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บทคัดยอ 
 คนสวนใหญไมรูวาขยะอิเล็กทรอนิกสเปนขยะอันตราย เนื่องจากไมสงกล่ินเหม็นเหมือนขยะท่ัวไป จึงไมคอยใหความสําคัญ
และใสใจ ท้ังท่ีเปนขยะที่มีอันตรายตอส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก เนื่องจากมีโลหะหนักเปนสวนประกอบอยู บทความนี้นําเสนอการ
ปองกันไมใหขยะอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนตัวทําลายส่ิงแวดลอม โดยแสดงแหลงท่ีมา สารพิษท่ีเปนสวนประกอบ และระเบียบ
ขอกําหนดเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส รวมถึงวิธีแกปญหาเพ่ือเปนการรับมือกับขยะอิเล็กทรอนิกสท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
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Abstract 
 Almost all people  do not know that electronic waste is a kind of hazardous waste due to its non-smelling like 
others. In spite of being a hazardous waste comprising of heavy metal in its composition that can greatly affect to our 
environment, the people do not give precedence and care of it.  This article indicates sources, toxic chemical 
compositions, laws and recommendations including electronic wastes, and waste management to prevent the increase 
of electronic wastes. 
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บทนํา: 
โลกทุกวันนี้เปล่ียนแปลงจากอดีตไปมาก โดยเฉพาะ

ชีวิตความเปนอยูมีความสะดวกสบายเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี มนุษยจึงสรางอุปกรณอิเล็ก-
ทรอนิกสขึ้นมาเพ่ืออํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต แต
ดวยเหตุท่ีมนุษยมีความตองการท่ีไมส้ินสุดนี้เอง จึงสรางส่ิง
อํานวยความสะดวกเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยุคสมัยนี้
เปนสมัยของทุนนิยม ผูผลิตจึงผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสท่ี
ทันสมัยกวาสินคาเดิม เพ่ือเปนการกระตุนความตองการของ
มนุษยมากย่ิงขึ้น สินคาท่ีออกใหมแตละรอบทันสมัยมากขึ้น
เรื่อย ๆ จนทําใหรูสึกวา สินคาเดิมท่ีมีอยูดูลาสมัย ผูบริโภคจึง
ซื้อสินคาตัวใหมมาใช ท้ังๆ ท่ีของที่มีอยูเดิมยังใชงานไดดี แต
ก็ตองท้ิงไป เพราะวามันดูลาสมัย จะเห็นวา การผลิตอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสออกมานั้นมากมายเหลือเกิน แตไมมีใครเคย
คิดเลยวาการท่ีเราตองท้ิงอุปกรณเหลานี้ไปเปนขยะ เปนการ
เพ่ิมมลพิษใหกับโลกท่ีเราอาศัยอยูนี้เอง ซึ่งสุดทายผลเสีย
เหลานี้ตกมายังมนุษยผูซึ่งกําลังทํารายตัวเองอยูตลอดเวลา 
ตัวอยางของอุปกรณไฟฟาท่ีกอใหเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส 
และขยะอิเล็กทรอนิกส ดังแสดงในภาพที่ 1 และ 2 
 
ขยะอิเล็กทรอนิกสคืออะไร 

ขยะอิเล็กทรอนิกส (electronic waste) หมายถึง 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือเคร่ืองใชไฟฟา ท่ีไมสามารถใชงาน

ไดอีก เนื่องจากการเส่ือมสภาพลงของตัวอุปกรณเอง การชํารุด
เสียหายท่ีเกิดจากการใชงาน หรือเกิดจากความไมตองการ
ใชงานของเจาของ ซึ่งสามารถจาํแนกไดดังนี ้ (เกษม พลายแกว, 
2552; มานะ ขาวเมฆ, 2548) 

 1. เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใช
ในครัวเรือนขนาดใหญ เชน ตูเย็น เครื่องซักผา 
 2. เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใช
ในครัวเรือนขนาดเล็ก เชน เตารีด เครื่องดูดฝุน 
 3. อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม 
เชน ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร 
 4. อุปกรณสําหรับผูบริโภค เชน โทรทัศน วิทยุ 
เครื่องเสียง เครื่องดนตรีท่ีใชไฟฟา 
 5. อุปกรณท่ีใหแสงสวาง เชน หลอดไฟฟาตางๆ 
 6. อุปกรณท่ีใหความบันเทิงและของเลนเด็ก เชน 
เกมวีดีโอ รถแขง เครื่องบังคับ 
 7. เครื่องมือไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน สวาน 
เล่ือย จักรเย็บผา 
 8. เครื่องมือทางการแพทย เชน เครื่องตรวจ
คล่ืนไฟฟาหัวใจ และเคร่ืองไดอะไลซิส (dialysis) 
 9. เครื่องตรวจสอบและควบคุม เชน เครื่องควบคุม
อุณหภูมิ 
 10. เครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ เชน เครื่องจําหนาย
น้ําอัดลม 

 
 
 

  
ภาพท่ี 1 อุปกรณไฟฟาท่ีกอใหเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส 
ท่ีมา: http://www.bestfreegraphics.com/wp-content/uploads/ 

2010/09/Electronic-equipment.jpg 

ภาพท่ี 2 ขยะอิเล็กทรอนิกส 
ท่ีมา: http://www.createandshare.es/wp-content/ 

uploads/2011/12/e-waste.jpg 
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WEEE และ RoHS 
หากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหมดอายุการใชงาน

แลว จะกลายเปนขยะอิเล็กทรอนิกส และกอใหเกิดปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมเมื่อมีการเผา การฝงกลบ หรือการนําไปรีไซเคิล 
ดวยเหตุผลนี้จึงมีการกําหนดระเบียบขึ้นมา 2 ระเบียบเพ่ือ
แกไขปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส ไดแก ระเบียบ WEEE และ
ระเบียบ RoHS (สุขวสา สินเจริญเลิด, 2545; สุพัตรา วิเศษสุข, 
2545; นิรนาม, ม.ป.ป.) 

WEEE (Waste from Electrical and Electronic 
Equipment) เปนระเบียบท่ีใหผูผลิตมีสวนรับผิดชอบใน
ผลิตภัณฑของตัวเอง โดยออกระเบียบใหทางผูผลิตรับคืน
ผลิตภัณฑของตัวเองเพื่อนํากลับมาใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม 
หรือทําลายดวยวิธีท่ีถูกตองและสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
นอยท่ีสุด 

RoHS (The Restriction of the Use of Certain 
Hazardous Substances in Electrical and Electronic 
Equipment) เปนระเบียบท่ีจํากัดการใชสารอันตรายใน
กระบวนการผลิต จําแนกเปน 6 ชนิด ไดแก 

1. ตะกั่ว (Pb) 
2. ปรอท (Hg) 
3. แคดเมียม (Cd) 
4. เฮกซะวาเลนทโครเมียม (Cr6+) 
5. สารหนวงการติดไฟ พอลิโบรมิเนต ไบฟนิล 

(polybrominated biphenyl, PBB) 
6. สารหนวงการติดไฟ พอลิโบรมิเนต ไดฟนิล 

อีเทอร (polybrominated diphenyl ether, 
PBDE) 

 
ท่ีมาของขยะอิเล็กทรอนิกส 

ขยะอิเล็กทรอนิกสท่ีเห็นในปจจุบันสาเหตุสวน-
ใหญมาจากกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่ผลิต
สินคาออกมาเพ่ือตอบสนองความตองการของมนุษยอยางไม
มีขีดจํากัด ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเจริญ
ทางสังคมแบบทุนนิยมนี้เอง จึงทําใหมีการผลิตสินคาออก
มาทีละมาก ๆ เพ่ือเปนการกระตุนกระบวนการทางเศรษฐกิจ
และสินคาท่ีผลิตออกมานั้น อายุการใชงานของตัวสินคานั้น
ลดนอยลง เชน อายุการใชงานของคอมพิวเตอรท่ีลดลงจาก 
6 ปในป พ.ศ. 2540 เปน 2 ปในป พ.ศ. 2548 (เกษม  
พลายแกว, 2552) จากตัวอยางจะเห็นวา อายุการใชงานท่ี

ส้ันลงนั้น ทําใหตองเปล่ียนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอยูเรื่อยๆ 
แตไมมีใครเคยคิดเลยวา การท่ีเรานําอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ท่ีมีอยูท้ิงนั้น เปนการเพ่ิมปริมาณขยะใหกับโลกของเรา จาก
การประเมินปริมาณของขยะอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย
โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม พบวา ในป พ.ศ. 2547 ขยะอิเล็กทรอนิกสขยายตัว
ขึ้นสูงถึง 60,918 ตัน แบงเปนโทรทัศน 8,202 ตัน ตูเย็น 
22,204 ตัน เครื่องซักผา 11,370 ตัน เครื่องปรับอากาศ 17,319 
ตัน เครื่องคอมพิวเตอร 2,105 ตัน และอุปกรณโทรศัพท 
มือถือ อาทิ แบตเตอรี่มือถือ ถานไฟฉาย และหลอดไฟฟา
จํานวน 426.9 ตัน เมื่อแยกเปนชิ้นสวนสามารถ พบวา มี 
650 ลานชิ้น แบงเปนถานไฟฉาย 500 ลานชิ้น หลอดไฟ 90 
ลานชิ้น ซากมือถือ 6 ลานชิ้น และโทรทัศน 6 ลานชิ้น ซึ่ง
ยังไมนับรวมไปถึงสินคาอิเล็กทรอนิกสมือสองท่ีนําเขาจาก
ประเทศที่พัฒนาแลว และมีอายุการใชงานส้ัน ใชงานไมนาน 
จะกลายเปนขยะอิเล็กทรอนิกส (สุพัตรา  วิเศษสุข, 2545) การ 
ท่ีมีขยะอิเล็กทรอนิกสไมใชเรื่องดีของประเทศ เนื่องจากประเทศ
ของเราเปนประเทศที่กําลังพัฒนา ยังขาดเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ในการกําจัดขยะเหลานี้ เมื่อขาดกระบวนการที่ถูกตอง จึงไม
สามารถกําจัดขยะเหลานี้ได และเกิดภาวะมลพิษท้ังทางน้ํา 
ดิน และอากาศ ผลสุดทายประชากรในประเทศเราเอง
จะตองทนรับกับสารพิษตางๆ และโรคภัยไขเจ็บตางๆ ตามมา 

 
สารพิษท่ีมีในขยะอิเล็กทรอนิกส 
 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางชนิดกันจะกอใหเกิดขยะ
อิเล็กทรอนิกสแตกตางกันตามชนิดขององคประกอบของ
อุปกรณเหลานั้น แตองคประกอบสวนใหญเปนพลาสติก โลหะ 
และโลหะหนักท่ีเปนอันตรายตอมนุษย ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอม 
โดยมีสารพิษจํานวน 6 ชนิด ท่ีกลุมสหภาพยุโรปประกาศควบคุม
ในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดแก สารตะกั่ว แคดเมียม 
ปรอท โครเมียม PBB และ PBDE (มานะ ขาวเมฆ, 2548; 
นิรนาม, ม.ป.ป., 2546) 

สารตะกั่ว  พบอยูในหลอดภาพแบบ CRT (cathode 
ray tube) มีปริมาณรอยละ 25 ของน้ําหนักจอมอนิเตอร เปน
สารท่ีใชปองกันรังสีอัลตราไวโอเลตใหกับรางกายจากจอมอนิ-
เตอร เมื่อทําลายไมถูกวิธี จอมอนิเตอรจะกลายเปนขยะอิเล็ก-
ทรอนิกส และมีสารตะกั่วหลุดออกมา เมื่อเขาสูรางกายจะเปน
พิษตอระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาทสวนกลาง ระบบ
ไต และสวนปลายของระบบสืบพันธุ 
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ภาพท่ี 3 ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกสท่ีคาดการณป พ.ศ. 2544 – 2563  
ท่ีมา: http://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/ThaiHealth2008/report2551_22.pdf 
 

แคดเมียม พบในแผงวงจรคอมพิวเตอร และใช
เวลาในการสลายตัวถึง 30 ป สารแคดเมียมจะเขาสูรางกาย
โดยการหายใจ ปนเปอนในอาหาร หากรับประทานเขาไป
จะสะสมอยูในรางกายและสงผลกระทบตอปอด ระบบไต ทําให
กระดูกเปราะ มะเร็งในตอมลูกหมาก  

ปรอท พบในแบตเตอรี่ แผงวงจร หากปรอทถูกปลอย
ลงสูแหลงน้ําจะสะสมอยูในสวนไขมันของรางกายสัตว ถา
รับประทานเขาไปจะไปสะสมอยูในรางกาย ทําใหสมองและไต
ถูกทําลาย ทําลายการเจริญเติบโตของเด็กทารกในครรภ 
นอกจากนี้สารปรอทผานทางน้ํานมแมไดดีดวย 

โครเมียม ปองกันการกัดกรอนของแผนเหล็กและ
เคลือบสังกะสี เพ่ิมความแข็งแรงใหกับเหล็ก เหล็กท่ีมี
สวนผสมของโครเมียมถานําไปเผาขี้เถาท่ีไดก็ยังจะมีสาร
โครเมียมผสมอยู สารโครเมียมจะเขาสูรางกายไดงายมาก
ผานทางเยื่อบุเชลล จะไปทําลาย DNA ทําใหเกิดโรคภูมิแพ 
หลอดลมอักเสบ หอบหืด  

PBB และ PBDE สารเหลานี้มีโบรมีนเปนสวน-
ประกอบหลัก ใชในการหนวงการติดไฟ ในระหวางการเผา
จะเกิดไดออกซินและฟูราน ซ่ึงกระบวนการนี้เกิดขึ้นในเตาเผา
ท่ีมีอุณหภูมิตํ่า มีผลตอตับและฮอรโมนจากตอมไทรอยด 
 
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา การ
ใหความสําคัญในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกสยังมีไมมากนัก 

การท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกสของประชาชนสวนใหญรวมไปกับ
ขยะในครัวเรือนท่ัวไป ทําใหมีปญหาในการกําจัด เนื่องจาก
ขยะอิเล็กทรอนิกสไมสามารถกําจัดเหมือนขยะธรรมดา
ท่ัวไปได เพราะขยะอิเล็กทรอนิกสมีสารพิษท่ีเปนอันตราย
ตอมนุษยและส่ิงแวดลอมปะปนอยู ในปจจุบันประเทศไทย 
มีบริษัทรับกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกสบางชนิด คือ บริษัท
บริหารและพัฒนาเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม (มหาชน) จํากัด 
(GENCO) รับกาํจัดขยะอิเล็กทรอนิกสท่ีมีสารปรอทปนเปอน 
โดยเริ่มจากนําขยะอิเล็กทรอนิกสมาบดใหละเอียดกอน จากนั้น
จึงนําไปทําใหทําลายฤทธิ์ดวยสารเคม ี และนํามาผสมกับปนู-
ซีเมนต เพ่ือนําไปผังกลบในหลุมฝงกลบของเสียอันตราย หรือ 
เรียกวาหลุมฝงท่ีปลอดภัย (secure landfill) ตองเสียคาใชจาย
มากกวาการกําจดัขยะประเภทอืน่มาก และในบางกรณีใชการ
จัดสงไปกําจดัในประเทศแมของผลิตภัณฑนั้น สวนการกําจัด
ดวยการเผาขยะเหลานี้ทําใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม จึง
ไมนิยม ดังนั้น จะเหน็วาประเทศตองเสียงบประมาณจาํนวน
มาก แทนที่จะนํางบประมาณสวนนี้ไปใชบริหารประเทศในดาน
อ่ืนๆ ตองเสียเงินใหกับการทําลายขยะท่ีเกิดจากความไมรูจัก
พอของมนุษย 
 
แนวทางแกไขปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส 

ปจจุบันขยะอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมปริมาณขึ้นอยาง
รวดเร็ว หากไมชวยกันลดปริมาณของขยะอิเล็กทรอนิกส คง
มีแนวโนมวาขยะอิเล็กทรอนิกสจะลนโลกไดและเกิดปญหา
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อ่ืน ๆ ตามมา ในการแกไขปญหาขยะอิเล็กทรอนิกสตอง
ชวยกันในหลาย ๆ ภาคสวนในสังคม ภาครัฐ ภาคผูผลิต 
และผูบริโภค (เกษม พลายแกว, 2552; นิรนาม, ม.ป.ป.) ซึ่ง
แตละภาคสวนสามารถชวยลดขยะเหลานี้ไดดังนี้ 

ภาครัฐ รัฐบาลของแตละประเทศควรใหความสําคัญ
กับเรื่องปญหาขยะอิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น โดยการออก
กฎหมายเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกสใหเขมงวดมากกวาเดิม  
เชน ออกกฎหมายใหผูผลิตรับคืนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ี
หมดอายุการใชงานเพ่ือนํามาจัดการอยางถูกตอง ถาเปน
ประเทศกําลังพัฒนาควรปองกันการถายโอนสินคาอิเล็ก-
ทรอนิกสจากประเทศพัฒนาแลว และควรสงเสริมการวิจัย
ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส 

ภาคผูผลิต  ควรใหความรวมมือกับรัฐบาลโดยปฏบัิติ
ตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ เรียกเก็บอุปกรณอิเล็กทรอ-
นิกสท่ีหมดอายุการใชงานจากผูบริโภคเพ่ือนํามาจัดการ
อยางถูกตอง และการเรียกเก็บอุปกรณนั้นควรมีการประชา-
สัมพันธอยางท่ัวถึง อํานวยความสะดวกในการรับคืนสินคา 
และไมควรเอาเปรียบผูบริโภคโดยการยืดอายุการใชงาน
ของตัวสินคาใหใชงานนานขึ้น ดวยวิธีการเหลานี้จะทําใหขยะ
อิเล็กทรอนิกสท่ีจะเกิดขึ้นในสังคมมีปริมาณลดลง 

ภาคผูบริโภค  ผูบริโภคควรมีจิตสํานึกในการใชสินคา 
คํานึงถึงประโยชนของการใชงานมากกวาท่ีจะใชงานตาม
ความนิยมท่ีสังคมเปนตัวกําหนด การมีวิถีชีวิตท่ีเพียงพอชวย
ใหไมตองอยูภายใตเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ใหความรวมมือ
กับทางบริษัทท่ีมีการรับคืนอุปกรณท่ีหมดอายุการใชงาน และ
ตระหนักถึงพิษของขยะอิเล็กทรอนิกสท่ีจะเกิดขึ้นในสังคม 
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