ขยะอิเล็กทรอนิกส : E-waste
รวบรวมและเรียบเรียงโดย นางวิยดา สุขเจริญ
นักวิชาการสิง่ แวดลอมชํานาญการ

ขยะอิเล็กทรอนิกส หรือ ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste Electrical
and Electronic Equipment: WEEE) หรือ E-waste คือ เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่หมดอายุการ
ใชงานแลวและไมสามารถนํากลับมาใชไดอีกตอไป... E-waste เปนสวนหนึ่งของ ขยะอันตรายชุมชน (Hazardous
Waste: HW) ขอมูลจากโครงการสํารวจปริมาณและชนิดของซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมควบคุมมลพิษ ระบุวา ในป 2550 มีปริมาณ ขยะอันตรายชุมชน เกิดขึ้นประมาณ 440,715.69 ตัน แบงเปน
ขยะอันตรายจากชุมชนจากผลิตภัณฑใชแลว (Household Hazardous Waste: HHW) ประมาณ 131,871.24
ตั น และ E-waste ประมาณ 308,844.72 ตั น ซึ่ ง ส ว นใหญ เ กิ ด ในเขตกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล และภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ป จ จุ บั น E-waste มี ป ริ ม าณเพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ป เนื่ อ งจากความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ที่
ผูประกอบการสามารถผลิตสินคาใหม ๆ ที่ดึงดูดใจผูซื้อ มีอัตราการแขงขันกันสูงในดานราคาและคุณสมบัติ และผูซื้อเอง
ก็ตองการสินคาใหม ๆ แทนการนําไปซอมแซม หรือการ upgrade อุปกรณที่มีอยู

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา E-waste มีสัดสวนถึง 70% ของขยะอันตรายชุมชน โดยทั่ว ๆ ไป
ผลิตภัณฑและเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่เรารู ๆ กันอยู เชน คอมพิวเตอร, โทรทัศน, เครื่องทําความเย็น, เครื่องซักผา,
โทรศั พ ท มือถือ, กลองถายรู ปดิจิตอล และเครื่ องเล นดีวีดี เป นต น จากผลการศึ ก ษาของ นายชิน กานต คุณ าชีว ะ
(C. Kunacheva, 2006) (หมายเหตุ อางอิงจาก Darby and Obara, 2005) ไดแบงเปน 2 ประเภทใหญ คือ
* อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร โทรทัศน และโทรศัพทมือถือ อุปกรณเหลานี้สวนใหญ
จะมีขนาดเล็กและมีน้ําหนักนอยเมื่อเทียบกับเครื่องใชไฟฟาภายในบาน และมักเปนอุปกรณสวนตัวโดยเฉพาะมือถือ และ
เมื่อเทียบอัตราสวนจํานวนผลิตภัณฑตอคน พบวา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสมีปริมาณมากกวาเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
ดังนั้น การพิจารณาขยะจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจะเนนไปที่ ปริมาณ
$ เครื่องใชไฟฟาภายในบาน เชน เครื่องซักผา ตูเย็น และเครื่องดูดฝุน
ซึ่งแตละหลังคาเรือนก็มักจะมีเครื่องใชไฟฟาเหลานี้เพียง 1 ชิ้น เมื่อเทียบอัตราสวนจํานวน
ผลิตภัณฑตอคน พบวา มีคานอย ดังนั้น การพิจารณาขยะจากเครื่องใชไฟฟาภายในบาน
จะเนนไปที่ น้ําหนัก
ซึ่งเครื่องใชไฟฟาและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสเหลานี้ เมื่อเราไมใชแลว ชํารุด เสื่อมสภาพ หรือแมแต
ผูใชไมตองการก็จะกลายเปน E-waste เหตุที่เราตองหันมาใหความสนใจกับ E-waste เนื่องจากมีสารอันตรายในซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยกตัวอยางเชน
1

 โทรทัศนรุนเกา มีสารตะกั่วเปนสวนประกอบในกรวยแกวที่อยูดานหลังจอภาพ
และมี ต ะกั่ ว ในแผงวงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สว นโทรทั ศ น ชนิ ด จอ LCD จะมี ปรอทใน
หลอดไฟที่ใหความสวางกับภาพ
 ตูเย็นรุนเกา มีสารทําความเย็นและฉนวนที่ทําจากโฟม มีสารที่ทําลายชั้นโอโซน
 เครื่องปรับอากาศ มีสารทําความเย็นและน้ํามันหลอลื่นเปนสวนประกอบ
 คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ มีตะกั่วเปนสวนประกอบใน
จอแสดงผล และในแผงวงจรสวนคอมพิวเตอรแบบพกพา จะมีปรอทใน
แผนจอ LCD และนิกเกิล แคดเมียมในแบตเตอรี่
 โทรศัพทมือถือ มีโครเมียม
เปนสวนประกอบในฝาครอบในแผงวงจร และนิกเกิล
แคดเมียมในแบตเตอรี่

นอกจากนี้ ข อ มู ล จากโครงการสํ า รวจปริ ม าณและชนิ ด ของซากผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส ของกรมควบคุมมลพิษ พบวา เมื่อเกิดเปนของเสีย หรือ E-waste สวนมากจะมีการขายใหซาเลงหรือ
รานรับซื้อของเกา ประมาณ 30% รองลงมาคือเก็บไวที่บานหรือสํานักงาน ประมาณ 21%, การบริจาคใหบุคคลอื่น ๆ
ประมาณ 15%, เก็บไวที่บานหรือสํานักงานแตไมไดใช ประมาณ 13%, นําไปแลกสินคาใหม ประมาณ 11%, ทิ้งรวมกับ
มูลฝอยทั่วไป ประมาณ 7% และอื่น ๆ อีก 3%
แนวทางการจั ด การ E-waste ยั ง คงยึ ด หลั ก 3 R คื อ การลด
(Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) ปจจุบันแนวทางดังกลาว
ประชาชนโดยทั่วไปนาจะมีความรู ความเขาใจ มากขึ้น ผานชองทางหรือสื่อตาง ๆ ที่
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน พยายามสงเสริมมาโดยตลอด หลาย ๆ คนรูความหมายของ
คําวา “ขยะมีคา” และจากขอมูลขางตน E-waste สวนมากจะมีการขายใหซาเลง
หรือรานรับซื้อของเกาถึง 30% นั่นหมายถึงการนําเขาสูกระบวนการรีไซเคิล แตที่
นาเปนหวงคือกลุมคนงานที่ตองทําหนาที่ในการชําแหละหรือสกัดสารที่ยังมีคาในซาก
ผลิตภัณฑตาง ๆ เชน การเผาสายไฟเพื่อใหไดทองแดง ไอระเหยจากพลาสติกหุม
สายไฟและโลหะบางสวน จะเปนตนเหตุของโรคมะเร็ง การเผาแผงวงจรเพื่อหลอม
ตะกั่วและทองแดงทําใหไอตะกั่วแพรกระจายเขาสูรางกายทางระบบทางเดินหายใจ
ของผูทําเอง และยังอาจแพรกระจายสูบรรยากาศ สะสมในดินและแหลงน้ํา กลับเขา
สูหวงโซอาหารไดอีก เปนตน ดังนั้น หากผูประกอบการหรือกลุมคนงานเหลานั้นไมมี
ความรู ความเขาใจ ในการปองกันอันตรายสวนบุคคลอันอาจเกิดจากสารตาง ๆ
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โดยเฉพาะโลหะหนัก ก็จะเกิดอันตรายตอสุขภาพได สิ่งเหลานี้ภาครัฐอาจตองใหความสําคัญมากขึ้น ถึงแมวาจะมี
ผูประกอบการบางสวนไดรับการขึ้นทะเบียนในการเปนผูรับซื้อสินคาเพื่อรีไซเคิลแลวก็ตาม และในกรณีที่ทิ้ง E-waste
รวมกับมูลฝอยทั่วไป เขาสูกระบวนการกําจัดที่ไมเหมาะสมของเสียหรือสารตาง ๆ ที่อยูใน E-waste ก็จะสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของคนตอมาเชนกัน โดยหากนําไปฝงกลบรวมกับขยะทั่วไป อาจมีการรั่วไหลของสาร
อันตรายหรือโลหะหนักปนเปอนสูดิน แหลงน้ํา หรือน้ําใตดิน หากนําไปเผา ก็จะทําใหเกิด Dioxin ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง
อยางไรก็ตามสัดสวนของการนํามาทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไปอาจไมสูงมากนัก นั่นเพราะ “ขยะมีคา” ทําใหมีการคัด
แยกตั้งแตตนทาง คนงานของรถเก็บขนขยะ ดังนั้น การใหความสําคัญกับการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเปนสิ่งที่ควรจัดการใหเปนระบบ เพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริงและลดปญหาจาก E-waste
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