหาให้
มีถังส�าหรับขยะทั่วไปอย่างเพียงพอด้วยก็ส�าคัญเช่นกัน ไม่เช่นนั้น มีความเป็นไปได้ที่ประชาชนจะทิ้งขยะที่รีไซเคิล
ไม่ได้ในถังขยะรีไซเคิลท�าให้ขยะรีไซเคิลปนเปื้อน หรือไม่ก็ทิ้งขยะลงในพื้นที่ใกล้เคียง 

หนทางหนึ่งที่สามารถจูงใจผู้บริโภคให้แยกขยะบรรจุภัณฑ์ได้ คือ การใช้ระบบมัดจ�าคืนเงิน (Deposit Refund 
Scheme: DRS) ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 10 ระบบ DRS คือ ระบบที่จะมีการคิดค่ามัดจ�าบรรจุภัณฑ์ไว้ใน
ราคาสินค้า (เช่น เครื่องดื่มบรรจุในขวด PET) เมื่อผู้บริโภคบริโภคสินค้าแล้ว ผู้บริโภคสามารถน�าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
มาส่งคืนที่ร้านค้าเพื่อรับเงินมัดจ�าคืน (หรือคูปองที่มีมูลค่าเท่ากัน) การจ่ายเงินมัดจ�าคืนนั้นเป็นตัวสร้างแรงจูงใจให้
น�าบรรจุภัณฑ์กลับมาคืนยังจัดรับคืนบรรจุภัณฑ์ แทนที่จะทิ้งเป็นขยะ 

ระบบมัดจ�าคืนเงินไม่ใช่วิธีการเดียวที่จะจูงใจให้ผู้บริโภคน�าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาคืน ยังมีมาตรการให้รางวัลรูปแบบ
อื่นที่สามารถจูงใจให้ผู้ซื้อน�าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาคืน โดยมีตัวอย่างให้เห็นในหลายประเทศ เช่น ประเทศตุรกี ผู้
บริโภคสามารถน�าขวดเครื่องดื่ม PET ที่ใช้แล้วไปแลกซื้อตั๋วรถขนส่งสาธารณะ ส่วนในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และศรี
ลังกา เด็ก ๆ สามารถแลกขยะรีไซเคิลเป็นอุปกรณ์การเรียนได้ สิ่งจูงใจเหล่านี้มักจะได้ผลดีอย่างมากกับครอบครัวที่มี
รายได้ค่อนข้างน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ระบบแบบนี้มีข้อเสียชัดเจน คือ ส่งเสริมให้ประชาชนคิดว่า จะต้องได้ค่า
ตอบแทนจากการรีไซเคิลขยะแทนที่จะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมจัดการขยะ

◀
Factsheet 09
Figure 02

The French 
‘Triman’ is 
printed on 
packaging to 
remind con-
sumers to sort 
their waste 
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ความตระหนักของผู้บริโภค: การสื่อสารและการศึกษา
การจัดการขยะอย่างยั่งยืนต้องอาศัยการเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อขยะ โดยเฉพาะการสร้างความรู้สึกว่าเป็น
หน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของประชาชน ปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ การให้ความรู้แก่ประชาชน
ถึงประโยชน์ของการจัดการขยะอย่างถูกต้องและผลเสียของการไม่จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มความ
ตระหนักในเรื่องผลกระทบของขยะต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะช่วยป้องกันการจัดการขยะที่ไม่ถูก
ต้อง หากจะให้ระบบจัดการขยะประสบความส�าเร็จ สังคมทุกระดับตั้งแต่ชุมชนในท้องถิ่นไปจนถึงโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย ธุรกิจ องค์กรต่าง ๆ และรัฐบาล จะต้องเชื่อในสิ่งเดียวกันและท�างานร่วมกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่จะ
ช่วยให้เกิดระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ความตระหนักของผู้บริโภคเริ่มต้นที่ระดับบุคคล  วิธีการสร้างความตระหนักมีหลายรูปแบบ ซึ่งควรจะน�ามาใช้ร่วม
กัน ตัวอย่างเช่น

•  คู่มือแนวปฏิบัติและป้ายประชาสัมพันธ์ 
•  สื่อสิ่งพิมพ์ 
•  สื่อดิจิทัล 
•  เทคโนโลยีใหม่ เช่น แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
•  หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน 
•  งานกิจกรรมและการรณรงค์ 
•  การติดฉลากบนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
•  การตลาด 
•  ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ส�าหรับการจัดการบรรจุภัณฑ์ 

◀
รูปที่ 1

การแยกขยะที่
โรงเรียนในเมืองซาร์
กา ประเทศจอร์แดน 
(© cyclos 2019)

ควรให้บุคคลและสถาบันนอกเหนือจากภาครัฐมีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 
เป็นผู้ส่งเสริมสร้างความตระหนัก เช่น เช่น ผู้น�าทางศาสนา ผู้น�าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน 
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การให้การศึกษาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะช่วยสร้างผลกระทบในระยะยาว 
เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในการสร้างความตระหนัก คือการจัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึกษาในโรงเรียน เพราะเด็กสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยหรือความเคยชินได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ และเด็กยังมีบทบาทส�าคัญใน
การสร้างความตระหนักในประเด็นที่เกี่ยวกับขยะโดยการส่งต่อความรู้ให้กับผู้ปกครอง คนในครอบครัว และชุมชน 
สิ่งที่สอนให้เด็กในวัยเยาว์จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิต และเด็กเหล่านั้นจะส่งต่อความรู้ไปให้คนรุ่นหลังได้อีก 

โรงเรียนสามารถเป็นภาคีขับเคลื่อนที่ส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ขั้นตอนแรกคือการพัฒนาหลักสูตรที่จะ
ให้ความรู้กับเด็กในการจัดการขยะ มีการให้ข้อมูลถึงผลกระทบของการจัดการขยะอย่างไม่ถูกต้อง และแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการขยะ การบูรณาการประเด็นเกี่ยวกับการจัดการขยะเข้าไปในรายวิชาอื่น ๆ เช่น วิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาพลเมือง ฯลฯ จะช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกต้องเข้ากับผลกระทบ
ที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ การให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะกับเด็กนั้นยังช่วยสร้างความตระหนักว่า
ขยะเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม หากจัดการได้อย่างเหมาะสมจะกลายเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่า ช่วยให้สร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมมากมาย อีกทั้งยังสร้างงานและอาชีพที่มีคุณค่าในอุตสาหกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะได้อีกด้วย  

นอกจากให้ความรู้กับเด็กเกี่ยวกับการจัดการขยะที่โรงเรียนแล้ว การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ งานกิจกรรม และการ
รณรงค์สร้างความตระหนัก ก็เป็นวิธีการที่ส�าคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะเช่นกัน การให้เด็กมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะยิ่งเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาเชิง
วิเคราะห์ที่จะท�าให้เด็กมีการตัดสินใจต่างๆ ในประเด็นของขยะได้ 

PREVENT Waste Alliance (2021). 
Video series: 
EPR Explained! (09) Citizens

Key readings and other sources
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หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 10
จะจัดตั้งระบบมัดจำาคืนเงินได้อย่างไร

หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญนี้กล่าวถึงหลักการพื้นฐานของระบบมัดจ�าคืนเงิน ที่อาจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ 
EPR รวมถึงอธิบายระบบมัดจ�าคืนเงินในรูปแบบต่าง ๆ

ระบบมัดจ�าคืนเงิน (Deposit Refund System หรือ DRS) เป็นการเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์รูปแบบหนึ่งภายใต้
โครงการ EPR  ในระบบ DRS นี้ ผู้บริโภคจะต้องจ่ายเงินมัดจ�าเมื่อซื้อสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์บางประเภท เช่น บรรจุ
ภัณฑ์เครื่องดื่ม และจะต้องน�าบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมาคืนเพื่อรับเงินมัดจ�า เงินมัดจ�าจึงเป็นแรงจูงใจทางการเงิน
ที่จะท�าให้ผู้บริโภคน�าบรรจุภัณฑ์เหล่านี้มาส่งที่จุดรับคืนแทนที่จะทิ้งเป็นขยะ

DRS เป็น ระบบ EPR อีกประเภทหนึ่งที่แยกออกมาต่างหาก โดยปกติแล้ว สามารถใช้ร่วมกับระบบ EPR เพื่อเก็บ
รวบรวมบรรจุภัณฑ์ หรือจะใช้ DRS เพียงอย่างเดียวก็ได้ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าบรรจุภัณฑ์ภายใต้ DRS ไม่ได้
รวมอยู่ในระบบ EPR บรรจุภัณฑ์ทั่วไป กล่าวคือ DRS เป็นระบบที่ด�าเนินการตามข้อบังคับ ค�านิยาม หน้าที่รับผิด
ชอบ โครงสร้างพื้นฐาน และกลไกการติดตามและตรวจสอบของระบบ DRS เอง การจัดตั้งระบบ DRS จึงยากล�าบาก
ไม่ต่างจากการจัดตั้งระบบ EPR บรรจุภัณฑ์

หลักการสำาคัญของระบบมัดจำาคืนเงิน 
ในทางทฤษฎี ระบบมัดจ�าคืนเงินสามารถใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์หลายประเภท แต่ในทางปฏิบัตินั้นไม่ได้เหมาะกับบรรจุ
ภัณฑ์ทุกประเภท สามารถใช้ได้กับสิ่งของที่จ�าแนกได้ง่ายเท่านั้น เช่น ขวดเครื่องดื่ม ขวดแข็งบรรจุผลิตภัณฑ์
ท�าความสะอาดบ้าน ข้อจ�ากัดหลักของ DRS คือพื้นที่ส�าหรับด�าเนินการตั้งจุดรับคืนบรรจุภัณฑ์ (Drop-off point)  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องการรับคืนบรรจุภัณฑ์มากกว่า 1 ประเภทและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัย ที่
เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน

ในระบบ DRS  ผู้บริโภคมีแรงจูงใจที่จะส่งคืนบรรจุภัณฑ์ที่มีค่ามัดจ�าให้กับผู้ค้าปลีกหรือที่จุดรับคืนเพื่อรับเงินมัดจ�า
คืนแทนที่จะทิ้งบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นขยะ ระบบมัดจ�าคืนเงินจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยลด
ปริมาณขยะที่ทิ้งไม่เป็นที่ในที่สาธารณะได้เป็นอย่างมาก และเนื่องจากระบบนี้รับคืนบรรจุภัณฑ์บางบางประเภท จึง
สามารถเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์ที่มีการคัดแยกที่ได้คุณภาพสูงในปริมาณมาก ท�าให้การรีไซเคิลมีคุณภาพสูง 

ก่อนจัดตั้งระบบ DRS จะต้องมีการวางแผนเตรียมระบบอย่างชัดเจน ตามประเด็นค�าถามต่อไปนี้:

•    จะเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์ที่ท�าจากวัสดุชนิดใดบ้าง และบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นควรมีขนาดเท่าใด
•  จุดเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์ควรตั้งอยู่ที่ใด 
•  ผลิตภัณฑ์ภายใต้ระบบ DRS ควรติดฉลากอย่างไรและมีวิธีการจ�าแนกสินค้าอย่างไร
•  มีการเตรียมการเชิงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการอย่างไร 
•  มีการจัดหางบประมาณให้ระบบ DRS อย่างไร 
•  ควรก�าหนดอัตราค่ามัดจ�าเท่าใดจึงจะเพียงพอที่จะสร้างแรงจูงใจผู้บริโภคให้น�าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาคืน
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DRS แบบทางตรง 
ระบบ DRS ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดนั้น จะใช้ปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้บริโภคและผู้ค้าปลีก เมื่อซื้อสินค้า ผู้บริโภค
จะต้องจ่ายค่ามัดจ�าในอัตราคงที่ซึ่งจะรวมอยู่ในราคาสินค้า (เช่น ราคาสินค้า 1 ยูโร + ค่ามัดจ�า 0.25 ยูโร = 1.25 
ยูโร) ในระบบ DRS อย่างง่ายเช่นนี้ จุดรับคืนคือ ร้านค้าที่ผู้บริโภคซื้อสินค้านั่นเอง เมื่อผู้บริโภคน�าบรรจุภัณฑ์เปล่า
มาคืนพร้อมแสดงใบเสร็จการซื้อสินค้า ผู้ค้าปลีกจะคืนเงินมัดจ�าเป็นเงินสดหรือคูปองเงินสดมูลค่าเท่ากับเงินมัดจ�า

หากสินค้านั้นเป็นขวดประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ร้านค้าปลีกจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับคืนมานั้นจะขายต่อให้กับผู้รับ
ซื้อขยะรีไซเคิลตามราคามูลค่าขยะ หรือหากขวดนั้นสามารถน�ากลับใช้ซ�้าได้ ร้านค้าปลีกก็จะส่งคืนให้กับผู้ผลิต (ผู้
บรรจุ) เพื่อน�าไปใช้บรรจุสินค้าใหม่ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ค้าปลีกรายย่อยสามารถร่วมกันจัดตั้งระบบมัดจ�าคืนเงินขนาดย่อม 
หรืออาจเป็นการจัดตั้งขึ้นโดยบริษัท หรือจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจในงานกิจกรรม (event) ได้

โมเดล DRS แบบทางตรงมีความเหมาะสมส�าหรับ DRS ขนาดย่อม เช่น ระบบที่ครอบคลุมพื้นที่ตลาดขนาดเล็ก หรือ
ในงานกิจกรรมเฉพาะกิจ เพราะเพียงแค่มีการบริหารและการจัดการขั้นพื้นฐานก็สามารถด�าเนินการได้ ขั้นตอนแรก
ของการจัดตั้ง DRS คือ ต้องก�าหนดให้แน่ชัดว่าจะรับคืนสินค้าประเภทใดบ้าง จุดจ�าหน่ายสินค้าที่จะเป็นจุดรับคืนที่
ใดบ้าง ระบบ DRS ขนาดย่อมมักถูกน�ามาใช้เพื่อเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์เพื่อการน�ากลับไปใช้ใหม่ เช่น ถ้วยและขวด
พลาสติก หากบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถติดฉลากอย่างเหมาะสม (เช่น มีโลโก้งานกิจกรรมบนแก้ว) หรือมีมาตรการที่ไม่
อนุญาตให้ผู้ร่วมงานน�าขวดของตนเองเข้ามาในพื้นที่  โครงการ  DRS ก็ไม่จ�าเป็นต้องมีการออกใบเสร็จเพื่อให้ผู้
บริโภคมารับเงินค่ามัดจ�าคืน

ผูบ้ริโภค ผูค้้าปลกี

ผูบ้รรจขุวด

รไีซเคลิ

ใบเสรจ็
ขวดที่ได้รับการบรรจุแล้ว

ขวดเปล่า
น�ากลับมาใช้ได้

ขวดเปล่า
ใช้แล้วทิ้ง

   

    
 จ่า

ยค่าสนิค้า + คา่มดัจ�า

               ค่ามัดจ�า

◀
ภาพที่ 1

DRS แบบทางตรง 
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ระบบมัดจำาคืนเงินที่จัดตั้งโดยบริษัทผู้บรรจุขวด
DRS อาจจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทผู้บรรจุขวด และมีการผนวกผู้ค้าปลีกหลายรายเข้าสู่ระบบ เช่น บริษัทผู้บรรจุขวดอาจ
ก�าหนดเงื่อนไขว่าร้านค้าที่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะต้องมีส่วนร่วมในระบบ DRS ซึ่งในระบบนี้ ผู้บริโภค
สามารถซื้อสินค้าที่มีค่ามัดจ�าจากร้านหนึ่ง (ผู้ค้าปลีก ก.)  แล้วน�าไปคืนที่ร้านอีกร้านหนึ่งภายใต้โครงการเดียวกัน (ผู้

ค้าปลีก ข.) และสามารถรับเงินมัดจ�าคืนได้จากร้านที่สองหากผู้ค้าปลีก ข. จ�าหน่ายสินค้าของบริษัทผู้บรรจุขวด
เดียวกัน

◀
ภาพที่ 2

DRS ที่จัดตั้งโดยผู้
บรรจุขวด

ผูบ้ริโภค

รไีซเคลิ

ผูบ้รรจขุวด

ผูค้้าปลกี ข.

ผูค้้าปลกี ก.

ค่ามดัจ�า

ขวดเปล่า
น�ากลับมาใช้ได้

ขวดเปล่า
ใช้แล้วทิ้ง

ค่ามัดจ�า
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จากนั้นผู้ค้าปลีกในโครงการจะรายงานจ�านวนขวดที่จ�าหน่ายและจ�านวนขวดที่ได้รับคืนต่อบริษัทผู้บรรจุขวด เพื่อ
ค�านวณดุลการจ�าหน่ายและการรับคืน ส�าหรับขวดเปล่าที่น�ากลับมาใช้ได้จะถูกส่งคืนให้กับผู้บรรจุขวด ในขณะที่ขวด
ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งจะถูกจ�าหน่ายให้ผู้รับซื้อของรีไซเคิล

DRS รูปแบบนี้จะด�าเนินการได้ก็ต่อเมื่อบริษัทผู้บรรจุขวดทราบแน่นอนว่าผู้ค้าปลีกรายใดบ้างที่จ�าหน่ายสินค้าที่มีค่า
มัดจ�า

DRS แบบระบบหักบัญชี (DRS with clearing)
DRS แบบระบบหักบัญชีเป็นอีกประเภทหนึ่งที่พบได้ทั่วไป ภายใต้โมเดลนี้ ผู้บริโภคจะจ่ายค่ามัดจ�ารวมอยู่ในราคา
ซื้อสินค้านั้น ๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต่างจาก DRS รูปแบบอื่นที่กล่าวมาข้างต้นคือ ผู้บริโภคไม่จ�าเป็นต้องน�าบรรจุภัณฑ์
กลับไปคืนที่จุดจ�าหน่าย หรือที่ร้านค้าอื่นที่จ�าหน่ายสินค้าที่มีผู้บรรจุขวดรายเดียวกัน แต่สามารถน�าไปคืนให้กับผู้ค้า
ปลีกรายใดก็ได้เพื่อรับเงินมัดจ�าคืน ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ยี่ห้อใดหรือเป็นของผู้บรรจุขวดรายใดก็ตาม รูปแบบนี้จึง
มีความยืดหยุ่นมากกว่าในมุมมองของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันผู้ค้าปลีกที่ซื้อสินค้าที่มีค่ามัดจ�าจากบริษัทผู้บรรจุขวด
จะต้องจ่ายเงินมัดจ�าให้กับบริษัท และบริษัทก็จะต้องจ่ายเงินมัดจ�าขวดที่วางจ�าหน่ายในตลาดให้กับองค์กรที่มีหน้าที่
หักบัญชี (Clearing organization)  ที่ด�าเนินการต่างหากจาก PRO โดยองค์กรดังกล่าวมีหน้าที่ในการด�าเนินการให้
มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความสมดุล กล่าวคือ ต้องมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ค้าปลีกที่จ�าหน่ายสินค้าได้น้อยกว่าที่
ได้รับคืนมา

องค์กรที่มีหน้าที่หักบัญชีจึงเป็นกลไกส�าคัญในระบบมัดจ�าคืนเงินรูปแบบนี้ เพราะไม่ได้รับผิดชอบเพียงแค่การจ่าย
เงินคืนให้กับผู้ค้าปลีก แต่ยังต้องจัดการและบริหารระบบทั้งหมด ค่าใช้จ่ายของการด�าเนินกิจกรรมขององค์กรจะมา
จากผู้ผลิตและผู้น�าเข้า ในตอนท้ายของกระบวนการ DRS  ผู้ค้าปลีกจะจัดส่งบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วให้กับผู้ประกอบการ
รีไซเคิลหรือส่งคืนให้กับผู้บรรจุขวดในกรณีที่เป็นขวดที่น�ากลับมาใช้ซ�้าได้

การจัดตั้ง DRS รูปแบบนี้จ�าเป็นที่จะต้องมีปัจจัยดังต่อไปนี้

•     การติดฉลากหรือบาร์โค้ดรูปแบบพิเศษบนบรรจุภัณฑ์ที่มีค่ามัดจ�า 
•   เงินลงทุนตั้งต้นเพื่อจัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่หักบัญชีและการวางโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการรับคืนบรรจุภัณฑ์  
 เช่น เครื่องรับคืนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว (reverse vending machine) 
•   การจัดการเชิงองค์กรและการบริหารจัดการอย่างเข้มข้น 
•   มีกฎหมายรองรับอย่างเหมาะสม 

◀
ภาพที่ 3

DRS แบบระบบหัก
บัญชี

ผูบ้ริโภค

การรไีซเคลิ

ผูน้ำาเข้าและผูผ้ลิต

องค์กรหกับญัชีผูค้้าปลกี

ผูค้้าปลกี

ค่ามดัจ�า

ค่ามดัจ�า

ค่ามดัจ�า

ค่ามดัจ�า

ข้อมลู / บนัทกึ
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หลายประเทศทั่วโลกใช้ DRS แบบระบบหักบัญชี โดยมีรายละเอียดเฉพาะของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันมาก เนื่อง
ด้วยความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับระบบรูปแบบนี้ ภาพที่ 3 แสดงภาพรวมอย่างง่ายของระบบ DRS แบบหักบัญชี

◀
ตารางที่ 1

เปรียบเทียบระบบ
มัดจ�าคืนเงินทั้ง 3 รูป
แบบ 

หลักเกณฑ์ DRS แบบทางตรง DRS ที่จัดตั้งโดยผู้บรรจุขวด DRS แบบระบบหักบัญชี

การเงิน การลงทุนต�่าส�าหรับผู้ค้าปลีกหรือ
องค์กรที่จัดตั้ง DRS

การลงทุนค่อนข้างต�่าส�าหรับบริษัทผู้บรรจุขวด การลงทุนตั้งต้นสูงเพื่อจัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่หักบัญชี และโครงสร้างพื้น
ฐานในการรับคืนบรรจุภัณฑ์ เช่น การติดตั้งเครื่องรับคืนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว

การจัดการและความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ

สามารถเริ่มจากโครงการภาคสมัคร
ใจ ภาระการบริหารจัดการระบบต�่า 

สามารถเริ่มจากโครงการภาคสมัครใจได้โดยบริษัทผู้บรรจุขวด หรือบริษัทผู้
ผลิตบรรจุภัณฑ์ แต่จะต้องทราบอย่างแน่ชัดว่าผู้ค้าปลีกรายใดจ�าหน่าย
สินค้าภายใต้โครงการ 
ภาระการบริหารจัดการระบบค่อนข้างต�่า 

องค์กรที่มีหน้าที่หักบัญชีมีบทบาทหลักในระบบ DRS นี้และต้องรับผิดชอบ
การบริหารจัดการระบบในทุกแง่มุม  DRS แบบระบบหักบัญชีจ�าเป็นต้องมี
การติดฉลากหรือบาร์โคดประเภทเฉพาะ 

ความสะดวกกับผู้บริโภค ผู้บริโภคคืนบรรจุภัณฑ์ที่มีค่ามัดจ�า
ได้ที่จุดจ�าหน่ายเดิมเท่านั้น และจะ
ต้องแสดงใบเสร็จซื้อสินค้าเพื่อรับ
เงินมัดจ�าคืน

ผู้บริโภคมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าระบบทางตรง การติดฉลากและบาร์โค้ด 
อาจท�าให้ไม่ต้องแสดงใบเสร็จซื้อสินค้า
หากผู้บรรจุขวด/ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์หลายรายจัดตั้งระบบของตนเองขึ้นมาก็
จะท�าให้เกิดความซับซ้อนส�าหรับผู้ค้าปลีก และอาจจ�าเป็นต้องมีองค์กรที่
มีหน้าที่หักบัญชีเพื่อประสานงานระบบที่มีความแตกต่างกัน

ระบบนี้เป็นทางเลือกที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดส�าหรับผู้บริโภค การติด
ฉลากหรือบาร์โค้ดท�าให้ไม่ต้องเก็บใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานในการขอคืน
เงินมัดจ�า

การติดตามตรวจสอบ/ก�ากับดูแล ผู้ค้าปลีกที่จัดตั้ง DRS เป็นผู้ก�ากับ
ดูแล

ผู้บรรจุขวดที่จัดตั้ง DRS เป็นผู้ก�ากับดูแล องค์กรที่มีหน้าที่หักบัญชีก�ากับดูแลทั้งระบบ และมีองค์กรที่ติดตามตรวจ
สอบการท�างานขององค์กรดังกล่าว
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MODULE 3
Recycling of packaging waste

หนังสือสรุปข้อมูลสำ�คัญที่ 11 :    ทำ�อย่�งไรให้ก�รรีไซเคิลมีคุณภ�พสูง

หนังสือสรุปข้อมูลสำ�คัญที่ 12 :    จะเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รรีไซเคิล
 บรรจุภัณฑ์ ได้อย่�งไร

หนังสือสรุปข้อมูลสำ�คัญที่ 13 :    จะเพิ่มอุปสงค์ของตล�ดพล�สติก  
 รีไซเคิลได้อย่�งไร

บทที่ 3
ก�รรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์
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หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 11
ทำาอย่างไรให้การรีไซเคิลมีคุณภาพสูง

หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญนี้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของระบบการรีไซเคิลพลาสติก รวมถึงเทคโนโลยีที่จ�าเป็น
ส�าหรับการรีไซเคิลพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสดงให้เห็นว่าขยะบรรจุภัณฑ์สามารถน�าไป
รีไซเคิลในระบบ EPR ได้อย่างไร

เป้าหมายส�าคัญของการน�าระบบ EPR มาใช้คือการน�าทรัพยากรในรูปของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาใช้ซ�้าและแปรรูปใช้
ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมีสิ่งส�าคัญหลายประการ หนึ่งในนั้นคือการ
รีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในหลายประเทศ การบรรลุเป้าหมายนี้คือการวาง
โครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลขึ้นมาอย่างเป็นล�าดับ ระบบ EPR จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างพื้นฐานทางการ
เงินและองค์กรที่มั่งคงส�าหรับการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์

หนึ่งในข้อก�าหนดที่ PRO ต้องด�าเนินการให้ได้นั้นคือ ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วน ด้วยเหตุนี้ PRO จึงจ�าเป็นต้องมีการท�าสัญญาหรือข้อตกลงที่เหมาะสมกับบริษัทจัดการขยะและผู้
รีไซเคิล

การรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์ 

นิยามของการรีไซเคิล 
ชุดเครื่องมือ EPR (EPR toolbox) นี้นิยามของการรีไซเคิล ว่าคือการปิดวงจรบรรจุภัณฑ์ กล่าวคือ การแปรรูปวัสดุ
เพื่อการผลิตรีไซเคลท (recyclates) วัสดุคืนสภาพ (regenerates) และวัสดุผสมหรืออัลลอย (alloy) ที่มาทดแทน
การใช้วัตถุดิบบริสุทธิ์ (virgin material) ในการใช้งานทั่วไป เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmark) เป็นไป
ตามที่แสดงในเส้นสีเขียวเข้มของภาพที่ 1
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◀
ภาพที่ 1

นิยามของ ‘การ
รีไซเคิล’ (แหล่งที่มา: 
Institute cyclos-
HTP 2019)

รไีซเคลท เมด็พลาสตกิ พลาสตกิผสม

การขึน้รปูแบบอินทรชูนั (Intrusion molding)

พลาสติกทีจ่บัตัวเป็นก้อน (agglomerate) สำาหรบัการรไีซเคลิ
พลาสติกกลบัเป็นวตัถดุบิใหม่ (feedstock recycling)

fluff – mid caloric

กระบวนการทางกายภาพ การดดัแปลงทางเคมี ใช้งานด้านพลงังาน

ระ
ดบั

คณุ
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รีไซเคลท เม็ดพลาสติก พลาสติกผสม: ในส่วนของสีเขียวเข้ม ส่วนบนของเกลียวใน
ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการรีไซเคิลระบบปิดคุณภาพสูง 
ในกรณีนี้จะทดแทนวัตถุดิบบริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์ (เช่น การรีไซเคิลขวดแบบ bottle-
2-bottle) เกลียวสีเขียวเข้มในส่วนที่สอง คือระดับคุณภาพที่ต�่าลงมา (เช่น การผลิตเม็ด
พลาสติกโพลิโอเลฟินส์ (polyolefin) ที่ท�าจากถ้วยโยเกิร์ต) เม็ดพลาสติกและพลาสติก
ผสมเหล่านี้สามารถใช้แทนวัตถุดิบบริสุทธิ์ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้กับอาหารได้
หลายรูปแบบ เช่น กระถางดอกไม้หรือท่อน�้า เฉพาะวัสดุรีไซเคิลในสองส่วนบนนี้ (รีไซ
เคลท เม็ดพลาสติก พลาสติกผสม) จะสามารถทดแทนวัตถุดิบบริสุทธิ์ได้ เพราะฉะนั้นสิ่ง
ที่นับว่า ‘สามารถรีไซเคิลได้’ จะมีเพียงบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ที่
ระดับนี้เท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปแบบอินทรูชัน (intrusion molding) : กระบวนการนี้ถือเป็นส่วน
หนึ่งของการรีไซเคิลเชิงกล (mechanical recycling) ในหมวดนี้บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะ
ถูกหลอมและอาศัยเครื่องอัดแปรสภาพให้เป็นวัสดุ  ผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายอาจเป็นม้านั่ง
หรือรั้ว โดยกระบวนการนี้ไม่จ�าเป็นต้องใช้การรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูง
พลาสติกจับตัวเป็นก้อน (agglomerate) สำาหรับการรีไซเคิลกลับเป็นวัตถุดิบ 
(Feedstock Recycling): เส้นแบ่งที่ใช้เพื่อนิยาม ‘การรีไซเคิล’ ในบริบทนี้ มีการ
ก�าหนดไว้ใน European Union’s Waste Framework Directive และในมาตราที่ 3 
ของ กฎบัญญัติว่าด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศเยอรมนี (Kreislaufwirtschafts-
gesetz) ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส�าหรับการรีไซเคิลกลับเป็นวัตถุดิบ (ใน
กระบวนการแปรสภาพเป็นแก๊ส)
ปุยพลาสติก (fluff) หรือวัสดุ mid-caloric: หมวดนี้เป็นการแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็น
พลังงาน โดยผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจะถูกใช้ในการเผาร่วม ณ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ทดแทน
เชื้อเพลิงชนิดอื่น
การเตรียมวัสดุสำาหรับกระบวนการรีไซเคิล: จะต้องคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์ออกเป็น
ประเภทวัสดุต่าง ๆ ขั้นตอนหลักของกระบวนการนี้คือ 1) การร่อนผ่านตะแกรงและการ
เป่าด้วยลม (คัดแยกฟิล์มส�าหรับวัสดุประเภท LDPE) 2) การแยกด้วยแม่เหล็ก (โลหะ
เหล็ก) และการแยกด้วยการไหลวนของกระแสไฟฟ้า (Eddy current separation) 
(โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก) 3) การแยกโดยใช้เซ็นเซอร์เพื่อแยกพลาสติกคงรูป ตามประเภทพอลิ
เมอร์ของพลาสติก (HDPE, PP, PET and PS)

เส้นทางการรีไซเคิลหลัก 
บรรจุภัณฑ์ที่คัดแยกแล้วจะสามารถน�าไปจ�าหน่ายหรือรีไซเคิลได้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (เช่น อัตราการ
ปนเปื้อน) ตามที่ตกลงไว้กับผู้รีไซเคิล ภาพที่ 2 แสดงภาพรวมของเส้นทางการรีไซเคิลหลักส�าหรับบรรจุภัณฑ์หลัง
การคัดแยก และแสดงวิธีการขั้นพื้นฐานที่ต้องด�าเนินการเพื่อผลิตรีไซเคลทประเภทต่างๆ
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◀
ภาพที่ 2

เส้นทางการรีไซเคิล
บรรจุภัณฑ์ (Institut 
cyclos-HTP 2019)

PET ฟอยล์/PE/PP/PS
พลาสตกิผสม

กระดาษและกระดาษแขง็
จากการแยกเกบ็ โลหะท่ีไม่ใช่เหลก็

Tetra /
กระดาษจาก LWP

เกบ็รวบรวม

คดัแยก

บด/ฉกี บด/ฉกี Pyrolysisก่อนบด ก่อนบด

ล้าง ล้าง Bright 
annealing

อากาศเสยี

การสญูเสยี
จากการหลอม

แยก
ความหนาแน่น ล้างคร้ังสดุท้าย

ป่ันเยือ่
15 นาที

ป่ันเยือ่
15 นาที

เตรยีมเส้นใย เตรยีมเส้นใยหลอม/กรอง หลอมหลอม/กรอง

แยก
ความหนาแน่น เป่าลม

คดัออก คดัออก คดัออก คดัออก

PET-รีไซเคลท รไีซเคลท Alu-รไีซเคลท รไีซเคลท
ทีไ่ม่ใช่เหลก็

รไีซเคลท รไีซเคลทPO-รไีซเคลท
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ทำาไมการแยกขยะของผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องสำาคัญ 
การที่ผู้บริโภคแยกขยะนั้นส�าคัญมากส�าหรับการรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูง  บรรจุภัณฑ์จะต้องถูกแยกจากขยะอินทรีย์
และขยะอื่นๆ  หากมีการแยกขยะที่ครัวเรือนได้ดีจะท�าให้การคัดแยกที่โรงงานง่ายและค่าใช้จ่ายน้อย หากผู้บริโภค
ท�าตามขั้นตอนการแยกขยะก็จะท�าให้สามารถน�าขยะไปเป็นทรัพยากรและใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับการรีไซเคิลได้ง่าย
ยิ่งขึ้น ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 06 และ 09

บรรจุภัณฑ์ที่ทำาจากเส้นใย (TetraPak/กระดาษที่ท�าจาก Light-Weight Process (LWP)) จะถูกแปรรูปที่โรงงานกระดาษ โดยจะแยก
กระดาษและกระดาษแข็งออกจากขยะประเภทอื่น เพื่อแปรสภาพเป็นเยื่อกระดาษด้วยกระบวนการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งใช้
เวลา 5 นาที กระดาษบรรจุของเหลวจะถูกส่งไปยังสายพานพิเศษส�าหรับแปรรูปกระดาษที่ออกแบบมาส�าหรับการท�าเยื่อกระดาษที่ต้อง
ใช้เวลานานขึ้น (ประมาณ 15 นาที) อะลูมิเนียมและพลาสติกจะถูกคัดออกจากกระบวนการนี้ เพราะเป็นกระบวนการที่เน้นท�าเยื่อ
กระดาษส�าหรับน�าไปผลิตกระดาษ
กลุ่มอะลูมิเนียม (กลุ่มโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก) จะแปรรูปต่อไปด้วยกระบวนการไพโรไลซิส (pyrolysis) ในกระบวนการนี้ วัสดุจะถูกแปรรูป
ด้วยความร้อนในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อแยกองค์ประกอบที่เป็นก๊าซอินทรีย์ออกมา เช่น สารเคลือบพลาสติก แลคเกอร์ และสาร
ตกค้าง ฯลฯ จากนั้นจึงน�าไปหลอมซ�้าเพื่อแยกตะกรันออกจากอะลูมิเนียมกระบวนการนี้ผลิตรีไซเคลทอะลูมิเนียม เพื่อน�าไปใช้กับ
เหล็กกล้าหรือการขึ้นรูปในอุตสาหกรรมยานยนต์
เทอร์โมพลาสติก (thermoplastic)  เช่น PET, PE, PP, PS เป็นพลาสติกที่น�ากลับมาผลิตใหม่ (re-form) ได้ง่ายในช่วงค่าความร้อน
จ�าเพาะของชนิดพลาสติกนั้น  (ในพอลิเมอร์บางประเภท ขั้นตอนการบ่มสามารถผันกลับได้ ในกรณีนี้จะถือว่าเป็นเทอร์โมพลาสติกไม่ใช่
พอลิเมอร์เทอร์โมเซตติง (thermosetting) การผันกลับได้หมายความว่า กระบวนการขึ้นรูปสามารถท�าซ�้าได้ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญใน
กระบวนการรีไซเคิล อย่างไรก็ดี พลาสติกเหล่านี้มีข้อจ�ากัดจ�านวนครั้งในการขึ้นรูปใหม่ เพราะทุกครั้งที่ผ่านกระบวนการความร้อน 
พลาสติกจะเสื่อมสภาพลง (‘aging of plastics’) เมื่อพลาสติกถึงช่วงเวลาหนึ่ง จะไม่สามารถน�ามารีไซเคิลได้อีก กระบวนการนี้ผลิตรีไซ
เคลทส�าหรับการฉีดขึ้นรูป (injection molding) และการขึ้นรูปแบบเทอร์โมฟอร์ม (thermoforming)
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การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
ตารางที่ 1 แสดงประเภทพลาสติกจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์  

◀
ตารางที่ 1

เทอร์โมฟอร์ม 
(คุณลักษณะ อุปสงค์ 
การน�าไปใช้) 
(© cyclos 2019)

ประเภทพลาสติก พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต(Polyethylene
Terephthalate: PET)

พอลิเอทิลีน(Polyethylene: PE) พอลิโพรไพลีน (Polypropylene: PP) พอลิสไตรีน(Polystyrene: PS)

สัญลักษณ์รีไซเคิล

ความหนาแน่น ~ 1.3 g/cm³ 0.91 – 0.93 g/cm³
PE-LD
0.94 – 0.97 g/cm³
PE-HD

0.9 – 0.91 g/cm³ 1.05 – 1.06 g/cm³

จุดหลอมเหลว ~ 260 °C 105 – 135 °C 160 – 170 °C 240 – 270 °C

คุณลักษณะ ข้อดี: 
สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูง
ทนต่อแสงยูวีและสภาพอากาศต่างๆ 

ข้อดี:
ความหนาแน่นต�่า
การดูดซึมความชื้นต�่า
ทนต่อสารเคมี
ความยืดหยุ่นสูง
ย้อมสีง่าย

ข้อดี: 
ความหนาแน่นต�่า
กันความชื้น
ทนต่อสารเคมี
ทนต่อแรงกระแทก 
บางประเภทสามารถใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์
สัมผัสอาหารได้

ข้อดี: 
ความหนาแน่นต�่า
กันความชื้น
โปรงใส
เนื้อพลาสติกแข็ง
ผิวเงา
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◀
ตารางที่ 1

เทอร์โมฟอร์ม 
(คุณลักษณะ อุปสงค์ 
การน�าไปใช้) 
(© cyclos 2019)

ประเภทพลาสติก พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต(Polyethylene
Terephthalate: PET)

พอลิเอทิลีน(Polyethylene: PE) พอลิโพรไพลีน (Polypropylene: PP) พอลิสไตรีน(Polystyrene: PS)

คุณลักษณะ ข้อเสีย: 
แตกสลายในน�้าร้อน (> 80°C)
ความทนทานต่อกรดเข้มข้นต�่า, ด่างแอลคาไล, 
สารออกซิไดส์, แอลกอฮอล์

ข้อเสีย:
ไม่เหมาะกับอุณหภูมิ > 80°C
ความแข็งตึงสูง
ความต้านแรงดึงต�่า

ข้อเสีย: 
เปราะที่อุณหภูมิต�่า (หากไม่มีการดัดแปลง)
ไม่ทนต่อแสง UV (หากไม่ดัดแปลง

ข้อเสีย:
เปราะ
ถ้าใช้กลางแจ้งเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
ไม่ทนทานต่อสารเคมี

มูลค่า วัสดุมูลค่าปานกลาง วัสดุมูลค่าต�่า วัสดุมูลค่าต�่า วัสดุมูลค่าต�่า

อุปสงค์ (converter demand) ตาม
ประเภทพอลิเมอร์ 
EU28+CH, NO

7.4% 29.8% 19.3% 6.6%

วัสดุเหมาะส�าหรับการใช้งานประเภท ขวดเครื่องดื่ม, ถาด, ฟิล์ม ถุงขยะ, ถุงหิ้ว, ถังขยะ, ขวดโหล, ขวด กล่องแบตเตอรี่รถยนต์, ผลิตภัณฑ์ส�าหรับ
ครัวเรือน (กล่องพับได้แบบมีบานพับ,  
ชาม, ภาชนะเก็บของ) กระถางดอกไม้

แก้ว, ปก CD, สามารถใช้เป็นโฟมส�าหรับ
แผ่นฉนวนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง, บรรจุ
ภัณฑ์กันกระแทก, กล่องบรรจุไข่, จาน
อาหาร (ฟิล์มจากการอัดรีด)

วิธีการแปรรูป ฉีดขึ้นรูป, การเป่าฟิล์ม, การอัดรีด ฉีดขึ้นรูป, การเป่าขึ้นรูป, การอัดรีด ฉีดขึ้นรูป ฉีดขึ้นรูป, การอัดรีด, ฟิล์มอัดรีด

1  European plastic converter demand by polymer types in 2017, Plastics –  
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การรีไซเคิล PE, PP, PS หรือฟอยล์หลังการคัดแยก  
ในโรงงานคัดแยกขยะที่ทันสมัย บรรจุภัณฑ์น�้าหนักเบาคละประเภทจะถูกแยกด้วยแสงโดย
ใช้เทคโนโลยี NIR จ�าแนกประเภทพลาสติกต่าง ๆ  (PE, PP, PS, ฟิล์มพลาสติก)

ภาพที่ 3 แสดงกระบวนการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการคัดแยกเบื้องต้นแล้ว โดยยก
ตัวอย่างการรีไซเคิลพอลิเอทิลีน (PE) ซึ่งมักจะใช้กระบวนการการแยกด้วยวิธีจม-ลอย 
(swim-sink separation) เป็นขั้นตอนส�าคัญในการรีไซเคิล 

ในขั้นตอนแรก วัตถุดิบ (ในที่นี้คือบรรจุภัณฑ์ PE) จะต้องถูกบด/ฉีกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ตามด้วย
ขั้นตอนการท�าความสะอาดแบบเปียกก่อนแยกด้วยวิธีจม-ลอย ซึ่งเป็นขั้นตอนส�าคัญในการ
ผลิตรีไซเคลทคุณภาพสูง วัสดุจะถูกแยกออกจากกันตามน�้าหนักจ�าเพาะของประเภท
พลาสติกโดยสัมพันธ์กับน�้าที่ใช้แยก (เส้นแบ่งการแยกอยู่ที่ 1g/cm³) โพลิโอเลฟิน (PE, PP) 
จะลอยน�้า (ตัวกลางการคัดแยก) ในขณะที่พลาสติกที่มีความหนาแน่น >1g/cm³ (PET, PS, 
PVC) จะจม โพลิโอเลฟิน (PE, PP) จะถูกแยกในถังจม-ลอยแล้วใช้ใบพัดดันออกมา หลัง
จากนั้นน�าไปผลิตเม็ดพลาสติก PE ด้วยกระบวนการหลอมซ�้า วัสดุที่ได้มานั้น (regrind) จะ

ก้อนพลาสตกิ PE

เมด็พลาสตกิ PE

บด/ฉีก

ทำาความสะอาด

การแยกแบบ
จม-ลอย

คดัออก รไีซเคลท

หลอมซำา้/กรอง

ประเภท ความหนาแน่น

Polyethylene PE 0.87 – 0.965 g/cm³

Polypropylene PP 0.90 - 0.915 g/cm³

Polystyrene PS 1.04 g/cm³

Polyethylene 
terephthalate

PET 1.38 g/cm³

< 1 g/cm3
คดัออก

> 1 g/cm3

◀
ภาพที่ 3

เส้นทางการรีไซเคิล 
PE หลังการคัดแยก 

เกลด็พลาสตกิ
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ถูกฉีดออกจากเครื่องอบเม็ดพลาสติก (hopper) ไปยังถังร้อนผ่านสกรูหมุน (อุณหภูมิ
จุดหลอมเหลวประมาณ 230°C กับ PO) สุดท้ายแล้ววัสดุหลอมเหลวจะถูกกรองเพื่อก�าจัด
สิ่งเจือปนที่อาจหลงเหลืออยู่  พลาสติก PE สามารถน�าไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ
สูง เช่นตัวอย่างในภาพที่ 4 

◀
ภาพที่ 4

การรีไซเคิลบรรจุ
ภัณฑ์ PE  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลังการรีไซเคิล

ผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากเม็ดพลาสติก PE

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์  

เม็ดพลาสติก PE

บรรจุภัณฑ์ PE 
ที่คัดแยกแล้ว
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การแสดงกระบวนการรีไซเคิลทั่วไป โดยใช้ตัวอย่างของโพลิโอเลฟิน (PE, PP)

จากที่กล่าวไว้ข้างต้น การคัดแยกแบบจม-ลอยเป็นขั้นตอนส�าคัญในเส้นทางการรีไซเคิล

◀
ภาพที่ 5

เส้นทางการรีไซเคิล 
PE, PP, PS หรือฟอยล์
หลังคัดแยก

ตวัอย่างวตัถดุบิบางประเภท

• ขวด HDPE
• วตัถกุลวงปรมิาตร > 5 l, PP
• PE,
• แก้วน�า้,
• PS, และ
• พลาสตกิทีท่�าจากวสัดุเดยีวกนั

สายไฟ

โลหะเหลก็

ฟิล์ม กลุม่วสัดหุนกั

พลาสติกจบัก้อน

เมด็พลาสตกิ

นำาส่วนทีจ่มไปกำาจดั

นำาส่วนทีจ่มไปบำาบดันำา้เสยีจากการล้าง

บด/ฉีก

Loading

Sorted input

การแยกจม-ลอย

ร่อนลม แยกตามความหนาแน่น

Agglomerator

แยกโลหะเหล็ก

Friction washer

เป่าแห้ง เป่าแห้ง

อดัรดี

De-watering เป่าแห้ง

|  114

ถัดไปก่อนหน้าเมนู อภิธานศัพท์ รายงานการศึกษาย้อนกลับ

https://prevent-waste.net/en/epr-toolbox


การรีไซเคิลขวด PET 
ขั้นตอนแรกในการผลิตรีไซเคลทคุณภาพสูงจากขวด PET คือการแยกฉลาก ฝาขวด และ
วัสดุอื่นไม่ใช่ PET ออกไป เนื่องจากฝาขวดบางประเภทท�ามาจากโพลีโอเลฟิน (Polyole-
fins: PO) ต้องมีการคัดแยกอีกขั้นเพื่อน�า PO กลับมาใช้

ภาพที่ 6 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางเทคนิคที่ทันสมัยที่สุดในการผลิตสินค้าพลาสติก
คุณภาพสูง การแปรรูปใช้กระบวนการล้าง 2 ขั้นตอน ประกอบไปด้วยกระบวนการล้างร้อน
ด้วยด่าง (ล้างด้วยโซดาไฟที่อุณหภูมิ 80°C) และการคัดแยกแบบจม-ลอย หลังจากนั้น
ท�าการอัดรีดขึ้นรูปที่อุณหภูมิการหลอมซ�้าที่สูงถึง 285°C และก�าจัดสิ่งเจือปนด้วยวิธีกรอง
ละลาย (melt filtration)

โรงงานรีไซเคิลสามารถน�าเกล็ด PET (PET flakes) ไปท�าให้บริสุทธิ์ได้อีก เพื่อใช้ใน
กระบวนการรีไซเคิลขวดกลับไปเป็นขวดใหม่แบบ bottle-to-bottle ซึ่งมีอยู่ 2 
กระบวนการที่ใช้กันทั่วไปคือกระบวนการ SSP และ URCC:

กระบวนการในสถานะของแข็งหรือ solid state process (SSP) (Starlinger):
•    กระบวนการพื้นฐาน: ละลาย – กรองละลาย (melt filtering) – การท�าแกรนูล 

– ตกผลึก – กระบวนการในสถานะของแข็ง (SSP) - ผลิตเม็ดพลาสติก PET 

กระบวนการ URRC เกล็ด PET ที่ใช้กับอาหารได้ (food-grade) 
•    กระบวนการพื้นฐาน: กัดผิวพลาสติกด้วยโซดาไฟ– ท�าให้แห้งแล้วใส่เข้าไปในเตาเผาแบบ

หมุนขนาดใหญ่เพื่อท�าความสะอาดพื้นผิว ไม่มีการหลอมซ�้า2  

◀
ภาพที่ 6

เส้นทางการรีไซเคิลขวด 
PET (แหล่งที่มา: Institut 
cyclos-HTP 2019 
“Verification and 
examination of recy-
clability” โดยปรับรูป
แบบการน�าเสนอ)

ขัน้ตอนกระบวนการท่ีต้องพจิารณาเป็นรายกรณี

ขัน้ตอนกระบวนการท่ีสำาคญั

คดัออก

PET-รีไซเคลท PO-รไีซเคลท

แยกสี

ขวด PET

แยกความหนาแน่น

drying and 
pre-treatment

บด

wet cleaning

หลอม

alcaline hot wash
เป่าลม

< 1 g/cm3

> 1 g/cm3

2 แหล่งที่มา: https:// www.veolia.de/urrc-process
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ความแตกต่างระหว่างการรีไซเคิลคุณภาพตำ่าที่ใช้เทคโนโลยีระดับตำ่า กับการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง 

ในหลายประเทศทั่วโลก บรรจุภัณฑ์และวัสดุพลาสติกอื่น ๆ จะถูกรีไซเคิลด้วยกระบวนการทางเทคนิคที่เรียบง่าย
มาก

รูปที่ 1 แสดงเครื่องบด/ฉีกพลาสติกแบบง่าย ซึ่งใช้ในประเทศจอร์แดนส�าหรับพลาสติกโพลิโอเลฟิน (PE, PP) 
ประเภทต่าง ๆ อนุภาคพลาสติกที่ถูกบด/ฉีกจะจมไปยังเบื้องล่าง ในขณะที่เศษวัสดุที่มีน�้าหนักเบาจะลอยบนผิวน�้า
และถูกแยกออกไปรีไซเคิล 

ระบบที่เห็นในรูปนี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ในการด�าเนินการจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบ�าบัดน�้า
เสียและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เสียหายต่อแหล่งน�้า อากาศ 
และดิน และเพื่อป้องกันไม่ให้พลาสติกรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม ดังนัน จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่โรงงานรีไซเคิลจะต้องด�าเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

◀
รูปที่ 1

ผู้รีไซเคิลพลาสติกใน
ประเทศจอร์แดน 
(© cyclos 2019)
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ควรมีการน�าระบบ EPR มาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนจากการใช้ระบบการรีไซเคิลคุณภาพต�่า ที่ใช้อุปกรณ์พื้นฐาน มาเป็น
ระบบการรีไซเคิลคุณภาพสูงที่ด�าเนินการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม ต้องด�าเนินการให้มีสภาพแวดล้อม
หรือบริบทให้มีความพร้อม สอดรับกับการน�าเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เสียก่อน ระบบ EPR จึงจะสามารถช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อมเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ ได้แก่

•   จะต้องมีการจัดหาวัตถุดิบทุติยภูมิในปริมาณเพียงพออย่างต่อเนื่องให้กับโรงงานรีไซเคิล หากปริมาณวัสดุมีความ 
 ผันผวนก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ทุนและกระทบต่อความต่อเนื่องในการประกอบกิจการโรงงานรีไซเคิล ระบบ  
 EPR จะท�าให้สามารถเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ได้ในระยะยาว จึงมีบทบาทส�าคัญต่อประเด็นนี้
•   บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการคัดแยกจะต้องมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่ก�าหนด เพราะเทคโนโลยีถูกออกแบบมาเพื่อ 
 แปรรูปบรรจุภัณฑ์เฉพาะเกรดที่ดี ผู้ควบคุมระบบ (PRO) สามารถช่วยรับรองคุณภาพให้คงที่ได้โดยการท�าสัญญา 
 ข้อตกลงกับบริษัทคัดแยกที่จะน�าส่งบรรจุภัณฑ์คัดแยกแล้วมาเข้าสู่ระบบรีไซเคิล 
•   การรีไซเคิลไม่ได้มีความมั่นคงและจะอยู่รอดทางธุรกิจได้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทบรรจุภัณฑ์และ  
 สถานการณ์ของตลาด อาจต้องมีการจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติมเพื่อท�าให้ระบบอยู่ได้ ซึ่งระบบ EPR สามารถ  
 สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้โดยผนวกอยู่ในค่าธรรมเนียม EPR 
•   ต้องสร้างตลาดมารองรับปริมาณการรีไซเคิลที่เกิดขึ้น หากสามารถผลิตรีไซเคลทคุณภาพสูงได้ จะยิ่งเพิ่มทาง 
 เลือกในการน�าไปใช้มากยิ่งขึ้น และโอกาสการใช้รีไซเคลทที่เพิ่มขึ้นนั้นจะส่งผลต่อการสร้างตลาดให้เกิดขึ้นได้ง่าย 
 ด้วย ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 13
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เอกสารสำาหรับศึกษาเพิ่มเติม

PREVENT Waste Alliance (2021). 
Video series: 
EPR Explained! (11) High-quality recycling

Institute cyclos-HTP (2019). Verification and examination of recyclability.  
Available at  
http://cyclos-htp.de/fileadmin/user_upload/2019_Katalog/Verification_and_examina-
tion_of_recyclability_-_Revision_4.0.pdf
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หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 12
จะเพิ่มความสามารถในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ได้อย่างไร

หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญนี้จะกล่าวถึงปัจจัยที่ก�าหนดว่าบรรจุภัณฑ์สามารถน�าไปรีไซเคิลได้หรือไม่ อย่างไร เช่น 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีการอธิบายว่าระบบ EPR มีความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ผู้บรรจุ 
และบริษัทรีไซเคิลอย่างไร 

เพื่อเพิ่มอัตราการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ให้ได้มากที่สุดนั้น จะต้องมีการเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ คัดแยก และขนถ่าย
ไปยังโรงงานรีไซเคิลที่สามารถด�าเนินการรีไซเคิลได้ตามกระบวนการที่เหมาะสม สิ่งที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งคือบรรจุ
ภัณฑ์ควรจะได้รับการออกแบบให้สามารถน�าไปรีไซเคิลได้ อย่างไรก็ตาม ส�าหรับประเทศที่ไม่มีกระบวนการเก็บ
รวบรวม  คัดแยก และรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ ก็ไม่จ�าเป็นต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถ
รีไซเคิลได้มากขึ้นเพราะขยะทุกประเภทจะถูกทิ้งรวมกันไว้ในสถานที่ฝังกลบ หรือถูกปล่อยไว้เป็นขยะในสิ่งแวดล้อม
ต่อไป ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 06, 07 และ 11

หากมีการจัดตั้งระบบ EPR และตั้งเป้าหมายการรีไซเคิลไว้ในตัวบทกฎหมายแล้ว บริษัทที่มีหน้าที่ (Obliged 
companies) จะถูกก�าหนดให้ต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรจุภัณฑ์ของบริษัทสามารถน�าไปรีไซเคิลได้มากขึ้น ซึ่งอาจ
เป็นเรื่องท้าทายส�าหรับ ผู้ผลิตรายย่อย และผู้น�าเข้า ส่วนผู้ผลิตและผู้น�าเข้าที่เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ได้เริ่ม
ด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว และจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ในการด�าเนินการในประเทศที่
ต้องการพัฒนาระบบ EPR ได้ ผู้เชี่ยวชาญอาจมีส่วนช่วยในการปรับปรุงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผู้ผลิตได้ใช้

ความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์  

นิยามของความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์และการประเมิน 
การรีไซเคิลขยะเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน บรรจุภัณฑ์
สามารถรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นโดยเริ่มจากการออกแบบ ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์จะต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการรวม
ถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรีไซเคิลได้มากที่สุด โดยพิจารณาจากโครงสร้างพื้นฐานในการเก็บรวบรวม 
คัดแยก และการรีไซเคิลที่มีอยู่แล้วในประเทศหรือภูมิภาคนั้น ๆ 

ค�าถามที่เกิดขึ้นคือจะประเมินความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์ได้อย่างไร ข้อมูลความยากง่ายในการ
รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ต้องมาจากข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์การประเมินที่ตรวจสอบและมีความโปร่งใส

ในยุโรป มีการหารือถึงเรื่องนี้และก�าหนดเป้าหมายในภาพรวม คือการก�าหนดเกณฑ์ส�าหรับประเมินความสามารถใน
การรีไซเคิลที่สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างยากเพราะมาตรฐานในการเก็บรวบรวม คัดแยก รีไซเคิลขยะมีความ
แตกต่างกันอย่างมากระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แม้ว่าจะสามารถร่างเกณฑ์ ‘การออกแบบเพื่อการ
รีไซเคิล’ ที่สอดคล้องกันได้  บรรจุภัณฑ์ที่ ‘สามารถรีไซเคิลได้’ ในทางปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับว่า ประเทศนั้นๆ มีระบบ
การเก็บรวบรวม คัดแยก รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่
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ด้วยความตระหนักถึงข้อจ�ากัดดังกล่าว  เอกสารนี้ได้ก�าหนดค�านิยามของศัพท์เฉพาะทั้งสองค�าข้างต้น ดังนี้:

•   ‘การออกแบบเพื่อการรีไซเคิล’ หมายถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของความสามารถในการ 
 รีไซเคิลทั้งหมดโดยมีเงื่อนไขว่า มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์นั้นๆ  หากไม่มีโครงสร้าง
 พื้นฐานดังกล่าว ไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่า บรรจุภัณฑ์นั้นรีไซเคิลได้ แม้ว่าได้มีการออกแบบมาดีก็ตาม
•   ‘ความสามารถในการรีไซเคิล’ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการออกแบบเพื่อ
 การรีไซเคิลหรือไม่ รวมถึงทางเลือกในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

นอกจากนั้น ค�าว่า ‘ความสามารถในการรีไซเคิล’ ยังหมายถึง การรีไซเคิลคุณภาพสูงที่ใช้เครื่องกล ค�าจ�ากัดความ
ของ ความสามารถในการรีไซเคิล เป็นการกล่าวถึง ความสามารถในการน�าบรรจุภัณฑ์ใด ๆ ไปใช้แทนวัตถุดิบใหม่
หรือวัตถุดิบบริสุทธิ์ (virgin materials) ในการผลิตโดยทั่วไปหลังกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรม หากบรรจุ
ภัณฑ์สามารถทดแทนวัตถุดิบใหม่ได้ก็จะถือว่ารีไซเคิลได้ ซึ่งหมายความว่าบรรจุภัณฑ์จะไม่สามารถรีไซเคิลได้ หาก
น�าไปใช้เพื่อการแปรรูปเป็นพลังงานเท่านั้น อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพก็ไม่เข้าข่ายบรรจุภัณฑ์ที่
สามารถรีไซเคิลได้ตามกฎเกณฑ์นี้ ขณะนี้ยังคงมีการถกเถียงกันอยู่ว่าวัสดุที่รีไซเคิลผ่านกระบวนการรีไซเคิลทางเคมี
ควรจัดเป็นประเภทใดเนื่องจากกระบวนการยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนา

ความสามารถในการรีไซเคิลเป็นประเด็นส�าคัญในยุโรปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศฝรั่งเศส อิตาลี และเยอรมนีมี
ข้อบังคับทางกฎหมายให้พิจารณาความสามารถในการรีไซเคิลด้วยเมื่อต้องก�าหนดค่าธรรมเนียม EPR ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ควบคุมระบบ (PRO) ได้ร่างมาตรฐานหลายฉบับเพื่อการนี้

อย่างไรก็ดี บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ในแถบยุโรปตะวันตกก็อาจไม่สามารถรีไซเคิลได้ในส่วนอื่นของโลกเนื่องจากขาด
เทคโนโลยีการแปรรูปที่ปลายทาง ซึ่งเป็นสาเหตุว่าท�าไมความสามารถในการรีไซเคิลจึงขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละ
ประเทศ ถึงกระนั้นก็ยังมีหลักการทั่วไปที่สามารถใช้เพิ่มความสามารถในการรีไซเคิลได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม เช่น 
การลดความหลากหลายของประเภทวัสดุ และการด�าเนินการให้แน่ใจว่าวัสดุที่ใช้สามารถจ�าแนกและคัดแยกได้ง่าย 
การลดความหลากหลายของประเภทวัสดุที่ใช้และการท�าให้คัดแยกได้ง่ายช่วยเพิ่มความสามารถในการรีไซเคิลได้
เสมอไม่ว่าที่ใดในโลก

วิธีการเพิ่มความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์
ในการเพิ่มความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์ สิ่งส�าคัญคือการสร้างความร่วมมือในการท�างานอย่างใกล้ชิด
ระหว่างบริษัทคัดแยกและรีไซเคิลกับผู้ผลิตวัตถุดิบและผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
ระหว่างกัน  บริษัทคัดแยกและรีไซเคิลควรทราบรายละเอียดองค์ประกอบและคุณสมบัติทั้งหมดของบรรจุภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการได้ด้วยวิธีที่เหมาะสม ในทางกลับกัน ผู้จัดหาหรือผู้ผลิตวัตถุดิบและผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
ต้องทราบกระบวนการรีไซเคิลเพื่อที่จะได้ปรับปรุงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรีไซเคิลได้
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ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นวิธีการในการเพิ่มความสามารถในการรีไซเคิล:

ตัวอย่างที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนฉลากแบบห่อหุ้มทั้งขวดมาเป็นฉลากที่มีขนาดเล็กลงช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการรีไซเคิล ขวดที่มีฉลากห่อหุ้มทุกส่วนจะไม่สามารถจ�าแนกได้โดยเครื่องสแกนอินฟราเรดในระบบคัดแยกทางกล 
แต่ขวดที่มีฉลากเล็กกว่าจะถูกตรวจจับได้ง่าย 

ตัวอย่างที่ 2 แสดงให้เห็นผลของการเพิ่มสารเคลือบพลาสมา SiO ใน ชั้นป้องกัน (barrier layer) ของขวดน�้าผลไม้
ที่มีผลต่อความสามารถในการรีไซเคิล 

สองตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการรีไซเคิลของวัสดุขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะ และต้องพิจารณาเป็นกรณี
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงบรรจุภัณฑ์

◀
ภาพที่ 1
ซ้าย

ติดฉลากหุ้มขวดทุก
ส่วนเทียบกับติดฉลาก
เพียงบางส่วน 
(แหล่งที่มา: Institut 
cyclos-HTP 2020)

◀
ภาพที่ 2
ขวา

แสดงให้เห็นผลของการ
เพิ่มสารเคลือบ
พลาสมา SiO ใน ชั้น
ป้องกัน (barrier 
layer) ของขวดน�้า
ผลไม้ที่มีผลต่อความ
สามารถในการรีไซเคิล 

สถานการณ์ปัจจบัุน สิง่ท่ีปรบัปรงุได้

ความสามารถในการรีไซเคลิ: 0.0%

สาเหต:ุ 
ไม่สามารถจ�าแนกประเภทได้

ความสามารถในการรีไซเคลิ: >90.0%

ทางเลือก: 
ลดขนาดฉลาก

Full 
Sleeve

Full 
Sleeve
Small
Sleeve

สถานการณ์ปัจจบัุน สิง่ท่ีปรบัปรงุได้

ความสามารถในการรีไซเคลิ: 0% หรอืน้อยมาก

สาเหต:ุ 
PA (PET-PA-Copolymer) ไม่ทนความร้อน 

(ละลายได้ง่าย)

ความสามารถในการรีไซเคลิ: >> 90%

ทางเลือก: 
ปรบัชัน้ป้องกนั (SiOx-Plasma-coating); PA 

เป็นช้ันป้องกนั multilayer barrier ทีม่ข้ีอจ�ากดั
เลก็น้อย 

Orange
Juice

Orange
Juice
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การสร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาความสามารถในการรีไซเคิลโดยการกำาหนดค่าธรรมเนียม 
PRO ที่ต่างกัน 

การจัดทำามาตรฐานความสามารถในการรีไซเคิล 
PRO มีบทบาทส�าคัญในการเพิ่มความสามารถในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ เพราะสามารถใช้การลดหย่อนค่าธรรมเนียม 
EPR ส่งเสริมให้ผู้ผลิตปรับปรุงการออกแบบและการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้มีความสามารถในการรีไซเคิลมากขึ้น 
▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 03 แม้ว่าจะมีการจัดท�าเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินความสามารถในการรีไซเคิล 
แต่ PRO แต่ละองค์กรก็ใช้วิธีการที่แตกต่างกันไป ตามที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

ยกตัวอย่างเช่น ประเทศเยอรมนี มีการก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าเพื่อก�าหนดความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจุ
ภัณฑ์ในระบบ EPR1  ซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ท�าให้บรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้ และคุณสมบัติที่
ท�าให้บรรจุภัณฑ์ไม่สามารถรีไซเคิลได้ มาตรฐานนี้ก�าหนดข้อก�าหนดขั้นต�่าในการประเมินความสามารถในการ
รีไซเคิลส�าหรับการปรับค่าธรรมเนียมของ PRO ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ EPR ทุกระบบใช้กรอบพื้นฐานเดียวกัน
ในการประเมินความสามารถในการรีไซเคิล (ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 21 (1) (1) และมาตรา 21 (3) ของ กฎ
บัญญัติว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ของเยอรมนี - Verpackungsgesetz) มาตรฐานที่ตกลงกันมีการประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการโดยส�านักงานทะเบียนบรรจุภัณฑ์กลาง หรือ Central Agency Packaging Register (ZSVR) ร่วมกับ
ส�านักงานสิ่งแวดล้อมเยอรมนี (German Environment Agency) แม้ว่ามาตรฐานเหล่านี้จะพัฒนามาเพื่อใช้ใน
ระบบของเยอรมนี แต่แนวทางนี้สามารถน�าไปปรับใช้ในประเทศอื่น ๆ เพื่อท�าให้การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ง่ายขึ้นได้
▶ ดูรายงานการศึกษา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

กลุ่มวัสดุ คำาอธิบายลักษณะของวัสดุที่ดี การขาดคุณสมบัติ วัสดุรีไซเคิล

ฟิล์ม วัสดุที่ท�าจากฟิล์มพลาสติก พื้นที่ผิวขนาด > A4 เช่น ถุง, ถุงหิ้ว และฟิล์มหด (shrink wrap) รวมถึงวัสดุ
อื่นที่ติดมาด้วย เช่น ฉลาก ฯลฯ

พลาสติกเคลือบอะลูมิเนียมจะถูกคัดออก ส่วนที่เป็น LDPE (PO) 

PP พลาสติกชนิดแข็งที่ท�าจาก PP ปริมาตร ≤ 5 ลิตร เช่น ขวด ถาด และถ้วยน�้า รวมถึงวัสดุอื่นที่ติดมาด้วย 
เช่น ฝาปิด ฉลาก ฯลฯ

ตลับสารปิดผนึกจะถูกคัดออก ส่วนที่เป็น PP (PO) 

PE พลาสติกชนิดแข็งที่ท�าจาก PE ปริมาตร ≤ 5 ลิตร เช่น ขวด และถาด รวมถึงวัสดุอื่นที่ติดมาด้วย เช่น ฝา
ปิด ฉลาก ฯลฯ

ตลับสารปิดผนึกจะถูกคัดออก ส่วนที่เป็น HDPE (PO) 

◀
ตารางที่ 1

ประเภทวัสดุ กลุ่มวัสดุ และ
เส้นทางการรีไซเคิล (ข้อมูล
ตามมาตรฐานขั้นต�่าของ
เยอรมนี1 โดยปรับรูปแบบ
การน�าเสนอ) 

1  มาตรฐานขั้นต�่าเพื่อระบุความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์ในระบบ EPR ตามมาตรา 21 (3) ของ Verpackungsgesetz (กฎบัญญัติ
ว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ของเยอรมนี) https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/Mindeststandard/2020-01-22_Mindest-
standard_VerpackG_EN.pdf)
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กลุ่มวัสดุ คำาอธิบายลักษณะของวัสดุที่ดี การขาดคุณสมบัติ วัสดุรีไซเคิล

ส่วนที่ท�าจาก PS พลาสติกชนิดแข็งที่ท�าจาก PS ปริมาตร ≤ 1 ลิตร เช่น ถ้วยน�้า และถาด รวมถึงวัสดุอื่นที่ติดมาด้วย เช่น 
ฝาปิด ฉลาก ฯลฯ

โฟมพลาสติก รวมถึงวัสดุ EPS จะถูกคัดออก ส่วนที่เป็น PS

ขวด PET ชนิดใส พลาสติกชนิดแข็งที่ท�าจาก PET ปริมาตร ≤ 5 ลิตร รวมถึงวัสดุอื่นที่ติดมาด้วย เช่น ฝาปิด ฉลาก ฯลฯ 
ตัวอย่างเช่น ขวดน�้าที่บรรจุเครื่องดื่ม สารซักฟอก และสารท�าความสะอาดในครัวเรือน

ขวดและสิ่งของที่เป็น PET ชนิดทึบจะถูกคัด
ออก

ส่วนที่เป็น PET-A ชนิดใส; PO จากฝาปิด

กล่องเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์จ�าหน่ายแบบปลีกที่ท�าจากวัสดุผสมจ�าพวกกระดาษแข็ง ประกอบด้วยกระดาษแข็ง/PE หรือ 
กระดาษแข็ง/อะลูมิเนียม/PE ใช้บรรจุของเหลวและผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืด รวมถึงวัสดุอื่นที่ติดมาด้วย 
เช่น ฝาปิด ฯลฯ

สิ่งของอื่นที่ท�าจากกระดาษ กระดาษแข็ง 
หรือกระดาษลังจะถูกคัดออก

วัสดุเส้นใย 

เหล็กเคลือบดีบุก วัสดุที่ท�าจากเหล็กเคลือบดีบุก เช่น กระป๋องเครื่องดื่มหรืออาหาร รวมถึงวัสดุอื่นที่ติดมาด้วย 
เช่น ฉลาก ฯลฯ 

- ส่วนที่เป็นเหล็ก

อะลูมิเนียม วัสดุที่ท�าจากอะลูมิเนียมหรือมีส่วนประกอบของกระดาษฟอยล์อะลูมิเนียม เช่น ถาดและฟอยล์ห่ออาหาร 
รวมถึงวัสดุอื่นที่ติดมาด้วย เช่น ฝาปิด ฉลาก ฯลฯ

- ส่วนที่เป็นอะลูมิเนียม

◀
ตารางที่ 1

ประเภทวัสดุ กลุ่มวัสดุ และ
เส้นทางการรีไซเคิล (ข้อมูล
ตามมาตรฐานขั้นต�่าของ
เยอรมนี1 โดยปรับรูปแบบ
การน�าเสนอ) 
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มาตรฐานขั้นต�่าในการก�าหนดความสามารถในการรีไซเคิลในเยอรมนีได้สรุปประเภทของบรรจุภัณฑ์ และวัสดุเฉพาะ
ที่ท�าให้บรรจุภัณฑ์ไม่สามารถรีไซเคิลได้ โดยมีตัวอย่างบางประเภทดังตารางต่อไปนี้ (ตารางที่ 2)

กลุ่ม/ประเภท อุปสรรคต่อการรีไซเคิล 

ฟิล์มและ PE-LD การติดฉลากกันน�้าด้วยกาวที่ไม่ละลายน�้า, ชั้นป้องกันประเภท PA, PVDC, non-polymer (ยกเว้น SiOx/AlOx/metallisation) และ non-EVOH 

PE ชนิดแข็ง องค์ประกอบที่เป็นซิลิโคน, องค์ประกอบที่เป็นโฟมของ non-thermoplastic elastomers, การติดฉลากกันน�้าด้วยกาวที่ไม่ละลายน�้า, ชั้นป้องกันประเภท PA, องค์ประกอบที่เป็น PE-X, ชั้นป้องกัน
ประเภท PVDC, พลาสติก non-PO ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 1g/cm³  

PP ชนิดแข็ง องค์ประกอบที่เป็นซิลิโคน, องค์ประกอบที่เป็นโฟมของ non-thermoplastic elastomers, กาวที่ไม่ละลายน�้าที่ใช้กับฉลากกันน�้า, ชั้นป้องกันประเภท PA และ PVDC, พลาสติก non-PO ที่มีความหนา
แน่น < 1g/cm³  

PS ชนิดแข็ง ขยะพลาสติกน�าเข้า หรือพลาสติก multi-layer ที่มีความหนาแน่น 1.0-1.08 g/cm³, สารยึดติดที่ไม่ละลายน�้าที่ใช้กับฉลากขวดน�้าแบบ wet-strength  

ขวด PET ชนิดใส องค์ประกอบประเภท PET-G, POM, PVC; ชั้นป้องกัน EVOH, องค์ประกอบที่เป็นซิลิโคน, ชั้นป้องกัน PA monolayer ส�าหรับขวด PET ชนิดใส ชนิดไร้สี และชนิด ‘สีฟ้าอ่อน’, ฉลากที่ท�าจาก PVC, PS, 
PET-G และชั้นป้องกันผสมแบบอื่น ๆ, สารประกอบ PA ส�าหรับขวด PET ชนิดใส ชนิดไร้สี และชนิด ‘สีฟ้าอ่อน, สารยึดติดที่ไม่ละลาย (ในน�้าหรือด่างที่อุณหภูมิ 80°C), โลหะที่ไม่เป็นแม่เหล็ก, องค์
ประกอบ elastomer ที่มีความหนาแน่น < 1g/cm³, การพิมพ์บนขวดโดยตรง (ยกเว้นรหัสการผลิตและวันที่ ‘ควรบริโภคก่อน’)  

แก้ว ตะกั่วและแบเรียมจากบรรจุภัณฑ์แก้ว 

◀
ตารางที่ 2

ภาพรวมประเภทบรรจุ
ภัณฑ์และวัสดุที่ท�าให้
บรรจุภัณฑ์ไม่สามารถ
รีไซเคิลได้ (ข้อมูลตาม
มาตรฐานขั้นต�่าของ
เยอรมนี1 โดยปรับรูป
แบบการน�าเสนอ) 
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ตัวอย่างการกำาหนดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันตามความสามารถในการรีไซเคิล 
บางประเทศเลือกใช้วิธีการอื่นเพื่อเพิ่มความสามารถในการรีไซเคิล มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเนื่องจากมีการ
ก�าหนดรายการบรรจุภัณฑ์และรายการวัสดุทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่ารีไซเคิลได้หรือไม่ได้ภายใต้ระบบ
ปัจจุบัน เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เลย ได้แก่ เซรามิก หรือบรรจุภัณฑ์ PVC ในขณะที่มีความเป็นไปได้
ในการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพส�าหรับวัสดุประเภทกระดาษ-กระดาษแข็ง เหล็ก อะลูมิเนียม แก้ว และขวดพลาสติก 
PE/PP/PET อีกทั้งยังสามารถจัดกลุ่มประเภทที่สามส�าหรับโรงงานรีไซเคิลที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (เช่น พลาสติก

◀
ตารางที่ 3

กรอบการประเมิน
และแนวทางการ
ออกแบบเพื่อการ
รีไซเคิล (D4R) (Insti-
tute cyclos-HTP 
2018, internal doc-
ument)

ชนิดยืดหยุ่น) นอกจากนี้ ยังสามารถน�ามาตรการเชิงบวกและลบมาปรับใช้เพิ่มเติมได้ขึ้นอยู่กับการจัดประเภทของ
วัสดุ 

นอกจากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว หน่วยงาน/องค์กรอื่นก็พยายามพัฒนากรอบการประเมินของตนเองขึ้นมา (ดังแสดง
ในตารางที่ 3)

DIN EN 13430 Institut Cyclos-HTP RecyClass RECOUP European PET Bottle
Platform

ประเภท บัญชีรายการการประเมิน บัญชีรายการการประเมิน บัญชีรายการการประเมิน 
+ คู่มือออกแบบเพื่อการ
รีไซเคิลDfR 

แนวทางปฏิบัติของ DfR แนวทางปฏิบัติของ DfR

ขอบเขต บรรจุภัณฑ์ทุกอย่าง บรรจุภัณฑ์ทุกอย่าง บรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก ขวด PET

ใช้กับ EU EU EU มาตรฐานสากล (เน้นยุโรป 
สหรัฐฯ)

EU

มาตรฐานอ้างอิง หลายแหล่ง รวมถึง CR 14311,
EN 13437

DIN EN ISO 14021;
DIN EN 13430

- - -

มีนิยามความสามารถในการรีไซเคิล มี มี - - -
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◀
ตารางที่ 3

กรอบการประเมิน
และแนวทางการ
ออกแบบเพื่อการ
รีไซเคิล (D4R) (Insti-
tute cyclos-HTP 
2018, internal doc-
ument)

DIN EN 13430 Institut Cyclos-HTP RecyClass RECOUP European PET Bottle
Platform

วัตถุที่ประเมิน บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด* บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด องค์ประกอบย่อยของบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก

องค์ประกอบย่อยของบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ขอบเขตการประเมิน ประเมินความสามารถในการ
รีไซเคิลโดยการให้คะแนน 
(0-100%)

ประเมินความสามารถในการ
รีไซเคิลโดยการให้คะแนน 
(0-100%)

ประเมินความสามารถในการ
รีไซเคิลตามระดับ (pegged 
scale)
(A ถึง F)

ประเมินความสอดคล้องกับ
การรีไซเคิลที่ใช้ตัวเลือกสอง
ทางแบบขยาย (extended 
binary scale) (ระบบสีไฟ
จราจร)

ประเมินความสอดคล้องกับการรีไซเคิลที่ใช้
ตัวเลือกสองทางแบบขยาย (extended 
binary scale) (ระบบสีไฟจราจร)

จุดวัดความสามารถในการรีไซเคิล การส่งขยะไปแปรสภาพ รีไซเคลท (Recyclates) รีไซเคลท (Recyclates) - -

เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ บรรจุภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่

ฐานการประเมิน องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์และการ
วิเคราะห์เชิงประจักษ์

คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์และ
แบบสอบถาม

แบ่งประเภทตามตัวชี้วัดเฉพาะ
วัสดุที่ก�าหนดไว้

แบ่งประเภทตามตัวชี้วัดเฉพาะวัสดุที่
ก�าหนดไว้และการทดสอบอย่างรวดเร็ว 
(Quick Tests)

รายการอ้างอิง ไม่มี Recoup, RecyClass, DIN EN 
13430

EPBP EPBP, COTREP, PRE,
Eco Emballages, …

PRE,
COTREP, …

การทดสอบและเกณฑ์การประเมิน ขึ้นอยู่กับขั้นตอนในกระบวนการ 
เริ่มที่การผลิต

ขึ้นอยู่กับขั้นตอนในกระบวนการ 
เริ่มที่ขั้นหลังการบริโภคของวงจร
ผลิตภัณฑ์ 

ดูคู่มือ DfR ไม่ได้ระบุไว้ ในทางปฏิบัติใช้เกณฑ์จากข้อก�าหนดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ของกระบวนการรีไซเคิลโดยเฉพาะเป็นหลัก และใช้ความสามารถในคัดแยก
เป็นข้อพิจารณารอง
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หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 13
จะเพิ่มอุปสงค์ของตลาดพลาสติกรีไซเคิลได้อย่างไร

หนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญนี้กล่าวถึงวิธีการและช่องทางเข้าถึงตลาดที่เหมาะสมส�าหรับวัสดุรีไซเคิล และอภิปราย
ถึงวิธีการใช้เครื่องมือเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มอุปสงค์ของตลาด โดยจะมุ่งเน้นเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายใต้
ระบบ EPR เป็นหลัก

ยิ่งมีการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์มากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ก็ยิ่งจ�าเป็นต้องมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ที่ท�าจากวัสดุรีไซเคิล 

ความท้าทายในการสร้างอุปสงค์ของตลาดสำาหรับพลาสติกรีไซเคิล 
แม้ว่าปัจจุบันนี้ พบว่า มีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มากมายที่สามารถใช้พลาสติกรีไซเคิลแทนที่พลาสติกใหม่หรือ
บริสุทธิ์ (virgin material)ได้บางส่วนหรือทั้งหมด แต่ยังพบว่าตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ท�าจาก
พลาสติกรีไซเคิลนั้นมีอยู่อย่างจ�ากัด  ประเด็นท้าทายหลักที่พบ ได้แก่:

•  ประเด็นด้านเศรษฐกิจ: ยังขาดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือรีไซเคลท   
 (recyclates)  ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากพลาสติกรีไซเคิลบางครั้งแพงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากวัตถุดิบใหม่ วัตถุดิบใหม่ 
 มักจะมีราคาถูกมาก (ส�าหรับพลาสติก ราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงราคาน�้ามัน) และการได้มาซึ่ง 
 พลาสติกรีไซเคิลยังมีต้นทุนสูง 
•   ความพร้อมของวัตถุดิบและการมีคุณภาพที่ไว้ใจได้: เม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือรีไซเคลทมักมีปริมาณและคุณภาพที่ 
 ไม่เพียงพอส�าหรับการใช้งาน และไม่สามารถผลิตได้หากไม่มีระบบการเก็บรวบรวม คัดแยก รีไซเคิลที่มี  
 ประสิทธิภาพดังเช่นที่พบในระบบที่ได้รับการสนับสนุนจากกลไก EPR ในทางตรงกันข้าม เม็ดพลาสติกใหม่  
 คุณภาพสูงนั้นมีปริมาณมากและสามารถหาได้ง่าย 
•   ระดับการยอมรับและการให้ข้อมูล: ยังขาดความตระหนักและการยอมรับในผลิตภัณฑ์ที่ท�ามาจากพลาสติก  
 รีไซเคิลทั้งแบบที่ใช้เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด สามารถสังเกตได้จากบุคคลทั่วไป รวมถึงบริษัท และหน่วยงาน 
 ต่างๆ  ผู้บริโภคในทุกระดับมักจะมีข้อสงสัยต่อคุณภาพของวัสดุรีไซเคิล และกังวลว่าหากใช้แล้วอาจจะส่งผล
 กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
•   อุปสรรคด้านกฎระเบียบ: พลาสติกรีไซเคิลถูกจ�ากัดการใช้ในผลิตภัณฑ์บางประเภท ด้วยเหตุผลด้านความ  
 ปลอดภัยหรือสุขอนามัย 
•   การวิจัยและพัฒนา: ยังขาดการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งหาวิธีการน�าพลาสติกรีไซเคิลไปใช้ในรูปแบบใหม่  
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ความท้าทายทางเศรษฐศาสตร์และวิธีการรับมือ 
ราคาคือปัจจัยส�าคัญ ผลตอบแทนที่ผู้รีไซเคิลได้รับจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือรีไซเคลทจะต้องเพียงพอส�าหรับค่าใช้
จ่ายในขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่รีไซเคิล (การเก็บรวบรวม คัดแยก จัดเก็บ แปรรูป และรีไซเคิล) กล่าวคือ ราคา
ของสินค้ารีไซเคิลนั้นสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง มากกว่าราคาวัตถุดิบ เป็นผลท�าให้สินค้าบาง
สิ่งที่มีส่วนประกอบของรีไซเคลทนั้นราคาสูงกว่าสินค้าเทียบเท่ากับที่ท�าจากวัตถุดิบใหม่ ระบบ EPR สามารถมี
บทบาทส�าคัญในการท�าให้สินค้ารีไซเคิลมีความน่าดึงดูดทางเศรษฐกิจมากขึ้นได้โดยช่วยสนับสนุนค่าเก็บรวบรวม
และคัดแยก  และสามารถใช้ระบบการให้โบนัสเพื่อสนับสนุนการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือรีไซเคลท และการไม่
อุดหนุนการใช้วัตถุดิบใหม่ก็อาจให้ผลที่คล้ายกัน

การสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการใช้พลาสติกรีไซเคิลมีอยู่หลายวิธี เช่นการก�าหนดสิทธิประโยชน์
ทางภาษีกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของรีไซเคลท และยังสามารถจัดตั้งโครงการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการผลิต
และการใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

การปรับลดหย่อนค่าธรรมเนียมในระบบ EPR ก็เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง ผู้ควบคุมระบบ
สามารถจัดตั้งระบบการให้โบนัส/เบี้ยปรับเพื่อกระตุ้นความต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล กล่าวคือ ผู้ผลิตหรือ
ผู้น�าเข้าที่มีหน้าที่ (obliged companies) จะจ่ายค่าธรรมเนียม EPR น้อยกว่าปกติหากมีการผลิตหรือน�าเข้าบรรจุ
ภัณฑ์ที่ท�าจากพลาสติกรีไซเคิล ปัจจุบัน ผู้ผลิตสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ท�าจากพลาสติกรีไซเคิลบางส่วนหรือทั้งหมด
ได้หลายประเภทแล้ว (ดูรูปที่ 1) ▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 03   

◀
รูปที่ 1

ขวดที่ท�าจาก HDPE 
รีไซเคิลหลังการ
บริโภค  (Systalen 
Primus HDPE) 
(© Der Grüne 
Punkt, Köln 2020)
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ความพร้อมของวัตถุดิบและการมีคุณภาพที่ไว้ใจได้
ผู้ผลิตสินค้าที่มีส่วนประกอบของรีไซเคลทจ�าเป็นต้องมีวัตถุดิบรีไซเคลทคุณภาพสูงที่ไว้ใจได้ และสามารถแข่งขันกับ
วัตถุดิบใหม่ได้ ผู้รีไซเคิลมีหน้าที่รับผิดชอบในการน�าส่งรีไซเคลทให้ผู้ผลิต 

การรับรองว่าจะมีการจัดหาวัสดุคุณภาพสูงให้กับผู้ผลิตอย่างเพียงพอและต่อเนื่องนั้นจ�าเป็นต้องมีการท�างานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิด และมีสัญญาที่ชัดเจน ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน

•    จะต้องมีการแจ้งและตกลงกันระหว่างบริษัทคัดแยกและผู้รีไซเคิลเกี่ยวกับคุณสมบัติและปริมาณของผลิตภัณฑ์
รวมทั้งเงื่อนไขการจัดส่งอื่น ๆ อย่างชัดเจน  

•   ผู้รีไซเคิลจะต้องทราบส่วนประกอบที่แน่นอนของวัตถุดิบที่เข้าสู่ระบบและต้องสามารถพึ่งพาผู้จัดหา (เช่น   
 โรงงานคัดแยก) ว่าจะสามารถน�าส่งได้ และจ�าเป็นต้องมีสัญญาระยะยาวที่ส่งเสริมให้มีการลงทุนและท�าให้พวก 
 เขาสามารถประกอบกิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
•   หากผู้รีไซเคิลผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือเศษพลาสติก เป็นสินค้าชั้นกลางก็จะต้องท�าตามข้อก�าหนดของลูกค้า 
 ให้ได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้ 
•   ผู้ผลิตสินค้าที่ท�าจากวัสดุรีไซเคิลจะต้องด�าเนินการภายใต้กฎหมายที่น่าเชื่อถือ โดยกรอบกฎหมายดังกล่าว  
 สามารถสร้างขึ้นได้โดยการด�าเนินมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ ยังจ�าเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบและทวนสอบเพื่อรักษาระดับคุณภาพและรับรองว่าทุกฝ่ายจะได้
รับข้อมูลอย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ ท�าให้หลายประเทศทั่วโลกมีโครงการการรับรองระดับชาติและนานาชาติหลาก
หลายรูปแบบ ระบบหนึ่งที่ใช้ในยุโรปและสามารถน�ามาใช้ได้ในส่วนอื่นๆ ของโลกคือ ระบบการรับรองผู้รีไซเคิล
พลาสติกแห่งยุโรป ( European Certification of Plastic Recyclers หรือ EuCertPlast)1 

◀
รูปที่ 2

เม็ดพลาสติก PE 
(© Vogt-Plastic 
GmbH 2020)

1  https://www.eucertplast.eu/
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2  www.blauer-engel.de/

ระดับการยอมรับและการให้ข้อมูล 
การให้ข้อมูลที่เพียงพอและการรับประกันว่าวัสดุรีไซเคิลนั้นมีคุณสมบัติที่เทียบ
เท่าวัสดุใหม่เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะเพิ่มการยอมรับในผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากพลาสติก
รีไซเคิล ประเด็นความปลอดภัย สุขอนามัย และรูปลักษณ์/การออกแบบ เป็น
เรื่องที่ลูกค้าจะกังวลเป็นพิเศษ จึงควรมีการรณรงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักและ
จัดให้มีการรับรองและการติดฉลากที่สามารถช่วยกระตุ้นความต้องการ
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลได้อย่างมีนัยส�าคัญ ฉลากสิ่งแวดล้อม ‘Blue Angel’ ของ
ประเทศเยอรมนีเป็นตัวอย่างของระบบการติดฉลากระดับชาติที่มีการน�าไปใช้
ในระดับนานาชาติ2  ถ้าต้องการให้ระบบฉลาก/การรับรองมีความน่าเชื่อถือก็
จะต้องมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้ง่าย

ทั้งนี้ หากมีสัญญาอย่างเป็นทางการที่มีความชัดเจนในเรื่องข้อตกลงส�าหรับคุณสมบัติทางเทคนิคจะช่วยเพิ่มระดับ
ความต้องการวัสดุรีไซเคิลอย่างมาก แม้ว่าสินค้าดังกล่าวยังไม่ได้รับใบรับรองหรือติดฉลากพิเศษแต่อย่างใด

มาตรการสนับสนุนของรัฐ 
การรับรองว่ามีตลาด หรือการด�าเนินการเพื่อให้สามารถสร้างตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวัสดุ
รีไซเคิลขึ้นได้เป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก วิธีการพัฒนาตลาดรูปแบบหนึ่งคือการที่รัฐเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง นโยบายเช่นนี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาตลาด และเปิดทางให้รัฐ
ท�าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชน

ผลิตภัณฑ์หลายประเภทที่รัฐจ�าเป็นต้องใช้นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก (หรือสามารถผลิตได้จาก) พลาสติกรีไซเคิล 
และมีผลิตภัณฑ์จ�านวนมากที่ได้ผ่านการทดสอบและติดฉลาก Blue Angel รับรองคุณภาพแล้ว เช่น

•    ของเล่นที่ท�าจาก PE/PP รีไซเคิล (หอคอยเด็กเล่น ที่นั่ง เครื่องเล่นและก�าแพงปีนป่าย) ส�าหรับสนามเด็กเล่นใน 
 โรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก 

•   ภาชนะและถังขยะ ส�าหรับขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล (ความจุตั้งแต่ 60 ลิตรถึง 1100 ลิตร) 
•   ผลิตภัณฑ์ในสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่ท�าจาก PO เช่น วัสดุคลุมดิน (หญ้าปูพื้น แผ่นกระดาน กระดาน 
 พื้น) ม้านั่ง โต๊ะ กระบะทราย เสาและระแนงรั้ว ถังหมักปุ๋ย 
•   ผลิตภัณฑ์ PO ส�าหรับการท�าสวนและจัดสวน (คานรับน�้าหนัก หลักขอบเขต รั้ว กระถางดอกไม้) 
•   ผลิตภัณฑ์ PO ในภาคอุตสาหกรรม (ฉนวนกันเสียง แผ่นชีทไพล์ พื้นตะแกรง) 
•   ถุงหิ้ว 
•   ถุงขยะ 
•   ผ้าใบกันน�้าส�าหรับช่างทาสีและช่างตกแต่ง 
•   ถังน�้า 
•   ของใช้ในส�านักงาน (เช่น แฟ้มเอกสาร) 
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โครงการริเริ่มของภาครัฐ สามารถท�าได้ตามความสมัครใจหรือโดยบังคับ (เช่น หากรัฐก�าหนดขั้นต�่าของวัสดุรีไซเคิล
ที่ต้องมีในผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ใหม่) เช่น บทที่ 6 ของ EU Directive 2019/904 ว่าด้วยการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์พลาสติกบางประเภท กล่าวไว้ว่า:  
 
 “5. ส�าหรับขวดเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในส่วน F ของภาคผนวก ประเทศสมาชิกต้องรับประกันให้ได้ว่า  
 (ก) ตั้งแต่ปีค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) เป็นต้นไป ขวดเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในส่วน F ของภาคผนวกที่มี 
 polyethylene terephthalate เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต (‘ขวด PET’) จะมีส่วนประกอบเป็นพลาสติก 
 รีไซเคิลอย่างน้อยร้อยละ 25 ค�านวณจากค่าเฉลี่ยของขวด PET ทั้งหมดที่วางขายในตลาดของอาณาเขตประเทศ 
 สมาชิกนั้น ๆ และ 
 (ข) ตั้งแต่ปีค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) เป็นต้นไป ขวดเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในส่วน F ของภาคผนวก จะมีส่วนประกอบ 
 เป็นพลาสติกรีไซเคิลอย่างน้อยร้อยละ 30 ค�านวณจากค่าเฉลี่ยของขวดประเภทเดียวกันทั้งหมดที่วางขายใน  
 ตลาดของอาณาเขตประเทศสมาชิกนั้น ๆ”

การวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาตลาดใหม่จ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพวัสดุรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับปรุงได้ที่ระบบ
แปรรูปส�าหรับการคัดแยกและการท�าความสะอาดวัสดุ รวมถึงวิธีการพัฒนาสินค้าใหม่จากพลาสติกรีไซเคิล การวิจัย
และพัฒนาสามารถปรับปรุงทุกส่วนของกระบวนการรีไซเคิลได้ ตั้งแต่การคัดแยก และการแปรรูป ไปจนถึง
กระบวนการรีไซเคิล การผลิตวัตถุดิบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และสินค้า

หนทางหนึ่งที่จะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาภายใต้ระบบ EPR คือการมอบหมายให้ PRO ลงทุนในการวิจัยพัฒนา
และตั้งเป้าหมายที่ตรงประเด็นกับพื้นที่ 
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เอกสารสำาหรับศึกษาเพิ่มเติม

https://www.eucertplast.eu/
www.blauer-engel.de/
European Commission Single Use Plastic Directive

PREVENT Waste Alliance (2021). 
Video series: 
EPR Explained! (13) Market demand  
for recycled plastics
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COUNTRY 
REPORTS

สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนี

ส�ธ�รณรัฐชิลี 

ส�ธ�รณรัฐแอฟริก�ใต้ 

ส�ธ�รณรัฐเก�หลี

ส�ธ�รณรัฐตูนิเซีย

รายงาน
การศึกษา
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สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ระบบ EPR สำาหรับขยะบรรจุภัณฑ์ของประเทศเยอรมนี
พัฒนาจาก PRO หนึ่งรายเป็น PRO หลายรายพร้อม
ระบบการขึ้นทะเบียน

ประเทศเยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่ใช้ระบบความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้
ผลิต (Extended Producer Responsibility หรือ EPR) ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ โดยเริ่ม
ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ.2533) และระบบ EPR มีความก้าวหน้าอย่างมากนับแต่นั้นมา กรอบของกฎหมาย
ที่ก�าหนดไว้ใน Verpackungsverordnung หรือ ระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์มีการแก้ไขหลายรอบตลอดหลายปีที่
ผ่านมาก และเมื่อไม่นานมานี้ กฎหมายดังกล่าวถูกแทนที่โดย Verpackungsgesetz ฉบับใหม่ หรือ กฎหมายว่าด้วย
บรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่มีความส�าคัญอย่างมากต่อ
ระบบ EPR ในประเทศเยอรมนี คือ การเปลี่ยนแปลงจากระบบที่มี PRO ซึ่งไม่แสวงหาก�าไรเพียงหนึ่งราย มาเป็น
ระบบที่ประกอบด้วย PRO ที่แสวงหาก�าไรจ�านวนหลายราย ประกอบกิจการแข่งขันกัน การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าของประเทศ ระบบการเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นกัน โดยเป็นการพัฒนาไปสู่รูปแบบที่พิจารณาตามประเภทและน�้าหนักของ
วัสดุในระบบเป็นหลัก ในปีพ.ศ. 2562 มีการเปลี่ยนแปลงในประการอื่น ๆ อีกเพื่อผลักดันให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่
สามารถรีไซเคิลได้มากยิ่งขึ้น 

ในประเทศเยอรมนี ค่าธรรมเนียมที่ช�าระโดยบริษัทที่มีหน้าที่ (obliged companies) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม คัดแยก รีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์ ซึ่งบริษัทที่มีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนกับระบบทะเบียน
กลาง และช�าระค่าธรรมเนียมให้กับ PRO ที่ตนเลือก PRO หลายรายที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกันนั้น จะบริหาร
จัดการค่าธรรรมเนียมดังกล่าว และท�าสัญญาและข้อตกลงกับบริษัทจัดการขยะและหน่วยงานเทศบาล เป้าหมาย
ต่าง ๆ ของระบบ EPR ได้มีการก�าหนดเอาไว้ในกฎหมาย และมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา แต่เดิมเป้าหมายดัง
กล่าวได้มุ่งเน้นให้เกิดระบบการเก็บขยะแบบแยกประเภทภาคบังคับ จากนั้นจึงได้มุ่งเน้นอัตราการน�าขยะมาใช้

ประโยชน์ (แปลงเป็นพลังงานและรีไซเคิล) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 เป็นต้นมา เป้าหมายของ EPR มุ่งเน้นการเพิ่มอัตรา
การรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การน�าระบบมัดจ�าคืนเงินส�าหรับ
บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม (ขวดพลาสติก PET และกระป๋อง) มาใช้ในช่วงต้นทศวรรษที่ 2000 (พ.ศ. 2543) โดยระบบนี้ได้
มีการพัฒนาตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน ได้รับการบรรจุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดการบรรจุภัณฑ์
แล้ว

ต้นกำาเนิดของระบบ EPR บรรจุภัณฑ์ของเยอรมนี

เหตุใดจึงมีการก่อตั้งระบบ EPR ขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1990 (หรือ พ.ศ. 2533)
ตั้งแต่อดีตจนถึงทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523) ขยะในประเทศเยอรมนีส่วนมากถูกส่งไปก�าจัดที่สถานที่ฝังกลบ 
(landfill) โดยมีการแยกเก็บขยะที่รีไซเคิลได้โดยผู้ด�าเนินการทั้งในและนอกระบบ ในบางพื้นที่ ขยะประเภทแก้วและ
กระดาษมีการเก็บรวบรวมผ่านช่องทางที่เป็นทางการในนามของเทศบาลหรือโดยเทศบาลเอง แต่การเก็บรวบรวม
ส่วนมากเป็นการด�าเนินการอย่างไม่เป็นทางการโดยองค์กรการค้าและองค์กรระดับชุมชน   ส�าหรับขยะบรรจุภัณฑ์ 
จะมีการเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์และขยะอื่น ๆ ที่มีมูลค่าเท่านั้น เพราะรายได้ที่เกิดขึ้นจากวัสดุเหล่านี้สามารถ
น�าไปใช้เพื่อช�าระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม คัดแยก และจ�าหน่ายวัสดุดังกล่าว นอกจากแก้วและ
กระดาษแล้ว โลหะและสิ่งทอก็มักมีการเก็บรวบรวมโดยวิธีการนอกระบบเช่นกัน แม้แต่ในปัจจุบันนี้ ขยะส่วนนี้ยังคง
มีการเก็บรวบรวมโดยช่องทางนอกระบบ แต่การเก็บรวบรวมดังกล่าวจะต้องมีการรายงานอย่างเป็นทางการไปยัง
เทศบาล 

เมื่อปี พ.ศ. 2533 ขยะได้กลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองที่ส�าคัญ สถานที่ฝังกลบหลายแห่งในเยอรมนีได้รองรับ
ขยะเต็มความสามารถแล้วและเตาเผาขยะมีไม่เพียงพอที่จะรองรับขยะชุมชนในประเทศ ครึ่งหนึ่ง (และหนึ่งในสาม
โดยน�้าหนัก) ของขยะที่ถูกน�ามาก�าจัดที่สถานที่ฝังกลบนั้นเป็นขยะบรรจุภัณฑ์
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เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลของประเทศเยอรมนีจึงตั้งเป้าหมายเพื่อหยุดเส้นทางขยะบรรจุภัณฑ์ที่มาสถานที่ฝัง
กลบ การก�าหนดเป้าหมายจึงพุ่งเป้าไปที่ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการก�าหนดให้มีหน้าที่น�าส่ง
ข้อเสนอส�าหรับระบบการส่งคืนบรรจุภัณฑ์ แทนที่จะต้องไปก�าจัดที่สถานที่ฝังกลบ

คำาสั่งว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ฉบับแรก พ.ศ. 2534
Verpackungsverordnung หรือ ค�าสั่งว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ของประเทศเยอรมนีได้รับความเห็นชอบครั้งแรกโดย
รัฐบาลเยอรมนีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 หลังจากนั้นมีการแก้ไขระเบียบดังกล่าวไม่ต�่ากว่าแปดครั้ง ก่อนที่
จะถูกแทนที่ด้วย Verpackungsgesetz หรือ กฎหมายว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้รับการตราเป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2562

ค�าสั่งว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ พ.ศ. 2534 เป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกที่บรรจุแนวคิดเรื่อง EPR เอาไว้ ซึ่งมีการบังคับใช้
กับขยะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่เกิดจากครัวเรือน ภาคการค้า และภาคอุตสาหกรรม บทบัญญัติที่ส�าคัญของค�าสั่งว่าด้วย
บรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย

•    ข้อก�าหนดให้ผู้ผลิตและผู้จัดจ�าหน่ายต้องมีระบบการน�ากลับบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งเพื่อน�ามาใช้ซ�้าหรือรีไซเคิล 
 ต่อไป

•   ผู้กระจายสินค้ามีหน้าที่ต้องน�าบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิออกทันทีที่สินค้าได้รับการจัดเก็บไว้ที่ร้านค้า และผู้ค้าปลีก 
 มีหน้าที่ต้องรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์เหล่านั้น 
•   ผู้กระจายสินค้ามีหน้าที่ต้องน�าบรรจุภัณฑ์ส�าหรับการจ�าหน่ายกลับไปยังร้านค้าของตน เว้นแต่จะได้มีการจัดตั้ง 
 ระบบ EPR เพื่อรองรับแล้ว หากมีระบบดังกล่าวอยู่แล้ว ผู้ผลิตและผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์จะต้อง 
 สมทบเงินส�าหรับระบบดังกล่าวและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก�าจัดบรรจุภัณฑ์ของตน ผู้ใดที่วางจ�าหน่าย 
 บรรจุภัณฑ์เพื่อการจ�าหน่ายในประเทศเยอรมนี และไม่ด�าเนินการเพื่อให้สามารถน�าบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวกลับไปที่ 
 ร้านของตนได้ จะต้องช�าระเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก�าจัดขยะ ซึ่งจะต้องช�าระเมื่อมีการจ�าหน่ายสินค้า 
 ดังกล่าว บทบัญญัตินี้เป็นการวางพื้นฐานส�าหรับระบบ EPR บรรจุภัณฑ์ในช่วงแรก 
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บรรจุภัณฑ์ อัตราการเก็บรวบรวม1) การคัดแยก/ส่งไป
รีไซเคิล2)

อัตราการรีไซเคิล3)

แก้ว 60% 70% 42%

แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก 40% 65% 26%

อะลูมิเนียม 30% 60% 18%

กระดาษ กระดาษกล่อง 
กระดาษแข็ง

30% 60% 18%

พลาสติก 30% 30% 9%

วัสดุเชิงประกอบ 
(Composite material)

20% 30% 6%

◀
ตารางที่ 1

โควตาการเก็บ
รวบรวมและคัดแยก
ขยะภายใต้ค�าสั่งว่า
ด้วยบรรจุภัณฑ์ของ
เยอรมนี วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2536 
ถึง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
25381

1) สัดส่วนบรรจุภัณฑ์ส�าหรับการจ�าหน่ายที่ต้องเก็บรวบรวม จากปริมาณบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่มีการบริโภค
2) สัดส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ต้องคัดแยก จากปริมาณที่เก็บรวบรวมทั้งหมด ขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้วต้องส่งไปรีไซเคิล
3) สัดส่วนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่มีการรีไซเคิล จากปริมาณการบริโภคบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (เช่น อัตราการเก็บรวบรวม คูณด้วยอัตราการคัดแยก/
รีไซเคิล)

ระบบ EPR ของประเทศเยอรมนีเป็นระบบภาคบังคับมาตั้งแต่เริ่มต้น ดังที่ได้มีการวางหลักไว้ในค�าสั่งว่าด้วยบรรจุ
ภัณฑ์ การปฏิบัติงานของระบบ EPR ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ส�าหรับการจ�าหน่ายเป็นไปตามระเบียบหลายฉบับ รวมถึงมี
เป้าหมายส�าหรับอัตราการเก็บรวบรวมและการคัดแยกขยะที่มีผลผูกพันด้วย โดยมีการก�าหนดให้ต้องบรรลุเป้าหมาย
เหล่านี้ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2536 นอกจากนี้ ยังมีการก�าหนดให้วัสดุที่เก็บรวบรวมมานั้นต้องถูกน�าเข้าสู่กระบวนการ
เพื่อการรีไซเคิลวัสดุด้วย 

เป้าหมายการเก็บรวบรวมและคัดแยกขยะซึ่งมีผลบังคับระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 ถึง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2538 มีรายละเอียดตามตารางที่ปรากฏด้านล่าง:

การพัฒนาระบบปฏิบัติการคู่ของเยอรมนี (Dual System Germany) ในการใช้ PRO ที่ไม่แสวงหากำาไรรายเดียว
ค�าสั่งว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ฉบับแรกได้รับความเห็นชอบเมื่อพ.ศ. 2534 โดยได้ก�าหนดหน้าที่ให้ภาคอุตสาหกรรมต้องจัด
ตั้งระบบ EPR ขึ้น และต้องมีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดทุกประการให้ครบถ้วนเมื่อค�าสั่งมีผลบังคับในปี พ.ศ. 2536 
ระบบ EPR ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของภาคเอกชน และเป็นผู้รับหน้าที่ในการเก็บรวบรวม คัด
แยก และรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์ทั่วประเทศเยอรมนี ในการเตรียมการเพื่อท�าหน้าที่นี้ ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม
ได้ก่อตั้งสมาคมซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อว่า Duales System Deutschland – Gesellschaft für Abfallvermeidung 
und Sekundärrohstoffgewinnung mbH ขึ้นมาในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533) สมาคมดังกล่าวได้เป็นที่
รู้จักในชื่อ ระบบปฏิบัติการคู่ของเยอรมนี (Dual System Germany) หรือโดยตัวย่อ 
DSD ซึ่งมาจากชื่อภาษาเยอรมัน 

การประชุมจัดตั้ง DSD จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2533 โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าร่วม 95 ราย ในปีพ.ศ. 2536 จ�านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 562 ราย
ในเวลาต่อมา ทั้งหมดเป็นบริษัทในภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับภาคการผลิตและ
การบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภค  ต่อมา DSD ได้น�าสัญลักษณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Der Grüne Punkt หรือ “จุดสี
เขียว” (Green Dot) มาใช้เพื่อการออกใบอนุญาตและกิจกรรมทางการเงิน ในตอนแรกที่มีการก่อตั้ง DSD ทุนจด
ทะเบียนของ DSD มีมูลค่าสามล้านมาร์กเยอรมัน2  (ประมาณ 59 ล้านบาท) และบริษัทได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัท

1   ค�าสั่งว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ของเยอรมนี (Verpackungsverordnung) – 12 June 1991
2  มาร์กเยอรมันเป็นสกุลเงินของประเทศเยอรมนีก่อนที่จะมีการใช้สกุลเงินยูโรในปีพ.ศ. 2545 (อัตราแลกเปลี่ยนในปีพ.ศ. 2545: 
 1 ยูโร = 1.95 มาร์กเยอรมัน)
3   Bünemann, Rachut (1993): Der Grüne Punkt, eine Versuchung der Wirtschaft. Karlsruhe: Verlag C.F. Müller

ที่ไม่แสวงหาก�าไร ในปีพ.ศ. 2536 บริษัทมีมูลค่าการท�าธุรกรรม 2.8 ล้านมาร์กเยอรมัน (ประมาณ 55 ล้านบาท) บริษัท
ก�าจัดขยะจ�านวนมากต่างก็สนใจอยากจะเข้าร่วมกับ DSD เมื่อครั้งที่มีการก่อตั้ง แต่กลับถูกคัดค้านโดย Bundeskartell-
amt (ส�านักงานป้องกันการผูกขาดทางการค้า)3 
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วัสดุบรรจุภัณฑ์ ค่าธรรมเนียม4

แก้ว 0.16 มาร์กเยอรมัน/กก. (ประมาณ 3 บาท/กก.)

แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก 0.56 มาร์กเยอรมัน/กก. (ประมาณ 11 บาท/กก.)

อะลูมิเนียม 1.00 มาร์กเยอรมัน/กก. (ประมาณ 20 บาท/กก.)

กระดาษ กระดาษกล่อง กระดาษแข็ง 0.33 มาร์กเยอรมัน/กก. (ประมาณ 6 บาท/กก.)

พลาสติก 3.00 มาร์กเยอรมัน/กก. (ประมาณ 59 บาท/กก.)

วัสดุผสม (composite material) 1.66 มาร์กเยอรมัน/กก. (ประมาณ 33 บาท/กก.)

◀
ตารางที่ 2

ค่าธรรมเนียมระบบ 
EPR ของ DSD ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2536 เป็นต้นมา

การระดมทุน
ผู้ผลิตและผู้น�าเข้ามีหน้าที่ต้องเข้าร่วมในระบบ และด�าเนินการให้บรรจุภัณฑ์ของตนอยู่ภาย
ใต้ระบบด้วย ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตและผู้น�าเข้าจะถูกก�าหนดให้มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบ
ให้กับระบบ โดยสอดคล้องกับปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่พวกเขาวางจ�าหน่ายในเยอรมนี เพื่อ
เป็นการแสดงว่าพวกเขามีส่วนร่วมในระบบ พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้พิมพ์สัญลักษณ์ “จุด
สีเขียว” ที่ได้รับอนุญาตบนบรรจุภัณฑ์ของตนได้ สัญลักษณ์ดังกล่าวยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน
นี้ และได้มีการน�าไปใช้ในอีกหลาย ๆ ประเทศในระบบ EPR ของตน

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534-2535 เป็นต้นมา การมีส่วนร่วมในระบบและสิทธิ์ในการใช้สัญลักษณ์จุดสี
เขียวนั้นจะมีค่าธรรมเนียมที่สอดคล้องกับปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ ค่าธรรมเนียมที่สูงที่สุด คือ 
0.02 มาร์กเยอรมันต่อชิ้น (ประมาณ 0.40 บาทต่อชิ้น) โดยไม่ค�านึงถึงวัสดุหรือน�้าหนัก 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าส�าหรับการรีไซเคิล เมื่อมีการบังคับใช้ระบบ 
EPR ทั่วประเทศเยอรมนีในปีพ.ศ. 2536 ระบบกลับต้องเผชิญปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรง 
น�าไปสู่การใช้ระบบค่าธรรมเนียมแบบใหม่ที่อ้างอิงตามน�้าหนักของบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้
ผลิตบรรจุภัณฑ์นั้น

4 ในเวลานั้น หนึ่งมาร์กเยอรมันมีอ�านาจการซื้อเทียบเท่ากับหนึ่งยูโรในปัจจุบัน  ผู้แปลใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร = 38.57 บาท 
 ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
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การรีไซเคิลและผู้รับประกันภาคอุตสาหกรรม
DSD ที่ก่อตั้งในตอนแรกจะครอบคลุมเพียงแค่การเก็บรวบรวมและการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ส�าหรับการจ�าหน่าย
เท่านั้น แต่มีข้อก�าหนดให้ต้องด�าเนินการเพื่อให้มีตลาดส�าหรับบรรจุภัณฑ์เหล่านั้น หลังจากที่มีการเก็บรวบรวม และ
คัดแยก และบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นจะต้องถูกน�าไปรีไซเคิลในท้ายที่สุด ซึ่งหมายความว่า บริษัทและองค์กรต่าง ๆ ที่
มีหน้าที่จัดการบรรจุภัณฑ์จะต้องเสาะหาตลาดส�าหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท น�าไปสู่การก�าหนด “ผู้รับ
ประกัน” ภายใต้แผนการด�าเนินงาน ซึ่งได้แก่องค์กรที่ประกอบด้วยผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ผลิตหรือผู้แปรรูปวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์ ซึ่งผู้รับประกันเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบให้มีการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ผู้รับประกันเหล่านี้ตกลงที่จะ
รับขยะที่คัดแยกแล้วและด�าเนินการรีไซเคิลขยะเหล่านั้นตามสมควร โดยจะมีการแต่งตั้งผู้รับประกันหนึ่งรายส�าหรับ
ประเภทวัสดุแต่ละอย่าง ผู้รับประกันหลักมีดังต่อไปนี้

•   บรรจุภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ Deutsche Gesellschaft für Kreislaufwirtschaft und Rohstoffe mbH (DKR  
 GmbH) (หรือ German Society for the Circular Economy and Raw Materials (สมาคมเยอรมันเพื่อ 
 เศรษฐกิจหมุนเวียนและวัตถุดิบ) ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2534 โดยมีทุนจดทะเบียนตั้งต้น 100,000,000  
 มาร์กเยอรมัน (ประมาณ 1.96 พันล้านบาท) ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ได้แก่ ผู้ผลิตและแปรรูปพลาสติก บริษัทก�าจัด 
 ขยะขนาดใหญ่ และ DSD โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่คัดแยกแล้วจะถูกส่งไปยัง DKR ซึ่งจะส่งต่อไปยังโรงรีไซเคิล
•   Recarton-Gesellschaft für Wertstoffgewinnung GmbH (ReCarton GmbH) ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.  
 2534 และรับผิดชอบกล่องเครื่องดื่ม ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แก่ ผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่มสี่ราย ซึ่งทั้งสี่ราย  
    เมื่อรวมกันแล้วเป็นผู้ถือครองส่วนแบ่งตลาดทั้งหมดในประเทศเยอรมนี (ได้แก่ Tetrapak, Elopak, PKL และ  
 PWA) ในปีพ.ศ. 2563 บริษัท Recarton ยังคงวางจ�าหน่ายกล่องเครื่องดื่มที่ผ่านการเก็บรวบรวมและ
 คัดแยกแล้ว แม้ว่าในปัจจุบันนี้บริษัทจะไม่ได้เป็นผู้มีอ�านาจผูกขาดทางการค้าแล้วก็ตาม

•   บริษัท Deutsche Aluminium Verpackung Recycling GmbH (DAVR หรือ German Aluminium   
 Packaging Recycling (บริษัทรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์อะลูมิเนียมประเทศเยอรมนี)) ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.  
 2534 เพื่อการบริหารจัดการ บรรจุภัณฑ์อะลูมิเนียม หรือที่มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบหลัก ผู้ถือหุ้นหลักของ 
 บริษัทได้แก่ ผู้ผลิตอะลูมิเนียม โดยในปัจจุบันนี้ DAVR ยังคงวางจ�าหน่ายอะลูมิเนียมที่ผ่านการเก็บรวบรวมและ 
 คัดแยก แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้เป็นผู้มีอ�านาจผูกขาดทางการค้าแล้วก็ตาม
•   ส�าหรับบรรจุภัณฑ์แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก ผู้ผลิตเหล็กกล้ารายหลักของเยอรมนีท�าหน้าที่เป็นผู้รับประกัน (โดย 
 เฉพาะบริษัท Thyssen, Rasselstein และ Krupp Hoesch)
•   Association of the German Glass Industry (สมาคมผู้ผลิตแก้วประเทศเยอรมนี) ท�าหน้าที่เป็นผู้รับประกัน 
 ส�าหรับบรรจุภัณฑ์แก้ว และก่อตั้ง Gesellschaft für Glasrecycling und Abfallvermeidung mbH (CGA)  
 (หรือ Society for Glass Recycling and Waste Prevention (สมาคมเพื่อการรรีไซเคิลแก้วและป้องกัน
 การเกิดขยะ))

ในช่วงกว่าสิบปีแรกหลังจากที่มีการก่อตั้ง ผู้รับประกันได้รับสิทธิพิเศษเมื่อมีการวางจ�าหน่ายวัสดุส่วนของตน บาง
รายได้รับสิทธิพิเศษอย่างเต็มที่ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวในตลาด ในการวางจ�าหน่ายและการใช้วัสดุนั้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง GGA ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้ว และ DKR ส�าหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก แต่ในท้ายที่สุด สถานะ
การเป็นผู้ประกอบการรายเดียวดังกล่าวก็สิ้นสุดลง ตามค�าสั่งของหน่วยงานการแข่งขันทางการค้าของประเทศ
เยอรมนี

|  139

ถัดไปก่อนหน้าเมนู รายงานการศึกษาย้อนกลับ อภิธานศัพท์

https://prevent-waste.net/en/epr-toolbox


การรับมือกับปัญหาในช่วงทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533)

การใช้สัญญาเพื่อจัดตั้งระบบการเก็บขยะแบบแยกประเภทสำาหรับขยะบรรจุภัณฑ์
สัญญาในช่วงแรกส�าหรับการเก็บรวบรวมและคัดแยกขยะมีระยะเวลาสิบปี จากพ.ศ. 2536 ถึง 2546 โดยพื้นที่ส่วน
ใหญ่ในประเทศเยอรมนี บรรจุภัณฑ์ส�าหรับการจ�าหน่ายจะมีการเก็บรวบรวมแบ่งเป็นสามประเภทตั้งแต่ พ.ศ. 2536 
เป็นต้นมา

•    กระดาษ กระดาษกล่อง และกระดาษแข็ง และแก้ว มีการเก็บรวบรวมจากจุดเก็บรวบรวมส่วนกลาง
•    บรรจุภัณฑ์ที่มีน�้าหนักเบา5  มักมีการเก็บรวบรวมจากครัวเรือน โดยบรรจุมาในถุงพิเศษที่มีสีเหลือง (gelbe 

Säcke)  หรือถังขยะสีเหลือง

การเก็บรวบรวมขยะจะด�าเนินการโดย DSD ซึ่งท�าหน้าที่เป็น PRO โดยจะมีการเชิญให้ประกวดราคาส�าหรับบริการ
การเก็บรวบรวมขยะ และด�าเนินการท�าสัญญากับบริษัท และเทศบาล

ระบบการเก็บรวบรวมนี้ค่อย ๆ ลดปริมาณขยะตกค้างในระบบ และท�าให้เทศบาลสามารถเพิ่มระยะห่างระหว่างรอบ
การเก็บรวบรวมขยะจากครัวเรือนได้นานขึ้น (เช่น จากรายสัปดาห์เป็นรายสองสัปดาห์)

อุปสรรคด้านการเงินในช่วงเริ่มต้น
สัญญาบริการในช่วงแรกส�าหรับระบบ EPR นั้นเป็นการร่างสัญญาตามปริมาณที่ค�าสั่งว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ก�าหนดไว้ 
โดยในช่วงแรก DSD คาดการณ์ว่าจะเก็บรวบรวมขยะปริมาณ 4-8 กก. ต่อคน ต่อปี ระหว่างพ.ศ. 2536 ถึง 2538 
และเพิ่มขึ้นเป็น 11.4-13 กก. จากเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี มีการเก็บรวบรวมขยะมากถึง 
20 กก. ต่อคนในบางภูมิภาคตั้งแต่พ.ศ. 2536 ซึ่งท�าให้ DSD ต้องประสบปัญหาด้านการขนส่งและด้านการเงินอย่าง
รุนแรง ท�าให้ต้องมีการแก้ไขสัญญาหลายครั้งตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปี เพื่อให้ DSD ยังสามารถตั้งอยู่และด�าเนิน
การต่อไปได้ 

ปัญหาในการพิจารณาว่ามีการเก็บขยะแบบแยกประเภทและการแปรรูปขยะเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ตามโควตาที่
กำาหนดหรือไม่
การพิจารณาว่าได้มีการเก็บขยะแบบแยกประเภทตามโควตาที่กฎหมายก�าหนดไว้หรือไม่นั้นท�าได้ยาก เนื่องจาก
จ�านวนที่แน่นอนของบรรจุภัณฑ์ที่มีการวางจ�าหน่ายในตลาดนั้นได้มาจากการค�านวณย้อนหลังเท่านั้น และต้องอาศัย
ความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาเอกชน ยิ่งไปกว่านั้น วัสดุที่มีการเก็บรวบรวมมานั้นจะมีขยะอื่น ๆ นอกจากบรรจุภัณฑ์
ปะปนมาด้วย ซึ่งแปลว่าจะต้องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อพิจารณาว่าวัสดุที่มีการเก็บรวบรวมนั้นมีสัดส่วนของ
บรรจุภัณฑ์อยู่เท่าใด และผลการค�านวณจากการใช้ระบบนี้ให้ตัวเลขที่ไม่แม่นย�า

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้มีการแก้ไขค�าสั่งว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ครั้งส�าคัญเมื่อปีพ.ศ. 2541 โดยมีการแก้กฎหมายเพื่อ
ให้มีการวัดปริมาณอ้างอิงของส่วนแบ่งของโควตา ตามปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่วางจ�าหน่ายในประเทศเยอรมนีโดย
บริษัทที่มีส่วนร่วมในระบบ EPR แทนที่จะเป็นปริมาณบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่วางจ�าหน่ายในประเทศเยอรมนี (การ
เปลี่ยนแปลงนี้ เป็นการลดปริมาณรวมทั้งสิ้นส�าหรับการค�านวณ เพราะเป็นการก�าจัดบริษัทที่ไม่ได้มีส่วนร่วมแต่ได้
ประโยชน์จากระบบ แม้ว่าบริษัทดังกล่าวจะมีกฎหมายก�าหนดหน้าที่เอาไว้ก็ตาม) ในขณะเดียวกัน มีการแทนที่
โควตาการเก็บรวบรวมขยะ ด้วยโควตาการแปรรูปขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ส�าหรับวัสดุแต่ละประเภท ตาราง
ด้านล่าง (ตารางที่ 3) แสดงโควตาการแปรรูปขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ที่มีผลบังคับตั้งแต่พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา

5   บรรจุภัณฑ์น้�าหนักเบาเป็นค�าศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกบรรจุภัณฑ์ที่ท�าจากแผ่นโลหะเคลือบดีบุก อะลูมิเนียม พลาสติก และวัสดุผสม |  140
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ค�าสั่งว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ฉบับแก้ไข ประกอบด้วยระเบียบพิเศษส�าหรับพลาสติก โดยมีการ
บัญญัติว่า อย่างน้อยร้อยละ 60 ของพลาสติกจะต้องได้รับการแปรรูปเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ 
และอย่างน้อยร้อยละ 60 ของวัสดุที่ได้รับการแปรรูปนั้นจะต้องได้รับการรีไซเคิลโดย
กระบวนการรีไซเคิลวัสดุ โควตาเหล่านี้มีผลบังคับจนถึงสิ้นสุดปีพ.ศ. 2561

นอกจากนี้ การแก้ไขค�าสั่งว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ครั้งแรกยังบัญญัติไว้ด้วยว่า:

•   ผู้ผลิตและผู้จัดจ�าหน่ายที่ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในระบบ EPR มีหน้าที่ต้องตรวจสอบและ 
 ยืนยันว่าตนได้ด�าเนินการแปรรูปขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ตามโควตาที่ก�าหนด เพื่อให้มี 
 ความเสมอภาคทางการแข่งขันระหว่างบริษัทที่มีหน้าที่ทั้งหมด
•   ผู้ด�าเนินการจัดการขยะจะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (i) PRO   
 มีหน้าที่ด�าเนินการให้มีการยื่นประกวดราคาส�าหรับบริการเก็บรวบรวม คัดแยก และ  
 รีไซเคิลขยะ (ii) ต้องมีการวางจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่มีการเก็บรวบรวมในตลาดที่มีการ  
 แข่งขัน และ (iii) ต้องมีการเปิดเผยต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับวัสดุบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท

วัสดุบรรจุภัณฑ์ โควตาการแปรรูปขยะเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่หลังการแก้ไขคำาสั่ง
ว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ในปีพ.ศ. 2541*

แก้ว 75%

แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก 70%

อะลูมิเนียม 60%

กระดาษ กระดาษกล่อง กระดาษแข็ง 70%

พลาสติก 60%

◀
ตารางที่ 3

โควตาการรีไซเคิลหลัง
การแก้ไขค�าสั่งว่าด้วย
บรรจุภัณฑ์ ในปีพ.ศ. 
2541

*ปริมาณร้อยละอ้างอิงจากปริมาณที่มีการลงทะเบียนไว้กับ DSD และที่มีการช�าระค่าธรรมเนียมระบบ EPR
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การแก้ไขครั้งสำาคัญในช่วงทศวรรษที่ 2000 (พ.ศ. 2543)

ระบบมัดจำาคืนเงินสำาหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
เริ่มมีการใช้ระบบมัดจ�าคืนเงินภาคบังคับ ส�าหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแบบใช้ครั้งเดียวใน
ปีพ.ศ. 2546 เพื่อแก้ปัญหาแนวโน้มที่บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่น�ามาใช้ซ�้าได้มีการน�ามาใช้ลด
ลง ในช่วงแรก กฎระเบียบก�าหนดไว้ว่าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ใช้แล้วสามารถส่งกลับคืนไป
ได้แค่ที่จุดจ�าหน่ายแรกเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในปีพ.ศ. 2548 หน่วยงานกลาง Deutsches 
Pfandsystem GmbH (ระบบการวางมัดจ�าของเยอรมนี หรือที่รู้จักในนาม DPG) ได้ก่อตั้ง
ระบบการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ค้าปลีก และผู้บรรจุเครื่องดื่มที่ท�าให้ผู้บริโภคสามารถคืน
บรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ค้าปลีกรายใดก็ได้ที่อยู่ในระบบ ไม่ใช่แต่เฉพาะร้านค้าที่จ�าหน่ายเท่านั้น

การแก้ไขครั้งที่สำาคัญที่สุดของคำาสั่งว่าด้วยบรรจุภัณฑ์  

แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541 ต้องมีการประกวดราคาส�าหรับการให้บริการจัดการขยะ
บริษัทที่เกี่ยวข้องต้องบรรลุโควตาการแปรรูปขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ซึ่งต้องสามารถตรวจสอบได้ 
โดยใช้แผนการรับคืนของตนเอง (ความรับผิดชอบเฉพาะผู้ผลิตเฉพาะราย)
การเปลี่ยนแปลงวิธีการค�านวณอัตราการเก็บรวบรวมและคัดแยกขยะ ต้องมีการนับโควตาตาม
จ�านวนทั้งหมดของบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้มีการผลิต

แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545 มีการใช้ระบบมัดจ�าคืนเงินภาคบังคับ (Deposit-refund scheme หรือ DRS) ส�าหรับบรรจุภัณฑ์
เครื่องดื่มแบบใช้ครั้งเดียวตั้งแต่พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ. 2548 มีการจัดต้ังหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีแลกเปล่ียน เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่แผน DRS

แก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ. 2549 มีการก�าหนดข้อก�าหนดและเป้าหมายใหม่

แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ. 2551 ผู้ผลิตและผู้บรรจุใน PRO มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมในระบบ มีการก�าหนดบทบัญญัติขึ้นเพื่อยกเว้นบริษัท
ที่มีแผนรับคืนของตนเอง หรือบริษัทที่มีส่วนร่วมในระบบระดับอุตสาหกรรม มีการก�าหนดให้บริษัทที่
มีหน้าที่ต้องมีการแจ้งการด�าเนินงานอย่างครบถ้วนที่สามารถตรวจสอบได้ส�าหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อการ
จ�าหน่าย (sales packaging)

แก้ไขครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 มีการเพ่ิมความชัดเจนให้กับข้อก�าหนดบางประการ

แก้ไขครั้งที่ 7 พ.ศ. 2558 มีการยกเลิกทางเลือกของบริษัทในการใช้แผนการรับคืนของตนเอง มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การยกเว้นการ
เข้าร่วมระบบ EPR ให้เข้มงวดมากข้ึน

Verpackungsgesetz ฉบับใหม่ 
(กฎหมายว่าด้วยบรรจุภัณฑ์) (ต้ัง
แต่ปีพ.ศ 2562 เป็นต้นไป)

มีการแก้ไขข้อก�าหนดบางประการให้ชัดเจนย่ิงข้ึน เพ่ิมข้อก�าหนดให้มีการเพ่ิมอัตราการรีไซเคิล มีการต้ัง
หน่วยงานทะเบียนกลางส�าหรับบรรจุภัณฑ์เพ่ือปรับปรุงการติดตามตรวจสอบ มีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
ปรับปรุงความสามารถในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ และให้อ�านาจเทศบาลเพ่ิมข้ึน

◀
ตารางที่ 4

การแก้ไขครั้งส�าคัญ
ของค�าสั่งว่าด้วยบรรจุ
ภัณฑ์ 
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การพัฒนาจาก PRO ที่ไม่แสวงหากำาไรรายเดียว เป็น PRO ที่แสวงหากำาไรหลายราย
ดำาเนินการแข่งขันกัน
ในปีพ.ศ. 2546 มีการอนุญาตให้ PRO หลายรายสามารถด�าเนินการควบคู่ไปกับ DSD ได้ 
โดยการอนุมัติดังกล่าวมาจากรัฐบาลกลางของประเทศเยอรมนี (Bundesländer) เพื่อตอบ
สนองต่อแรงกดดันจากส�านักงานป้องกันการผูกขาดทางการค้าแห่งชาติ ด้วยเหตุนี้ ระบบ 
EPR ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ของเยอรมนีได้เปลี่ยนจากการมี PRO ที่ไม่แสวงหาก�าไรเพียงราย
เดียวที่ท�าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบ (เช่น DSD) เป็นระบบที่มี PRO ซึ่งแสวงหาก�าไรหลาย
ราย ซึ่งต้องปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบของตน โดยแข่งขันกับ PRO รายอื่น ๆ การ
เปลี่ยนแปลงนี้ท�าให้เกิดความท้าทายที่ส�าคัญหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละพื้นที่
ควรต้องมีระบบการเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์เพียงระบบเดียว ท�าให้ปริมาณบรรจุภัณฑ์
ทั้งหมดที่มีการเก็บรวบรวมภายใต้ระบบ EPR ต้องเฉลี่ยกันระหว่าง PRO หลายราย และ
ระบบนี้ยังคงด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน

PRO แต่ละรายเข้าท�าสัญญากับบริษัทที่มีหน้าที่ภายในระบบ เมื่อมีการเก็บรวบรวมขยะ
แล้ว PRO แต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบปริมาณขยะตามจ�านวนที่ตนได้รับอนุญาตและที่ได้
รับค่าธรรมเนียมจากบริษัทที่มีหน้าที่ ซึ่งตนเป็นคู่สัญญา แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นถึงวิธี
การด�าเนินงานของระบบของประเทศเยอรมนี

PRO 2

ผูผ้ลิต และผู้นำาเข้า องค์กรความรบัผิดชอบของผู้ผลติ

ผูบ้ริโภค
ซือ้ผลติภณัฑ์จากผูค้้าปลกี 

และทิง้บรรจภัุณฑ์

ผูจ้ดัการขยะ
เกบ็รวบรวม รีไซเคลิ

จ่ายเงนิ

กา
รส

ือ่ส
าร จ่ายเงนิกระแสบรรจภุณัฑ์

(packaging flow)

กระแสบรรจภุณัฑ์
(packaging flow)

PRO 3

PRO n

PRO 1

◀
แผนภูมิที่ 1

PRO แต่ละรายที่
แข่งขันกันในระบบ 
EPR ส�าหรับบรรจุ
ภัณฑ์ของประเทศ
เยอรมนี 
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เนื่องจากสถานะผูกขาดของ DSD ได้สิ้นสุดลงแล้ว PRO จ�านวนมากได้ด�าเนินการในเชิงรุกมากขึ้นในระบบ EPR 
ของเยอรมนี ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5 ด้านล่าง

PRO เริ่มต้นดำาเนินการ สถานะปัจจุบัน 

Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH พ.ศ. 2535 ยังด�าเนินการอยู่

Landbell AG พ.ศ. 2546 ยังด�าเนินการอยู่

Interseroh Dienstleistungs GmbH พ.ศ. 2548 ยังด�าเนินการอยู่

EKO-PUNKT GmbH พ.ศ. 2549 ด�าเนินการถึง พ.ศ. 2559

Reclay Systems GmbH พ.ศ. 2550 ยังด�าเนินการอยู่

BellandVision GmbH พ.ศ. 2551 ยังด�าเนินการอยู่

Zentek GmbH & Co. KG พ.ศ. 2551 ยังด�าเนินการอยู่

Veolia Umweltservice Dual GmbH พ.ศ. 2552 ยังด�าเนินการอยู่

Vfw GmbH พ.ศ. 2552 ซื้อกิจการโดย Reclay ในปีพ.ศ. 2551

Recycling Kontor Dual GmbH & Co. KG พ.ศ. 2556 ด�าเนินการถึง พ.ศ. 2561

ELS GmbH พ.ศ. 2558 ยื่นเป็นบุคคลล้มละลายในปีพ.ศ. 2561

Noventitz Dual GmbH พ.ศ. 2560 ยังด�าเนินการอยู่

PreZero Dual GmbH พ.ศ. 2563 ยังด�าเนินการอยู่

◀
ตารางที่ 5

PRO ในประเทศ
เยอรมนี (ข้อมูล ณ 
เดือนเมษายน พ.ศ. 
2563)
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PRO หลายรายที่แข่งขันกันท�าให้มีการลดต้นทุนของการเก็บรวบรวมและการรีไซเคิล แต่ทั้งนี้ก็เป็นการท�าให้ระบบมี
ความซับซ้อนและไม่โปร่งใสมากขึ้น การด�าเนินการในลักษณะนี้ท�าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทที่มีหน้าที่ได้
ช�าระค่าธรรมเนียม EPR ของตนแก่ PRO รายใดหรือไม่ ปริมาณโดยรวมของบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ระบบ
ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจากบริษัทที่มีหน้าที่หลายรายอาศัยประโยชน์จากสถานการณ์ และไม่ด�าเนินการให้สิทธิ
ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของตนกับ PRO การเปลี่ยนแปลงนี้ ผนวกกับการจัดล�าดับความส�าคัญทางการเมืองในประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม น�าไปสู่การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ฉบับใหม่ (Verpackungsgesetz) โดยรัฐสภา
เยอรมนีในปีพ.ศ. 2560

กฎหมายว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ฉบับใหม่ของประเทศเยอรมนี6 
กฎหมายว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ (หรือที่รู้จักเป็นอักษรย่อในภาษาเยอรมันว่า VerpackG) ได้เข้าแทนที่ค�าสั่งว่าด้วยบรรจุ
ภัณฑ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นการรวมเอาระเบียบต่าง ๆ ที่ครอบคลุมถึงประเด็นที่
มีความส�าคัญเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์มาไว้ด้วยกัน และมีความสอดคล้องกับกฎหมายของ
สหภาพยุโรปว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ และขยะบรรจุภัณฑ์ (EU Directive on Packaging and Packaging Waste) 
กฎหมายว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ได้ก�าหนดหน้าที่ใหม่ ๆ หลายประการ และจัดตั้งสถาบันใหม่หลายแห่ง แม้กฎหมายฉบับ
นี้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการด�าเนินการของระบบ EPR ของเยอรมนีในหลักการ แต่ได้เพิ่มองค์ประกอบหลาย
ประการ ดังต่อไปนี้: 

•     จัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อการลงทะเบียนบรรจุภัณฑ์แห่งใหม่ (Zentrale Stelle Verpackungsregister – หรือที่
เรียกว่าหน่วยงานกลางตามเอกสารนี้)

•  เพิ่มเป้าหมายการรีไซเคิล
•  บทบัญญัติให้พิจารณาความสามารถในการรีไซเคิลได้ของบรรจุภัณฑ์ในการก�าหนดค่าธรรมเนียม EPR
•  ก�าหนดค�าเรียกของบริษัทที่มีหน้าที่ใหม่เป็น “ผู้ผลิต” อย่างไรก็ตาม ในบริบทนี้ ค�าว่า “ผู้ผลิต” ให้มีความหมาย
เดียวกันกับผู้ผลิตและผู้น�าเข้า

6  https://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/
7  ที่มา: Zentrale Stelle Verpackungsregister (2019)
 *ใบบริบทนี้ ค�าว่า “ผู้ผลิต” ให้หมายความรวมถึงผู้ผลิตและผู้น�าเข้าด้วย
8  ที่มา: VerpackG §11 (4)

หน่วยงานกลางแห่งใหม่7

ผู้ใดที่น�าผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เข้ามาวางจ�าหน่ายในประเทศเยอรมนี (เช่น เพื่อห่อหุ้มสินค้า เพื่อให้สินค้าขนส่งได้
ง่ายขึ้น หรือเพื่อเหตุผลทางการตลาดอื่น ๆ) ต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรจุภัณฑ์ของตนนั้นได้รับการรีไซเคิล หรือ
แปรรูปเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสมหลังจากที่สิ้นสุดวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว บุคคล หรือบริษัทที่
เป็นผู้วางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นรายแรกให้เรียกว่า “ตัวแทนจ�าหน่ายขั้นต้น”

หน่วยงานกลางเพื่อการลงทะเบียนบรรจุภัณฑ์ (หน่วยงานกลาง) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มความโปร่งใส และ
ติดตามการด�าเนินการตามหลักการของระบบ EPR  ในกรณีส่วนใหญ่ ตัวแทนจ�าหน่ายขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ในตลาด
ในประเทศเยอรมนีอาจเป็น ผู้ผลิต* หรือ ผู้น�าเข้า ซึ่งแปลว่าพวกเขามีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนภายใต้ระบบ EPR 
หน่วยงานกลางมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนผู้ผลิต* รับและตรวจสอบข้อมูลที่มีการรายงานโดยผู้ผลิต* และผู้น�าเข้า 
(บริษัทที่มีหน้าที่) และ PRO และนอกจากนี้ยังต้องติดตามผล และบังคับการมีส่วนร่วมของบริษัทที่มีหน้าที่ในระบบ
ด้วย

ผู้ผลิต* และผู้น�าเข้า (บริษัทที่มีหน้าที่) ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้: 

•     ผู้ผลิต* และผู้น�าเข้า (บริษัทที่มีหน้าที่) ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานกลาง ก่อนวางจ�าหน่ายวัสดุบรรจุภัณฑ์ใน
ทางการค้า

•     ผู้ผลิต* และผู้น�าเข้า (บริษัทที่มีหน้าที่) ต้องขึ้นทะเบียนบรรจุภัณฑ์ที่ส่งต่อจากธุรกิจสู่ผู้บริโภค ในระบบ EPR 
ก่อนวางจ�าหน่าย

•     ผู้ผลิต* และผู้น�าเข้า (บริษัทที่มีหน้าที่) ต้องรายงานปริมาณมวลรวม (น�้าหนักรวม) ของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่ตนได้
วางจ�าหน่ายอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมด้วยรายละเอียดส่วนประกอบในบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว และต้องน�าส่งรายงาน
ให้กับระบบที่ตนเลือก พร้อมกับส่งให้หน่วยงานกลางด้วย
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•     เมื่อมีการน�าส่ง “การแจ้งความสมบูรณ์ของการด�าเนินการ” แล้ว ผู้ผลิต* และผู้น�าเข้า (บริษัทที่มีหน้าที่) ต้อง
รายงานน�้าหนักทั้งหมดของบรรจุภัณฑ์ที่ตนได้วางจ�าหน่าย ตามประเภทวัสดุ แก่หน่วยงานกลาง โดยมีข้อยกเว้น
ในกรณีที่ปริมาณขยะมีน�้าหนักน้อยกว่า 80 ตันส�าหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้ว 50 ตันส�าหรับกระดาษ กระดาษ
กล่อง และกระดาษแข็ง หรือ 30 ตันส�าหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีน�้าหนักเบา8 

หากผู้ผลิต* ไม่ด�าเนินการขึ้นทะเบียน หรือหากมีการจ�าหน่ายสินค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ผู้ผลิตจะ
ต้องรับผิดเป็นการช�าระค่าปรับไม่เกิน 100,000 ยูโร (ประมาณ 3.9 ล้านบาท) ต่อการไม่ปฏิบัติตามในแต่ละครั้ง การ

วัสดุ เป้าหมายตามคำาสั่งว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ (ใช้บังคับ
จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2561)

เป้าหมาย ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป้าหมาย ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

แก้ว 75% 80% 90%

กระดาษ กระดาษกล่อง และกระดาษแข็ง 70% 85% 90%

วัสดุเหล็ก 70% 80% 90%

อะลูมิเนียม 60% 80% 90%

กล่องเครื่องดื่ม
60%

75% 80%

วัสดุผสมอื่น ๆ 55% 70%

พลาสติก 60% 90% 90%

การรีไซเคิลเชิงกล (พลาสติก) Mechanical recycling 
(plastics)

36% 58.5% 63%

◀
ตารางที่ 6

เป้าหมายใหม่ส�าหรับ
การรีไซเคิล

 บรรลุเป้าหมายแล้ว

ไม่มีส่วนร่วมในระบบใด ๆ จะมีค่าปรับไม่เกิน 200,000 ยูโร (ประมาณ 7.8 ล้านบาท) ยิ่งไปกว่านั้น คู่แข่งของบริษัทมี
สิทธิภายใต้กฎหมายแพ่งที่จะบังคับไม่ให้บริษัทจ�าหน่ายสินค้าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องดังกล่าว

เป้าหมายใหม่สำาหรับการรีไซเคิล
เป้าหมายใหม่ส�าหรับการรีไซเคิลภายใต้กฎหมายว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ เป็นไปตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้
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การบูรณาการความสามารถในการรีไซเคิล
ข้อที่ 21 ของกฎหมายว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ฉบับใหม่ เป็นรากฐานของคู่มือการด�าเนินการใหม่ส�าหรับระบบ EPR ซึ่ง
ระบุไว้ว่า:

 “(1) ระบบมีหน้าที่ต้องค�านวณค่าธรรมเนียมการมีส่วนร่วมของตน โดยให้รวมแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการ 
 ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุ หรือวัสดุผสมที่ท�าให้มีสัดส่วนความเป็นไปได้สูงสุดในการรีไซเคิลส�าหรับ 
 บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ระบบ ทั้งนี้ โดยต้องค�านึงถึงวิธีปฏิบัติในการคัดแยกและการแปรรูปเพื่อน�ากลับมา 
 ใช้ใหม่ด้วย […]”

หน่วยงานกลางได้จัดท�า “มาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับการก�าหนดความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้
ระบบ ตามข้อที่ 21 (3) ของ VerpackG (Verpackungsgesetz –กฎหมายว่าด้วยบรรจุภัณฑ์)9” โดยเป็นการท�างาน
ร่วมกันกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของเยอรมนี หลักเกณฑ์ขั้นต�่าส�าหรับความสามารถในการรีไซเคิลได้รับการ
ก�าหนดไว้ ดังนี้:

 “2. หลักเกณฑ์ขั้นต�่า
 ในการก�าหนดระดับความสามารถในการรีไซเคิลได้ ให้ถือเอาปริมาณส่วนประกอบที่สามารถรีไซเคิลได้ที่มี 
 อยู่ในบรรจุภัณฑ์เป็นจุดเริ่มต้นขั้นต�่าส�าหรับการพิจารณาต่อไป ในการพิจารณาปริมาณส่วนประกอบที่ 
 สามารถรีไซเคิลได้ ต้องพิจารณาข้อก�าหนดอย่างน้อยสามข้อ ดังนี้:
 
 1) การมีอยู่ของโครงสร้างพื้นฐานในการคัดแยกและรีไซเคิล เพื่อให้มีการรีไซเคิลเชิงกลคุณภาพสูงส�าหรับ 
 บรรจุภัณฑ์นั้น

9 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของกฎหมายว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ สามารถดูได้ที่: https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/Mindest 
 standard/2019-10-07_Mindeststandard____21_VerpackG_EN.pdf
10  https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/Mindeststandard/2020-01-22_Mindeststandard_VerpackG_EN.pdf

 2) ความสามารถในการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ รวมทั้ง ความสามารถในการแยกส่วนประกอบต่าง ๆ 
 3) ความไม่เข้ากันของส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ หรือส่วนผสมที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ที่อาจท�าให้ไม่ 
 สามารถรีไซเคิลได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน10”

ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการพิจารณา ได้แก่ ส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ ตัวอย่างเช่น เพียงร้อยละ 99 ของ
ขวด PET เท่านั้นที่ถือว่ารีไซเคิลได้ เพราะพลาสติกหุ้มขวดไม่สามารถรีไซเคิลได้ ร้อยละ 99 จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นขั้นต�่า 
และจากนั้นจึงให้บังคับใช้หลักเกณฑ์สามข้อข้างต้นในการพิจารณาระดับความสามารถในการรีไซเคิลได้

มาตรฐานขั้นต�่าประกอบด้วยข้อก�าหนดเฉพาะหลายข้อ ประกอบด้วย:

•     ค�านิยามส�าหรับประเภทเฉพาะของบรรจุภัณฑ์และความสามารถในการรีไซเคิล
•     ข้อสรุปของแต่ละกลุ่ม/ประเภทของบรรจุภัณฑ์ พร้อมด้วยรายการองค์ประกอบเฉพาะที่ท�าให้วัสดุดังกล่าวไม่

เหมาะแก่การรีไซเคิล

มาตรฐานนี้มีสถานะเป็นระเบียบของรัฐของประเทศเยอรมนี และปัจจุบันก�าลังมีการน�าไปปรับใช้มากขึ้นในหลาย ๆ 
ประเทศด้วย
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บทสรุปและการคาดการณ์ – ผลลัพธ์จากระบบ EPR ของประเทศเยอรมนี

•    การปรับปรุงแผนงาน EPR เป็นความพยายามที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศเยอรมนีใช้เวลานาน 
 กว่า 29 ปี ในการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และจัดตั้งหน่วยงานทะเบียนกลางที่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ 
 ประโยชน์จากระบบโดยไม่ชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศักยภาพของภาคการจัดการขยะและการรีไซเคิลปรับตัวดี 
 ขึ้นอย่างมากในช่วงระยะเวลานั้น อัตราการแปรรูปวัสดุบรรจุภัณฑ์เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ (การรีไซเคิลวัสดุและ 
 การแปรรูปเป็นพลังงาน) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37.3 เป็น 94.3 จากพ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 256011 

•   อย่างไรก็ดี ปริมาณบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นจาก 15.6 ล้านตันในปีพ.ศ. 2534 เป็น 18.7 ล้านตันในปีพ.ศ. 2560 เนื่อง 
 มาจากสาเหตุหลักคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค (การซื้อกลับบ้าน และอี-คอมเมิร์ซ) และสภาพความ 
 เป็นอยู่ (เช่น ครัวเรือนเดี่ยว) 
•   มีการเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์น�้าหนักเบาประมาณ 2.5 ล้านตัน และขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วประมาณ 
 2 ล้านตัน โดย PRO ทุกปี
•   มีการเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์กระดาษ กระดาษกล่อง และกระดาษแข็งโดยตรงจากครัวเรือน (เช่นเดียวกับ  
 หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ) โดยในปีพ.ศ. 2557 มีบรรจุภัณฑ์กระดาษประมาณ 5.8 ล้านตัน/ปี
•   การเก็บรวบรวม คัดแยก และแปรรูปขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่โดย PRO สามารถสร้างรายได้กว่า 1 พันล้านยูโร 
 ต่อปี (ประมาณ 3.9 หมื่นล้านบาท)
•   มีการคัดแยกบรรจุภัณฑ์น�้าหนักเบาในโรงคัดแยก 45 แห่ง ทั่วประเทศเยอรมนี12 
•   ปริมาณขยะที่ได้รับการจัดการเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลจะต้องได้รับการรายงานรายปี โดยตัวเลขของพ.ศ. 2560  
 ได้แก่13 
  › แก้ว 1.87: ล้านตัน
  › กระดาษ กระดาษกล่อง กระดาษแข็ง (ส�าหรับบรรจุภัณฑ์): 1.2 ล้านตัน
  › อะลูมิเนียม: 0.07 ล้านตัน
  › แผ่นโลหะเคลือบดีบุก: 0.27 ล้านตัน
  › กล่องเครื่องดื่ม: 0.14 ล้านตัน
  › พลาสติกปริมาณรวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านตันได้รับการแปรรูป โดย 0.46 ล้านตันจากจ�านวนดังกล่าวได้รับ 
    การรีไซเคิลเชิงกล

ข้อมูลถูกต้อง ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

11  https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlterabfallarten/verpack-
ungsabfaelle#verpackungen-uberall

12 ที่มา: Bundeskartellamt, 4. Beschlussabteilung B4 – 21/19, Fusionskontrollverfahren
13  ข้อมูล (ปดัเศษทศนยิม) จาก: Kurt Schüler (GVM) „Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabfällen in Deutschland im  
 Jahr 2017“, Umweltbundesamt Texte 139/2019
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สาธารณรัฐชิลี 
การพัฒนากรอบกฎหมาย EPR ในชิลี

ในปัจจุบัน ประเทศชิลีได้เริ่มบังคับใช้ระบบ EPR ภาคบังคับส�าหรับบรรจุภัณฑ์แล้ว โดยวาง
รากฐานทางกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้บัญญัติกฎหมายที่มีความสอดคล้องกันเพื่อเป็น
กรอบกฎหมาย (Ley N°20.920, Ministry of Environment, 2016) ร่างกฤษฎีกาว่าด้วยบรรจุ
ภัณฑ์นั้น ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 และหลังจากผ่านกระบวนการประชา
พิจารณ์  กฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2563 นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งผู้ควบคุมระบบ (PRO) ขึ้นสองราย เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อ
มีการเปิดใช้ระบบอย่างแท้จริง

บทนำา
ประเทศชิลีมีประชากรทั้งสิ้นกว่า 18 ล้านคน ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ มีพรมแดนทางทิศตะวันตก
ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ มีแนวชายฝั่งยาวกว่า 6,000 กม. และมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 
756,000 ตร.กม. ประชากรประมาณร้อยละ 90 อาศัยอยู่ในเขตเมือง โดยจะอยู่ในกรุงซันติอาโก และปริมณฑล
เป็นหลัก

การจัดการขยะในประเทศชิลี

ระบบการเก็บรวบรวมและการรีไซเคิลในปัจจุบัน
ประเทศชิลีมีการเก็บรวบรวมขยะตลอดทั้งประเทศอยู่ที่อัตราเกือบร้อยละ 100 โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิด
ขึ้นประมาณ 8 ล้านตัน/ปี แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองหลวงกรุงซันติอาโก
ระหว่างพ.ศ. 2543-2553 ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 โดยส่วนมากแล้ว ขยะจากครัวเรือนทั่วไปจะมีการเก็บ
รวบรวมจากแต่ละบ้านโดยใส่ถุงพลาสติก ครอบคลุมเกือบร้อยละ 100 ปกติแล้ว จะมีการเก็บขยะรีไซเคิล ณ จุดเก็บ
รวบรวมกลางซึ่งมีการติดตั้งถังขยะเอาไว้ ทั้งนี้ มีการเก็บขยะจากข้างทางในท้องที่ของหน่วยงานท้องถิ่นน้อยกว่า 10 
ท้องที่ จากจ�านวนดังกล่าวมีเพียง 2 แห่งเท่านั้นที่มีระบบการเก็บรวบรวมขยะที่ครอบคลุม

ในประเทศชิลี โดยปกติแล้ว บริการจัดการขยะจากครัวเรือนจะได้รับงบประมาณจากการจ่ายเงินสมทบภาค
อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เกือบร้อยละ 80 ได้รับการยกเว้นภาษี จึงไม่ได้ช�าระเงินส�าหรับการเก็บรวบรวม
และการก�าจัดขยะ จึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณของหน่วยงานเทศบาล1 

จุดทิ้งขยะส่วนกลางมีอยู่ทั้งหมด 7,277 แห่ง จากจ�านวนนี้มี 87 แห่งที่มีเจ้าหน้าที่ประจ�า และมีเครื่องมืออัดขยะ 
(ข้อมูลปีพ.ศ. 2561) ส�าหรับการแยกขยะนั้น ปัจจุบันนี้มีโรงแยกขยะอยู่เพียงแห่งเดียว ซึ่งขยะรีไซเคิลที่ปะปนกันมา
นั้นจะถูกคัดแยกด้วยมือ  

ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีการก�าจัดขยะครัวเรือนโดยวิธีการเผา มากกว่าร้อยละ 95 ของขยะครัวเรือนจะส่งไปก�าจัดโดยการ
ฝังกลบ ประมาณร้อยละ 23 ของขยะในชิลีจะถูกส่งไปยังสถานที่ก�าจัดขยะที่ไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล

จนถึงปัจจุบันนี้ การรีไซเคิลขยะเป็นการด�าเนินการโดยผู้รวบรวมขยะนอกระบบเกือบทั้งหมด มีการประมาณการว่า 
ขยะชุมชนได้รับการแปรรูปเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ในอัตราร้อยละ 4 ถึง 10  และมีการรีไซเคิลขยะพลาสติกในอัตรา
ร้อยละ 8.5  และประมาณร้อยละ 17 ของขยะพลาสติกที่ได้รับการรีไซเคิลทั้งหมดเป็นขยะครัวเรือน2 

1  OECD, Environmental Performance Reviews: Chile 2016. https://www.oecd.org/env/oecd-environmen-
tal-performance-reviews-chile-2016-9789264252615-en.htm

2  Ministerio del Medio Ambiente, “Ministra Schmidt convoca a grandes empresas a unirse a  
pacto para combatir contaminación por plásticos,” https://mma.gob.cl/fundacion-chile-sera-el-ar-
ticulador-del-inedito-acuerdo-ministra-schmidt-convoca-a-grandes-empresas-a-unirse-a-pac-
to-para-combatir-contaminacion-por-plasticos/; accessed 02 June 2019, 2019
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โครงการเพื่อการจัดการขยะแห่งชาติ (National waste programme)
ประเทศชิลีได้ด�าเนินโครงการเพื่อการจัดการขยะแห่งชาติ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนระบบการจัดการ
ขยะที่ยั่งยืน แต่ทั้งนี้ เงินงบประมาณส่วนมากที่ได้รับนั้น มักถูกน�าไปลงทุนในโครงการที่มีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มอัตรา
การจัดเก็บขยะไปก�าจัดที่สถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และ/หรือ ในสถานที่ก�าจัดขยะที่ไม่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานสาธารณสุขหรือสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี เงินงบประมาณนั้นสามารถใช้เป็นเงินทุนให้โครงการเพื่อการ
ส่งเสริมการใช้ซ�้า การรีไซเคิล และการแปรรูปขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ (reuse, recycle, recovery) โดยเงินงบ
ประมาณนี้ถูกจัดสรรให้กับหน่วยงานเทศบาลในการแก้ปัญหาขยะเป็นหลัก การสนับสนุนองค์กรอื่น ๆ จะได้รับ
อนุญาตเฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น 

 

โครงการเพื่อการปรับปรุงย่านที่อยู่อาศัย (Neighborhood Improvement Programme) เป็นโครงการที่ด�าเนิน
การเสริมจากโครงการเพื่อการจัดการขยะแห่งชาติ และมุ่งเน้นการปรับปรุงสุขาภิบาลให้ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงการให้งบ
ประมาณแก่โครงการเพื่อการจัดการขยะด้วย โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ และมุ่งเน้น
การด�าเนินโครงการในระดับเทศบาล และหน่วยงานเทศบาล โดยสามารถให้เงินสนับสนุนโครงการริเริ่ม (initiatives)
ได้หลายโครงการพร้อมกัน ซึ่งรวมถึงโครงการริเริ่มเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างขยะในครัวเรือน และการปรับปรุงแนว
ปฏิบัติด้านการจัดขยะ รวมถึงโมเดลการจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน และเครื่องมืออุปกรณ์ส�าหรับศูนย์รับคืนขยะ
รีไซเคิล

ยุทธศาสตร์การจัดการขยะแห่งชาติ
เมื่อปี พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีเพื่อความยั่งยืนได้อนุมัตินโยบายเพื่อการจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2563 แต่
เนื่องจากนโยบายนี้ยังไม่ได้รับการลงนามโดยประธานาธิบดีของสาธารณรัฐ จึงยังไม่ได้มีการเผยแพร่อย่างเป็น
ทางการ แต่กระนั้นก็ได้มีการบังคับใช้นโยบายนี้แล้วในทางปฏิบัติ นโยบายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดตั้ง 
ประสานงาน และแนะแนวทางการด�าเนินการให้กับสาธารณะในการเพิ่มอัตราการแปรรูปขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่
ให้ได้ร้อยละ 30 ในช่วงปีพ.ศ. 2561 ถึง 2573

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์จะเป็นเครื่องมือก�าหนดแนวทางให้กับกระทรวงสิ่งแวดล้อม 
จนกว่าจะมีการจัดท�าแผนด�าเนินการส�าหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Roadmap) ขึ้นเพื่อเป็น

เครื่องมือในการวางแผนระยะยาว ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 มีการเรียกร้องให้ภาคส่วนหลัก 25 ราย เข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท�าแผนด�าเนินการดังกล่าว ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วจะ
เป็นการผลักดันให้เกิดการปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศชิลี3 ภาคส่วนหลักเหล่านี้ประกอบด้วย 
สหภาพการค้า หน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันนวัตกรรม ผู้บริโภค และผู้รีไซเคิลนอกระบบ เป็นต้น 
แผนการด�าเนินการดังกล่าวจะได้รับการจัดท�าขึ้นโดยมูลนิธิ Eurochile Business Foundation และสภาบริหารจะ
เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยได้รับค�าปรึกษาจากประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป องค์การ OECD IDB สภาเศรษฐกิจ
โลก และ มูลนิธิ Ellen MacArthur ทั้งนี้ ได้มีการก�าหนดประเด็นที่ต้องมีการหารือกันไว้แล้ว อาทิเช่น การปรับขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการก�าจัดขยะที่สถานที่ฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล รวมถึงก�าหนดบทบาทของระบบการแปรรูปขยะเป็น
พลังงานของประเทศชิลี อีกประเด็นที่ก�าลังอยู่ระหว่างการหารือได้แก่ การก�าหนดเป้าหมายที่จะจ�ากัดการส่งขยะไป
ฝังกลบให้ไม่เกินร้อยละ 10 ภายในปีพ.ศ 2583 

แผนด�าเนินการความร่วมมือด้านพลาสติก (Plastic Pact Roadmap) ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน
มกราคม พ.ศ. 2563  โดยได้มีการก�าหนดประเด็นความท้าทาย 18 ประการ ทางออก 35 ประการ และโครงการ
ริเริ่มที่เป็นรูปธรรม 81 โครงการ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อผลักดันให้มีการใช้พลาสติกอย่างเหมาะสมใน
อุตสาหกรรม และเพื่อลดผลกระทบของพลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อม4 ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นการด�าเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายสี่ประการภายในพ.ศ. 2568 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มบริษัทผู้ก่อตั้งเจ็ดบริษัทในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2562 และเพื่อกระตุ้นการด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมส�าหรับการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ความ
ร่วมมือด้านพลาสติกในประเทศชิลีได้ก�าหนดเป้าหมายทั้งสี่ประการส�าหรับพ.ศ. 2568 ไว้ดังนี้ 

•   ด�าเนินการเพื่อก�าจัดบรรจุภัณฑ์ และช้อนส้อมพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่สร้างปัญหา ผ่านการปรับปรุงการ
ออกแบบใหม่ และนวัตกรรม

•   ร้อยละ 100 ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะต้องได้รับการออกแบบให้สามารถรีไซเคิลได้ ใช้ซ�้าได้ หรือสลายตัวได้ทาง
ชีวภาพ (compostable)

•   หนึ่งในสามของบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดจะต้องได้รับการรีไซเคิล ใช้ซ�้า หรือสลายตัวได้อย่างแท้จริง
•   บรรจุภัณฑ์พลาสติกหลากหลายประเภทจะต้องมีสัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (recycled content) เฉลี่ยอย่างน้อย
   ร้อยละ 25

3  https://www.paiscircular.cl/consumo-y-produccion/medio-ambiente-convoca-a-25-actores-clave-para-desarrollar-la-ho-
ja-de-ruta-que-impulsara-la-adopcion-de-la-economia-circular-en-chile/

4  https://www.paiscircular.cl/industria/pacto-de-los-plasticos-se-fija-su-hoja-de-ruta-innovacion-normativa-y-una-nue-
va-cultura-de-consumo-aparecen-como-primeros-desafios/
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การห้ามใช้ถุงพลาสติก
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ประเทศชิลีได้ประกาศใช้กฎหมายห้ามภาคธุรกิจแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทั่ว
ประเทศ โดยชิลีเป็นประเทศแรกในทวีปอเมริกาใต้ที่ด�าเนินการดังกล่าว5 หกเดือนแรกหลังจากที่กฎหมายดังกล่าวมี
ผลบังคับ มีการก�าหนดให้สามารถแจกถุงพลาสติกให้กับลูกค้าได้ไม่เกิน 2 ใบ ต่อการซื้อหนึ่งครั้ง หลังจากหกเดือน
ผ่านไป ก็มีการสั่งห้ามไม่ให้บริษัทใหญ่ ๆ รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีกแจกถุงพลาสติกให้กับลูกค้าอีก ใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 การห้ามแจกถุงพลาสติกดังกล่าวจะบังคับใช้กับบริษัทขนาดเล็ก ขนาดย่อม และขนาด
กลาง เป็นผลให้กฎหมายดังกล่าวครอบคลุมทุกธุรกิจในประเทศนั่นเอง การสั่งห้ามใช้ถุงพลาสติกนี้มีผลบังคับต่อถุง
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (biodegradable) ด้วย  เนื่องจากถุงประเภทนี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตรฐาน
ทางการใด ๆ ของประเทศชิลี6

ข้อเสนอห้ามใช้ผลิตภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้ง7  
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกวุฒิสภาได้มีการผ่านร่างกฎหมาย ซึ่งเมื่อมี
การบังคับอย่างเต็มรูปแบบ จะเป็นการห้ามการใช้ผลิตภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้ง ก�าหนดให้ขวดพลาสติกเพิ่มสัดส่วน
พลาสติกรีไซเคิล และมีการปรับปรุงการส่งคืนให้ดีขึ้น โดยกฎหมายดังกล่าวได้มีการบัญญัติไว้โดยเจาะจงว่า ขวด
พลาสติกทั้งหมดจะต้องมีสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในปีพ.ศ. 2568 และร้อยละ 50 ภายในปีพ.ศ. 
2573 ซึ่งเป็นข้อก�าหนดที่เข้มงวดกว่าข้อก�าหนดที่สหภาพยุโรปก�าหนดไว้เมื่อพ.ศ. 2562 ในความเป็นจริง ร่าง
กฎหมายดังกล่าว (ซึ่งยังไม่ได้มีการบังคับใช้) มีเป้าประสงค์ที่มากกว่านั้น ได้แก่ การเพิ่มสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลให้สูงถึง
ร้อยละ 70 ภายในพ.ศ. 2593 กฎหมายฉบับนี้ยังบังคับให้ผู้ค้าปลีกรายใหญ่จะต้องจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถน�ามา
คืนได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และบรรจุภัณฑ์ส�าหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ กฎหมายดังกล่าวจะห้าม
การใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวซึ่งไม่สามารถรีไซเคิลได้โดยสถานประกอบการใด ๆ ที่จ�าหน่ายอาหาร และยัง
อนุญาตให้มีการสอดส่องดูแลได้โดยประชาชน กล่าวคือ ประชาชนมีอ�านาจที่จะแจ้งการฝ่าฝืนกฎหมาย และเรียก
ร้องให้สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้

แผนงานด้าน EPR สำาหรับบรรจุภัณฑ์

การพัฒนา
ประเทศชิลีได้ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ส�าคัญหลายฉบับในประเด็นดังกล่าว และเนื่องจากชิลีได้
เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ OECD ในพ.ศ. 2553 ท�าให้ชิลีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงขึ้นในเรื่องการจัดการขยะ 
และนโยบายการรีไซเคิล ซึ่งเป็นไปตามการประเมินและข้อเสนอแนะที่ก�าหนดไว้ในรายงานการประเมินการด�าเนิน
งานด้านสิ่งแวดล้อม ในความพยายามที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงขึ้นเหล่านี้ การด�าเนินงานก้าวแรกเพื่อการบังคับ
ใช้แผนงานด้าน EPR เป็นการด�าเนินการโดยคณะท�างานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน สมาชิกของกลุ่มเหล่านี้ได้มี
การสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งซึ่งช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติงานหลังจากนั้น

ในปี พ.ศ. 2556 ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการขยะที่เป็นที่รอคอยมาอย่างยาวนาน ได้เข้าสู่รัฐสภา และได้มีการ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2559 โดยใช้ชื่อว่า Waste Management, Extended Producer Respon-
sibility and Recycling Incentives Act (Ley N°20.920, Ministry of Environment, 2016)8 (กฎหมายว่าด้วย
การจัดการขยะ ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต และการส่งเสริมการรีไซเคิล) โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ก�าหนด
เงื่อนไขส�าหรับการจัดตั้งระบบ EPR ส�าหรับขยะที่มีความส�าคัญเร่งด่วน 6 ประเภท:

1. ยางรถยนต์
2. บรรจุภัณฑ์
3. น�้ามันหล่อลื่น
4. ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)
5. แบตเตอรี่รถยนต์
6. แบตเตอรี่พกพา

5 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1121380&buscar=21100
6  http://chaobolsasplasticas.cl/
7  https://www.paiscircular.cl/industria/ley-que-prohibe-envases-de-un-solo-uso-obliga-a-incorporar-un-alto-porcenta-

je-de-material-reciclado-en-botellas-e-impulsa-retornabilidad/
8  https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1090894
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กฎหมายก�าหนดให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขั้นต้นต้องรับผิดชอบในการจัดตั้งและสนับสนุนเงินทุนให้กับระบบเพื่อ
จัดการผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตได้วางจ�าหน่ายในประเทศชิลี โดยผู้ผลิตมีหน้าที่ตามกฎหมายดังนี้:

ก. ขึ้นทะเบียนในระบบท�าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer   
 Register หรือ RETC)9

ข. จัดตั้งและให้เงินทุนสนับสนุนการเก็บรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่มีความส�าคัญขั้นต้นไม่ว่าจากที่ใด 
 ภายในอาณาเขตของประเทศชิลี รวมถึงการจัดเก็บ การขนส่ง และการบ�าบัดขยะเหล่านี้โดยผู้ควบคุมระบบ
ค. ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหน้าที่อื่น ๆ ที่ก�าหนดไว้ในกฤษฎีกาที่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ที่ก�าหนด
ง. ด�าเนินการเพื่อให้ขยะที่เกี่ยวข้องบรรจุภัณฑ์และซากผลิตภัณฑ์ที่มีความส�าคัญขั้นต้นได้รับการจัดการโดย
 ผู้จัดการที่ขึ้นทะเบียนที่ได้รับอนุญาต

รายละเอียดเฉพาะ รวมถึงการก�าหนดวัตถุประสงค์ และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิต จะได้รับการก�ากับดูแลเป็นการ
เฉพาะในกฎหมายอีกฉบับหนึ่งต่างหาก

หลังจากเกือบสิบปีในการเตรียมการและการยกร่าง (มีการท�างานวิจัยเบื้องต้นมาตั้งแต่พ.ศ. 2550) จากนี้จะเริ่มมี
การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจะมีระเบียบและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้โดยเฉพาะ (อัตราการ
เก็บรวบรวมและการแปรรูปเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่) ซึ่งจะมีการประกาศก�าหนดในปีพ.ศ. 2563 และปีต่อ ๆ ไป

•   กฤษฎีกาส�าหรับยางรถยนต์ (DS N°8/2019, Ministry of Environment) ได้รับการอนุมัติในหลักการแล้ว แต่ยัง
คงอยู่ระหว่างการทบทวนโดยกรมบัญชีกลางแห่งสาธารณรัฐชิลี10

•    ร่างฉบับแรก11 ของกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ ได้ผ่านการประชาพิจารณ์แล้วเมื่อปี พ.ศ. 256212 และ
สุดท้ายกฤษฎีกาดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ก่อนที่จะถูกส่งต่อ
ไปที่ส�านักงานบัญชีกลางประเทศชิลี13

•    กฤษฎีกาส�าหรับน�้ามันหล่อลื่นและแบตเตอรี่อยู่ระหว่างการยกร่าง โดยคาดว่าจะมีร่างฉบับแรกในอีกไม่นาน

กฤษฎีกาว่าด้วย EPR สำาหรับบรรจุภัณฑ์
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้มีการเผยแพร่ ร่างกฤษฎีกาว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วย 
EPR ฉบับที่ 20.920 โดยบทบัญญัติที่ส�าคัญประกอบด้วย:

•   บทบัญญัติเกี่ยวกับวัสดุ 5 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีการก�าหนดเป้าหมายที่ต่างกัน ประเภทของวัสดุเหล่านี้
ได้แก่ กล่องใส่เครื่องดื่ม โลหะ กระดาษและกระดาษแข็ง พลาสติก และแก้ว

•   ก�าหนดเป้าหมายของบรรจุภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผู้บริโภคระดับครัวเรือน เป้า
หมายของบรรจุภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมครอบคลุมโลหะ กระดาษและกระดาษแข็ง และพลาสติกเท่านั้น

•   ก�าหนดให้มีอัตราเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาแปดปี
•   ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้าสามารถเลือกได้ว่าจะรับผิดชอบหน้าที่ของตนโดยด�าเนิน

การด้วยตนเอง หรือจะด�าเนินการร่วมกันโดยเข้าร่วมใน PRO ก็ได้ ถ้าผู้ผลิตเลือกที่จะด�าเนินการด้วยตนเอง ผู้
บริโภคในภาคอุตสาหกรรมจะต้องรายงานปริมาณขยะที่ผ่านการแปรรูปเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่โดยตรงกับระบบ
ทะเบียนของกระทรวง (RETC) หากเป็นการด�าเนินการร่วมกัน บริษัทต่าง ๆ สามารถเข้าท�าสัญญากับ PRO ซึ่ง 
PRO จะท�าหน้าที่ความรับผิดชอบแทนบริษัท และจะด�าเนินการต่าง ๆ ที่จ�าเป็นในนามของบริษัท นอกจากนี้ 
กฎหมายยังเปิดช่องให้สามารถด�าเนินการในรูปแบบที่สาม ซึ่งผู้ผลิตยังคงต้องรับผิดชอบในการแปรรูปขยะเพื่อน�า
กลับมาใช้ใหม่ แต่การจดทะเบียนและการบันทึกจะเป็นหน้าที่ของ PRO

9 Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminante, https://retc.mma.gob.cl/
10  กฤษฎีกาฉบับเผยแพร่: https://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/01/DS8-REP-neumaticos-f.pdf
11 กฤษฎีกาฉบับร่าง: https://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/06/58-RES.EXENTA-0544-APRUEBA-ANTEPROYEC 
 TO-DE-DECRETO-SUPREMO-EYE.pdf Proceedings: https://rechile.mma.gob.cl/envases-embalajes/
12 การขยายก�าหนดวันเผยแพร่: https://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/01/resolucion-1443.pdf
13 https://www.paiscircular.cl/consumo-y-produccion/decreto-final-metas-envases-y-embalajes/
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•   บริษัทขนาดเล็ก14 จะได้รับยกเว้นจากหน้าที่ต่าง ๆ ที่กฎหมายก�าหนด รวมทั้งไม่ต้องรายงานข้อมูลบรรจุภัณฑ์ 
นอกจากนี้ ยังมีข้อยกเว้นส�าหรับผู้ผลิตรายเล็ก (บรรจุภัณฑ์น้อยกว่า 300 กก./ปี) แต่ผู้ผลิตต้องแจ้งข้อมูลปริมาณ
บรรจุภัณฑ์ที่ตนวางจ�าหน่ายในตลาด

•   ส�าหรับขยะครัวเรือน แต่ละเขต/เทศบาล จะมีผู้ควบคุมระบบได้เพียงรายเดียวเท่านั้น หากมีผู้ควบคุมระบบ
มากกว่าหนึ่งราย ได้มีการก�าหนดไว้ว่าผู้ควบคุมระบบรายใดมีหน้าที่ในพื้นที่ใด เพื่อให้สามารถครอบคลุมได้ทั่ว
ประเทศ 

•   จะต้องมีระบบการเก็บรวบรวมขยะจากริมถนนและต้องขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในอนาคต โดยในขั้นต้น
ควรครอบคลุมร้อยละ 10 ของประชากร แต่ในท้ายที่สุดอัตราส่วนดังกล่าวจะต้องขึ้นเป็นร้อยละ 85 ของ
ประชากร

•   PRO จะต้องรายงานข้อมูลเป็นรายปี รายงานจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรทางเทคนิคที่ได้รับอนุญาต
โดยหน่วยงานอ�านวยการด้านสิ่งแวดล้อม

•   PRO มีหน้าที่ต้องบูรณาการผู้เก็บรวบรวมขยะเข้ามาในระบบด้วย

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์เบื้องต้นที่ได้มีการประกาศไปนั้น จะท�าให้ประเทศชิลีสามารถเพิ่มการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์จากครัวเรือน
จากเดิมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12.5 เป็นร้อยละ 60 ภายในพ.ศ. 2573 กฤษฎีกาได้ก�าหนดเป้าหมายการรีไซเคิลไว้
เป็นการเฉพาะส�าหรับวัสดุแต่ละประเภทภายในปีพ.ศ. 2573 ดังต่อไปนี้

•   กล่องเครื่องดื่ม (ร้อยละ 60)
•   โลหะ (ร้อยละ 55)
•   กระดาษและกระดาษแข็ง (ร้อยละ 70)
•   พลาสติก (ร้อยละ 45)
•   แก้ว (ร้อยละ 65)

ส�าหรับขยะจากภาคอุตสาหกรรม จะต้องมีการรีไซเคิลโลหะร้อยละ 70 กระดาษ/กระดาษแข็ง และพลาสติกจะต้อง
มีอัตราร้อยละ 85 และ ร้อยละ 55 ตามล�าดับ

กฤษฎีกาได้ก�าหนดโควตาไว้สองประการ ได้แก่ โควตาการเก็บรวบรวมขยะ และโควตาการรีไซเคิล อย่างไรก็ดี 
กฤษฎีกาได้ก�าหนดให้ต้องบรรลุเป้าหมายเพียงแค่โควตาการรีไซเคิลเท่านั้น

ระบบการเก็บรวบรวมขยะ
เมื่อต้องด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายการเก็บรวบรวมขยะ กฤษฎีกาได้ก�าหนดแผนงานเฉพาะส�าหรับการเก็บ
รวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์จากครัวเรือนโดยใช้ระบบการรวบรวมขยะจากริมถนน ซึ่งหมายความว่า ครัวเรือนต่าง ๆ ไม่
ต้องน�าขยะภายใต้ระบบ EPR ไปส่งยังจุดรับทิ้ง/รับคืนขยะรีไซเคิลอีกต่อไป (ระบบการตั้งจุดรับทิ้ง/รับคืนขยะ)
 
การเก็บรวบรวม (ข้อ 44): ข้อก�าหนดให้ต้องมีการเก็บขยะแบบแยกประเภท ณ แหล่งก�าเนิด และการแยกเก็บขยะ
บางประเภท: 

ผู้ควบคุมระบบจะต้องเก็บรวบรวมขยะจากครัวเรือน โดยให้มีการเก็บขยะแบบแยกประเภทและให้มีการแยกส่งขยะ
ไปที่โรงบ�าบัดขยะ ระบบการเก็บรวบรวมต้องครอบคลุมสัดส่วนของจ�านวนประชากรทั้งหมดของประเทศได้ในระดับ
หนึ่ง อัตราส่วนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงร้อยละ 85 ของจ�านวนครัวเรือน ระบบการเก็บขยะจากข้างทางควรต้อง
มีรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศชิลี โดยอาจมีความแตกต่างกันเพียงความหนาแน่นของประชากรเท่านั้น รายละเอียด
ของระบบและข้อยกเว้นใด ๆ จะต้องได้รับการก�าหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการอย่างรายละเอียด ส�าหรับถุงที่ใช้
คัดแยกขยะจากครัวเรือน ณ แหล่งก�าเนิดจะต้องเป็นถุงสีเหลือง

14  Ley No 20.416, Art. 2: Microenterprises are defined as enterprises whose annual income from sales and services and 
other business activities did not exceed 2,400 unidades de fomento (UFD) in the previous calendar year. As of 24 
March 2020, this corresponded to €73,445. 
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ผู้ควบคุมระบบ
แม้ว่าแต่ละบริษัทสามารถด�าเนินการตามหน้าที่ได้ด้วยตนเอง แต่โดยหลักการแล้ว จะมี PRO มากกว่าหนึ่งราย
ปฏิบัติงานไปพร้อมกันก็ได้เช่นกัน ในการนี้ ได้มีการจ�าแนกความแตกต่างระหว่างผู้ควบคุมระบบสองประเภท ดังนี้ 

1.  PRO ที่มีบริษัทที่มีหน้าที่ (obliged companies) อยู่ในระบบน้อยกว่า 20 ราย จะต้องด�าเนินการตามเป้าหมาย
จากขยะบรรจุภัณฑ์เฉพาะที่บริษัทที่มีหน้าที่ของตนเป็นผู้วางจ�าหน่ายเท่านั้น ซึ่งหลักการเดียวกันนี้ให้บังคับใช้
กับกรณีบริษัทที่มีหน้าที่เป็นผู้ด�าเนินการด้วยตนเองด้วย

2. PRO ที่บริษัทที่มีหน้าที่อยู่ในระบบมากกว่า 20 ราย อาจด�าเนินการตามเป้าหมายโดยการใช้ขยะบรรจุภัณฑ์ใด 
 ก็ได้ ตราบเท่าที่บรรจุภัณฑ์นั้นอยู่ในประเภทย่อย (sub-category) เดียวกันกับบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทนั้นวาง  
 จ�าหน่าย 

ผู้ควบคุมระบบแต่ละรายต้องเปิดเผยบริษัทที่มีหน้าที่ซึ่งเป็นสมาชิกในระบบของตน และปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่แต่ละ
บริษัทเหล่านี้วางจ�าหน่ายส�าหรับการบริโภคในประเทศชิลี และทุกระบบจะต้องด�าเนินการโดยไม่แสวงหาก�าไร

เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ในครัวเรือน และบรรจุภัณฑ์จากภาคอุตสาหกรรมมีเป้าหมายที่ต่างกัน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะ
มีระบบแยกตามประเภทขยะ (แต่ทั้งนี้กฎหมายไม่ได้ก�าหนด) เมื่อพิจารณาว่า PRO ที่มีบริษัทที่เข้าร่วมน้อยกว่า 20 
ราย จะต้องรับผิดชอบเฉพาะขยะของตนเองเท่านั้น และในแต่ละเขตจะมีระบบได้เพียงแค่ระบบเดียว จึงไม่น่าเป็น
ไปได้ที่จะมีการจัดตั้งระบบหลายระบบที่ด�าเนินการคู่ขนานกันไปส�าหรับบรรจุภัณฑ์ในครัวเรือนในประเทศชิลี

PRO แต่ละรายจะต้องน�าส่งแผนการบริหารจัดการเพื่อขอรับการอนุมัติ โดยแผนต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึง
ค�าอธิบายว่าระบบของตนได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างไร ผู้ควบคุมระบบแต่ละรายจะต้องส่งรายงานประจ�า
ปี โดยต้องแจกแจงว่าค่าธรรมเนียมที่ได้รับสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการก�าจัดขยะที่เกิดขึ้นอย่างไร และอธิบายถึงช่อง
ว่างในการค�านวณต่าง ๆ ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น PRO มีหน้าที่ต้องส่งการรับประกันการปฏิบัติตามเป้าหมายและหน้าที่
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

เป้าหมายต่าง ๆ จะเริ่มมีการบังคับใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ มีเวลาเพียงพอส�าหรับการ
จัดตั้ง PRO และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ด�าเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
การไม่ปฏิบัติตามจะท�าให้เกิดความรับผิดเป็นค่าปรับจ�านวนไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทที่มีหน้าที่จะได้รับแรงจูงใจให้ลดปริมาณการเกิดขยะผ่านโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะตั้งแต่เริ่ม
ต้น บริษัทที่มีหน้าที่ซึ่งมีส่วนร่วมในโครงการเหล่านี้ จะได้รับเงินอุดหนุนตามสัดส่วนที่ลดลงของปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่
วางจ�าหน่าย

ในปัจจุบันนี้ มีการจัดตั้ง PRO ขึ้นแล้วสองราย PRO รายแรกได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย Food and Beverage 
Association AB Chile ตั้งแต่ก่อนที่ร่างกฤษฎีกาว่าด้วยบรรจุภัณฑ์จะผ่านการประชาพิจารณ์เมื่อเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2562 ผู้ควบคุมระบบรายนี้ครอบคลุมขยะบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะการใช้งานที่หลากหลายทั้งจากครัวเรือน และ
ภาคอุตสาหกรรม/การค้า ปัจจุบันนี้ ผู้ควบคุมระบบรายนี้มีบริษัทที่มีหน้าที่ซึ่งเป็นสมาชิกทั้งหมด 26 รายทั้งที่เป็น
บริษัทในประเทศ และบริษัทข้ามชาติ รวมถึง บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็ว (FMCG) ขนาดใหญ่ เช่น 
โคคาโคล่า ยูนิลีเวอร์ และเนสท์เล่   PRO รายนี้ก�าลังอยู่ในขั้นตอนขอรับการรับรองในฐานะองค์กรความร่วมมือที่ไม่
แสวงหาก�าไร น�าโดยภาคอุตสาหกรรม และได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปเรียบร้อยแล้ว

ภารกิจแรกที่ผู้ควบคุมระบบรายนี้ได้มีการด�าเนินการ คือ การมุ่งเน้นเรื่องบรรษัทภิบาล การประเมินต้นทุน การ
ด�าเนินงานกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดท�าโครงการน�าร่องที่มีภาคส่วนจากหลายฝ่ายในห่วงโซ่การ
รีไซเคิล เช่น ผู้รีไซเคิลนอกระบบ หน่วยงานท้องถิ่น และผู้รวบรวมและแปรรูปขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ ได้มี
การเริ่มใช้แผนการรีไซเคิลน�าร่องอย่างเป็นทางการในท้องที่ Providencia commune ในเขตเมืองหลวงของกรุง
ซันติอาโกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วจะขยายออกเป็นบริการแยกเก็บขยะส�าหรับขยะบรรจุ
ภัณฑ์ ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 90 ของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดใน Providencia ประสบการณ์และข้อมูลที่ได้รับ
จากโครงการนี้ จะน�ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการปฏิบัติโครงการขนาดใหญ่ขึ้นภายใต้ระบบ ซึ่งมีการก�าหนด
ให้เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
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มีการจัดตั้ง PRO รายที่สองขึ้นควบคู่กันเพื่อท�าหน้าที่เก็บรวบรวมเฉพาะขยะประเภทอื่นนอกจากขยะครัวเรือน ใน
เดือนพฤศจิกายน 2562 องค์กร Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) ได้เปิดตัวผู้ควบคุมระบบของตนเอง
อย่างเป็นทางการ โดยเน้นการจัดการบรรจุภัณฑ์จากภาคอุตสาหกรรมและการค้า ซึ่งเป็นขยะประเภทที่มีความ
ส�าคัญขั้นต้นภายใต้กฎหมาย EPR จึงเป็นสาเหตุที่ SOFOFA ได้มีบทบาทในเชิงรุกในขั้นตอนการวางแผนตั้งแต่
การน�าเสนอระเบียบครั้งแรก และยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะการบังคับใช้ SOFOFA เป็นสมาคมไม่
แสวงหาก�าไรซึ่งเป็นการรวมตัวของบริษัทและสหภาพต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศชิลี 
โดยมีสมาชิกจ�านวนประมาณ 4,000 บริษัท 48 สมาคม และ 22 สหภาพธุรกิจในภูมิภาค

การพัฒนา PRO ได้รับการสนับสนุนโดยองค์กรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

•   SOFOFA Hub: คณะท�างานที่ประกอบด้วยบริษัทต่าง ๆ ที่ให้ความส�าคัญกับเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยรับหน้าที่
ก�าหนดทิศทางของผู้ควบคุมระบบ และแนวทางที่ผู้ควบคุมระบบต้องปฏิบัติตามในการด�าเนินงาน

•   Rigk Chile: PRO จากเยอรมนีส�าหรับบรรจุภัณฑ์จากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในประเด็นทางเทคนิค
และการปฏิบัติการ โดยร่วมงานกับ Valipac

•   Valipac: PRO ส�าหรับบรรจุภัณฑ์จากภาคอุตสาหกรรมจากเบลเยี่ยม ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในประเด็นทางเทคนิค
และการปฏิบัติการ โดยร่วมงานกับ Rigk

•   Carey & Cía: บริษัทที่ปรึกษากฎหมายของประเทศชิลี ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าทางกฎหมายแก่ผู้ควบคุมระบบ

จนถึงปัจจุบัน PRO รายนี้มีสมาชิกเพียงแค่ 4 ราย และยังไม่สามารถระดมทุนเพื่อการด�าเนินงานด้วยตนเองได้ใน
ปัจจุบัน เนื่องจากจ�านวนภาคีที่มีส่วนร่วมน้อย แต่ถึงกระนั้น ผู้ควบคุมระบบก็ได้มีการวางแผนกิจกรรม ซึ่งรวมถึง 
โครงการน�าร่องเพื่อการเก็บรวบรวมและแปรรูปขยะบรรจุภัณฑ์จากภาคอุตสาหกรรมเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ โดย
โครงการจะยังไม่เริ่มต้นจนกว่าจะมีการประกาศใช้กฤษฎีกาว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ฉบับสุดท้าย

บทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
บริษัทจัดการขยะจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าบริษัทประสบความส�าเร็จในการใช้ทรัพยากรจากขยะที่บริษัทท�าการแปรรูป 
บริษัทที่ท�าการแปรรูปขยะที่ไม่มีมูลค่าทางการตลาด มีหน้าที่จะต้องรับรองว่ามีความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่
ผลิตมาจากขยะดังกล่าว

หน่วยงานระดับเทศบาลที่อยู่ภายใต้แผนการเก็บรวบรวมขยะของผู้ควบคุมระบบ ส�าหรับขยะบรรจุภัณฑ์ในครัวเรือน 
มีหน้าที่ในการแยกเก็บขยะตามแหล่งที่มา เพื่อส่งไปยังโรงรีไซเคิล และผลักดันให้มีการก�าหนดบทบัญญัติด้านการ
รีไซเคิลไว้ในค�าสั่งระดับเทศบาลด้วย

ผู้รวบรวมขยะที่จดทะเบียนในทะเบียนกลางแห่งชาติ (RETC) สามารถมีส่วนร่วมในระบบการจัดการขยะได้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในกฤษฎีกา โดยในการจดทะเบียนดังกล่าว ผู้รวบรวมขยะเหล่า
นี้จะต้องได้รับการรับรองตามระบบการรับรองสมรรถนะด้านแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายฉบับที่ 20 267 ก่อน 
และต้องมีการยื่นประมูลแยกต่างหากส�าหรับการเก็บรวบรวมและการรีไซเคิลขยะภายใต้ระบบ EPR หน่วยงานท้อง
ถิ่นและผู้รีไซเคิลนอกระบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในขั้นตอนการยื่นประมูลนั้น PRO มีหน้าที่ต้องจัดท�า
ระเบียบส�าหรับการยื่นประกวดราคา ซึ่งผู้รวบรวมขยะจะได้รับเลือกตามระเบียบดังกล่าวเพื่อการให้บริการเก็บ
รวบรวมและแปรรูปเพื่อน�าขยะกลับมาใช้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ แผนเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้ควบคุม
ระบบ (ข้อที่ 13) จะต้องระบุกลไกและเครื่องมือที่จะใช้ส�าหรับการฝึกอบรม การระดมทุน และการมีส่วนร่วมของผู้
รวบรวมขยะเหล่านี้ด้วย
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กระทรวงสิ่งแวดล้อมได้มีการออกนโยบายเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้รวบรวมขยะ ปีพ.ศ. 2559-2563 นโยบายดัง
กล่าวประกอบด้วยแผนงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของแรงงานรวบรวมขยะ
นอกระบบ (informal worker) ผ่านการฝึกอบรมและการรับรองทักษะแรงงาน และยังครอบคลุมถึงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในระบบ EPR อย่างเป็นทางการ ในฐานะผู้จัดการขยะที่ได้รับอนุญาตด้วย เป้าประสงค์อีกประการ
หนึ่งของแผนดังกล่าว คือการสร้างความตระหนักถึงบทบาทที่ส�าคัญของภาคส่วนนอกระบบในห่วงโซ่คุณค่าของขยะ 
ทั้งนี้ ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการปฏิบัติการส�าหรับการบังคับใช้นโยบายดังกล่าวด้วย โดยมีผู้ช่วย
เลขานุการของกระทรวงสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน และมีการท�าข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติมกับองค์กรเพื่อผู้รีไซเคิล
นอกระบบเพียงแห่งเดียวของประเทศ ได้แก่ National Movement of Waste Pickers of Chile (MNRCH AG) 
(องค์กรผู้เก็บขยะระดับประเทศของประเทศชิลี)

ผู้บริโภคทั้งหมดมีหน้าที่จะต้องส่งคืนขยะบรรจุภัณฑ์ให้กับ PRO ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ควบคุม
ระบบจะได้ก�าหนดและเผยแพร่ 

การตรวจสอบและกลไกของบทลงโทษจะต้องด�าเนินการโดยหน่วยงานอ�านวยการด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับภายใน 24 เดือนหลังจากการเผยแพร่กฤษฎีกาฉบับสุดท้าย 
บทบัญญัติอื่น ๆ ทั้งหมดจะมีผลบังคับทันทีหลังการเผยแพร่

เงินสนับสนุนเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตมีบทบัญญัติส�าหรับกองทุนเพื่อการรีไซเคิล ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อ
โครงการรีไซเคิลที่บริหารโดยหน่วยงานเทศบาล หรือสมาคม โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณจ�านวนทั้งสิ้น 344 ล้าน

เปโซ (ประมาณ 15 ล้านบาท) แก่ 33 โครงการในปีพ.ศ. 2561 และจ�านวนทั้งสิ้น 502 ล้านเปโซ (ประมาณ 22 ล้าน
บาท) ให้กับ 6 โครงการในปีพ.ศ. 2562 งบประมาณส�าหรับพ.ศ. 2563 จะให้ความส�าคัญกับโครงการน�าร่องเพื่อการ
แยกเก็บขยะบรรจุภัณฑ์และการรับรองทักษะผู้รวบรวมขยะ ในปัจจุบัน ยังไม่มีการใช้กองทุนเพื่อการรีไซเคิลส�าหรับ
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการขยะ

มีโครงการที่มีความส�าคัญโครงการหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแห่งชาติ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ ‘Santiago 
Recicla’ โครงการนี้ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการก่อสร้างจุดทิ้งขยะรีไซเคิล 22 แห่งในเขตเมืองหลวงกรุงซันติอาโก โดยมี
ต้นทุนจ�านวน 4 พันล้านเปโซ (ประมาณ 173 ล้านบาท) และมีการรณรงค์เพื่อการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก 
โดยมีต้นทุนจ�านวน 900 ล้านเปโซ (ประมาณ 40 ล้านบาท)

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
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เอกสารสำาหรับศึกษาเพิ่มเติม

เว็บไซต์ทางการของกระทรวงสิ่งแวดล้อม

mma.gob.cl/economia-circular
mma.gob.cl/economia-circular/ley-de-fomento-al-reciclaje/
www.leyrep.cl/
rechile.mma.gob.cl/

ข้อมูลอ้างอิงทางกฎหมายที่สำาคัญ

EPR Law 20.920/2016. https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1090894

Draft Packaging Decree 2019. https://rechile.mma.gob.cl/wp-content/
uploads/2019/06/58-RES.EXENTA-0544-APRUEBA-ANTEPROYECTO-DE-DECRETO-SU-
PREMO-EYE.pdf

Search for advances in the EPR decree on packaging: https://rechile.mma.gob.cl/
envases-embalajes/

Library of the National Congress of Chile, waste legislation. https://www.leychile.cl/
Consulta/listaresultadosimple?cadena=residuos

National Waste Policy 2018-2020. http://santiagorecicla.mma.gob.cl/wp-content/
uploads/2020/02/Politica-Nacional-de-Residuos_final-V_sin-presentacion.pdf

ท่านสามารถค้นหาข่าวเกี่ยวกับ EPR และ PRO ได้ที่:

www.paiscircular.cl
www.diariosustentable.com
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สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
EPR บรรจุภัณฑ์ภาคสมัครใจ นำาโดยภาคอุตสาหกรรมและ
นโยบายของรัฐในแอฟริกาใต้

แอฟริกาใต้เป็นตัวอย่างของประเทศที่ใช้แผนงานความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้ผลิต (EPR) ภาคสมัครใจ น�าโดยภาคอุตสาหรรมส�าหรับการจัดการบรรจุภัณฑ์ 
ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 2000 (พ.ศ. 2543) เป็นต้นมา มีแผนงาน EPR เกิดขึ้นจ�านวนมากส�าหรับการจัดการบรรจุ
ภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ท�าให้มีอัตราการแยกขยะและการรีไซเคิลเพิ่มมากขึ้นส�าหรับวัสดุที่มีการเก็บรวบรวม แต่ยังคงมี
ส่วนที่สามารถปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ในปัจจุบัน แผนงาน EPR ของแอฟริกาใต้ครอบคลุมวัสดุ PET โพลิ
โอเลฟินส์ (PP, HDPE, LDPE และ LLDPE) โพลีสไตรีน ไวนิล แก้ว กระดาษ และโลหะ องค์กรความรับผิดชอบของ
ผู้ผลิต (PRO) ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่มักเป็นการร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในต�าแหน่งอื่น ๆ ของห่วงโซ่คุณค่า เช่น บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ค้าปลีก และผู้จัดการขยะ 
องค์กร PRO เหล่านี้จะเก็บค่าธรรมเนียม EPR ภาคสมัครใจจากสมาชิกของตน โดยบางครั้งอาจรวมกับเงินสมทบอื่น 
ๆ เช่น จากการให้เงินสนับสนุนโดยสมัครใจ เป็นต้น PRO ใช้รายได้ที่ได้จากการด�าเนินการเพื่อสนับสนุนการเก็บ
รวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลขยะรีไซเคิลได้โดยกลุ่มผู้รวบรวมขยะนอกระบบ (informal sector) และบริษัทขนาด
กลางและขนาดย่อม

การปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาระบบ EPR ภาคบังคับได้เริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2560 โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มีการ
เพิกถอน “ค�าประกาศข้อ 28” (Section 28 Notice) ซึ่งเป็นเอกสารที่ก�าหนดแผนส�าหรับระบบ EPR และได้รับเงิน
สนับสนุนจากภาษีที่เก็บจากผู้ผลิต ด�าเนินการโดยรัฐบาล ค�าประกาศข้อ 28 ถูกแทนที่โดยค�าประกาศข้อ 18 - แผน
งานความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (Section 18 Notice – Extended Producer Responsibility Scheme) 
ค�าประกาศฉบับใหม่นี้ก�าหนดลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นการร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาล 
โดยในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือ

ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตสำาหรับบรรจุภัณฑ์ในโครงการริเริ่ม (initiatives) ของรัฐ

แอฟริกาใต้มีประชากรประมาณ 59 ล้านคน1 โดยมีความหนาแน่นของประชากรมากในเขตเมือง ตลอดแนวชายฝั่ง
ทางใต้และตะวันออกเฉียงใต้ และบริเวณปริมณฑลของเมืองหลวงกรุงโยฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้เป็นผู้น�า
ด้านเศรษฐกิจประจ�าภูมิภาค แต่ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคม สืบเนื่องมาจากปัญหาใน
อดีตของตน การเติบโตของประชากรและอัตรา GDP ผนวกกับอัตราการเติบโตของเขตเมืองที่สูงขึ้นท�าให้มอีัตราการ
เกิดขยะที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน อัตราการแยกขยะและการรีไซเคิลมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับการจัดการขยะ
บรรจุภัณฑ์หลายประเภท แต่ยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไป จ�านวนคนที่ท�างานในภาคการรวบรวมขยะนอกระบบมี
ประมาณ 60,000 คน มีการประมาณการว่าภาคส่วนนี้ ช่วยไม่ให้ขยะถูกส่งไปยังสถานที่ฝังกลบ และสามารถช่วยให้
เทศบาล/หน่วยงานท้องถิ่น ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง 700 ล้านแรนด์ (ประมาณ 1.3 พันล้านบาท) ต่อปี2  

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ: กฎหมายว่าด้วยการจัดการขยะ พ.ศ. 2551 (Waste Act) (กฎหมายฉบับที่ 
59 ปีพ.ศ. 2551) ของแอฟริกาใต้มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2552 และได้รับการแก้ไขในปี พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดัง
กล่าวได้วางกรอบกฎหมายขั้นพื้นฐานส�าหรับการจัดการขยะในแอฟริกาใต้ และมีเป้าประสงค์เพื่อ “หลีกเลี่ยงและ
ลดการเกิดขยะให้น้อยที่สุด ลดการใช้ ใช้ซ�้า รีไซเคิล และแปรรูปขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ การบ�าบัดและก�าจัดของ
เสียอย่างปลอดภัยโดยเป็นทางเลือกสุดท้าย [และ] ป้องกันการเกิดมลพิษและการเสื่อมโทรมทางนิเวศวิทยา (...)”3 
และในปีพ.ศ. 2554 ได้มีการจัดท�า ยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการขยะแห่งชาติ ขึ้น ส�าหรับการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้  โดยเป็นการเน้นย�้าความส�าคัญของล�าดับชั้นในการจัดการขยะ (waste management 
hierarchy) ดังที่ปรากฏในบทคัดย่อจากกฎหมายว่าด้วยการจัดการขยะข้างต้น และยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ก�าหนด

1  Government of South Africa, ‘South Africa at a glance’, Website, https://www.gov.za/about-sa/south-africa-glance 
2 ดู Department of Environmental Affairs of the Republic of South Africa (2019) Draft 2019 Revised and Updated National  
 Waste Management Strategy. Gazette No. 42879, 3 December 2019. P. 6, 44-45.https://www.environment.gov.za/sites/ 
 default/files/gazetted_notices/nemwa_wastestrategyrevised_g42879gon1561.pdf
3  Republic of South Africa (2009) No. 59 of 2008 – National Environmental Management: Waste Act, 2008. Government 

Gazette, No. 32000, 10 March 2009. Art. 2a. https://www.environment.gov.za/sites/default/files/legislations/nema_
amendment_act59_0.pdf
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วัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้แปดประการประกอบไปด้วย อัตราการเบี่ยงเบน (diversion rate) ขยะจากสถานที่
ฝังกลบร้อยละ 25 อัตราความครอบคลุมของการเก็บรวบรวมขยะร้อยละ 95 ในเขตเมือง และร้อยละ 75 ในเขต
ชนบท และการสร้างอาชีพเพิ่มขึ้น 69,000 อาชีพ และการสร้างกิจการและสหกรณ์ขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่ม
ขึ้น 2,600 แห่ง ในการให้บริการด้านการจัดการขยะ และอุตสาหกรรมรีไซเคิล 

ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 กระทรวงกิจการสิ่งแวดล้อม (Department of Environmental Affairs) ของ
แอฟริกาใต้ได้เผยแพร่ ร่างยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการขยะแห่งชาติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2019 (พ.ศ. 2552) ส�าหรับ
การท�าประชาพิจารณ์ ยุทธศาสตร์ฉบับร่างนี้ให้ความส�าคัญกับเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การปิด
วงจร” ระหว่างการใช้ทรัพยากรและการก�าจัดของเสีย โดยวิธีการหลีกเลี่ยงการสร้างขยะ การใช้ซ�้า การซ่อมแซม 
การรีไซเคิล และการแปรรูปขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ตลอดวงจรเศรษฐกิจ เพื่อลดการเกิดขยะให้น้อยที่สุดและลด
ความต้องการการใช้วัตถุดิบใหม่หรือวัตถุดิบบริสุทธิ์ (virgin material) เพื่อเป็นปัจจัยการผลิต (...)” ยุทธศาสตร์
ฉบับปรับปรุงยังแสดงถึงการเปลี่ยนจาก “วิธีการด�าเนินการจากบนลงล่าง น�าโดยภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการและ
ก�ากับดูแลภาคการจัดการขยะ” เป็น “การสนับสนุนนวัตกรรมและความร่วมมือกับภาคเอกชน และการร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ (...)”   ซึ่งสอดคล้องกับ ปฏิบัติการ Phakisa ว่าด้วยสารเคมีและของเสีย (Operation 
Phakisa On Chemicals and Waste) ของประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งด�าเนินการในปีพ.ศ. 2560 โดยระหว่างวันที่ 24 
กรกฎาคม ถึง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
วิชาการได้ท�างานร่วมกันกับกระทรวงกิจการสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการวางแผน ติดตาม และประเมินผล เพื่อจัด
ท�าเป้าหมายและโครงการริเริ่มการจัดการขยะ5

กฎหมายว่าด้วยการจัดการขยะได้ก�าหนดนิยามของความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต ไว้ว่า “มาตรการที่ขยาย
ความรับผิดชอบทางการเงินหรือทางกายภาพของบุคคลที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ให้ครอบคลุมถึงขั้นตอนหลังการบริโภค
ผลิตภัณฑ์นั้น รวมถึง (ก) โครงการเพื่อการลดขยะ (ข) การบริหารเงินสนับสนุนส�าหรับกองทุนใด ๆ ที่ได้รับการก่อ
ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม การลดการใช้ การใช้ซ�้า การรีไซเคิล และการแปรรูปขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ (ค) โครงการเพื่อ
สร้างความตระหนักส�าหรับประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับผลกระทบของขยะที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ต่อสุขภาพและสิ่ง
แวดล้อม และ (ง) มาตรการอื่นใดเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”6 ค�า

นิยามของค�าว่า “บุคคล” มีความสอดคล้องกับกฎหมายฉบับก่อนหน้านี้ และครอบคลุมถึงนิติบุคคลในรูปบริษัท 
ด้วย ข้อ 18 ของกฎหมายว่าด้วยการจัดการขยะ ให้อ�านาจรัฐมนตรีกระทรวงกิจการสิ่งแวดล้อม ในการปรึกษาหารือ
ร่วมกันกับรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม เพื่อ “ระบุผลิตภัณฑ์ หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์” “ก�าหนดมาตรการ
ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต” และ “ระบุบุคคลหรือกลุ่มบุคคล” รัฐมนตรีกระทรวงกิจการสิ่งแวดล้อมอาจ
ก�าหนดข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานโครงการ EPR การบริหารจัดการด้านการเงินและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการการลดขยะ และอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องผ่านการแปรรูปโดยโครงการดังกล่าว รวมถึงข้อ
ก�าหนดการติดฉลากส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี จะต้องมีการปรึกษาหารือกับผู้ผลิตที่ได้รับผลกระทบใน
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ และต้องมีการพิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกัน 

โครงการ EPR ในแอฟริกาใต้จะต้องได้รับการพิจารณาภายใต้บริบทของ แผนการจัดการของเสียจากภาค
อุตสาหกรรม แม้ว่าแผนดังกล่าวจะไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายภาครัฐอีกต่อไป แต่ภาคอุตสาหกรรมยังอาจมีการ
ปฏิบัติตามแผนดังกล่าวเพื่อเป็นพื้นฐานของการปรับใช้ข้อ 18 ของแผนงาน EPR จุดประสงค์ ขอบเขต และเนื้อหา
ของแผนเหล่านี้ได้รับการบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดการขยะเช่นกัน ยุทธศาสตร์การจัดการขยะแห่งชาติ 
ปีพ.ศ. 2554 ได้ก�าหนดให้แผนเหล่านี้เป็นเครื่องมือส�าหรับการจัดการขยะ ควบคู่ไปกับระบบ EPR และเครื่องมือ
ทางกฎหมายอื่น ๆ อีกหลายประการ แนวคิดพื้นฐานของแผนการจัดการของเสียจากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การ
เชิญให้ภาคเอกชนเข้ามาท�างานร่วมกันเพื่อก�าหนดเป้าหมาย และตกลงเรื่องมาตรการร่วมกันเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว ส�าหรับการจัดการขยะบางประเภท และรวมถึงการจัดท�าแผน EPR ภาคสมัครใจด้วย

4  See Department of Environmental Affairs of the Republic of South Africa (2019) Draft 2019 Revised and Updated 
National Waste Management Strategy. Gazette No. 42879, 3 December 2019. P. 4, 6 and 8. 

5  Department of Environmental Affairs, Website, “Operation Phakisa – Chemicals and Waste Economy, last accessed on 
15 April 2020. https://www.environment.gov.za/projectsprogrammes/operationphakisa_chemical_waste_economy

6  Republic of South Africa (2009) No. 59 of 2008 – National Environmental Management: Waste Act, 2008. Government 
Gazette, No. 32000, 10 March 2009. Art. 1

7  Republic of South Africa (2009) No. 59 of 2008 – National Environmental Management: Waste Act, 2008. Government 
Gazette, No. 32000, 10 March 2009. Art. 1. And Interpretation Act 33 of 1957, Art. 2 Definitions. https://www.justice.gov.
za/legislation/acts/1957-033.pdf
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ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 กระทรวงกิจการสิ่งแวดล้อมได้ออก “ข้อเรียกร้องให้อุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุ
ภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมหลอดไฟแสงสว่าง เตรียมการและน�าส่ง
แผนการจัดการของเสียจากภาคอุตสาหกรรมให้กับกระทรวงเพื่ออนุมัติ”8 การเรียกร้องให้มีการส่งแผนการจัดการ
ของเสียของภาคอุตสาหกรรมเป็นการด�าเนินการโดยอาศัยอ�านาจตามค�าประกาศข้อ 28 โดยค�าประกาศข้อ 28 
ก�าหนดให้มีการจัดตั้งระบบ EPR แต่เงินทุนที่ได้มาจากภาษีที่เรียกเก็บจากภาคอุตสาหกรรมจะต้องถูกโอนไปยัง
รัฐบาลก่อนในขั้นแรก จากนั้นรัฐบาลจึงจะจัดสรรเงินดังกล่าวให้กับ PRO ซึ่งจะท�าการจัดสรรสัดส่วนเงินทุนดังกล่าว
ให้กับแต่ละบริษัท เพื่อช่วยให้บริษัทเหล่านั้นสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้แผนการจัดการของเสียได้ ผู้มี
ส่วนร่วมในแผนงาน EPR  จะต้องถูกบังคับให้เป็นสมาชิกของ PRO  ค�าประกาศข้อ 28 ก�าหนด PRO แต่ละแห่งต้อง
น�าส่งแผนการจัดการของเสียระดับอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นแผนเฉพาะส�าหรับแต่ละอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมใน
แผนงาน EPR หรือน�าส่งเป็นเอกสารรวมฉบับเดียวก็ตาม แผนการจัดการของเสีย 12 แผน จากจ�านวนทั้งหมด 13 
แผน เรียกร้องให้อุตสาหกรรมเป็นผู้ระดมทุนและบริหารจัดการทุนแทนที่จะเป็นรัฐบาลและ PRO

ท้ายที่สุดแล้วในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 รัฐบาลได้เพิกถอนค�าประกาศข้อ 28 เนื่องจากความบกพร่องทาง
กฎหมายของค�าประกาศดังกล่าว และรัฐบาลได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเผยแพร่ค�าประกาศตามข้อ 18 ว่าด้วย
ระบบ EPR ในเวลาไม่นานหลังจากนั้น รัฐมนตรีกระทรวงกิจการสิ่งแวดล้อม การประมง และป่าไม้ (Department 
of Environmental Affairs, Fisheries and Forestry หรือ DEFF) ตัดสินใจที่จะยุติกระบวนการจัดท�าแผนการ
จัดการของเสียระดับอุตสาหกรรม และได้ประกาศว่าจะใช้วิธีการด�าเนินการใหม่ “ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการความรับผิด
ชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (EPR)” รัฐมนตรี “มีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ ว่าด้วยมาตรการ EPR ที่จะต้องมีการด�าเนินการส�าหรับผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ ตามที่
ก�าหนดไว้ในข้อ 18 (1) ของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ: กฎหมายว่าด้วยการจัดการขยะ พ.ศ. 2551”9

ร่างค�าประกาศตามข้อ 18 แสดงให้เห็นการด�าเนินการที่มุ่งเน้น “ความร่วมมือ” ระหว่างรัฐบาลและภาค
อุตสาหกรรมที่มากขึ้น โดยมีการอนุญาตให้ผู้ผลิตเป็นผู้จ่ายเงินสมทบ และให้การบริหารจัดการเงินดังกล่าวด�าเนิน
การโดยภาคอุตสาหกรรม รัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเพื่อการจัดการขยะสารเคมี และขยะ

อันตราย (Chemicals and Hazardous Waste Management Department) ให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างภาคอุตสาหกรรม และกระทรวง วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการเหล่านี้ ได้แก่ การสร้างการมี
ส่วนร่วมจากตัวแทนภาคอุตสาหกรรม และการเชิญให้เข้าร่วมในการร่างเนื้อหาของกรอบการท�างานเชิงนโยบายของ
ค�าประกาศตามข้อ 18 โดยมีความตั้งใจว่า จะมีการรวบรวมและพิจารณาข้อเสนอเหล่านี้ ในขั้นตอนการร่างและสรุป
เอกสารเชิงนโยบายฉบับสุดท้ายโดยกระทรวง DEFF กรอบระยะเวลาขั้นต้นส�าหรับกระบวนการนี้ก�าหนดไว้ที่ 6 ถึง 
12 เดือน และประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกได้จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ดี สถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 ท�าให้ไม่สามารถมีการประชุมแบบพบกันได้

แม้ว่าจะมีการหยุดชะงักในการด�าเนินงานจากสถานการณ์โรคระบาดฯ แต่กระทรวง DEFF ยังคงด�าเนินการเพื่อขอ
ให้แต่ละภาคอุตสาหกรรมด�าเนินการจัดท�าข้อเสนอของตนและน�าส่งทางอีเมล ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
โดยร่างฉบับแรกของนโยบายค�าประกาศตามข้อ 18 มีก�าหนดเผยแพร่ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 จากนั้นรัฐมนตรี
จะด�าเนินการเผยแพร่ฉบับร่างเพื่อการท�าประชาพิจารณ์ต่อไป เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส�าหรับการท�าประชาพิจารณ์
แล้ว และเมื่อได้มีการบันทึกความคิดเห็นทั้งหมดเรียบร้อย รัฐมนตรีจะท�าการพิจารณาและตัดสินว่าข้อคิดเห็นใดควร
ได้รับการบรรจุไว้ในเอกสารเชิงนโยบายฉบับสุดท้าย เอกสารเชิงนโยบายนี้จะถูกน�าส่งไปยังรัฐสภา และก�าหนดเป็น
กฎหมายต่อไป มีการคาดการณ์ว่านโยบายจะแล้วเสร็จ และพร้อมส�าหรับการบังคับใช้ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2563/มกราคม พ.ศ. 2564

8  Department of Environmental Affairs (2017) Call on the paper and packaging industry, electrical and electronic industry 
and lighting industry to prepare and submit Industry Waste Management Plans to the Minister for approval. Govern-
ment Gazette, No. 41303, https://www.environment.gov.za/sites/default/files/gazetted_notices/nemwa59of2008_
paperandpackagingindusrty_electricalandelectronicindustry_gn41303_0.pdf

9  Government Gazette (2019) ‘National Environmental Waste Act (59/2008): Withdrawal of the Section 28 Notice calling 
for Paper and Packaging Industry, Electrical and Electronic Industry and the Lighting Industry Waste Management Plans 
in terms of Section 28 of the Act’. 13 December 2019, Vol 65, No. 42909. https://www.greengazette.co.za/notices/
national-environmental-management-waste-act-59-2008-withdrawal-of-the-section-28-notice-calling-for-paper-and-
packaging-industry-electrical-and-electronic-industry-and-the-lighting_20191213-GGN-42909-01659
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PRO ภาคสมัครใจสำาหรับขยะบรรจุภัณฑ์

ภาพรวมของ PRO ภาคสมัครใจ
ปัจจุบันยังคงมีการใช้แผนงาน EPR ภาคสมัครใจ ที่น�าโดยภาคอุตสาหกรรมอยู่หลายแผนด้วยกัน ส�าหรับการจัดการ
ขยะที่แตกต่างกันในแอฟริกาใต้  PRO ดังต่อไปนี้ยังคงด�าเนินการร่วมกับอุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์

PRO วัสดุบรรจุภัณฑ์ ดำาเนินการตั้งแต่ รายละเอียด

PET Recycling Company 
(บริษัทเพื่อการรีไซเคิลวัสดุ PET  หรือ PETCO)
www.petco.co.za

PET (ขวดเครื่องดื่ม ขวดเปล่าส�าหรับการใช้ส่วน
บุคคลบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปด้วยความร้อน)

2004 ทีมปฏิบัติการมืออาชีพจ�านวน 10 คน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจ�านวน 12 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของ
แต่ละต�าแหน่งในห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรม มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม EPR แบบสมัครใจ ช�าระ
โดยผู้แปรรูปที่ผลิตขวดจากเรซิน PET ผู้บรรจุขวด PET และผู้น�าเข้าขวด PET ตามจ�านวน แบรนด์
ต่อตัน นอกจากนี้ ยังมีการให้ทุนโดยเจ้าของธุรกิจ ผู้ผลิตเรซินและผู้ค้าปลีก เงินได้ที่มีการจัดเก็บนั้น
ถูกน�ามาใช้เพื่อ:

1) สนับสนุนผู้ท�าการรีไซเคิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างวงจรเศรษฐกิจที่มีความยากล�าบาก
2) สนับสนุน ฝึกอบรม และแนะแนวผู้แปรรูปขยะ ผู้ประกอบการจัดการขยะ 
3) ให้ทุนเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภค และการสนับสนุนโครงการริเริ่ม โครงการร่วมทุน และการร่าง
แนวทางการรีไซเคิลส�าหรับทั้งภาคอุตสาหกรรม

◀
ตารางที่ 1

ภาพรวมของ PRO 
ภาคสมัครใจใน
อุตสาหกรรมกระดาษ
และบรรจุภัณฑ์
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PRO วัสดุบรรจุภัณฑ์ ดำาเนินการตั้งแต่ รายละเอียด

The Polyolefin Responsibility Organi-
sation (องค์กรเพื่อความรับผิดชอบส�าหรับ
วัสดุโพลิโอเลฟินส์ หรือ POLYCO) 
www.polyco.co.za

LDPE (ฟิล์ม ถุง ฯลฯ)
LLDPE (ฟิล์ม ถุง ฯลฯ)
HDPE (กล่อง ขวด บรรจุภัณฑ์ ถุง ฯลฯ)
PP (บรรจุภัณฑ์ส�าหรับอาหาร)

พ.ศ. 2554 ภาคอุตสาหกรรมไม่แสวงหาก�าไร มีการเก็บค่าธรรมเนียม EPR ตามความสมัครใจตามน�้าหนัก (ตัน) 
ของโพลิโอเลฟินส์ ซึ่งช�าระโดยสมาชิก 11 ราย (ผู้แปรรูปบรรจุภัณฑ์ประเภทโพลิโอเลฟินส์) การ
สนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทเก็บรวบรวม และรีไซเคิล มาจากเงินทุนให้เปล่า หรือสินเชื่อปราศจาก
ดอกเบี้ย เช่น แผน Packa-Ching (การเก็บขยะที่สามารถรีไซเคิลได้โดยภาคนอกระบบโดยหน่วย
เคลื่อนที่ และช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)10 

Polysterene Association of South Africa
(สมาคมโพลีสไตรีนแห่งแอฟริกาใต้)
https://polystyrenesa.co.za/

โฟม Expanded Polysterene (ESP)
เม็ดพลาสติก High Impact Polysterene (HIPS)

พ.ศ. 
2550/2552

องค์กรความรับผิดชอบของผู้ผลิต (PRO) ที่ไม่แสวงหาก�าไร ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนของผู้
แปรรูปโพลีสไตรีน มีสมาชิกหลัก 10 ราย สมาชิกสมทบ 5 ราย รวมถึงผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้
รีไซเคิล และผู้ค้าปลีก ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการเพื่อการรีไซเคิล

South African Vinyl Association 
(สมาคมไวนิลแห่งแอฟริกาใต้ หรือ SAVA)
www.savinyls.co.za

วัสดุพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมไวนิลของแอฟริกาใต้มากกว่าเป็น PRO มีการจัด
ท�าพันธกรณีเรื่องการก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์ รวมถึงก�าหนดเป้าหมายการรีไซเคิล มีสมาชิก 21 ราย

The Glass Recycling Company (บริษัท
รีไซเคิลแก้ว หรือ TGRC)
www.theglassrecyclingcompany.co.za

แก้ว พ.ศ.2548 โครงการริเริ่มในภาคอุตสาหกรรมภาคสมัครใจที่มีสมาชิก 18 ราย (ผู้ผลิต  และบริษัทผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภค) เจ้าของแบรนด์จะจ่ายค่าธรรมเนียม EPR ต่อน�้าหนักของแก้ว (ตัน) ที่ซื้อมาจากผู้ผลิต
แก้ว ผู้ผลิตจะซื้อแก้วที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อน�ามารีไซเคิล มีการจัดหาทุนส�าหรับ “ธนาคารแก้ว” 
(ถังขยะขนาดใหญ่ส�าหรับรวบรวมแก้วในที่สาธารณะ)

Fibre Circle (PAMDEV)
www.thepaperstory.co.za/fibrecircle

กระดาษ
บรรจุภัณฑ์กระดาษ
กล่องกระดาษส�าหรับบรรจุของเหลว

พ.ศ. 2559 PRO ส�าหรับแผนงาน EPR ภาคสมัครใจในอุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วยผู้ผลิต 
ผู้น�าเข้ากระดาษ เจ้าของแบรนด์ และผู้ค้าปลีก โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการแยก ขยะ ณ แหล่งก�าเนิด 
สนับสนุนการเพิ่มความตระหนัก และสร้างงาน/อาชีพในการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลขยะ

10  ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่: https://www.polyco.co.za/packa-ching/ 

◀
Country report 
South Africa
Table 01

Overview of  
voluntary PROs 
in the paper and 
packaging 
industry 
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PRO วัสดุบรรจุภัณฑ์ ดำาเนินการตั้งแต่ รายละเอียด

RecyclePaperZA
www.recyclepaper.co.za

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร กระดาษลูกฟูก กล่องแข็ง 
กระดาษคราฟท์ กระดาษกราฟฟิก กระดาษผสม 
และกระดาษอื่น ๆ 

พ.ศ. 2546 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลกระดาษ ปัจจุบันนี้มีสมาชิก 10 ราย ก่อนหน้าที่เป็นที่รู้จักในชื่อ  Paper 
Recycling Association of South Africa (PRASA) ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อในปีพ.ศ. 2561

METPAC-SA
www.metpacsa.org.za

บรรจุภัณฑ์โลหะ (อะลูมิเนียม เหล็กกล้า แผ่น
โลหะเคลือบดีบุก)

พ.ศ. 2560 เป็นหน่วยงานภาคอุตสาหกรรรม มีสมาชิก 17 ราย

ขอบเขตการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรม กิจกรรม และอัตราการรีไซเคิลล้วนมีความแตกต่างกันไปในบรรดา 
PRO ภาคสมัครใจในภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ ส�าหรับบรรจุภัณฑ์โลหะ MetPac-SA รายงานว่ามีอัตราการเก็บ
รวบรวมขยะที่ร้อยละ 75.8 ในปีพ.ศ. 2560 (เทียบเท่ากับ 138,900 ตัน) โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาค
อุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมในแผนงาน EPR ภาคสมัครใจที่ร้อยละ 4011 บริษัท  Fibre Circle และ RecyclePa-
perZA รายงานว่ามีอัตราการเก็บรวบรวมกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษที่สามารถแปรรูปได้ที่ร้อยละ 71.7 ในปี 
พ.ศ. 2561 (ประมาณ 1.28 ล้านตัน) เมื่อเทียบกับร้อยละ 66.7 ในปีพ.ศ. 255812 จากสถิติของบริษัท RecyclePa-
perZA ในปีพ.ศ. 2561 มีการแปรรูปหรือรีไซเคิลกระดาษ ร้อยละ 54.8 ของกระดาษที่มีการบริโภคทั้งหมด ในทาง
กลับกัน Glass Recycling Company รายงานว่ามีแก้วประมาณร้อยละ 80 ไม่ถูกน�าไปยังสถานที่ฝังกลบในปีพ.ศ. 
2561 (รวมถึงแก้วที่สามารถน�ามาใช้ใหม่ได้) โดยมีการรีไซเคิลที่อัตราร้อยละ 42 จากสถิติดังกล่าว อัตราการรีไซเคิล
แก้วเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18 ในปีพ.ศ. 2549 เป็นร้อยละ 42 ในปีพ.ศ. 2561 และมี “ธนาคารแก้ว” หรือถังขยะขนาด
ใหญ่ส�าหรับเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์แก้วที่มีการตั้งไว้ตามสถานที่สาธารณะมากถึง 4,000 แห่ง มีการประมาณการว่า
ผลิตภัณฑ์ประเภทแก้วรูปแบบใหม่ ๆ มีส่วนผสมของแก้วที่ผ่านการรีไซเคิลประมาณร้อยละ 4013 

ส�าหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกแต่ละประเภท POLYCO คาดการณ์ว่าอัตราการรีไซเคิลส�าหรับวัสดุโพลิโอเลฟินส์ 
(LDPE, LLDPE, HDPE, PP) จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 ภายในปีพ.ศ. 2563 (234,000 ตัน จากจ�านวนทั้งสิ้น 670,000 
ตัน)14 โดยในปัจจุบัน POLYCO ได้รับค่าธรรมเนียม EPR อยู่ที่ร้อยละ 20 ของโพลิโอเลฟินส์ทั้งหมดที่มีการวาง
จ�าหน่ายในตลาด15 ในทางกลับกัน Polysterene Association of South Africa รายงานว่าอัตราการเก็บรวบรวม
โพลีสไตรีนอยู่ที่ร้อยละ 20.41 (7,929 ตัน) ในปีพ.ศ. 2560 โดยมีจ�านวนที่รีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 5,384 ตัน 
รวมถึง กรอบรูป ถาดบล็อกซีเมนต์ และเฟอร์นิเจอร์16 ข้อมูลอัตราการรีไซเคิลของ PETCO ที่ผ่านการตรวจสอบโดย
องค์กรอิสระแสดงให้เห็นว่ามีการรีไซเคิลขวด PET ที่ใช้แล้วจ�านวน 98,649 ตัน ในปี พ.ศ. 2561 หรือเทียบเท่ากับ

11  Packaging SA (2018) Packaging SA Extended Producer Responsibility Plan – Volume 1. p. 68-69
12 Infographic at https://www.thepaperstory.co.za/fibrecircle/ and statistics at https://recyclepaper.co.za/wp-content/  
 uploads/2020/03/SA-Recycling-Statistics-2018.pdf
13  ดู https://theglassrecyclingcompany.co.za/ 
14  ดู https://www.polyco.co.za/about-polyco/what-does-polyco-do/
15  Packaging SA (2018) Packaging SA Extended Producer Responsibility Plan – Volume 1. p. 70.
16  ดูอัตราการเก็บรวบรวม: Packaging SA (2018) Packaging SA Extended Producer Responsibility Plan – Volume 1. p. 72. See 
for recycling rate: http://polystyrenesa.co.za/

◀
Country report 
South Africa
Table 01

Overview of  
voluntary PROs 
in the paper and 
packaging 
industry 
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ร้อยละ 63 ของจ�านวนทั้งหมดที่มีการวางจ�าหน่ายในตลาด เทียบกับร้อยละ 16 ในปีพ.ศ. 2548 และร้อยละ 45 ใน
ปีพ.ศ. 255517 จ�านวนดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 90 ของอุตสาหกรรม ขวด PET ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ 
PETCO แล้วและในปัจจุบัน PETCO ก�าลังด�าเนินการร่วมกันกับบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปด้วยความร้อนสองแห่ง
ที่เพิ่งเข้าร่วม PRO เมื่อไม่นานนี้ (และได้เริ่มช�าระค่าธรรมเนียม EPR แล้ว) เพื่อการก่อตั้งระบบส�าหรับการรีไซเคิล
บรรจุภัณฑ์ PET ที่ขึ้นรูปด้วยความร้อน อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบันนี้ PETCO ยังคงไม่มีตัวแทนจากผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
ขวด PET ส�าหรับน�้ามันเพื่อการบริโภค PETCO ประมาณการว่า PETCO ครอบคลุมร้อยละ 61 ของตลาดบรรจุ
ภัณฑ์ PET ในประเทศแอฟริกาใต้ทั้งหมด18 

PETCO: PRO ภาคสมัครใจที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
PET Recycling Company (PETCO) ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2547 และเป็นหนึ่งใน PRO ที่เก่าแก่และเป็นที่
รู้จักดีที่สุดในแอฟริกาใต้  PETCO มองว่าตนเองเป็น “ทางออกด้านสิ่งแวดล้อมส�าหรับบรรจุภัณฑ์ประเภท PET ที่
ขับเคลื่อนและสนับสนุนโดยภาคอุตสาหกรรม”  ในปีพ.ศ. 2563 PETCO มีคณะท�างานมืออาชีพประกอบด้วย
พนักงานจ�านวน 10 คน และผู้รับจ้าง 2 ราย นอกจากนั้น ยังมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 12 ราย ท�าหน้าที่เป็น
ตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละอุตสาหกรรมที่มีหน้าที่ (ผู้ผลิตเรซิน ผู้
แปรรูป ผู้บรรจุขวด ผู้เก็บขยะ และผู้รีไซเคิล บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ค้าปลีก)19 ในปีพ.ศ. 2562 PETCO มี
สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียง 26 ราย และสมาชิกสมทบ 73 ราย ประกอบด้วยผู้รวบรวมขยะ และบริษัทขนาดกลาง
และขนาดย่อม20 

ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภท PET และผู้น�าเข้าวัตถุดิบประเภท PET จะต้องช�าระค่าธรรมเนียม EPR ภาคสมัครใจให้
กับ PETCO และบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคจะต้องให้การสนับสนุนทางการเงินผ่านเงินทุนให้เปล่าแบบสมัครใจ 
ประมาณร้อยละ 70-80 ของเงินทุนนี้จะถูกน�าไปสนับสนุนให้กับโครงการเพื่อการรีไซเคิล PETCO โดยสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายส�าหรับ PET ที่บริษัทซื้อมาจากผู้รวบรวมขยะ ซึ่งราคาอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความผันผวนของ
ตลาด PET ซึ่งอยู่ภายใต้การติดตามตรวจสอบของ PETCO  PETCO จะจัดหาอุปกรณ์พื้นฐานส�าหรับการเก็บ
รวบรวม ชั่งน�้าหนัก ขนส่ง และอุปกรณ์ป้องกันให้กับบริษัทสตาร์ทอัพด้วย21 

เพื่อให้มั่นใจว่าขวด PET ส่วนมากที่เก็บรวบรวมมานั้นจะได้รับการรีไซเคิล PETCO ได้เข้าท�าความตกลงระยะเวลา
ห้าปีกับผู้รีไซเคิลจากประเทศอื่น ๆ เพื่อผลักดันให้ผู้รีไซเคิลเหล่านี้ ลงทุนในโรงรีไซเคิล PET ในฟริกาใต้ ยุทธศาสตร์
ของ PETCO ให้ความส�าคัญกับผู้รีไซเคิลที่มีเป้าหมายการเติบโตที่ท้าทายส�าหรับตลาดรีไซเคิล (ร้อยละ 8-10 ต่อปี) 
PETCO ท�าการจ่ายเงินโดยอ้างอิงผลประกอบการของผู้รีไซเคิล หากอัตราการเติบโตเป็นไปตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ PETCO ยังลงทุนในแผนงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความต้องการส�าหรับ PET ที่รีไซเคิลแล้ว ในช่วงสองสามปี
แรก หลังจากที่มีการก่อตั้ง PETCO ผู้รีไซเคิลส่วนใหญ่ที่ท�าสัญญากับ PETCO จะผลิตสินค้าที่ท�าจากไฟเบอร์ (เช่น 
เสื้อผ้าและสิ่งทอ หรือผลิตภัณฑ์ส�าหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์) ซึ่งท้ายที่สุดแล้วท�าให้ตลาดภายใน
ประเทศส�าหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถึงจุดอิ่มตัวในปีพ.ศ. 2552 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว PETCO ได้เพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้
รีไซเคิลในการส่งออกสินค้าที่ผลิตจากไฟเบอร์ เพื่อเป็นการลดแรงกดดันด้านการจัดหาวัตถุดิบของตลาดภายใน
ประเทศ ในขณะเดียวกันก็มีการผลักดันให้ก่อตั้งโรงรีไซเคิลจากขวดให้เป็นขวดแห่งใหม่ (bottle-to-bottle) และจัด
ท�าคู่มือการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรีไซเคิล22 

กิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของ PETCO เช่นกัน 
ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลจุดทิ้งขยะได้จากเว็บไซต์ของ PETCO ยิ่งไปกว่านั้น PETCO ประมาณ
การณ์ว่าการเก็บรวบรวมขวด PET จากผู้เก็บขยะนอกระบบนั้นช่วยเพิ่มความสามารถในการท�ามาหาเลี้ยงชีพส�าหรับ
คนกว่า 60,000 คน โดยมีอัตราการเก็บรวบรวมขยะขั้นต�่าอยู่ที่ 1.45 ตันของ PET ต่อคน ต่อปี (200 ขวด ส�าหรับ 
240 วัน) และการเก็บรวบรวมทั้งหมดอยู่ที่ 98,649 ตัน ในปีพ.ศ. 2561 ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ในปีพ.ศ. 

17 ดู https://petco.co.za/how-is-pet-recycled/ 
18  ดู Packaging SA (2018) Packaging SA Extended Producer Responsibility Plan – Volume 1. p. 71
19  https://petco.co.za/who-we-are/; https://petco.co.za/our-members/
20 https://petco.co.za/our-members/
21 https://petco.co.za/start-a-recycling-business/
22 https://petco.co.za/wp-content/uploads/2019/08/PETCO_Design-for-Recyclability_Guideline-Document_2019_FINAL.pdf
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2563 PETCO ได้มีการแบ่งปันข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกระบบ และบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย23  
เกี่ยวกับโครงการที่รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนด้วย

ด้วยความมั่นคงและแรงจูงใจทางการเงินที่มีการน�าเสนอ แอฟริกาใต้เป็นประเทศแรกในทวีปแอฟริกาที่สามารถผลิต
ขวด PET ได้ด้วย PET รีไซเคิลในประเทศ ในปัจจุบัน PETCO ก�าลังขยายความครอบคลุมไปยังประเทศอื่น ๆ ใน
ทวีปแอฟริกา เช่น เคนยา และยังมีแผนที่จะด�าเนินการในอูกานดา และเอธิโอเปียอีกด้วย

แผน EPR ของ South African Paper and Packaging Association (สมาคมกระดาษและบรรจุภัณฑ์
แอฟริกาใต้)
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้เรียกร้องให้อุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์ออกมารับผิดชอบมากขึ้นส่ง
ผลให้สมาคมอุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ต้องพัฒนาแผน  EPR แบบครบวงจรของตนเอง และสมาคม
อุตสาหกรรม Packaging SA ได้น�าส่งแผน EPR ของตนต่อกระทรวงกิจการสิ่งแวดล้อมในเดือนกันยายนปีพ.ศ. 
2561 แผนดังกล่าวได้บรรจุข้อเสนอเกี่ยวกับแผนงาน EPR  ตาม “รูปแบบการด�าเนินการที่มีหน้าที่ ขับเคลื่อน และ
บริหารจัดการโดยภาคอุตสาหกรรม” โดยมีการรวบรวมเงินทุนจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเงินทุน
ดังกล่าวด้วยตัวเอง

แผนของ Packaging SA ประกอบด้วยค�าอธิบายอย่างละเอียดถึงวิธีการบังคับใช้แผน EPR และจะมีการใช้ส่วนหนึ่ง
ของเงินทุนที่ได้มาจากการเก็บค่าธรรมเนียม EPR เพื่อการสนับสนุนการเข้าตลาดของผู้เล่นรายใหม่ผ่านโครงการ 
Black Industrialist นอกจากนี้ จะยังมีการใช้ค่าธรรมเนียม EPR เพื่อส่งเสริมกองทุนเพื่อใช้แผน EPR ในระดับ
เทศบาล ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการแยกขยะ ณ แหล่งก�าเนิด เพื่อสนับสนุนสถานที่ส�าหรับการ
แปรรูปวัสดุเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ และการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ในระดับเทศบาล นอกจากนี้ แผนยังได้ก�าหนดงบ
ประมาณส่วนหนึ่งไว้ส�าหรับการสื่อสารและการท�าการตลาดส�าหรับการเก็บรวบรวม การรีไซเคิล รวมถึง เป็นการ

จัดสรรงบประมาณส�าหรับวัตถุประสงค์เพิ่มเติมบางประการที่ก�าหนดไว้ในแผนด้วย เช่น การบูรณาการผู้ปฏิบัติงาน
นอกระบบ การกระตุ้นตลาดผู้บริโภคล�าดับสุดท้าย และการพัฒนาธุรกิจ และยังได้มีการวางแผนกิจกรรมเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาไว้เช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการซื้อวัสดุรีไซเคิลในตลาด คู่มือการออกแบบเพื่อการรีไซเคิล
ฉบับปีพ.ศ. 2560 ที่มีอยู่ จะต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อจัดท�าคู่มือการออกแบบเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน24 

นอกจากนี้ แผน EPR ยังระบุพันธกรณีในการให้การสนับสนุนทางการเงิน เพื่อการบูรณาการกลุ่มผู้รวบรวมขยะนอก
ระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการใช้แพลตฟอร์มการช�าระเงินแบบไม่ใช้เงินสด แผน EPR กล่าวถึงข้อค้นพบจากการ
วิจัย ที่ระบุว่า “ผู้รวบรวมขยะนอกระบบ ไม่ต้องการที่จะถูกควบคุมโดยระบบ แต่ต้องการที่จะได้รับการยอมรับและ
การบูรณาการ” ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท�าวิจัยเพิ่มเติมเพื่อท�าให้เกิด “การมีส่วนร่วมในระบบ ในลักษณะที่ไม่
ต้องถูกกีดกัน” และเพื่อให้มั่นใจว่า “งานรวบรวมขยะนั้นได้รับการยอมรับ” แผนยังมีการอ้างอิงถึงคู่มือส�าหรับการ
สนับสนุนผู้รวบรวมขยะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย International Women in Informal Employment 
Globalizing and Organizing (WIEGO) อีกด้วย

แผน EPR ได้ก�าหนดโครงร่างของแผนเพื่อการขยายโครงการ Packa-Ching ที่มีอยู่ ซึ่งเป็นแผนงานที่ท�าให้ผู้ปฏิบัติ
งานในภาคส่วนนอกระบบ มีแรงจูงใจที่จะคัดแยกขยะ และใช้ยานพาหนะส�าหรับการเก็บขยะ ในการให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์25 

ตามแผนของ Packaging SA ระบุว่าควรมีการขยายการเก็บรวบรวมข้อมูลในปัจจุบัน ในเรื่องของตลาดบรรจุภัณฑ์
และอัตราการเก็บรวบรวม (ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการด�าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทในประเทศแอฟริกาใต้) เพื่อ
สร้างฐานข้อมูลที่ครบวงจร เพื่อสนับสนุนการรายงานโดย Packaging SA ประเภทของข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมนั้น
มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการขยะ (เช่น ต�าแหน่งที่ตั้งของศูนย์รับซื้อคืน และสถานที่ส�าหรับแปรรูปวัสดุ จ�านวนผู้
รวบรวมขยะและผู้รีไซเคิลนอกระบบ) จ�านวนและประเภทของบรรจุภัณฑ์ รวมถึงสินค้าที่มีการน�าเข้ามาในประเทศ

23 https://petco.co.za/covid-19/ 
24  Packaging SA (2018) Packaging SA Extended Producer Responsibility Plan – Volume 1. P. 49-54; 57-59
25  Packaging SA (2018) Packaging SA Extended Producer Responsibility Plan – Volume 1. P. 54-57
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แอฟริกาใต้ และปริมาณของวัสดุที่มีการแปรรูปและส่งออกไปยังต่างประเทศ ข้อมูลที่มีการอ้างถึงในแผนนั้นยังไม่
เพียงพอส�าหรับการจัดตั้งระบบทะเบียนส�าหรับบริษัทที่มีหน้าที่ (obliged companies)ได้26 

แผน EPR ของ Packaging SA มีการก�าหนดระบบซึ่ง PRO แต่ละรายสามารถด�าเนินการบริหารจัดการวัสดุที่ต่าง
กันได้27 เนื่องด้วยค�าประกาศตามข้อ 18 ที่มีการน�าเสนอนั้น ได้รับการพัฒนาขึ้นก่อนที่จะกลายมาเป็นกฎหมาย จึงมี
ความเป็นไปได้ว่า PRO หลายรายในแอฟริกาใต้จะต้องร่วมมือกันในโครงการหลายโครงการ แต่ความร่วมมือนั้น จะ
ไม่น�าไปสู่การรวมกันของ PRO หรือการบูรณาการแผนอย่างมีนัยส�าคัญ ด้วยเหตุนี้ แผน EPR ของประเทศ
แอฟริกาใต้จึงมีลักษณะการบังคับใช้ที่แตกต่างจากในประเทศยุโรปอื่น ๆ เช่น ในกรณีที่มี PRO ที่ไม่แสวงหาก�าไรไม่
ว่ารายเดียวหรือหลายรายด�าเนินการแข่งขันกัน PRO ที่แสวงหาก�าไรจะรับผิดชอบขยะบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท ใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 หนึ่งเดือนหลังจากที่มีการระงับการบังคับใช้แผน EPR ตามข้อ 28 Packaging SA และ 
Plastics SA ต่างยอมรับการตัดสินใจดังกล่าว โดยกล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงนี้จะท�าให้เกิดแผนที่ภาคอุตสาหกรรม
เป็นผู้ด�าเนินการ แทนที่จะเป็นรัฐบาลเป็นผู้ด�าเนินการ”28 

การคาดการณ์
การหารือกันเรื่อง การพัฒนาแผน EPR ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ในแอฟริกาใต้ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนยังคงด�าเนิน
ต่อไป ในปัจจุบันนี้ ค�าประกาศตามข้อ 18 ว่าด้วยแผน EPR ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือช่วงสุดท้ายก่อนที่จะ
กลายมาเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการ แต่กระบวนการด�าเนินการส�าหรับค�าประกาศนี้มีความแตกต่างกันอย่างมาก
เมื่อเทียบกับกระบวนการของค�าประกาศตามข้อ 28 เมื่อมีการเผยแพร่ค�าประกาศตามข้อ 18 แล้ว จะไม่มีการ
ก�าหนดให้ต้องน�าส่งแผน และไม่มีขั้นตอนการอนุมัติอีกต่อไป ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยกฎหมายฉบับใหม่มีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว จากกรอบระยะเวลาในปัจจุบันของรัฐบาล ค�าประกาศตามข้อ 18 ว่าด้วยแผน EPR จะ
มีการบังคับใช้จากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 หรือหากไม่สามารถด�าเนินการได้ในทันเวลา จะมีการบังคับใช้จาก
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นอย่างช้า

ความสนใจในการหารือแลกเปลี่ยนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และภาควิชาการในประเทศแอฟริกาใต้นั้น ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในหลายการประชุมสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดย
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กระทรวงกิจการสิ่งแวดล้อมได้จัดงาน Plastics Colloquium โดยด�าเนินการร่วม
กันกับ Plastics SA สภาสินค้าเพื่อผู้บริโภค (Consumer Goods Council) และสมาคมผู้รวบรวมขยะแห่งประเทศ
แอฟริกาใต้ (South African Waste Pickers Association)29 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มีการน�าส่งร่าง
ยุทธศาสตร์การจัดการขยะระดับชาติที่มีการแก้ไขปรับปรุงส�าหรับการท�าประชาพิจารณ์ และในเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 มีการเปิดตัวความร่วมมือด้านพลาสติกในประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa Plastic Pact) โดยมีการ
ก�าหนดเป้าหมายที่มีความท้าทายที่ต้องด�าเนินการให้บรรลุภายในปีพ.ศ. 2568 ซึ่งสอดคล้องกันกับวิสัยทัศน์ของ
มูลนิธิ Ellen MacArthur ว่าด้วยเศรษฐกิจพลาสติกใหม่ (New Plastics Economy)  ความร่วมมือดังกล่าวระบุว่า 
“ร้อยละ 100 ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะต้องสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ รีไซเคิลได้ หรือย่อยสลายได้ ร้อยละ 70 
ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะต้องมีการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ และร้อยละ 30 ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด
จะต้องได้รับการรีไซเคิล”30 การพัฒนาดังกล่าวอาจน�าไปสู่แผนและระบบ EPR ที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นส�าหรับ
บรรจุภัณฑ์ในแอฟริกาใต้ในอีกสองถึงสามปีต่อจากนี้

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

26 Packaging SA (2018) Packaging SA Extended Producer Responsibility Plan – Volume 1. P. 52
27  Packaging SA (2018) Packaging SA Extended Producer Responsibility Plan – Volume 1. P. 26-27
28  Packaging SA (2020) SA Packaging and Plastics Industries applaud Minister’s decision to develop industry-managed 

waste management plan. 21st of January 2020, https://www.packagingsa.co.za/2020/01/21/sa-packaging-and-plastics-in-
dustries-applaud-ministers-decision-to-develop-industry-managed-waste-management-plan/

29  Department of Environmental Affairs (2019) Speech by Minister Barbara Creecy at the opening of the Plastics Collo-
quium. Website, 22th of November 2019, https://www.environment.gov.za/speech/creecyopens_plasticolloquium. Doc-
umentation of the Plastics Colloquium available at: South African Waste Information Centre (SAWIC) (2019) Website – 
Plastic Colloquium November 2019. http://sawic.environment.gov.za/?menu=357

30 The SA Plastics Pact, Website, https://www.saplasticspact.org.za/how/
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สาธารณรัฐเกาหลี
ระบบ EPR บรรจุภัณฑ์ของเกาหลีใต้: ต้นแบบของเอเชีย

สาธารณรัฐเกาหลี หรือ เกาหลีใต้ เริ่มใช้ระบบ EPR ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ใน
ปีค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) โดยระบบได้เพิ่มอัตราการรีไซเคิลมากขึ้นอย่างมี
นัยส�าคัญ ท�าให้เกาหลีใต้เป็นต้นแบบของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนใน
เอเชีย1

ความเป็นมาและการพัฒนา
เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี โดยมีพื้นที่บนบก 100,363 ตร.กม. และมี
ประชากร 51.362 ล้านคนในปีพ.ศ. 2560   การเติบโตของชุมชนเมืองและจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
น�ามาซึ่งการเพิ่มขึ้นของขยะในประเทศจ�านวนมาก สร้างความท้าทายอย่างมากต่อการจัดการขยะ เมืองที่มี
ประชากรหนาแน่น เช่น กรุงโซลซึ่งเป็นเมืองหลวง ต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการเช่นเดียวกันกับหลายเมืองใน
อีกซีกโลกหนึ่ง เช่น การจราจรหนาแน่น การขาดแคลนที่พักอาศัย และปัญหาการจัดการขยะ  การเก็บรวบรวมขยะ
ในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลของประเทศยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะถนนหนทางคับแคบและมักพบสิ่งกีดขวาง
บนถนน ท�าให้การเก็บขยะในพื้นที่เหล่านี้ที่เป็นการเก็บขยะตามบ้าน ต้องใช้รถเก็บขยะขนาดเล็กซึ่งต้องใช้แรงงาน
มากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ

ภารกิจเร่งด่วนประการหนึ่งของเกาหลีใต้ คือ การลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด ในขณะเดียวกันต้องสามารถตอบ
สนองความต้องการด้านพลังงานอย่างมหาศาลของประเทศให้ได้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกาหลีใต้เริ่มใช้ระบบที่มี

ประสิทธิภาพในการแปรรูปขยะจากสถานที่ฝังกลบ (landfill) และส่งเสริมการใช้ซ�้าและการรีไซเคิล กระทรวง
สิ่งแวดล้อมได้จัดท�าและบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับว่าด้วยการจัดการขยะ ซึ่งได้รับการออกแบบบนรากฐานของ 
หลักการ “3Rs” ลดการใช้ การใช้ซ�้า การรีไซเคิล (Reduce, Reuse, Recycle)  การมีพื้นฐานทางกฎหมายที่
แข็งแกร่งจากการออกกฎหมายเหล่านี้ช่วยเอื้อต่อการด�าเนินนโยบายร่วมกับภาคเอกชน รัฐบาลเกาหลีใต้ได้มี
โครงการริเริ่มเพื่อการรีไซเคิลหลายโครงการ เช่น ระบบเก็บค่าธรรมเนียมขยะตามปริมาณที่ทิ้ง ความรับผิดชอบที่
เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (EPR) ระบบมัดจ�าคืนเงิน (DRS) และระบบการเก็บเงินค่าบริการจัดการขยะ 
 

ระบบ EPR ได้มีการน�ามาใช้หลังจากที่มีการบังคับใช้ระบบมัดจ�าคืนเงินในปีพ.ศ. 2546 และมีโครงการแปรรูปขยะ
เป็นพลังงานอยู่หลายโครงการ ด้วยผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายอย่างมากในตลาด ประกอบกับวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง และการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ท�าให้ปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลาย
ปี  ขยะบรรจุภัณฑ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของขยะครัวเรือนหากคิดตามน�้าหนัก และประมาณร้อยละ 50 หากคิด
ตามปริมาตร ขยะที่เกิดขึ้นจากบ้านเรือนและสถานประกอบการขนาดเล็ก จะถูกเก็บรวบรวมโดยหน่วยงานท้องถิ่น 
และถูกส่งต่อไปยังโรงแปรรูปวัสดุ (Material Recovery Facility หรือ MRF) (ทั้งของภาครัฐและเอกชน) เพื่อการ
บ�าบัดต่อไป บรรจุภัณฑ์จากอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่ และอาคารรูปแบบอื่น ๆ จะถูกเก็บรวบรวมโดยผู้ประกอบ
การรีไซเคิลและถูกส่งต่อไปยัง MRF ซึ่งด�าเนินการโดยเอกชน จากนั้น ขยะบรรจุภัณฑ์จะถูกส่งไปยังผู้รีไซเคิลและผู้
ผลิตเพื่อท�าการผลิตผลิตภัณฑ์รีไซเคิลต่อไป

องค์กรเพื่อความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของเกาหลี (Korea Environment Corporation) ท�าการติดตามตรวจสอบ
ระบบ EPR และด�าเนินการเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้น�าเข้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดในการรายงานข้อมูลการจ�าหน่าย และ
การน�าเข้าของตน รวมถึงข้อมูลการเก็บรวบรวมขยะและการรีไซเคิลด้วย รัฐบาลกลางมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัด
ท�าและบังคับใช้ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ EPR ในขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นท�าหน้าที่เก็บรวบรวมขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และปรับปรุงอัตราการรีไซเคิลและการใช้ซ�้าให้มากยิ่งขึ้น อาคารที่พักอาศัยต่าง ๆ จะท�าสัญญากับผู้

1  ส�านักงานสถิติสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Statistical Information Service)
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เก็บขยะรีไซเคิลเอกชนให้ท�าการเก็บขยะและจ�าหน่ายต่อให้กับผู้รีไซเคิล การติดตามตรวจสอบได้รับการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นโดยการติดฉลากส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ระบบ EPR รวมถึงมีการให้ข้อมูลด้านความสามารถในการ
รีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์ และวิธีการก�าจัดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม โดยฉลากเหล่านี้จะได้รับการผลิตโดยผู้น�าเข้าและผู้
ผลิต

กระทรวงสิ่งแวดล้อมได้ออกกฎหมายและต่อมาได้แก้ไขกฤษฎีกาว่าด้วยการบังคับใช้ และกฎเกณฑ์ส�าหรับการบังคับ
ใช้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการขยะ เพื่อเพิ่มปริมาณวัสดุที่จะต้องได้รับการรีไซเคิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การมีระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  ในปี พ.ศ. 2525 ขยะมูลฝอยชุมชนกว่าร้อยละ 
96 ถูกก�าจัดโดยการฝังกลบ อัตราการรีไซเคิลเกือบเป็นศูนย์ แต่เนื่องด้วยนโยบายระยะยาว และการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ท�าให้สัดส่วนของขยะครัวเรือนที่ถูกส่งไปยังสถานที่ฝังกลบลดลงเหลือร้อยละ 
13.5 ในปีพ.ศ. 25602 และมีการรีไซเคิล การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน และวิธีอื่น ๆ ในการบ�าบัดขยะมูลฝอยชุมชน 
และของเสียจากภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลานี้

กรอบกฎหมายของระบบ EPR
การใช้ระบบ EPR นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลดการใช้ การใช้ซ�้า และการรีไซเคิลขยะ โดยผลักดันให้ผู้ผลิต
ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ระยะของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึง
การผลิต การจัดจ�าหน่าย การบริโภค และการก�าจัด ในทุก ๆ ปี กระทรวงสิ่งแวดล้อมจะประกาศอัตราการรีไซเคิล
ภาคบังคับส�าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่อยู่ภายใต้ระบบ EPR

ระบบ EPR ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์ดังต่อไปนี้เป็นหลัก: กระป๋องโลหะ ขวดแก้ว กระดาษกล่องและกระดาษแข็ง ขวด 
PET และบรรจุภัณฑ์เรซินสังเคราะห์ (บรรจุภัณฑ์พลาสติก) บรรจุภัณฑ์เหล่านี้ใช้ส�าหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากทะเล เนื้อสัตว์ สารท�าความสะอาด ยา และเครื่องส�าอาง เป็นต้น ปัจจุบัน

ก�าลังมีการขยายความครอบคลุมของระบบให้รวมผลิตภัณฑ์ถึง 32 ประเภท ได้แก่ หลอดไฟฟลูออเรสเซนท์ ฟิล์ม
ส�าหรับบรรจุ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และแบตเตอรี่ (ดู OECD 2014)

ระบบมัดจ�าคืนเงินที่มีมาตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ. 2546 ได้ถูกระงับใช้ไปในปีพ.ศ. 2546 และแทนที่โดยระบบ EPR โดยทุก
ผลิตภัณฑ์ที่เคยอยู่ภายใต้ระบบมัดจ�าคืนเงิน เช่น บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ ขวดแก้ว ยางรถยนต์ เป็นต้น จะถูกโอน
มาอยู่ภายใต้ระบบ EPR โดยอัตโนมัติ มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น ฯลฯ เข้า
มาในระบบ EPR ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546  และในปีพ.ศ. 2547 มีการเพิ่มฟิล์มส�าหรับบรรจุภัณฑ์ และหลอดไฟฟลูออเรส
เซนท์เข้ามาภายใต้แผน และอุปกรณ์เครื่องเสียง รวมถึงโทรศัพท์มือถือ ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในปีพ.ศ. 2548 นอกจากนี้ 
ยังมีการเพิ่มความเข้มงวดของกฎระเบียบเพื่อการป้องกันการเกิดขยะ เช่น ข้อจ�ากัดในการใช้สารอันตราย

ระบบ EPR ได้ขยายความครอบคลุมเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีการน�ามาใช้ โดยมีการให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 27 ประเภท รวมถึง ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
เครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องโทรสาร ซึ่งถูกเพิ่มเข้ามาในระบบในปีพ.ศ. 2549 และมีการเพิ่มเครื่อง
ส�าอางเข้ามาเมื่อปีพ.ศ. 2550 และในปีพ.ศ. 2551 ระบบได้ขยายความครอบคลุมให้รวมถึง แบตเตอรี่แมงกานีส 
แบตเตอรี่อัลคาไลน์แมงกานีส และแบตเตอรี่ Ni-MH รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อีกหลาย
ประเภท (ตารางที่ 1) มีการก�าหนดเป้าหมายอัตราการรีไซเคิลส�าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท และผู้ผลิตรายใดที่ไม่
สามารถด�าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายได้ จะมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการรีไซเคิลเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดไปนั้น

2  Environmental Statistics Yearbook from Ministry of Environment, Republic of Korea.
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แผน EPR ฐานทางกฎหมาย รายการเป้าหมาย

การรับคืนโดยมีเป้าหมายเพื่อการรีไซเคิล กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการประหยัด
ทรัพยากร และทรัพยากรการรีไซเคิล
(Act on the Promotion of Saving and 
Recycling Resources)

บรรจุภัณฑ์ (4 ประเภท) กระป๋องโลหะ ขวดแก้ว กล่องเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์พลาสติก ใช้ส�าหรับบรรจุอาหารและ
เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากทะเล เนื้อสัตว์ สารท�าความสะอาด ยา และ
เครื่องส�าอาง เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ (11 ประเภท) แบตเตอรี่ (ปรอท ซิลเวอร์ออกไซด์ ลิเธียม นิกเกิล-แคดเมียม แมงกานีส นิกเกิล-ไฮโดรเจน) ยาง
รถยนต์ สารหล่อลื่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนท์ สไตโรโฟม 

กฎหมายว่าด้วยการหมุนเวียนทรัพยากรส�าหรับ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์   และซากรถยนต์ 
(Act on Resource Recirculation of Electri-
cal and Electronic Waste and End of Life 
Vehicles)

โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง โทรศัพท์มือถือ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร 
เครื่องพิมพ์ ตู้ขายของอัตโนมัติ เครื่องกรองน�้าไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้า ไมโครเวฟ เครื่องก�าจัดเศษอาหาร เครื่องล้างจาน สายฉีด
ช�าระ เครื่องฟอกอากาศ เตาไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องลดความกระด้างของน�้า (water softener) เครื่องท�าความชื้น 
เตารีด พัดลม เครื่องปั่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องอัดวิดีโอ 

◀
ตารางที่ 1

ฐานทางกฎหมายของ
ระบบ EPR ของ
เกาหลีใต้ 
(ที่มา: OECD 2014, 
own representa-
tion)
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ผู้ผลิตและผู้น�าเข้าผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ก�าหนดภายใต้ระบบ EPR จะท�าการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์
หรือบรรจุภัณฑ์เมื่อสิ้นสุดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือช�าระค่าธรรมเนียมให้กับ PRO เพื่อให้ PRO ด�าเนิน
การในนามของตน ผู้ผลิตและผู้น�าเข้าจะต้องอ�านวยความสะดวกให้กับการรีไซเคิลโดยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ

◀
ภาพที่ 1

บทบาทและความรับ
ผิดชอบในระบบ EPR 
ของประเทศเกาหลี 
(ที่มา: OECD, 2014, 
own representa-
tion)

ผูผ้ลิต และผู้นำาเข้า
ค่าใช้จ่ายทีจั่ดสรร

ตรวจสอบและอนมัุตผิลการรีไซเคลิ

อดุหนุน

อดุหนุน

หน่วยงานเทศบาล/ผูเ้กบ็ขยะเอกชนPROs

Korea Environment 
Corporation (KECO)

รายงานการขาย/
ประวัตกิารน�าเข้า

รายงานรไีซเคิลที่
ด�าเนินการ

ทรพัยากรทีเ่ก็บ
รวบรวมได้

ผูร้ไีซเคลิ

รีไซเคิล โดยใช้เทคนิคการออกแบบที่ประหยัดทรัพยากร จ�ากัดการใช้สารอันตราย และผลิตหรือน�าเข้าผลิตภัณฑ์ที่
สามารถรีไซเคิลได้ง่าย ผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้ามีทางเลือกในการจัดตั้ง PRO ด้วยตนเองเพื่อด�าเนินการรีไซเคิลในนามของ
ตน (ดูภาพที่ 1)
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อัตราการรีไซเคิลส�าหรับกระดาษ พลาสติก โลหะ ขยะจากการก่อสร้าง และขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีปริมาณที่สูงมาก 
(>90%) มีการจัดตั้งโรงแปรรูปทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการการจัดการขยะแต่ละประเภทที่มีความหลากหลาย รวม
ถึง กระดาษพลาสติก โลหะ ขยะจากการก่อสร้าง และขยะอิเล็กทรอนิกส์ จ�านวนบริษัทรีไซเคิลเพิ่มขึ้นจาก 2,941 
แห่งในปีพ.ศ. 2544 เป็น 5,972 แห่งในปีพ.ศ. 2561  มีโรงรีไซเคิลของภาครัฐอยู่ 217 โรง มีศักยภาพรวมกัน 4,723 
ตัน/วัน โรงรีไซเคิลของเอกชนมีอยู่ 524 โรง โดยมีศักยภาพรวมกัน 60,291 ตันต่อวัน  ในปีพ.ศ. 2559 กระทรวงสิ่ง
แวดล้อมได้ออกสินเชื่อวงเงิน 103.6 พันล้านวอน (ประมาณ 2.8 พันล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการลงทุนในกิจการเพื่อ
การรีไซเคิล สินเชื่อดังกล่าวต้องมีการช�าระคืนภายใน 10 ปี พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.51 ต่อปี3 

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

3  United Nations, “Republic of Korea,” https://www.undp.org/content/dam/uspc/docs/USPC%20Policy%20Brief%203.pdf
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สาธารณรัฐตูนิเซีย 
ECO-LEF ในตูนิเซีย: กรณีศึกษา

ระบบ ECO-LEF ส�าหรับการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในประเทศตูนิเซีย เป็นตัวอย่าง
ของระบบที่บริหารโดยภาครัฐ  ระบบดังกล่าวได้มีการบริหารจัดการโดยหน่วยงาน
จัดการขยะแห่งชาติ หรือที่รู้จักในนาม ANGeD (Agence Nationale de Gestion 
des Déchets) มาตั้งแต่พ.ศ. 2544 บริษัทที่วางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ใน
ตลาด สามารถสมทบเงินให้กับระบบ ECO-LEF ตามความสมัครใจ โดยไม่มีการ
บังคับ บริษัทเอกชนที่มีส่วนร่วมในระบบไม่ได้มีบทบาทเชิงรุกในการบริหารจัดการ
ระบบ ECO-LEF วัสดุรีไซเคิลที่มีการเก็บรวบรวมภายใต้ระบบนี้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม
ผู้รวบรวมขยะนอกระบบ (informal sector) อย่างไรก็ดี กลุ่มนอกระบบเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงผู้เก็บรวบรวมขยะ
ของระบบ ECO-LEF ได้ และจะต้องจ�าหน่ายวัสดุรีไซเคิลให้กับคนกลางในราคาที่ต�่ากว่าที่พวกเขาควรจะได้ ปริมาณ
ของวัสดุรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้ภายใต้ระบบนี้ (ซึ่งส่วนมาก เป็นกลุ่มพลาสติกและอลูมิเนียม) จึงลดลงอย่างมีนัย
ส�าคัญตั้งแต่พ.ศ. 2552 ในปัจจุบันนี้ ระบบ ECO-LEF อยู่ระหว่างการปฏิรูปการด�าเนินงาน

ความเป็นมา
ตูนิเซียเป็นประเทศรายได้ปานกลางถึงต�่า ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาเหนือ มีประชากรทั้งหมดกว่า 11.7 ล้านคน1 บริเวณ
ชายฝั่งมีความยาวถึง 1,148 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส�าคัญโดยมีจ�านวนนักท่องเที่ยวถึง 9 ล้านคนใน
ปี พ.ศ. 2562 

สืบเนื่องจากการกระจายอ�านาจที่ก�าหนดไว้รัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2557 ท�าให้มีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นใหม่หลายแห่ง  
ปัจจุบัน มีหน่วยงานเทศบาล 350 แห่งที่ครอบคลุมอาณาเขตของประเทศ และอ�านาจในการตัดสินใจได้ถ่ายโอนไป
ยังหน่วยงานระดับเทศบาลเหล่านี้ การเลือกตั้งในระดับเทศบาลครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 และ
การเผยแพร่ “Code des Collectivités locales” แสดงให้เห็นถึงก้าวแรกของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การกระจาย
อ�านาจ การบริหารจัดการขยะส่วนหนึ่งได้กลายมาเป็นความรับผิดชอบของเทศบาล อย่างไรก็ตาม เมื่อเทศบาลได้รับ
มอบหมายอ�านาจหน้าที่เพิ่มขึ้น เทศบาลจ�าเป็นต้องมีงบประมาณที่เพียงพอในการจัดระบบการจัดการขยะที่สามารถ
ใช้งานได้จริง หน่วยงานท้องถิ่นทั้งประเทศ จ�าเป็นต้องด�าเนินการร่วมกันกับภาคเอกชนและองค์กรไม่แสวงหาผล
ก�าไรเพื่อที่จะปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะให้ดีขึ้น

บทบัญญัติว่าด้วยการเก็บรวบรวมขยะและการรีไซเคิลในปัจจุบันในประเทศตูนิเซีย
ตั้งแต่การประกาศใช้กฎหมายฉบับที่ 96-41 ว่าด้วยขยะ การควบคุมการจัดการและการก�าจัดของเสีย2 รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  ตูนิเซียได้ก่อตั้งระบบการจัดการขยะหลายระบบเพื่อเก็บรวบรวมและจัดการขยะบาง
ประเภท รวมทั้งการแปรรูปวัสดุที่มีมูลค่าเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่  หนึ่งในระบบดังกล่าว ได้แก่ ระบบ ECO-LEF โดย
รัฐบาลตูนิเซียได้ออกมาตรการเพื่อผลักดันให้มีการจัดตั้งสถานประกอบการขนาดเล็กในปีพ.ศ. 2547 เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลขยะ

1  http://www.ins.tn/fr/themes/population
2  Loi n° 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination |  175
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อัตราการเก็บรวบรวมขยะในระดับเทศบาลของประเทศตูนิเซียนั้น อยู่ที่อัตราเกือบร้อยละ 803 พื้นที่ทางบกของ
ประเทศทั้งหมด รวมถึงพื้นที่ชนบทอยู่ภายใต้การบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ
กระจายอ�านาจที่ได้มีการเพิ่มจ�านวนหน่วยงานเทศบาล ความรับผิดชอบในการจัดการขยะถูกส่งผ่านไปยังหน่วยงาน
ท้องถิ่น ประเทศตูนิเซียมีการผลิตขยะมูลฝอยปริมาณกว่า 2.8 ล้านตันต่อปี (Diagnostic, Solid waste manage-
ment strategy, Ministry of local affairs, 2019) และมีอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.8 ต่อปี  ตามข้อมูลของ MLAE 
ประมาณร้อยละ 80 ของขยะที่เกิดขึ้นได้รับการก�าจัดโดยอย่างเหมาะสม ในขณะที่ร้อยละ 20 ของขยะที่เกิดขึ้นมี
การก�าจัดไม่เหมาะสม หรือตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

การคัดแยกขยะ ณ แหล่งก�าเนิดมีการด�าเนินการในบางพื้นที่เท่านั้น โครงการแยกขยะหลายโครงการได้รับการก่อตั้ง
ขึ้นในปีพ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นความพยายามของภาครัฐที่จะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการมีระบบคัดแยกที่เป็น
ระเบียบ ซึ่งรวมถึงโครงการที่ตั้งอยู่ที่ Hay El Khadhra, Sidi Bousaid, Djerba และ Tunis  โครงการหนึ่งที่เป็นต้น
แบบให้กับชุมชนอื่น ๆ ที่ต้องการด�าเนินการบ้าง คือ โครงการความร่วมมือในเขตเมืองระหว่างเทศบาลตูนิเซีย El 
Guettar และบริษัทจัดการขยะที่อยู่ในเขต Böblingen ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นการถือก�าเนิดแนวคิดการเก็บ
รวบรวมขยะพลาสติกครั้งแรกและใบอนุญาตจ่ายเป็นภาษีให้กับเทศบาล นอกจากนี้ ยังมีการเปิดศูนย์รีไซเคิลที่มี
หน่วยคัดแยกขนาดเล็กในเดือนธันวาคม พ.ศ. 25624 อย่างไรก็ตาม ความส�าเร็จของโครงการอื่น ๆ ยังมีจ�ากัด เนื่อง
ด้วยความท้าทายทางการเงินและปัญหาเชิงองค์กร5 

แม้ว่าจะมีความพยายามต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวไป แต่ร้อยละ 95 ของขยะที่มีการเก็บรวบรวมทั้งหมดยังถูกส่งไปยัง
สถานที่ฝังกลบหรือบ่อขยะ ในปัจจุบันนี้ มีสถานที่ฝังกลบ 10 แห่ง และมีสถานีขนถ่าย 56 แห่งที่ด�าเนินการอยู่ใน
ตูนิเซีย อย่างไรก็ดี สถานที่ฝังกลบ 3 แห่ง (Monastir, Kerkennah และ Djerba) และสถานีขนถ่าย 6 แห่งต้องปิด
ตัวลง เนื่องจากการประท้วงซึ่งเป็นผลพวงมาจากเหตุการณ์อาหรับสปริง  ปัจจุบันนี้ ประเทศตูนิเซียไม่มีโรงบ�าบัด
ของเสียเลยแม้แต่แห่งเดียว (เช่น โรงบ�าบัดของเสียเชิงกล-ชีวภาพ หรือโรงเผาขยะ) 

การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศตูนิเซีย
ข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยยังคงมีไม่เพียงพอ เนื่องจากในปัจจุบันไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่อิง
กับระบบทางบัญชี  การจัดการขยะมูลฝอยในตูนิเซียได้รับเงินสนับสนุนมาจากหลายแหล่ง ประกอบด้วยภาษี
เทศบาล ภาษีสิ่งแวดล้อมและภาษีโรงแรม (โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว) ทั้งนี้ ยังพบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้:

•   ปีพ.ศ. 2560 มีประชากรเพียงร้อยละ 27 เท่านั้นที่ช�าระภาษีเทศบาล
•   กองทุนเพื่อการขจัดมลพิษ (Depollution Fund หรือ FODEP) เป็นกองทุนพิเศษที่ขึ้นกับส�านักงบประมาณและ

ได้รับการก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายฉบับที่ 92/122 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งมีการก�าหนดบทบัญญัติว่า
ด้วยการจัดการการระดมทุนในปีพ.ศ. 2536 กองทุนดังกล่าวเป็นแหล่งเงินทุนหลักร้อยละ 80 ส�าหรับการบ�าบัด
ของเสีย (สถานที่ฝังกลบ) และมีส่วนที่สนับสนุนระบบ ECO-LEF  ส่วนภาษีสิ่งแวดล้อม  ภาครัฐมีการจัดเก็บจาก
วัสดุที่น�าเข้าบางประเภทและบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่มีการบรรจุซึ่งท�าจากวัสดุบางประเภท เช่น พลาสติก

•   โรงแรมต้องช�าระเงินร้อยละ 2 จากผลประกอบการของตนในแต่ละปี (ร้อยละ 1 ช�าระให้กับเทศบาล ร้อยละ 1 
ช�าระให้กับกองทุนเพื่อการคุ้มครองการท่องเที่ยว) เพื่อเป็นค่าตอบแทนของบริการหลายอย่าง รวมถึง การจัดการ
ขยะมูลฝอย

•   รัฐบาลกลางมีส่วนร่วมในการสมทบเงินทุนด้วยเช่นกัน

แม้ว่าจะมีแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น แหล่งเงินทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ยังคงไม่เพียงพอส�าหรับการจัดการ
ปริมาณขยะในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

3  Diagnostic, Solid waste management strategy, Ministry of local affairs, 2019
4  https://www.wtert.net/bestpractice/306/El-Guettar-Tunisia-Project-Partnership-of-the-Waste-Management-Compa-

ny-Boeblingen-Germany.html
5  WAMA-Net report, Waste separation experiences in Tunisia, 2019
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พื้นฐานทางกฎหมาย
จากมุมมองทางกฎหมาย การบริหารจัดการขยะในประเทศตูนิเซียอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกฎหมายสองฉบับ 
ได้แก่ กฎหมายระดับรัฐบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (Local Government Code of 2018) และ กฎหมายฉบับที่ 
96-41 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ว่าด้วยของเสียและการควบคุมการจัดการและการก�าจัดของเสีย (Law No. 
96-41 of 10 June 1996 on Wastes and the Control of their Management and Disposal) รายชื่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ EPR ได้แก่:

•    กฎหมายฉบับที่ 96-41 มิถุนายน พ.ศ. 2539 (Law 96-41 of June 1996) ว่าด้วย ของเสียและการควบคุมการ
จัดการและการก�าจัดของเสีย 

•    กฎหมายฉบับที่ 92-122 ธันวาคม พ.ศ. 2535 (Law 92-122 of December 1992) ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
การก�าจัดมลพิษ (Depollution Fund หรือ FODEP) และการก�าหนดภาษีสิ่งแวดล้อม 

•    กฎหมายฉบับที่ 97-11กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 (Law 97-11 of February 1997)  ประกาศใช้ประมวลกฎหมาย
เพื่อการเก็บภาษีท้องถิ่น 

•    กฤษฎีกาที่ 2317-2005 สิงหาคม พ.ศ. 2548 (Decree 2317-2005 of August 2005) เพื่อก่อตั้งหน่วยงานการ
จัดการขยะแห่งชาติ (ANGeD)

•    กฤษฎีกาที่ 97-1102 มิถุนายน พ.ศ. 2540 (Decree 97-1102 of June 1997) และแก้ไขเพิ่มเติมโดยค�าสั่งที่ 
2001-843 เมษายน พ.ศ. 2544 (Decree 2001-843 of April 2001) ว่าด้วยเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติส�าหรับการรับ
คืน การจัดการถุงบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว

การห้ามใช้ถุงพลาสติก
เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 จึงได้อนุมัติมาตรการในการลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและให้แทนที่โดยทางเลือกอื่น
ที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

กฤษฎีกาของรัฐบาลฉบับใหม่ที่ห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวนั้นมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยเผยแพร่
ในวารสารทางการของสาธารณรัฐตูนิเซีย (JORT) เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563  ค�าสั่งดังกล่าว หรือที่รู้จักใน
นามค�าสั่งฉบับที่ 32 เป็นกฎหมายที่ออกมาภายหลังการด�าเนินมาตรการหลายเรื่องที่ได้ปูทางรองรับบบทบัญญัติของ
ค�าสั่งดังกล่าว  โดยตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2563 ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (นิยามไว้ว่าเป็นถุงพลาสติกที่มีความ
หนาต�่ากว่า 40 ไมครอน มีความจุต�่ากว่า 30 ลิตร รวมทั้งถุงบรรจุภัณฑ์หนามากกว่า 15 ไมครอน และถุงพลาสติกที่
ผสมสารอ๊อกโซให้แตกตัวได้) ได้มีค�าสั่งห้ามใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ต และค�าสั่งห้ามดังกล่าวได้ขยายผลให้ครอบคลุมถึง
การผลิต การน�าเข้า การจ�าหน่าย และการจัดเก็บถุงพลาสติกเหล่านี้ในทุกรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 
เป็นต้นมา

ระบบ EPR สำาหรับบรรจุภัณฑ์: ระบบ ECO-LEF

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
ระบบ ECO-LEF เป็นระบบของภาครัฐส�าหรับการแปรรูปและรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์ โดยการให้บริการระบบเป็น
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น ครอบคลุมการเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ภายใต้ความตกลงกับองค์กร
จัดการขยะแห่งชาติ  ANGeD และครอบคลุมถึงการรีไซเคิลขยะพลาสติกบางประเภท โดยการด�าเนินงานจะอยู่ภาย
ใต้ข้อก�าหนดการด�าเนินงาน และเป็นไปตามความตกลงเพื่อให้สามารถจัดการขยะกลุ่มเป้าหมายได้ตามโควตาราย
เดือนที่ก�าหนดไว้

ระบบ ECO-LEF มุ่งเน้นการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์โลหะที่มีความจุตั้งแต่ 100 มล. ขึ้นไป วัสดุ
ส่วนใหญ่ภายใต้ระบบ ECO-LEF เป็นวัสดุที่มาจากขวดน�้า (PET) ขวดนม (HDPE) ฟิล์มพลาสติกและถุงพลาสติก 
(PP) และกล่องโลหะ (อะลูมิเนียม)  ภายใต้ระบบในปัจจุบัน ผู้ผลิตและบริษัทอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมตามความสมัครใจใน
ระบบ ECO-LEF จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเชิงองค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบแต่อย่างใด
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การสนับสนุนทางการเงินของระบบ ECO-LEF
ระบบ ECO-LEF อยู่ภายใต้กฤษฎีกาซึ่งก�าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมและจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ โดย
การด�าเนินการดังกล่าวได้รับเงินทุนสนับสนุนมาจากกองทุนภาษีสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

นอกจากนี้ ระบบยังมีการวางมาตรฐานเงื่อนไขและการจัดการส�าหรับการรับคืนบรรจุภัณฑ์ และการจัดการถุงบรรจุ
ภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว บริษัทที่น�าสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์เข้ามาวางจ�าหน่าย มีหน้าที่ต้องด�าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้

•    ด�าเนินการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ด้วยตนเอง ส�าหรับกรณีดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่ตนได้น�าเข้ามาวางจ�าหน่ายด้วยตนเอง

•    มอบหมายการด�าเนินการดังกล่าวให้บริษัทที่ได้รับอนุญาต เพื่อด�าเนินการภายในนามของตน
•    ใช้ระบบของรัฐในการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 

เนื่องจากผู้ผลิตมีส่วนร่วมในระบบ ECO-LEF ตามความสมัครใจ งบประมาณของระบบ ECO-LEF เพียงจ�านวนเล็ก
น้อยเท่านั้นที่มาจากการสมทบของผู้ผลิต การจ�าหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่มีการเก็บรวบรวมสร้างรายได้เล็กน้อยให้กับ
ระบบ ECO-LEF 

◀
ภาพที่ 1

รถบรรทุกวัสดุรีไซเคิล
ในประเทศตูนิเซีย 
(© cyclos 2018)
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การเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ภายใต้ระบบ ECO-LEF
ภายใต้ระบบ ECO-LEF วัสดุรีไซเคิลจะถูกเก็บรวบรวมโดยบริษัทขนาดเล็กที่ได้รับการอนุมัติและอนุญาตโดย 
ANGeD บริษัทที่ได้รับอนุญาตในการเก็บรวบรวม จะซื้อวัสดุจากผู้รวบรวมขยะนอกระบบ ที่รู้จักในชื่อว่า “Barbe-
chas” และช�าระเงินให้กับพวกเขาทันทีหลังจากชั่งน�้าหนักวัสดุรีไซเคิลแล้ว ในทางปฏิบัติ บริษัทเก็บรวบรวมจะ
จ�าหน่ายขยะที่พวกเขาเก็บรวบรวมมาได้ให้กับระบบ ECO-LEF แม้ว่าไม่ได้ถูกก�าหนดให้ต้องท�าเช่นนั้น ปริมาณขยะ
บรรจุภัณฑ์ที่มีการเก็บรวบรวมได้จะถูกน�ามายัง “จุดเก็บรวบรวมของ ECO-LEF” ซึ่งเป็นศูนย์จัดเก็บขยะและจัด
เตรียมเพื่อจ�าหน่ายต่อให้กับบริษัทรีไซเคิล

ดังที่ปรากฏในแผนภูมิ ปริมาณขยะที่เก็บรวบรวมภายใต้ระบบ ECO-LEF ลดลงอย่างมากตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 และมี
ปริมาณเพียง 3,400 ตันเท่านั้นในปีพ.ศ. 2561 เหตุผลของการลดลงนี้มีอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (เช่น ตลาดและราคาวัสดุ) การแข่งขันระหว่าง ระบบ ECO-LEF และผู้รวบรวมขยะ
เอกชน นอกเหนือจากการจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นซึ่งด�าเนินการโดยกลุ่มผู้รวบรวมขยะนอกระบบ ผลประโยชน์ของผู้
รีไซเคิลที่จะได้จากการมีส่วนร่วมในระบบก็ลดลงเนื่องมาจากปริมาณการเก็บรวบรวมที่ต�่าลง ยิ่งไปกว่านั้น ด้วย
ระบบ ECO-LEF ในปัจจุบันไม่มีการก�าหนดหน้าที่ให้เทศบาลต้องเก็บขยะแบบแยกประเภทและไม่มีการก�าหนดเป้า
หมายภาคบังคับในการเก็บรวบรวมหรือรีไซเคิล นอกจากนี้ การที่ระบบได้รับเงินสนับสนุนมาจากการสมทบโดย
สมัครใจของผู้ผลิตที่น�าสินค้าที่บรรจุภัณฑ์เข้ามาวางจ�าหน่ายในประเทศ ยิ่งท�าให้เป็นการยากที่สร้างความยั่งยืน
ทางการเงินให้กับระบบ ECO-LEF  
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◀
แผนภูมิที่ 1

ปริมาณขยะที่เก็บ
รวบรวมภายใต้ระบบ 
ECO-LEF 
(ที่มา: Chaabane et 
al. 20196)

6  Chaabane et al. 2019: Shifting Towards Sustainable Tourism: Organizational and Financial Scenarios for Solid Waste 
Management in Tourism Destinations in Tunisia: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/13/3591 |  179
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ระบบ ECO-LEF และกลุ่มผู้เก็บรวบรวมขยะนอกระบบ
อุตสาหกรรมการรีไซเคิลในปัจจุบันนี้ขับเคลื่อนโดยกลุ่มผู้รวบรวมขยะนอกระบบเกือบทั้งสิ้น หรือที่รู้จักในชื่อ 
“Barbechas” ซึ่งจะเป็นผู้รวบรวมขยะที่รีไซเคิลได้จากถังขยะและ/หรือจากสถานที่ฝังกลบโดยไม่ได้มีสถานะทางกฎ
หมายใดๆ การมีอยู่ของกลุ่มผู้รวบรวมขยะนอกระบบนั้นเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนในตูนิเซีย  Barbechas 
ด�าเนินการทั้งในพื้นที่ชุมชนที่มีรายได้สูงและรายได้ต�่าในทุกเมืองทั่วประเทศ บทสรุปจากการวิเคราะห์เรื่องการ
จัดการขยะในระบบและนอกระบบ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 

ผู้รวบรวมขยะนอกระบบยังไม่มีส่วนร่วมในระบบ ECO-LEF ที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันอย่างเพียงพอ แม้ว่าพวกเขา
จะมีบทบาทส�าคัญในการเก็บรวบรวมวัสดุ และรักษาระบบนิเวศ การผนวกรวมผู้รวบรวมขยะนอกระบบไว้ใน
เศรษฐกิจในระบบนั้น สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้รวบรวมขยะนอกระบบได้ ทั้งในแง่ของรายได้ ประกันสังคม 
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวตูนิเซียในภาพรวม ไม่ว่าจะในด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและความเจริญทาง
เศรษฐกิจ

ภายใต้ระบบ ECO-LEF ในปัจจุบัน ผู้รวบรวมขยะนอกระบบไม่สามารถเข้าถึงจุดเก็บรวบรวมขยะของระบบได้
โดยตรง เพราะจุดเก็บรวบรวมขยะดังกล่าวเปิดให้แต่เฉพาะผู้ที่ถือใบอนุญาตทางการค้า ซึ่งได้รับอนุมัติโดย ANGeD 
เท่านั้น ซึ่งหมายความว่า ผู้รวบรวมขยะนอกระบบส่วนใหญ่ไม่สามารถมีก�าไรจากอัตรารับซื้อที่ก�าหนดไว้สูงของ
ระบบ ECO-LEF และต้องถูกบังคับให้ต้องขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่เสนอราคาต�่ากว่า และระบบ ECO-LEF รับซื้อ
ขยะหนึ่งกิโลกรัมเป็นเงิน 750 มิลลีม (ประมาณ 9 บาท) และจ�าหน่ายขยะปริมาณเดียวกันให้กับผู้รีไซเคิลเป็นเงิน 
250 มิลลีม7 (ประมาณ 3 บาท) รัฐบาลให้การอุดหนุนเงินจ�านวน 500 มิลลีมต่อกิโลกรัม  (ประมาณ 6 บาท) ราคา
ดังกล่าวไม่ยืดหยุ่นและไม่ค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในราคาตลาดของวัสดุ

◀
แผนภูมิที่ 2

การไหลของวัสดุ 
(material flow) และ
บทบาทของภาคส่วน
นอกระบบ 
(ที่มา: Chaabane et 
al. 2019Error! 
Bookmark not 
defined., own rep-
resentation)

บรษิทัเกบ็รวบรวมขนาด
เลก็ในระบบ

บรษิทัเกบ็รวบรวมขยะ
นอกระบบ

ภาคส่วนนอกระบบ 
(Barbéchas)

วสัดรุไีซเคลิจาก: ถงัขยะ สถานทีฝั่งกลบ การเกบ็ขยะตามบ้านเรอืน

บรษิทัรไีซเคลิ
ในระบบ

จดุเก็บรวบรวมเอกชน 
(ดำาเนนิการในระบบ) 

หรอืผู้รวบรวมขยะนอก
ระบบ

ภา
คส่

วน
ใน

ระ
บบ

ภา
คส่

วน
นอ

กร
ะบ

บ

ส่งออก อตุสาหกรรมในประเทศ

จดุเก็บรวบรวมของ 
ECO-LEF

7  250 มิลลีมเทียบเท่ากับ 0.08 ยูโร (ข้อมูล ณ กันยายน 2563)
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ความท้าทายของระบบ ECO-LEF ในปัจจุบัน
ระบบ ECO-LEF ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นการปรับปรุงในหลายแง่มุมที่สามารถท�าได้ บางแง่มุมที่สามารถปรับปรุงได้ 
ปรากฏตามที่ก�าหนดไว้ดังต่อไปนี้:

•    โครงสร้างองค์กร และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
 ›   มีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายที่เป็นสมาชิกของระบบ ECO-LEF และพวกเขาไม่มีหน้าที่ต้องช�าระค่าธรรมเนียม 

การจ่ายเงินสมทบเป็นการด�าเนินการตามความสมัครใจ และไม่มีการติดตามตรวจสอบ
 ›   ผู้ผลิตไม่มีส่วนร่วมในแง่ของโครงสร้างของระบบ ไม่มีอ�านาจในการจัดการระบบ ECO-LEF และการ

บริหารเงินทุนของระบบ
 ›   ผู้บริโภคไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบแยกขยะ เนื่องจากผู้บริโภคไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ และ

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อระบบของพวกเขาไม่มีความชัดเจน
•    การขาดข้อมูล (ที่เชื่อถือได้):
 ›   ไม่มีการค�านวณ “วัสดุบรรจุภัณฑ์” ที่เก็บรวบรวมได้ที่เข้ามาในระบบในระดับประเทศ ข้อมูลเท่าที่มี

ครอบคลุมเพียงขยะบรรจุภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นทางการภายใต้ระบบ ECO-LEF และไม่รวมถึง
การเก็บรวบรวมโดยบริษัทภายในและภายนอกระบบที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของระบบ นอกจากนี้ ข้อมูลที่มี
เป็นข้อมูลของขยะที่ปะปนกันที่เก็บรวบรวมโดยเทศบาล และขยะที่ถูกส่งไปยังสถานที่ฝังกลบ

 › ไม่มีข้อมูลที่แม่นย�าว่าด้วยจ�านวนบรรจุภัณฑ์ที่ถูกน�ามาวางจ�าหน่ายในประเทศตูนิเซีย

•    ความยั่งยืนทางการเงิน
 ›   ระบบการจ่ายเงินค่าเก็บรวบรวมขยะไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะพิจารณาตัวแปรด้านราคาของวัสดุ

รีไซเคิล ในปัจจุบันนี้ ระบบ ECO-LEF มีประโยชน์กับผู้รวบรวมขยะอย่างเป็นทางการเมื่อราคาขยะ
รีไซเคิลลดลง

 ›   เทศบาล (หน่วยงานท้องถิ่น) มีหน้าที่รับผิดชอบต้นทุนการเก็บรวบรวมขยะ และรูปแบบการสนับสนุน
ทางการเงินนั้นไม่มีความยั่งยืน

•    ขอบเขตและการเข้าถึงระบบ ECO-LEF:
 ›  ระบบ ECO-LEF รับวัสดุบางประเภทที่มีมูลค่าเท่านั้น เช่น ฟอยล์อะลูมิเนียม ถุงและขวดบรรจุเครื่องดื่ม 

PET โดยไม่มีการเก็บรวบรวมหรือรีไซเคิลวัสดุอื่น ๆ ท�าให้ต้องสูญเสียทรัพยากรบางอย่างไปในท้ายที่สุด
 ›  ผู้รวบรวมขยะ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่ามีจ�านวนตั้งแต่ 10,000 ถึง 15,000 คนในประเทศตูนิเซีย เป็นผู้

รวบรวมร้อยละ 80 ของบรรจุภัณฑ์ที่มีการเก็บรวบรวมทั้งหมด แต่พวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
อย่างเป็นทางการ พวกเขาท�าหน้าที่เพียงแค่เก็บวัสดุที่มีมูลค่าทางตลาด เช่น PET และกระป๋อง

 ›  ระบบการจ่ายเงินส�าหรับการเก็บรวบรวมนั้นไม่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้
รวบรวมขยะและผู้รีไซเคิล

•  การทิ้งขยะไม่เป็นที่ยังคงเป็นปัญหาที่น่ากังวลและเห็นได้ชัดในทุก ๆ ที่ และภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคส่วนที่มี 
 ความส�าคัญในประเทศตูนิเซีย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งรีสอร์ทริมทะเล) ก็ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษที่สามารถ 
 เห็นได้อย่างชัดเจน จากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีการเก็บรวบรวม และโครงสร้างพื้นฐานด้านการรีไซเคิลที่ไม่ดีพอของ 
 ประเทศ
•   ขาดมาตรการจูงใจในการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมการรีไซเคิลในประเทศ
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บทเรียนที่ได้รับ
เราสามารถสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศตูนิเซีย ดังนี้:

•    ระบบ EPR ควรมีการด�าเนินการอย่างมีส่วนร่วมในบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ผู้ผลิตต้องมีบทบาทส�าคัญ
ในระบบ EPR เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กรและความยั่งยืนของเงินทุน

•    จ�าเป็นต้องมีกฎหมายที่ชัดเจนเพื่อให้ระบบสามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•    ควรมีการก�าหนดเป้าหมายเพื่อให้สามารถวัดผลส�าเร็จของระบบได้
•    หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ควรต้องมีระบบเพื่อตรวจสอบ

ให้แน่ชัดว่าพวกเขาเลือกใช้วิธีการใดในการด�าเนินการ
•    รัฐบาลควรมีส่วนร่วมในระบบมากขึ้น เพื่อให้มีการบังคับตามมาตรฐานและเป้าหมาย
•    ควรต้องมีการก�าหนดความรับผิดชอบของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้อย่างชัดเจน
•    เมื่อมีการก่อตั้งระบบ EPR ในประเทศรายได้ปานกลาง และรายได้ต�่า ควรต้องมีการพิจารณาบทบาทของผู้

รวบรวมขยะรายย่อยและผู้รีไซเคิลด้วย
•    ความโปร่งใสเป็นสิ่งส�าคัญ
•    ต้องมีการก�าหนดบทบาทของเทศบาล/หน่วยงานท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องรับทราบ 

มีความรู้ และได้รับการฝึกอบรม 
•    โครงสร้างของระบบ EPR ควรมีความยืดหยุ่นมากพอส�าหรับการปรับตัวในสถานการณ์จ�าเป็น (เช่น มีการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการพัฒนาทางเทคโนโลยี)

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
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ข้อมูลติดต่อสำาหรับหน่วยงานระดับประเทศ

กระทรวงสิ่งแวดล้อม:
กระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศตูนิเซีย
โทร: +216 70 243 804
Website: www.environnement.gov.tn
หน่วยงานการจัดการขยะแห่งชาติ  (ANGeD)
โทร: (+216) 71 79 15 95 / (+216) 71 79 38 68
Email: 
Website: http://www.anged.nat.tn/
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การกำาหนดนิยามของบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในห่วงโซ่คุณค่าของบรรจุภัณฑ์

1. เป็นไปได้หรือไม่ที่จะพัฒนาระบบ EPR ในระดับภูมิภาค/ท้องถิ่น/เมือง

การจัดตั้งโครงการภาคสมัครใจ หรือการขอความร่วมมือเชิงสมัครใจในระดับภูมิภาคหรือระดับย่อยลงมานั้นสามารถ
ท�าได้ค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบ EPR ภาคบังคับจะมีความซับซ้อนมากกว่า ระบบ EPR ภาคบังคับ
จ�าเป็นต้องมีกรอบกฎหมายรองรับซึ่งก�าหนดให้ผู้ผลิตและผู้น�าเข้าต้องมีส่วนร่วมในระบบ EPR ทั้งในด้านการเงิน 
และการจัดการ (หากเป็นไปได้) เป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่งที่ต้องท�าให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมการด�าเนินงานของ
ระบบ EPR ได้ในระดับภูมิภาค มีความเป็นไปได้สองประการ ดังนี้: 

 ตัวอย่างที่ 1: กฎระเบียบว่าด้วย EPR ได้มีการบังคับใช้ในระดับประเทศ อย่างไรก็ดี เมื่อมีการตรวจสอบตัวบท
กฎหมายโดยละเอียดแล้ว พบว่า ประชากรเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่อยู่ภายใต้ระบบ EPR โดยทันที อีกทั้งจะมีผล
ครอบคลุมประชากรทั้งหมดหลังจากเวลาผ่านไปหลายปี เช่น อาจมีการบัญญัติไว้ในกฎระเบียบว่าระบบ EPR 
จะครอบคลุมเพียงร้อยละ 20 ของครัวเรือนในปีแรก และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในปีถัดไป หากเป็นเช่นนี้ อาจเป็น
เหตุผลที่จะเสนอให้มีการด�าเนินระบบ EPR ในหนึ่งหรือสองเมือง หรือในบริบทที่เล็กกว่าระดับประเทศในช่วง
สองสามปีแรก  ก่อนที่จะขยายระบบให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ตามตัวอย่างนี้ ระบบ EPR สามารถด�าเนินการได้
ในระดับภูมิภาค แต่เป็นเพียงช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้น

   ตัวอย่างที่ 2: มีการบังคับใช้กฎหมาย EPR แต่เป็นการบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ในประเทศเท่านั้น เนื่องจากกฎ
ดังกล่าวไม่ใช่กฎระเบียบระดับประเทศ ระบบ EPR จึงไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ ก่อนที่จะมีการบังคับใช้
กฎหมาย จ�าเป็นต้องมีการจัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางของวัสดุ (material flow) ก่อน ทั้งนี้ มีทางเลือกสอง
ทางในการก�าหนดว่าบริษัทใดจะต้องช�าระเงินให้กับระบบ EPR และต้องช�าระเป็นจ�านวนเท่าใด:

 ก.  เฉพาะบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่ที่มีการออกกฎหมาย หรือบริษัทที่มีการส่งผลิตภัณฑ์เข้า 
  มาในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อการบริโภค ควรมีส่วนร่วมในระบบ  เพื่อให้ทางเลือกนี้สามารถใช้ได้จริง พื้นที่ดังกล่าว 
  จะต้องได้รับการก�าหนดพื้นที่อย่างชัดเจน (ซึ่งต้องมีการก�าหนดพื้นที่เช่นนี้ในระดับประเทศด้วย) เพื่อให้ 
  สามารถก�าหนดได้ว่าบริษัทใดที่ขนส่งผลิตภัณฑ์เข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว และมีปริมาณขนส่งเท่าใด หากมี 
  ข้อมูลดังกล่าว จะสามารถก�าหนดสัดส่วนโดยรวมของขยะบรรจุภัณฑ์ที่แต่ละบริษัทต้องรับผิดชอบ และ 
  เป็นการท�าให้ระบบ EPR สามารถน�ามาใช้ได้กับพื้นที่ขนาดเล็ก

 ข. โดยทั่วไป การก�าหนดพื้นที่ท�าระบบ EPR ที่แน่นอนนั้นไม่สามารถท�าได้ เช่นเดียวกับการก�าหนดปริมาณ 
  บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตหรือขนส่งโดยแต่ละบริษัทที่เข้ามาในพื้นที่ จากการที่ไม่สามารถด�าเนินการตามเงื่อนไขใน 
  ข้อ ก. ได้ บริษัทที่มีหน้าที่ (obliged companies) ทุกบริษัทจึงควรมีส่วนร่วมในระบบที่ใช้บังคับทั้งประเทศ  
  หากทราบรายรับของผู้ผลิตแต่ละรายในระดับประเทศ จะสามารถค�านวณสัดส่วนรายรับทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั่ว 
  ประเทศ และจะสามารถจัดตั้งระบบ EPR ได้จากข้อมูลดังกล่าว แม้ว่าจะมีการบังคับใช้ในแค่ภูมิภาคเดียวใน 
  ช่วงเริ่มต้น (ดูตัวอย่างที่ 1) ในบริบทเช่นนี้ อาจเป็นไปได้ที่จะพิจารณาถึงการก�าหนดข้อยกเว้นให้กับผู้ผลิตที่ 
  พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ผลิต และขนส่งสิ่งใดเข้าไปในบริเวณที่มีระบบ EPR เลย
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2. ระบบ EPR เป็นอุปสรรคในการแข่งขันระหว่างบริษัทหรือไม่

โครงการภาคสมัครใจที่ด�าเนินการโดยบริษัทต่าง ๆ อาจเป็นอุปสรรคในการแข่งขัน เนื่องจากบางบริษัทอาจไม่เข้า
ร่วม ในทางกลับกัน ระบบ EPR  ภาคบังคับท�าให้เกิดการสนับสนุนเงินที่มากขึ้น โดยก�าหนดให้ ทุก บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับระบบ ซึ่งเป็นการรักษาการแข่งขันอย่างเท่าเทียมระหว่างบริษัทด้วย (เช่น ท�าให้การ
แข่งขันเป็นธรรม/หลีกเลี่ยงผู้ฉวยผลประโยชน์ (free riders) ทั้งนี้ หากกรอบกฎหมาย EPR ไม่มีกลไกติดตามตรวจ
สอบและป้องกันการฉวยผลประโยชน์ อาจเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันได้แม้แต่ในระบบ EPR ภาคบังคับ

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 05

การจัดตั้ง PRO 

3. PRO คืออะไร

PRO มาจากค�าว่า Producer Responsibility Organisation หรือองค์กรความรับผิดชอบของผู้ผลิต PRO ท�าหน้าที่
เป็นผู้ควบคุมระบบภายใน EPR  PRO เป็นองค์กรที่บริษัทที่มีหน้าที่ (obliged companies) ร่วมกันจัดตั้งขึ้น หรือ
โดยบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งเป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบให้กับบริษัทที่มีหน้าที่แต่ละรายในการเก็บรวบรวม
และก�าจัดขยะ องค์กร PRO ท�าหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานระหว่างผู้ผลิต และผู้รับคืน/รีไซเคิลขยะ PRO จะรับ
เอาซึ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ผลิตทุกราย (หรือกลุ่มผู้ผลิต) และด�าเนินการรับคืน/รีไซเคิลขยะในนามของบริษัทเหล่า
นั้น PRO ยังมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ และด�าเนินการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในห่วง
โซ่อุปทาน

หน้าที่รับผิดชอบเหล่านี้ท�าให้ PRO เป็นองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญที่สุดภายในระบบ PRO มีหน้าที่จัดตั้ง 
พัฒนา และดูแลรักษาระบบ รวมถึงท�าหน้าที่แทนบริษัทที่มีหน้าที่ในการรับคืนขยะอีกด้วย

ในบางประเทศ ตัวย่อของ PRO ยังหมายถึง “Packaging Recycling Organisation” หรือ องค์กรเพื่อการรีไซเคิล
บรรจุภัณฑ์ ซึ่งหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวไม่ครอบคลุมหน้าที่รับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน และมีอ�านาจน้อยกว่า บาง
ครั้งอาจมีการใช้ค�าทั่วไป ได้แก่ “ผู้ควบคุมระบบ” (system operator) เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน แต่โดยมากแล้ว
สามารถอนุมานได้ว่า PRO หมายถึง ‘Producer Responsibility Organisation’ หรือองค์กรความรับผิดชอบของผู้
ผลิต

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 02
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4. เหตุใดผู้ผลิตและบริษัทอื่น ๆ จึงต้องให้ความสำาคัญกับการบังคับใช้ระบบ EPR สำาหรับบรรจุภัณฑ์

หลายบริษัทที่น�าบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ตลาดนั้นมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการ
ขยะ และบางบริษัท (โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรษัทข้ามชาติ) ได้ตกลงตามเป้าหมายในการจัดการขยะโดยสมัครใจไว้
แล้ว อย่างไรก็ตาม การให้บริการเก็บรวบรวม และการมีระบบรีไซเคิลที่เชื่อถือได้ส�าหรับขยะบรรจุภัณฑ์ในครัวเรือน
และขยะบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ นั้นมีต้นทุนค่อนข้างสูง การระดมทุนที่มีประสิทธิภาพจะสามารถท�าได้ต่อเมื่อมีการสมทบ
จากทุกบริษัทที่เป็นผู้น�าบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ตลาด สิ่งนี้คือสาเหตุหนึ่งที่บริษัทต่าง ๆ จึงควร
ให้ความสนใจในการใช้ระบบ EPR ภาคบังคับ ยิ่งไปกว่านั้น ระบบ EPR ท�าให้บริษัทมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดย
มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียม เนื่องจากระบบตั้งอยู่บนหลักการการรับผิดชอบร่วมกัน บริษัทที่ตัดสินใจที่จะมีบทบาท
เชิงรุกในระบบ EPR ตั้งแต่ขั้นต้นนั้น จะมีโอกาสในการก�าหนดการด�าเนินงานของระบบด้วย

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 05

5. ระบบ EPR ภาคสมัครใจเพียงพอหรือไม่

ระบบ EPR ภาคสมัครใจเป็นหนทางที่ดีในการรวบรวมประสบการณ์ที่หลากหลายที่แต่ละบริษัทได้รับผ่านโครงการ
น�าร่องต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ระบบการเก็บรวบรวมขยะระดับประเทศที่ครอบคลุมขยะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจะไม่
สามารถจัดตั้งขึ้นได้ตามความสมัครใจ

ระบบตามความสมัครใจมักมีข้อจ�ากัดในแง่จ�านวนของบริษัทที่เข้าร่วม พื้นที่ที่สามารถด�าเนินการได้ รวมถึงประเภท
และปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่ระบบสามารถเก็บรวบรวมและรีไซเคิลได้

เนื่องจากไม่มีการก�าหนดให้บริษัทใดต้องเข้ามามีส่วนร่วม บริษัทเหล่านี้จึงสามารถตัดสินใจเองว่าต้องการลงทุนใน
ระบบเป็นจ�านวนเท่าใด หมายความว่าระบบภาคสมัครใจจะไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวที่มีความมั่นคง
ส�าหรับการด�าเนินโครงการได้ เงินที่แต่ละบริษัทจ่ายให้กับระบบภาคสมัครใจมักจะน้อยกว่าค่าธรรมเนียมที่บริษัทที่
มีหน้าที่(obliged companies) ต้องช�าระภายใต้ระบบ EPR ภาคบังคับ นอกจากนี้ ระบบภาคสมัครใจนั้นแทบไม่มี
การติดตามผล หรือความเชี่ยวชาญขั้นสูงในการวางแผนระบบ เมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้ว ปัจจัยเหล่านี้เป็นข้อจ�ากัด
ของระบบดังกล่าว และระบบมักจะยุติการด�าเนินงานลงเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขั้นต้นแล้ว หรือเมื่อเงินทุนช่วงแรกได้
หมดไป

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 05
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6. ใครควรเป็นสมาชิกของ PRO

องค์กร PRO ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่น�าโดยภาคอุตสาหกรรม หมายความว่า PRO ได้รับการจัดตั้งโดยบริษัท สมาคม 
หรือองค์กรอื่น ๆ ในภาคเอกชน  PRO จะถูกก�ากับดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามบทบาท
และหน้าที่อย่างเหมาะสม แต่การบังคับใช้ระบบ EPR โดย PRO นั้นไม่ได้มีความเกี่ยวโยงโดยตรงกับหน่วยงานภาค
รัฐ แต่การจัดตั้ง PRO ขึ้นมาโดยหน่วยงานภาครัฐก็สามารถท�าได้เช่นกัน เช่น ในฐานะเป็นกรมภายในกระทรวง แต่
ทั้งนี้ PRO ที่น�าโดยอุตสาหกรรมจะเป็นที่ยอมรับมากกว่า PRO ที่น�าโดยรัฐ เพราะ PRO ของหน่วยงานภาครัฐและ
ระบบภาษีมีความเชื่อมโยงกัน จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่เงินสนับสนุนในระบบนั้นถูกน�าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น 
การแก้ปัญหาแบบที่ให้ภาคเอกชนเป็นผู้น�าคือการผลักดันให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อขยะของตนเองซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดความรับผิดชอบของผู้ผลิต  ในกรณีที่ PRO เป็นองค์กรของรัฐ กรอบกฎหมายที่รองรับต้องระบุชัดเจนด้วยว่า
หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบระบบ EPR

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 02

7. ภาครัฐควรมีบทบาทอย่างไร

การบังคับใช้กฎระเบียบที่ชัดเจนส�าหรับระบบ EPR นั้นเป็นหน้าที่ของภาครัฐ นอกจากนี้ ภาครัฐควรต้องติดตาม
ตรวจสอบระบบ หรืออย่างน้อยที่สุดต้องด�าเนินการให้มีกลไกการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดและเป้าหมายทั้งหมด และเพื่อรับประกันการแข่งขันที่เท่าเทียมส�าหรับทุกบริษัทที่เกี่ยวข้อง หน้าที่รับผิด
ชอบนี้รวมถึงการก�าหนดบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งด้วย ภาครัฐยังควรตรวจสอบระบบเป็น
ประจ�า และด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบตามสมควร 

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 05
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8. การมี PRO รายเดียว/การมี PRO หลายรายที่ดำาเนินการแข่งขันกัน ทางเลือกไหนดีกว่ากัน

อย่างน้อยที่สุดในขั้นเริ่มต้น การมี PRO เพียงรายเดียว หรือมี PRO หลายรายส�าหรับแต่ละพื้นที่เป็นสิ่งส�าคัญ และ
จะต้องไม่มี PRO มากกว่าหนึ่งรายที่ท�าการแข่งขันกัน ตัวอย่างเช่น การเก็บรวบรวม รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่มีน�้าหนัก
เบาบรรจุภัณฑ์จากภาคอุตสาหกรรม หรือแก้ว สามารถด�าเนินการได้โดย PRO ต่างรายกัน เพราะแต่ละการจัดการ
ขยะเหล่านี้ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างกัน

บางประเทศอาจมี PRO หลายรายที่ด�าเนินการแข่งขันกัน แม้กระนั้น ในประเทศเหล่านี้ระบบ EPR ล้วนเริ่มต้นจาก
การมี PRO เพียงรายเดียว โครงสร้างที่ประกอบด้วย PRO หลายรายจะสามารถด�าเนินการได้ต่อเมื่อมีกลไกการ
ติดตามตรวจสอบของใครของมัน และมีข้อมูลโดยรวมของปริมาณที่แต่ละ PRO มีส่วนร่วมในระบบ นี่เป็นหนทาง
เดียวในการป้องกันการฉวยผลประโยชน์ (free riding) และท�าให้มั่นใจว่า PRO ที่แข่งขันกันทั้งหมดนั้นได้จัดตั้งและ
ด�าเนินการในโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกันและได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการรีไซเคิลของตนอย่างครบถ้วน

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 05

การบริหารจัดการด้านการเงินและการกำาหนดค่าธรรมเนียมและการจ่ายเงิน

9. ระบบ EPR จะเพิ่มราคาผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องจ่ายอย่างมีนัยสำาคัญหรือไม่ และจะทำาให้ราคาผลิตภัณฑ์สูง
เกินไปสำาหรับผู้บริโภคที่มีรายได้ตำ่าหรือไม่

ระบบ EPR ควรต้องด�าเนินการในระดับประเทศ และครอบคลุมบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท เท่าที่จะเป็นไปได้ จะต้องมี
การควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด และมีโครงสร้างการก�ากับดูแลที่มั่นคงเพื่อยับยั้งการฉวยผลประโยชน์ หากมาตรการ
เหล่านี้สามารถใช้ได้อย่างแท้จริง ค่าใช้จ่ายของระบบดังกล่าวจะถูกเฉลี่ยไปให้บริษัทที่มีหน้าที่ (obliged compa-
nies)ทั้งหมด และบังคับกับบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท และท�าให้ราคาที่เพิ่มขึ้นส�าหรับบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นมีอัตราต�่า

หากค่าธรรมเนียมเฉลี่ยไปกับวัสดุทุกชิ้นที่เกี่ยวข้อง ราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นส�าหรับแต่ละชิ้นจะต�่า โดยที่ผู้บริโภคอาจ
ไม่ทันสังเกตเห็นราคาที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ขวดพลาสติกขนาดใหญ่หนัก 25 กรัม ค่าธรรมเนียม EPR อยู่ที่ 300 
ยูโรต่อตัน (ประมาณ 11,800 บาท/ตัน) ค่าธรรมเนียม EPR ส�าหรับขวดพลาสติกหนึ่งขวดจะอยู่ที่ 0.0075 ยูโร
เท่านั้น (ประมาณ 0.30 บาท) ยิ่งไปกว่านั้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะได้รับการจัดสรรและกระจายอย่างเป็นธรรม กล่าว
คือ ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมและก�าจัดบรรจุภัณฑ์นั้น 
โดยที่ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับน�้าหนักของบรรจุ
ภัณฑ์และวัสดุที่ใช้เพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากบริษัทที่มีหน้าที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้สะท้อนถึงปริมาณมลพิษที่ตนต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการระบบ EPR ทั้งหมด
จะถูกคิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียม EPR ซึ่งแตกต่างกันไปตามบริบทในแต่ละพื้นที่

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 03
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10. ค่าธรรมเนียม EPR มีความแตกต่างอย่างไรกับค่าธรรมเนียมและภาษีอื่นๆ ที่ต้องชำาระอยู่แล้วในหลาย 
ประเทศทั่วโลก

ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บโดยเทศบาล คือค่าธรรมเนียมส�าหรับการบริการ (เช่น การเก็บรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิล
ขยะ) ค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดการขยะของเทศบาลไม่สามารถน�ามาใช้เพื่อ “ขับเคลื่อน” การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ หรือเพื่อการส่งเสริมใช้วัสดุรีไซเคิลได้

ภาษี ในทางกลับกัน สามารถน�ามาใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมได้หลายรูปแบบ (เช่น ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรหรือการน�าเข้า) อาจมีการก�าหนดอัตราภาษีที่แตกต่างไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ   ซึ่งอาจรวมถึงวิธีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลที่ใช้ในผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ อย่างไรก็ตาม ภาษีที่ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์
เช่นนี้ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อวิธีการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการใช้งาน เว้นเสียแต่ว่า ภาษีจะสามารถสร้างแรง
จูงใจให้มีการใช้วัสดุรีไซเคิลส�าหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ใหม่ ภาษีใด ๆ ที่มีการช�าระจะเป็นการช�าระให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ และท้ายที่สุดกลายเป็นงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งสามารถน�าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ ดังนั้น ระบบที่อ้างอิง
กับเงินภาษีจึงไม่สอดคล้องกับหลักการที่ก�าหนดให้ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบขยะของตน

ค่าธรรมเนียม EPR  ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของระบบ EPR ทั้งระบบ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการเก็บรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลขยะด้วย (หรือการบ�าบัดขยะในกรณีที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้) การติดต่อ
สื่อสาร การเก็บขยะที่ทิ้งไม่เป็นที่และต้นทุนในการก�าจัดบรรจุภัณฑ์ที่หน่วยงานเทศบาลเป็นผู้ด�าเนินการอยู่ ค่าใช้
จ่ายมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณของบรรจุภัณฑ์ในตลาดภายในประเทศ และวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์
นั้น ๆ ทั้งนี้ ควรต้องมีการพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมเมื่อประเมินค่าธรรมเนียม EPR เช่น ความสามารถในการรีไซเคิล
ของวัสดุ และสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลที่มีการน�ามาใช้ หมายความว่า ค่าธรรมเนียม EPR สามารถใช้เพื่อจูงใจทั้งใน
ด้านการออกแบบ และการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการใช้งานด้วย

 

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 01

11. จะสามารถป้องกันการจ่ายค่าธรรมเนียม EPR ซำ้าซ้อนได้อย่างไร

ค่าธรรมเนียม EPR ไม่ควรมีการช�าระซ�้าสองครั้งส�าหรับบรรจุภัณฑ์ชิ้นเดียวกันในห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น จึงเป็นสิ่ง
ส�าคัญมากที่จะต้องมีการก�าหนดต�าแหน่งในห่วงโซ่อุปทานที่จะสามารถระบุตัวบริษัทที่มีหน้าที่ (obliged compa-
nies) แต่ละรายได้อย่างชัดเจน จากประสบการณ์แสดงให้เห็นว่า การก�าหนดต�าแหน่งที่ดีที่สุด ได้แก่ จุดที่บริษัทต่าง 
ๆ น�าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเพื่อการบริโภคในประเทศที่มีกฎหมายรองรับระบบ EPR เมื่อมีการน�าเข้าสู่ตลาดแล้ว
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกบริโภคและก�าจัดภายในประเทศ ส�าหรับระบบ EPR บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่นี้ได้แก่ 
บริษัทที่ใช้บรรจุภัณฑ์ ผู้บรรจุ และเจ้าของยี่ห้อ (ซึ่งอาจเรียกรวมกันว่า “ผู้ผลิต”) และบริษัทที่น�าเข้าสินค้าเพื่อการ
จ�าหน่ายและการบริโภคภายในประเทศ ทั้งผู้ผลิตและผู้น�าเข้ามีหน้าที่ต้องช�าระเงินให้กับระบบ EPR

บรรจุภัณฑ์เพื่อการบริการอาจถือได้ว่าเป็นข้อยกเว้น เพราะบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวจะถูกใช้ ณ จุดที่มีการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ การระบุตัวผู้บรรจุต้องใช้ความพยายามอย่างมากและเป็นการเปิดช่องให้ผู้ฉวยผล
ประโยชน์ (free riders) ดังนั้น ค่าธรรมเนียมส�าหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จึงมักเป็นความรับผิดชอบบริษัทที่จ�าหน่าย
บรรจุภัณฑ์เพื่อการบริการที่ยังไม่ได้มีการบรรจุให้กับร้านค้าปลีก ร้านอาหารริมทาง หรือสถานที่อื่น ๆ ที่จะมีการใช้
บรรจุภัณฑ์เพื่อการบริการดังกล่าว

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 03
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12. บรรจุภัณฑ์ประเภทใดบ้างที่ควรอยู่ในระบบ EPR

บรรจุภัณฑ์จากภาคอุตสาหกรรมสามารถเก็บรวบรวมและรีไซเคิลได้โดยเป็นความรับผิดชอบบริษัทเอง (ส่วนมาก 
บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มักประกอบด้วยวัสดุประเภทเดียว มีความชัดเจนว่าขยะเกิดขึ้น ณ แหล่งใด ท�าให้ง่ายต่อการ
รับคืน และสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้ในห่วงโซ่อุปทาน) ระบบ EPR แบบกลุ่มไม่มีความจ�าเป็นส�าหรับบรรจุ
ภัณฑ์จากภาคอุตสาหกรรม หรือ บรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากแหล่งก�าเนิดอื่น ๆ เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงบรรจุภัณฑ์ ณ 
ต�าแหน่งต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานเข้ากับผู้ผลิตที่ผลิตบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวแต่แรกได้ ระบบการก�าจัดขยะเองก็มีการใช้
อยู่แล้วส�าหรับการจัดการขยะดังกล่าว

แต่กรณีเดียวกันนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์ในครัวเรือนหรือแหล่งอื่นที่เทียบเท่า ในระบบ EPR หน้าที่รับ
ผิดชอบในการจัดการขยะของผู้ผลิตและผู้น�าเข้า จะถูกโอนไปยัง PRO ดังนั้น บรรจุภัณฑ์จากครัวเรือน และแหล่ง
อื่นที่เทียบเท่าจึงควรรวมอยู่ในระบบ EPR ด้วย และบรรจุภัณฑ์ส�าหรับการบริการและการขนส่งก็เช่นกัน

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 03

การขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีหน้าที่

13. เหตุใดจึงจำาเป็นต้องมีการขึ้นทะเบียนและจะจัดทำาระบบการขึ้นทะเบียนได้อย่างไร

หน้าที่หลักของการขึ้นทะเบียน ได้แก่ การท�าให้มั่นใจว่า บริษัทมีการขึ้นทะเบียนและเพื่อป้องกันการฉวยผล
ประโยชน์ (free riding) การขึ้นทะเบียนจะให้ข้อมูลว่าด้วยเรื่องคุณภาพ และส่วนประกอบของวัสดุในบรรจุภัณฑ์
ของบริษัทที่มีหน้าที่ (obliged companies) PRO จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการก�าหนดค่าธรรมเนียม และระบุตัวผู้
ฉวยผลประโยชน์ บริษัทที่มีหน้าที่จะต้องรายงานปริมาณบรรจุภัณฑ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้อง
ได้รับการบันทึกไว้เพื่อก�าหนดว่าแต่ละบริษัทจะต้องช�าระเงินให้กับ PRO เป็นจ�านวนเท่าใด 

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 04
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14. จะมั่นใจได้อย่างไรว่าบริษัทได้ขึ้นทะเบียนแล้ว

รายชื่อบริษัทที่ขึ้นทะเบียนแล้วควรได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส�านักทะเบียน ซึ่งจะท�าให้ใครก็ได้สามารถตรวจ
สอบได้ว่าบริษัทที่น�าผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริการเข้าสู่ตลาดในประเทศนั้น ได้ขึ้น
ทะเบียนและช�าระค่าธรรมเนียม EPR แล้วหรือไม่

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 04

15. บริษัทใดบ้างที่ต้องขึ้นทะเบียน

บริษัทที่มีหน้าที่ (obliged companies) ที่ต้องช�าระค่าธรรมเนียม EPR ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ของตน จะต้องขึ้น
ทะเบียนและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนให้ครบถ้วน หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนต้องมีการก�าหนดไว้อย่างชัดเจนใน
กฎหมาย

กฎระเบียบว่าด้วย EPR ส่วนใหญ่มักก�าหนดค�านิยามของบริษัทที่มีหน้าที่ ว่าเป็นบริษัทที่น�าผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ 
เข้าสู่ตลาด “เป็นครั้งแรก” บริษัทที่น�าผลิตภัณฑ์ที่มีการบรรจุเข้าสู่ตลาดจึงมีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียน ซึ่งหมายความ
ว่าบริษัทใด ๆ ที่น�าเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ ต้องขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินให้กับ PRO ส�าหรับบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ 
เช่นเดียวกันส�าหรับบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ และน�าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดภายในประเทศ บริษัทที่ผลิต
เพื่อการส่งออกโดยเฉพาะไม่มีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนในประเทศที่ตนผลิตผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ควรต้องพิจารณาก�าหนด
กฎระเบียบต่างหากส�าหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริการ (ดูค�าถามที่ 11 ข้างต้นเพิ่มเติม)

ระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนต้องระบุด้วยว่าภาคส่วนใดเป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนเมื่อการผลิต (การบรรจุ) 
เป็นการกระท�าในนามของบุคคลที่สาม การบรรจุดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นเจ้าของสินค้ายี่ห้อหนึ่ง 
แต่สินค้ายี่ห้อนั้นได้รับการผลิตและบรรจุโดยบุคคลที่สาม แทนที่จะเป็นเจ้าของสินค้ายี่ห้อนั้นโดยตรง ในบริบทเช่นนี้ 
บริษัทที่ให้บริษัทอื่นด�าเนินการบรรจุแทนมีหน้าที่จะต้องขึ้นทะเบียน

การขึ้นทะเบียนควรมีข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทขั้นพื้นฐาน ที่ยืนยันว่าบริษัทนั้นมีหน้าที่ รวมถึงควรต้องมีข้อมูล
เฉพาะว่าด้วยปริมาณและจ�านวนของบรรจุภัณฑ์ที่มีการผลิต (ถ้าเป็นไปได้) ขอบเขตของข้อมูลที่จ�าเป็นขึ้นอยู่กับวิธี
การคิดค่าธรรมเนียม โดยการคิดค่าธรรมเนียมอาจขึ้นอยู่กับปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทผลิตตามแต่ละประเภท
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ของวัสดุที่ก�าหนด จ�านวนหน่วยที่ผลิต (ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณที่บรรจุด้วย) เท่านั้น หรืออาจขึ้นอยู่กับทั้งสองหลัก
เกณฑ์ร่วมกัน

นอกจากนี้ ยังอาจเชื่อมโยงใบอนุญาตจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เข้ากับทะเบียนก็ได้ การด�าเนินการดังกล่าว
จะเป็นการป้องกันไม่ให้บริษัทที่ไม่ขึ้นทะเบียนท�าการจ�าหน่ายสินค้าดังกล่าว

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 04

การออกแบบกฎหมายที่กำากับดูแลระบบ EPR 

16. กรอบกฎหมายใดที่จำาเป็น

ระบบ EPR ภาคบังคับจะไม่สามารถด�าเนินการได้ เว้นแต่จะมีการก�ากับดูแลในด้านต่าง ๆ ของระบบด้วยกฎระเบียบ
ที่เหมาะสม หากกล่าวโดยเจาะจง แง่มุมดังกล่าวได้แก่ การก�าหนดค�านิยาม เงื่อนไขที่จะบังคับใช้กับผู้ผลิต ผู้น�าเข้าที่
มีหน้าที่ PRO รวมถึงการด�าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการก�าหนดบทบัญญัติว่าด้วยระบบการเก็บรวบรวม รีไซเคิล
ขยะไว้โดยละเอียด พร้อมทั้งมีการก�าหนดเป้าหมายที่สามารถบริหารจัดการและวัดผลได้ นอกจากนี้ ยังควรมีการ
ก�าหนดระบบการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้ที่เหมาะสมไว้ในตัวบทกฎหมายเช่นกัน พร้อมด้วยบทลงโทษในกรณี
ที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าว กรอบการก�ากับดูแลอาจมีการก�าหนดไว้โดยกฎหมาย หรือบทบัญญัติใด ๆ ที่
เหมาะสม ที่สอดคล้องกับระบบกฎหมายของประเทศนั้น ๆ 

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 05
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17. ขั้นตอนที่สำาคัญที่สุดในการออกแบบกฎหมายคืออะไร

เป้าหมาย คือ การเดินหน้าจากการเป็นระบบภาคสมัครใจไปสู่ระบบ EPR ภาคบังคับ ขั้นตอนแรกที่ส�าคัญคือ การ
เสาะหาพันธมิตร (รัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ พรรคการเมืองหลัก ผู้ผลิต ผู้น�าเข้า องค์กร NGO) การกระท�าดัง
กล่าวจ�าเป็นต้องมีการระบุวัตถุประสงค์และหนทางในการบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงการเชื่อมต่อกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ ไม่ว่าจะโดยการประชุมแบบตัวต่อตัว หรือผ่านงานประชุมที่ใหญ่ขึ้น หรือจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ขั้นตอนต่อมาได้แก่การรวมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสอภิปรายหารือถึงหนทางเฉพาะในการแก้ปัญหา 
และรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวจากต่างประเทศ เมื่อขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ควรที่จะสามารถ
ร่างกรอบการด�าเนินงานขั้นต้นได้

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 05

18. ใครควรมีส่วนร่วมในการออกแบบกฎหมาย

ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจทางการเมืองทั้งหมดจะต้องได้รับการรายงานถึงแผนในการจัดท�ากฎหมายว่าด้วย EPR และต้อง
มีส่วนร่วมในกระบวนการนั้นด้วย ยิ่งกรอบการก�ากับดูแลได้รับการยอมรับในวงกว้างมากเท่าใด การบังคับใช้กรอบ
การก�ากับดูแลจะยิ่งง่ายมากขึ้นเท่านั้น ในบริบทของระบบ EPR เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่จะต้องรวมบริษัทที่จะมีหน้าที่ 
(obliged companies)สมทบทุนและบริหารจัดการระบบใหม่นี้ หรือบริษัทที่มีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นส่วน
หนึ่งของ PRO ไว้ในระบบด้วย อีกทั้ง ควรมีการปรึกษาและรวมบริษัทดังกล่าวไว้ในการอภิปรายใด ๆ ตั้งแต่ช่วงเริ่ม
ต้น บริษัทเหล่านี้อาจเริ่มกระบวนการจัดตั้งกรอบการก�ากับดูแลระบบ EPR ด้วยตนเองก็ได้ นอกจากนี้ ยังควรต้อง
รวมเอาผู้ที่มีบทบาททั้งหมดที่มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จในการใช้ระบบนี้ด้วย ผู้ที่มีบทบาทดังกล่าว ประกอบด้วย 
ผู้ผลิต องค์กรเพื่อผู้บริโภค หน่วยงานของรัฐระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ผู้รีไซเคิล PRO องค์กร NGO และ ใน
บางกรณีอาจรวมถึงหน่วยงานที่ก�าหนดมาตรฐานด้วย

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 05
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การเก็บรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์

19. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อต้นทุนของการเก็บรวบรวมขยะ

ปัจจัยหลักได้แก่ บริบทในพื้นที่ (โดยปกติแล้วระบบการเก็บรวบรวมขยะบนพื้นที่เกาะ หรือในพื้นที่ชนบทมักจะมีค่า
ใช้จ่ายที่มากกว่า) ประเภทของระบบการเก็บรวบรวมขยะที่ใช้ (การเก็บรวบรวมจากแหล่งขยะตามริมถนนมักจะมี
ราคาสูงกว่าการน�าขยะไปทิ้งยังจุดรวบรวมขยะส่วนกลาง) ระยะห่างของการเก็บรวบรวมแต่ละครั้ง ปริมาณขยะ
ทั้งหมดที่ต้องเก็บรวบรวม และระยะทางระหว่างจุดเก็บรวบรวมไปยังโรงคัดแยกขยะ

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 05

20. ระบบเก็บรวมรวมแบบใดดีที่สุด 

ระบบเก็บรวบรวมที่เลือกใช้จะขึ้นอยู่กับบริบท ในเขตเมืองที่ประชากรหนาแน่น การก�าหนดจุดเก็บรวบรวมในที่
สาธารณะมักจะท�าได้ง่ายกว่าการวางโครงสร้างที่จ�าเป็นส�าหรับระบบเก็บขยะแยกประเภทจากริมถนน ในชนบท
ระบบเก็บขยะแยกประเภทจากริมถนน มักจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ที่ส�าคัญคือต้องให้แน่ใจว่าระบบเก็บรวบรวมนั้น
ครอบคลุมประชาชนทั้งหมด เป็นที่รู้จักและประชาชนยินดีใช้งาน

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 06
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การคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์

21. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนการคัดแยกขยะมีอะไรบ้าง

ต้นทุนในการคัดแยกขยะขึ้นอยู่กับประเภทของขยะที่เก็บรวมรวมสถานที่คัดแยก และแรงงาน การคัดแยกด้วยมือ
เป็นทางเลือกที่ดีหากระบบสามารถเก็บรวบรวมขยะที่สะอาดและเป็นขยะประเภทเดียวกัน ในทางกลับกัน หาก
ต้องการใช้ระบบคัดแยกด้วยเครื่องกลที่ทันสมัย จ�าเป็นต้องจ�ากัดการปนเปื้อนให้มากที่สุดและจัดการให้ขยะที่เก็บมา
นั้นเป็นประเภทขยะที่โรงงานคัดแยกสามารถจัดการได้

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 07

22. โรงงานคัดแยกควรคัดแยกขยะประเภทใด

โรงงานคัดแยกควรมีการแยกบรรจุภัณฑ์คละประเภทตามกลุ่มหรือประเภทที่จ�าหน่ายได้แล้วท�าการบีบอัดเพื่อลด
ปริมาตรในการขนส่ง แม้แต่บรรจุภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมมาเป็นประเภทเดียวกันก็ต้องคัดแยกวัสดุที่ไม่ควรจะปนอยู่ออก
ไปเพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะท�าให้รีไซเคิลได้ยากขึ้นและจ�าหน่ายต่อล�าบาก ยกเว้นภาชนะที่เป็นแก้วที่จะถูกคัด
แยกออกไปในกระบวนการรีไซเคิล จึงไม่จ�าเป็นต้องคัดแยกออกทันทีหลังเก็บรวบรวมจากครัวเรือน 

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 07
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23. องค์ประกอบหลักและค่าใช้จ่ายของโรงงานคัดแยกมีอะไรบ้าง

โรงงานคัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่มีน�้าหนักเบาที่ทันสมัยควรต้องมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

•   กลไกการเปิดถุงเพื่อแยกบรรจุภัณฑ์คละประเภท (หากเก็บรวบรวมใส่ถุงมา) 
•   ระบบจ�าแนกประเภท ระบบนี้จะคัดกรองวัสดุที่เก็บรวบรวมและแบ่งออกเป็น 3-5 ประเภทตามขนาดและความ

หยาบของขยะแต่ละชิ้น ท�าให้ระบบสามารถกรองขยะชิ้นเล็กและขยะอินทรีย์ออกไปได้ และสามารถก�าจัดวัสดุ
ชิ้นใหญ่ที่อาจก่อปัญหาระหว่างการคัดแยก ส่วนวัสดุที่เหลือก็จะมีขนาดมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน (ขนาดที่แท้จริง
ขึ้นอยู่กับขนาดของบรรจุภัณฑ์) ท�าให้คัดแยกได้ง่าย 

•   ระบบเป่าด้วยลมเพื่อแยกฟิล์มและกระดาษ 
•   ระบบแยกด้วยแม่เหล็กเพื่อเก็บกู้โลหะเหล็ก/แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก 
•   ระบบแยกด้วยการไหลวนของกระแสไฟฟ้าเพื่อแยกโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Eddy current separation)
•   ระบบแยกด้วยแสงที่ใช้เซ็นเซอร์ 

ระบบข้างต้นไม่เหมาะกับขยะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้วหรือกระดาษที่มักจะมีการเก็บรวบรวมแยกวัสดุอยู่แล้วซึ่งจะมี
กระบวนการคัดแยกเฉพาะ 

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 07

การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้รวบรวมขยะนอกระบบ (informal sector)   

24. กลุ่มผู้รวบรวมขยะนอกระบบ (informal sector) ควรได้รับค่าตอบแทนตามปริมาณขยะที่เก็บหรือไม่

หากมีการจัดเก็บขยะอย่างไม่เป็นทางการโดยกลุ่มผู้เก็บขยะหรือซาเล้ง การให้ค่าตอบแทนกับกลุ่มผู้รวบรวมขยะ
นอกระบบ ควรคิดตามปริมาณขยะรีไซเคิลที่เก็บได้ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้จะจูงใจให้ผู้รวบรวมเก็บเฉพาะขยะที่มีมูลค่า 
โดยไม่มีการเก็บขยะประเภทอื่น หากต้องการให้เกิดระบบจัดการขยะมีความยั่งยืน ต้องมีการเก็บรวบรวมขยะทุก
ประเภท รวมถึงขยะที่มีมูลค่าน้อยหรือไม่มีมูลค่าเลย  เพื่อให้มีการเก็บขยะทุกประเภท จึงต้องมีการให้ค่าตอบแทน
ในรูปของค่าจ้างให้กับผู้ให้บริการเก็บรวบรวม คัดแยก รีไซเคิล และก�าจัด แทนการให้ค่าตอบแทนตามมูลค่าของ
ขยะที่เก็บมาได้ กล่าวคือ ควรมีการบูรณาการกลุ่มผู้รวบรวมขยะนอกระบบเข้ามาในระบบ และท�าสัญญาว่าจ้าง
อย่างเป็นทางการ

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 08

|  197

ถัดไปก่อนหน้าเมนู อภิธานศัพท์ รายงานการศึกษาย้อนกลับ

https://prevent-waste.net/en/epr-toolbox


25. กลุ่มผู้รวบรวมขยะนอกระบบ (informal sector) ควรต้องขึ้นทะเบียนหรือไม่ หากทำางานภายใต้
ระบบ EPR 

หากแรงงานนอกระบบ (informal worker) ท�างานในระบบ EPR ในนามของ PRO โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วน
ธุรกิจหรือเป็นผู้รับเหมาอิสระก็ควรต้องขึ้นทะเบียน คนที่ท�างานนอกระบบในปัจจุบันต้องมีสัญญาจ้างงานหรือ
สัญญาการให้บริการที่เหมาะสม หากพวกเขาได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทจัดการขยะเพื่อรวบรวม หรือคัดแยกขยะ 
หรือท�างานในนามของบริษัท

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 08

26. ใครคือผู้จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้เก็บรวบรวมขยะนอกระบบ (informal worker) ภายใต้ระบบ EPR  

หากผู้เก็บรวบรวมขยะนอกระบบท�างานให้กับหรือท�างานในนามของ PRO โดยตรง ไม่ว่าจะในฐานะหุ้นส่วนธุรกิจ
หรือเป็นผู้รับเหมาอิสระ PRO ก็จะเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้โดยตรง หากเป็นลูกจ้างหรือท�างานในนามของบริษัทอื่น
ที่ให้บริการแก่ PRO ทางบริษัทว่าจ้างก็จะเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทน

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 08
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การสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนแยกขยะบรรจุภัณฑ์ ณ แหล่งกำาเนิด

27. อะไรคือบทบาทของหน่วยงานเทศบาล/หน่วยงานส่วนท้องถิ่น

สิ่งท้าทายที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับเทศบาลและหน่วยงานท้องถิ่น คือ การท�าให้แน่ใจว่าประชาชนทุกคนมีความรู้และ
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเก็บรวบรวมของเสีย รวมทั้งการแยกขยะบรรจุภัณฑ์และขยะรีไซเคิลอื่นๆ หน่วยงานท้องถิ่นเป็น
หน่วยประชาสัมพันธ์หลักที่จะสามารถสร้างความตระหนักให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้ เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก 
โรงเรียน มหาวิทยาลัย ชมรม และองค์กรอื่น ๆ ภารกิจที่แน่นอนของหน่วยงานท้องถิ่นจะต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
และบทบาทในระบบ EPR ก็จะมีความหลากหลายตามความเหมาะสม

PRO จะต้องท�างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่น วิธีออกแบบระบบ EPR คือ การให้เทศบาล/หน่วยงานท้องถิ่น
ด�าเนินการเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์ในนามของ PRO และให้ PRO จ่ายค่าตอบแทนให้กับหน่วยงานนั้นส�าหรับบริการ
ดังกล่าว

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 09

28. ประชาชนกลุ่มใดมีความสำาคัญที่สุดในระบบการแยกเก็บรวบรวม 

สิ่งที่ส�าคัญคือการที่ประชาชนทั้งหมดในพื้นที่/ประเทศได้มีส่วนร่วมในระบบการแยกเก็บและรวบรวมไม่ว่าจะเป็น
ระบบใด สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน และมหาวิทยาลัยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วยิ่งขึ้นได้โดยการเป็น
ผู้ขับเคลื่อน    ขั้นแรกคือการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับขยะ วิธีการจัดการ และผลเสียที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มี
การจัดการขยะอย่างถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 09
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การจัดตั้งระบบมัดจำาคืนเงิน (DRS) 

29. ระบบมัดจำาคืนเงินสามารถใช้กับบรรจุภัณฑ์ประเภทใดได้บ้าง 

ขวด PET กระป๋องเครื่องดื่มและขวดแก้วมีความเหมาะสมกับระบบมัดจ�าคืนเงินเป็นพิเศษ เพราะสามารถเก็บรักษา 
แยก และรีไซเคิลได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถคืนขวด PET และกระป๋องเครื่องดื่มได้ง่ายที่เครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล 
ในขณะที่บรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น เช่น กล่องเครื่องดื่มหรือซองพลาสติกไม่เหมาะกับระบบมัดจ�าคืนเงิน

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 10

30. สามารถจัดตั้งระบบมัดจำาคืนเงินระดับท้องถิ่นได้หรือไม่ 

หากต้องการจัดตั้งระบบมัดจ�าคืนเงินขนาดย่อม เช่น ระบบที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ตลาดของบริษัทที่
ประกอบกิจการในพื้นที่ หรือในงานกิจกรรมสาธารณะ ระบบมัดจ�าคืนเงินทางตรงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
เพราะมีการบริหารจัดการที่จ�าเป็นไม่มาก

รูปแบบของระบบมัดจ�าคืนเงินที่ง่ายที่สุดคือใช้ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้บริโภคและร้านค้าปลีก ในรูปแบบนี้ ผู้
ซื้อสินค้าจะต้องจ่ายค่ามัดจ�าในอัตราคงที่ซึ่งจะรวมอยู่ในราคาซื้อมาตรฐาน เมื่อบริโภคสินค้าแล้ว ผู้ซื้อสามารถน�ามา
คืนได้ที่จุดจ�าหน่าย ซึ่งท�าหน้าที่เป็นจุดรับคืนจุดเดียวในระบบนี้อีกด้วย เมื่อน�าบรรจุภัณฑ์มาคืนแล้ว ร้านค้าปลีกจะ
คืนเงินค่ามัดจ�าให้กับผู้ซื้อที่มีใบเสร็จ โดยคืนค่ามัดจ�าเป็นเงินสดหรือในรูปแบบของใบส�าคัญจ่าย 

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 10
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31. มีระบบการสร้างแรงจูงใจอื่นนอกจากระบบมัดจำาคืนเงินหรือไม่ 

การใช้ระบบมัดจ�าคืนเงินไม่ใช่วิธีเดียวที่จะส่งเสริมให้ประชาชนน�าบรรจุภัณฑ์เปล่ามาคืน ผู้ค้าปลีกหรือบริษัทผู้ผลิต
สินค้าอุปโภคบริโภคสามารถสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนน�าบรรจุภัณฑ์มาคืนในรูปแบบอื่น เช่น เงินสด สินค้า บริการ 
เครดิตเติมเงิน ค่าโทรศัพท์ การช�าระค่าตอบแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือออกใบส�าคัญจ่าย

แนวทางที่จะทำาให้การรีไซเคิลมีคุณภาพสูง

32. ควรส่งเสริมกระบวนการรีไซเคิลประเภทใดบ้าง 

หากดูตามล�าดับชั้นของขยะ (waste management hierarchy) แล้ว ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการไม่สร้างขยะเลย 
หากเป็นไปไม่ได้ สิ่งถัดมาคือการน�าขยะบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ�้าหรือเตรียมเพื่อการน�ากลับมาใช้ซ�้า ตามด้วยการ
รีไซเคิล การบ�าบัด และหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงค่อยส่งไปก�าจัด กระบวนการรีไซเคิลที่ดีที่สุดคือกระบวนการที่
สามารถน�าวัสดุกลับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คล้ายกับของเดิม ส�าหรับบรรจุภัณฑ์แล้ว กระบวนการดังกล่าว 
ได้แก่ การน�าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วมาสร้างผลิตภัณฑ์ทุติยภูมิที่มีองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตใกล้เคียงกับ
ของเดิมมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบรรจุภัณฑ์มักมีองค์ประกอบของพลาสติกผสมหรือวัสดุผสมอื่น การ
รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์โดยไม่ให้คุณภาพลดลง (downcycling) นั้นมีข้อจ�ากัด เพราะฉะนั้นจึงจ�าเป็นที่จะต้องพิจารณา
เทคนิคการจัดการขยะที่มีอยู่เทียบกับล�าดับชั้นของขยะแต่ละประเภทโดยละเอียด

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 11
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33. จะส่งเสริมการรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูงได้อย่างไร 

การผลิตสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพสูงจากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วจ�าเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูง ซึ่ง
ประกอบด้วยระบบบ�าบัดและคัดแยกที่ดี วัสดุรีไซเคิลไม่จ�าเป็นต้องน�ามาใช้สร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่เสมอไป สิ่งส�าคัญ
อันดับแรกคือการลดความจ�าเป็นของวัตถุดิบใหม่หรือวัตถุดิบบริสุทธิ์ (virgin material) โดยน�าวัตถุดิบรีไซเคิล 
(recyclables) มาใช้ทดแทน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ วัตถุดิบทุติยภูมิมีคุณภาพตามข้อก�าหนดหลักเทียบเท่ากับ
วัตถุดิบใหม่ หมายความว่าวัสดุรีไซเคิลต้องมีลักษณะตามคุณสมบัติตามที่ได้รับการควบคุมไว้อย่างชัดเจน และต้อง
คงไว้ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเช่นเดียวกันกับการใช้วัตถุดิบใหม่ วัสดุรีไซเคิลจะท�าตามข้อก�าหนดเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อบรรจุ
ภัณฑ์เดิมออกแบบมาให้ง่ายต่อการรีไซเคิล และต้องมีเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ส�าหรับการ
แปรรูปวัสดุทุกประเภทที่ต้องมีการรีไซเคิล

34. จะสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมรีไซเคิลได้อย่างไร 

การส่งเสริมการลงทุน ต้องมีความน่าเชื่อถือในการวางแผนให้กับบริษัทรีไซเคิลเพื่อการประกอบกิจการ หากต้องการ
ให้การลงทุนมีก�าไร วัตถุดิบทุติยภูมิต้องสามารถจัดหาได้ง่ายและมีเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตลอดวงจร
การวางแผน (เช่น รอบ 5 ปี) การจัดตั้งระบบ EPR ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่เข้มแข็ง จะมีส่วนช่วยให้
สามารถสร้างบริบทที่ดีส�าหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมรีไซเคิล สิ่งที่จูงใจที่สุดคือ กฎหมายที่มั่นคงที่ก�าหนดเป้า
หมายในการเก็บรวบรวมและการรีไซเคิลที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม พร้อมมีมาตรการในการบังคับใช้ ซึ่งจะ
สร้างความแน่นอนให้กับผู้ลงทุนเป็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนเพิ่มอีก
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การเพิ่มความสามารถในการรีไซเคิลขยะบรรจุภัณฑ์  

35. ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ 

ความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้

• ต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรีไซเคิลได้ ขั้นตอนการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์จะต้องค�านึงถึง
 ความสามารถในการรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด 
•  ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บรวบรวม คัดแยก รีไซเคิลที่เหมาะสมกับประเภทของบรรจุภัณฑ์ และต้องเป็น 
 ส่วนหนึ่งของระบบการรีไซเคิลที่สามารถเข้าถึงได้ 

ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้รีไซเคิลได้แต่กลับไม่มีการรีไซเคิลในทางปฏิบัติ เพราะไม่มีการเก็บรวบรวม 
คัดแยก หรือไม่มีการน�าส่งไปยังโรงงานรีไซเคิล จะไม่นับว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ 

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 12

36. เราจะมีอิทธิพลต่อความสามารถในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ได้อย่างไร

ความสามารถในการรีไซเคิลอาจเพิ่มขึ้นได้โดยการให้โบนัสเป็นเงินสดส�าหรับบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ หรือ การ
ก�าหนดบทลงโทษส�าหรับบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลไม่ได้ การลดหย่อนค่าธรรมเนียม EPR ภายในระบบ EPR จะสามารถ
สร้างแรงจูงใจได้   การเก็บภาษีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการเงินที่น�ามาใช้ได้เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการรีไซเคิล  การก�าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับและระบบการติดฉลาก/ระบบรับรองคุณภาพก็เป็น
อีกหนทางหนึ่งที่จะส่งเสริมการรีไซเคิล 

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์จ�านวนมากที่ยังไม่ทราบว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทไหนรีไซเคิลได้ หรืออาจไม่
ทราบว่าองค์ประกอบใดในบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการรีไซเคิล เพราะฉะนั้น ขั้นตอนส�าคัญของการปรับปรุงความ
สามารถในการรีไซเคิล คือ การสื่อสารกันระหว่างผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และบริษัทรีไซเคิล

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 12
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37. เราจะส่งเสริมการใช้รีไซเคลท (recyclates) ได้อย่างไร 

มีหลายปัจจัยที่สามารถเพิ่มการใช้รีไซเคลท และหลากหลายวิธีการเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว
ผู้ผลิตที่ใช้วัตถุดิบทุติยภูมิจะต้องมั่นใจว่าวัสดุมีคุณภาพในระดับเดียวกันกับวัตถุดิบปฐมภูมิที่ไม่ใช่วัสดุรีไซเคิล 
หมายความว่า ผู้รีไซเคิลจ�าเป็นต้องด�าเนินการเพื่อให้มีรีไซเคลทคุณภาพสูงในปริมาณสม�่าเสมอและเชื่อถือได้ 
นอกจากนี้ยังต้องมีตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล หรืออาจต้องสร้างตลาดขึ้นมาเอง ซึ่ง
อาจท�าได้โดยการให้ผู้มีอ�านาจ ภาครัฐด�าเนินการตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวที่ส่งเสริมการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
รีไซเคิล วิธีการนี้ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีไปพร้อมกับการสร้างความประหยัด
ต่อขนาดซึ่งจ�าเป็นต่อการสร้างตลาด อีกหนทางหนึ่งคือการก�าหนดมาตรฐานที่ต้องมีการใช้รีไซเคลทไว้ในกฎหมาย 
เช่น บทที่ 6 (5) ของ EU Single Use Plastic Directive ที่กล่าวไว้ว่า:

“ส�าหรับขวดเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในส่วน F ของภาคผนวก ประเทศสมาชิกทุกประเทศต้องรับประกันให้ได้ว่า:

(ก) จากปีค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) เป็นต้นไป ขวดเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในส่วน F ของภาคผนวกที่มี polyethyle-
ne terephthalate เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต (‘ขวด PET’) จะมีส่วนประกอบเป็นพลาสติกรีไซเคิล
อย่างน้อยร้อยละ 25 ค�านวณเป็นค่าเฉลี่ยของขวด PET ทั้งหมดที่วางจ�าหน่ายในตลาดของอาณาเขตประเทศ
สมาชิกนั้น ๆ และ

(ข) จากปีค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) เป็นต้นไป ขวดเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในส่วน F ของภาคผนวก จะมีส่วน
ประกอบเป็นพลาสติกรีไซเคิลอย่างน้อยร้อยละ 30 ค�านวณเป็นค่าเฉลี่ยของขวดประเภทเดียวกันทั้งหมดที่วาง
จ�าหน่ายในตลาดของอาณาเขตประเทศสมาชิกนั้น ๆ”

ปัจจัยที่ส�าคัญอีกอย่างคือราคา ผลตอบแทนที่ผู้รีไซเคิลได้รับจากรีไซเคลทอย่างน้อยที่สุดจะต้องเพียงพอส�าหรับค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่ (การเก็บรวบรวม คัดแยก จัดเก็บ แปรรูป และรีไซเคิล) ราคาจึงขึ้นอยู่
กับค่าใช้จ่ายส�าหรับการด�าเนินการเหล่านี้มากกว่าราคาของวัตถุดิบใหม่หรือวัตถุดิบบริสุทธิ์ (virgin material) ท�าให้
สินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลมักมีราคาไม่ได้ต�่าไปกว่าวัตถุดิบที่เทียบเท่ากันเลย และบางครั้งอาจสูงกว่า อันเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ แรงจูงใจทางภาษีและ/หรือระบบการให้โบนัส/เบี้ยปรับส�าหรับค่าธรรมเนียม EPR จึงมีส่วน
สนับสนุนการใช้รีไซเคลทเป็น อย่างมาก

▶ ดูหนังสือสรุปข้อมูลส�าคัญที่ 13
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38. จะเพิ่มการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้อย่างไร 

สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือสินค้าที่ผลิตจากบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับผลิตภัณฑ์เทียบเท่าที่ท�า
มาจากวัตถุดิบใหม่หรือวัตถุดิบบริสุทธิ์ (virgin material) นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลไม่ควรมีราคาสูงกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ท�ามาจากวัตถุดิบใหม่ การออกใบรับรอง ฉลาก และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจะสามารถ
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในหมู่ผู้บริโภค
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ชุดเครื่องมือ EPR ได้รับการพัฒนาขึ้นจาก คณะท�างาน PREVENT (PREVENT working groups) “การอนุรักษ์ทรัพยากร” และ “การปิดวงจร
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