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จากการพั ฒนาทางเทคโนโลยี ที่ร วดเร็ ว เป็น เหตุ ให้ มีการบริ โภคสิน ค้ าประเภทอิ เลคทรอนิค ส์เ พิ่ มขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง และนับวันจะมีปริมาณที่สูงขึ้น ความก้าวล้ําทางเทคโนโลยีทุกวันนี้ยังมีส่วนเร่งให้สินค้าอิเลคทรอนิกส์อยู่ใน
สภาพที่ตกรุ่นเร็วขึ้น โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนเครื่องที่บ่อยที่สุด
อายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 3-5 ปี ขณะที่โทรศัพท์มือถือมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 18 เดือน
โดยกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อมูลว่า จากผลการศึกษาโครงการจัดทํา
มาตรฐานเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ พบว่า ในปี 2546 มีซากขยะอิเลคทรอนิกส์ประมาณ 60,918
ตัน จําแนกเป็นขยะจากโทรทัศน์ 8,202 ตัน ตู้เย็น 22,204 ตัน เครื่องซักผ้า 11,370 ตัน เครื่องปรับอากาศ 17,031 ตัน
เครื่องคอมพิวเตอร์ 2,105 ตัน อุปกรณ์โทรศัพท์ มือถือ แบตเตอรี่มือถือ โทรศัพท์มือถือ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า 426.9
ตัน และขยะอิเลคทรอนิกส์เหล่านี้มากกว่าร้อยละ 90 จะถูกนําไปทิ้งรวมกับขยะชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาในการกําจัดและ
อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงมหันตภัยร้ายแรงที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
จากวงจรและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ทํางานให้สูงขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น เช่น สามารถประมวลผลการทํางาน
ได้เร็วขึ้น สามารถทํางานได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการก๊อปปี้ การพิมพ์ หรือแม้แต่การสแกน ในเครื่องเดียวกัน ซึ่งทําให้
กระบวนการผลิตมีความซับซ้อนมากขึ้น กรรมวิธีและการใช้วัสดุกระบวนการผลิตหลากหลายขึ้น วัสดุในการผลิต
เหล่านี้เป็นวัตถุอันตราย เช่น ปรอทหรือแคดเมียม บางชนิดเป็นวัสดุที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แผงวงจร
อิเลคทรอนิกส์ที่ทําจากพลาสติก ส่วนจอโทรทัศน์หรือจอคอมพิวเตอร์เป็นปัญหาสําคัญ จอเหล่านี้ทําหน้าที่ในการรับ
สัญญาณไฟฟ้าและแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นภาพปรากฏบนหน้าจอ จอเหล่านี้ประกอบด้วยหลอดแก้วเคลือบ หรือฉาบ
ทองแดงและตะกั่ว ทําหน้าที่แสดงภาพที่หน้าจอ ตัวจอทําจากพลาสติกหรือไม้ แผงวงจรไฟฟ้าทําหน้าที่รับคลื่นหรือ
สัญญาณไฟฟ้าแล้วแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นอิเลคตรอนไปชนหลอดแก้วทําให้เกิดภาพ
ตะกั่วที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของจอคอมพิวเตอร์นั้นจัดเป็นวัตถุอันตราย หากตะกั่วที่อยู่ในจอคอมพิวเตอร์
ไม่ได้รับการกําจัดอย่างถูกวิธีก็มีโอกาสปนเปื้อนสู่ธรรมชาติ เมื่อนําไปฝังอาจเกิดการสะสมสารตะกั่วในดินหรือแหล่งน้ํา
เมื่อมีการบริโภคเข้าไปก็จะทําให้เกิดการสะสมสารตะกั่วในร่างกายก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง ระบบ
ประสาทไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อได้
ในประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์ซึ่งถือเป็นขยะอันตราย
หรื อ ขยะมี พิ ษ เนื่ อ งจากในช่ ว งระยะ 20 กว่ า ปี ที่ ผ่ า นมา ประเทศไทยได้ มี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์

อิเลคทรอนิกส์เพื่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจนมีอุปกรณ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์
อิเลคทรอนิกส์ให้เลือกซื้อหาไปใช้มากมาย แต่ไม่ได้มีการคํานึงถึงว่าสินค้าเหล่านี้เมื่อเสื่อมสภาพหรือหมดสภาพการใช้
แล้วจะกลายเป็นขยะอิเลคทรอนิคส์และขยะเหล่านี้จะนําไปกําจัดทิ้งอย่างไรที่จะไม่ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ได้มีข่าวจากทางสื่อต่างๆว่ามีการนําขยะอิเลคทรอนิคส์หลายชนิด
ได้แก่ ตู้เย็น พัดลม โทรทัศน์ เตาไฟฟ้า ไปทิ้งในท้องทะเลบริเวณเกาะล้าน ขยะอิเลคทรอนิกส์เหล่านี้อาจก่อให้เกิด
มลพิษของน้ําทะเล จึงทําให้เกิดการตื่นตัวในการจัดการขยะอิเลคทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น
ประเทศที่ได้ดําเนินการในเรื่องการกําจัดขยะอิเลคทรอนิกส์อย่างจริงจังได้แก่ ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปเพราะ
ประเทศต่างๆเหล่านี้มีการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์มาเป็นเวลานานและก็เกิดปัญหา
ขยะอิเลคทรอนิกส์ตลอดเวลา ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปจึงได้มีการออกระเบียบว่าด้วยเศษซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเลคทรอนิกส์และระเบียบว่าด้วยการกําจัดการใช้สารที่เป็นอันตรายบางประเภท โดยกําหนดให้ประเทศสมาชิกของ
สหภาพยุโรปได้ออกกฎหมายตามแนวทางของระเบียบดังกล่าว และกําหนดให้ผู้นําเข้าสินค้าประเภทนี้ต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะเหล่านี้ด้วย
สําหรับประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดําเนินโครงการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้ อ มในการพั ฒ นาระบบการจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเลคทรอนิกส์ โดยมีการจัดลําดับความสําคัญของผลิตภัณฑ์และได้มีการศึกษา
ต้ น ทุ น การจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฯ เพื่ อ กํ า หนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ยมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
เหมาะสม รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการจัดระบบรวบรวมหรือรับ
คืนผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังได้ดําเนินการ
ยกร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ.......
( ปั จจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นร่ าง พ.ร.บ. มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้ อม พ.ศ.....) ตามแผนการพั ฒนากฎหมายของ
กระทรวงการคลั ง เพื่ อ ให้ ส่ว นราชการที่ เ กี่ ยวข้ องอาศั ยอํ า นาจของพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ออกพระราชกฤษฎี ก า และ
กฎกระทรวงในการกําหนดรายละเอียดการใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยร่างพระราชบัญญัติ
ฯมีเนื้อหาครอบคลุมเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ 6 ประเภท ได้แก่
1) ภาษีสิ่งแวดล้อม
2) ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ
3) ภาษีและค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์และระบบรับซื้อคืน
4) การวางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
5) การซื้อขายสิทธิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิทธิการปล่อยมลพิษ
6) การให้เงินอุดหนุน มาตรการสนับสนุน หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ร่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าว
ได้ เปิ ดโอกาสให้ส่วนราชการที่เ กี่ยวข้ องอาศั ยอํ า นาจของร่ างพระราชบั ญญั ติ ฯออกพระราชกฤษฎี กา และ
กฎกระทรวงในการกําหนดรายละเอียดการใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์มาเป็นแรงเสริมและสนับสนุนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ต่างๆในการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป
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