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ชดุความรู้ เร่ือง “การจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส ์(E-waste)” 

โดย ดร. สจุติรา วาสนาดาํรงดี1 และ อ.ดร.ปเนต มโนมยัวบิลูย์2 

 มกราคม 2555 

 

ตอนท่ี 1 ขยะอิเลก็ทรอนิกส ์ปัญหาใหม่ของสงัคมไทยยคุไฮเทค  

ในโลกยุคปจัจุบนั เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรทศัน์ พดัลม ตู้เยน็ เครื่องปรบัอากาศ 

โทรศพัท์มอืถอื คอมพวิเตอร์ ฯลฯ ไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงทีช่่วยใหก้ารใชช้วีติประจําวนัของเราสะดวกสบายมากขึน้   

การแขง่ขนัอยา่งเขม้ขน้ระหวา่งผูผ้ลติสนิคา้ยีห่อ้ต่างๆ ทาํใหร้าคาสนิคา้มแีนวโน้มลดตํ่าลง สง่ผลใหป้จัจุบนัมกีารใชง้าน

ผลติภณัฑเ์หล่าน้ีในวงกวา้งมากยิง่ขึน้ จากการสาํรวจของสาํนักงานสถติแิห่งชาต ิสดัส่วนครวัเรอืนทีม่โีทรทศัน์ไดเ้พิม่

สงูขึน้จากรอ้ยละ 17 ในปีพ.ศ. 2522 เป็นรอ้ยละ 96 ในปีพ.ศ. 25533  ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยยีงัทาํใหผ้ลติภณัฑ์

เหล่าน้ีสามารถทาํงานไดด้แีละมฟีงัก์ชัน่หลากหลายมากขึน้ สรา้งความตอ้งการและตอบสนองรูปแบบการใชง้านใหม่ๆ 

ของผูบ้รโิภค โดยเราจะเหน็ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการวางตลาดของอุปกรณ์ “ไฮเทค” เช่น โทรศพัทอ์จัฉรยิะ (Smart 

Phone) หรอืแทบ็เลตรุ่นใหม่ ปรากฏตามสื่อแทบทุกวนั อย่างไรกด็ ีน้อยคนนักทีจ่ะตระหนักถงึอกีดา้นหน่ึงของการ

พฒันาน้ี นัน่คอื ปญัหาการจดัการผลติภณัฑเ์ก่าทีเ่ราไม่ตอ้งการและซากของผลติภณัฑท์ีเ่สื่อมสภาพหรอืหมดอายุการ

ใชง้าน 

ผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสท์ีห่มดอายุการใชง้านหรอืทีเ่ราไมต่อ้งการแลว้นัน้สามารถเรยีกรวมๆ กนัว่า 

“ขยะอเิลก็ทรอนิกส”์ (Electronic Waste หรอื E-waste) ซึง่เป็นคาํศพัทท์ีใ่ชก้นัมากในแถบเอเชยีแปซฟิิก   สว่นชือ่อยา่ง

เป็นทางการนัน้ กรมควบคุมมลพษิเลอืกทีจ่ะใชค้ําว่า “ซากผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์” (Waste 

Electrical and Electronic Equipment หรอื WEEE) ตามคาํศพัทท์างกฎหมายของสหภาพยุโรป   แมว้า่คาํศพัทท์ัง้สอง

จะมคีวามหมายทางเทคนิคแตกต่างกนัเล็กน้อย แต่เพื่อความสะดวกในการทําความเขา้ใจและการสื่อสาร สําหรบั

บทความชุดน้ีเราจะใช้ทัง้คําว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์ฯ ในลักษณะเดียวกัน หมายถึง เศษซาก

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ุกชนิดรวมถงึชิน้ส่วนและวสัดุหมดเปลอืง อาทเิช่น แบตเตอรีแ่ละตลบัหมกึ

พมิพ ์ทีเ่กดิขึน้จากการใชง้านทีเ่จา้ของทิง้หรอืตอ้งการทิง้ 

ขยะอเิลก็ทรอนิกสถ์อืวา่เป็นผลกระทบอยา่งหน่ึงในยุคไฮเทคทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมของมนุษยซ์ึง่หากไมม่กีารจดัการทีด่ี

พอกจ็ะนําไปสูป่ญัหาสิง่แวดลอ้มทัง้ในดา้นการหมดไปของทรพัยากรและในดา้นการรัว่ไหลของสารพษิทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
                                                            
1 ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและของเสยีอนัตราย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2 สถาบนัการศกึษาและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 
3 สาํนกังานสถติแิห่งชาต ิ(2554) สรปุผลทีส่าํคญั การสาํรวจการใชพ้ลงังานของครวัเรอืน พ.ศ. 2553  
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มนุษย์และสิง่แวดล้อม   ทัง้น้ี จากการคาดการณ์ของกรมควบคุมมลพษิในปี พ.ศ. 2555 คาดว่าจะมปีริมาณซาก

ผลติภณัฑฯ์ 7 ประเภท ไดแ้ก่ โทรทศัน์ เครื่องปรบัอากาศ ตูเ้ยน็ คอมพวิเตอร์ เครื่องพมิพ ์โทรศพัท์มอืถอืและกลอ้ง

ดจิติอล เกดิขึน้เกอืบ 10 ล้านเครื่อง/ชิ้น คดิเป็นน้ําหนักรวมกว่า 1 แสนตนั ซากหลอดฟลูออเรสเซนท์ชนิดต่างๆ 

ประมาณ 55 ลา้นหลอด และถ่านไฟฉายซึ่งส่วนใหญ่กว่ารอ้ยละ 90 เป็นถ่านอลัคาไลน์ใชแ้ลว้ทิง้อกีไม่ตํ่ากว่า 7 ลา้น

กอ้นต่อปี โดยปรมิาณขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ะเพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ ทุกปีตามแนวโน้มการบรโิภคทีเ่พิม่สงูขึน้4 

จากการสํารวจพฤตกิรรมการจดัการซากผลติภณัฑฯ์ ของครวัเรอืนในประเทศไทย พบว่า กว่ารอ้ยละ 50 ของคําตอบ 

ระบุว่า เก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วไว้เฉยๆ และร้อยละ 10 ระบุว่าได้ทิ้งขยะ

อิเล็กทรอนิกส์รวมไปกับขยะมูลฝอยทัว่ไป5   ทัง้น้ี การทิ้งหรือเก็บผลิตภัณฑ์เก่าไว้เฉยๆ โดยไม่มีการซ่อมแซม 

(Repair) ไมม่กีารใชซ้ํ้าชิน้สว่นทีย่งัใชไ้ด ้ (Reuse) หรอืไมม่กีารรไีซเคลินําวสัดุกลบัมาใชใ้หม ่ (Recycle) ยอ่มหมายถงึ

การสิน้เปลอืงทรพัยากรธรรมชาตทิี่เรามอียู่จํากดัถงึสองต่อ ต่อแรกคอืทรพัยากรทีม่อียู่ในขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ม่ไดม้ี

การนํากลบัมาใชป้ระโยชน์  นอกจากเศษเหลก็ ทองแดง อลมูเินียม ชิน้สว่นพลาสตกิ และเศษแกว้ซึง่เป็นวสัดุรไีซเคลิที่

เรารูจ้กักนัดแีละมอียูใ่นซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสท์ัว่ไปแลว้ ขยะอเิลก็ทรอนิกสห์ลายประเภทยงัมโีลหะมคี่า 

เชน่ ทอง เงนิ แพลตตนิัม่ พาลาเดยีม โรเดยีม และโลหะหายาก (Rare Earth Metals) หลายชนิดโดยเฉพาะในแผงวงจร 

แมเ่หลก็ เลนส ์และชิน้สว่นอื่นๆ ทีต่อ้งการคุณสมบตัพิเิศษของแร่เหล่าน้ี  การสญูเสยีทรพัยากรธรรมชาตต่ิอทีส่องเกดิ

จากการขุดทรพัยากรธรณีขึน้มาใชซ้ึ่งการทําเหมอืงแร่นัน้ตอ้งใชพ้ลงังานและมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มมากกว่าการรี

ไซเคลิหลายเท่าตวั ทัง้น้ีอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสเ์องกเ็ป็นอุตสาหกรรมหน่ึงทีม่คีวามตอ้งการวตัถุดบิสงู 

โดยเฉพาะในสว่นของแรธ่าตุหายากทีไ่ดก้ลา่วถงึขา้งตน้ 

ในอกีดา้นหน่ึง ซากผลติภณัฑฯ์ กเ็ป็นแหล่งกําเนิดมลพษิทีส่าํคญั นอกจากซากหลอดฟลอูอเรสเซนทแ์ละถ่านไฟฉายที่

เราทราบดีว่าเป็นขยะอันตรายที่ไม่ควรทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทัว่ไป ขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกหลายประเภทก็มี

สว่นประกอบทีเ่ป็นสารอนัตราย ยกตวัอยา่งเชน่ จอโทรทศัน์และจอคอมพวิเตอรร์ุ่นเก่าทีเ่ป็นจอแกว้หนาๆ ทีเ่ราเรยีกวา่ 

จอกลมหรอืจอซอีารท์ ี(CRT ยอ่มาจาก Cathode Ray Tube) จะมสีารตะกัว่จาํนวนมากในกรวยแกว้ โดยบางรุ่นอาจมี

ปรมิาณตะกัว่สูงถงึ 2 กโิลกรมัต่อเครื่อง ในขณะทีจ่อโทรทศัน์รุ่นใหม่ที่เป็นจอแบนหรอืจอแอลซดี ี(LCD ย่อมาจาก 

Liquid Crystal Displays) แมจ้ะไมม่กีรวยแกว้ทีม่ตีะกัว่แต่กม็สีว่นประกอบผลกึเหลวทีม่สีารประกอบอนิทรยีท์ีเ่ป็นสาร

อนัตรายหรอืสารก่อมะเรง็ เช่น Phenylcyclohexane, Cyclohexane, Biphenyl และ Pyrimidine อกีทัง้ยงัมปีรอทใน

หลอดภาพดา้นหลงั (Backlights) อกีดว้ย ทัง้น้ี หลายมลรฐัในประเทศสหรฐัอเมรกิาไดม้กีารหา้มไม่ใหฝ้งักลบขยะ
                                                            
4 กรมควบคุมมลพษิ. (2553). รายงานหลกัโครงการศกึษาหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไขและอตัราการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการซากผลติภณัฑ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส.์ ศกึษาโดยศนูยค์วามเป็นเลศิแหง่ชาตดิา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและของเสยีอนัตราย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การคาดการณ์น้ีรวมเฉพาะซากของประเภทผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการจดัลําดบัความสาํคญัตามยุทธศาสตรก์ารจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกสเ์ชงิบูรณาการเท่านัน้ ไม่ใช่ปรมิาณซากผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดซึ่งมอีกีหลายประเภททีม่กีารใชง้านอย่าง
แพร่หลายแต่ไม่ไดร้วมอยู่ในการศกึษาน้ี เช่น เครื่องซกัผา้ วทิยุ เครื่องเล่นซดี/ีดวีดี ีนอกจากน้ี ตวัเลขน้ียงัไม่นับรวมขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่กดิจาก
เหตุการณ์ไมป่กต ิเชน่ น้ําท่วมหรอืแผน่ดนิไหว ซึง่จากเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ผูเ้ขยีนคาดวา่มซีากโทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เครือ่งปรบัอากาศ 
และเครือ่งซกัผา้เกดิเพิม่ขึน้รวมทัง้สีป่ระเภทอกีไมต่ํ่ากวา่ 6 แสนเครือ่ง/ชิน้ 
5 เพิง่อา้ง  
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อเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทจอโทรทศัน์และจอคอมพวิเตอรเ์น่ืองจากกงัวลถงึการปนเป้ือนของสารอนัตรายเหล่าน้ีในดนิและ

ในแหลง่น้ําผา่นน้ําชะขยะ (Leachate) จากหลุมฝงักลบ 

  

   

 จอโทรทศัน์และจอคอมพิวเตอร ์ชนิด จอ CRT เทียบกบัจอ LCD 

ทีม่า:  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Viewsonic-crt.png ; http://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/ ; 
http://www.sumjob.com/lcd/  

ปญัหาในการกาํจดัขยะอนัตรายของประเทศไทย คอื การขาดสถานทีบ่าํบดัและกาํจดัทีไ่ดม้าตรฐานและมกีารดาํเนินงาน

อย่างถูกตอ้งซึ่งตอ้งการการลงทุนและมคี่าใชจ้่ายในการดําเนินงานสูง แมว้่าประชาชนจะเริม่ตระหนักถงึอนัตรายของ

ขยะประเภทน้ี แต่คาํพดูทีม่กัจะไดย้นิจากผูค้นทัว่ไป คอื “ไมรู่ว้า่จะไปทิง้ทีไ่หน” โดยเฉพาะสาํหรบัซากผลติภณัฑฯ์ ทีไ่ม่

มตีลาดรไีซเคลิ (ประเภททีร่า้นคา้ของเก่าไม่รบัซื้อ) เช่น ซากหลอดฟลูออเรสเซนทแ์ละถ่านไฟฉาย ในปจัจุบนั มเีพยีง

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และหน่วยงานไม่กี่แห่งที่ส่งเสรมิใหม้กีารคดัแยกขยะอนัตรายออกจากขยะทัว่ไปไดอ้ย่าง

จรงิจงัและต่อเน่ือง ในขณะทีอ่กีหลายแหง่ตอ้งหยดุพกัการดาํเนินงานไปเน่ืองจากไมรู่ว้า่จะสง่ขยะอนัตรายทีเ่กบ็รวบรวม

ไดไ้ปกาํจดัทีใ่ด ซึง่ในดา้นหน่ึงกน่็าเหน็ใจหน่วยงานเหลา่น้ีทีม่คีวามตัง้ใจดใีนการสรา้งระบบคดัแยกและเกบ็รวบรวม แต่

ต้องเจอกบัปญัหาการจดัการที่ปลายทาง เน่ืองจากในขณะน้ีประเทศไทยยงัไม่มโีรงงานรไีซเคลิถ่านไฟฉาย (เพราะ

เอกชนเหน็วา่วสัดุทีไ่ดจ้ากการรไีซเคลิไมคุ่ม้กบัการลงทุน) สว่นโรงงานรไีซเคลิหลอดไฟเองกม็ไีม่กีแ่ห่งและอยูห่่างไกล 

ทําให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นในการขนส่งและการกําจดั (ตกประมาณ 3-5 บาทต่อหลอด) ทําให้สุดท้ายแล้วซาก

หลอดไฟและถ่านไฟฉายสว่นมากถูกสง่ไปทีห่ลุมฝงักลบโดยไมม่กีารบาํบดั 

ไม่เพยีงแต่อนัตรายจากการปนเป้ือนของสารพษิที่หลุมฝงักลบ สารอนัตรายที่อยู่ในซากผลติภณัฑ์ฯ ยงัสร้างความ

ยุง่ยากใหก้บัการรไีซเคลิอกีดว้ย มงีานวจิยัมากมายทีร่ายงานถงึผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้มจากกระบวนการรี

ไซเคลิขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่มถู่กตอ้ง6 เชน่ การรือ้แกะตูเ้ยน็และเครือ่งปรบัอากาศโดยไมม่กีารดดูเกบ็สารทาํความเยน็ที่

                                                            
6 Bi, X. et al. (2007). Exposure of electronics dismantling workers to polybrominated diphenyl ethers, polychlorinated biphenyls, and 
organochlorine pesticides in South China. Environmental Science & Technology, 41: 5647-5653; Brigden, K. et al. (2005). Recycling of 
Electronic Wastes in China and India: Workplace and Environmental Contamination. [Online]. Available: 
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อยู่ภายในคอมเพรสเซอรอ์อกเสยีก่อน ทําใหส้ารเหล่านัน้ซึ่งเป็นสารทําลายโอโซน (Ozone Depleting Substances 

หรอื ODS) และ/หรอืก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse Gases หรอื GHG) หลุดออกไปในชัน้บรรยากาศสรา้งปญัหา

สิง่แวดลอ้มระดบัโลก การทุบทาํลายจอแกว้ซอีารท์ทีีม่สีารตะกัว่และสารเรอืงแสงซึง่เป็นสารอนัตรายเพือ่เอากรอบเหลก็

ทีอ่ยูภ่ายในจอ การหลอมตะกัว่บดักรบีนแผงวงจรโดยไม่มเีครื่องป้องกนั การทิง้น้ํากรดทีใ่ชส้กดัทองจากแผงวงจรโดย

ไมม่กีระบวนการบาํบดัน้ําเสยี หรอืการเผาสายไฟและชิน้สว่นพลาสตกิเพือ่นําทองแดงและโลหะอื่นๆ ทีอ่ยูภ่ายในไปขาย

ซึง่ทาํใหเ้กดิการปนเป้ือนของโลหะหนัก สารหน่วงไฟ ไดออกซนิและฟูรนั (ซึ่งสองกลุ่มหลงัเป็นสารก่อมะเรง็) จากควนั

ไฟและเถ้าตะกอน เป็นตน้ จากการศกึษาผลกระทบทางสุขภาพจากการรไีซเคลิขยะอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างไม่ถูกตอ้งใน

เมอืง Guiyu ประเทศจนี พบว่า กวา่รอ้ยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งเดก็ในเมอืง Guiyu มปีรมิาณสารตะกัว่ในเลอืดสงูกว่า 

100 ไมโครกรมัต่อเลอืด 1 ลติรซึ่งเป็นปรมิาณที่สามารถส่งผลเสยีต่อระบบการย่อยอาหาร ระบบประสาท และการ

พฒันาทางสตปิญัญาของเดก็ได้7    

สาํหรบัประเทศไทย ในปจัจุบนัยงัไมม่รีะบบการรไีซเคลิขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิอยา่งครบวงจร โดยมี

ปญัหาสาํคญัอยูท่ีก่ารเกบ็รวบรวมซากผลติภณัฑฯ์ เพือ่สง่ต่อไปยงัโรงงานทีม่กีระบวนการรไีซเคลิทีไ่ดร้บัใบอนุญาตจาก

ทางราชการซึ่งจากการสํารวจของผูเ้ขยีนพบว่ามอียู่กว่ายี่สบิแห่งทัว่ประเทศ (โดยส่วนใหญ่กระจุกตวัในภาคกลาง) 

นอกเหนือจากของเก่าที่ถูกเกบ็ไวใ้นครวัเรอืนและซากที่ถูกทิ้งปะปนไปกบัขยะมูลฝอยทัว่ไปแลว้ ขยะอเิลก็ทรอนิกส์

ส่วนมากยงัถูกเกบ็รวบรวมผ่านรา้นซ่อมและระบบคา้ของเก่า รวมทัง้การบรจิาคใหก้บัวดัหรอืมูลนิธซิึ่งทา้ยทีสุ่ด ซาก

ผลติภณัฑ์ฯ ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ก็มกัจะถูกขายต่อไปให้กบักลุ่มถอดรื้อและคดัแยกเหล่าน้ีซึ่งจะแยกเอาเฉพาะ

ชิน้ส่วนทีข่ายไดด้ว้ยการถอดรือ้และเผาทําลาย แต่ไม่ไดม้กีารจดัการกบัสารอนัตรายหรอืมลพษิทีเ่กดิจากกระบวนการ

คดัแยก (ดกูรณศีกึษาในกลอ่งขอ้ความ) แมว้า่การรไีซเคลิแบบ “สกุเอาเผากนิ”8 น้ีจะสามารถสรา้งรายไดแ้ละมตีน้ทุนตํ่า 

(นับเฉพาะตน้ทุนของเอกชน ไม่รวมตน้ทุนของสงัคมดา้นสุขภาวะและดา้นสิง่แวดลอ้ม) แต่กม็ปีระสทิธภิาพในการนํา

วสัดุมคีา่กลบัมาใชน้้อย โดยกระบวนการเผาทาํลายจะทาํใหไ้ดโ้ลหะเกรดตํ่า สว่นการใชน้ํ้ากรดกดัแผงวงจรแลว้ใชป้รอท

จบักบัทองกส็ามารถสกดัทองไดเ้พยีงรอ้ยละ 30 ของปรมิาณทองทีม่อียู่ในแผงวงจร9 ในขณะทีท่องอกีกว่ารอ้ยละ 70 

และโลหะมคีา่อื่นๆ จะถูกทิง้ไปกบัน้ํากรดซึง่ถา้รวมตน้ทุนทางสงัคมแลว้นบัวา่ไดไ้มคุ่ม้เสยี เน่ืองจากกจิกรรมเหลา่น้ีลว้น

แลว้แต่ทําใหเ้กดิการปนเป้ือนของสารพษิในระบบนิเวศซึ่งสุดทา้ยกจ็ะยอ้นกลบัมาทํารา้ยเราผ่านห่วงโซ่อาหาร ดนิ น้ํา 

                                                                                                                                                                                                        
www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/recycling-of-electronic-waste.pdf; Gullet, B. K. et al. (2007). Characterization 
of air emissions and residual ash from open burning of electronic wastes during simulated rudimentary recycling operations, Journal of 
Material Cycles and Waste Management, 9: 69-79; Wong, M.H. et al. (2007). Export of toxic chemicals - a review of the case of 
uncontrolled electronic-waste recycling. Environmental Pollution, 149: 131-140. 
7 Huo, X. et al. (2007). Elevated blood levels of children in Guiyu, an electronic waste recycling town in China. Environmental Health 
Perspectives, 115: 1113-7. 
8 ภาษาองักฤษจะเรยีกการรไีซเคลิแบบนี้วา่ “การรไีซเคลิทีห่ลงับา้น” (Backyard Recycling) ซึง่สะทอ้นถงึลกัษณะการรไีซเคลิทีไ่มถ่กูหลกัวชิาการ
และสภาพการรไีซเคลิทีเ่กดิขึน้ในแหล่งชุมชนใกลก้บัทีอ่ยูอ่าศยั 
9 Keller, M. (2006). Assessment of Gold Recovery Processes in Bangalore, India and Evaluation of an Alternative Recycling Path for Printed 
Wiring Boards. Diploma thesis. Zürich: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. 
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และอากาศ โดยผู้ที่ได้รบัผลกระทบมากที่สุดก็คอืคนงานและลูกหลานที่อยู่อาศยัในชุมชนใกล้กบัแหล่งรไีซเคลิขยะ

อเิลก็ทรอนิกสน์ัน่เอง 

ดงันัน้ ปญัหาขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์งึเป็นประเดน็ทีส่งัคมไทยทีก่า้วไปสู่ความทนัสมยัไมอ่าจจะละเลยไดแ้ละถงึเวลาแลว้ที่

ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งพฒันาระบบการจดัการซากเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสอ์ยา่งเตม็รปูแบบ เพือ่ลดผลกระทบ

ต่อสิง่แวดลอ้มจากการใชอุ้ปกรณ์ไฮเทคเหลา่น้ี โดยจาํเป็นตอ้งผลกัดนัใหเ้กดิกฎหมายเพือ่ใหม้กีารเกบ็รวบรวม รไีซเคลิ 

บาํบดั และกาํจดัขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีถู่กสุขลกัษณะเป็นการทัว่ไป ต่อยอดจากโครงการคดัแยกขยะอนัตรายของทอ้งถิน่

บางแหง่และโครงการรบัคนืซากผลติภณัฑฯ์ ของผูผ้ลติบางรายทีม่อียูใ่นปจัจุบนั    

เป้าหมายของบทความชุดน้ีคอื การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเน้นการนําเสนอ

ประสบการณ์ของประเทศต่างๆ เพื่อประโยชน์ของการเปรยีบเทยีบแนวทางการจดัการรูปแบบต่างๆ และการถอด

บทเรยีนสาํหรบัการพฒันาระบบการจดัการตามยุทธศาสตรก์ารจดัการซากผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์

เชงิบรูณาการทีเ่หมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย 
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ปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการค้าของเก่าและถอดแยกช้ินส่วนขยะอิเลก็ทรอนิกส ์

ตาํบลโคกสะอาด อาํเภอฆ้องชยั จงัหวดักาฬสินธุ ์

ในประเทศไทย มชีาวบา้นทีป่ระกอบธุรกจิคา้ของเก่าและถอดแยกชิน้สว่นขยะอเิลก็ทรอนิกสก์ระจายตามพืน้ทีต่่างๆ ของ

ประเทศซึ่งยงัไม่มกีารสํารวจว่า มีจํานวนมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ดี กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม 

(ปจัจุบนั “มูลนิธิบูรณะนิเวศ”) ได้ทําการสํารวจและรายงานสถานการณ์การประกอบธุรกิจค้าของเก่าขนาดใหญ่ของ

ชาวบา้นในตาํบลโคกสะอาด อําเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุซ์ึง่มกีารคดัแยกชิน้สว่นขยะอเิลก็ทรอนิกสแ์ละซากผลติภณัฑ์

ประเภทอื่นๆ เช่นซากรถยนต ์เพื่อสรา้งรายได ้ในขณะเดยีวกนั กม็กีารเผาทาํลายและฝงักลบกากของเสยีจาํนวนมาก จน

กลายเป็นปญัหาและสง่ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและสขุภาพของชุมชนใกลเ้คยีง 

จากการสาํรวจของกลุ่มศกึษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม พบว่า 12 หมู่บา้นในตําบลโคกสะอาดนัน้ มชีาวบา้น

ประกอบอาชพีรบัซือ้ของเก่า จาํนวน 228 ราย ในแต่ละเดอืนมกีารนําเขา้ของเก่ามายงัพืน้ทีเ่พื่อคดัแยกชิน้สว่น 767 ตนั 

โดยในจาํนวนน้ีเป็นของเก่าประเภทซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสแ์ละอะไหล่อเิลก็ทรอนิกส ์ 274 ตนัต่อ

เดอืน และมปีญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มทีพ่บจากการประกอบอาชพีของชาวบา้น ไดแ้ก่  

 การปนเป้ือนของสารพิษลงสู่ดินและน้ํา: ในขัน้ตอนการรือ้ของเก่าบางประเภทจะมกีารเททิ้งเศษหรอืสาร

อนัตรายลงดนิ เช่น การรือ้เครื่องยนต์ต่างๆ จะมน้ํีามนัเครื่องไหลลงพืน้จํานวนมาก การเทน้ํากรดจากแบตเตอรี่

รถยนตท์ิง้ลงดนิ การทิง้เศษกระจกจากจอโทรทศัน์ทาํใหส้ารตะกัว่ทีอ่ยูใ่นจอภาพแพรก่ระจายสูด่นิและน้ํา รวมทัง้

การกองเผาเศษวสัดุ ทาํใหส้ารพษิในเศษวสัดุปนเป้ือนอยูใ่นขีเ้ถา้ทีเ่หลอือยูส่ะสมในดนิและแพรสู่แ่หลง่น้ํา 

 การปนเป้ือนของสารพิษในอากาศ: ชาวบา้นใชว้ธิกีารเผาชิน้สว่นเพื่อแยกเอาวสัดุมคี่า เช่น การเผาสายไฟ

เพื่อเอาทองแดง การเผาชิน้ส่วนพลาสตกิเพื่อเอาน๊อตซึ่งเป็นโลหะ การเผายางรถยนต์เพื่อเอาเสน้ลวด เป็นต้น 

การเผาชิ้นส่วนของเก่าดงักล่าวส่งผลให้เกิดควนัพษิ กลิน่เหมน็และขี้เถ้าที่สามารถฟุ้งกระจายไปได้ไกลตาม

กระแสลมและเกิดสารพษิต่างๆ ได้แก่ ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ สารอินทรยี์ระเหยง่าย 

โลหะหนกัและสารไดออกซนิและฟูรนัซึง่เป็นสารก่อมะเรง็ทีร่า้ยแรง 

 การทาํลายชัน้โอโซน: ชาวบา้นแยกเอาวสัดุจากคอมเพรสเซอรข์องตูเ้ยน็และเครื่องปรบัอากาศทีม่น้ํีายาแอร์

หรอืสารทําความเยน็ โดยการเผาและผ่าคอมเพรสเซอร์แล้วเทสารทําความเยน็ทิ้ง ทําให้สารทําความเยน็ใน

เครื่องรุ่นเก่าโดยเฉพาะ CFCs ซึ่งเป็นสารที่ทําลายชัน้โอโซน ระเหยสูบ่รรยากาศและขึน้ไปทําลายชัน้โอโซนที่

ป้องกนัรงัสคีวามรอ้นแผเ่ขา้สูพ่ืน้โลกมากเกนิไป สง่ผลใหเ้กดิรรู ัว่ในชัน้โอโซน นอกจากน้ีในสารทาํความเยน็บาง

ชนิดทีใ่ชแ้ทน CFCs เชน่ HCFCs หรอื HFCs ยงัเป็นก๊าซเรอืนกระจกทีท่าํใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น 
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ชาวบา้นกาํลงัถอดรือ้และคดัแยกช้ินส่วนขยะอิเลก็ทรอนิกสไ์ปขาย          การเผาและผา่คอมเพรสเซอรเ์พ่ือเทสารทาํความเยน็ท้ิง    
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