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สถานการณ์ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์  
ดร.สจุิตรา วาสนาด ารงดี1 

 
1. บทน า 

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว มีการประดิษฐ์อุปกรณ์ใช้สอยนานาชนิดออกสู่ตลาดของผู้บริโภคจนท า
ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะในเมือง 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับการแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้นได้ส่งผลให้ราคาของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ลดต่ าลงจนผู้คนทุกระดับสามารถซื้อหาเป็นเจ้าของได้ ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ โทรศัพท์มือถือ
ซึ่งปัจจุบันนี้ ประชาชนทุกวัย ทุกระดับสามารถซื้อหาเป็นเจ้าของกันแทบทุกคน แม้สังคมจะได้ประโยชน์จาก
การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แต่น้อยคนนักที่จะนึกถึงช่วงเวลาที่เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานนั้นเสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งานหรือไม่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานอีกต่อไป
แล้ว ผู้บริโภคจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องได้อย่างไร บทความนี้ได้ประมวลและเรียบเรียงผลการศึกษา
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ในแง่ปริมาณ ความเป็นอันตรายและงานวิจัยการปนเปื้อน
โลหะหนักในดินที่พบในต่างประเทศและในประเทศไทย เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนและผู้ก าหนดนโยบาย
ได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหานี้และช่วยกันสนับสนุนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว      

 
2. สถานการณ์ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ 

เมื่อเอ่ยถึงค าว่า “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” หลายคนอาจสงสัยว่าหมายถึงอะไร บางคนอาจจะคิดไปถึง
อีเมล์ขยะ (junk mail) แต่หากอธิบายอย่างง่ายๆ  “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” คือ ของเสียจ าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์เกือบทุก
ประเภทที่ใช้กระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการท างานนั่นเอง  ประเทศไทยยังไม่ได้มีการบัญญัติศัพท์
ค านี้อย่างเป็นทางการ เราจึงใช้ค าที่ต่างประเทศนิยมใช้กัน คือค าว่า “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” (electronic 
waste)  หรือ “อีเวสต์” (e-waste) หรือค าที่ใช้อย่างเป็นทางการในทางกฎหมาย คือ “ซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE) ซึ่งปรากฏใน
กฎระเบียบของสหภาพยุโรป WEEE Directive ย่อมาจาก Directive 2002/96/EC on Waste Electrical 
and Electronic Equipment (European Commission, 2003)  

หากดูว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ใดบ้าง กฎระเบียบของสหภาพยุโรปได้แบ่งผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 10 กลุ่ม ดังตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการเก็บ
รวบรวมได้มากที่สุด คือ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนขนาดใหญ ่(ร้อยละ 49.07) รองลงมา คือ กลุ่มอุปกรณ์
เพ่ือความบันเทิงของผู้บริโภค โดยเฉพาะโทรทัศน์ (ร้อยละ 21.10) และกลุ่มอุปกรณ์สารสนเทศและสื่อสาร 
(ร้อยละ 16.27) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ แม้ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีขอบเขตกว้างมาก แต่ในทาง
กฎหมาย รัฐบาลอาจจะเลือกควบคุมผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์บางประเภทหรือบางกลุ่มก่อนโดยจะเลือก
จากประเภทหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคถือครองมากที่สุดและมีสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการจัดการ
อย่างถูกต้อง เช่น โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์  
                                                           
1 นักวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อีเมล:์ sujitra20@gmail.com   
 บทความนี้อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ในวารสารสิ่งแวดล้อม ฉบับท่ี 3/2558 
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ตารางท่ี 1 การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในสหภาพยุโรป 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ สัดส่วนที่เก็บ

รวบรวมได้ (%) 
1. เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนขนาดใหญ่ (Large household appliances)  

(เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ) 
49.07 

2. เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนขนาดเล็ก (Small household appliances) 
(เช่น เครื่องดูดฝุ่น เตารีด เครื่องปิ้งขนมปัง เคร่ืองชงกาแฟ) 

7.01 

3. อุปกรณส์ารสนเทศและสื่อสาร (IT and telecommunications equipment)  
(เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ) 

16.27 

4. อุปกรณ์เพื่อความบันเทิงของผู้บริโภค (Consumer equipment)  
(เช่น โทรทัศน์ ชุดเคร่ืองเสียง) 

21.10 

5. อุปกรณ์ให้แสงสว่าง (Lighting equipment)  
(หลอดไฟทุกชนิด) 

2.40 

6. อุปกรณ์ช่าง (Electrical and electronic tools)   
(เช่น สว่าน เลื่อยไฟฟ้า) 

3.52 

7. ของเล่น อุปกรณส์ันทนาการและกีฬา (Toys, leisure and sports equipment)  
(เช่น เครื่องเล่นเกม) 

0.11 

8. อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical devices)  
(เช่น เครื่องฉายรังสี อุปกรณ์วัดคลื่นหัวใจ) 

0.12 

9. เครื่องมือตรวจสอบ (Monitoring and control instruments)  
(เช่น เครื่องตรวจจับควัน อุปกรณ์ควบคุมความร้อน) 

0.21 

10. ตู้อัตโนมัติ (Automatic dispensers)  
(เช่น ตู้หยอดเหรียญเครื่องดื่ม  ตู้เอทีเอ็ม)   

0.18 

ที่มา: European Commission (2003); Ongondo, Williams, & Cherrett (2011) 
 
ประเด็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและนักวิชาการในช่วงสองทศวรรษ

ที่ผ่านมา เนื่องมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของ
ผู้บริโภคให้มีความต้องการในผลิตภัณฑ์ใหม่เร็วขึ้น บ่อยขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือที่ผู้บริโภคเริ่มมีค่านิยมในการเปลี่ยนเครื่องก่อนที่เครื่องเดิมจะเสื่อมสภาพ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าวเป็นปัจจัยเร่งให้อายุการใช้งานเฉลี่ยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง น าไปสู่
การเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีการคาดการณ์ว่า ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นทั่ว
โลกน่าจะมีปริมาณมากกว่า 40 ล้านตันต่อปี (Huisman et al., 2008) และมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วถึงร้อย
ละ 4 ต่อปี (Ravi, 2012)  

มีรายงานวิจัยหลายชิ้นที่ได้คาดการณ์ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศที่พัฒนาแล้ว Huisman 
et al. (2008) คาดการณ์ว่า ในปีพ.ศ. 2548 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประมาณ 8.3 - 9.1 ล้านตัน และด้วยอัตราการเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5 
– 2.7 ต่อปี จึงคาดการณ์ได้ว่าปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในยุโรปจะมีจ านวนมากถึง 12.3 ล้านตันภายในปี
พ.ศ. 2563) ส่วนในสหรัฐอเมริกานั้น หน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา คาดการณ์ว่า มีขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้นทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 1.9 – 2.2 ล้านตันในปีพ.ศ. 2548 (US EPA 2008 
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อ้างถึงใน Townsend, 2011) อย่างไรก็ดี ตัวเลขดังกล่าวมาจากการส ารวจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เพียง 4 ประเภทผลิตภัณฑ์เท่านั้น ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม เครื่องพิมพ์ 
โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรปที่คาดการณ์จาก 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ แต่
หากเปรียบเทียบประเภทผลิตภัณฑ์ที่ เหมือนกัน เช่น โทรทัศน์ พบว่า อัตราการเกิดขยะโทรทัศน์ใน
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปใกล้เคียงกัน นั่นคือ 2.6 และ 2.4  กิโลกรัมต่อคนในสหรัฐอเมริกาและใน
สหภาพยุโรปตามล าดับ   Zoeteman, Krikke&Venselaar (2010) ใช้อัตราการเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อคน
และสัดส่วนการเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ คาดการณ์ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา พบว่า ตัวเลขน่าจะสูงถึง 6.6 ล้านตันในปีพ.ศ. 2548 และเพ่ิมขึ้นเป็น 8.4 ล้าน
ตันในปีพ.ศ. 2553 (ตารางที่ 2)  ผลการส ารวจพฤติกรรมของคนอเมริกันโดย US EPA (2008) (อ้างถึงใน 
Townsend, 2011)  พบว่า ในช่วงปีพ.ศ. 2546 ถึง 2548 ร้อยละ 44 ของขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกก าจัดโดยการ
ฝังกลบหรือเผาหรือส่งออก  อีกร้อยละ 45 ยังคงเก็บไว้โดยไม่ได้ใช้งานหรือใช้ซ้ า มีเพียงร้อยละ 11 ที่ถูกน า
กลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) อย่างไรก็ดี สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสหรัฐอเมริกา
น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการออกกฎหมายควบคุมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในมลรัฐต่างๆ 
รวมกว่า 27 มลรัฐ 
 
ตารางที่ 2  ตัวเลขคาดการณ์ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปีพ.ศ. 2553(ค.ศ. 2010) 
(หน่วย: ล้านตัน/ต่อป)ี 
ประเทศ/ภูมิภาค ปริมาณที่

เกิดข้ึน 
ปริมาณที่ฝัง

กลบ,  
เก็บไว้ และเผา 

ปริมาณที่รีไซเคิล
ในประเทศ/

ภูมิภาค 

ปริมาณ
ส่งออก 

ปริมาณ
น าเข้า 

สหรัฐอเมริกา 8.4 5.7 0.42 2.3 - 
สหภาพยุโรป (25 
ประเทศ) 

8.9 1.4 5.9 1.6 - 

ญี่ปุ่น 4.0 0.6 2.8 0.59 - 
จีน 5.7 4.1 0.68 - 2.6 
อินเดีย 0.66 0.95 0.21 - 0.97 
แอฟริกาตะวันตก 0.07 0.47  - 0.61 
ที่มา : Zoeteman, Krikke, & Venselaar (2010) 

 
ที่น่าเป็นห่วง คือ ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศก าลังพัฒนาก าลังเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

เช่นกัน  ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ยังไม่มีกฎหมายและระบบจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ถูกต้อง Yu et al. (2010) คาดการณ์ว่า ภายในปีพ.ศ. 2561 ประเทศก าลังพัฒนาจะทิ้งขยะประเภทเครื่อง
คอมพิวเตอร์มากกว่าประเทศท่ีพัฒนาแล้วและจะทิ้งในปริมาณที่มากกว่าสองเท่าภายในปีพ.ศ. 2573 (ประเมิน
ขั้นต่ าอยู่ที่ 400 ล้านเครื่องเทียบกับปริมาณที่เกิดในประเทศที่พัฒนาแล้ว 200 ล้านเครื่อง) (รูปที่ 1)                       
Yang et al. (2007) คาดการณ์ว่า ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจีน ในปีพ.ศ. 2548 อยู่ที่ 3.1 ล้านตัน 
(ไม่รวมปริมาณน าเข้า) และน่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 5.7 ล้านตันในปีพ.ศ. 2553ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าที่เกิดขึ้นใน
ประเทศญี่ปุ่น (Zoeteman, Krikke, & Venselaar, 2010) ทั้งนี้ ประชาชนชาวจีนส่วนใหญ่ยังคงเก็บขยะ
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อิเล็กทรอนิกส์ไว้และบางส่วนขายให้กับกลุ่มรับซื้อของเก่าที่น าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปถอดแยกชิ้นส่วนและ               
รีไซเคิลอย่างไม่ถูกต้อง  

 

 
ที่มา: Yu et al. (2010)  

รูปที่ 1 คาดการณ์ปริมาณขยะคอมพิวเตอร์ในประเทศก าลังพัฒนาเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 
นอกเหนือจากปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ เกิดขึ้นจากการบริโภคภายในประเทศแล้ว ขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ยังกลายเป็นปัญหามลพิษข้ามพรมแดน เนื่องจากมีการส่งออกขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศที่
พัฒนาแล้วไปยังประเทศก าลังพัฒนาโดยให้เหตุผลว่าเป็นการส่งออกเพ่ือน าไปใช้ซ้ าหรือเป็นการลักลอบส่งออก
เพ่ือรีไซเคิล โดยประเทศปลายทาง ได้แก่ จีน อินเดีย เวียดนามและประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตก (ตารางที่ 
2)   

ประเด็นที่น่าห่วงเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากปริมาณที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็คือ สาร
อันตรายและโลหะหนักหลากหลายชนิดที่อยู่ในชิ้นส่วนของขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเมื่อมีการจัดการอย่างไม่
ถูกต้องจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม   Robinson (2009) ได้รวบรวมชนิดของสาร
อันตรายและโลหะหนักที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งพบว่ามีจ านวนมากกว่า 20 
ชนิดดังแสดงในตารางที่ 3 และได้ประมาณการปริมาณสารอันตรายและโลหะหนักบางชนิดที่มีอยู่ในขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกที่เกิดขึ้นอย่างน้อย 20 ล้านตันต่อปี โดยพบว่า โลหะหนักที่มีอยู่ในขยะอิเล็กทรอนิกส์
มากที่สุด ได้แก่ ทองแดง (820,000 ตันต่อปี) นิกเกิล (206,000 ตันต่อปี) โครเมียม (198,000 ตันต่อปี) 
สังกะสี (102,000 ตันต่อปี) และตะกั่ว (58,000 ตันต่อปี) (Robinson, 2009) โดยแหล่งส าคัญของตะกั่วมา
จากหลอดแก้วจอภาพชนิด cathode ray tube (CRT) ของโทรทัศน์และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบเก่าซึ่ง
ปัจจุบัน ผู้บริโภคได้เปลี่ยนมาใช้โทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่เป็นจอแบน (LCD) ท าให้โทรทัศน์และ
จอคอมพิวเตอร์ชนิดหลอดภาพ CRT ถูกทิ้งหรือขายให้กับพ่อค้ารับซื้อของเก่ามากขึ้นเรื่อยๆ และกลายเป็น
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างผลกระทบอย่างมากในขณะนี้   
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ตารางท่ี 3 โลหะหนักและสารอันตรายในขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
โลหะหนักหรือสารอันตราย ความสัมพันธ์หรือองค์ประกอบในขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

สารหน่วงการติดไฟกลุ่มโบรมีน (สารมลพิษท่ีตกค้าง
ยาวนาน) 
(polybrominated diphenyl ethers, PBDEs; 
polybrominated biphenyls, PBBs; 
tetrabromobisphenol-A, TBBPA) 

สารหน่วงการติดไฟ (Flame retardants) ที่ผสมใน
พลาสติก 

โพลีคลอริเนตไบฟีนิล (polychlorinated 
biphenyls, PCBs) 

คอนเดนเซอร์ (เครื่องควบแน่น), หม้อแปลงไฟฟ้า   

คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (chlorofluorocarbon , 
CFC) 

สารท าความเย็นและน้ ามันในตู้เย็นและ
เครื่องปรับอากาศ   โฟมฉนวนกันความร้อนในตู้เย็น 
(รุ่นเก่า)  

โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดร์คาร์บอน (polycyclic 
aromatic hydrocarbons, PAHs) 

เกิดข้ึนจากกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของ
สารอินทรีย์ 

ไดออกซินและฟิวแรน (polychlronated 
dibenzo-p-dioxins, PCDDs, polychlorinated 
dibenzofurans, PCDFs) 

เกิดข้ึนจากกระบวนการเผาไหม้ชิ้นส่วนพลาสติกที่มี
คลอรีนเป็นองค์ประกอบ 

อะเมริเซียม (americium, Am) เครื่องตรวจจับควันชนิดไอออนไนเซชั่น  
พลวง (antimony, Sb)  สารหน่วงการติดไฟ, พลาสติก,  แผ่นวงจร, จอ CRT, 

จอ LCD, ชิ้นส่วนในคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์และ
โทรศัพท์มือถือ 

สารหนู (arsenic, As) แผ่นวงจร,จอ CRT, จอ LCD, จอพลาสมา, วัสดุในการ
โดปส าหรับซิลิคอน   

แบเรียม (barium, Ba) จอ CRT, จอ LCD, จอพลาสมา   
แบริลเลียม (beryllium, Be) วงจรเรียงกระแสที่ควบคุมด้วยซิลิคอน (silicon-

controlled rectifiers), แผ่นวงจร, สายไฟ 
แคดเมียม (cadmium, Cd) แบตเตอรี่, แผ่นวงจร, ชิ้นส่วนพลาสติก, โทนเนอร์   
โครเมียม (chromium, Cr) คอมพิวเตอร์, แผ่นวงจร, จอ CRT, จอ LCD, จอ

พลาสมา   
ทองแดง (copper, Cu) ระบบสายไฟ, แผ่นวงจร, จอ CRT, โรเตอร์หรือ

ตัวหมุนในมอเตอร์ 
แกลเลียม (gallium, Ga) สารกึ่งตัวน า   
อินเดียม (indium, In) จอ LCD, แผ่นวงจร 
ตะกั่ว (lead, Pb) แบตเตอรี่, จอ CRT, จอ LCD, แผ่นวงจร, โลหะบัดกรี, 

ฮาร์ดดิสก์   
ลิเธียม (lithium, Li) แบตเตอรี่ 
ปรอท (mercury, Hg) หลอดฟลูออเรสเซนต์, แบตเตอรี่, สวิทช์, จอ LCD, 

แผ่นวงจร 
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โลหะหนักหรือสารอันตราย ความสัมพันธ์หรือองค์ประกอบในขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
นิกเกิล (nickel, Ni) แบตเตอรี่, จานเล่นแผ่นซีดี, ฮาร์ดดิสก์, จอ LCD, 

แผ่นวงจร 
ซีเลเนียม (selenium, Se) แผ่นวงจร, วงจรเรียงกระแส (rectifier)   
เงิน (silver, Ag) จอ LCD, แผ่นวงจร, โลหะบัดกรี, สวิทช์, ระบบสายไฟ   
ดีบุก (tin, Sn) โลหะบัดกรี, จอ LCD 
สังกะสี (zinc, Zn) ที่วางแผ่นซีดี, จอ CRT, ฮาร์ดดิสก์, แผ่นวงจร, จอ

พลาสมา 
แร่ธาตุหายาก (rare earth elements) CRT screens, แผ่นวงจร 
ที่มา : ปรับจาก Robinson (2009); Townsend (2011) 
 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ถูกจัดการโดยกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือ
ชาวบ้านที่มิได้จดทะเบียนเป็นโรงงาน (informal sector) โดยแหล่งขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่ประเทศจีน ได้แก่ 
เมือง Guiyu  และเมือง Longtang ในจังหวัด Guangdong และเมือง Taizhou จังหวัด Zhejiang โดยเมือง 
Guiyu ถือเป็นแหล่งรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรกว่า 150,000 คนประกอบอาชีพ
คัดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่ใช้กระบวนการถอดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างมาก โดยแรงงานส่วนใหญ่จะไม่มี
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีการเผาแผ่นวงจร สายไฟและชิ้นส่วนพลาสติกและใช้สารอันตราย 
เช่น ไซยาไนด์ และ กรดไนตริก เป็นต้น ในการสกัดทองจากแผ่นวงจรซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ  ปนเปื้อน
ดินและแหล่งน้ า และส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ การถอดแกะชิ้นส่วนและทุบจอโทรทัศน์หรือ
จอคอมพิวเตอร์ CRT ด้วยมือท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นตะกั่วและการทิ้งเศษแก้วที่มีตะกั่วสู่สิ่งแวดล้อม
ท าให้เกิดการสะสมของตะกั่วในสิ่งแวดล้อมอย่างมาก (รูปที่ 2 และ 3)  

 
 

     
ก) คนงานก าลังแยกช้ินส่วนขยะอเิล็กทรอนิกส ์             ข) การแยกสายไฟเพื่อปลอกหรือเผาให้ได้ทองแดง 

ที่มา: Basel Action Network, http://www.ban.org/ (ปี 2001) 
รูปที่ 2 แหล่งรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เมือง Guiyu ประเทศจีน   

 

http://www.ban.org/
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ก)  ภายในบ้านท่ีมีการหลอมโลหะมีค่าจากแผ่นวงจร           ข) เศษช้ินส่วนและสารอันตรายถูกท้ิงสู่แหล่งดินและแหล่งน้ า 

ที่มา: Basel Action Network, http://www.ban.org/ (ปี 2008) 
รูปที่ 3 กิจกรรมที่เป็นอันตรายและการปนเปื้อนของสารอันตรายในแหล่งน้ า เมือง Guiyu ประเทศจีน   

 
มีงานวิจัยจ านวนมากที่ศึกษาและประเมินความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจาก

การคัดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้ โดยงานวิจัยที่ผ่านมาได้
รายงานการพบการปนเปื้อนของโลหะหนักและสารอินทรีย์ อาทิ แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง  
ตลอดจนสารกลุ่ม PAHs, PBDDs, PBDEs  สารไดออกซินและฟิวแรนซึ่งล้วนแต่เป็นสารก่อมะเร็ง โดยพบสาร
อันตรายเหล่านี้ในตัวอย่างดิน, ข้าว, ตะกอน, ฝุ่น, ปลา, รวมทั้งในเนื้อเยื่อของมนุษย์ ได้แก่ รก, เส้นผม, 
ปัสสาวะ, เลือด จากพ้ืนที่ของเมือง Guiyu, Taizhou และ Longtang สูงกว่าค่ามาตรฐานและพ้ืนที่อ่ืนที่ไม่มี
กิจกรรมรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (control areas) (ผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมสามารถศึกษาเพ่ิมเติมใน Robinson, 2009; Townsend, 2011; Premalatha et al., 2014; 
Song & Li, 2015) นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเชิงประจักษ์หลายชิ้นที่รายงานการค้นพบระดับของตะกั่วและ/
หรือแคดเมียมในเลือดของเด็กในพ้ืนที่รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในเมือง Guiyu และเมือง Taizhou จังหวัด 
Zhejiang เกินค่ามาตรฐานและสูงกว่ากลุ่มควบคุมในเมือง Chendian (Song & Li, 2015)  

นอกเหนือจากประเทศจีนแล้ว ยังมีแหล่งคัดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศอินเดีย 
ประเทศในแถบแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย (Arabi et al., 2012) กานา (Wittsiepe et al., 2015) และประเทศใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ฟิลิปปินส์ (Ballesteros, 2010) เวียดนาม (Matsukami et al., 2015) ที่
ด าเนินการโดยกลุ่มชาวบ้านและสร้างผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เช่นเดียวกัน    

 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการศึกษาในส่วนการปนเปื้อนของโลหะหนักในดินจากพ้ืนที่ที่มีคัดแยกและ

รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์และพ้ืนที่ก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้วิธีการเผาในที่โล่ง (open burning) ในเมือง
ต่างๆ ของประเทศจีน อินเดียและไนจีเรียซึ่งพบว่า ปริมาณโลหะหนักในดินจากแหล่งก าจัดหรือรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มีค่าเกินมาตรฐานฯ และค่าอ้างอิง โดยปริมาณทองแดงที่พบในประเทศจีนอยู่ในช่วงระหว่าง 
157 – 12,700 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ค่ามาตรฐานฯ 50 มก./กก.) โดยปริมาณทองแดงที่พบมากที่สุดอยู่ใน
พ้ืนที่ที่มีการเผาขยะอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนตะกั่วพบในช่วง 104 – 6,083 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ค่ามาตรฐานฯ 
250 มก./กก.) โดยพ้ืนที่ที่พบการปนเปื้อนตะกั่วค่อนข้างสูง คือ บริเวณที่คัดแยกและเผาขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่นเดียวกับสังกะสีและแคดเมียม พบเกินค่ามาตรฐานในพ้ืนที่ที่ส ารวจแทบทั้งสิ้น ส่วนสารหนูพบเกินค่า
มาตรฐานในงานวิจัยบางชิ้น    

  

http://www.ban.org/
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ตารางท่ี 4 ปริมาณโลหะหนักในดินจากพื้นที่คัดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ (หน่วย: 
มิลลิกรัม ต่อ กิโลกรัม) 

พื้นที่ งานศึกษา ปีที่
ส ารวจ 

ลักษณะดินตัวอย่าง ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แคดเมยีม นิกเกิล แมงกานีส โครเมียม สารหนู 

เมือง Guiyu  
จังหวัด 
Guangdong 
ประเทศจีน 

Leung et 
al. (2006) 
 

2003 
 

ดินบริเวณกองซาก
พลาสติกเผาไหม้แล้ว 

496 104 258 1.7 155 - 28.6 - 

ดินบริเวณกองซากตลับ
หมึกปริ้นเตอร์ 

712 190 - 3.1 87 - 74.9 - 

Li et al. 
(2011) 
 

2009 
 

เศษดินจากพื้นที่เผา
ขยะชุมชนและขยะ
อิเล็กทรอนิกส ์

12,700 480 3,500 10.0 1,100 500 320 52 

ดินบริเวณที่เคยเป็น
สถานที่หลอมโลหะจาก
ขยะอิเล็กทรอนกิส์โดย
ใช้กรด 

4,800 150 330 1.2 480 300 2600 26 

Alabi et 
al. (2012) 

2009 ดินบริเวณที่ท้ิงขยะ
อิเล็กทรอนิกส ์

788 1,431 - 31.96 114 374 153.6 - 

ดินจากพื้นถนน 684 541 - 5.8 27 461 12.21 - 
เมือง Taizhou  
จังหวัด 
Zhejiang 
ประเทศจีน 

Tang et 
al. (2010) 

2008 ดินบริเวณสถานที่รี
ไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส ์

742 956 392 7.7 64 - 77.4 - 

Zhang et 
al. (2014) 

ไม่ระบุ ดินจากสถานที่คัดแยก
ขยะอิเล็กทรอนกิส์ที่ถูก
ทิ้งร้าง (16 ตัวอย่าง)  

2,364 6,083 5,996 42.3 - - 771.5 36.6 

ดินจากพื้นที่ใกล้เคียง 
ห่างออกไป 100 เมตร  
(32 ตัวอยา่ง)  

157 167 276 2.2 - - 69.5 5.3 

เมือง 
Longtang 
จังหวัด 
Guangdong 
ประเทศจีน 

Lou et 
al. 
(2008b) 

2005 ดินบริเวณที่มีการเผา
ขยะอิเล็กทรอนกิส์ในที่
โล่ง 

4,851 1,715 1,017 10.3 100 - 63.3 - 

Lou et al 
(2008a) 

2006 ดินบริเวณถอดคัดแยก
ขยะอิเล็กทรอนกิส ์

6,372 1,635 3,040 39.3 - - - - 

Lou et 
al. (2011) 
 

2007 ดินจากพื้นที่เผาขยะ
อิเล็กทรอนิกส์   

11,140 4,500 3,690 17.1 - - - - 

ดินจากริมบ่อน้ า ซ่ึงมัก
มีการเผาและทิ้งซาก  

3,550 1,880 1,160 5.5 - - - - 

Wu et al. 
(2015) 

2013 
 

ดินบริเวณกองขยะ
อิเล็กทรอนิกส ์(ทิ้งร้าง) 

513 198 179 0.14 14.5 111 22.5 - 

ดินบริเวณที่มีการเผา
ขยะอิเล็กทรอนกิส์ (ทิ้ง
ร้าง) 

1,981 206 194 0.52 16.6 123 30.9 - 

ดินบริเวณที่มีการใช้
กรดสกัดโลหะ (ทิ้งร้าง) 

2,981 131 316 0.39 135 173 58.3 - 

เมือง Shijiao 
จังหวัด 
Guangdong 

Lou et al 
(2008a) 

2006 ดินจากบริเวณถอดคัด
แยกขยะอิเล็กทรอนิกส ์

4,001 944 2,045 21.3 - - - - 

เมือง 
Bangalore 
ประเทศอินเดีย 

Ha et al. 
(2009) 

2006 ดินจากพื้นที่รีไซเคิล
ขยะอิเล็กทรอนกิส์ใน
ชุมชนสลัม 

592 297 326 2.33 - 449 73 - 
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พื้นที่ งานศึกษา ปีที่
ส ารวจ 

ลักษณะดินตัวอย่าง ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แคดเมยีม นิกเกิล แมงกานีส โครเมียม สารหนู 

เมือง Lagos
ประเทศ
ไนจีเรีย 

Alabi et 
al. (2012) 

2009 ดินบริเวณที่ท้ิงขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ 
Computer Village 
market 

154 131 - 5.98 14.98 74.1 134.7 - 

ดินบริเวณที่ท้ิงขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ Alaba 
International 
market 

4,308 1,535 - 7.69 31.99 270.9 13.86 - 

ค่ามาตรฐานจีน (Grade II) 50 250 200 0.3 40 - 200 30 
ค่ามาตรฐานเนเธอร์แลนด์ (intervention value) 190 530 720 13 100 -  78 76 

หมายเหตุ: ค่ามาตรฐานจีน หมายถึง มาตรฐานคุณภาพดินเพื่อการเกษตรกรรมและอยู่อาศัยของประเทศจีน (MEP, 1996) 
ค่ามาตรฐานเนเธอร์แลนด์เป็น intervention value ปี 2009 ซึ่งเป็นค่าท่ีบ่งช้ีว่าระดับความเข้มข้นของโลหะหนักในดินอยู่ใน
ระดับที่รุนแรงและต้องมีการบ าบัด (Ministry of VRIOM, 2009) 
ที่มา: รวบรวมโดยผู้เขียน 
 
 ในบรรดาโลหะหนักที่มีการตรวจพบการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมนั้น ตะกั่วจัดเป็นโลหะหนักที่มีความ
เป็นพิษสูงต่อคนและสัตว์ ที่น่าเป็นห่วงคือ เด็กเล็ก (ต่ ากว่า 6 ขวบ) ที่อยู่ในพ้ืนที่คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
มีความเสี่ยงสูงในการได้รับตะกั่วสะสมในปริมาณมากซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคพิษตะกั่วได้ ทั้งนี้ ฝุ่นผงตะกั่วที่
ติดตามเสื้อผ้าของผู้ปกครองสามารถแพร่กระจายมาสู่เด็กได้โดยง่ายผ่านทางระบบทางเดินหายใจ รวมทั้ง
พฤติกรรมของเด็กที่มักหยิบของหรือเอามือเข้าปากท าให้มีความเสี่ยงที่จะได้รับตะกั่วผ่านระบบทางเดินอาหาร 
อีกทั้งร่างกายของเด็กเล็กสามารถดูดซึมตะกั่วผ่านระบบทางเดินอาหารได้ดีกว่าผู้ใหญ่ถึง 4-5 เท่าโดยเฉพาะ
เด็กที่ขาดสารอาหาร เช่น แคลเซียม ปัจจุบัน ยังไม่มีระดับการสัมผัสตะกั่วที่จัดว่าปลอดภัย เนื่องจากตะกั่วที่
สะสมในร่างกายของเด็กเล็กจะไปท าลายระบบประสาท ส่งผลต่อการพัฒนาของสมองและระบบประสาท
ส่วนกลาง ท าให้เด็กมีไอคิวต่ า พัฒนาการช้าและกระทบต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม 
เช่น สมาธิสั้น และภาวะโลหิตจาง (World Health Organization, 2014)  นอกจากตะกั่วแล้ว ยังมีโลหะหนัก
และสารอันตรายหลายชนิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสามารถสะสมยาวนานใน
ระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ ดังแสดงในตารางที่ 5  
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ตารางท่ี 5  ผลกระทบต่อสุขภาพจากโลหะหนักและสารอันตรายบางชนิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
สาร

อันตราย 
ชิ้นส่วน ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ตะกั่ว จอโทรทัศน์ 
จอคอมพิวเตอร,์ 
แผ่นวงจร, 
แบตเตอรีร่ถยนต ์

 ผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและสมอง ท าให้มีอาการหงุดหงิดง่าย กระวนกระวาย 
ซึม เวียนศีรษะ เดินเซ หกล้มง่าย นอนไม่หลับ บุคลิกภาพเปลีย่นแปลง ความจ า
เสื่อม ในรายทีเ่ป็นรุนแรง อาจมีอาการสั่นเวลาเคลื่อนไหว ชัก หมดสติและเสียชีวิตได้  

 ผลต่อระบบประสาทส่วนปลายและกล้ามเนื้อ เริ่มจากอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ
แขนและขา บางครั้งมีอาการปวดตามกล้ามเนื้อ และข้อต่อต่างๆ ถา้ร่างกายได้รับ
ตะกั่วปริมาณมากๆ เป็นเวลานาน อาจท าให้เกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อได้ 

 ผลต่อระบบทางเดินอาหาร เริ่มจากมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก 
หรือบางรายท้องเสยี ปวดท้องอย่างรุนแรง อาจพบแนวเส้นตะกั่ว ลกัษณะเป็นเส้นสี
น้ าเงิน-ด า จับอยู่ท่ีขอบเหงือกต่อกับฟัน พบบ่อยบริเวณฟันหน้า และฟันกราม 

 ระบบโลหิต อาการซีด เลือดจาง อ่อนเพลีย    
 ในเด็กท่ีอายุต่ ากว่า 6 ปี การสะสมของตะกั่วอาจส่งผลต่อการพัฒนาการของสมอง 

ท าให้เด็กมีไอคิวต่ า พัฒนาการช้า และส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต 
ปรอท สวิทช์, หลอดไฟ, 

จอ LCD (liquid 
crystal display)  

 ปรอทเป็นโลหะหนักชนิดหนึ่งที่มจีุดหลอมเหลวต่ า สามารถระเหยกลายเป็นไอและ
แขวนลอยอยู่ในอากาศได้และแพรล่งสู่ดินและแหล่งน้ าได้ ปรอทในแหล่งน้ าสามารถ
เปลี่ยนเป็น methylmercury โดยแบคทีเรียซึ่งเป็นรูปท่ีสามารถสะสมอยู่ในไขมันใน
ร่างกายได้เป็นเวลานาน  

 พิษของปรอทมีตั้งแต่ขั้นเล็กน้อยจนถึงรุนแรง โดยอาจท าให้เกดิอาการใจสั่น นอนไม่
หลับ ปวดศรีษะ สายตาพร่ามัว เดนิเซ พูดจาไม่ชัด อ่อนเพลีย และอาจท าลายระบบ
ประสาท ส่งผลต่อการเรียนรู้ กระบวนการคิด ความจ า สมาธิและการสื่อสาร 

 หากร่างกายได้รับปรอทสะสมในปริมาณสูงจะส่งผลต่อไต ระบบการหายใจและอาจ
ถึงขั้นเสียชีวิตได้  เราสามารถไดร้บัพิษจากปรอทผ่านห่วงโซ่อาหารโดยการ
รับประทานปลาที่มีปรอทสะสมอยู่  กรณีสตรมีีครรภ์ การรับประทานปลาที่มีปรอท
อาจส่งผลต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์และปรอทจะถูกสะสมอยูใ่นน้ านมแม่ด้วย    

แคดเมียม ช้ินส่วนวัสดุกึ่ง
ตัวน า, แผ่นวงจร, 
จอ CRT, 
แบตเตอรี ่

 แคดเมียมสามารถสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมและมีความเป็นพิษสูง  
 พิษอย่างเฉียบพลัน เกิดจากการสดูไอของโลหะแคดเมียมเข้าไปท าให้เกิดโรคระบบ

ทางเดินหายใจ เจ็บหนา้อก ไอ ปอดอักเสบ 
 ในระยะยาว แคดเมยีมจะไปสะสมที่กระดูก ท าให้กระดูกผุ เมื่อไดร้ับสะสมมากๆ จะ

สังเกตเห็นวงสีเหลืองที่โคนของซี่ฟัน  เกิดโรค “อิไตอิไต” ท าให้กระดูกเปราะ หักง่าย 
เจ็บปวดกระดูกท่ัวร่างกาย   

ทองแดง ทองแดงใน
เครื่องใช้ไฟฟ้า, 
สายไฟ 

 คลื่นเหียน อาเจียน อักเสบในช่องท้องและกล้ามเนื้อ ท้องเสีย  
 การท างานของหัวใจผิดปกติ หากสะสมในปริมาณมาก อาจท าให้ร่างกายสั่นเทาอยู่

ตลอดเวลา กลา้มเนื้อแข็งเกร็ง น้ ามูกน้ าลายไหล ควบคุมการพูดล าบาก 
สารหน่วง
การติดไฟ
กลุ่มโบรมีน 

ส่วนผสมใน
พลาสติก, 
แผ่นวงจร, สาย
เคเบิล 

 สารในกลุม่นี้ ได้แก่ polybrominated biphenyls (PBBs) และ polybrominated 
diphenyl ethers (PBDEs) สามารถสะสมอยู่ในรา่งกายคงทนโดยจะไปรบกวนการ
ท างานของระบบประสาท สมอง ต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน ส่งผลต่อการพัฒนาทารกใน
ครรภ์ มีรายงานการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในระบบทางเดนิอาหารและต่อม
น้ าเหลือง  

สารท าความ
เย็น (CFC-

ตู้เย็น, 
เครื่องปรับอากาศ 

 ระคายเคืองต่อระบบหายใจ ตา ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว  
 ท าลายโอโซนในบรรยากาศ ส่งผลให้รังสีอัตราไวโอเลต (UV) ผ่านเขา้มาสู่โลกมาก
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สาร
อันตราย 

ชิ้นส่วน ผลกระทบต่อสุขภาพ 

11, CFC-
12) 

(รุ่นเก่า) เกินไป เพ่ิมความเสี่ยงการเป็นมะเร็วผิวหนัง  อีกยังยังเป็นสารก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 
โดย CFC-11 และ CFC-12 1 กิโลกรัมมีค่า global warming potential (GWP) 
เท่ากับ 4,750 และ 8,500 กิโลกรมัของคาร์บอนไดออกไซด์ ตามล าดับ      

ไดออกซิน/ 
ฟิวแรน 

สายไฟ, ช้ินส่วน
พลาสติก PVC 
เมื่อถูกเผา 

การเผาพลาสติกที่มสี่วนประกอบของโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ไม่วา่จะเผาในเตาเผาหรือ
เผาในที่โล่ง จะท าให้เกิดไดออกซนิคลอไรด์และฟิวแรนซึ่งเป็นสารทีส่ามารถตกค้างและ
สะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมยาวนานและมีความเป็นพิษสูงแม้ในความเขม้ข้นท่ีต่ า  
จัดเป็นสารก่อมะเร็ง พิษต่อระบบประสาท กล้ามเนื้อเสื่อม โรคผิวหนัง ตับท างานผิดปกติ 
ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ ในหญิงตั้งครรภ์ ท าให้มีความผิดปกติของทารก  

ที่มา:  อรวรรณ พู่พิสุทธ์ิและศุลีพร แสงกระจา่ง (2553), เว็บไซต์ศนูย์ข้อมูลพิษวิทยาและจากการรวบรวมของผู้เขียน 
    
3. สถานการณ์ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย    
 ส าหรับสถานการณ์ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนั้น ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้เพ่ิม
ปริมาณสูงขึ้นทุกปีตามระดับความเจริญทางเศรษฐกิจ ในรายงานสถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2557 กรม
ควบคุมมลพิษได้คาดการณ์ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่
ประมาณ 376,801 ตันซึ่ ง เป็นปริมาณรวมจากซากผลิตภัณฑ์ฯ เ พียง 8 ชนิด ได้แก่  โทรทัศน์ 
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีซีดี/ดีวีดี โทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรู ป
ดิจิตอล ดังนั้น หากรวมทุกประเภทผลิตภัณฑ์เหมือนสหภาพยุโรป (10 กลุ่มผลิตภัณฑ์) คาดว่า ปริมาณขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยน่าจะสูงกว่านี้หลายเท่า  

ในประเทศไทย เช่นเดียวกับประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย ขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ “ของเก่า” ใน
ความเข้าใจของคนไทยมักจะถูกขายให้กับพ่อค้ารับซื้อของเก่าหรือซาเล้งที่มาตระเวนรับซื้อจากบ้านเรือนเพ่ือ
น าไปถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อขายเป็นวัสดุรีไซเคิล เช่น ทองแดง อลูมีเนียม พลาสติก เป็นต้น 

จากการประเมินของกรมควบคุมโรค คาดการณ์ว่า ประเทศไทยมีแหล่งชุมชนคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์กระจายอยู่ทั่วประเทศเกือบ 100 แห่งในจังหวัดกระบี่ กาฬสินธุ์ ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ 
นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ล าพูน สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สระแก้ว และอ านาจเจริญ (ไทยรัฐออนไลน์, 2557) ไม่นับรวมร้านค้าของเก่าบางรายที่มีการถอดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และเผาสายไฟเช่นกัน ทั้งนี้ พ้ืนที่ที่มีหน่วยงาน นักวิชาการและสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าไป
ส ารวจค่อนข้างมาก ได้แก่  

1. อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 5 ต าบล มีผู้ประกอบการจ านวน 283 ราย
จาก 5 ต าบล โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าบลโคกสะอาดที่มีผู้ประกอบการจ านวน 240 รายจาก 
12 หมู่บ้าน เป็นพ้ืนที่ที่มีชาวบ้านประกอบกิจกรรมรับซื้อและคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย (นอกจากขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังมีการแยกชิ้นส่วน
ยานพาหนะ บรรจุภัณฑ์ กระดาษ เศษวัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงชิ้นส่วนอาวุธ) 

2. ต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
4. ชุมชนเสือใหญ่อุทิศ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

จากการส ารวจพ้ืนที่อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ (เพ็ญโฉมและคณะ, 2552) 
กรมควบคุมโรคในช่วงปี 2553 และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กรมควบคุมมลพิษ ปี 2556-2557 และ
การส ารวจพ้ืนที่ชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานครโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม เมื่อปี 
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2557 พบว่า ชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีลักษณะการด าเนินกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน (รูป
ที่ 4-6) ดังนี้    

 การท างานเป็นเครือข่ายและมีการแบ่งหน้าที่กันท างาน ดังนี้ 1. ร้านค้าของเก่าขนาดใหญ่ที่
มีเครื่องจักรและลูกจ้าง (มักจะเป็นแรงงานต่างด้าว) ประมาณ 5-10 คน รับซื้อชิ้นส่วนรี
ไซเคิลจากผู้ประกอบการรายย่อย 2. ผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่มีรถกระบะไปตระเวน
รับซื้อจากบ้านเรือนและใช้แรงงานในการถอดแยกชิ้นส่วน และ 3. ลูกจ้างที่รับจ้างแกะแยก
ชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

 การถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยมือ มีบางส่วนที่ใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น 

 การเผาสายไฟและชิ้นส่วนพลาสติกเพ่ือแยกทองแดงและโลหะ ก่อให้เกิดไอทองแดง ฝุ่น 
สารไดออกซินและฟิวแรนปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 

 การทิ้งและทุบจอโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์ (จอ CRT) ส่งผลให้โลหะหนักหลายชนิด
ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกั่ว แบเรี่ยมและแคดเมียม 

 การผ่าคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศและตู้เย็นเพ่ือแยกทองแดง และทิ้งน้ ามันหล่อเย็นที่
มี CFC ลงพื้น (บางรายจะเก็บรวบรวมน้ ามันหล่อเย็นไว้เพ่ือขายต่อ) 

 การตัดคอมเพสเซอร์ด้วยแก๊สเพ่ือแยกทองแดงและเหล็ก  
 การบดย่อยพลาสติกด้วยเครื่องจักร (ร้านค้าของเก่า) 
 การเทน้ ากรดจากแบตเตอรี่รถยนต์ 
 การเผาชิ้นส่วนต่างๆ ที่ไม่สามารถขายได้ เช่น โฟมฉีดส าหรับเป็นฉนวนกันความร้อนของ

ตู้เย็น เศษพลาสติก  
 แผ่นวงจรจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะรวบรวมและขายต่อให้กับพ่อค้าที่มาตระเวนรับซื้อ

ถึงชุมชน ดังนั้น ชุมชนจึงเป็นเพียง “ชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์” มิได้ถึงขั้น “ชุมชน
คัดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์” ดังเช่นที่ประเทศจีนและประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ 
ที่มีหลอมสกัดทองและโลหะมีค่าจากแผ่นวงจรด้วยกรดซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเป็น
อันตรายอย่างมาก         

 

    
 ก) ขยะประเภทโทรทัศน์รอการแกะแยกช้ินส่วน                 ข)  กองช้ินส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่แกะแยกแล้วรอขาย 

ที่มา: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ส ารวจเมื่อปี 2556) 
 

รูปที่ 4 ชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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  ก) เผาสายไฟเพื่อเอาทองแดงในพ้ืนท่ีก าจัดขยะ                 ข)  เศษแก้วจากจอโทรทัศน์ท่ีมีตะกั่วในบริเวณที่ก าจดัขยะ 

ที่มา: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ส ารวจเมื่อปี 2556) 
 

รูปที่ 5 สภาพพื้นที่ท้ิงและก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

       
ก) สภาพภายในบ้านท่ีคดัแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์              ข)  บริเวณด้านนอกร้านรับซื้อและคัดแยกอิเล็กทรอนิกส ์

ที่มา: สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส ารวจเมื่อปี 2557) 
 

รูปที่ 6 สภาพพื้นที่คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนเสือใหญ่อุทิศ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
แม้จะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าไปส ารวจสถานการณ์ปัญหาในพ้ืนที่และรายงานระดับการ

ปนเปื้อนของโลหะหนักในดินและแหล่งน้ า แต่งานศึกษาส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงการส ารวจในเบื้องต้นและยังมิได้
มีการตพิีมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ บทความนี้ได้รวบรวมและเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์โลหะหนักบาง
ชนิดในดินจากพ้ืนที่ต าบลโคกสะอาดและพ้ืนที่ซอยเสือใหญ่อุทิศ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ดังตารางที่  6  
โดยในส่วนพ้ืนที่ฆ้องชัย งานวิจัยของมูลนิธิบูรณะนิเวศ (เพ็ญโฉมและคณะ, 2552) ส ารวจตัวอย่างดินในพ้ืนที่
ต าบลโคกสะอาดเมื่อปี 2551 พบการปนเปื้อนของตะกั่วในพ้ืนบริเวณที่มีการเผาสูงเกินค่ามาตรฐานคุณภาพ
ดินเพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรมรวมทั้งพบการปนเปื้อนของทองแดงและนิกเกิล  เช่นเดียวกับรายงานของ
กรมควบคุมโรค (Suwan-ampai, 2011) และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กรมควบคุมมลพิษ (2557) ที่
พบการปนเปื้อนของโลหะหนักหลายชนิดเช่นกัน โดยเฉพาะตะกั่ว ทองแดง แมงกานีสและสารหนู  อย่างไรก็ดี 
หากเทียบปริมาณตะกั่วและทองแดงท่ีพบในพ้ืนที่ฆ้องชัย (ก่อนปี 2557) และในเมือง Guiyu และเมืองอ่ืนๆ ใน
ประเทศจีน พบว่า ค่าทองแดงและตะกั่วในงานวิจัยของไทยมีค่าสูงกว่าค่อนข้างมากซึ่งจ าเป็นต้องมีการ
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ตรวจสอบวิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอีกครั้ง แต่หากเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ในพ้ืนที่ฆ้องชัยโดยกรม
ควบคุมมลพิษและพ้ืนที่เสือใหญ่อุทิศ กรุงเทพมหานคร ในปี 2557 จะพบว่า ปริมาณตะกั่วระหว่างสองพ้ืนที่มี
ค่าใกล้เคียงกัน แต่พ้ืนที่ฆ้องชัยมีปริมาณทองแดง สังกะสีและนิกเกิลสูงกว่า พ้ืนที่เสือใหญ่อุทิศ ส่วนแคดเมียม
และแมงกานีสนั้นพบว่ามีค่าไม่สูงนักและไม่เกินมาตรฐานคุณภาพดิน อย่างไรก็ดี หากเปรียบกับพ้ืนที่นอก
ชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ (control area) และเทียบกับค่า Intervention Value (มาตรฐาน
เนเธอร์แลนด์) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่บ่งชี้ว่าระดับการปนเปื้อนที่สูงจนต้องมีการบ าบัดพ้ืนที่ปนเปื้อน พบว่า ในพ้ืนที่
ประกอบกิจกรรมคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีค่าสูงเกินกว่าเกณฑ์ทุกจุด (ศีลาวุธ ด ารงศิริ, 2558)   

แม้จะมีการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวข้างต้น แต่
ยังพบว่า ค่าการปนเปื้อนของโลหะหนักในดินมีความแตกต่างกันอย่างมากซ่ึงอาจมาจากช่วงเวลา ความลึกของ
ดินที่เก็บ สภาพอากาศในวันที่เก็บตัวอย่างดินหรือวิธีการและเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีการ
ศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการอีกครั้งเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในต่างประเทศ
ได้ รวมทั้งควรขยายขอบเขตการศึกษาให้รวมถึงสารอันตรายอ่ืนๆ ด้วย อาทิ PAHs, PCBs, VOC, ไดออกซิน/
ฟิวแรน ตลอดจนการติดตามผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ในระยะ
ยาวต่อไป 
 
ตารางท่ี 6  งานวิจัยท่ีศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในดินในพื้นที่คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
(หน่วย: มิลลิกรัม ต่อ กิโลกรัม) 

พื้นที่ งานศึกษา ปีที่
ส ารวจ 

ลักษณะดิน
ตัวอยา่ง 

ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แคดเมียม นิกเกิล แมงกานีส โครเมียม 
สาร
หนู 

ต าบลโคก
สะอาด  
อ าเภอฆอ้งชัย 
จังหวัด
กาฬสินธุ์   
  

เพ็ญโฉมและ
คณะ (2552) 

2551 ดินบริเวณที่ก าจัด
ขยะของอบต.   

39,161 79,520 - 1.46 75 1,519 - - 

กรมควบคุมโรค 
(Suwan-
ampai, 2011) 

2553 ดินบริเวณบ้านที่
รับซ้ือและแยก
ชิ้นส่วน 

- 26,694 - 6.16 619 3,340 - 151 

ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค
ที่ 10 กรม
ควบคุมมลพิษ 
(ม.ป.ป.) 

2557 ดินบริเวณที่ก าจัด
ขยะของอบต.   

8,671 2,636 11,890 12 118 - 44 9.6 

ดินบริเวณบ้านที่
รับซ้ือและแยก
ชิ้นส่วน 

9,267 1,388 580 3.3 27 - 18 6.0 

ซอยเสือใหญ่
อุทิศ เขต
จตุจักร 
กรุงเทพฯ 

ศีลาวุธ ด ารงศิริ 
(2558) 

2557 ดินจากรอบ
บริเวณชุมชนคัด
แยกขยะ ความ
ลึก 0-10 ซม.  
(11 ตัวอยา่ง) 

4,828 
 

1,058 
 

1,847 
 

<2 
74 

 
511 88 - 

ดินใน
กรุงเทพฯ  

ศีลาวุธ ด ารงศิริ 
(2558) 

2557 ดินในบริเวณนอก
พื้นที่คัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส ์

90 67 234 <2 16 374 37 - 

ค่ามาตรฐานไทย* - 400 - 37 1,600 1,800 300 3.9 
ค่ามาตรฐานเนเธอร์แลนด์ (intervention value) 190 530 720 13 100   76 

หมายเหตุ: * ค่ามาตรฐานไทย หมายถึง มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 
(คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ , 2547) 
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4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
บทความชิ้นนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

และในประเทศไทย โดยพบว่าปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและ
ประเทศก าลังพัฒนา โดยคาดการณ์ว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้านี้ ประเทศก าลังพัฒนาจะทิ้งขยะประเภทเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในปริมาณที่มากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว อีกทั้งปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึ้นส่วนหนึ่งเกิด
จากการลักลอบส่งออกมาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว มายังประเทศก าลังพัฒนา ปลายทางหลัก ได้แก่ ประเทศ
จีน อินเดียและประเทศในแถบแอฟริกา โดยบางส่วนจะอ้างว่าเป็นการส่งออกเพ่ือใช้ซ้ า เช่นการบริจาคเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้แล้วซึ่งในความเป็นจริง ผลิตภัณฑ์ฯ ที่ส่งออกส่วนใหญ่จะใช้การไม่ได้แล้วและเหมาะที่จะน าไป
รีไซเคิล (ถอดแยกชิ้นส่วน) มากกว่าการซ่อมแซมเพ่ือใช้ซ้ า 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้หรือน าไปฝังกลบ จนรัฐบาล
ประเทศต่างๆ ได้ออกกฎหมายห้ามการฝังกลบและส่งเสริมการน ากลับมาใช้ใหม่ ในขณะที่ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศก าลังพัฒนาจะถูกจัดการโดยกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือกลุ่มรับซื้อของเก่า การด ารงอยู่ของ
กลุ่มรับซื้อและคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้โรงงานรีไซเคิลที่ท าถูกต้องไม่สามารถเกิด
ได้ เนื่องจากผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องลงทุนในระบบควบคุมสารอันตรายและมลพิษที่เกิดขึ้นตลอด
กระบวนการ  จึงมีต้นทุนในการด าเนินการสูงกว่ากลุ่มชาวบ้านรับซื้อของเก่าที่มีต้นทุนเพียงค่าขนส่งและถอด
แยกแต่มิได้รับผิดชอบต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการทิ้งสารอันตรายและเศษชิ้นส่วนที่ปนเปื้อน
โลหะหนักและสารอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม โรงงานรีไซเคิลที่มีระบบการจัดการอย่างถูกต้องจึงไม่สามารถเสนอ
ราคารับซื้อแข่งกับกลุ่มรับซื้อของเก่าได้  ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐจึงต้องเข้ามาช่วยสร้างระบบการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์โดยหามาตรการที่จะสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการไหลของขยะอิเล็กทรอนิกส์จากกลุ่มค้าของ
เก่าไปยังโรงงานรีไซเคิลให้ได้ ภาพดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการออกกฎหมายเพ่ือมาควบคุมดูแลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ ในต่างประเทศ กฎหมายส่วนใหญ่จะอิงหลักการที่เรียกว่า “ความรับผิดชอบที่
เพ่ิมข้ึนของผู้ผลิต” (Extended Producer Responsibility: EPR) ซึ่งเป็นหลักการที่ให้ผู้ผลิตเข้ามารับผิดชอบ
ในการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ฯ และน าไปบ าบัดและจัดการอย่างถูกต้อง ในประเทศไทย กรมควบคุม
มลพิษได้พยายามยกร่างกฎหมายที่ใช้หลักการ EPR เช่นกัน นั่นคือ “ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ. ....”  (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) คง
ต้องติดตามต่อไปว่าจะสามารถผลักดันให้มีการประกาศร่างกฎหมายนี้ได้เป็นผลส าเร็จหรือไม่ 
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