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POLICY BRIEF
นโยบายสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป
ที่มีผลตออุตสาหกรรมพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส

ประเด็นสําคัญ
แนวทางของสหภาพยุโรปดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมพลาสติกและ
อิเล็กทรอนิกสมีหลายรูปแบบและมีความเกี่ยวของกับขอหามในดานสารและวัตถุดิบ
ขอบผลิตภัณฑพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส
ขอบังคับหรือนโยบายสิ่งแวดลอมของทางสหภาพยุโรปมีความเกี่ยวของกันโดยตรง
และโดยออมกับผลิตภัณฑพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส
ใน Policy brief นี้จะประกอบไปดวยนโยบายสิ่งแวดลอมของทางสหภาพยุโรป
ทั้งหมด 11 ประการ

บทนํา
กฎขอบังคับของสหภาพยุโรปนั้นมีลักษณะที่ควบคุมสิ่งแวดลอมในเชิงกวาง ซึ่งการควบคุมสารหนึ่งประเภทจะกระทบไปหลาย
อุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงระหวางกฎขอบังคับแตละประเภทอีกดวย

1.Plastics in food contact materials
วัสดุสัมผัสกับอาหารที่ไมวาถูกนํามาสัมผัสกับอาหาร สัมผัสไปแลวหรือสามารถปลอยสารตกคางสูอาหารจากการใชที่มองเห็น
ได ไมวาสัมผัสโดยตรงและทางออม ตองมีความปลอดภัย และปราศจากการปนเปอนของสาร ยกตัวอยางวัสดุสัมผัสกับอาหาร เชน
ภาชนะสําหรับการขนสงอาหาร เครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร วัสดุบรรจุภัณฑหรืออุปกรณเครื่องครัวและบนโตะอาหาร

2. End of life vehicles (ELV)
ระเบียบ ELV ใชหลักการผูผลิตตองเปนผูรับผิดชอบ (Producer Responsibility) เพื่อกําหนดใหผูผลิตและผูเกี่ยวของ
ในอุตสาหกรรมรถยนตนั้นมีการผลิตหรือกิจกรรมอื่นๆใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้นในภาพรวมแลวระเบียบ ELV สงผลตอ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตใน 3 เรื่องใหญ ไดแก 1) ดานคาใชจายในการจัดการซาก 2) ดานเปาหมายการรีไซเคิล และ
3) ดานการหามใชโลหะหนัก 4 ชนิด (ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) และ โครเมียมเฮกซะวาเลนซ (Cr-VI)) ซึ่งพลาสติก
ถือเปนหนึ่งในผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมยานยนต
PRO-GREEN นโยบายสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป ที่มีผลตออุตสาหกรรมพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส
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3. Emissions trading system (ETS)
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4. Energy using products (EuP)
มาตรการฉบับนี้เปนการวางกรอบในการออกขอกําหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Ecodesign สําหรับผลิตภัณฑที่ใช
พลังงาน (Energy using Products: EuP) ใหเปนในทิศทางเดียวกันทั่วสหภาพยุโรป เพื่อผลิตภัณฑที่ใชพลังงานเปนผลิตภัณฑ
รักษสิ่งแวดลอม (Ecoproducts) จะสามารถทําการจําหนายทั่วสหภาพยุโรป
มาตรการฉบับนี้ตองเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานของตัวผลิตภัณฑโดยปองกันปญหาสิ่งแวดลอมและเพิ่มความมั่นคงใน
แหลงพลังงานจากการบริโภคพลังงานเพื่อเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจะตองมีการปรับตัวทั้งการผลิต การออกแบบ และมาตรการการติดฉลากตามที่
สหภาพยุโรปไดกําหนดผลกกระทบอาจสงผลไปยังอุตสาหกรรมพลาสติกเนื่องจากเปนหนึ่งในวัสดุในการผลิต

5. Polychlorinated biphenyls and Polychlorinated terphenyls
(PCB/PCT)
มาตรการฉบับนี้ออกมาเพื่อลดหรือพยายามจํากัดการใชงานการใชสาร PCBs และ
อุปกรณที่บรรจุสาร PCBs ใหหมดไปจากสหภาพยุโรป เนื่องจากสาร PCBs สงผลตอสุขภาพ
ของมนุษยและยังสงผลระยะยาว ตอสภาพแวดลอมเนื่องจาก Polychlorinated Biphenyls
(PCBs) มีคุณสมบัติพิเศษที่มีความเสถียรในระดับที่สูงมากและสามารถที่ทนความรอนทําให
ถู ก ใช อ ย า งแพร ห ลายอย า งมากในฐานะส ว นประกอบหรื อ ชิ้ น ส ว นที่ ใช ใ นเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า
และอุปกรณไฮโดรลิก และสารหลอลื่นสาร PCBs ถูกพบในฐานะสารกอมะเร็งในมนุษยและ
กอใหเกิดผลขางเคียงในหลายๆแบบทั้งในมนุษยและสัตวทั้งหมดนี้ครอบคลุมถึงความเปนพิษ
ตอระบบสืบพันธุ การกอมะเร็งในสัตวและความเปนพิษตอระบบภูมิคุมกันที่อาจเกิดตามมา
และการคงอยูของสิ่งแวดลอมของ PCBs นั้นสูงมาก
อุตสาหกรรมพลาสติกและอิเลคทรอนิกสที่ใชสาร PCBs หรืออุปกรณที่มีสารPCBs
จําเปนตองยกเลิก การใชอุปกรณและการใชสารเหลานี้ใหหมดภายใน ป ค.ศ. 2010
หนา 2 นโยบายสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป ที่มีผลตออุตสาหกรรมพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส
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6. Persistent organic pollutants (POPs)
Persistent organic pollutants (POPs) เปนสารเคมีที่คงทนในสภาพแวดลอม สะสมอยูในอาหารและกอใหเกิดผลขางเคียง
ตอสุขภาพของมนุษย และสิ่งแวดลอม สารพิษตัวหลักๆที่สรางผลเสียในกลุมนี้ประกอบดวยยาฆาแมลง (เชน DDT) สารเคมีที่ใชใน
ทางอุตสาหกรรม (เชน polychlorinated biphenyls: PCBs) และผลผลิตโดยไมไดตั้งใจจากกระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม (เชน สาร dioxins และ furans) ซึ่งสามารถผานชายแดน ตอชายแดนประเทศตอประเทศออกไปหางจากประเทศที่
ผลิต และตอภูมิภาคที่ไมเคยใชหรือผลิตสารประเภทนี้ก็ตาม เชนกรณี ชนพื้นเมืองและระบบนิเวศน ของเขตทวีปอารกติก
ตกอยูภายใตความเสี่ยงจากถายเททางสิ่งแวดลอมระยะไกลและการขยายตัวทางชีวภาพของสารเหลานี้ ผลที่ตามมาคือสาร POPs
แสดงความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษยทั้งโลก อุตสาหกรรมพลาสติกหรืออุตสาหกรรมกรรมอื่นที่เขาเกณฑเกี่ยวของ
กับสาร POPs ถูกสั่งหามหรือพยายามลดการใชภายใตกรอบกําหนด

7. Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH)
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เปาหมายของกฎขอบังคับฉบับนี้เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดในการ
ปกปองสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยบังคับใชกับผลิตภัณฑทุก
ประเภทแตอาจจะมีบางประการที่กฎบังคับฉบับนี้ไมไดควบคุม เชน
การแพทย การสัตวแพทย อาหารและเครื่องสําอาง โพลิเมอร และ
สารที่มีปฏิกริยารั่วไหลบางตัวกฎฉบับนี้มีจุดมุงหมายทั้งหมด 6 ประการ
หลักๆ คือ

8. Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic
equipment (RoHS)

1. เพื่อรักษาสภาพแวดลอมและการสุขภาพของมนุษย
2. นําผลิตภัณฑบางประการ เชน การแพทย
การสัตวแพทย อาหารและเครื่องสําอางค โพลิเมอร
Isolated Intermediary บางตัวออกจากการควบคุม
3. สรางวิธีทางเลือกในการทดลองสารเคมีในสัตว
4. สรางตลาดเดียวสําหรับการคาสารเคมี
5. เพื่อสรางเสริมการสรางนวัตกรรมและความสามารถ
การแขงขันในภาคสวน
6. ตั้งหนวยงาน European Chemicals Agency
(ECHA) เพื่อมากํากับดูแล
ดังนั้นผูผลิตอุตสาหกรรมอาหารและพลาสติกจะ
ตองปรับตัวใหสอดคลองกับมาตรฐาน REACH ในการ
นําสินคาที่ผลิตใน ตางประเทศเขามาในสหภาพยุโรป
ซึ่งจะมีผลในดานตนทุนและ ความสามารถในการแขงขัน

กฎขอบังคับ RoHS มีเปาหมายหลักในการจํากัดหรือหามการใชสารอันตรายอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสภายในอุปกรณ
ไฟฟาที่จะทําการจําหนายภายในสหภาพยุโรป ดังนั้นผูผลิตอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่อยูในวิสัยการรับผิดชอบจะตองทําให
ผลิตภัณฑที่ตนเองผลิตเขาขายกฎขอบังคับ RoHS ไดระบุไวผลิตภัณฑที่ RoHS ครอบคลุมจะตรงกับที่กฎขอบังคับกําหนดหลักๆ
WEEE เนื่องจากทั้งสองชุดขอบังคับมีวัตถุประสงคลงไปที่อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ดังนั้นรายการประเภทที่ครอบคลุม
จะคลาย WEEE มีดังตอไปนี้ ดังตอไปนี้ ไดแก 1) เครื่องใชในครัวเรือนขนาดใหญ 2) เครื่องใชในครัวเรือนขนาดเล็ก 3) อุปกรณไอที
และโทรคมนาคมอุปกรณสําหรับผูบริโภค 4) อุปกรณใหแสงสวาง (เวนโคมไฟใชในครัวเรือน) 5) เครื่องมือไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(ยกเวนเครื่องมืออุตสาหกรรมที่อยูนิ่งขนาดใหญ) 6) ของเลน อุปกรณยามวาง และกีฬา 7) อุปกรณทางการแพทย (ยกเวนผลิตภัณฑ
สําหรับการปลูกถายและที่ติดเชื้อ) 8) เครื่องมือตรวจสอบและควบคุม และ 9) ตูอัตโนมัติอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหมๆ
ที่วางจําหนายในตลาดสหภาพยุโรปใหปราศจากสารหรือโลหะหนักที่เปนพิษ ซึ่งรายการที่ตองหามมีดังตอไปนี้ ตะกั่ว ปรอท
แคดเมียม สารเฮกซาวาเลนตโครเมียม พีซีบี (Poly-brominated biphenyls: PBB) และ พีบีดีอี (Polybrominated diphenyl
ethers: PBDE) อุตสาหกรรมอุปกรณไฟฟาและอิเล็คทรอนิกสไดรับผลกระทบเนื่องจาก กฎที่ออกมาเปนเพื่อการจํากัดวิธีและ
ขั้นตอนการผลิตของผูผลิตอุตสาหกรรมนี้
นโยบายสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป ที่มีผลตออุตสาหกรรมพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส หนา 3
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9. Titanium dioxide pigment (TiO 2)
10.Waste

Source : European Coatings, 2015

Titanium dioxide pigment (TiO 2) ใชอยางกวางขวาง ใน สี
สินคาพลาสติก หมึก และกระดาษ TiO 2 ยังถูกใชในสินคาสีขาวหรือ
สีมากมายโดยรวมถึงอาหาร เครื่องสําอาง สินคาปองกันผิวจาก UV
เซรามิก และสินคาจากยาง
TiO 2 ทําจากกระบวนการทางเคมีสองขั้นตอน คือ
1) กระบวนการซัลเฟต หรือ 2) กระบวนการคลอไรดซึ่งตองมีการ
กําจัดของเสียจากกระบวนการผลิตTiO 2 ในทั้งของเสียรูปแบบแข็ง
ของเสียมีความเปนกรดสูง ของเสีย มีความเปน กรดตํ่าของเสียที่
เปนกลาง ของเสียบําบัด และฝุนละออง
อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก และอาหารในสหภาพได รั บ กระทบ
โดยตรงเนื่องจาก TiO 2 เปนสารเคมีสําคัญในการผลิตทําใหมีภาระ
ตนทุนและความยุงยาก

สหภาพยุโรปไดมีการแนะนําและควบคุมของเสียภายในกลุมดวยสัญญา
European Free Trade Association (EFTA) ประเทศนอกสหภาพจําเปน
ตองลงนามรับรองในอนุสัญญา Basel Convention เพื่อควบคุมการเคลื่อน
ยายของของเสียและทําใหเพิ่ม การปองกันทางสิ่งแวดลอมลักษณะที่สําคัญๆ
ของกฎขอบังคับฉบับนี้คือ
1. กฎขอบังคับครอบคลุมถึงระหวางในสหภาพยุโรปหรือสหภาพยุโรปและ
นอกสหภาพหรือการขามจากนอกสหภาพ
2. กฎขอบังคับครอบคลุมถึงการนําเขาจากนอกสหภาพเขาสูสหภาพยุโรป
3. กฎขอบังคับครอบคลุมถึงการสงออกจากสหภาพยุโรปสูนอกสหภาพ
4. กฎขอบังคับครอบคลุมถึงการผานทางจากนอกสหภาพสูนอกสหภาพ
5.ครอบคลุ ม ของเสี ย เกื อ บทั้ ง หมดยกเว น ของเสี ย กั ม มั น ตภาพรั ง สี
ของเสียที่สรางขึ้นบนเรือการขนสงสัตวโดยผลิตภัณฑท่ีตองขึ้นกับกฎที่มีการ
ขนสงของเสียจากทวีปแอนตารกติก
การนําเขาของเสียจากกองกําลังทหาร
หรือการผอนปรนในบางสถานการณ เชน วิกฤต
อุตสาหกรรมพลาสติกที่ตองการนําเขาหรือสงออกของเสียจะสามารถทําไ
ด แ ต ข องเสี ย ที่ มี อ ยู  ใ นรายการอนุ ญ าตเท า นั้ น และแนวโน ม ของกฎก็ ยิ่ ง
มีความเขมงวดมากขึ้น

11. Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

กฎหมายฉบับนี้วาดวยของเสียจากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste
Electrical & Electronic Equipment: WEEE) ซึ่งทางสหภาพยุโรปไดกําหนดขึ้นมา
เพื่อวัตถุประสงคการลดของวัตถุอันตรายที่อยูในผลิตภัณฑ เนื่องจากสถานการณใน
สหภาพยุโรปในปจจุบันที่พบวาของเสียจากผลิตภัณฑอุปกรณไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส
มีการเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วมากกวากวาของเสียจากผลิตภัณฑอื่นๆนอกจากขางตน
การควบคุมของเสียเริ่มตั้งแตการออกแบบผลิตภัณฑใหดียิ่งขึ้นและครอบคลุมไปจนจบ
ถึงขั้นตอนการทําใหแยกชิ้นสวนหรือการรีไซเคิลหรือการนํากลับมาใชใหมกระบวนการ
ของกฎ WEEE สวนใหญจะทําใหผูผลิตเปนผูรับผิดชอบกระบวนการเก็บผลิตภัณฑ
กลับมารวมทั้งการขนสงและการดําเนินการใหประหยัดและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้
ผูบริโภคจะถูกแบงชัดเจนเปนทั้งหมดสองกลุมคือ
(1) ผูบริโภคที่เปนครัวเรือน และ (2) ผูบริโภคที่ไมใชครัวเรือนการแบงกลุมดังกลาวนี้เพื่อไมใหเกิดการสรางภาระในการทิ้งกับผูบริโภคที่เปนครัวเรือน
ผูผลิตอิเล็กทรอนิกสหากเขาขายเกณฑความเปนผูผลิตที่กฎขอบังคับ WEEE ไดกําหนดจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการ WEEE

ผูเขียน : อาจารย ดร. มณเฑียร สติมานนท
หนวยงาน : คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ติดตอ :
ศูนยวิจัยนโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียว
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท: 02-224-0147-8
โทรสาร: 02-224-0146
อีเมล: contact@progreencenter.org
ติดตามรายงานฉบับสมบูรณไดที่: www.progreencenter.org
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