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รายงานทีดีอาร์ไอ
ฉบับที่ 133 

ตุลาคม 2560

ที่มา: สรุปจากรายงานวิจัยเรื่องปัญหาการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการ
ธุรกิจรีไซเคิลขยะ โดย คุณทิพวัลย์  แก้วมีศร ี
และ  ดร.  อดิศร์  อิศรางกูร ณ  อยุธยา  ซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงในรายงานสถานการณ์คุณภาพ 
สิง่แวดล้อม พ.ศ. 2559 ส�านกันโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เม่ือ
กันยายน 2559

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  

(ทดีอีาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ” 

(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร

กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง

เรียบง่ายเพ่ือจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์

วิจารณ์

 “รายงานทดีอีาร์ไอ” มโีอกาสรบัใช้สงัคม

ไทยมาตลอด ทั้งเป็นรายสะดวก และปรับมา

เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม 

ตั้งแต่ฉบับท่ี 118 เป็นต้นไป “รายงานทีด ี

อาร์ไอ” จะมาพบผู ้อ ่านเป็นรายสะดวก 

พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง

เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้

ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม

สรุปและเรียบเรียง
สายใจ วิทยาอนุมาส
บรรณาธิการบริหาร
จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์
กองบรรณาธิการ
ทิพวัลย์ แก้วมีศรี 
วัฒนา กาญจนานิจ 
ออกแบบ
wrongdes ign
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การจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย

ขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่เป็น

ที่ต้องการอีกต่อไป ล้าสมัย หรือหมดอายุการใช้งาน ขยะ

อิเล็กทรอนิกส์จัดเป็นวัตถุอันตรายเนื่องจากชิ้นส่วนต่างๆ มี

โลหะหนกัเป็นส่วนประกอบ ซึง่หากได้รับการจดัการไม่เหมาะ

สมและเกิดการรั่วไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมจะเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และระบบนิเวศท้ังในระยะ

สั้นและระยะยาว เนื่องจากสารเคมีที่มีพิษจะตกค้างยาวนาน

และสะสมในสิ่งมีชีวิต อันเป็นปัญหาที่ส�าคัญของการจัดการ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องจัดการอย่างเป็นระบบและถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ 

สภาพการณ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

ปริมาณและประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ จาก

สถิตขิองกรมควบคุมมลพษิพบว่าปริมาณซากผลติภณัฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมีแนว

โน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จาก 357,000 ตันในปี 

2555 เพิ่มขึ้นเป็น 384,233 ตันในปี 2558โดยซากที่เกิด

ขึ้นมากที่สุดคือ โทรทัศน์ (106,335 ตัน หรือร้อยละ 27) 
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รองลงมาคือ เคร่ืองปรับอากาศ (74,799 ตัน หรือร้อย

ละ 19) ตู้เย็น (65,765 ตัน หรือร้อยละ 17) เครื่องซักผ้า 

(60,492 ตัน หรือร้อยละ 16) และคอมพิวเตอร์ (57,058 

ตัน หรือร้อยละ 15) นอกนั้นเป็นเคร่ืองเล่นวีซีดี/ดีวีดี 

โทรศัพท์ และกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

แหล่งทีม่าและการจดัการซาก จากการส�ารวจ

ของกรมควบคุมมลพิษพบว่า แหล่งก�าเนิดส่วนใหญ่

มาจากบ้านเรือนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมาคือ

ส�านักงาน ร้อยละ 14 และโรงแรม/อพาร์ตเม้นท์ ร้อยละ 

3 ตามล�าดับ และจากการส�ารวจข้อมูลพฤติกรรมของผู้

บริโภคกลุม่ครัวเรือนในการจดัการกับผลติภณัฑ์ซากเม่ือ

ไม่ใช้งานแล้วพบว่า ส่วนใหญ่จะขายซากผลิตภัณฑ์ฯ คดิ

เป็นร้อยละ 51.27 เก็บรวบรวมไว้ ร้อยละ 25.32 ทิ้งปน

กับขยะทั่วไป ร้อยละ 15.6 และให้ผู้อื่น ร้อยละ 7.84 

การคาดการณ์ปรมิาณซาก จากข้อมูลของกรม

ควบคมุมลพษิพบว่า โทรศัพท์มือถอืเป็นซากผลิตภณัฑ์ฯ 

ที่พบมากที่สุดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2559 

คาดว่าจะพบซากโทรศพัท์มือถอืมากท่ีสุด จ�านวน 10.90 

ล้านเคร่ือง รองลงมาคอื อปุกรณ์เล่นภาพ/เสยีงขนาดพก

พา จ�านวน 3.57 ล้านเครื่อง เช่นเดียวกับปี 2564 คาด

ว่าจะพบซากโทรศัพท์มือถือ จ�านวน 13.42 ล้านเครื่อง 

และอุปกรณ์เล่นภาพ/เสียงขนาดพกพา ประมาณ 3.65 

ล้านเครื่อง 

แหล่งชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ กรม

ควบคุมโรคได้ท�าการประเมินแหล่งชุมชนคัดแยกขยะ

อเิลก็ทรอนิกส์ทัว่ประเทศในปี 2557 พบว่ามีแหล่งชมุชน

คดัแยกขยะอเิล็กทรอนกิส์กระจายอยูท่ัว่ประเทศกว่า 100 

แห่งในพื้นที่ 17 จังหวัด1 โดยจังหวัดที่มีชุมชนประกอบ

อาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์สูงสุด ได้แก่ กาฬสินธุ์ 

บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี ส�าหรับแหล่งชุมชนคัดแยก

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยอยู่ในพื้นท่ี

1 กระบ่ี กาฬสินธุ์ ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์ 
ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ล�าพูน สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร สระแก้ว และอ�านาจเจริญ

อ�าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ รองลงมาได้แก่พื้นท่ี

อ�าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอ�าเภอพุทไธสง จังหวัด

บุรีรัมย์ 

ผู้ประกอบการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเทศไทยมีผูป้ระกอบการทีด่�าเนนิกิจการเก่ียวข้องกับ

การจัดการซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ 22 แห่ง (กรมควบคุม

มลพษิ 2555) ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพืน้ท่ีภาคกลางและภาค

ตะวันออก ภาคเหนือและภาคใต้มีเพียงภาคละ 1 แห่ง 

ส่วนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืไม่พบโรงงานรีไซเคลิทีรั่บ

จัดการซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู ้ประกอบการรีไซเคิลแบ ่งออกเป ็นสอง

กลุ่มใหญ่ คือ หนึ่งกลุ่มบริษัทผู้ผลิตที่มีกระบวนการ 

รีไซเคิลเพื่อจัดการซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง 

(เฉพาะหลอดฟลูออเรสเซนต์) และสองกลุ่มบริษัทผู้

ประกอบกิจการรีไซเคิลโดยเฉพาะ ซึ่งมีท้ังผู้ประกอบ

การไทยและผู้ประกอบการต่างชาติหรือร่วมทุน ทั้งนี้ผู้

ประกอบการต่างชาตบิางรายทีเ่ข้ามาท�าธรุกิจรไีซเคิลใน

ประเทศไทยยังมิได้มีการก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลเต็มรูป
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การรีไซเคิลในประเทศส่วนใหญ่มีการจัดการซากผลิต

ภณัฑ์ฯ ด้วยการถอดแยกเป็นชิน้ส่วนและวสัดุ เพือ่ส่งต่อ

ให้โรงงานรไีซเคิลวสัดุภายในประเทศ ขณะทีส่่วนหนึง่จะ

ถกูส่งออกไปรีไซเคลิในต่างประเทศ และมีผูป้ระกอบการ

จ�านวนน้อยท่ีมีเทคโนโลยีสกัดโลหะมีค่าจากซากผลิต

ภณัฑ์ฯ และไม่มีผูป้ระกอบการรายใดทีส่ามารถถอดแยก

ชิ้นส่วนตู้เย็นและเคร่ืองปรับอากาศได้อย่างถูกต้องตาม

หลักวิชาการ สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างผู้ประกอบการใน

ประเทศกับต่างประเทศคือ วิธีการและเทคโนโลยีในการ

บ�าบัดสารอันตรายที่มีอยู่ในชิ้นส่วนของซากผลิตภัณฑ์ฯ 

หรือเศษวัสดุท่ีเหลือจากการถอดแยกหรือรีไซเคิลซึ่งผู้

ประกอบการในประเทศยังมิได้มีการลงทุนในส่วนนี้มาก

นัก เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง (กรมควบคุมมลพิษ 

2558ข)

วงจรชีวิตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทย

จากการศึกษารูปแบบวงจรชีวิตของอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยพบว่าสามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 ส่วน คือ (1) การน�าเข้าวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้า

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แล้วขายสินค้าโดย

การส่งออกและบริโภคภายในประเทศ และ (2) การน�า

เข้าผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้

แล้วจากต่างประเทศมาใช้บริโภคภายในประเทศ ซึ่งท้ัง

สองส่วนเม่ือหมดอายุการใช้งานจะมีการถอดคัดแยก

อุปกรณ์และชิ้นส่วนส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลทั้งในและ

ต่างประเทศเพื่อแปรรูปไปเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

ส่วนเศษวัสดุท่ีใช้ประโยชน์ไม่ได้จะถูกน�าไปจัดการต่อ

ไป ส่วนผลิตภณัฑ์ฯ ทีเ่สยีแต่ยังไม่หมดอายุการใช้งานจะ

ถูกน�าไปซ่อมแซมเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง นอกจาก

นี้ยังมีซากผลิตภัณฑ์ฯ บางส่วนที่ไม่ได้รับการจัดการที ่

เหมาะสม ถูกน�าไปท้ิงปะปนกับขยะมูลฝอยชุมชนซึ่ง

เทศบาลหรือกรุงเทพมหานครจะเก็บรวบรวมไปก�าจัด

แบบในประเทศไทย แต่มีกระบวนการขัน้ตอนและส่งออก

ไปรีไซเคิลท่ีบริษัทแม่ ส่วนผู้ประกอบการไทยอาจแบ่ง

กลุ่มตามลักษณะการด�าเนินธุรกิจเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) 

กลุ่มทีรั่บซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

จากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเศษ

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน/

ค้างสต็อก และ (2) กลุ่มที่รับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งจากแหล่งอุตสาหกรรมและ

แหล่งชุมชน

ส�าหรับเทคโนโลยีในการรีไซเคิลและการบ�าบัด

สารอันตรายของผู้ประกอบการรีไซเคิลในประเทศ พบ

ว่า ผู้ประกอบการรีไซเคิลหลายรายท่ีรับเฉพาะชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในการ

สกัดโลหะมีค่าจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้และมีระบบ

ควบคุมมลพิษท่ีดีในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ือง

ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งเคร่ืองท่ีไม่แยกชิ้นส่วน

เพื่อน�าชิ้นส่วนบางชนิดไปสู่กระบวนการรีไซเคิล หาก

พิจารณาเฉพาะเทคโนโลยีในการรีไซเคิลแล้ว ผู้ประกอบ
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โดยการฝังกลบขยะและส่งไปโรงเผาขยะต่อไป ทั้งนี้ 

การก�าจัดด้วยวิธีฝังกลบอาจเกิดการร่ัวไหลของสารพิษ

และตกค้างในแหล่งน�้าผิวดินและแหล่งน�้าใต้ดิน ส�าหรับ

การน�าไปเผาท�าลายจะเกิดควันพิษส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพอากาศ และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว แต่หากน�าซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่

สามารถคัดแยกชิ้นส่วนเพื่อรีไซเคิล เช่น ทองแดง เงิน 

และพาลาเดียม จะสามารถเพิม่มูลค่าขยะรีไซเคลิ (กรอบ

ที่ 1)

ลักษณะการจัดการซากอิเล็กทรอนิกส์ใน
ปัจจุบัน

ปัจจุบันการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ยังขาด

ระบบการบรหิารจดัการทีค่รบวงจรตัง้แต่การเก็บรวบรวม 

การคดัแยกหรอืถอดแยก การขนส่ง การรีไซเคิล และการ

ก�าจัด เช่น ระบบการเก็บหรือเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์

จากผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายสินค้ายังมีน้อยมาก และกลาย

เป็นภาระให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ท่ี

กรอบที่ 1 วงจรชีวิตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
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ยงัไม่มีสถานท่ีก�าจดัทีไ่ด้มาตรฐานและระบบจดัการอย่าง

ถูกต้อง มีการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนกับขยะทั่วไป 

ขายให้กับซาเล้งหรือร้านรับซื้อของเก่า อีกทั้งยังมีการ

ลักลอบขนขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มือสองและท่ีใช้งานไม่ได้แล้ว

จากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย และน�ามาจัดการ

หรือรีไซเคิลอย่างไม่ถูกต้อง โดยส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์

เหล่านี้ไปยังชุมชนคัดแยกขยะเพื่อให้ชาวบ้านน�าไปคัด

แยกถอดชิ้นส่วนเพื่อน�าโลหะไปขาย ส่วนเศษที่เหลือ

จะน�าไปท�าลายโดยการเผาหรือฝังกลบอย่างไม่ถูกวิธี 

หรอืลักลอบทิง้ในสถานทีต่่างๆ อกีทัง้ซากผลติภณัฑ์บาง

ประเภท อาทิ หลอดไฟ และถ่านไฟฉาย ก็ยังไม่มีตลาด

รีไซเคิลรองรับหรือต้องจ่ายค่าก�าจดัให้กับโรงงานรีไซเคลิ 

ท�าให้ซากผลิตภณัฑ์ฯ กลุ่มนีเ้กือบทัง้หมดถูกทิง้ปะปนไป

กับขยะทั่วไป ท�าให้มีความเสี่ยงที่สารอันตรายและโลหะ

หนักในซากผลิตภัณฑ์ฯ จะรั่วไหลและปนเปื้อนสู่สภาพ

แวดล้อม ระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารก่อให้เกิดปัญหา

ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และต่อสุขภาพได้ (รูปที่ 1)
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การปนเปื้อนมลพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์สู่คน
และสิ่งแวดล้อม

การจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่เหมาะสมในปัจจุบันก่อให้เกิดผล 

กระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม อาทิ การเผา

สายไฟเพื่อน�าทองแดงไปขายท�าให้เกิดไอระเหยของ

พลาสติกและโลหะบางส่วนซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรค

มะเร็ง การเผาแผงวงจรเพื่อหลอมตะก่ัวและทองแดง

ท�าให้เกิดไอตะก่ัวแพร่กระจายสู่อากาศ รวมทั้งสะสมใน

ดินและน�้า การใช้กรดสกัดโลหะมีค่าจากแผงวงจร โดย

ไม่มีกระบวนการบ�าบัดน�า้เสยีท�าให้เกดิการปนเป้ือนของ

น�้าเสียลงสู่ดินและแหล่งน�้า การร้ือ/แกะตู้เย็นและเครื่อง

ปรับอากาศ โดยไม่มีอุปกรณ์ดูดเก็บสารท�าความเย็น

ท�าให้สารท�าความเย็นหลุดออกสู่บรรยากาศและท�าลาย

ช้ันโอโซน ดังนั้น การปนเปื้อนมลพิษจากการรีไซเคิล

ขยะอิเล็กทรอนิกส์จึงเร่ิมจากเส้นทางของผู้ผลิตขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ไปถึงผู้รับขยะอิเล็กทรอนิกส์ และสุดท้าย

ไปสู่ความเส่ียงต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนและ

สิ่งแวดล้อม (รูปที่ 2)

รูปที่ 1 การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2558ก)
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การปนเป้ือนของสารพษิจากขยะอเิลก็ทรอนกิส์

ลงสู่ดินและน�า้ เกิดจากขั้นตอนการคัดแยก ร้ือและถอด

ชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการเททิ้งเศษหรือสาร

อันตรายลงดิน เช่น การรื้อเครื่องยนต์ต่างๆ จะมีน�้ามัน

เคร่ืองไหลลงพืน้จ�านวนมาก การเทน�า้กรดจากแบตเตอร่ี

รถยนต์ทิง้ลงดิน การท้ิงเศษกระจกจากจอโทรทัศน์ท�าให้

สารตะก่ัวทีอ่ยู่ในจอภาพแพร่กระจายสู่ดินและน�า้ รวมท้ัง

การเผากองเศษวัสดุ ท�าให้สารพษิในเศษวสัดุปนเป้ือนอยู่

ในขีเ้ถ้าทีเ่หลอือยูส่ะสมในดินและแพร่สูแ่หล่งน�า้ เป็นต้น

- การปนเป้ือนของสารพษิจากขยะอเิลก็ทรอนกิส์

ในอากาศ เกิดจากขัน้ตอนการเผาอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์

ที่ไม่ถูกต้อง ท�าให้โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม และ

สารปรอท เป็นต้น กลายเป็นเถ้าถ่านและแพร่กระจายไป

ในอากาศ สารปรอทหากสะสมตวัอยูใ่นห่วงโซ่อาหาร เช่น 

ตกค้างอยู่ทีส่ตัว์น�า้ซึง่เป็นอาหารของมนษุย์ก็จะเป็นการ

แพร่สารปรอทมาสู่คนได้ นอกจากนี้ ขยะอิเล็กทรอนิกส์

ท่ีมีส่วนประกอบของสารทนไฟซึ่งท�าจากโบรมีน หาก

ท�าการเผาจะท�าให้เกิดการแพร่กระจายของสารโบรไม

เนตไดออกซินและสารฟิวแรน เป็นต้น

รูปที่ 2 เส้นทางการปนเปื้อนของสารอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์สู่คนและสิ่งแวดล้อม

ที่มา: เปรมฤดี และคณะ (2554)
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- การท�าลายชั้นโอโซน เกิดจากขั้นตอนการ

เอาวัสดุจากคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นและเคร่ืองปรับ

อากาศที่มีน�้ายาแอร์หรือสารท�าความเย็น โดยการเผา

และผ่าคอมเพรสเซอร์แล้วเทสารท�าความเย็นทิ้ง ท�าให้

สารท�าความเย็นในเคร่ืองรุ่นเก่าโดยเฉพาะสารประกอบ 

คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon: CFCs) 

ซ่ึงเป็นสารที่ท�าลายชั้นโอโซน ระเหยสู่บรรยากาศและ

ขึ้นไปท�าลายชั้นโอโซน

ผลกระทบต่อสุขภาพ
- ตะก่ัว (Pb) ใช้ฉาบจอแก้ว พิษของตะกั่วจะ

ท�าลายระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ ไต ระบบเลือด และมี

ผลต่อการพัฒนาสมองของเด็ก อาการพิษเร้ือรังที่พบ

บ่อยคือ ส่งผลต่อระบบย่อยอาหาร คลื่นไส้อาเจียน ท้อง

ผูก นอกจากนี้ยังส่งผลต่อระบบประสาทและสมองท�าให้

ทรงตัวไม่อยู่ เกิดอาการประสาทหลอน ซึม ไม่รู้สึกตัว 

ชัก เป็นอัมพาต สลบ และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

- แคดเมียม (Cd) เป็นส่วนประกอบในแผ่นวงจร

พิมพ์ตัวต้านทาน และหลอดภาพรังสีแคโทดสามารถ

สะสมอยู่ในส่ิงแวดล้อมได้และมีความเป็นพิษสูง พิษ

เฉียบพลันเกิดจากการสูดไอของแคดเมียมเข้าไปท�าให้

เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ หากได้รับในระยะยาว

แคดเมียมจะไปสะสมท่ีกระดูก ท�าให้กระดูกผุ นอกจาก

นั้นยังท�าให้เกิดโรคโลหิตจาง ถ้าได้รับปริมาณมากใน

ระยะสั้นจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ อาเจียน มีอาการเจ็บ

หน้าอก และไอรุนแรง

- ปรอท (Hg) พบในหลอดฟลูออเรสเซนต์ และ

จอ LCD (liquid crystal display) ปรอทสามารถสะสมท่ีไข

มันในร่างกายได้เป็นระยะเวลานาน พษิของปรอทมีตัง้แต่

เล็กน้อยจนถึงรุนแรงและอาจเสียชีวิต โดยอาจท�าให้ใจ

สั่น นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว เดินเซ พูดไม่ชัด 

อ่อนเพลีย และอาจท�าลายระบบประสาท หากร่างกายมี

การสะสมของสารปรอทในปริมาณสูงจะส่งผลต่อไต ระบบ

การหายใจ และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

- สารหน ู(As) พบในแผงวงจรไฟฟ้าของโทรศัพท์

มือถือและคอมพิวเตอร์ มีฤทธิ์ท�าลายระบบประสาท 

ผิวหนัง และระบบการย่อยอาหาร หากได้รับในปริมาณ

มากอาจท�าให้เสยีชีวติได้ อาการพษิเฉยีบพลันก่อให้เกิด

การระคายเคืองต่อบริเวณที่สัมผัสสารหนู และอาจท�าให้

คล่ืนไส้อาเจยีน เป็นตะคริว กล้ามเนือ้เกรง็ อาจเกิดอาการ

แทรกซ้อนเกีย่วกับการท�างานของหวัใจและเสยีชวีติจาก

ภาวะหัวใจล้มเหลว 

ภาพรวมปัญหาการจัดการซากอิเล็กทรอนิกส์

กรมควบคุมมลพิษได้สรุปภาพรวมปัญหาการ

จัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังนี้

1) ไม่มีระบบการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบวงจร ตั้งแต่การ

เก็บรวบรวม การคัดแยกหรือถอดแยก การขนส่ง การ

รีไซเคิล และการก�าจัดมีการท้ิงปะปนกับขยะมูลฝอย

ทั่วไป และขายให้กับซาเล้งหรือร้านรับซื้อของเก่า

2) มีข้อจ�ากัดด้านกฎระเบียบและแนวทางการ

ปฏิบัติเพื่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ในภาพรวม เช่น 

กฎระเบียบในการคัดแยกซากผลติภณัฑ์ฯ กลไกการเรียก

คนืซากผลติภณัฑ์ฯ และกฎหมายทีมี่อยูไ่ม่เอือ้อ�านวยให้

มีการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ยงัไม่มีระบบการจดัเก็บค่าธรรมเนยีมเพือ่การ

จัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

4) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ

ผู้ประกอบการทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ซากผลิตภัณฑ์ฯ ทั้งระบบยังไม่ต่อเนื่อง ตั้งแต่การเลือก

ซือ้ผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การใช้ซ�า้ การคดั

แยก การเก็บรวบรวม การรีไซเคิล จนถึงการบ�าบัดขั้น

สุดท้าย รวมถึงประชาชนยังไม่มีความตระหนักว่าซาก

ผลติภณัฑ์ฯ เป็นของเสยีอนัตรายทีต้่องมีการจดัการอย่าง

ถกูวธิ ีและยงัไม่มีความรู้รวมทัง้ความเข้าใจในการคัดแยก

ซากผลิตภัณฑ์ฯ ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป
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5) อปท. สามารถควบคุมดูแลการด�าเนินงาน

ของร้านรับซื้อของเก่าและชุมชนคัดแยกตามพระราช

บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เนื่องจากเป็นกิจการ

ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ แต่ส่วนใหญ่ยงัไม่น�ามาตรการ

ทางกฎหมายมาบังคับใช้อย่างเข้มงวด นอกจากนี้ อปท. 

ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบคัดแยก เก็บขน และเก็บกัก และ

ยังขาดทรัพยากรที่จะน�ามาจัดบริการได้อย่างเพียงพอ

6) โรงงานคัดแยก บ�าบัด และก�าจัดซาก

ผลิตภัณฑ์มีจ�านวนน้อย ไม่เพียงพอ โรงงานส่วนใหญ่

กระจุกตัวอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 

ท�าให้การขนส่งมีต้นทุนสูง รวมทั้งยังไม่มีโรงงานท่ีมี

กระบวนการถอดแยกและรีไซเคิลอย่างครบวงจร

7) ภาคเอกชนไม่มีแรงจูงใจในการลงทุนและ

ด�าเนินงานโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ 

อย่างครบวงจร เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกลไกหรือ

ระบบในการรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่สามารถสร้าง

ความแน่นอนในส่วนของปริมาณซากผลิตภัณฑ์ฯ ท่ีจะ

เข้าสู่โรงงานรีไซเคิล

8) กลุ ่มผู ้ประกอบการรายย ่อยท่ีไม ่ได ้จด

ทะเบียนโรงงานแต่รับซือ้ซากผลติภณัฑ์ฯ มาท�าการถอด

แยกอย่างไม่เหมาะสมรวมถึงซาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่า

ตามแหล่งชุมชนต่างๆ มีการถอดคัดแยกชิ้นส่วนด้วยมือ 

มีการเผาสายไฟและการทุบแก้วจากจอภาพหรือหลอด

ไฟ โดยมิได้มีระบบการป้องกันอนัตรายจากสารอันตราย

ทีอ่าจปนเป้ือนหรอืแพร่กระจายไปยงัผูป้ฏิบัตกิาร ชมุชน 

และสิ่งแวดล้อมรอบข้างอย่างเพียงพอ

9) ยังคงมีการลักลอบหรือหลีกเล่ียงการน�าเข้า

ส่งออกซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

มือสองหรือผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่ใช้งานไม่ได้แล้วจากต่างประเทศ และน�ามาจัดการหรือ

รีไซเคิลอย่างไม่ถูกต้อง

10) ไม่มีการก�าหนดมาตรฐานบังคับส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ท�าให้มีการน�าเข้าสินค้าคุณภาพต�่าราคา

ถกูมากข้ึนซ่ึงกลายเป็นซากผลิตภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ในระยะเวลาสั้น

การด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา

ภาครัฐได้ตระหนกัถึงความส�าคัญของปัญหาขยะ

ว่าเป็นปัญหาระดับประเทศทีก่่อให้เกิดความเสยีหายด้าน

ต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน และมลพิษ

ทางน�้า ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย

ของประชาชน จงึจ�าเป็นต้องมีการบริหารจดัการอย่างถกู

วิธีและเร่งด่วนซึ่งที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินงานเพื่อแก้ไข

ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยสรุปดังนี้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทยยังไม่มี

กฎหมายเกีย่วกับการจดัการเศษเหลือทิง้ของผลิตภัณฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง มีเพียง

กฎหมายท่ีบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย

และการประกอบกิจการอุตสาหกรรม และกฎหมายสิ่ง

แวดล้อมฉบับต่างๆ การด�าเนินงานที่ผ่านมามีกฎหมาย
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ที่เก่ียวข้องและอาจน�ามาใช้ในการจัดการ ควบคุม และ

ป้องกันเศษเหลือทิง้ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 

ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง

แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 พระราชบัญญตัวิตัถอัุนตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระ

ราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราช

อาณาจกัรซึง่สนิค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัตมิาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548 และพระ

ราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

การด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่

ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมีการด�าเนนิงานเพือ่

ให้เกิดการขับเคล่ือนอันน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางการ

จัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ของประเทศไทย ดังนี้ 

- กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ 

ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามผลกระทบและการ

ก�าหนดนโยบายของไทยต่อการออกกฎหมายว่าด้วยเศษ

เหลือท้ิงผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์และกฎหมาย

ว่าด้วยการห้ามใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป เม่ือ พ.ศ. 

2543

- กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส�านกังานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม จัดท�ากรอบการด�าเนินงานและแผนปฏิบัติ

การเพือ่เตรียมการด้านการรองรับผลกระทบจากระเบียบ

สหภาพยุโรปเก่ียวกับเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑ์เคร่ือง

ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เม่ือปี 2549 กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมท�าการศึกษาการจัดการซากผลิตภัณฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกวิธี และ

ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก�าหนด

ให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้แล้วเป็นวัตถุ

อันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้

ครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจงึจะสามารถประกอบ

การได้

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยกรมควบคุมมลพิษได้ด�าเนินการศึกษาและจัดท�า

โครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น โครงการศึกษาเพื่อจัด

ตั้งศูนย์ก�าจัดของเสียอันตรายจากชุมชน โครงการกลไก 

การเรียกคืนซากแบตเตอร่ีโทรศัพท์มือถือ คู่มือการ

จัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

และจดัท�ายทุธศาสตร์การจดัการซากผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ เป็นต้น

- กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยจัดท�า

คู่มือประชาชน “ขยะอิเล็กทรอนกิส์....ของเสยีทีม่าพร้อม

เทคโนโลยี” เพือ่ให้ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ

ขยะอเิลก็ทรอนกิส์ และตระหนกัถงึผลกระทบต่อสขุภาพ

และสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการร้ือและถอดแยก

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และกรมควบคุมโรคด�าเนินโครงการ

พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการคัดแยกและรีไซเคิล

ขยะอิเล็กทรอนกิส์ น�าร่องในพืน้ทีเ่สีย่งสูง 3 จงัหวัด ได้แก่ 

บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี (กรมอนามัย 2558)

- กรุงเทพมหานคร โดยส�านักสิ่งแวดล้อมได้จัด

ท�าคู่มือ “การคัดแยกขยะอันตรายส�าหรับเยาวชน” เพื่อ

เป็นพืน้ฐานทีถ่กูต้องเกีย่วกับการคัดแยกและการจดัการ

ขยะอนัตรายอนัจะน�าไปสูก่ารจดัการขยะอย่างเป็นระบบ 

(กรุงเทพมหานคร 2556)

การด�าเนินงานที่ส�าคัญในช่วงปี 2558-2559 

ในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนกิส์ และการจดัการธุรกจิคดั

แยกและรีไซเคิลขยะสรุปปัญหาได้ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์

เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส์เชงิบูรณาการ พ.ศ. 

2557-2564 กรมควบคุมมลพิษได้จัดท�ายุทธศาสตร์การ

จัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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เชิงบูรณาการ พ.ศ. 2557-2564 โดยมีเป้าหมายหลักคือ 

มีระบบการคัดแยกขยะและเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใน อปท. 

ขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร และน�าซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่

รวบรวมได้ไปบ�าบัดก�าจดัอย่างถกูต้องโดยผูผ้ลิตและผูน้�า

เข้าอย่างน้อยร้อยละ 5 ของปริมาณการจ�าหน่ายเฉล่ีย

ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีโรงคัดแยกขยะและรีไซเคิลซากผลิต

ภัณฑ์ฯ อย่างครบวงจรอย่างน้อย 1 แห่งภายในปี 2564

ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ือง

ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ พ.ศ. 2557-

2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 

17 มีนาคม 2558 เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหาร

จัดการซากผลิตภัณฑ์และอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร

ตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้

ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานด้านสิ่ง

แวดล้อมทัดเทียมระดับสากล จนถึงปลายทาง ซึ่งเน้น

การพฒันากลไกการจดัการซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมโดยมี

แนวทางดังนี้

-  อปท. ขนาดใหญ่ เทศบาลนครทุกแห่ง 

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยามีระบบการคัดแยก

และเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์จ�านวน 10 ประเภท คือ (1) โทรทัศน์ (2) 

ตู้เย็น (3) เครื่องปรับอากาศ (4) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

(5) โทรศัพท์ (6) หลอดฟลูออเรสเซนต์ (7) กล้องถ่าย

ภาพ/วดีิโอ (8) เคร่ืองพมิพ์และเคร่ืองโทรสาร (9) อุปกรณ์

เล่นภาพ/เสียงขนาดพกพา และ (10) แบตเตอร่ีแห้ง  

ก�าหนดอัตราการรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เป้าหมายเฉล่ีย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของปรมิาณซากผลติภณัฑ์ฯ ที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่
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- ผู้ผลิตและผู้น�าเข้า มีการน�าซากผลิตภัณฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ 4 ประเภท คอื(1) หลอด 

ฟลูออเรสเซนต์ (2) แบตเตอร่ีแห้ง (3) ตู้เย็น และ (4) 

โทรทัศน์ ท่ีรวบรวมได้จากแหล่งก�าเนิดต่างๆ หรือจาก

ผู้จ�าหน่าย หรือ อปท. ไปบ�าบัดก�าจัดอย่างถูกต้องอย่าง

น้อยร้อยละ 5 ของปริมาณการจ�าหน่าย รวมทั้งส่งเสริม

ให้มีโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2) Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�า Roadmap 

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยก�าหนด

ให้ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติและมีการประชุมหารือ

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ 4 กระทรวง ได้แก่ 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

อุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน รวมทั้งภาคเอกชน 

เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นต่อ Roadmap การจัดการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และเม่ือวันท่ี 26 

สิงหาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็น

ชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตราย โดยแบ่งเป็นสามระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง แนวทาง

การด�าเนนิงานระยะเร่งด่วน 6 เดอืน ระยะทีส่อง แนวทาง

การด�าเนินงานระยะปานกลาง 1 ปี (พ.ศ. 2558-2559) 

และระยะท่ีสาม แนวทางการด�าเนนิงานระยะยาว 1 ปีข้ึน

ไป (พ.ศ. 2560-2562) (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 2557)

ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและ

ของเสยีอนัตรายก�าหนดการด�าเนนิการหลักในการจดัการ

ขยะและของเสียอันตราย 4 วิธี คือ (1) แก้ไขปัญหาขยะ

เก่า (2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยใหม่ (3) วาง
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ระเบียบ มาตรการ และ (4) สร้างวินัยคนในชาติ ในการ

นี้ ได้ก�าหนดแนวทางในการจัดการขยะท่ีตกค้างในรูป

แบบต้นทาง โดยการลดปริมาณขยะและแยกตัง้แต่แหล่ง 

ก�าเนิด กลางทาง โดยการเก็บแยกประเภทและการใช้

ประโยชน์ และปลายทาง โดยการก�าจัดถูกต้องและการ

ผลิตพลังงาน 

ผลการด�าเนนิงานภายใต้ Roadmap การจดัการ

ขยะมูลฝอยและของเสยีอนัตรายของระยะทีห่นึง่ มีการส่ง

เสริมให้จังหวัดหาพื้นท่ีเหมาะสมเป็นศูนย์รวบรวมของ

เสียอันตรายจากชุมชนของจังหวัด ส่งเสริมการคัดแยก

ของเสียอันตรายจากชุมชน การเก็บรวบรวมและก�าจัด

ขยะและของเสียอันตรายในสถานท่ีก�าจัดอย่างถูกต้อง

อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่งหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับความ

พร้อมของจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการ

เรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ในจังหวัด

3) ร ่างพระราชบัญญัติการจัดการซาก

ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์ 

พ.ศ. ....กรมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ได้ยกร่างพระราชบัญญัติการจัดการ

ซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และ

ซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. …. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ

พจิารณาเม่ือวันที ่19 พฤษภาคม 2558 และคณะรัฐมนตรี

ได้มีมตเิหน็ชอบในหลักการ และส่งร่างพระราชบัญญตัดัิง

กล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเพื่อ

ตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษพิจารณาร่างกฎหมาย และ

ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในร่างกฎหมายท้ังฉบับ 

รวมทั้งได้ปรับชื่อร่างกฎหมายเป็น “ร่างพระราชบัญญัติ

การจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....” วัตถุประสงค์หลักของร่างพระ

ราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และ

เงือ่นไขการจัดระบบรับคนื รวบรวม เก็บรักษา การขนส่ง

การรีไซเคิล และการก�าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ และของเสียอันตรายจากชุมชนอย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ่ส่งมอบให้สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ก�าหนดบทบาทและ

หน้าท่ีของผู้ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้

ขาย ผู้บริโภค อปท. และโรงงานรีไซเคิลในการจัดการ

ซากผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน โดยเฉพาะผู้ผลิตที่จะมีความ

รับผิดชอบเพิ่มขึ้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อ

การรีไซเคิล ลดการใช้สารอันตรายและสนับสนุนการ

พัฒนาระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์ตามหลักการอีพี

อาร์ (Extended Producer Responsibility: EPR) เพื่อ

ลดปัญหามลพิษจากการจัดการที่ไม่ถูกต้อง 

กรณีศึกษาแหล่งชุมชนคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์

แหล่งชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์นับเป็น

ส่วนส�าคัญในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ คณะผู้วิจัย

จึงได้ศึกษากรณีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของแหล่ง

ชุมชนคัดแยกขยะ โดยเลือกพืน้ท่ี 2 แห่งในจงัหวดับุรีรัมย์

เป็นกรณีศึกษาได้แก่ พื้นท่ีต�าบลแดงใหญ่ อ�าเภอบ้าน

ใหม่ไชยพจน์ และพื้นที่ต�าบลบ้านเป้าอ�าเภอพุทไธสง 

ท้ังสองต�าบลมีอาชีพหลักคือท�านาและเกษตรกรรม มี

รายได้ประมาณ 30,000 บาทต่อปี และมีอาชีพเสริมจาก

การรับซื้อขยะประเภทอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ช้ินส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดย

ขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้น�ามาจากภายนอกพื้นที่โดย

รับเหมามาจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีต่างๆ รวม

ถงึตระเวนรับซือ้ตามบ้านเรอืนท้ังในพืน้ทีแ่ละจากจงัหวัด

ใกล้เคียง จากนั้นจะน�ามาคัดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์เคร่ือง

ใช้ไฟฟ้าการคัดแยกช้ินส่วนซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ มีรายได้ประมาณ 60,000-80,000 บาท

ต่อปีซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ารายได้จากการคัดแยกชิ้นส่วน

ซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์เป็นรายได้หลกัของ

ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว
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ต�าบลแดงใหญ่ อ�าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 

จงัหวัดบรุรีมัย์ มี 9 หมู่บ้าน จ�านวนครัวเรือน 1,091 ครัว

เรอืน ประชากรทัง้สิน้ 4,675 คน เป็นชาย 2,315 คน และ

หญิง 2,360 คน มีผู้ประกอบกิจการร้ือและคัดแยกขยะ

อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในพื้นท่ี 5 หมู่บ้าน มีรถออกไปรับซื้อ

ขยะ 83 คัน โดยมีแหล่งรับซื้อขนาดใหญ่ 9 แห่ง และมีผู้

คดัแยกรายย่อย 275 ราย ปรมิาณขยะอเิลก็ทรอนกิส์ทีน่�า

มาคัดแยก 134 ตันต่อสัปดาห์ เมื่อมีการคัดแยกจะเหลือ

ซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่มีมูลค่าประมาณ 19 ตันต่อ

สปัดาห์ หรอืคดิเป็นร้อยละ 14.44 ของขยะอเิลก็ทรอนกิส์

ทั้งหมด 

ต�าบลบ้านเป้า อ�าเภอพุทไธสง จงัหวัดบุรรีมัย์ 

มี 12 หมู่บ้าน จ�านวนครัวเรอืน 1,398 ครัวเรือน ประชากร

ทั้งสิ้น 5,611 คน เป็นชาย 2,737 คน และหญิง 2,874 

คน มีผู้ประกอบกิจการรื้อและคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์

อยู่ในพื้นที่ถึง 10 หมู่บ้าน มีรถออกไปรับซื้อขยะ 85 คัน 

มีแหล่งรับซื้อขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีผู้คัดแยกรายย่อย 72 

ราย ปริมาณขยะที่น�ามาคัดแยกประมาณ 249 ตันต่อ

สปัดาห์ เม่ือมีการคดัแยกจะเหลือซากขยะอเิล็กทรอนกิส์

ที่ไม่มีมูลค่าประมาณ 27 ตันต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็นร้อย

ละ 10.74 ของขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 

สถานที่ก�าจัดขยะของแหล่งชุมชนคัดแยกขยะ 
องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) แดงใหญ่ 

อ�าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดหาท่ี

สาธารณประโยชน์ขนาด 4 ไร่ ในเขตบ้านหนองจิก หมู่ที่ 

7 อยู่ห่างจาก อบต. แดงใหญ่ประมาณ 4 กิโลเมตร เป็น

สถานท่ีก�าจดัขยะให้ชมุชน โดยขดุเป็นบ่อขนาดใหญ่เพือ่

ให้ประชาชนน�าขยะไปท้ิง เร่ิมใช้พื้นที่บ่อขยะมาตั้งแต่ปี 

2556 และปัจจุบันปี 2559 มีการใช้งานในพื้นท่ีบ่อขยะ

ไปแล้วประมาณร้อยละ 2 จากการลงพื้นที่ส�ารวจสถานที่

ก�าจัดขยะของ อบต.แดงใหญ่ พบว่า ขยะส่วนใหญ่ที่อยู่

ในบ่อขยะเป็นขยะที่เกิดจากการประกอบกิจการร้ือและ

คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นปริมาณขยะท่ีเหลือ

จากการคัดแยกและไม่สามารถขายได้ไม่ต�่ากว่า 120 ตัน

ส�าหรับพื้นที่ต�าบลบ้านเป้า อ�าเภอพุทไธสง 

จังหวัดบุรีรัมย์ อบต.บ้านเป้าได้จัดเตรียมสถานท่ีก�าจัด

ขยะชุมชนจ�านวน 6 บ่อ ซึ่งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์

ของชุมชนท้ายหมู่บ้าน โดยมีขยะ 1 บ่อที่มีขยะที่เหลือ

จากการคัดแยกและไม่สามารถขายได้ปริมาณไม่ต�่ากว่า 

30 ตัน

การด�าเนินงานจัดการขยะของแหล่งชุมชนคัด
แยกขยะ 

ในป ี  2557 มีการด�าเนินงานจัดการขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นท่ีต�าบลแดงใหญ่ อ�าเภอบ้านใหม่

ไชยพจน์ และต�าบลบ้านเป้า อ�าเภอพุทไธสง จังหวัด

บุรีรัมย์ และสามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้ 

• ต�ำบลแดงใหญ่ อ�ำเภอบ้ำนใหม่ไชยพจน์ จงัหวัดบุรรีมัย์

- อบต.แดงใหญ่ มีการประชุมคณะกรรมการ

จัดท�าแผนและแก้ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน เรื่อง การ

เฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการเผาขยะ สร้าง

จิตส�านึกและแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยการท�าประชาคมเพือ่สร้างการมีส่วนร่วม การร่วมวาง

มาตรการทางสงัคม การจดักิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้กับ

ผู้ประกอบกิจการในชุมชน การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง

ความเข้าใจและความตระหนักให้กับประชาชนเพื่อปรับ

พฤตกิรรม พร้อมด�าเนนิการตรวจสขุภาพให้กับประชาชน 

ซึ่งผลการตรวจสุขภาพพบว่ามีสารตะก่ัวที่ติดอยู่กับ

อปุกรณ์ทีใ่ช้เก่ียวกับชวีติประจ�าวนัของประชาชนในบ้าน

ที่ประกอบกิจการรื้อและคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิน

ค่ามาตรฐาน และยังมีสารตะกั่วปนเปื้อน แต่ไม่เกินค่า

มาตรฐานก�าหนด

- ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 11 จังหวัด

นครราชสมีา ส�ารวจและเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น พร้อมด�าเนนิ

การประสานงานผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมมลพิษลง 

พืน้ท่ีเกบ็ตวัอย่างน�า้ผวิดินและตวัอย่างดิน เพือ่ตรวจสอบ
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หาสารปนเปื้อน โดยเก็บตัวอย่างดิน 5 จุด จากผลการ

วิเคราะห์พบว่า ในดินมีสารปนเปื้อนที่เกินค่ามาตรฐาน

ก�าหนด 2 รายการ ได้แก่ สารหนู และตะกั่ว โดยพบใน

ที่สาธารณะ 1 จุด ซึ่งเป็นจุดท่ีชาวบ้านเผาเศษที่เหลือ

จากการแยกชิ้นส่วนซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ สารหนูท่ีตรวจพบมีค่า 14 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัมในขณะที่มาตรฐานคุณภาพดินท่ีใช้ประโยชน์

เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรมอยู่ที่ 3.9 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม และตะก่ัวที่ตรวจพบมีค่า 4,501 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัมในขณะที่มาตรฐานคุณภาพดินท่ีใช้ประโยชน์

เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรมอยู่ที่ 400 มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม และเก็บตัวอย่างน�้าผิวดิน 2 จุด พบว่ามีค่า

ความเข้มข้นของโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน�้า

ในแหล่งน�้าผิวดินประเภทท่ี 3 รวมทั้งเก็บตัวอย่างน�้า

ใต้ดินอีก 1 จุด คือ แหล่งน�้าใต้ดินส�าหรับท�าน�้าประปา

หมู่บ้านหนองจิก ต�าบลแดงใหญ่ พบว่ามีค่าความเข้มข้น

ของโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน�้าใต้ดิน

- มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อบรมให้ความรู้

กับชาวบ้านในเร่ืองขยะอนัตรายและวธิกีารบรหิารจดัการ 

รวมท้ังการป้องกันอนัตราย นอกจากนีย้งัช่วยในเร่ืองการ

สื่อสารและรณรงค์ชาวบ้านในการป้องกันตนเองด้วย

- ศูนย์อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา ด�าเนินการ

เก็บตัวอย่างน�้าประปาหมู่บ้าน ตรวจพบไนเตรทเกิน

มาตรฐาน 1 จุด ทั้งนี้ ในจุดเก็บตัวอย่างจุดอื่นมีค่าตาม

เกณฑ์มาตรฐานน�้าประปาส�าหรับดื่มได้

• ต�ำบลบ้ำนเป้ำ อ�ำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

- ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 11 จังหวัด

นครราชสีมา ลงพื้นท่ีส�ารวจและเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นร่วม

กับกรมควบคุมมลพิษในการเก็บตัวอย่างน�้าผิวดินและ

ตัวอย่างดิน เพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อน โดยเก็บ

ตัวอย่างดิน 4 จุด พบค่าเกินมาตรฐาน 1 จุด คือ ท่ี

สาธารณะ (โคกขอนแก่น) ซึ่งชาวบ้านเผาจอโทรทัศน์

ที่ทุบแล้วเพื่อแยกทองแดง ดินมีสารปนเปื้อนเกินค่า
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มาตรฐานก�าหนด 2 รายการ ได้แก่ สารหนู 4.7 มิลลิกรัม

ต่อกโิลกรัมในขณะทีม่าตรฐานคณุภาพดินทีใ่ช้ประโยชน์

เพือ่การอยู่อาศัยและเกษตรกรรมเท่ากับ 3.9 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรมั และตะก่ัวท่ีตรวจพบมีค่าเท่ากับ 1,812 มิลลิกรัม

ต่อกโิลกรัมในขณะทีม่าตรฐานคณุภาพดินทีใ่ช้ประโยชน์

เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรมอยู่ที่ 400 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม และเก็บตวัอย่างน�า้ผวิดิน 2 จดุ พบว่ามีค่าความ

เข้มข้นของโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน�้าใน

แหล่งน�้าผิวดินประเภทที่ 3 รวมทั้งเก็บตัวอย่างน�้าใต้ดิน 

1 จุด คือ แหล่งน�้าใต้ดินส�าหรับท�าน�้าประปา บ้านโพธิ์

ทอง หมู่ที่ 9 ต�าบลบ้านเป้า พบว่ามีค่าความเข้มข้นของ

โลหะหนักไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน�้าใต้ดิน

มติทีป่ระชุมของผู้ที่เกี่ยวข้อง จากการประชมุ

กลุม่ย่อยเพือ่รบัฟังความคดิเห็นจากผู้ท่ีเก่ียวข้องในพืน้ที่

กรณีศึกษา ได้แก่ ตัวแทนจากประชาชน และผู้ประกอบ

การในพื้นที่ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และ อปท. ใน

พื้นที่ มีมติเห็นชอบในประเด็นส�าคัญดังนี้

- แนวทางการบริหารจัดการซากอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ในพื้นที่ โดยภาพรวมมี 3 แนวทาง ประกอบ

ด้วย ชุมชนต่างคนต่างท�า ชุมชนท�าร่วมกัน และชุมชน

ด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานเก่ียวข้อง จากแนวทางท้ัง

สามข้อดังกล่าว ผู้ประกอบการและผู้แทนชุมชนคัดแยก

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นท่ีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบ

การท�างานแบบต่างคนต่างท�าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ

รับซื้อซากผลิตภัณฑ์ฯ การขนส่ง การรวบรวม การคัด

แยก ขาย และก�าจัดหรือทิ้ง เนื่องจากผู้แทนชุมชนที่เข้า

ร่วมประชมุมีมุมมองทีใ่ห้ความส�าคญัในเรือ่งความสะดวก

ของการแยกกนัด�าเนนิการรับซือ้ขยะและคดัแยกช้ินส่วน

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยเห็นว่าการรวมกลุ่มด�าเนินการ

ร่วมกันจะสร้างความล�าบากและอาจเกิดปัญหาเร่ืองการ

แบ่งรายได้จากการขายซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่ง

แวดล้อมได้เนื่องจากมีการน�าซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่

ไม่มีมูลค่าไปกองทิ้งและเผาท�าลาย ส่งผลกระทบต่อส่ิง

แวดล้อมทั้งคุณภาพดิน น�้า อากาศ นอกจากนั้นยังส่งผล 

กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

- สถานที่แยกช้ินส่วน หน่วยงานภาครัฐที่

เกีย่วข้องในพืน้ทีท่ีเ่ข้าร่วมประชมุกลุม่ย่อยมีความเหน็ว่า 

ต้องการให้ชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมกลุ่มกัน

ในการคัดแยก ร้ือ ถอดชิน้ส่วนขยะอเิลก็ทรอนกิส์ในสถาน

ที่ท่ีก�าหนดไว้ให้ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ

พืน้ท่ีและป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ต่อสิง่แวดล้อมและ

สุขภาพของประชาชน

- สถานที่ก�าจัดซาก ผู้แทนชุมชนคัดแยกขยะ

อิเล็กทรอนิกส์และหน่วยงานภาครัฐมองเห็นตรงกันว่า 

สถานที่ก�าจัดหรือทิ้งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นท่ียังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึง

ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานส่วนกลาง ในการ

สร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ

ให้การจดัการขยะอเิล็กทรอนกิส์ในชมุชนมีประสทิธิภาพ

มากขึน้และเป็นไปตามหลักวชิาการ รวมทัง้การสนบัสนนุ

ด้านงบประมาณจากภาครัฐเพื่อการจัดเตรียมและสร้าง

สถานท่ีก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานและมี

ระบบการจัดการอย่างถูกต้อง (กรอบที่ 2)
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ร ะบบ เทค โน โ ล ยี ก า ร รี ไ ซ เ คิ ล ขย ะ

อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก 

คือ การแยกชิ้นส่วน กระบวนการทางเคมี และ

กระบวนการสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 
ชัง่น�า้หนกั บันทกึและคดัแยกผลิตภณัฑ์ท่ี

รับ โดยชั่งน�้าหนักเพื่อตรวจสอบลักษณะของขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ และท�าการคัดแยกส่วนประกอบที่

เป็นพลาสตกิ โลหะ และส่วนประกอบอเิล็กทรอนกิส์

ออกจากกัน โดยคัดแยกพลาสติกและโลหะที่ปน

เปื ้อนออกจากกันและชั่งน�้าหนักเพื่อขายต่อไป 

ส�าหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนกิส์จะถกูส่งต่อเพือ่

น�าไปแยกส่วนประกอบในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดแยก

จะถูกส่งไปยังระบบคัดแยกส่วนประกอบ ได้แก่

- กระบวนการแยกชิ้นส ่วน: ช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการคัดแยกจะถูกเข้าเคร่ือง

บด เพื่อลดขนาดของชิ้นส่วนและแยกชิ้นส่วนท่ี

ต้องการออกมา

- กระบวนการทุบ-บด: ชิ้นส่วนที่ผ่านการ

ลดขนาดจะถกูทุบ-บดให้มีขนาดเล็ก โดยบดให้เป็น

ผงจนเป็นเนื้อเดียวกัน

- กระบวนการคัดแยกส่วนประกอบ: ระบบ

จะท�าการคัดแยกส่วนประกอบที่สามารถมองเห็น

ได้ออกมา หรือส่วนประกอบที่เป็นโลหะเหล็ก

- กระบวนการย่อย: ชิ้นส่วนที่ผ่านการ

บดจะถูกบดย่อยให้เป็นผงอีกครั้ง เพื่อเข ้าสู ่

กระบวนการทางเคมีต่อไป

ขั้นตอนที่ 3
ชิ้นส่วนที่ผ่านการคัดแยกโดยวิธีการทาง

กายภาพซึง่จะถกูบดให้เป็นผง จะถกูส่งเข้าสู่ระบบ

การแยกส่วนโลหะมีค่าออก ได้แก่

- การสกัดขั้นตอนแรก: กระบวนการสกัด

ขั้นตอนแรกจะท�าการสกัดโลหะท่ีมีค่าที่เคลือบผิว

ออกมา

- การสกัดขั้นที่สอง: หลังจากโลหะมีค่า

ถูกสกัดออกจากช้ินส่วนแล้วขั้นต่อไปจะสกัดโลหะ

มีค่าท่ีปนเปื้อนในสารละลายกรดที่ใช้ในการสกัด

โลหะออกมา

- กระบวนการกลั่น: สารละลายที่ใช้ในการ

สกัดโลหะมีค่าจะถูกน�าไปกลั่นให้บริสุทธิ์ เพื่อแยก

โลหะท่ีปนอยู่ออกมา และสารละลายกรดจะถูกน�า

ไปใช้ใหม่

กระบวนการท้ังหมดของการรีไซเคิลชิ้น

ส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะถูกควบคุมเร่ืองมลพิษซึ่ง

ประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ระบบดักจบัฝุน่: จะท�าการดักจบัฝุน่ทีฟุ่ง้

กระจายในโรงงานโดยเครือ่งดักจบั และน�าไปบ�าบัด 

ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก

2. ระบบดักจบักรดทีฟุ่ง้กระจาย: จะท�าการ

ดักจบักรดทีฟุ่ง้กระจายในโรงงาน และท�าให้บริสทุธิ์

เพื่อใช้ในกระบวนการใหม่

3. ระบบบ�าบัดน�้าเสีย: น�้าเสียท่ีถูกปล่อย

ออกมาจะถูกบ�าบัดให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่

กฎหมายก�าหนด ก่อนปล่อยออกสูภ่ายนอกโรงงาน

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2551)

กรอบที่ 2 ระบบเทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste Management System)
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ข้อเสนอแนะ

ภาครัฐ
ภาค รั ฐควรสร ้ า ง ร ะบบการจั ดกา รขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นรูปธรรม โดยการหามาตรการ

ที่สามารถปรับเปล่ียนเส ้นทางการขนส่งของขยะ

อิเล็กทรอนิกส์จากกลุ่มค้าของเก่าไปยังโรงงานรีไซเคิล 

โดยการออกกฎหมายเพือ่ควบคมุดูแลขยะอิเล็กทรอนกิส์

เป็นการเฉพาะ นอกจากร่างพระราชบัญญัติการจัดการ

ซากผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ 

พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณา เพื่อส่งมอบให้สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติพิจารณาต่อไป สิ่งท่ีควรด�าเนินการคู่ขนานไป

กับการออกพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ

1. การประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียว

กับความจ�าเป็นในการแยกทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ออก

จากขยะทั่วไป รวมทั้งภัยที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

ท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยการ

รณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มเนื้อหา

ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อสร้างความ

รู้ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปให้รู้

เท่าทันภัยอันตรายจากสารพิษในขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง

เป็นของเสียอันตรายชนิดหนึ่ง ทั้งยังน�าไปสู่การมีส่วน

ร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการการป้องกันปัญหา

มลพิษต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

2. การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกรมควบคุมมลพิษท่ีต้องปฏิบัติ

ภารกิจเพิ่มขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติการจัดการซาก

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. ....

3. การสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม

ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้น�าเข้า และผู้จัดจ�าหน่ายในการจัด

เก็บซากผลิตภัณฑ์ฯ

4. การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการรายย่อย

ที่มิได้จดทะเบียนเป็นโรงงาน (informal sector) เข้าสู่

ระบบ รวมทั้งการให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรีไซเคิล

ที่ได้มาตรฐาน

5. การส่งเสริมให้เกิดโรงงานรีไซเคิล และ

โรงงานประเภทก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร

ในประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี

และวิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

ตลอดจนเทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้

ประกอบการ และมีมาตรการในการสนับสนุนทางการ

เงินและเทคโนโลยีส�าหรับผู้สนใจลงทุนท�าธุรกิจรีไซเคิล

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

6. การส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการให้มี

การออกแบบสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมโดยมีมาตรการสนบัสนนุ เช่น การ

ลดหย่อนภาษีให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การให้ทุนสนับสนุนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ค�าปรึกษาและ

ข้อแนะน�าส�าหรับการผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7. การสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ที่

มีส่วนประกอบจากการรีไซเคิล หรือผลิตภัณฑ์ท่ีก่อให้

เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า โดยน�ามาตรการ

ให้สิทธิลดหย่อนภาษีมาใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนัก

ถงึการมีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาสิง่แวดล้อมอนัเกิด

จากซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

8. การมีองค์กรเพื่อจัดการขยะแบบยั่งยืนเป็นผู้

ใช้กฎหมายแบบบูรณาการ ส่งเสริมการจัดการท่ีแหล่ง

ก�าเนิด สร้างความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และส่งเสริม

ระบบการเก็บขนขยะที่มีคุณภาพและปลอดภัย

9. การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการ

มูลฝอยรวมจากชุมชน เพื่อให้การจัดการซากเคร่ืองใช้

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากชุมชนมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นและเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยจะต้องประสานกับ

ระบบเครือข่ายของศูนย์รับซื้อคืนและศูนย์รับแลกซื้อ
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10. ก�าหนดแนวทางและมาตรฐานการบริหาร

จัดการขยะท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมท้ังก�าหนด

มาตรการส่งเสริมให้แก่ อปท. และภาคเอกชนที่จัดเก็บ

ขยะอเิลก็ทรอนิกส์จากชมุชน และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลายภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งอาศัย

การตรากฎหมายที่เหมาะสมมาบังคับใช้

11. สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย พัฒนา และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบและปรับปรุงการ

ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนให้มีเครือข่ายงาน

วิจัยและพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการจัดท�าโรงงานต้นแบบในการรีไซเคิลวัสดุ

แต่ละชนิดที่มีประสิทธิภาพและใช้ต้นทุนต�่า

ภาคผู้ประกอบการ
1. เข้ามามีส่วนร่วมในการรับคืนซากเคร่ืองใช้

ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจจะท�าผ่านการใช้

วธิ ี“ของเก่าแลกของใหม่” โดยให้ส่วนลดการซือ้เคร่ืองใช้

ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับประชาชนที่น�าขยะ

อิเล็กทรอนิกส์มาคืน

2. พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีความทนทานใช้งานได้นาน 

ประหยัดพลังงาน ลดการใช้สารอันตราย และออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการน�ากลับมาใช้ใหม่ อันเป็นการ

สนับสนุนการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืนต่อไปใน

อนาคต

3. จัดท�าโครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 

ได้แก่ การใช้สารทดแทนสารอันตรายต้องห้าม การ

เพิ่มสัดส่วนวัสดุที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ในการผลิต

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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