การริเริ่ม แนวปฏิบัติและผลกระทบจากการจัดการซากผลิตภัณฑเครือ่ งใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดกลายเปนซากผลิตภัณฑฯ เมื่อผลิตภัณฑไดรับพิจารณาวา
สิ้นสุดอายุการใชงาน เครื่องรับโทรทัศน คอมพิว เตอร เครื่องพิมพ เครื่องถา ยเอกสาร โทรศัพทมือถื อ เครื่องโทรสาร
อปุกรณเครื่องใชภายในบาน อุปกรณไฟฟา เครื่องเลนเกมส และอื่นๆ ที่ไมทํางาน หรือลาสมัย เมื่อไมเปนที่ตองการอีกตอไป
อุป กรณเหล า นี้จึ งกลายเป นซากผลิ ตภั ณฑฯ ผลิ ต ภั ณฑเครื่องใช ไฟฟา และอิเล็ กทรอนิกสเหลา นี้ป ระกอบดว ยวั ส ดุ
หลายชนิด ที่จะตองจั ดการอยา งพิเศษเมื่ อสิ้นอายุก ารใชงาน ที่สําคัญ คือ ตะกั่ว ปรอท สารหนู โครเมียม แคดเมียม
และพลาสติก ซึ่งมีศักยภาพในการปลดปลอยไดรวมทั้งสารประกอบอื่น และไดออกซินและฟวแรน
จุ ด จบของซากผลิ ต ภั ณ ฑ เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส นํ า ไปสู ทิ ศ ทางที่ แ ตกตา งกั น อย า งมาก
ทั้งในดานกายภาพ และดานนโยบายในสวนตางๆ ที่แตกตางกันในโลก ประเทศกําลังพัฒนามักใชชว งเวลาอันยาวนาน
และสลับซับซอน มีระบบคา ใชจายสูงในการจัดการซากผลิตภัณฑฯ รวมทั้งกฎระเบียบตา งๆ ที่ทํา ใหสภาพแวดลอม
ไมเกิดความเสียหาย แมวาซากผลิตภัณฑฯ สวนใหญที่ผานภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอเมริกาเหนือโดยมิไดมีการรีไซเคิล
ระบบการรวบรวมที่กระจัดกระจาย การเก็บรวบรวมไดภ ายหลังโดยผา นการรณรงคป ระชาสัมพันธข อมูลโดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง เทคโนโลยีก ารนํ า กลั บ มาใช ใหม ที่ ส ะอาดซึ่ ง ได รั บ การพั ฒ นาขึ้ นได นํา มาใช ใ นขั้ น ตอนกระบวนการผลิ ต
จนถึงการเผาในเตาเผาพลาสมาเพื่อปองกันการปลดปลอยไดออกซิน ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่มีการเปลีย่ นผาน
ทางเศรษฐกิจ อาทิ ประเทศจีน อินเดีย ปากีสถาน และไนจีเรีย อาจเปนตนแบบสําหรับแนวทางปฏิบัติทั่วไปในการเผา
พลาสติกออกจากสายเคเบิล เนื่องจากมีราคาถูกที่สุดในการนํา กลับทองแดง โลหะมีค า จากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
อาจชะลางดวยกรด และกรดที่ใชแลวซึ่งเต็มไปดวยโลหะหนักที่เปนพิษไดถูกลักลอบทิ้งบนดินหรือใกลแหลงน้ํา ประชาชน
ที่อาศัยบริเวณใกลเคียงอาจไมตระหนักอยางมากถึงอันตรายจากความเปนพิษ
แนวปฏิบัติซึ่งแตกตางกันอยางมากทั้งในดานนโยบายของรัฐ และแนวทางดานกฎหมายในประเทศกํา ลัง
พัฒนามีอิทธิพลอยางมากเมื่อพิจารณาจากแนวปฏิบัติเหลานั้นในประเทศพัฒนาแลว ในขณะที่การหามนํา เขาของเสีย
เป น เรื่ องปกติ สํ า หรั บ ประเทศกํ า ลั ง พัฒ นา คา ใช จ า ยในการรี ไ ซเคิ ล และการกํ า จั ดยิ่ ง ทํ า ให มั่ นใจว า การไหลของ
ซากผลิตภัณฑออกจากประเทศพัฒนาแลวเคลื่อนไปสูจุดที่การกําจัดมีคาใชจายต่ําที่สุด
สินคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีวัสดุเปนพิษที่จะดําเนินการกําจัดตองไดรับ การจัดการอยางพิเศษ ประเทศพัฒนา
แลว ไดจัดทํา ขอตกลง กฎระเบียบข อบัง คับ กฎหมายตา งๆ เพื่อควบคุ มการกําจั ด โดยสว นใหญ อาศั ยหลักการขยาย
ความรับผิดชอบของผูผลิต (Extended Producer Responsibility) ผูผลิตมีการนํากลับวัสดุตางๆ ซึ่งรวบรวมโดยผูคาปลีก
และรั ฐบาลท องถิ่น เพื่อนํา มากํ าจั ดทํา ลายอย างปลอดภัย หรื อนํา วั ส ดุตางๆ กลั บ คืน มาใช ป ระโยชน อยา งไรก็ต าม
การบั งคั บ ใช กฎหมายเปนเรื่ องยากที่จ ะทํา ให มั่นใจและบ อยครั้ งที่ ดําเนิน การตรงกันข า มกับแรงจู งใจทางเศรษฐกิจ
คาใชจายในการกําจัดอยางเหมาะสมทําใหมีการขนสงซากผลิตภัณฑฯ ในปริมาณมากไปยังประเทศจีน อินเดีย ปากีสถาน
ไนจี เรี ย และประเทศกํา ลั งพัฒ นาต า งๆ การขนส ง มั กผา นคนกลางและภายใตก ารกํ า หนดอัต ราค า ภาษี ศุ ล กากร
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จึงทํ าให ยากที่จะประเมิน ซากผลิตภัณฑ ฯ ดั งนั้น แม วาจะมีค วามพยายามกํา หนดกฎหมายในประเทศและกฎหมาย
ดานของเสียอันตราย ซากผลิตภัณฑฯ สวนใหญจึงไดรับการปฏิบัติในรูปขยะทั่วไปโดยการเผา หรือการชะลางดวยกรด
ดวยการนํากลับคืนมาใชประโยชนโลหะมีคาเพียงเล็กนอย ในขณะที่ไดออกซิน ฟวเรน และโลหะหนักไดปลดปลอยออกมา
ทําใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอม คนงาน และพื้นที่อาศัยอยางหลีกเลี่ยงมิได
การเติบโตอยางรวดเร็วของซากผลิตภัณฑฯ ในประเทศกํา ลังพัฒนาซึ่งเกิดขึ้นมากกวา ประเทศพัฒนาแลว
ทําใหคาดการณไดวาภาคสวนที่ดําเนินการนอกระบบจะขยายจํานวนมากขึ้นอยางตอเนือ่ ง และมีประสิทธิภาพตามทิศทาง
ของตนเอง แตโดยธรรมชาติมักปลอยอันตรายออกมาเชนกัน
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