


กรมอนามัย สำานักอนามัยสิ่งแวดล้อม





จากปัญหาการเพิ่มข้ึนของขยะอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีระบบ      

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย 

เช่น การทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนกับขยะท่ัวไป การจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ      

โดยผูรั้บซือ้อยา่งไม่ถกูตอ้ง  อกีท้ังขยะอเิลก็ทรอนิกส์บางส่วนจะถูกร้ือและถอด

แยกช้ินส่วนโดยชุมชน ปัจจุบันการร้ือและถอดแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์        

เป็นกิจกรรมที่พบมากขึ้นโดยกระจายอยู่ในชุมชนหลายแห่ง ประชาชนใช้วิธีการ  

ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ปลอดภัย รวมทั้งการเผา เพื่อให้ได้มาซึ่ง       

ชิ้นส่วนที่สามารถขายได้ ส่วนเศษขยะที่เหลือจะถูกนำาไปกองทิ้ง ไม่มีการจัดการ

หรือควบคุมสารอันตรายท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้มีการร่ัวไหลและสะสมของสาร

อันตรายสู่ส่ิงแวดล้อม ทำาให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อีกท้ัง             

ในระยะยาวย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและระบบห่วงโซ่อาหารของมนุษย์

ดังนั้น สำานักอนามัยส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย จึงได้จัดทำาคู่มือประชาชน             

“ขยะอิเล็กทรอนิกส์...ของเสียที่มาพร้อมเทคโนโลยี” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์       

เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัขยะอเิล็กทรอนิกส์ และตระหนักถงึ

ผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนจากการร้ือและถอดแยกขยะ

อเิล็กทรอนกิส ์อนัจะนำาไปสู่ความร่วมมือกันในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ        

และสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นตามมาต่อไป

    

คณะผู้จัดทำา

คำานำา
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ขยะอิเล็กทรอนิกส์..
             ของเสียที่มาพร้อมเทคโนโลยี



ขยะอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร ?

“ขยะอิเล็กทรอนิกส์”(Electronic Waste หรือ E-waste)	คือ	เครื่องใช้ไฟฟ้า

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 ที่หมดอายุการใช้งานหรือไม่ต้องการใช้งาน	

อีกต่อไป	 เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท�าให้ผู้บริโภคเปล่ียนเคร่ือง										

ใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์บ่อยคร้ังขึน้ซึง่ก่อให้เกิดเป็นขยะอเิล็กทรอนิกส์

ที่ต้องมีการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป	 เน่ืองจากช้ินส่วนของอุปกรณ์

เหล่าน้ัน	 มีความเป็นพิษและไม่สามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติได้	 เช่น	

โทรศัพท์มือถือ	 คอมพิวเตอร์	 โทรศัพท์	 เครื่องถ่ายเอกสาร	 ปริ้นเตอร์	 ตู้เย็น				

เครื่องซักผ้า	เป็นต้น

สหภาพยุโรปได้จดัท�าระเบยีบที	่เรยีกว่า	WEEE	(Waste	from	Electronic	and	

Electronic	Equipment)	ซึง่ถกูก�าหนดขึน้มาเพือ่ใช้เป็นมาตรฐานในการจดัการ

และควบคุมขยะอิเล็กทรอนิกส์	 โดยครอบคลุมถึงการจัดการหลายๆ	 ส่วน														

เช่น	การออกแบบผลิตภัณฑ์	การจดัการ	การบ�าบดั	การน�ากลับมาใช้ใหม่	เป็นต้น

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามความหมายของ	WEEE	แบ่งเป็น	10	ประเภท	ดังนี้

 ●  เครื่องใช ้ ไฟฟ ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนขนาด

ใหญ่	เช่น	ตูเ้ย็น	เครือ่งท�าความเย็น	

เครือ่งซกัผ้า	เคร่ืองล้างจาน	ฯลฯ
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 ● เ ค ร่ื อง ใช ้ ไฟฟ ้ า แล ะอุ ปกรณ ์

อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนขนาดเล็ก										

เช่น	 เครื่องดูดฝุ่น	 เตารีด	 เครื่องปิ้ง

ขนมปัง	มีดโกนไฟฟ้า	ฯลฯ

 

● อุปกรณ์ไอที	เช่น	คอมพิวเตอร์	

โน้ตบุ๊ค	เคร่ืองสแกน	เคร่ือง

โทรสาร	 โทรศัพท์บ้าน	

โทรศัพท์มือถือ	ฯลฯ

 ●   เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเ ล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู้

บริโภค	 เช่น	 วิทยุ	 โทรทัศน์	

กล้อง	 เคร่ืองบันทึกวีดีโอ	

เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ไฟฟ้า	ฯลฯ
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● อุปกรณ์ให้แสงสว่าง	 เช่น					

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์	ฯลฯ

 

● อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์

●	เครื่องมือวัดหรือควบคุมต่างๆ	เช่น	เครื่องควบคุมอุณหภูม	ิฯลฯ

●	ของเล่น	เช่น	เกมส์บอย	ของเล่นที่ใช้ไฟฟ้า	ฯลฯ

●	เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส	์	เช่น	สว่าน	เลื่อยไฟฟ้า	ฯลฯ

●	เครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ	เช่น	เครื่องจ�าหน่ายเครื่องดื่ม	ฯลฯ

นอกจากปัญหาซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเชิงปริมาณ										

ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้ว	 ยังมีปัญหาจากสารอันตรายซ่ึงพบในชิ้นส่วน		

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย	 เช่น	 ตะก่ัว	 แคดเมียม	 ปรอท	 ฯลฯ	 หากช้ินส่วน									

เหล่านีไ้ด้รับการจดัการท่ีไม่เหมาะสม	อาจก่อให้เกิดการรัว่ไหลของสารอนัตราย

สู่สิ่งแวดล้อม	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	รวมทั้งส่งผลกระทบ

ต่อระบบนิเวศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย



ขยะอเิล็กทรอนกิส์...
แหล่งกำาเนิด



แหล่งกำาเนิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย

สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
 

	 1.	 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าภายในโรงงาน

อุตสาหกรรม	 (Industrial	Waste)	 ที่มีการปลดปล่อยสารเคมีหรือ

เศษเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต	 และผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้มาตรฐาน														

ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้โดยบางส่วนจะน�าไปรีไซเคิลและบางส่วนจะน�า

ไปท�าลายทิ้ง 

	 2.		ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดจากการใช้งานในครัวเรือน	บริษัท	 หรือห้าง													

ร้านต่างๆ	(Household	Waste)	เป็นขยะท่ีเกิดจากการ	ใช้งานผลิตภัณฑ์	

จนหมดอายุหรืออุปกรณ์ช�ารุดเสียหายจนไม่สามารถแก้ไขให้กลับมา									

ใช้งานได้ดีดังเดิม
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ข้อมูลจาก	(ร่าง)	รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี	2557	ประมาณ

การว่าในปี	 2557	 มีของเสียอันตรายจากชุมชน	 เกิดข้ึนจ�านวน	 576,316	 ตัน						

เป็นซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 ประมาณ	 376,801	 ตัน	

(โดยส่วนใหญ่เป็นโทรทัศน์	 เครื่องปรับอากาศ	 ตู้เย็น)	 และของเสียอันตราย									

ประเภทอื่นๆ	 เช ่น	 แบตเตอร่ี	 หลอดไฟ	 ภาชนะบรรจุสารเคมี	 เป ็นต้น																								

ประมาณ	199,515	ตัน	(ร้อยละ	34.6)	

ปริมาณซากผลิตภัณฑ ์ เค รื่องใช ้ ไฟฟ ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2557

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

โทรทัศน์

เครื่องปรับอากาศ

ตู้เย็น

เครื่องซักผ้า

คอมพิวเตอร์

เครื่องเล่นวีซีดี/ดีวีดี

โทรศัพท์

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

0.44%4.74%

14.65%
0.05%

27.50%

19.50%
17.13%

16.00%
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การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
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วงจรชีวิตของขยะอิเล็กทรอนิกส์

 สารอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ปนเปื้อน

สู่ระบบนิเวศ จากนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่

อาหาร ผ่านทางดิน น้ำา อากาศ และส่งผลกระทบ       

ต่อสุขภาพของมนุษย์ในที่สุด

	 สารอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ปนเปื้อน

สู่ระบบนิเวศจากน้ันจะส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่

อาหาร	 ผ่านทางดิน	 น้�า	 อากาศและส่งผลกระทบ							

ต่อสุขภาพของมนุษย์ในที่สุด
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สารอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์และผลกระทบ 

ต่อสุขภาพ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะมีโลหะหนัก	 เช่น	 ตะก่ัว	 ปรอท	 แคดเมียม	

โครเมียม	 เป็นส่วนประกอบ	 โลหะหนักประเภทนี้สลายตัวยาก	 หากได้รับ																

การจัดการท่ีไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายสู่ส่ิงแวดล้อมและ																										

เกิดการสะสมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้

สารอันตรายสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยผ่านทาง ?

●  การหายใจ ●  ทางปาก

●  ทางผิวหนัง	 ●  รกจากแม่สู่ลูก
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ตะกั่ว	 ใช้ฉาบจอแก้ว	 พิษของตะกั่วจะท�าลายระบบประสาท	 ต่อมไร้ท่อ	 ไต											
ระบบเลือด	 และมีผลต่อการพัฒนาสมองของเด็ก	 อาการพิษเร้ือรังท่ีพบบ่อย							

คือ	ส่งผลต่อระบบย่อยอาหาร	โดยจะมีอาการปวดท้อง	น�้าหนักลด	เบื่ออาหาร

คล่ืนไส้	 อาเจียน	 ท้องผูก	 นอกจากน้ียังส่งผลต่อประสาทและสมองท�าให้									

ทรงตัวไม่อยู่	 เกิดอาการประสาทหลอน	ซึม	 ไม่รู้สึกตัว	 ชัก	 เป็นอัมพาต	 สลบ												

และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

แคดเมียม เป็นส่วนประกอบใน
แผ่นวงจรพิมพ์	 ตัวต้านทาน	 และ

หลอดภาพรังสีแคโทด	 สามารถ

สะสมอยู ่ ในส่ิงแวดล้อมได้และมี

ความเป ็นพิษสูง	 พิษเฉียบพลัน									

เกิดจากการสูดไอของแคดเมียมเข้าไป

ท�าให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ	 หากได้รับ														

ในระยะยาวแคดเมียมจะไปสะสมที่กระดูก	 ท�าให้กระดูกผุ	 เมื่อสะสมมากๆ																

จะสังเกตเห็นวงสีเหลืองท่ีโคนของซ่ีฟันซึ่งจะขยายขนาดขึ้นเร่ือยๆ	 จนอาจ													

เต็มซ่ี	 ถ้าขนาดของวงย่ิงกว้างและสีย่ิงเข้มแสดงว่ามีแคดเมียมสะสมมาก	

นอกจากนั้นยังส่งผลต่อไตท�าให้สูญเสียประสาทการดมกล่ินและท�าให	้																	

เกิดโรคโลหิตจาง	 ถ้าได้รับปริมาณมากในระยะส้ัน	 จะมีอาการไข้	 ปวดศีรษะ	

อาเจียน	มีอาการเจ็บหน้าอก	และไอรุนแรง
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ปรอท พบในหลอดฟลูออเรสเซนต์	 และจอ	 LCD	 ปรอทสามารถสะสมที่															
ไขมันในร่างกายได้เป็นระยะเวลานาน	 พิษของปรอทมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึง								

รุนแรงและอาจเสียชีวิต	 โดยอาจท�าให้ใจสั่น	นอนไม่หลับ	ปวดศีรษะ	ตาพร่ามัว										

เดินเซ	พูดไม่ชัด	อ่อนเพลีย	และอาจท�าลายระบบประสาท	ส่งผลต่อการเรียนรู้	

กระบวนการคิด	 ความจ�า	 สมาธ	ิ และการสื่อสาร	 กรณีสตรีมีครรภ์รับประทาน										

ปลาท่ีมีการสะสมของสารปรอท	 จะส่งผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ	์										

และถูกสะสมอยู่ในน�้านมแม่ด้วย	 หากร่างกายมีการสะสมของสารปรอทใน			

ปริมาณสูงจะส่งผลต่อไต	ระบบการหายใจ	และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

โครเมียม ใช้ผสมกับโลหะ	เพื่อให้เกิดความแข็งแรง	มีความเหนียวทนทาน	
และไม่เป็นสนิม	การสูดควันของกรดโครมิคจะท�าให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ	

แผ่นกั้นระหว่างจมูกถูกท�าลาย	 การได้รับสารเฮกซะวาเลนท์โครเมียม	 จะท�าให้								

เกิดอาการระคายเคืองที่ ผิวหนัง										

โรคหอบหืด	 โรคระบบทางเดินหายใจ	

ท�าให้เย่ือแก้วหูเป็นรู	 ปอด	 ตับ	 ไต	

ล�าไส้ถูกท�าลาย	 มีอาการบวมน�้า		

เ จ็ บบ ริ เ วณกร ะบั ง ลม								

ท�าให้ฟันเปล่ียนสี	 หาก	

ได้รบัเป็นระยะเวลานาน

อาจท�าให้เกิดมะเร็งได้
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เบริลเลียม	 พบในแผงวงจรและ	

คอนเนคเตอร์ของอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์

เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์โดยเฉพาะ

มะเร็งปอด	 หากสัมผัสจะท�าให้เกิดแผล						

ที่ผิวหนังอย่างรุนแรง	 สารน้ีก่อให้เกิดการ

ระคายเคืองของเย่ือเมือกในระบบทางเดินหายใจ	

ก่อให้เกิดอาการไอ	หายใจล�าบาก	 เป็นไข้	 ท�าให้เกิดโรคปอดอักเสบ	ท�าให้ระบบ

การท�างานของต่อมไทรอยด์	 และต่อมไร้ท่อผิดปกติ	 สามารถสะสมในน�้านม	

กระแสเลือดและสามารถถ่ายทอดในห่วงโซ่อาหารได้	

สารหนู พบในแผงวงจรไฟฟ้าของโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร	์มีฤทธิ์
ท�าลายระบบประสาท	ผวิหนงั	และระบบการย่อยอาหาร	หากได้รบัในปริมาณมาก

อาจท�าให้ถึงตายได	้อาการพิษเฉียบพลัน	ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อบริเวณ

ที่สัมผัสสารหนู	 และอาจท�าให้คล่ืนไส้	 อาเจียน	 เป็นตะคริว	 กล้ามเนื้อเกร็ง														

อาจเกิดอาการแทรกซ้อนเกี่ยวกับการท�างานของหัวใจและเสียชีวิตจากการ											

ท�างานล้มเหลวของหัวใจ	 อาการพิษเร้ือรัง	 จะท�าให้เกิดแผลหรือรูท่ีช่องจมูก												

มีรอยด่างด�าที่ผิวหนัง	 อาจมีเส้นสีขาวบนเล็บ	 เกิดอาการชาตามปลายมือ									

ปลายเท้า	 รู้สึกแสบร้อน	 แขนขาไม่มีแรง	 ผิวหนังเกิดอาการนูนบวมแข็งซ่ึงอาจ	

เป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนัง	 อาจก่อให้เกิดมะเร็งปอด	 รวมทั้งมีผลต่อทารก										

ในครรภ์

สารทำาความเยน็ เมือ่หายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ	จมูก	คอ	ท�าให้ปวดศีรษะ	หัวใจเต้นเร็ว	หัวใจล้มเหลว	อาจท�าให้
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เสียชีวิตได้	 การสัมผัสถูกผิวหนัง	 ท�าให้เกิดการระคายเคือง	 และมีอาการชา	

เนื่องจากความเย็น	

การป้องกันสารอันตรายจากการร้ือและถอดแยก

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

ในขณะที่ท�าการร้ือและถอดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์	 ผู้ปฏิบัติงานควรสวมใส่

อปุกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบคุคล	เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้จากสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ได้แก่

	 1.	 แวน่ตานริภยั	รปูร่างลักษณะคล้ายแวน่ตาท่ัวไป	ตา่งกนัท่ีความทนทาน	

แขง็แรง	และวสัดท่ีุใช้ท�าแวน่กับเลนส์	การสวมใสแ่วน่ตานิรภัย	เพือ่ช่วย

ป้องกันเศษวัสดุต่างๆ	 กระเด็นเข้าตา	 ดังน้ันควรเลือกแว่นที่มีกรอบ

กระชับ	 แข็งแรง	มีน้�าหนักเบา	สวมใส่สบาย	พอดีกับรูปหน้าและจมูก

ของผู้ปฏิบัติงาน
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	 2.	 ผา้ปดิปาก-ปดิจมกู สวมใส่เพือ่ป้องกนัผูป้ฏบิติังานจากอนัตรายท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากการสัมผัสฝุ่นละออง	หมอก	ควัน	หรือไอของสารเคมี

	 3.	 ถุงมือ สวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกวัตถุมีคมบาด	การขูด

ขีดท�าให้ผิวหนังถลอก	 การเลือกถุงมือควรเลือกตามความเหมาะสม

กับลักษณะของงาน

	 4.	 รองเทา้ สวมใสเ่พือ่ปอ้งกนัอนัตรายหรือการบาดเจบ็ของเทา้	จากการ

ถูกเศษวัสดุหรือส่ิงของกระแทกหรือตกใส่เท้า	 รวมทั้งป้องกันการ

สัมผัสสารอันตรายกรณีเกิดการรั่วไหล	 รองเท้ามีหลายประเภท									

ได้แก่	 รองเท้าธรรมดา	 รองเท้าหุ้มข้อ	 รองเท้าบู๊ท	 ควรเลือกตาม								

ความเหมาะสมกับลักษณะของงาน	
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ข้อควรปฏิบัติสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน

 ●	 ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกคร้ังท่ีท�าการร้ือ						

และถอดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์

 ●	 อาหารและน้�าดื่มไม่ควรตั้งอยู่ในบริเวณท่ีท�าการร้ือและถอดแยกขยะ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน

 ●	 ควรล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและน้�าดื่ม

 ●	 ควรท�าความสะอาดร่างกาย	 และเปล่ียนเส้ือผ้าใหม่ทุกคร้ังหลังเสร็จ

จากการรื้อและถอดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์

 ●	 ควรจัดเก็บช้ินส่วนที่รื้อและถอดแยกให้เป็นหมวดหมู่	 เป็นระเบียบ

เรียบร้อย	 ไม่กีดขวางทางเดิน	 และไม่วางสูงเกินไปจนอาจก่อให้เกิด

อันตราย

 ●	 ควรจัดเก็บเคร่ืองจักร	 เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเป็นสัดส่วน													

เป็นระเบียบเรียบร้อย	และปลอดภัย

 ●	 ควรจดัหาภาชนะทีเ่หมาะสมและมขีนาดเพยีงพอส�าหรับรองรับเศษขยะ

ท่ีเหลือจากการร้ือและถอดแยก	 หรือจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมไว้ใช้							

ส�าหรับวางกองขยะ	 รวมท้ังดูแลมิให้เกิดการทิ้งขยะเกล่ือนกลาด												

ในบริเวณโดยรอบ	และรวบรวมส่งไปก�าจัด



แนวทางการจัดการ

  ขยะอิเล็กทรอนิกส์....



แนวทางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

1.	 การป้องกันตั้งแต่ต้นทาง	 สามารถท�าได้โดยใช้หลัก	 3R	 เพื่อลดปริมาณ											

การเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์	ดังนี ้

	 1.1	การลด	คือ	ลดปริมาณการบริโภคตั้งแต่ต้นทาง

 ●   ลดการซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่จ�าเป็น	ก่อนซื้อควรคิดอย่างรอบคอบ

ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีความจ�าเป็นและต้องการใช้จริงๆ	หรือไม่

 ●  เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	 ได้มาตรฐาน	 ไม่มีส่วนประกอบของ

สารอนัตรายหรอืมใีนปริมาณต่�า	โดยอาจพจิารณาเลือกซือ้สนิค้า

ที่มีฉลาก	มอก.	หรือฉลากสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ●  เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหรือผลิตจากวัสดุรีไซเคิล	

 ●  เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน	 เช่น	หลอดฟลูออ-

เรสเซนต์	ที่มีจ�านวนชั่วโมงใช้งานสูง

	 1.2	การใช้ซ้�า

 ●	 ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ช�ารุด	เพื่อน�าผลิตภัณฑ์นั้นกลับมาใช้ใหม	่

 ●	 บรจิาคหรือส่งตอ่เคร่ืองใช้ไฟฟา้และอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีไ่ม่ได	้			

ใช้งานแล้วแต่ยังสามารถใช้งานได้ให้แก่บุคคลที่ต้องการต่อไป

	 1.3	การรีไซเคิล	

 ●	 ขณะน้ีกรมควบคุมมลพิษได้มีการด�าเนินงานด้านกฎหมายเพื่อ

จดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟา้และอเิล็กทรอนกิส์	โดยจดัท�า	

17ขยะอิเล็กทรอนิกส์...ของเสียที่มาพร้อมเทคโนโลยี



18 ขยะอิเล็กทรอนิกส์...ของเสียที่มาพร้อมเทคโนโลยี

(ร่าง)	 พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้									

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่นข้ึน	 เพื่อใช้ก�ากับ			

ดูแลการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ	 โดยใช้หลักความรับผิดชอบ								

ของผู้ผลิต	 และใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการเรียกคืน									

ซากผลิตภัณฑ์ฯ	โดยมีเป้าหมายหลัก	คือ	มีระบบการคัดแยกและ										

เก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์										

เช่น	 หลอดฟลูออเรสเซนต์	 ตู้เย็น	 โทรทัศน์	 เครื่องปรับอากาศ	

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 และน�าซากผลิตภัณฑ์ฯ	 ท่ีรวบรวมได้																

ไปบ�าบัดหรือก�าจัดอย่างถูกต้องโดย										

ผู้ผ ลิตและ ผู้น� า เ ข้ารวม ท้ัง															

มีโรงงานคัดแยกและรีไซเคิล							

ซากผลิตภัณฑ์ฯ	 อย่าง

ครบวงจร

 ●	 กรณีขยะอิเล็กทรอนิกส์

ท่ีมีผู้รับซ้ือควรพิจารณา

บริษัทท่ีมีความสามารถ			

ในการจัดการอย่างถูกต้อง

และปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม

 ●	 กรณีขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีการ								

รับซื้อคืน	 ควรคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไป																					

เพื่อให้หน่วยงานท้องถ่ินสามารถน�าไปก�าจัดหรือรีไซเคิลได้											

อย่างถูกต้อง
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2.	 ควรใช้ผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่า	 โดยใช้งานอย่างระมัดระวัง	 ดูแลรักษาตาม									

คู่มือการใช้งาน	และมีการซ่อมแซมเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์

3.	 ไม่ควรท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์ปนกับขยะท่ัวไป	 รวมท้ังไม่เผา	 ฝังดิน	 หรือ															

ทิ้งลงในท่อระบายน�้า/แหล่งน�้าสาธารณะ	 เพราะอาจท�าให้สารอันตรายจาก															

ขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยง่าย

4.	ควรทิง้ขยะอเิล็กทรอนิกส์ตามสถานทีห่รือเวลาท่ีก�าหนด	เช่น	การน�าโทรศพัท์

มือถือไปทิ้งยังสถานที่หรือจุดรับทิ้งที่ผู้ผลิต	หรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์

มือถือจัดไว้ให้

5.	 ไม่ควรแกะหรือแยกชิ้นส่วนซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รวมทั้งแบตเตอร่ีมือถือ	 แบตเตอรี่รถยนต์	 อย่างไม่ถูกวิธีเน่ืองจากอาจเกิด										

การรั่วไหลของสารอันตราย	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้
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