ชุดความรู้ เรื่อง “การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste)”
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ตอนที่ 1 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาใหม่ของสังคมไทยยุคไฮเทค
ในโลกยุคปจั จุบนั เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็ นโทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ
โทรศัพท์มอื ถือ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ได้กลายมาเป็ นส่วนหนึ่งทีช่ ่วยให้การใช้ชวี ติ ประจําวันของเราสะดวกสบายมากขึน้
การแข่งขันอย่างเข้มข้นระหว่างผูผ้ ลิตสินค้ายีห่ อ้ ต่างๆ ทําให้ราคาสินค้ามีแนวโน้มลดตํ่าลง ส่งผลให้ปจั จุบนั มีการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในวงกว้างมากยิง่ ขึน้ จากการสํารวจของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ สัดส่วนครัวเรือนทีม่ โี ทรทัศน์ได้เพิม่
สูงขึน้ จากร้อยละ 17 ในปี พ.ศ. 2522 เป็ นร้อยละ 96 ในปี พ.ศ. 25533 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียงั ทําให้ผลิตภัณฑ์
เหล่านี้สามารถทํางานได้ดแี ละมีฟงั ก์ชนหลากหลายมากขึ
ั่
น้ สร้างความต้องการและตอบสนองรูปแบบการใช้งานใหม่ๆ
ของผูบ้ ริโภค โดยเราจะเห็นข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการวางตลาดของอุปกรณ์ “ไฮเทค” เช่น โทรศัพท์อจั ฉริยะ (Smart
Phone) หรือแท็บเลตรุ่นใหม่ ปรากฏตามสื่อแทบทุกวัน อย่างไรก็ดี น้อยคนนักทีจ่ ะตระหนักถึงอีกด้านหนึ่งของการ
พัฒนานี้ นัน่ คือ ปญั หาการจัดการผลิตภัณฑ์เก่าทีเ่ ราไม่ตอ้ งการและซากของผลิตภัณฑ์ทเ่ี สื่อมสภาพหรือหมดอายุการ
ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทห่ี มดอายุการใช้งานหรือทีเ่ ราไม่ตอ้ งการแล้วนัน้ สามารถเรียกรวมๆ กันว่า
“ขยะอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Waste หรือ E-waste) ซึง่ เป็ นคําศัพท์ทใ่ี ช้กนั มากในแถบเอเชียแปซิฟิก ส่วนชือ่ อย่าง
เป็ นทางการนัน้ กรมควบคุมมลพิษเลือกทีจ่ ะใช้คําว่า “ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” (Waste
Electrical and Electronic Equipment หรือ WEEE) ตามคําศัพท์ทางกฎหมายของสหภาพยุโรป แม้วา่ คําศัพท์ทงั ้ สอง
จะมีความหมายทางเทคนิ คแตกต่างกันเล็กน้ อย แต่เพื่อความสะดวกในการทําความเข้าใจและการสื่อสาร สําหรับ
บทความชุ ด นี้ เ ราจะใช้ท ัง้ คํ า ว่ า ขยะอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละซากผลิต ภัณ ฑ์ฯ ในลัก ษณะเดีย วกัน หมายถึง เศษซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทุกชนิดรวมถึงชิน้ ส่วนและวัสดุหมดเปลือง อาทิเช่น แบตเตอรีแ่ ละตลับหมึก
พิมพ์ ทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้งานทีเ่ จ้าของทิง้ หรือต้องการทิง้
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ถอื ว่าเป็ นผลกระทบอย่างหนึ่งในยุคไฮเทคทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมของมนุ ษย์ซง่ึ หากไม่มกี ารจัดการทีด่ ี
่
ษทีเ่ ป็ นอันตรายต่อ
พอก็จะนําไปสูป่ ญั หาสิง่ แวดล้อมทัง้ ในด้านการหมดไปของทรัพยากรและในด้านการรัวไหลของสารพิ
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ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (2554) สรุปผลทีส่ าํ คัญ การสํารวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2553
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มนุ ษย์และสิง่ แวดล้อ ม ทัง้ นี้ จากการคาดการณ์ ของกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ. 2555 คาดว่าจะมีปริมาณซาก
ผลิตภัณฑ์ฯ 7 ประเภท ได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มอื ถือและกล้อง
ดิจติ อล เกิดขึน้ เกือบ 10 ล้านเครื่อง/ชิ้น คิดเป็ นนํ้ าหนักรวมกว่า 1 แสนตัน ซากหลอดฟลูออเรสเซนท์ชนิดต่างๆ
ประมาณ 55 ล้านหลอด และถ่านไฟฉายซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 เป็ นถ่านอัลคาไลน์ใช้แล้วทิง้ อีกไม่ต่ํากว่า 7 ล้าน
4
ก้อนต่อปี โดยปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ทุกปีตามแนวโน้มการบริโภคทีเ่ พิม่ สูงขึน้
จากการสํารวจพฤติกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ของครัวเรือนในประเทศไทย พบว่า กว่าร้อยละ 50 ของคําตอบ
ระบุว่า เก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ท่ีไม่ได้ใช้งานแล้วไว้เฉยๆ และร้อยละ 10 ระบุว่าได้ท้งิ ขยะ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ร วมไปกับ ขยะมูล ฝอยทัวไป
่ 5 ทัง้ นี้ การทิ้งหรือ เก็บ ผลิตภัณ ฑ์เ ก่า ไว้เฉยๆ โดยไม่ม ีก ารซ่ อ มแซม
(Repair) ไม่มกี ารใช้ซ้ําชิน้ ส่วนทีย่ งั ใช้ได้ (Reuse) หรือไม่มกี ารรีไซเคิลนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ย่อมหมายถึง
การสิน้ เปลืองทรัพยากรธรรมชาติท่เี รามีอยู่จํากัดถึงสองต่อ ต่อแรกคือทรัพยากรทีม่ อี ยู่ในขยะอิเล็กทรอนิกส์ทไ่ี ม่ได้ม ี
การนํากลับมาใช้ประโยชน์ นอกจากเศษเหล็ก ทองแดง อลูมเิ นียม ชิน้ ส่วนพลาสติก และเศษแก้วซึง่ เป็ นวัสดุรไี ซเคิลที่
เรารูจ้ กั กันดีและมีอยูใ่ นซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทวไปแล้
ั่
ว ขยะอิเล็กทรอนิกส์หลายประเภทยังมีโลหะมีค่า
เช่น ทอง เงิน แพลตตินมั ่ พาลาเดียม โรเดียม และโลหะหายาก (Rare Earth Metals) หลายชนิดโดยเฉพาะในแผงวงจร
แม่เหล็ก เลนส์ และชิน้ ส่วนอื่นๆ ทีต่ อ้ งการคุณสมบัตพิ เิ ศษของแร่เหล่านี้ การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติต่อทีส่ องเกิด
จากการขุดทรัพยากรธรณีขน้ึ มาใช้ซ่งึ การทําเหมืองแร่นัน้ ต้องใช้พลังงานและมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมมากกว่าการรี
ไซเคิลหลายเท่าตัว ทัง้ นี้อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เองก็เป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งทีม่ คี วามต้องการวัตถุดบิ สูง
โดยเฉพาะในส่วนของแร่ธาตุหายากทีไ่ ด้กล่าวถึงข้างต้น
ในอีกด้านหนึ่ง ซากผลิตภัณฑ์ฯ ก็เป็ นแหล่งกําเนิดมลพิษทีส่ าํ คัญ นอกจากซากหลอดฟลูออเรสเซนท์และถ่านไฟฉายที่
เราทราบดีว่ า เป็ น ขยะอัน ตรายที่ไ ม่ ค วรทิ้ง ปะปนกับ ขยะมู ล ฝอยทัว่ ไป ขยะอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์อีก หลายประเภทก็ม ี
ส่วนประกอบทีเ่ ป็ นสารอันตราย ยกตัวอย่างเช่น จอโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าทีเ่ ป็ นจอแก้วหนาๆ ทีเ่ ราเรียกว่า
จอกลมหรือจอซีอาร์ที (CRT ย่อมาจาก Cathode Ray Tube) จะมีสารตะกัวจํ
่ านวนมากในกรวยแก้ว โดยบางรุ่นอาจมี
ปริมาณตะกัวสู
่ งถึง 2 กิโลกรัมต่อเครื่อง ในขณะทีจ่ อโทรทัศน์ รุ่นใหม่ท่เี ป็ นจอแบนหรือจอแอลซีดี (LCD ย่อมาจาก
Liquid Crystal Displays) แม้จะไม่มกี รวยแก้วทีม่ ตี ะกัวแต่
่ กม็ สี ว่ นประกอบผลึกเหลวทีม่ สี ารประกอบอินทรียท์ เ่ี ป็ นสาร
อันตรายหรือสารก่อมะเร็ง เช่น Phenylcyclohexane, Cyclohexane, Biphenyl และ Pyrimidine อีกทัง้ ยังมีปรอทใน
หลอดภาพด้านหลัง (Backlights) อีกด้วย ทัง้ นี้ หลายมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มกี ารห้ามไม่ให้ฝงั กลบขยะ
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กรมควบคุมมลพิษ. (2553). รายงานหลักโครงการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขและอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครืองใช้
่ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์. ศึกษาโดยศูนย์ความเป็ นเลิศแห่งชาติดา้ นการจัดการสิง่ แวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การคาดการณ์น้ีรวมเฉพาะซากของประเภทผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั การจัดลําดับความสําคัญตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการเท่านัน้ ไม่ใช่ปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดซึ่งมีอกี หลายประเภททีม่ กี ารใช้งานอย่าง
แพร่หลายแต่ไม่ได้รวมอยู่ในการศึกษานี้ เช่น เครื่องซักผ้า วิทยุ เครื่องเล่นซีด/ี ดีวดี ี นอกจากนี้ ตัวเลขนี้ยงั ไม่นับรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี กิดจาก
เหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น นํ้าท่วมหรือแผ่นดินไหว ซึง่ จากเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ผูเ้ ขียนคาดว่ามีซากโทรทัศน์ ตูเ้ ย็น เครือ่ งปรับอากาศ
และเครือ่ งซักผ้าเกิดเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ สีป่ ระเภทอีกไม่ต่าํ กว่า 6 แสนเครือ่ ง/ชิน้
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เพิง่ อ้าง
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อิเล็กทรอนิกส์ประเภทจอโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์เนื่องจากกังวลถึงการปนเปื้ อนของสารอันตรายเหล่านี้ในดินและ
ในแหล่งนํ้าผ่านนํ้าชะขยะ (Leachate) จากหลุมฝงั กลบ

จอโทรทัศน์ และจอคอมพิ วเตอร์ ชนิ ด จอ CRT เทียบกับจอ LCD
ทีม่ า: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Viewsonic-crt.png ; http://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/ ;
http://www.sumjob.com/lcd/

ปญั หาในการกําจัดขยะอันตรายของประเทศไทย คือ การขาดสถานทีบ่ าํ บัดและกําจัดทีไ่ ด้มาตรฐานและมีการดําเนินงาน
อย่างถูกต้องซึ่งต้องการการลงทุนและมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสูง แม้ว่าประชาชนจะเริม่ ตระหนักถึงอันตรายของ
ขยะประเภทนี้ แต่คาํ พูดทีม่ กั จะได้ยนิ จากผูค้ นทัวไป
่ คือ “ไม่รวู้ า่ จะไปทิง้ ทีไ่ หน” โดยเฉพาะสําหรับซากผลิตภัณฑ์ฯ ทีไ่ ม่
มีตลาดรีไซเคิล (ประเภททีร่ า้ นค้าของเก่าไม่รบั ซื้อ) เช่น ซากหลอดฟลูออเรสเซนท์และถ่านไฟฉาย ในปจั จุบนั มีเพียง
่
อย่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่ วยงานไม่ก่แี ห่งที่ส่งเสริมให้มกี ารคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทัวไปได้
จริงจังและต่อเนื่อง ในขณะทีอ่ กี หลายแห่งต้องหยุดพักการดําเนินงานไปเนื่องจากไม่รวู้ า่ จะส่งขยะอันตรายทีเ่ ก็บรวบรวม
ได้ไปกําจัดทีใ่ ด ซึง่ ในด้านหนึ่งก็น่าเห็นใจหน่วยงานเหล่านี้ทม่ี คี วามตัง้ ใจดีในการสร้างระบบคัดแยกและเก็บรวบรวม แต่
ต้องเจอกับปญั หาการจัดการที่ปลายทาง เนื่องจากในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มโี รงงานรีไซเคิลถ่านไฟฉาย (เพราะ
เอกชนเห็นว่าวัสดุทไ่ี ด้จากการรีไซเคิลไม่คุม้ กับการลงทุน) ส่วนโรงงานรีไซเคิลหลอดไฟเองก็มไี ม่กแ่ี ห่งและอยูห่ ่างไกล
ทําให้ม ีภาระค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นในการขนส่งและการกําจัด (ตกประมาณ 3-5 บาทต่อ หลอด) ทําให้สุดท้ายแล้วซาก
หลอดไฟและถ่านไฟฉายส่วนมากถูกส่งไปทีห่ ลุมฝงั กลบโดยไม่มกี ารบําบัด
ไม่เพียงแต่อนั ตรายจากการปนเปื้ อนของสารพิษที่หลุมฝงั กลบ สารอันตรายที่อยู่ในซากผลิตภัณฑ์ฯ ยังสร้างความ
ยุง่ ยากให้กบั การรีไซเคิลอีกด้วย มีงานวิจยั มากมายทีร่ ายงานถึงผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อมจากกระบวนการรี
ไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ทไ่ี ม่ถูกต้อง6 เช่น การรือ้ แกะตูเ้ ย็นและเครือ่ งปรับอากาศโดยไม่มกี ารดูดเก็บสารทําความเย็นที่
6

Bi, X. et al. (2007). Exposure of electronics dismantling workers to polybrominated diphenyl ethers, polychlorinated biphenyls, and
organochlorine pesticides in South China. Environmental Science & Technology, 41: 5647-5653; Brigden, K. et al. (2005). Recycling of
Electronic Wastes in China and India: Workplace and Environmental Contamination. [Online]. Available:
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อยู่ภายในคอมเพรสเซอร์ออกเสียก่อน ทําให้สารเหล่านัน้ ซึ่งเป็ นสารทําลายโอโซน (Ozone Depleting Substances
หรือ ODS) และ/หรือก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases หรือ GHG) หลุดออกไปในชัน้ บรรยากาศสร้างปญั หา
สิง่ แวดล้อมระดับโลก การทุบทําลายจอแก้วซีอาร์ทที ม่ี สี ารตะกัวและสารเรื
่
องแสงซึง่ เป็ นสารอันตรายเพือ่ เอากรอบเหล็ก
ทีอ่ ยู่ภายในจอ การหลอมตะกัวบั
่ ดกรีบนแผงวงจรโดยไม่มเี ครื่องป้องกัน การทิง้ นํ้ากรดทีใ่ ช้สกัดทองจากแผงวงจรโดย
ไม่มกี ระบวนการบําบัดนํ้าเสีย หรือการเผาสายไฟและชิน้ ส่วนพลาสติกเพือ่ นําทองแดงและโลหะอื่นๆ ทีอ่ ยูภ่ ายในไปขาย
ซึง่ ทําให้เกิดการปนเปื้ อนของโลหะหนัก สารหน่ วงไฟ ไดออกซินและฟูรนั (ซึ่งสองกลุ่มหลังเป็ นสารก่อมะเร็ง) จากควัน
ไฟและเถ้าตะกอน เป็ นต้น จากการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกต้องใน
เมือง Guiyu ประเทศจีน พบว่า กว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวอย่างเด็กในเมือง Guiyu มีปริมาณสารตะกัวในเลื
่
อดสูงกว่า
100 ไมโครกรัมต่อเลือด 1 ลิตรซึ่งเป็ นปริมาณที่สามารถส่งผลเสียต่อระบบการย่อยอาหาร ระบบประสาท และการ
พัฒนาทางสติปญั ญาของเด็กได้7
สําหรับประเทศไทย ในปจั จุบนั ยังไม่มรี ะบบการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ทม่ี มี ลู ค่าทางเศรษฐกิจอย่างครบวงจร โดยมี
ปญั หาสําคัญอยูท่ ก่ี ารเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ฯ เพือ่ ส่งต่อไปยังโรงงานทีม่ กี ระบวนการรีไซเคิลทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตจาก
ทางราชการซึ่งจากการสํารวจของผูเ้ ขียนพบว่ามีอยู่กว่ายี่สบิ แห่งทัวประเทศ
่
(โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวในภาคกลาง)
นอกเหนือจากของเก่าที่ถูกเก็บไว้ในครัวเรือนและซากที่ถูกทิ้งปะปนไปกับขยะมูลฝอยทัวไปแล้
่
ว ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนมากยังถูกเก็บรวบรวมผ่านร้านซ่อมและระบบค้าของเก่า รวมทัง้ การบริจาคให้กบั วัดหรือมูลนิธซิ ่งึ ท้ายทีส่ ุด ซาก
ผลิตภัณฑ์ฯ ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ก็มกั จะถูกขายต่อไปให้กบั กลุ่มถอดรื้อและคัดแยกเหล่านี้ซ่งึ จะแยกเอาเฉพาะ
ชิน้ ส่วนทีข่ ายได้ดว้ ยการถอดรือ้ และเผาทําลาย แต่ไม่ได้มกี ารจัดการกับสารอันตรายหรือมลพิษทีเ่ กิดจากกระบวนการ
คัดแยก (ดูกรณีศกึ ษาในกล่องข้อความ) แม้วา่ การรีไซเคิลแบบ “สุกเอาเผากิน”8 นี้จะสามารถสร้างรายได้และมีตน้ ทุนตํ่า
(นับเฉพาะต้นทุนของเอกชน ไม่รวมต้นทุนของสังคมด้านสุขภาวะและด้านสิง่ แวดล้อม) แต่กม็ ปี ระสิทธิภาพในการนํ า
วัสดุมคี า่ กลับมาใช้น้อย โดยกระบวนการเผาทําลายจะทําให้ได้โลหะเกรดตํ่า ส่วนการใช้น้ํากรดกัดแผงวงจรแล้วใช้ปรอท
จับกับทองก็สามารถสกัดทองได้เพียงร้อยละ 30 ของปริมาณทองทีม่ อี ยู่ในแผงวงจร9 ในขณะทีท่ องอีกกว่าร้อยละ 70
และโลหะมีคา่ อื่นๆ จะถูกทิง้ ไปกับนํ้ากรดซึง่ ถ้ารวมต้นทุนทางสังคมแล้วนับว่าได้ไม่คมุ้ เสีย เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้ลว้ น
แล้วแต่ทําให้เกิดการปนเปื้ อนของสารพิษในระบบนิเวศซึ่งสุดท้ายก็จะย้อนกลับมาทําร้ายเราผ่านห่วงโซ่อาหาร ดิน นํ้ า

www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/recycling-of-electronic-waste.pdf; Gullet, B. K. et al. (2007). Characterization
of air emissions and residual ash from open burning of electronic wastes during simulated rudimentary recycling operations, Journal of
Material Cycles and Waste Management, 9: 69-79; Wong, M.H. et al. (2007). Export of toxic chemicals - a review of the case of
uncontrolled electronic-waste recycling. Environmental Pollution, 149: 131-140.
7
Huo, X. et al. (2007). Elevated blood levels of children in Guiyu, an electronic waste recycling town in China. Environmental Health
Perspectives, 115: 1113-7.
8
ภาษาอังกฤษจะเรียกการรีไซเคิลแบบนี้วา่ “การรีไซเคิลทีห่ ลังบ้าน” (Backyard Recycling) ซึง่ สะท้อนถึงลักษณะการรีไซเคิลทีไ่ ม่ถกู หลักวิชาการ
และสภาพการรีไซเคิลทีเ่ กิดขึน้ ในแหล่งชุมชนใกล้กบั ทีอ่ ยูอ่ าศัย
9
Keller, M. (2006). Assessment of Gold Recovery Processes in Bangalore, India and Evaluation of an Alternative Recycling Path for Printed
Wiring Boards. Diploma thesis. Zürich: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich.

4

และอากาศ โดยผู้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบมากที่สุดก็คอื คนงานและลูกหลานที่อยู่อาศัยในชุมชนใกล้กบั แหล่งรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์นนเอง
ั่
ดังนัน้ ปญั หาขยะอิเล็กทรอนิกส์จงึ เป็ นประเด็นทีส่ งั คมไทยทีก่ า้ วไปสู่ความทันสมัยไม่อาจจะละเลยได้และถึงเวลาแล้วที่
ประเทศไทยจําเป็ นต้องพัฒนาระบบการจัดการซากเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ เพือ่ ลดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมจากการใช้อุปกรณ์ไฮเทคเหล่านี้ โดยจําเป็ นต้องผลักดันให้เกิดกฎหมายเพือ่ ให้มกี ารเก็บรวบรวม รีไซเคิล
่ ต่อยอดจากโครงการคัดแยกขยะอันตรายของท้องถิน่
บําบัด และกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ทถ่ี ูกสุขลักษณะเป็ นการทัวไป
บางแห่งและโครงการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ฯ ของผูผ้ ลิตบางรายทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั
เป้าหมายของบทความชุดนี้คอื การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเน้ นการนํ าเสนอ
ประสบการณ์ ของประเทศต่างๆ เพื่อประโยชน์ ของการเปรียบเทียบแนวทางการจัดการรูปแบบต่างๆ และการถอด
บทเรียนสําหรับการพัฒนาระบบการจัดการตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เชิงบูรณาการทีเ่ หมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
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ปัญหาสิ่ งแวดล้อมจากการค้าของเก่าและถอดแยกชิ้ นส่วนขยะอิ เล็กทรอนิ กส์
ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสิ นธุ์
ในประเทศไทย มีชาวบ้านทีป่ ระกอบธุรกิจค้าของเก่าและถอดแยกชิน้ ส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์กระจายตามพืน้ ทีต่ ่างๆ ของ
ประเทศซึ่งยัง ไม่มกี ารสํารวจว่า มีจํานวนมากน้ อยเพียงใด อย่า งไรก็ดี กลุ่ม ศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุ ตสาหกรรม
(ปจั จุบนั “มูลนิ ธิบูรณะนิ เวศ”) ได้ทําการสํารวจและรายงานสถานการณ์ การประกอบธุรกิจ ค้าของเก่ าขนาดใหญ่ของ
ชาวบ้านในตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุซ์ ง่ึ มีการคัดแยกชิน้ ส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์
ประเภทอื่นๆ เช่นซากรถยนต์ เพื่อสร้างรายได้ ในขณะเดียวกัน ก็มกี ารเผาทําลายและฝงั กลบกากของเสียจํานวนมาก จน
กลายเป็ นปญั หาและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนใกล้เคียง
จากการสํารวจของกลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม พบว่า 12 หมู่บา้ นในตําบลโคกสะอาดนัน้ มีชาวบ้าน
ประกอบอาชีพรับซือ้ ของเก่า จํานวน 228 ราย ในแต่ละเดือนมีการนําเข้าของเก่ามายังพืน้ ทีเ่ พื่อคัดแยกชิน้ ส่วน 767 ตัน
โดยในจํานวนนี้เป็ นของเก่าประเภทซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอะไหล่อเิ ล็กทรอนิกส์ 274 ตันต่อ
เดือน และมีปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมทีพ่ บจากการประกอบอาชีพของชาวบ้าน ได้แก่
 การปนเปื้ อนของสารพิ ษลงสู่ดินและนํ้า: ในขัน้ ตอนการรือ้ ของเก่าบางประเภทจะมีการเททิ้งเศษหรือสาร
อันตรายลงดิน เช่น การรือ้ เครื่องยนต์ต่างๆ จะมีน้ํามันเครื่องไหลลงพืน้ จํานวนมาก การเทนํ้ากรดจากแบตเตอรี่
รถยนต์ทง้ิ ลงดิน การทิง้ เศษกระจกจากจอโทรทัศน์ทาํ ให้สารตะกัวที
่ อ่ ยูใ่ นจอภาพแพร่กระจายสูด่ นิ และนํ้า รวมทัง้
การกองเผาเศษวัสดุ ทําให้สารพิษในเศษวัสดุปนเปื้อนอยูใ่ นขีเ้ ถ้าทีเ่ หลืออยูส่ ะสมในดินและแพร่สแู่ หล่งนํ้า
 การปนเปื้ อนของสารพิ ษในอากาศ: ชาวบ้านใช้วธิ กี ารเผาชิน้ ส่วนเพื่อแยกเอาวัสดุมคี ่า เช่น การเผาสายไฟ
เพื่อเอาทองแดง การเผาชิน้ ส่วนพลาสติกเพื่อเอาน๊ อตซึ่งเป็ นโลหะ การเผายางรถยนต์เพื่อเอาเส้นลวด เป็ นต้น
การเผาชิ้นส่วนของเก่าดังกล่าวส่งผลให้เกิดควันพิษ กลิน่ เหม็นและขี้เถ้าที่สามารถฟุ้งกระจายไปได้ไกลตาม
กระแสลมและเกิดสารพิษต่างๆ ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ สารอินทรีย์ระเหยง่าย
โลหะหนักและสารไดออกซินและฟูรนั ซึง่ เป็ นสารก่อมะเร็งทีร่ า้ ยแรง
 การทําลายชัน้ โอโซน: ชาวบ้านแยกเอาวัสดุจากคอมเพรสเซอร์ของตูเ้ ย็นและเครื่องปรับอากาศทีม่ นี ้ํายาแอร์
หรือสารทําความเย็น โดยการเผาและผ่าคอมเพรสเซอร์แล้วเทสารทําความเย็นทิ้ง ทําให้สารทําความเย็นใน
เครื่องรุ่นเก่าโดยเฉพาะ CFCs ซึ่งเป็ นสารที่ทําลายชัน้ โอโซน ระเหยสูบ่ รรยากาศและขึน้ ไปทําลายชัน้ โอโซนที่
ป้องกันรังสีความร้อนแผ่เข้าสูพ่ น้ื โลกมากเกินไป ส่งผลให้เกิดรูรวในชั
ั ่ น้ โอโซน นอกจากนี้ในสารทําความเย็นบาง
ชนิดทีใ่ ช้แทน CFCs เช่น HCFCs หรือ HFCs ยังเป็ นก๊าซเรือนกระจกทีท่ าํ ให้เกิดภาวะโลกร้อน
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ชาวบ้านกําลังถอดรือ้ และคัดแยกชิ้ นส่วนขยะอิ เล็กทรอนิ กส์ไปขาย

จอ CRT โทรทัศน์ ที่มีตะกัวถู
่ กทิ้ งตามที่สาธารณะ

การเผาและผ่าคอมเพรสเซอร์เพื่อเทสารทําความเย็นทิ้ ง

การเผาสายไฟเพื่อนําทองแดงมาขาย
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