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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและนโยบายของภาครฐัในการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์และศึกษา
พฤตกิรรมการทิ้งขยะอเิลก็ทรอนิกสข์องประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งระเบยีบวธิวีจิยั 2 ส่วน คอื การศกึษา
การด าเนินการของภาครฐัโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ มผีูใ้หข้อ้มลูจาก 3 หน่วยงาน คอื กรมควบคุมมลพษิ สถาบนัไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส ์และกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการศกึษาความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมของประชาชน  เกบ็ขอ้มลูโดย
ใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครทัง้สิน้ 400 คน ระยะเวลาด าเนินงาน เดอืนมกราคม – มนีาคม 
2558 มผีลการวจิยัดงัน้ี  

ผลการวจิยัจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ พบว่า ประชาชนยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
กฎหมายไมม่คีวามชดัเจน บทลงโทษไมรุ่นแรงขาดการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจงั ภาครฐัก าลงัยกรา่งกฎหมายเกีย่วกบั
หลกัการขยายการรบัผิดชอบของผู้ผลิตให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี การแก้ปัญหาในปัจจุบนัคือมีการจดั
กจิกรรมรณรงคเ์กีย่วกบัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์และเริม่มกีารใชง้าน IT On Cloud ซึง่ท าใหล้ดการใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์  

ผลการวจิยัจากแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนมคีวามรูเ้กี่ยวกบัขยะอเิลก็ทรอนิกสค์่อนขา้งสงู แต่กย็งัมขีอ้ค าถามที่
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบ เช่น ขยะอเิล็กทรอนิกสค์วรทิ้งในถงัขยะประเภทใด และ การก าจดัหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่
ถูกตอ้งควรท าอย่างไร ในดา้นทศันคตเิกี่ยวกบัการทิ้งขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ผลการวจิยัชี้ใหเ้หน็ว่าประชาชนมทีศันคตทิีด่ ีมี
ความเขา้ใจวา่ควรจะตอ้งมกีารคดัแยกและก าจดัต่างหาก มคีวามตอ้งการใหภ้าครฐัสง่เสรมิใหม้กีารคดัแยกขยะพษิออกจาก
ขยะทัว่ไปอยา่งจรงิจงัและต่อเน่ือง และรฐัหรอืเอกชนควรจดัโครงการของเก่าแลกซือ้ของใหม่โดยใหส้ว่นลด มบีรกิารไปรบั
ซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่ถงึที ่อย่างไรกต็ามในการปฏิบตัจิรงิ ประชาชนสว่นใหญ่ยงัมวีธิกีารก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส์
เกอืบทุกประเภทโดยวธิกีารซ่อมแซมและน ากลบัมาใชใ้หม ่น าไปขาย และน าไปบรจิาค 
 
ค าส าคญั: ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ขยะพษิ การจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์พฤตกิรรม นโยบาย 
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Abstract 

This research aims to study the Thai government’s guidelines and policies on electronic waste (e-waste) 
management and e-waste disposal behaviors of people in Bangkok. The research is divided into two parts. In the 
first part, in-depth interviews were conducted with the three government agencies, namely Pollution Control 
Department, Electrical and Electronic Institute, and Department of Industrial Works. All three agencies perceived 
that people lack an understanding and awareness of proper e-waste disposal. On the government side, a new 
law concerning e-waste management based on the principle of extended producer responsibility is being drafted. 
Initiatives to move to Cloud services are encouraged. 

The second part of the research focuses on perception, understanding, and knowledge of Bangkok people 
on e-waste disposal. 400 Questionnaires were collected from Bangkok citizens. The result shows a rather 
different picture from that of first part. While the government perceived that people have little knowledge on how 
to properly deal with e-waste, the survey actually shows that Bangkok people have a good-level of knowledge on 
e-waste disposal. In addition, their attitude towards e-waste management is positive. These people however show 
the need for stronger support and clearer directions from government on issues, such as e-waste separation,    
e-waste pick-up/drop off service, and repurchase of e-waste. 
 
Keywords: e-waste, electronic waste management, behaviors, policy 
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1. บทน า  
ความกา้วหน้าไปอยา่งรวดเรว็ทางเทคโนโลย ีท าใหม้อุีปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์หม่ๆ เกดิขึน้มากมาย เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการ และอ านวยความสะดวกสบายในการใชช้วีติประจ าวนัของมนุษย ์เมื่อเทคโนโลยกีา้วหน้าท าใหส้นิคา้อเิลก็ทรอนิกส์
ตกรุน่เรว็ขึน้ โดยอายกุารใชง้านเครือ่งคอมพวิเตอรปั์จจุบนัอยูร่ะหวา่ง 3 – 5 ปี ขณะทีโ่ทรศพัทม์อืถอืมอีายุการใชง้านเฉลีย่ 
18 เดอืน (สภุาพร ทองแพง, 2556)  เมือ่อุปกรณ์เหล่าน้ีเสือ่มสภาพ ตกรุน่ หรอืสิน้อายกุารใชง้านจะกลายเป็นขยะทีเ่รยีกวา่ 
“ขยะอเิลก็ทรอนิกส”์ ซึง่ขยะอเิลก็ทรอนิกสเ์หล่าน้ีมสีารอนัตรายทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่มชีวีติ สิง่แวดลอ้ม และระบบ
นิเวศ โดยขยะเหลา่น้ีนบัวนัยิง่เพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ 

ดงันัน้จากปัญหาดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยัตระหนักถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้จงึตอ้งการศกึษาแนวทางและนโยบายในการจดัการ
ขยะอเิลก็ทรอนิกสข์องภาครฐัวา่มแีนวทางและมกีารก าหนดนโยบายอยา่งไรในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ทีเ่พิม่มากขึน้
อย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ซึ่งเป็นปัญหาส าคญัทางด้านสิง่แวดล้อม ส่งผลกระทบกบัมนุษย์ทัง้ในระยะสัน้ ระยะยาว และ
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และผู้วิจยัต้องการทราบว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการทิ้ง ขยะ
อเิลก็ทรอนิกสถ์กูวธิมีากน้อยเพยีงใด และมทีศันคตอิยา่งไรกบัการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามงีานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบั นโยบายและแนวทางการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์และ
พฤตกิรรมในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ดงัน้ี 

นโยบายและแนวทางในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งวสัดุดบิที่มคี่าหากมกีารจดัการอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามหากไม่ดูแลจดัการอย่าง

เหมาะสมแลว้ กน็บัเป็นแหล่งพษิทีร่า้ยแรงได ้การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีร่วดเรว็ในปัจจุบนั ท าใหม้ตีน้ทุนเบือ้งต้นที่
ต ่า และยงัมกีารหมดอายุตามทีก่ าหนด ท าใหเ้กดิปัญหารวดเรว็มากขึน้ทัว่โลก ปัจจุบนัมวีธิกีารแกปั้ญหาเชงิเทคนิคหลาย
ประการ แต่จะตอ้งมกีารวางกรอบในเชงิกฎหมาย มรีะบบจดัเกบ็ ระบบขนสง่ และบรกิารอื่นๆ ทีต่อ้งใชก้่อนจะน าไปสูก่าร
ด าเนินการทางเทคนิคที่ถูกต้อง (http://th.wikipedia.org/ขยะอิเล็กทรอนิกส์) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มผีู้วจิยั
หลายทา่นศกึษาเกีย่วกบันโยบายและแนวทางในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสด์งัน้ี 

สรุสั ตัง้ไพฑรูย ์ (2556) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ตวัแบบการน านโยบายการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสไ์ปปฏบิตัิ โดยศกึษา
เทศบาลนครนนทบุร ี เทศบาลนครพษิณุโลก และเทศบาลนครเชยีงใหม่พบว่า (1) การว่าจา้งใหผู้ร้บัจา้งภายนอกมา
ด าเนินการ วธิน้ีีจะประหยดังบประมาณมากกวา่ (2) บุคคลาการมกีารรบัรูถ้งึนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิมคีวามตระหนกั
ถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม สง่ผลใหป้รบัพฤตกิรรมในการท างาน และการมจีติบรกิารสงัคม (3) เทศบาลใหผู้น้ า
ชุมชนมสีว่นรว่มในการสรา้งการรบัรูต้่อประชาชนและก่อใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของประชาชน (4) ผูบ้รหิารของหน่วยปฏบิตัิมี
ความเป็นผูน้ าสามารถประสานงาน วางแผน การท างานทีเ่ป็นรปูธรรมท าใหว้ดัผลไดแ้ละมคีุณธรรมในการบรหิาร (5) ผู้
ปฏบิตัมิคีวามเขา้ใจในวตัถุประสงค ์เป้าหมายของนโยบายและการปฏบิตังิาน 

มนตร ีรุง่แสงมนูญ (2555) ไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบั มาตรการทางกฏหมายและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบของประเทศไทย 
ในการแยกแยะความแตกต่างของการน าเขา้ขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ากคอมพวิเตอรท์ีห่มดอายุการใชง้านเพื่อหมุนเวยีนกลบัมา
ใชใ้หม่ (Recycle) น ากลบัมาคนืสภาพ (Recovery) หรอืก าจดั (Disposal) ออกจากการน าขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์าก
คอมพวิเตอรท์ีย่งัไมห่มดอายกุารใชง้านเพื่อการใชซ้ ้า (Reuse) มคีวามแตกต่างกบั อนุสญัญาบาเซลวา่ดว้ยการควบคุมการ
เคลื่อนยา้ยและการก าจดัของเสยีอนัตรายขา้มแดน ค.ศ. 1989 รวมถงึสหภาพยุโรป ออสเตรเลยีและสงิคโปร์ ที่มี
ประสทิธภิาพ ชดัเจนในการดูแลควบคุมตรวจสอบในการน าเขา้ขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ากคอมพวิเตอร ์ดงันัน้จงึควรปรบัปรุง
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มาตรการทางกฏหมายและหน่วยงานที่รบัผดิชอบของไทยให้มปีระสทิธภิาพและชดัเจนเหมอืนอนุสญัญาบาเซลและของ
ต่างประเทศ  

ชมพนุูท พรหมภกัดิ ์(2555) ไดเ้ขยีนบทความวชิาการเกีย่วกบั แนวทางการรบัมอืปัญหาขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศ
ไทย ซึ่งระบุถึงกระบวนการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง คอื ต้องมกีารป้องกนัตัง้แต่ต้นทางและการจดัการขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์สามารถท าไดด้ว้ยหลกั 3R คอื Reduce (การลด) คอื ลดจ านวนการบรโิภค ซื้อตามความจ าเป็น ใหซ้ื้อ
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และมอีายุการใชง้านยาวนาน Reuse (การใชซ้ ้า) โดยการน าผลติภณัฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนิกส ์ที่ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ Recycle (การรไีซเคลิ) ซากผลติภณัฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อ
ประหยดัทรพัยากร และมกีารคดัแยกไม่ใหท้ิ้งรวมกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป และจดัการอย่างถูกวธิ ีขอ้เสนอแนะทีม่ตี่อภาครฐั 
คอื ควรมกีฎหมายที่ส่งเสรมิให้เกดิกลไกในการบรหิารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม และ
รวมถงึก าหนดการรบัผดิชอบในการจดัการซากผลติภณัฑ์ มกีารสง่เสรมิใหเ้กดิธุรกจิรไีซเคลิอย่างครบวงจรขึน้ในประเทศ 
จดัระบบเกี่ยวกบัสถานที่ทิ้งขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ฯลฯ แต่การด าเนินการใหเ้กดิผลนัน้ ควรอาศยัการขยายความรบัผดิชอบ
ของผูผ้ลติ (Extended Producer Responsibility: EPR) รว่มกบัแนวคดิผูก้่อมลพษิเป็นผูจ้่าย (Polluter Pay Principle: 
PPP) เพื่อสรา้งความตระหนักในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มแก่ผูผ้ลติ ส่วนในภาคผูป้ระกอบการ ควรจะแสดงความ
รบัผดิชอบ อาจท าไดโ้ดยการรบัคนืซากผลติภณัฑ ์“ของเก่าแลกของใหม”่  

จากการทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ พบวา่มนีโยบายและแนวทางในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ทุกภาคสว่น
มสี่วนร่วมทัง้รฐั เอกชน และประชาชน แต่ในทางปฏิบตัิยงัไม่สามารถปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางได้อย่างเต็มที ่
เน่ืองจากอาจขาดงบประมาณและบุคลากร และควรมมีาตรการทางกฏหมายและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบใหม้ปีระสทิธภิาพ
และชดัเจนมากขึน้ 

พฤตกิรรมในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
จากการส ารวจพฤตกิรรมการจดัการซากผลติภัณฑ ์ของครวัเรอืนในประเทศไทยพบว่า กว่ารอ้ยละ 50 ระบุว่า เกบ็  

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่มไ่ดใ้ชง้านแลว้ไวเ้ฉยๆ และรอ้ยละ 10 ระบุวา่ไดท้ิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกสร์วมไป
กบัขยะมลูฝอยทัว่ไป แมว้่าประชาชนจะเริม่ตระหนักถงึอนัตรายของขยะประเภทน้ี แต่ค าพูดทีม่กัจะได ้ยนิจากผูค้นทัว่ไป 
คอื “ไม่รูว้่าจะไปทิ้งที่ไหน” โดยเฉพาะส าหรบัซากผลติภณัฑ์ที่ไม่มตีลาดรไีซเคลิ เช่น ซากหลอดฟลูออเรสเซนท์และ
ถ่านไฟฉาย เป็นต้น (สุจติรา วาสนาด ารงดี และ ปเนต มโนมยัวบิูลย์, 2555) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มผีูว้จิยั
หลายทา่นศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสด์งัน้ี 

Yin et al. (2013) ไดท้ าการส ารวจและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการรไีซเคลิขยะประเภทโทรศพัทม์อืถอืใน
ประเทศจนี พบวา่ 

(1) แมว้่ารฐับาลจนีไดป้ระกาศกฎหมาย 12 ฉบบัและกฎระเบยีบในการจดัการการรไีซเคลิและการคนืสภาพขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์กรอบกฎหมายพเิศษเกี่ยวกบั WEEE โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสง่เสรมิใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีเขา้มามสีว่นร่วมใน
การพฒันาระบบรไีซเคลิขยะโทรศพัท์มอืถอื ในปัจจุบนัประเทศจนีมคีวามคดิรเิริม่ในการจดักจิกรรมการรไีซเคลิโดยการ
ชกัชวนให้ผู้บรโิภคน าโทรศพัท์มอืถือล้าสมยัมาของพวกเขามาขาย แต่ก็ไม่มกีารรบัประกนัว่าผู้บรโิภคจะมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมดงักล่าวอยา่งเป็นทางการ  

(2) การศกึษาครัง้น้ีชีใ้หเ้หน็วา่ในประเทศจนีมอีายุการใชง้านทีเ่กดิขึน้จรงิของโทรศพัทม์อืถอืโดยทัว่ไปน้อยกว่า 3 ปี 
ซึง่จะสัน้กวา่อายุการใชง้านทีอ่อกแบบมาเน่ืองจากผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการในการใชง้านในรปูแบบใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา ท า
ใหเ้กดิขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ากโทรศพัทม์อืถอืในปรมิาณมาก  
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(3) พบวา่ 47.1% ของผูบ้รโิภคจะเกบ็โทรศพัทม์อืไวท้ีบ่า้นและสว่นใหญ่ขยะอเิลก็ทรอนิกส์ประเภทโทรศพัทม์อืถอืไม่
สามารถกลบัมาใชใ้หมไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่หมายความวา่ขยะอเิลก็ทรอนิกสน้ี์จะเกดิอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม และ
การผลติของโทรศพัทใ์หมจ่ะท าใหส้ญูเสยีพลงังานและทรพัยากร 

จากการทบทวนงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งขา้งต้น พบว่าประชาชนมคีวามตระหนักถงึอนัตรายของขยะ มกีารคดัแยกขยะ
บางสว่น สว่นขยะอเิลก็ทรอนิกสย์งัไมม่นีโยบายในการก าจดัทีช่ดัเจน ภาคประชาชนและภาคเอกชนยงัขาดการสว่นรว่มใน
การจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสร์ว่มกบัภาครฐั และยงัไมม่กีารกลไกในการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจงั 
 
3. วิธีการวิจยั  

งานวจิยัน้ีแบ่งเป็น 2 สว่น ตอบ 2 วตัถุประสงค์ คอืการศกึษาการด าเนินการของภาครฐัโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ ( In-
depth interview) และการศกึษาความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมของประชาชนโดยใชแ้บบสอบถาม (Quantitative 
methods) เป็นเครือ่งมอืในการท าวจิยัในครัง้น้ี 

สว่นที ่1 ผูใ้หข้อ้มลูแบบสมัภาษณ์เชงิลกึจากภาครฐั จ านวน 3 หน่วยงาน คอื (1) กรมควบคุมมลพษิ (2) กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และ (3) สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์  

สว่นที ่2 ประชากรทีใ่ชใ้นการส ารวจ คอื ประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 

แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ ประกอบดว้ยแนวค าถาม 4 หวัขอ้ ดงัน้ี 
(1)  ปัญหาขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นปัจจุบนั 
(2)  แนวทางในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นปัจจุบนั 
(3) วธิกีารแกปั้ญหาเกีย่วกบัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
(4)  แนวโน้มในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นอนาคต 
แบบสอบถาม โดยแบง่เป็น  6  สว่นดงัน้ี 
สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
สว่นที ่2 การรบัขา่วสารเกีย่วกบัการทิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ 
สว่นที ่3 ความรูเ้กีย่วกบัการทิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ 
สว่นที ่4 ทศันคตเิกีย่วกบัการทิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ 
สว่นที ่5 การปฏบิตัตินในการทิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
สว่นที ่6 แนวทางทีภ่าครฐัควรด าเนินการเพือ่ใหป้ระชาชนยนิดรีว่มมอืในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ 

3.2 วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 
หลงัจากทีผู่ว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูแลว้ จดัเตรยีมขอ้มลูพรอ้มทัง้ตรวจสอบแกไ้ขใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ จงึ

น ามาค านวณโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูวเิคราะห ์SPSS โดยการแจกแจงความถี ่หารอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
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4. ผลการศึกษา 
4.1 ผลจากการสมัภาษณ์ 

ปัญหาจากภาคประชาชน ประชาชนขาดความรูใ้นการก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างถูกต้อง และมองมูลค่าของซาก
อเิลก็ทรอนิกสม์ากกวา่สารพษิทีจ่ะเกดิขึน้หากก าจดัไมถ่กูวธิ ี 

ปัญหาจากภาครฐั ประเทศไทยยงัไมม่โีรงงานจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีค่รบวงจร เพราะกฎหมายยงัไมม่คีวามชดัเจน 
การรวบรวมเขา้สู่ระบบเป็นไปได้ยากเพราะรฐัไม่มเีงนิทุนสนับสนุนในการรวบรวมให้เขา้ระบบ บทลงโทษไม่รุนแรง ใน
ปัจจุบนัไทยใชยุ้ทธศาสตรก์ารจดัการซากผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสเ์ชงิบูรณาการ แบ่งเป็น 2 ระยะ โดย
ระยะแรกมกีารด าเนินกจิกรรมไปแลว้  ระยะที่สองตัวร่างยงัไม่ผ่านคณะรฐัมนตร ีแต่กจิกรรมกย็งัด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง 
และกรมควบคุมมลพิษได้ร่างกฎหมายขึ้นใหม่เกี่ยวกับผู้ผลิต โดยใช้หลักการขยายการรับผิดชอบของผู้ผลิตเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการเรยีกคนืซากและน าไปก าจดั หรอืรไีซเคลิ ซึ่งก าหนดใหจ้ดัท าแผนรบัผดิชอบเรยีกคนืซากและส่งแผน
ใหก้บักรมควบคุมมลพษิ เพื่อก าหนดเป้าหมายว่าผูผ้ลติจะตอ้งเรยีกคนืซากไดก้ี่เปอรเ์ซน็ต์ของยอดทีผ่ลติในแต่ละปี โดย
ตอ้งขึน้ทะเบยีนกบักรมควบคุมมลพษิ และการแกปั้ญหาทีภ่าครฐัร่วมกบัภาคประชาชน วธิหีน่ึงคอืการจดักจิกรรมรณรงค์
ใหค้วามรูก้บัประชาชนและจดักจิกรรมใหป้ระชาชนน าขยะอเิลก็ทรอนิกสม์าเขา้ร่วมกจิกรรม เช่น ใหน้ าขยะอเิลก็ทรอนิกส์
มาแลกไข ่เป็นตน้  
4.2 ผลการวิจยัท่ีได้จากการส ารวจโดยแบบสอบถาม 

ขอ้มลูทัว่ไปโดยรวมของผูท้ าแบบสอบถามสว่นมากเป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 56.5 และเพศชาย รอ้ยละ 43.5 เป็น
พนักงานบรษิทัเอกชนมากทีสุ่ด รอ้ยละ 32.5 รองลงมาคอื นักเรยีน – นักศกึษา รอ้ยละ 27.5 อายุสว่นใหญ่อยู่ที ่15-25 ปี 
รอ้ยละ 35.8 รองลงมาคอื 26-35 ปี รอ้ยละ 31.55 มรีะดบัการศกึษาอยู่ทีป่รญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า รอ้ยละ 63.8 รองลงมา
คอื ปรญิญาโท หรอืสงูกว่า รอ้ยละ 19.5 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที ่15,001-25,000 บาท รอ้ยละ 22.3 รองลงมาคอื 
5,001-15,000 บาท รอ้ยละ 18.5 

การรบัข่าวสารเกี่ยวกบัการทิ้งขยะอเิลก็ทรอนิกสข์องประชาชนเกี่ยวกบัโครงการคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกส ์แสดงให้
เหน็ว่าประชาชนสว่นมากไม่ทราบว่าในเขตที่อยู่อาศยัมโีครงการคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกสห์รอืไม่ รอ้ยละ 42.5 รองลงมา
คอืไม่มโีครงการคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกส ์รอ้ยละ 35 และมโีครงการคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกส ์รอ้ยละ 22.5 ตามล าดบั 
โดยแหล่งการรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัการคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกสข์องประชาชน ในรอบปีทีผ่่านมาล าดบัแหล่งทีม่าของการ
รบัรูข้า่วสาร ล าดบัแรก คอื โทรทศัน์ ล าดบัทีส่อง คอื ไมเ่คยไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัการคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกส ์และล าดบั
ทีส่าม คอื ไดร้บัขา่วสารทางหนงัสอืพมิพ ์ซึง่ความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารเกีย่วกบัการคดัแยกและการทิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์น
รอบปีที่ผ่านมา แสดงใหเ้หน็ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยไดร้บัรูข้่าวสารเลย รอ้ยละ 35.5 ไดร้บัรูข้่าวสารปีละครัง้ รอ้ยละ 
32.8 และรบัรูข้า่วสารการคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกสห์กเดอืนต่อหนึ่งครัง้ รอ้ยละ 13.3 ตามล าดบั 

ความรู้ของประชาชนเกี่ยวกบัการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ แสดงเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มคีวามรู้เกี่ยวกบัขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์แต่กย็งัมขีอ้ค าถามทีป่ระชาชนสว่นใหญ่ไม่ทราบ เช่น การก าจดัหลอดฟลอูอเรสเซนตค์อืการท าใหแ้ตกและ
น าไปฝังกลบ มจี านวนผูต้อบผดิถงึรอ้ยละ 58.5 การก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกสต์อ้งใชเ้งนิทุนในการก าจดัมาก มจี านวนผูต้อบ
ผดิรอ้ยละ 50 ขยะอเิลก็ทรอนิกสค์วรทิง้ในถงัขยะประเภทใด มจี านวนผูต้อบผดิ รอ้ยละ 66.5 และระดบัความรูข้อง
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับขยะ
อเิลก็ทรอนิกสค์อ่นขา้งสงู รอ้ยละ 47  

ทศันะคติเกี่ยวกับการทิ้งและการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ของประชนกว่าร้อยละ 90 เห็นว่า การคดัแยกขยะ
อเิลก็ทรอนิกสก์่อนทิง้เป็นสิง่จ าเป็น การคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ าใหส้ะดวกกบัการจดัการขยะ รฐัควรสง่เสรมิใหม้กีาร
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คดัแยกขยะพษิออกจากขยะทัว่ไปอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง รฐัควรมภีาชนะรองรบัขยะพษิ เช่น ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าแล ะ
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นจุดๆ และ เมื่อประชาชนเขา้รว่มโครงการกบัรฐัหรอืเอกชนในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ท า
ให้ประชาชนรบัรู้ถึงประโยชน์ในการจดัการมากขึ้น กว่าร้อยละ 70 ไม่เห็นด้วยว่าการคดัแยกขยะท าให้เสยีเวลาโดยไม่
จ าเป็น การคดัแยกขยะเป็นหน้าทีข่องพนกังานเกบ็ขยะเท่านัน้ แบตเตอรีส่มารท์โฟนสามารถทิง้รวมกบัขยะมลูฝอยอื่นๆได ้
และ ผลติภณัฑ ์recycle เป็นผลติภณัฑ ์ทีไ่มม่คีุณภาพ  

การปฏิบตัิตนในการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นว่าโดยส่วนใหญ่ประชาชนจะน าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปขาย
มากกว่ารอ้ยละ 25 รองลงมาคอืน าไปซ่อมแซมและน ากลบัมาใชใ้หม ่กว่ารอ้ยละ 23 ยกเวน้ อุปกรณ์ใหแ้สงสวา่งสว่นใหญ่
แยกถุงทิง้ รอ้ยละ 70.42 รองลงมาคอืทิง้รวมกบัขยะอื่น รอ้ยละ 17.17 และ เครื่องมอืไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสส์ว่นใหญ่จะ
น าไปซ่อมแซมและน ากลบัมาใชใ้หม ่รอ้ยละ 37.33 รองลงมาคอืน าไปขาย รอ้ยละ 25.92 และเครือ่งใชใ้นบา้นขนาดเลก็สว่น
ใหญ่นอกจะน าไปขายแลว้ รองลงมาคอืน าไปบรจิาค รอ้ยละ 18.44 
 
5. อภิปรายและสรปุผลการวิจยั  

ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนั ภาครฐัมองว่าภาคประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัการขยะ
อเิลก็ทรอนิกสท์ีถู่กตอ้ง แต่ผลจากการวจิยัโดยการตอบแบบสอบถามจากประชาชนเหน็วา่ ประชาชนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการ
จดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสค์่อนขา้งสงูคดิเป็นรอ้ยละ 47 แต่ในการปฏบิตัตินในการทิง้ขยะของประชาชนยงัปฏบิตัไิม่ถูกตอ้ง 
เน่ืองจากยงัไม่มทีี่ทิ้งขยะอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างทัว่ถงึ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่น าขยะอเิลก็ทรอนิกสเ์กอืบทุกประเภทไปขาย
เพราะไดค้า่ตอบแทน และซ่อมแซมน ากลบัมาใชใ้หม ่กวา่รอ้ยละ 30 ยกเวน้ ขยะอเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทอุปกรณ์ใหแ้สงสวา่ง 
กวา่รอ้ยละ 70 ก าจดัโดยการแยกถุงทิง้ ซึง่ตรงกบัการศกึษาของ Okwu and Onyeje (2014) ไดพ้ดูถงึ วธิกีารจดัการขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยทัว่ไปในการจดัการของเสยีจะถูกเกบ็รวบรวมล าเลยีงไปจ าหน่าย หรอือาจจะน ากลบัมาใชใ้หม่เพื่อเป็น
การลดผลกระทบเชงิลบต่อสขุภาพ สว่นปัญหาภาครฐั คอื กฎหมายไมม่คีวามชดัเจน บทลงโทษไมรุ่นแรงขาดการบงัคบัใช้
กฎหมายอย่างจรงิจงั รฐับาลยงัไม่ใหค้วามส าคญัเกี่ยวกบัเรื่องจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งสอดคล้องกบัพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคในการทิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์กรณีศกึษาเมอืงกาโบโรเน ทีพ่บวา่ ครวัเรอืนมกีารตระหนกัถงึอนัตรายทีเ่กดิจากขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ยงัไม่มวีิธีการจดัการ ไม่มีการก าหนดนโยบายและแนวทางในการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประ เทศ    
บอตสวานา (Mburu and Tuduetso, 2013)  

แนวทางในการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนั มียุทธศาสตร์การจดัการซากผลิตภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกสเ์ชงิบรูณาการ แบ่งเป็น 2 ระยะ ซึง่ในระยะแรกมกีารด าเนินกจิกรรมไปแลว้ บางกจิกรรมกป็ระสบความส าเรจ็ 
ระยะที่สองกรมควบคุมมลพษิไดเ้สนอยกรา่ง แต่ไมผ่่านคณะรฐัมนตร ีกจิกรรมกย็งัด าเนินไปภายใตยุ้ทธศาสตรร์ะยะทีส่อง
และกรมควบคุมมลพษิไดร้า่งกฎหมายเกีย่วกบัผูผ้ลติโดยใชห้ลกัการขยายการรบัผดิชอบซึง่ก าลงัเสนอยกร่างใหผ้่านความ
เหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรตี่อไป โดยยทุธศาสตรเ์ชงิบรูณาการทีใ่ชใ้นการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการจดัการซากผลติภณัฑ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ตัง้แต่จุดก าเนิดไปจนถงึขัน้สดุทา้ย จะแบ่งเป็นยุทธศาสตรย์อ่ย 5 ดา้น ซึง่ดา้นการพฒันา
เทคโนโลยแีละวธิกีารในการจดัการซากผลติภณัฑ์และการผลติผลติภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมได้สอดคล้องกบัการ
แกปั้ญหาขยะอเิลก็ทรอนิกส์ (StEP) คอื การ Redesign คอื การออกแบบ โดยมุง่เน้นทีก่ารลดผลกระทบเชงิลบของ
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสต์ลอดวงจรชวีติของผลติภณัฑเ์หล่านัน้  การออกแบบน้ีส าคญัอย่างยิง่กบัประเทศทีก่ าลงั
พฒันา เช่นเดยีวกบัประเทศไทยที่ตอ้งอาศยัการบงัคบัใชแ้ละพฒันากฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่อือ้ต่อการจดัการ
ซากผลติภณัฑ ์รฐัตอ้งสนบัสนุนการใชม้าตรการทางการเงนิ การคลงัและการสง่เสรมิการลงทุนเพื่อการผลติและการจดัการ
ซากผลติภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และพฒันาระบบบรหิารจดัการซากผลติภณัฑ์อย่างมปีระสทิธภิาพและครบวงจร 
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รวมไปถงึทุกภาคสว่นทีร่ฐัควรเสรมิสรา้งขดีความสามารถ ผ่านการเรยีนรูแ้ละการมสีว่นร่วม ทุกดา้นน้ีสอดคลอ้งกบั StEP 
ในดา้น Policy, Capacity Building, Reuse และ Recycle คอืการประเมนิและวเิคราะหแ์นวทางของรฐับาลในปัจจุบนัและ
ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบั WEEE เริม่ตน้จากการวเิคราะห์และแนะน าส าหรบักจิกรรมต่างๆ ทีจ่ะถูกก าหนดและควบคุมใน
อนาคต เชน่ การปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานระบบและเทคโนโลยเีพือ่ตระหนกัถงึการรไีซเคลิ การก าหนดมาตรฐาน ปรบัปรุง
วิธีการน ากลับมาใช้ใหม่อย่างยัง่ยืนในระดับสากล และพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานส าหรับการพัฒนาอย่างยัง่ยืนที่มี
ประสทิธภิาพและเป้าหมายในการเสรมิสรา้งศกัยภาพ ทีมุ่่งเน้นเพื่อเพิม่ความตระหนักเกี่ยวกบัปัญหาขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ี่
ก าลงัเพิม่มากขึน้  

วธิกีารแก้ปัญหาเกี่ยวกบัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ปัจจุบนัมกีารจดักจิกรรมรณรงค์ให้ความรูก้บัประชาชนและผู้น าชุมชน 
โดยใหผู้น้ าชุมชนน าความรูไ้ปถ่ายทอดใหก้บัคนในชุมชน ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น ใหน้ าขยะอเิลก็ทรอนิกสม์าแลกไข ่เป็นตน้ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมสี่วนร่วมและให้ความส าคญัในการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประชาชนมทีศันคติที่
สอดคล้องกบัการจดักจิกรรมของรฐัว่าควรจดัโครงการของเก่าแลกซื้อของใหม่โดยให้ส่วนลดคดิเป็นรอ้ยละ 92.75 โดย
โครงการทีนิ่ยมและปัจจุบนัยงัด าเนินการอยูค่อืโครงการ “จุฬาฯ รกัษ์โลก” เป็นโครงการรณรงคก์ารรไีซเคลิโทรศพัทม์อืถอืที่
เชื่อมโยงใหป้ระชาชนไดม้บีทบาทในการสรา้งสรรคส์ิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนืให ้เพื่อใหป้ระชาชนรบัรูถ้งึประโยชน์ในการคดัแยก
ขยะอเิลก็ทรอนิกสเ์พิม่ขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งทศันคตขิองประชาชนที่มตี่อการเขา้ร่วมโครงการกบัรฐัหรอืเอกชนในการจดัการ
ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ท าใหป้ระชาชนรบัรูถ้งึประโยชน์ในการจดัการมากขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 94.5 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ไดร้่วมกบัสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจดัตัง้เครอืขา่ย 88 เครอืขา่ย เพื่อเป็นจุดรวบรวมขยะอเิลก็ทรอนิกส ์และขยะ
อเิลก็ทรอนิกสจ์ะถูกสง่ไปก าจดัยงัโรงงานทีไ่ดร้บัมาตรฐาน และเพื่อใหข้ยะอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้สูร่ะบบการก าจดัทีถู่กตอ้ง ซึ่ง
สอดคล้องกบัความคดิเหน็ของประชาชนว่ารฐัหรอืเอกชนควรมคี่าตอบแทนเมื่อประชาชนน าขยะอเิลก็ทรอนิกสม์าทิ้งใน
สถานทีท่ีจ่ดัไวใ้หค้ดิเป็นรอ้ยละ 72.25 

แนวโน้มในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นอนาคต คอื ปัจจุบนัยงัไมม่หีน่วยงานใดเป็นผูร้บัผดิชอบซากอเิลก็ทรอนิกส์
อยา่งชดัเจน รา่งกฎหมายใหมจ่งึก าหนดใหผู้ผ้ลติ เป็นผูร้บัผดิชอบในการเรยีกคนืซากและน าไปก าจดั หรอืรไีซเคลิ เรยีกวา่
ระบบความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ของผูผ้ลติซึง่ก าหนดใหผู้ผ้ลติ จดัท าแผนรบัผดิชอบเรยีกคนืซากอเิลก็ทรอนิกส ์และสง่แผน
รบัผดิชอบใหก้บักรมควบคุมมลพษิ เพื่อก าหนดเป้าหมายว่าผูผ้ลติจะตอ้งเรียกคนืซากไดก้ีเ่ปอรเ์ซน็ต์ของยอดทีผ่ลติในแต่
ละปี ผู้ผลติต้องมาขึ้นทะเบยีนกบักรมควบคุมมลพษิ เพื่อสะดวกต่อก ากบัดูแล ซึ่งสอดคล้องขอ้เสนอแนะของ ชมพูนุท 
พรหมภกัดิ ์(2555) วา่ภาครฐัควรอาศยัการขยายความรบัผดิชอบของผูผ้ลติ (Extended Producer Responsibility: EPR) 
ร่วมกบัแนวคดิผูก้่อมลพษิเป็นผูจ้่าย (Polluter Pay Principle: PPP) เพื่อสรา้งความตระหนักในความรบัผดิชอบต่อ
สิง่แวดลอ้มแก่ผูผ้ลติ และการช่วยลดการใชอุ้ปกรณ์ ลดการเกดิขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์งึไดม้กีารน า IT On Cloud มาใช ้โดยที่
ผูใ้ชง้านสามารถ ท างาน On cloud ทีใ่ดกไ็ด ้แต่กย็งัไม่นิยมมากเน่ืองจากยงัไม่มัน่ใจในระบบรกัษาความปลอดภยัของ
ขอ้มลู และตามหน่วยงานสว่นใหญ่กเ็ช่าเครื่องคอมพวิเตอร ์เครื่องพมิพเ์อกสาร แทนการซื้อเครื่อง เป็นตน้ โดยสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิ Green Computing / Green IT หรอื เทคโนโลยสีเีขยีว คอื แนวคดิในการบรหิารจดัการและเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีี่
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการการใช้พลงังาน ลดการใช้พลงังาน ลดการปล่อย ก๊าซเรอืน
กระจก ลดการสรา้งขยะ (กรมสง่เสรมิการปกครอง, 2557) 
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