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ปัจจุบนัปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นมายาวนาน และทวีความ

รุนแรงมากขึ้นเร่ือย ๆ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน โดยการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหลกัการ และทฤษฎีในการจดัการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน ศึกษาจุดเด่นจุดดอ้ยในมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ และพิจารณาปัญหาหรืออุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมถึงเสนอแนะวิธีการทาง
วิชาการในการปรับปรุง พฒันา และแกไ้ขกฎหมายของประเทศไทยเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
บงัคบัใชก้ฎหมายมากขึ้น  

ผลการศึกษาพบว่ากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีการใชห้ลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluters Pay 
Principle: PPP) ท่ีให้บริษทัฯผูผ้ลิตตอ้งเขา้มามีความรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการก าจดั 
ไม่มีการใช้หลกัการขยายความรับผิดชอบแก่ผูผ้ลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) ท่ี
เพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบของผูผ้ลิตให้ครอบคลุมในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์ โดยไม่
มีการเรียกคืนสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง และไม่มีการใชห้ลกัผูไ้ดรั้บผลประโยชน์เป็นผูจ่้าย 
(Beneficiaries Pay Principle: BPP) ท่ีให้ผูใ้ชสิ้นคา้อิเล็กทรอนิกส์เป็นผูจ่้ายเงินค่าก าจดัดว้ย และไม่
มีการใช้หลักการมีส่วนร่วม (Public Participation) ท่ีให้ผูใ้ช้ ผูผ้ลิต ตัวแทนผูจ้ัดจ าหน่าย และ
หน่วยงานราชการ ให้มีส่วนร่วมในการก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่การผลิต การใช ้จนกระทัง่
การก าจดั ส่ิงท่ีขาดเหล่าน้ีท าให้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ยงัคงมีอยู่ในชุมชนและมีแนวโน้มจะ
สูงขึ้นเร่ือย ๆ   

การศึกษาน้ีมีขอ้เสนอแนะว่าควรตรากฎหมายเฉพาะในเร่ืองการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ในชุมชน โดยอาศยัหลกัการและแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เช่น การให้บริษทัฯผูผ้ลิตรับผิดชอบ
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ค่าใช้จ่ายในการก าจดั การเพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบของผูผ้ลิตให้ครอบคลุมในแต่ละช่วงของ
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การเรียกคืนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง ก าหนดให้ผู ้ใช้สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์เป็นผูจ่้ายเงินค่าก าจดั และก าหนดหน้าท่ีของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน 

ค าส าคัญ: ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน , หลักผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย, หลักความรับผิดท่ี
เพิ่มขึ้นของผูผ้ลิต, หลกัผูไ้ดรั้บผลประโยชน์เป็นผูจ่้าย และหลกัการมีส่วนร่วม 
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The problem of e-waste in the community has been now a problem for a long time and it 

has also become severer. This researcher is interested in the legal measures on the management of 
e-waste in the community with the objectives of exploring and examining key principles of and 
theories on e-waste management in the community in order to find out the strengths and weaknesses 
of those legal measures, both Thai and abroad contexts. Moreover, problems or obstacles deriving 
from law enforcement will be taken into the consideration of this research to recommend technical 
methods to improve, develop and amend those legal measures in strengthening the law 
enforcement.   

This research found that the Polluters Pay Principle is not applied to design the law which 
does not require manufacturing companies to take their responsibility for disposal costs. The 
Extended Producer Responsibility Principle is not also applied to extend the scope of 
manufacturers’ responsibility to cover each product lifecycle’s stage due to the lack of recalling 
their own electronic products and there is no use of the Beneficiary Principle which allows the users 
of electronic products to pay for disposal. The principle of participation which commonly allows 
users, manufacturers, distributors and government agencies to join together in the disposal of 
electronic waste is not found in the legal measures. These shortcomings provoke problems of e-
waste in the community and probably become increasing.   

According to the problems, it is recommended that Thailand should enact specific laws on 
the management of electronic waste in the community based on those principles as mentioned 
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above such as the manufacturers’ responsibility for the disposal cost,  the expansion of scope of 
producer’s responsibility’s to each product lifecycle’s stage, the restoration of their own electronic 
products, the user’s payment for disposal fee, and integration among relevant stakeholders to 
address the problem of e-waste in the community. 

Keywords: Electronic waste in the community, Polluters Pay Principle: PPP, Extended 
Producer Responsibility: EPR, Beneficiaries Pay Principle: BPP) and Public Participation 
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บทที ่1  
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัญหาขยะเป็นปัญหาระดบัโลก จากรายงานของ Waste Generation and Recycling Indices 
2019 ท่ีจัดท าโดย Verisk Maplecroft Environment Dataset ท่ีศึกษาและส ารวจตัวช้ีวดักว่า 52 ตัว
เก่ียวกบัการผลิตขยะ และการรีไซเคิลขยะท่ีเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก พบวา่ สถานการณ์ขยะ
โลกก าลงัน่าเป็นห่วง เน่ืองจากในแต่ละปี มีขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal Solid Waste) เกิดขึ้นปีละ
มากกวา่ 2.1 พนัลา้นตนั แต่มีเพียง 16% หรือราว 323 ลา้นตนัเท่านั้น ท่ีจะถูกน าไปเขา้สู่กระบวนการ
รีไซเคิล (ณรงคก์ร มโนจนัทร์เพญ็,2564) 
 ความกา้วล ้าทางเทคโนโลยีทุกวนัน้ียงัมีส่วนเร่งให้สินคา้อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสภาพตกรุ่น
เร็วยิง่ขึ้น ซ่ึงมีอตัราการเปล่ียนเคร่ืองบ่อยท่ีสุด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ปัจจุบนั อยูร่ะหวา่ง 3-5 ปี ขณะท่ี
โทรศพัท์มือถือมีอายุใช้งานเฉล่ีย 18 เดือน อายุการใช้งานบวกกบัจ านวนผูใ้ช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และโทรศพัท์มือถือ ก าลงัเป็นปัจจยัท่ีเพิ่มขึ้นของขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อม ๆ กนั ปริมาณขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จากทั่วโลกมีมากถึง 40 – 50 ล้านตันต่อปี  พ.ศ.  2561 ประเทศไทยมีขยะ 
อิเล็กทรอนิกส์สูงถึง 414,000 ตนั (ไม่นบัรวมขยะต่างประเทศท่ีน าเขา้อย่างผิดกฎหมาย) ไดรั้บการ
จดัการอย่างถูกตอ้งเพียง 83,600 ตนั (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) ส่วนท่ีเหลือตกคา้งอยู่ในระบบ
นิเวศ (พชันิจ เนาวพนัธ์ และ อนุสรา ชาวดร,2563)  จะเห็นไดว้่าเป็นการเพิ่มขึ้นในอตัราท่ีสูงมาก 
ปัจจุบันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้ นเป็น 3 เท่าของขยะมูลฝอยในชุมชน 
โดยเฉพาะขยะท่ีมาจากผลิตภณัฑด์า้นเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ ท่ีมีอตัรา
การเปล่ียนแปลงรุ่นและตกรุ่นอยู่ตลอดเวลา ท าให้มีการเลิกใช ้และถูกทิ้งเป็นขยะสะสม ประเทศ
ไทยกลายเป็นส่วนหน่ึงของปลายทางขยะอิเล็กทรอนิกส์จากทัว่โลก ซ่ึงถูกแฝงมาในรูปของการ
น าเขา้สินคา้คอมพิวเตอร์และโทรศพัทมื์อถือท่ีใชแ้ลว้จากต่างประเทศ ซ่ึงมีอายุการใชง้านสั้น และ
พร้อมจะเป็นขยะอิเลก็ทรอนิกส์ สร้างปัญหามลพิษต่อไป 
 จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ในช่วงปี 2556-2559 ประเทศไทยมีปริมาณขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จากชุมชนโดยเฉล่ีย 380,605 ตันต่อปี หรือเพิ่มขึ้ นราวร้อยละ 2.2 ต่อปี ซ่ึงขยะ
อิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นสัดส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 64.8 ของปริมาณของเสียอนัตรายท่ีเกิดขึ้นในชุมชน
ทั้งหมด ขณะท่ีขอ้มูลของกรมควบคุมมลพิษพบว่าในปี 2559 ประเทศไทยมีของเสียอนัตรายจาก
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ชุมชน 606,319 ตนั ซ่ึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.54 จากปี 2558 โดยเป็นซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 393,070 ตนั (ร้อยละ 65) และของเสียอนัตราย (เช่น แบตเตอร่ี ถ่านไฟฉาย ภาชนะ
บรรจุสารเคมี และกระป๋องสเปรย์) 213,249 ตนั (ร้อยละ 35) อย่างไรก็ตาม ศูนยว์ิจยักสิกรไทย
ประเมินวา่ปริมาณขยะอิเลก็ทรอนิกส์จากชุมชนมีสัดส่วนการเก็บรวบรวมเพื่อน าเขา้สู่กระบวนการ
รีไซเคิลเพียงร้อยละ 7.1 ของปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดจากชุมชน  ท าให้เกิดปัญหาขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน (กิตติพงศ ์สนธิสัมพนัธ์,2561) 
 ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ส่วนมาก ไม่ทราบถึงมหนัตภยัร้ายแรงท่ีมีต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นจากวงจรชีวิตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้สารพิษท่ีเป็นอนัตราย
อยา่งสารปรอท ตะกัว่ และสารทนไฟในกระบวนการผลิต ท่ีสามารถก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนสารพิษ
ในส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพของคนงาน อีกทั้งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการรีไซเคิล 
และการก าจดัอีกดว้ยเน่ืองจากส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ มีสารโลหะหนักท่ีเป็น
อันตรายต่อคุณภาพชีวิต และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสามารถจ าแนกสารอันตรายท่ีอยู่ในผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไวไ้ด ้ดงัน้ีตะกัว่ เป็นส่วนประกอบในการบดักรีแผ่นวงจรพิมพ ์
หลอดภาพรังสีแคโทด (CRT) เป็นตน้ โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะไปท าลายระบบประสาทส่วนกลาง 
ระบบโลหิต การท างานของไต การสืบพนัธุ์ และมีผลต่อการพฒันาสมองของเด็ก และท าลายระบบ
ประสาท ระบบเลือด และระบบสืบพันธุ์ในผู ้ใหญ่ นอกจากน้ี พิษจะสามารถสะสมได้ใน
ส่ิงแวดลอ้มก่อให้เกิดผลเฉียบพลนั หรือแบบเร้ือรังไดใ้นพืช และสัตว ์(บริษทัรับเบอร์กรีน จ ากดั
,2554) 
 ปัญหาการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนท่ีส าคญัของประเทศไทยในปัจจุบนัคือ ยงัไม่
มีกฎหมายการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนโดยเฉพาะเจาะจง ไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยเฉพาะ ส่วนหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินก็ยงัไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้เร่ืองการจดัการขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ ขาดการสนบัสนุนเทคโนโลยท่ีีจะน ามาใชใ้นการก าจดัขยะอิเลก็ทรอนิกส์ พื้นท่ีท่ีจะ
รองรับปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็น้อยลงเร่ือย ๆ การฝังกลบท่ีไม่ถูกวิธีก็จะส่งผลให้มีสารเคมี
ตกคา้ง ร่ัวไหลลงสู่ดิน ลงสู่แหล่งน ้ าในชุมชน ท าให้ท าลายส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ดว้ยเหตุน้ีทาง
ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนว่ามีปัญหาเร่ืองใดบา้งจะได้
สามารถน ามาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขในปัญหานั้ น ๆ รวมถึงการศึกษากฎหมาย
ภายในประเทศและต่างประเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั มีส่วนไหนท่ีตอ้งปรับปรุง มีส่วนไหนท่ีสามารถ
น ามาปรับใชไ้ดก้บักฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั หรือเสนอแนะหลกัการทางวิชาการในการปรับปรุง 
พฒันา และแก้ไขกฎหมายของประเทศไทย เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการ
จดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนต่อไป 
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1.2 ค าถามการวิจัย 
1.2.1 แนวคิด หลกัการ หรือทฤษฎีในการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนเป็นอยา่งไร 
1.2.2 มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะ

อิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนเป็นอยา่งไร มีความแตกต่างกนัอยา่งไร และมีจุดเด่นจุดดอ้ย
อยา่งไร 

1.2.3 ปัจจุบนัน้ีวิธีการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ชุมชนของประเทศไทยมีความสอดคลอ้ง
เป็นไปตามแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 
และมีปัญหาหรืออุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งไร 

1.2.4 มีขอ้เสนอแนะทางวิชาการในการปรับปรุง พฒันา และแกไ้ขกฎหมายของประเทศ
ไทยอยา่งไรเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายมากขึ้น 

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน มี
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1.3.1 เพื่อศึกษาแนวคิด หลกัการ หรือทฤษฎีในการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน 
1.3.2 เพื่อศึกษาความแตกต่าง และจุดเด่นจุดดอ้ยในมาตรการทางกฎหมายของประเทศ

ไทยและต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน 
1.3.3 เพื่อศึกษาวิธีการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ชุมชนของประเทศไทยในปัจจุบนัมีความ

สอดคล้องเป็นไปตามแนวคิด หลักการ ทฤษฎี  และมาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง และศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.3.4 เพื่อเสนอแนะวิธีการทางวิชาการในการปรับปรุง พฒันา และแก้ไขกฎหมายของ
ประเทศไทยเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายมากขึ้น 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ทราบแนวคิด หลกัการ หรือทฤษฎีในการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน 
1.4.2 ทราบความแตกต่าง และจุดเด่นจุดดอ้ยในมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย

และต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน 
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1.4.3 ทราบวิธีการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ชุมชนของประเทศไทยในปัจจุบนัมีความ
สอดคล้องเป็นไปตามแนวคิด หลักการ ทฤษฎี  และมาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง และทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.4.4 สามารถเสนอแนะวิธีการทางวิชาการในการปรับปรุง พฒันา และแกไ้ขกฎหมาย
ของประเทศไทยเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายมากขึ้น 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน 
เพื่อท่ีจะวิเคราะห์ถึงปัญหาจากการจดัการดงักล่าว โดยจะศึกษาเฉพาะเจาะจงไปท่ีบทบญัญติัอนัเป็น
มาตรการทางกฎหมายภายในประเทศไทย และต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1.6 สมมุติฐานการวิจัย  
 มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัยงั
ไม่เพียงพอ และไม่มีการตรากฎหมายเฉพาะมาบงัคบัใชก้บัเร่ืองขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน จึงท า
ใหก้ารจดัการปัญหาในปัจจุบนัตอ้งพิจารณาจากกฎหมายท่ีใกลเ้คียงเพื่อน ามาปรับใช ้ซ่ึงกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะนั้นกระจดักระจายออกไปในกฎหมายหลายฉบบั อยู่ในอ านาจหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน โดยมีวตัถุประสงคใ์นการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีแตกต่างกนั 
ดงันั้นจึงสมควรก าหนดมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ 
เพื่อใหท้นัต่อการแกไ้ขปัญหาต่อสถานการณ์ในปัจจุบนัอยา่งเป็นระบบและครบวงจร 
 

1.7 วิธีการวิจัย 
 การวิจยัเร่ืองการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน: หลกัการและแนวคิดภายใตม้าตรการ
ทางกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศฉบับน้ี ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) โดยการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูล จากแหล่งขอ้มูลสองประเภท คือ แหล่งขอ้มูลปฐม
ภูมิ ไดแ้ก่ บทบญัญติักฎหมาย ทั้งกฎหมายระดบัรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติั กฎหมายล าดบัรอง 
แนวค าพิพากษาของศาล เอกสารยกร่างกฎหมาย รวมถึงกฎหมายของต่างประเทศ และแหล่งขอ้มูล
ทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ต ารา หนังสือวิชาการ บทความในวารสาร วิชาการ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ เอกสาร
ประกอบการประชุม รายงานทางวิชาการของหน่วยงานรัฐ เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้โดยจะ
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น าขอ้มูลท่ีไดรั้บมารวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ในว่าไดมี้ผลลพัธ์เป็นไปตามท่ีก าหนดเอาไวใ้นค าถาม
วิจยัหรือไม่ 
 
  



 

บทที ่2 
การจัดการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ในชุมชน  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการจัดการขยะในชุมชน 
2.1.1 ความหมายของชุมชน 

 พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตราชสถาน (2554) ให้ความหมายว่า “ชุมชน” คือ หมู่ชน, กลุ่มคน
ท่ีอยู่รวมกนัเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศยัอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกนัและมีผลประโยชน์ร่วมกนั , ท่ีท่ีมี
คนอาศยัอยูม่าก เช่น ขบัรถเขา้เขตชุมชนตอ้งชะลอความเร็ว 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2525) ให้ความหมายว่า “ชุมชน” หมายถึง องค์การทางสังคมอย่าง
หน่ึงท่ีมีอาณาเขตครอบคลุมทอ้งถ่ินหน่ึงและปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความตอ้งการพื้นฐาน
ส่วนใหญ่ไดแ้ละสามารถแกไ้ขปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได ้
 ชยันต์ วรรธนะภูติ (2536) กล่าวถึง “ชุมชน” ในความหมายวา่ หมายถึง การอยูร่วมกนัของ
กลุ่มคนจ านวนหน่ึงในพื้นท่ีแห่งหน่ึง เพื่ออาศยัทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการด ารงชีวิต 
โดยเหตุท่ีมีคนกลุ่มดังกล่าวอาศยัอยู่ร่วมกันใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต จึงมีการก าหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันขึ้ น มีองค์กรหรือสถาบันของชุมชนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้ งน้ี ชุมชน 
หมายถึง สังคมขนาดเล็กในชนบทท่ียงัไม่พัฒนาหรือสังคมหมู่บ้านท่ีสมาชิกของสังคมยังมี
ความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ และยงัสามารถรักษาแบบแผนการด ารงชีวิตบางส่วนได้ และได้
ตีความหมายของค าว่า “ชุมชน” ในระดบัเดียวกบัค าว่า “สังคมหมู่บา้น” ซ่ึงเป็นการช่วยให้เขา้ใจ
ความหมายของค าวา่ “ชุมชน” ในระดบั “สังคมหมู่บา้น” ซ่ึงเป็นการช่วยใหเ้ขา้ใจในความหมายของ
ค าว่า “ชุมชน” ในลักษณะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน ทั้ งน้ี เพราะค าว่า 
“หมู่บา้น” ส่ือความหมายให้เขา้ใจถึงการกระจุกตวัของบา้นหลาย ๆ บา้นหรือหลายครัวเรือนใน
พื้นท่ีแห่งหน่ึงหรือในระบบนิเวศน์แห่งหน่ึงและเป็นหน่วยสังคมขนาดเลก็ท่ีสุดท่ีสมาชิกของสังคม
พัฒนาขึ้นตามธรรมชาติและต่อมาภายหลังทางราชการอาจจะก าหนดให้เป็น “หมู่บ้าน” ใน
ความหมายของทางราชการ 
 กาญจนา แก้วเทพ (2538) กล่าวถึง “ชุมชน” ว่า “ชุมชน“ หมายถึง กลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่ใน
อาณาเขตบริเวณเดียวกนั มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด มีฐานะและอาชีพท่ีคลา้ยคลึงกนั มีลกัษณะของการ
ใช้ชีวิตร่วมกนั มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน ตั้งแต่ระดบัครอบครัวไปสู่ระดบัเครือญาติ จนถึง
ระดับหมู่บา้นและระดับเกินหมู่บา้นและผูท่ี้อาศยัในชุมชนมีความรู้สึกว่าเป็นคนชุมชนเดียวกนั 
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นอกจากน้ี ยงัมีการด ารงรักษาคุณค่าและมรดกทางวฒันธรรมและศาสนาถ่ายทอดไปยงัลูกหลานอีก
ดว้ย 
 จิตติ มงคลชัยอรัญญา (2540) กล่าวถึง “ชุมชน” โดยสรุปว่า “ชุมชน” ประกอบไปด้วย
ระบบความสัมพนัธ์ของคน ความเช่ือ ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ ระบบ
การเมือง ระบบการปกครอง โครงสร้างอ านาจ รวมถึงระบบนิเวศน์วิทยา ส่ิงแวดล้อม และ
เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ ซ่ึงระบบเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า มีความ
เช่ือมโยงกนัชนิดท่ีไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้
 ประเวศ วะสี  (2540) ได้ให้ความหมายของ “ชุมชน” โดยเน้น “ความเป็นชุมชน” ว่า
หมายถึง การท่ีคนจ านวนหน่ึงเท่าใดก็ได ้มีวตัถุประสงคร่์วมกนั มีการติดต่อส่ือสารหรือรวมกลุ่ม
กนั มีความเอ้ืออาทรต่อกนั มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการกระท า มีการจดัการเพื่อให้เกิดความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคร่์วมกนั 
 พจนานุกรม Oxford Advanced Learner’s Dictionary English (1994) ไดใ้ห้ความหมาย
ของ ชุมชน ว่าหมายถึง กลุ่มผูท่ี้อาศยัอยู่ในพื้นท่ีแห่งหน่ึง มีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกนั มีศรัทธา 
ความเช่ือ เช้ือชาติ การงาน หรือมีความรู้สึกนึกคิด ความสนใจท่ีคลา้ยคลึงกัน มีการเก้ือกูลการ
เป็นอยูร่่วมกนั 
 Blaker Brownell (1950) ได้ให้ความหมายของชุมชนไว้หลายประการ ซ่ึงสรุปได้ว่า 
“ชุมชน” คือ การกระท าท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยความร่วมมือ ร่วมใจ ความรู้สึกเป็นเจา้ของ เป็นสังคมท่ี
คนรู้จกักนัอยา่งใกลชิ้ดและสนิทสนม 
 Lofauist (1983) ใหค้วามหมายในชุมชนวา่ “ชุมชน” คือ จิตวิญญาณหรือความรู้สึก เกิดขึ้น
เม่ือคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาท างานร่วมกนั เพื่อท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกนั 
 จะเห็นไดว้่า ความหมายของชุมชนนั้นไม่จ ากดัแน่นอนตายตวั อาจพิจารณาไดห้ลายแง่มุม 
อาทิ ปรัชญา กายภาพ สังคมวิทยา จิตวิทยา และอาจสรุปไดว้่า “ชุมชน” มีความหมายทั้งรูปธรรม
และนามธรรม 
  1)ในความหมายของชุมชนเชิงรูปธรรมจ ากดัอยูก่บัความหมายท่ีให้ความส าคญักบั
อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์หรือบริเวณบา้นเลก็ ๆ ท่ีมกันึกถึงหมู่บา้นเท่านั้น 
  2) ในความหมายเชิงนามธรรม “ชุมชน” เป็นค าท่ีมีการน าไปใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง
และใช้ในลกัษณะแตกต่างกนัออกไป จึงมิอาจกล่าวไดว้่า “ชุมชน” เป็นค าท่ีมีความหมายแน่นอน
ตายตัวเพียงประการเดียว การไม่ยึดติดกับความหมายแคบ ๆ  ของส่ิงหน่ึงส่ิงใดจะช่วยให้เกิด
ทรรศนะอนักวา้งขวางในการพิจารณาส่ิงต่าง ๆ ไดห้ลายแง่มุมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษา
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แนวคิดและความหมายของชุมชนในทศันะของการพฒันาชุมชนก็ควรจะศึกษาถึงความหมายท่ีเป็น
รากฐานและเอ้ือต่อการปฏิบติังานร่วมกนักบัสมาชิกของชุมชนต่อไปดว้ย (บา้นจอมยทุธ, 2543) 
 ชุมชน คือ การอยูร่่วมกนัของมนุษย ์มีวฒันธรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณี มีปฏิสัมพนัธ์
กนั มีกิจกรรมร่วมกนั มีการพึ่งพาอาศยักนั ชุมชนประกอบดว้ยหลายๆครอบครัว อยู่รวมกนั ณ 
พื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง มีการก าหนดกฎระเบียบ กฎเกณฑ ์หรือกฎหมายขึ้นมาควบคุมใหมี้การด าเนิน
ชีวิตเป็นปกติสุข 

2.1.2  องค์ประกอบของชุมชน 
 ไพรินทร์ เดชะรินทร์ (2524, หนา้ 16-17) ไดจ้ าแนกองคป์ระกอบของชุมชนไว ้4 ประการ 
คือ 1) องคป์ระกอบดา้น มนุษย ์(Human Component) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีมี บทบาทส าคญัยิ่งใน
ชุมชน จากวิวฒันาการของมนุษย์ เป็นต้นมาจนถึงวนัน้ี มนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หรือ 
นอกจากจ าเป็นตอ้งรวมกนัเป็นกลุ่ม สรุปไดว้่าในทุกชุมชน  ไม่มีใครเคยถูกทอดทิ้งอยู่คนเดียวโดย
ไม่มีการไปมาหาสู่ ติดต่อกบับุคคลอ่ืนในชุมชนนั้น การอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มมี หลากหลายลกัษณะ
และหลายรูปแบบ เช่น ครอบครัว กลุ่ม พ่อคา้ เป็นตน้ คือมีทั้งกลุ่มท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ตลอดจนกลุ่มท่ีเรียกวา่กลุ่มปฐมภูมิและกลุ่มทุติยภูมิ ความ จ าเป็นท่ีมนุษยจ์ าเป็นตอ้งอยู่ร่วมกนัเป็น
กลุ่ม หรือต้องมี ความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนก็เน่ืองจากกิจกรรม  อย่างใดอย่างหน่ึง
ร่วมกนั 2) ความสนใจร่วมกนั (Interest) นับเป็นตวับงการ (Control Point) หรือกลไกท่ีมีบทบาท 
ส าคัญในการควบคุม สนับสนุน หรือส่งเสริมชุมชนให้เจริญ  ก้าวหน้า หยุดอยู่กับท่ี หรือมีการ
เปล่ียนแปลงไป อาทิ ความสนใจร่วมกนัของชุมชนท าให้เกิดการจดัรูปการ ปกครอง อาจเป็นแบบ
กระจายอ านาจ (Decentralization) หรือเป็นรูปแบบการรวมอ านาจอยู่ท่ีส่วนกลาง (Centralization) 
ความสนใจของชุมชนย่อมมีอิทธิพลใน การก าหนดหรือบงการองคป์ระกอบของชุมชนในรูปแบบ 
ใดรูปแบบหน่ึง เช่น การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ แบบ  เสรีประชาธิปไตย ชุมชนท่ีมีระบบการ
ปกครองต่างกนัย่อม มีเสรีภาพ อิสรภาพ แสดงออกต่างกนัและยอ่มส่งผลสะทอ้น มาถึงวิถีชีวิตของ
บุคคลท่ีอยู่ในชุมชนนั้น และความสัมพนัธ์ และปฏิบติัต่อกนักบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ ย่อมผิดแผก 
แตกต่างกันไป 3) การปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) การ ปฏิสัมพนัธ์นับเป็นการสร้างเหตุการณ์หรือ
ความเคล่ือนไหว ต่าง ๆ ในชุมชนอนัเป็นผลมาจากการติดต่อปะทะสังสรรค์  กันระหว่างคนใน
ชุมชน ทั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น ทางการ ถา้การติดต่อปะทะสังสรรคก์นัระหวา่งคนเป็นไป 
ในแนวทางท่ีดี สถานการณ์ก็จะดี แต่ถา้การติดต่อปะทะ  กนัระหว่างคนเป็นไปในทางลบ เช่น การ
ชิงดีชิงเด่น การ แก่งแยง่ผลประโยชน์ ขาดความร่วมมือสามคัคี สถานการณ์ ในปัจจุบนัก็จะเลวร้าย
ลงไปด้วย 4) พื้นท่ี (Area) ชุมชนจะ เกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากพื้นท่ีในการปะทะสังสรรค์ (ดร. 
อจัฉรา ชลายนนาวิน, 2562) 
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2.1.3  ความหมายการจัดการขยะ 
 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (2553, น. 9) การจดัการขยะ คือการเก็บรวบรวม ขนถ่าย 
และน าขยะท่ีเกิดขึ้ นจากแหล่งก าเนิดไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ โดยไม่ให้เกิดปัญหาต่อ
สภาพแวดลอ้มและสุขอนามยัของประชาชน โดยหลกัการจดัการขยะประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนส่งขยะมูลฝอย และการก าจดัขยะ (กองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ, 2553) 

2.1.4  สถานการณ์การจัดการขยะในชุมชนของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 ปี 2563 มีขยะอตัรายจากชุมชน ประมาณ 658, 651 ตนั (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 1.6) 
ส่วนใหญ่เป็นซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 428,113 ตนั (ร้อยละ 65) และของ
เสียอนัตรายประเภทอ่ืนๆ เช่นแบตเตอร่ี ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย ์(ร้อยละ 
65) ประมาณ 230,538 ตนั (ร้อยละ 35) ผลจากนโยบายของภาครัฐท่ีสนับสนุนให้มีการจดัการวาง
ระบบการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชนโดยให้องคก์รป้องครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งมีจุดรวบรวมของเสียอนัตรายในชุมชนและมีศูนยร์วบรวมในระดบัจงัหวดั  ท าให้ของเสีย
อนัตรายจากชุมชนไดรั้บการจดัการอย่างถูกตอ้งประมาณ 121, 695 ตนั (ร้อยละ 18.5 ของปริมาณ
ของเสียอนัตรายชุมชนท่ีเกิดขึ้น) ซ่ึงเพิ่มขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมาแต่ยงัคงเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยมาก จงัหวดัท่ี
มีการด าเนินงานด้านการจัดการของเสียอนัตรายจากชุมชนอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 5 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เชียงราย อ่างทอง อุบลราชธานี ระยอง และนครศรีธรรมราช ตามล าดบั สาเหตุ
หลกัท่ีการจดัการขอเสียอนัตรายจากชุมชนอยา่งถูกตอ้งยงัอยูใ่นสัดส่วนท่ีนอ้ย เน่ืองจากประชาชน 
ส่วนใหญ่ยงัไม่มีการคดัแยกของเสียอนัตรายจากชุมชนอกจากขยะทัว่ไป และยงัขาดความตระหนกั
รู้ ประกอบกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไม่มีการบงัคบัใชก้ฎระเบียบรองรับในการจดัการของ 
เสียอนัตรายจากชุมชนรวมถึงยงัไม่มีกฎหมายท่ีจะน ามาก ากับดูแลในการจดัการซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแนวทางการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชนและ
ระดบัจงัหวดั  (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) 
 

2.2 ลกัษณะทั่วไปของขยะอเิลก็ทรอนิกส์ 
2.2.1  ความหมายของขยะอเิลก็ทรอนิกส์ 

 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Waste หรือ E-waste) คือ ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ ทั้งท่ีใกลห้มดอายุการใชง้าน ลา้สมยั และไม่เป็นท่ีตอ้ง 
การของเจา้ของอีกต่อไป ซ่ึงกลายเป็นขยะถูกทิ้งหรือถูกส่งต่อไปยงัสถานีรีไซเคิล (คดัคณฐั ช่ืนวงศ์
อรุณ, 2564) 
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 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเวสต์ (อังกฤษ: e-waste) เป็นของเสียประกอบด้วยเคร่ืองใช้ 
ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเสียหรือไม่มีคนตอ้งการแลว้ ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นประเด็น
วิตกกงัวล เน่ืองจากช้ินส่วนหลายช้ินในอุปกรณ์เหล่านั้น ถือว่าเป็นพิษ และไม่สามารถย่อยสลาย
ตามธรรมชาติได ้หลายประเทศโดยเฉพาะแถบยุโรปตะวนัตกถึงกบัออกกฎหมายออกมารองรับ
กรณีดงักล่าวน้ี โดยให้บริษทัผูผ้ลิตท่ีจะวางตลาดในผลิตภณัฑ์ดา้นคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ตอ้ง
จดัเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปก าจดัก่อนถึงจะวางใหม่ได้ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงมาตรการส าคญัท่ีถูกน า
ออกมาใชเ้พื่อแกปั้ญหาขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นขยะพิษ ขณะเดียวกนัดว้ยพฤติกรรมการบริโภคท่ีมี
ลกัษณะใช้แลว้ทิ้งท่ีเกิดขึ้นทัว่โลก ส่งผลกระทบไม่เพียงแค่ในขอบข่ายของขยะอิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้ น บรรจุภัณฑ์อ่ืน ๆ ก็ถูกทิ้งลงถังขยะมากมายจนล้นเกิน หลาย ๆ ประเทศต้องสูญเสีย
งบประมาณเพื่อท าการจดัเก็บและท าลายขยะแต่ละปีเป็นมูลค่ามหาศาล ซ่ึงพฤติกรรมการใชแ้ลว้ทิ้ง 
ท่ีเกิดขึ้นทัว่โลกน้ี หากยงัไม่สามารถพฒันาวสัดุท่ีสามารถย่อยสลายไดง้่าย หรือประเภทใช้แลว้
สามารถน ามารีไซเคิลใหม่ได้ อาจก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นโลกได้ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ภายในครัวเรือน เช่น ตูเ้ยน็ เคร่ืองซักผา้ และเคร่ืองลา้งจาน เป็นตน้ (วิกิพี
เดีย สารานุกรมเสรี, 2564) 

2.2.2  ประเภทของขยะอเิลก็ทรอนิกส์ 
 จ าแนกออกเป็น 10 ประเภท ตามระเบียบ WEEE (Waste from Electronic and Electronic 
Equipment) ของสหภาพยโุรป ดงัน้ี (คดัคณฐั ช่ืนวงศอ์รุณ, 2564) 
  1) เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ภายในครัวเรือน เช่น 
ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกัผา้ และเคร่ืองลา้งจาน เป็นตน้ 
  2) เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กภายในครัวเรือน  เช่น 
เคร่ืองดูดฝุ่ น เตารีด เคร่ืองป้ิงขนมปัง และมีดโกนไฟฟ้า เป็นตน้ 
  3) อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เคร่ืองสแกน
เอกสาร โทรสาร โทรศพัท ์และโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ 
  4) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผูบ้ริโภค  เช่น วิทยุ โทรทศัน์ 
กลอ้งถ่ายภาพ และเคร่ืองดนตรีไฟฟ้า เป็นตน้ 
  5) อุปกรณ์ใหแ้สงสวา่ง เช่น หลอดไฟประเภทต่าง ๆ 
  6) อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย ์
  7) เคร่ืองมือตรวจวดัและควบคุมสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  เช่น เคร่ืองตรวจจับควนั 
และเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ 
  8) อุปกรณ์เด็กเล่นหรือของเล่นไฟฟ้า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
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  9) เคร่ืองมือไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น สวา่น และเล่ือยไฟฟ้า 
  10) เคร่ืองจ าหน่ายสินคา้อตัโนมติั  

2.2.3  สารอนัตรายจากขยะอเิลก็ทรอนิกส์  
 อันตรายจากซากโทรศัพท์มือถือและแบตเตอร่ี เม่ือทิ้งซากโทรศัพท์มือถือและศาก
แบตเตอร่ีปะปนไปกบัขยะมูลฝอยชุมชน และเวลาผา่นไป ส่วนเปลือกห่อหุม้ของเคร่ืองโทรศพัท์ 
และแบตเตอร่ีจะเส่ือมสภาพหรือผกุร่อน สารเคมีท่ีเส่ือมสภาพภายในจะไหลออกมาสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
สารพิษน้ีก็จะเขา้สู่ระบบนิเวศน์และระบบห่วงโซ่อาหาร ผ่านทางดิน น ้ า และอากาศ และก่อให้เกิด
อนัตรายต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
 ความเป็นพิษของตะกั่ว เป็นส่วนประกอบของการบดักรีร่วมกับดีบุกในแผงวงจร มีผล
ท าลายระบบประสาทส่วนกลาง และระบบโลหิต การท างานของไตและการสืบพนัธ์ มีผลต่อการ
พฒันาสมองของเด็ก นอกจากน้ี ยงัสามารถสะสมในบรรยากาศ และเกิดผลแบบเฉียบพลันหรือ
เร้ือรังกบัพืช สัตว ์และจุลชีพ ความเป็นพิษของแคดเมียม ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของแบตเตอร่ีบาง
ประเภท สามารถสะสมในร่างกาย โดยเฉพาะท่ีไต ท าลายระบบประสาท ส่งผลต่อพฒันาการของ
เด็กและภาวะการตั้งครรภ ์และยงัอาจมีผลต่อพนัธุกรรม 
 ความเป็นพิษของสารทนไฟซ่ึงท าจากโบรมีน ซ่ึงใชใ้นกล่องสายไฟ แผงวงจรและตวัเช่ือม
ตวั อาจเป็นพิษและสะสมในส่ิงมีชีวิต ถา้มีทองแดงร่วมดว้ย จะเพิ่มความเส่ียงในการเกิดไดอ๊อกซิน
และฟิวแรนระหว่างการเผา ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งท่ีร้ายแรงประเภทหน่ึงส่งผลเสียต่อระบบการย่อย
และน ้ าเหลือง ท าลายการท างานของตบั มีผลต่อระบบประสาทและภูมิตา้นทานความเป็นพิษของ
สารหนู ซ่ึงใช้ในแผงวงจร จะมีผลท าลายระบบประสาท ผิวหนัง และระบบการย่อยอาหาร หาก
ไดรั้บในปริมาณมาก อาจท าใหถึ้งตายได ้
 ความเป็นพิษของนิกเกิล ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของแบตเตอร่ี ฝุ่ นนิกเกิลถูกจดัว่าเป็นสารก่อ
มะเร็งในสัตวท์ดลอง และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งปอดในสัตวท์ดลอง และอาจมีผลต่อระบบ
สืบพนัธุ์ดว้ย นอกจากน้ี ผลเร้ือรังจากการสัมผสันิกเกิล ไดแ้ก่ การแพข้องผิวหนงั ซ่ึงประกอบดว้ย 
การมีแผลไหม้ คัน เป็นผื่นแดง มีอาการแพข้องปอด คล้ายการเป็นหอบหืด และแน่นหน้าอก  
 ความเป็นพิษของลิเทียม ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของแบตเตอร่ี เป็นอนัตรายเม่ือกลืนกิน สูด
ดม หรือถูกดูดซึมผา่นผิวหนงั สารน้ีท าลายเน้ือเยื่อของเยื่อบุเมือกและทางเดินหายใจ รวมทั้งดวงตา
และผิวหนังอย่างรุนแรง การสูดดมอาจก่อให้เกิดอาการชกั กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อกัเสบ 
โรคปอดอกัเสบจากสารเคมีและน ้ าท่วมปอด อาการต่าง ๆของการได้รับสารอาจประกอบด้วย
ความรู้สึกปวดแสบปวดร้อน ไอ หายใจมีเสียงหวีด การอกัเสบท่ีตอนบนของหลอดลม หายใจถ่ี 
ปวดศีรษะ คล่ืนเหียน และอาเจียน (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 
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2.2.4  แหล่งก าเนิดของขยะอเิลก็ทรอนิกส์ 
 1) ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Waste) หมายถึง ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี 
เกิดจากกระบวนการผลิตภายในโรงงาน ทั้งส่วนท่ีมีองคป์ระกอบของสารเคมี และเศษซากเหลือทิ้ง
จากกระบวนการผลิต รวมถึงผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดม้าตรฐานท่ีจะถูกน าไปรีไซเคิลหรือก าจดัทิ้ง 
 2) ขยะภายในครัวเรือน (Household Waste) หมายถึง ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดจากการใช้
งานในชีวิตประจ าวนัของผูค้นทัว่ไป รวมถึงขยะจากบริษทัและหา้งร้านต่าง ๆ ซ่ึงเป็นขยะท่ีเกิดจาก
การใชง้านผลิตภณัฑจ์นหมดอาย ุถูกทิ้งเพราะลา้สมยั หรือ ช ารุดเสียหายจนไม่สามารถน ากลบัมาใช้
งานไดอี้ก 
 3) ขยะจากต่างประเทศ (Import Waste) หมายถึง ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดรั้บการน าเข้ามา
จากจากต่างประเทศ ตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 (คดัคณฐั ช่ืนวงศอ์รุณ, 2564) 

2.2.5   สถานการณ์การจัดการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ในชุมชนของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 ปี 2563 มีขยะอตัรายจากชุมชน ประมาณ 658, 651 ตนั (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 1.6) 
ส่วนใหญ่เป็นซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 428,113 ตนั (ร้อยละ 65) และของ
เสียอนัตรายประเภทอ่ืน ๆ เช่นแบตเตอร่ี ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย ์(ร้อยละ 
65) ประมาณ 230,538 ตนั (ร้อยละ 35) ผลจากนโยบายของภาครัฐท่ีสนับสนุนให้มีการจดัการวาง
ระบบการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชน โดยให้องคก์รป้องครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งมีจุดรวบรวมของเสียอนัตรายในชุมชนและมีศูนยร์วบรวมในระดบัจงัหวดั  ท าให้ของเสีย
อนัตรายจากชุมชนไดรั้บการจดัการอย่างถูกตอ้งประมาณ 121, 695 ตนั (ร้อยละ 18.5 ของปริมาณ
ของเสียอนัตรายชุมชนท่ีเกิดขึ้น) ซ่ึงเพิ่มขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมาแต่ยงัคงเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยมาก จงัหวดัท่ี
มีการด าเนินงานด้านการจัดการของเสียอนัตรายจากชุมชนอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 5 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เชียงราย อ่างทอง อุบลราชธานี ระยอง และนครศรีธรรมราช ตามล าดบั สาเหตุ
หลกัท่ีการจดัการขอเสียอนัตรายจากชุมชนอย่างถูกตอ้งยงัอยู่ในสัดส่วนท่ีนอ้ย เน่ืองจากประชาชน
ส่วนใหญ่ยงัไม่มีการคดัแยกของเสียอนัตรายจากชุมชนอกจากขยะทัว่ไป และยงัขาดความตระหนกั
รู้ ประกอบกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไม่มีการบงัคบัใชก้ฎระเบียบรองรับในการจดัการของ 
เสียอนัตรายจากชุมชนรวมถึงยงัไม่มีกฎหมายท่ีจะน ามาก ากับดูแลในการจดัการซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแนวทางการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชนและ
จงัหวดั (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) 

2.2.6  สถานการณ์โลกเกีย่วกบัขยะอเิลก็ทรอนิกส์ในชุมชน 
 ในปีค.ศ. 2019 ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ทัว่โลกสูงถึง 53.6 ลา้นเมตริกตนั เพิ่มสูงขึ้นถึง
ร้อยละ 21 ในเวลาเพียง 5 ปีเท่านั้น อีกทั้ง จากขยะอิเล็กทรอนิกส์หลายลา้นเมตริกตนัท่ีเกิดขึ้น มี
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ขยะเพียงร้อยละ 17.4 เท่านั้นท่ีถูกรวมรวม เพื่อส่งต่อไปยงัสถานีรีไซเคิลอย่างเหมาะสม ท าให้ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนัมีปริมาณเกือบเทียบเท่าบรรจุภณัฑ์พลาสติก ทั้ง ๆ ท่ีขยะอิเล็กทรอนิกส์
อันตรายกว่าขยะพลาสติกหลายร้อยเท่า นอกจากน้ี ค่าเฉล่ียอายุการใช้งานของงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ ลดนอ้ยลงทุกปี อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ท่ีมีค่าเฉล่ียของอายุ
การใช้งานลดลงจาก 6 ปี ในช่วงปีค.ศ. 1997 เหลือเพียง 2 ปี ตั้งแต่ปีค.ศ. 2005 เป็นตน้มา รวมถึง
โทรศพัทมื์อถือท่ีมีค่าเฉล่ียการใชง้านต ่ากวา่ 2 ปี และมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงอยา่งต่อเน่ือง ท าใหมี้การ
คาดการณ์ว่าปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ทัว่โลกจะสูงถึง 74 ลา้นเมตริกตนัภายในปีค.ศ. 2030 จาก
อายกุารใชง้านท่ีลดลงของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเหล่าน้ี 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ภาพท่ี 1 วงจรชีวิตของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย  
 
 จากการศึกษารูปแบบวงจรชีวิตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยพบว่าสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ (1) การน าเข้าว ัตถุ ดิบมาผลิตเป็นสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วขายสินค้าโดยการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ และ (2) การน าเข้า
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ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้แลว้จากต่างประเทศมาใชบ้ริโภคภายในประเทศ 
ซ่ึงทั้งสองส่วนเม่ือหมดอายุการใชง้านจะมีการถอดคดัแยกอุปกรณ์และช้ินส่วนส่งไปยงัโรงงานรี
ไซเคิลทั้งในและต่างประเทศเพื่อแปรรูปไปเป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตส่วนเศษวสัดุท่ีใชป้ระโยชน์
ไม่ได้จะถูกน าไปจัดการต่อไป ส่วนผลิตภณัฑ์ฯ ท่ีเสียแต่ยงัไม่หมดอายุการใช้งานจะถูกน าไป
ซ่อมแซมเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่อีกคร้ัง นอกจากน้ียงัมีซากผลิตภัณฑ์ฯ บางส่วนท่ีไม่ได้รับการ
จดัการท่ีเหมาะสม ถูกน าไปทิ้งปะปนกบัขยะมูลฝอยชุมชนซ่ึงเทศบาลหรือกรุงเทพมหานครจะเก็บ
รวบรวมไปก าจดั โดยการฝังกลบขยะและส่งไปโรงเผาขยะต่อไป ทั้งน้ีการก าจดัดว้ยวิธีฝังกลบอาจ
เกิดการร่ัวไหลของสารพิษและตกคา้งในแหล่งน ้ าผิวดินและแหล่งน ้ าใตดิ้น ส าหรับการน าไปเผา
ท าลายจะเกิดควนัพิษส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว แต่หากน าซากผลิตภณัฑ์ฯ ท่ีสามารถคดัแยกช้ินส่วนเพื่อรีไซเคิล เช่น ทองแดง 
เงินและพาลาเดียม จะสามารถเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล (สายใจ วิทยาอนุมาส, 2560) 
 

2.3 หลกัการจัดการส่ิงแวดล้อมที่เกีย่วข้องกับการจัดการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ 
2.3.1  หลกัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (Environmental Conservation) 

 การอนุรักษ์หมายถึง การคุ ้มครองพืชและสัตว์ พื้นท่ีทางธรรมชาติรวมถึงสถานท่ีและ
ส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญั และน่าสนใจ โดยเฉพาะการคุม้ครองจากความเสียหายท่ีเกิดจากการกิจกรรม
ของมนุษย ์ทั้งน้ีรวมถึงการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อท่ีจะให้
ทรัพยากรเหล่านั้นยงัคงมีอยู่อย่างย ัง่ยืน ดงัค ากล่าวท่ีว่า การอนุรักษ์คือการใช้ (ทรัพยากร) อย่าง
ฉลาด “the wise use” เพื่อให้ยงัคงมีทรัพยากรให้ไดใ้ชต้ลอดไป แนวคิดในการอนุรักษ ์เกิดขึ้นเม่ือ
สังคมเร่ิมตระหนกัถึงความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเกิดขึ้น จากกิจกรรมของมนุษยท่ี์
เร่ิมเห็นถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม นบัตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1960s เช่น การตดัไมใ้น อุตสาหกรรมป่า
ไม้ การล่าสัตว์ การใช้ สารเคมีทั้ งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม สร้างผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งสภาพอากาศ น ้า พื้นท่ีป่า รวมถึงพืชและสัตวใ์นแหล่งธรรมชาติ การเคล่ือนไหวเพื่อ
สร้างกฎเกณฑ์เพื่อคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มเฉพาะดา้นจึงเกิดขึ้น ในหลายพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บ ผลกระทบน้ี 
และผลกัดนัใหเ้กิดหลกัการเพื่อคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมของมนุษย ์เพื่อใหม้นุษยน์ั้นเองอยู่ 
ในสภาพแวดล้อมท่ีดี ความพยายามผลักดันกติการ่วมกันน้ี เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์
ระหวา่งระบบนิเวศน์กบัการจดัการทรัพยากรและคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มน้ีใหส้อดคลอ้งกนั รวมไปถึง
การฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มให้กลบัคืน มาดงัเดิม บทบาทของหลายฝ่ายท่ีผลกัดนัให้เกิดแนวทางการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มขึ้น ทั้งจากภาครัฐ องคก์รเอกชน รวมถึงชุมชนและประชาชนทัว่ไป เร่ิมจากการ
ก าหนดพื้นท่ีคุม้ครอง เช่น เขตอุทยาน และกฎหมายคุม้ครองสัตวป่์า ท่ีก าหนดขึ้นจากกฎหมายใน
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ระดบัชาติ จดัตั้งหน่วยงานเพื่อเขา้มาดูแลทรัพยากรธรรมชาติแต่ละอยา่ง เช่น พื้นท่ีป่า สัตวป่์า พื้นท่ี
ลุ่มน ้า ทะเลและสัตวน์ ้า เป็นตน้ การด าเนินการมีพื้นฐานความรู้ทางนิเวศวิทยา มีการศึกษาวิจยั รวม
ไปถึงการเผยแพร่ความรู้ทางดา้นการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนั จากการ
ตระหนักถึงวิกฤตทางด้านส่ิงแวดลอ้ม หลกัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ 
สามารถด ารงอยู่ได ้และส่ิงแวดลอ้มของมนุษยท่ี์ดีกลบัคืนมา กฎเกณฑ์เพื่อจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
เป้าหมายเฉพาะ เช่น การรักษาคุณภาพอากาศ น ้ า ความหลากหลายทางชีวภาพ ปรากฏขึ้นทั้งใน
รูปแบบของกลไกกฎหมายภายใน ทั้งท่ีเป็นกฎหมายเฉพาะด้าน เพื่ออนุรักษ์ในด้านต่าง ๆ เช่น 
อากาศ น ้ า สัตวป่์า สารเคมีและวตัถุมีพิษ เป็นตน้ และกฎหมายท่ีก าหนดกลไกโดยรวมของรัฐ เช่น 
การจัดตั้ งหน่วยงานคุ ้มครองส่ิงแวดล้อม รวมถึงการก าหนด นโยบาย รวมถึงการจัดการด้าน
งบประมาณดว้ย จากการผลกัดนัของแต่ละประเทศในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ท่ีขยายขอบเขตไปสู่
กฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งหน่วยงานผูรั้บผิดชอบและข้อตกลงร่วมกันของสากลได้เร่ิมขึ้ น 
นับตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1970s เป็นตน้มา หลกัการพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงแนวคิดการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
เข้ากับสิทธิมนุษยชน คือ สิทธิในการมีชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี (Right to Live in Healthy 
Environment) ท่ีรับรองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยท์ุกคน ท่ีจะมี เสรีภาพ อย่างเท่าเทียมกนัใน
การมีสภาพแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ ให้การด ารงชีวิตอย่างได้อย่างดีและมีศักด์ิศรี(Man has the 
fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a 
quality that permits a life of dignity and well-being) แนวคิดในการอนุรักษท์รัพยากรร่วมกนัในมิติ
ของสากล ท่ีทุกประเทศมีสิทธิในการอนุรักษท์รัพยากรและ ส่ิงแวดลอ้มร่วมกนัน้ี มีการเร่ิมใชค้  าท่ี
เรียกว่ามรดกร่วมกนัของมวลมนุษยชาติ (Common Heritage of Mankind) ณ ท่ีประชุมสมชัชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ เพื่อพิจารณาหลกัการเก่ียวกบัการจดัการพื้นทอ้งทะเล (seabed) ท่ี ก าหนดว่า
เป็นสิทธิร่วมกนัของนานาประเทศ ไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหน่ึงโดยเฉพาะ หลกัการน้ีไดน้ ามา
เป็น ขอ้ก าหนดในสนธิสัญญากฎหมายทางทะเลด้วย ซ่ึงในมิติของการจัดการส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรร่วมกัน อาจมองได้ว่าเป็นจุดก าเนิดของการจัดการมรดกโลกร่วมกันของนานา
อารยประเทศ ท่ีมีพนัธกรณีในการให้การส่งเสริม  และสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ทั้งท่ีเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกทางวฒันธรรม ภายใตก้ารดูแลของ UNESCO เป็นหลกั (นทัมน คง
เจริญ, 2560) 
 หลกัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Conservation) ไม่ใช่การอยู่กับส่ิงแวดล้อม
โดยไม่ยอมรับเทคโนโลย ีหรือการพฒันาประเทศ แต่เป็นการท่ีเราจะอยู่ร่วมกบัส่ิงแวดลอ้มได ้โดย
ไม่รบกวนธรรมชาติ ไม่ก่อมลพิษ หรือผลกระทบกบัธรรมชาติควบคู่กบัการพฒันาประเทศ พฒันา
เทคโนโลย ีปัจจุบนัตามบา้นเรือน ชุมชนมีการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์จ านวนมาก 
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แต่ขาดการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีดี จึงท าให้เกิดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามชุมชนเป็น
จ านวนมาก หากเราน าหลกัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมาใช ้โดยมีการบริหารจดัการท่ีดี ใหค้วามรู้แก่ 
ประชาชน คนในชุมชน เขา้ใจถึงมลพิษท่ีเกิดจากการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ถูกตอ้ง บางคนทิ้ง
รวมกบัขยะทัว่ไปให้เทศบาลมาเก็บ ทางเทศบาลก็น าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปฝังกลบ สารเคมีท่ีอยู่ใน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เกิดการปนเป้ือนกบัดิน น ้ าใตดิ้น แลว้ชาวบา้นก็น าน ้ ามาอุปโภคบริโภค 
เกิดเป็นโรคต่าง ๆ สัตวท่ี์อยูใ่นดิน และแหล่งน ้าก็ตาย เกิดเป็นผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น การ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ การทิ้ง การท าลาย ใหก้บัคนในชุมชน องคก์าร
บริหารส่วนต าบล เทศบาล หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องทราบและมีข้อตกลงร่วมกัน มีกฎระเบียบ 
กฎหมายก าหนดชดัเจน จะท าให้คนในชุมชนมีชีวิตท่ีดี เพราะอยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีการใช้
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2.3.2  หลกัการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle (PP)) 
 จากขอ้จ ากดัของหลกักฎหมายท่ีมีอยู ่เช่น หลกักฎหมายละเมิด และหลกัการเร่ืองผูเ้สียหาย 
ว่าการจะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้ยุติการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายนั้น จะตอ้งมี
ความเสียหายเกิดขึ้นก่อน จึงจะสามารถด าเนินการทางกฎหมายต่อไปได ้แต่ในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม
และทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีลกัษณะ อย่างหน่ึงคือ หากเกิดความเสียหายขึ้นความเสียหายนั้น
อาจจะร้ายแรง และส่งผลกระทบอย่างส าคญัต่อระบบทางธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น การท่ีพืชหรือสัตว์
ประเภทหน่ึงอยู่ในภาวะใกลสู้ญพนัธุ์ เช่น แพนดาแดง (red panda) ท่ีเป็นสัตวใ์กลสู้ญพนัธุ์ ซ่ึงหาก
จ านวนของสัตวป์ระเภทน้ีลดลงเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีตวั ท าให้ไม่มากพอท่ีจะอยู่ไดเ้อง ตามธรรมชาติ 
เน่ืองจากการผสมพนัธุ์ตอ้งไม่ผสมกนัในสายเลือดเดียวกนั (การผสมพนัธุ์ในระหวา่งพี่นอ้ง พ่อแม่ 
หรือวงศญ์าติท่ีสายเลือดใกลชิ้ดกนัเกินไป จะท าใหลู้กท่ีเกิดมาอ่อนแอ ท่ีเรียกวา่ in breeding และจะ
สูญพนัธุ์ไปในท่ีสุด) การจะรักษาให้สัตวป์ระเภทน้ีคงอยูไ่ดต้ามธรรมชาติ ตอ้งด าเนินการก่อนท่ีจะ
สายเกินไป และหากเราปล่อยใหด้ าเนินไปจนถึงจุดท่ีไม่อาจหวนคืนกลบัมาไดอี้ก (irreversible) เรา
จึงจ าเป็นต้องป้องกันเอาไวก่้อน ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น หลกัการระวงัไวก่้อนน้ี ใช้รวมถึง
ปรากฎการณ์ท่ีเรายงัไม่เขา้ใจอย่างแทจ้ริงว่าเกิดอะไรขึ้น และสาเหตุของ การเกิดปรากฏการณ์นั้น
มาจากไหน อย่างไร เช่น การเกิดภาวะโลกร้อน หรือภาวะเรือนกระจก ดังนั้นจากข้อมูล ทาง
วิทยาศาสตร์เท่าท่ีเราพบ ท่ีพอจะสันนิษฐานได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้น จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการเพื่อป้องกนัไม่ให้เหตุการณ์เลวร้ายไปกว่าท่ีเป็นอยู่ จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎเกณฑ ์เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบติัการไวก่้อน เน้ือหาของหลกัการระวงัไวก่้อน มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ี
ไดม้าอนัเป็นสาเหตุของการ ด าเนินการระวงัไวก่้อนน้ี ตอ้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีเช่ือถือ
ได้ ไม่ได้เกิดจากจินตนาการ ดังเช่น กรณี  ภาวะโลกร้อน ซ่ึงมีสถิติและขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์
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อธิบายปรากฎการณ์น้ีอยู่ แมว้่าจะไม่สามารถช้ีชดัลงไปไดถึ้ง สาเหตุของปรากฎการณ์ไดอ้ย่างแน่
ชดั และยงัไม่อาจระบุถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตวา่จะก่อความเสียหายเท่าใด ในบริเวณใดบนพื้นท่ี
โลก แต่ก็สามารถบอกถึงแนวโนม้ท่ีก าลงัเกิดขึ้นได ้เป็นตน้ ผลท่ีอาจจะเกิดขึ้นของปรากฎการณ์น้ี 
จะเป็นผลกระทบอย่างส าคญัต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม (serious and irreversible harm) และผล
นั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ท่ีแพร่กระจายไปในวงกวา้ง และท่ีจะเกิดกับคนรุ่นต่อไป 
(global irreversible and trans-generation damage) ดังนั้ นจึงต้องมีมาตรการอะไรบางอย่าง เพื่อ
ป้องกนัส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น จึงไม่สามารถ “รอดูไปก่อน” ได ้มาตรการท่ีจะตอ้งด าเนินการนั้น ตอ้งมี
ลกัษณะท่ีเหมาะสมและไดส้ัดส่วนกบัระดบัความเสียหายท่ีจะ เกิดขึ้น เพื่อใหก้ารด าเนินการท่ีอาจมี
ค่าใชจ่้ายนั้น เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (cost-effective measure) เน่ืองจาก เราไม่สามารถหา้มกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมนุษยไ์ด ้เท่าท่ีท าไดค้ือการเปล่ียนภาระในการด าเนินการไปให้ผูท่ี้จะ ด าเนินกิจกรรม
นั้น ตอ้งสร้างมาตรการในการป้องกนั เช่น การศึกษาหาขอ้มูลว่ากิจกรรมท่ีตนเองจะด าเนินการนั้น 
ไม่ก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือหากจะมีผลกระทบ ก็จะมีมาตรการในการแกไ้ขปัญหาอย่างไร 
เป็นตน้ รูปแบบเช่นน้ี ในปัจจุบนันิยมกนัคือการท ารายงานผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ก่อนท่ีจะมี
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้มาตรการป้องกนัไวก่้อนน้ี ตอ้งอยู่
บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และมีขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือยนืยงัได ้กระท า โดยองคก์รท่ีมีความเช่ียวชาญ 
และเป็นกลาง ต้องมีความโปร่งใส และรับฟังความเห็นจากผูมี้ส่วนเก่ียวข้องและ  อาจได้รับ
ผลกระทบอย่างรอบดา้นทุกฝ่าย นอกจากน้ี ยงัตอ้งมีระบบควบคุมตรวจสอบว่าผูด้  าเนินการนั้นได ้
ปฏิบติัตามมาตรการป้องกันความเสียหาย อย่างแทจ้ริงหรือไม่ จึงจะสามารถบรรเทาหรือชะลอ
ไม่ใหส่ิ้งท่ีไม่พึง ประสงคท่ี์จะกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเกิดขึ้นในอนาคต (นทัมน คงเจริญ, 2560) 
 หลกัการระวงัไวก่้อน (Precautionary Principle (PP)) เป็นหลกัการท่ีค านึงถึงผลเสียหายท่ี
อาจจะเกิดขึ้ นในอนาคตและส่งผลร้ายแรง ซ่ึงไม่อาจจะรอให้เกิดปัญหาได้ ปัญหาเร่ืองขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนก็เช่นเดียวกนั ไม่อาจจะรอให้มีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีแน่นอน ควร
ด าเนินการจดัการขยะไปก่อน เพราะไม่สามารถจะรอให้เกิดความเสียหายได ้เพราะหากเกิดความ
เสียหาย การจะเขา้ไปด าเดินการแกไ้ขอาจจะไม่ทนัการหรือตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะกลบัมาเป็นปกติ  
และหากไม่มีกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีระบุชดัเจนในเร่ืองการทิ้ง การก าจดั และการจดัการขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีดี ก็จะส่งผลเสียต่อคนในชุมชน มีปัญหาเร่ืองสุขภาพท่ีมาจากสารเคมีอนัตรายใน 
ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ เกิดผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งมลพิษในดิน ในน ้า และในอากาศ หากมีการทิ้ง 
ไม่ถูกวิธี  หรือมีการก าจัดไม่ถูกต้อง จากปัญหาระดับชุมชน ก็จะขยายไปสู่ระดับจังหวัด
ระดบัประเทศ รวมถึงระดบัโลกได ้ดงันั้นการออกกฎหมายเร่ืองการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
ชุมชนโดยอาศยัหลกัการระวงัไวก่้อนจะช่วยป้องกนัไม่ให้ไม่เกิดความเสียหายในอนาคตได ้"การท่ี



18 

ไม่ต้องรอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีแน่นอน ก็ควรด าเนินการจัดการขยะไปก่อน เพราะไม่
สามารถจะรอใหเ้กิดความเสียหายได"้ 

2.3.3  หลกัผู้ก่อมลพษิเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle (PPP)) 
 หลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายน้ีมาจากพื้นฐานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เก่ียวกับการใช้
ประโยชน์สูงสุด จากทรัพยากร และในกระบวนการผลิต ผูป้ระกอบการตอ้งการจะลดตน้ทุนการ
ผลิต จึงผลกัภาระในการจดัการ บางอย่างไปสู่สังคมภายนอก (externalized cost) ยกตวัอย่างเช่น 
การผลิตจากโรงงานเกิดน ้ าเสียท่ีปนเป้ือนสารเคมี แทนท่ีโรงงานนั้นจะบ าบดัให้มีคุณภาพดีดงัเดิม 
ก่อนท่ีจะปล่อยน ้ าเสียนั้นลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ แต่เน่ืองจากการบ าบดันั้นมีค่าใช้จ่าย ตอ้งติดตั้ง
ระบบบ าบดัน ้า รวมทั้งการเปิดใชร้ะบบตอ้งเสียใชจ่้ายทั้งส้ิน ซ่ึง นบัเป็นตน้ทุนท่ีผูป้ระกอบการตอ้ง
เพิ่มขึ้น หากแบกภาระนั้นเอง หรือหากจะผลกัใหผู้บ้ริโภค ซ่ึงก็ท าใหร้าคาสินคา้ แพงขึ้นอยูดี่ ดงันั้น 
ทางท่ีจะลดตน้ทุนคือการผลกัภาระให้แก่สังคม คือเม่ือปล่อยน ้ าเสียท่ีไม่ได้บ าบดัลงสู่แหล่งน ้ า
สาธารณะ สังคมตอ้งแบกรับภาระในการบ าบดัน ้ าเสียนั้น โดยรัฐหรือชุมชนตอ้งเป็นผูจ้ดัการ ทั้งท่ี
ผูป้ระกอบการ เป็นผูไ้ดป้ระโยชน์จากการประกอบกิจการ ดงันั้น จึงเกิดแนวความคิดท่ีวา่ ใครเป็นผู ้
ก่อมลพิษ ก็ตอ้งรับผิดชอบใน ค่าใชจ่้ายในการบ าบดัมลพิษนั้น ตน้ก าเนิดของหลกัการผูก่้อมลพิษ
เป็นผูจ่้ายน้ีเร่ิมจากการสนับสนุนขององค์การเพื่อความร่วมมือทาง  เศรษฐกิจและการพฒันา 
(Organization for Economic Co-Operation and Development – OECD) ท่ีก าหนด ไว้ในแนวทาง
เก่ียวกบันโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (PECD Guiding Principles 
Concerning the International Economic Aspects of Environmental Policies) เ ม่ื อ ปี  1972 ได้วาง
หลกัเกณฑ์ ทัว่ไป ว่าผูก่้อมลพิษความเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใชจ่้ายเพื่อป้องกนัและควบคุมมลพิษ 
เพื่อใหส้ภาพแวดลอ้มอยูใ่น สภาพท่ีดี โดยการด าเนินตามมาตรการท่ีรัฐก าหนดขึ้น และค่าใชจ่้ายใน
การผลิตเหล่าน้ี ก็ควรจะสะทอ้นอยู่ใน ราคาสินคา้ ท่ีเป็นตน้ทุนในการผลิตท่ีแทจ้ริง ใจความส าคญั
หลกัของเร่ืองน้ีคือการผลกัค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตน้ทุนใน การผลิต (internalization) ให้สะทอ้นอยู่ใน
ราคาของสินคา้และบริการท่ีเป็นจริงในสังคม จะท าให้กระบวนการผลิต  ท่ีใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
และสร้างมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มได้ระวงัให้มากขึ้น ในการจะด าเนินการแนวความคิดน้ีได้ขยาย
ขอบเขตไปสู่การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มว่า ผูท่ี้มีส่วนท าให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ก็สมควรมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นดว้ย เช่น ผูท่ี้ใชสิ้นคา้เหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็น การใช้
น ้า การใชถุ้งพลาสติก ยิง่ใชม้ากยิง่ก่อผลกระทบใหส้ิ้นเปลืองและตอ้งก าจดัของเสีย จึงเกิดหลกัผูใ้ช้
เป็นผูจ่้าย (User Pays Principle – UPP) และจากฐานคิดเดียวกนัน้ี หลกัการไดข้ยายไปรวมไปถึงผูท่ี้
ไดรั้บประโยชน์ จากส่ิงแวดลอ้มท่ีดีเช่น คุณภาพอากาศท่ีดี แหล่งน ้ าท่ีสะอาดอนัมีค่าใชจ่้ายในการ
บ าบดัส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีทั้งส้ิน (นทัมน คงเจริญ, 2560) 
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 หลักผู ้ก่อมลพิษเป็นผู ้จ่าย (Polluter Pays Principle (PPP)) จะเป็นหลักการท่ีเน้นให้
ผูป้ระกอบการแสดงตน้ทุนของสินคา้ท่ีแทจ้ริง และภาระในการบ าบดัหรือจดัการมลพิษตอ้งมาจาก
ตวัผูผ้ลิตเองไม่ใช่ รัฐบาล หรือประชาชน คนในชุมชนเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่าย ปัญหาการจดัการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนจะหมดไปถ้าน าหลักการน้ีมาใช้ เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาจาก
แหล่งก าเนิดโดยตรง กล่าวคือหากโรงงานจะผลิตสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ใชส้ารเคมีท่ีมีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของผูใ้ชน้อ้ยท่ีสุด เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการก าจดั หรือบ าบดั หลายประเทศมีกฎหมายให้บริษทัผูผ้ลิต ออกค่าใช้จ่ายในการ
บ าบดั หรือก าจดั หรือรับคืนผลิตภณัฑ์ของบริษทั เม่ือช ารุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได ้มี
สถานท่ีรับคืนผลิตภณัฑผ์่านร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย บริษทัอาจส่งก าจดัเอง ออกค่าใชจ่้ายเอง โดยมี
รัฐบาลช่วยออกค่าใช้จ่าย และให้ประชาชนออกดว้ยแต่คิดค่าใช้จ่ายไม่แพง บางบริษทัสามารถน า
กลบัมา Recycle เอากลบัมาใช้ใหม่ได ้โดยไม่เสียค่าก าจดั ดว้ยเหตุน้ีท าให้หลายบริษทัผลิตสินคา้
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น เพื่อลดตน้ทุนของตนเอง 

2.3.4  หลกัการมีส่วนร่วม (Public Participation)  
 ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้น ส่วนส าคญัคือกิจกรรมของมนุษยท่ี์ผลิตและบริโภค ดงันั้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือในการปรับพฤติกรรมของสังคม 
เช่น การลดการบริโภคท่ีส้ินเปลืองและไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ปรับพฤติกรรมในการใชพ้ลงังาน รวม
ไปถึงการปฏิบติัการร่วมในการ คุม้ครองทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การไม่จบัปลาในฤดูวางไข่ 
ไม่จบัสัตวน์ ้ าดว้ยวิธีการท่ีท าลายระบบนิเวศน์ เช่น ระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือใชอ้วนรุนอวนลาก เป็น
ตน้ การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น อาจท าไดท้ั้งในฐานะปัจเจกบุคคล เช่น แต่ละคนลดการใช้
ถุงพลาสติก หรืออาจจะด าเนินการเป็นชุมชน เช่น การดูแลเหมืองฝายและการจดัการป่าชุมชน ซ่ึง
เป็นรูปแบบของการด าเนินการโดยส่วนรวม เน่ืองจากการกระท าแบบเด่ียวเพียงล าพงั ไม่สามารถ
แกปั้ญหาท่ีระบบท่ีใหญ่กว่านั้นได ้เช่น การหนัมาใชข้วดน ้ าของตวัเอง และใชก้ารเติมน ้ า แทนท่ีจะ
ซ้ือน ้ า จากขวดน ้ าพลาสติก เป็นคร้ังแลว้ก็ทิ้ง แต่ระบบของสังคมก็ตอ้งเอ้ืออ านวยดว้ย เช่น การมีตู้
น ้ าสาธารณะท่ีสะอาด ปลอดภยัให้คนทัว่ไปไดเ้ติมน ้ าได ้รวมไปถึงระบบของสังคมดว้ย เช่น การ
ก าหนดนโยบายทางการเมือง (political will) ให้เอ้ือกับพฤติกรรมในการคุ ้มครองและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มด้วย ดังนั้นภายใตห้ลกัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มน้ี มี
หลักการสนับสนุนในหลายด้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้ ได้แก่ สิทธิในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและจดัท าแผน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและ
ด าเนินการ และสุดทา้ยหากมีการท าลายทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการ
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เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ โดยด าเนินการฟ้องร้องให้หน่วยงานรัฐท่ีมีหน้าท่ีต้อง ดูแล 
รับผิดชอบ ใหด้ าเนินการเพื่ออนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มนั้นไดด้ว้ย 
 แนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั อนัเป็นกลยุทธ์ในการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ คือ
การให้ ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยพื้นฐานจากการบูรณาการ ซ่ึง
หมายถึงการค านึงผลให้รอบด้าน การท่ีประชาชนเขา้มาร่วมจดัการมีมิติท่ีหลากหลาย ทั้งท่ีเป็น
ทางการ จากหน่วยงานรัฐ ส่วนกลางและทอ้งถ่ิน องคก์รพฒันาเอกชน และชุมชนตามธรรมชาติทั้ง
จากการรับรู้ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อความเขา้ใจใน ขณะเดียวกนัก็เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลแก่หน่วยงานรัฐท่ี
รับผิดชอบด าเนินการด้วย การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมโดยประชาชน สามารถน าเอา
ความรู้ ความเขา้ใจตลอดจนถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีจะเป็นผูท่ี้ด าเนินการได้
ดีท่ีสุด หากมีความรู้ความเขา้ใจ และตระหนักถึง ความส าคญัของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม บน
พื้นฐานของการอนุรักษ ์ท าให้ลดภาระเก่ียวกบัก าลงัคนภาครัฐ ดงันั้นหากจะให้ชุมชนเป็นผูพ้ิทกัษ์
ส่ิงแวดลอ้ม (stewardship) ความส าคญัคือให้ชุมชนนั้นเห็นความจ าเป็น และ ไดรั้บประโยชน์จาก
ส่ิงแวดล้อม เช่น สภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี ทรัพยากรธรรมชาติกลับดีขึ้น ระบบนิเวศน์และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของชุมชน รวมไปถึงชุมชนท่ีพึงพิงอยู่กับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เหล่านั้นต้องมีส่วนในการตัดสินใจ และร่วมด าเนินการ ทั้งน้ีการจัดการ
ดงักล่าวตอ้งค านึงถึงความหลากหลายของชุมชน ท่ีอาจมีวิธีการท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ระบบกฎหมาย
ตอ้งเปิดโอกาสใหมี้ความยดืหยุน่ในการจดัการ โดยการยอมรับกฎเกณฑใ์นการจดัการตามวิถี  
ชุมชนดว้ย ดงันั้นในสังคมหน่ึงอาจมีระบบกฎหมายท่ีเขา้มาจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มได้
หลายระดบั (legal pluralism) วิธีการอาจจะแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี เพื่อน าไปสู่เป้าหมายคือ 
การจดัการแบบมีส่วนร่วมและท าให้ ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มมีความอุดมสมบูรณ์ (นทัมน คงเจริญ, 
2560) 
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 ภาพท่ี 2 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 หลกัการมีส่วนร่วม (Public Participation) ถือเป็นหลกัการท่ีตอ้งอาศยัการบูรณาการจากทุก
ภาคส่วนเขา้มาแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนสามารถอาศยัหลกัการน้ี
ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนได้ โดยต้องได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน 
หน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐบาล เอกชน เข้ามาช่วยกันหาแนวทางในการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดแนวทางตั้งแต่การผลิต จนถึงการก าจดัตามวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ 
(Product life cycle) ดงัน้ี ผูผ้ลิต: ให้โรงงานท่ีผลิตสินคา้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้วตัถุดิบ สารเคมี 
ท่ีส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด และรับคืนผลิตภณัฑข์องตนเอง, ผูบ้ริโภค: คนในชุมชน
แยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทิ้งตามจุด วนัเวลาท่ีก าหนด หรือส่งคืนโรงงานตามร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย 
และมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการขยะอิ เล็กทรอนิกส์
หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน ก าหนดวนัเวลา จุดท่ีรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือประสานงานกับ
โรงงานท่ีผลิต เป็นตวักลางในการรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่งคืนโรงงาน หรือรับก าจดัเอง หรือส่ง
ก าจดัตามวิธีท่ีถูกตอ้ง, รัฐบาล ออกกฎหมายการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนโดยเฉพาะ และ
ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ ให้บริษทัเอกชนท่ีผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือประชาชนคนในชุมชน 
และหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินทราบ และควบคุมใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย (ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด, 
2533, หนา้ 135) 
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 ดังนั้ นการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนจึงจะหมดไป ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การมี
ส่วนร่วมในการจัดการ และความตั้ งใจจริงในการแก้ไขปัญหาจะท าให้การจัดการขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ประสบความส าเร็จในท่ีสุด 

2.3.5  หลกัความรับผิดชอบ (Responsibility) หลกัความรับผิดชอบ 
 ในขอบเขตของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คือ แนวคิดท่ีอธิบายถึงกรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่
ส่ิงแวดลอ้มขึ้น ตอ้งมีผูท่ี้รับผิดชอบท่ีจะชดเชยความเสียหายนั้น พร้อมกบัการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม
ให้ กลบัคืนมา ซ่ึงแมว้่าในทางกฎหมายจะมีหลกักฎหมายเร่ืองความรับผิดในมูลละเมิดอยู่แลว้ แต่
ในหลกัการทางกฎหมายส่ิงแวดลอ้มน้ี ตระหนกัถึงขอ้จ ากดั ของละเมิดดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
ยิง่ไปกวา่นั้นกฎหมายละเมิดซ่ึง เป็นกฎหมายภายใน อาจไม่สามารถน ามาบงัคบัใชก้บัความรับผิดท่ี
มีมิติขา้มพรมแดนของรัฐได ้เบ้ืองตน้หลกัความรับผิดชอบน้ีเร่ิมจากทฤษฎีความผิด (Fault Theory) 
ในกฎหมายละเมิด ท่ีก าหนดให้ผูท่ี้กระท า หากเป็นการจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ถือว่ามีความผิด 
และตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายอนัเกิดจากการกระท า หรือการละเลยไม่กระท าเม่ือมีหน้าท่ี 
หลกักฎหมายละเมิด ต่อมาขยายขอบเขตของความรับผิดชอบมา สู่ทฤษฎีรับภยั หรือ รับผิดทั้งท่ี
ไม่ไดจ้งใจหรือประมาทเลินเล่อ (No Fault Theory) แต่เพราะเป็นผูอ้ยู่ในฐานะบางอย่าง เช่น เป็น
นายจ้าง หรือเป็นผูป้ระกอบการ ท่ีได้ผลก าไรจากการประกอบการนั้น (Product Liability) และ 
ทฤษฎีล่าสุดของกฎหมายละเมิดคือ ความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) ท่ีเม่ือด าเนินการในส่ิงท่ี
เส่ียงอันตราย  หรือผลของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้ นนั้นร้ายแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง 
กฎหมายก าหนดให้ต้องรับผิดใน ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น เช่น ผูค้รอบครองทรัพย์อันตราย เช่น 
สารเคมีท่ีอาจระเบิดได ้หรือธาตุกมัมนัตรังสี เป็นตน้ แต่เน่ืองจากหลกักฎหมายละเมิดมีขอ้จ ากดัใน 
เร่ืองภาระการพิสูจน์ ท่ีโดยทัว่ไป ผูก้ล่าวอา้งตอ้งเป็นผูน้ าสืบ เวน้แต่เป็นกรณีความรับผิดเด็ดขาด 
รวมไปถึงข้อจ ากัดเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผลว่าต้อง  แสดงให้เห็นว่าความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นนั้น มาจากการกระท าของผูล้ะเมิด ซ่ึงเป็นไปไดย้ากและอาจมีค่าใชจ่้ายสูง ในการ
ด าเนินการ ในทางกฎหมายส่ิงแวดลอ้มจึงไดก้ าหนดแนวทางส าหรับผูป้ระกอบการว่าควรมีความ
รับผิดชอบ ในการด าเนินกิจการของตนเอง การแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น
จากระบบการผลิตของ ผูป้ระกอบการ ทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้น หลกัการในเร่ืองน้ีเร่ิมจาก
การก าหนดแนวทางให้เป็นเคร่ืองจูงใจ  ให้มีการวางแผน การตดัสินใจ และ  ก าหนดกฎเกณฑ์ท่ี
เหมาะสม โดยการหารือร่วมกับลูกจ้าง และชุมชน ว่าจะมีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม รับผิดชอบต่อทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งลูกจา้ง ผูบ้ริโภคและสังคม เพื่อเป็นผูป้ระกอบการท่ี
ด าเนินการ อย่างมีธรรมาภิบาล เคร่ืองมือในการสร้างแรงจูงใจน้ี ไดแ้ก่ การลดหย่อนภาษี และการ
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ออกใบอนุญาต ประกอบการพิเศษให้ เพื่อเป็นผูป้ระกอบการท่ีดีเด่นกว่าผูป้ระกอบการทัว่ไป 
รวมถึงระบบการควบคุมทางการเงิน (auditing) ท่ีแหล่งทุนจะก าหนดให้ผูรั้บการสนบัสนุนด าเนิน
กิจการอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น การลดของเสียจากกระบวนการผลิต (zero waste or safe 
waste) โดยการตรวจสอบบญัชีและรายงานผลการด าเนินการเป็นตน้ และท่ีนิยมในปัจจุบนัคือ การ
ด าเนินกิจการท่ีรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) คือ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององค์กร หมายถึงการด าเนินกิจการภายใตห้ลกัจริยธรรมและมี การ
บริหารจดัการท่ีดี ท่ีให้ความเป็นธรรมแก่ลูกจา้ง มีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั และลด
การก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้น้อยท่ีสุด รวมไปถึงการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มให้ดีขึ้น 
กลไกทางกฎหมายท่ี กล่าวมาน้ี เป็นรูปแบบของแรงจูงใจ ท่ีอาจมีมาตรการบงัคบัท่ีไม่เด็ดขาด (soft 
law) และจดัอยู่ในรูปแบบของการสมคัรใจในการควบคุมกิจการด้วยกฎเกณฑ์ของตนเอง (self-
regulation) ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องอาศัยแรงผลักดัน จากสังคม เช่น พลังของผูบ้ริโภคท่ีจะหันไป
สนบัสนุนผูป้ระกอบการท่ีด าเนินกิจการอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงโครงสร้างของรัฐใน
การสนบัสนุนใหกิ้จการเหล่าน้ี อยูร่อดได ้นอกจากในการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต
แล้ว หลักความรับผิดชอบยงัได้ครอบคลุมถึง  หน้าท่ีของบุคคลทุกคนท่ีจะต้องร่วมกันในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มร่วมกัน เพราะถือว่าเราทุกคนอยู่ ร่วมกัน เม่ือแต่ละคนมีชีวิต
ความเป็นอยู ่ท่ีกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทุกคนตอ้งกินตอ้งใช ้ในขณะเดียวกนั ทุกคนก็ ตอ้งการอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีดี ดงันั้นทุกคนจึงมีหน้าท่ีตอ้งดูแลส่ิงแวดลอ้มด้วยกัน (common responsibility) 
ความรับผิดชอบร่วมกนัน้ีคาดหวงัให้ทุกระดบั นบัตั้งแต่รัฐ ในทุกรัฐ ไม่ว่าจะเป็นท่ีใดก็ตาม แต่ใน
เม่ือความจริงรัฐ แต่ละแห่งมีความสามารถต่างกนั ระดบัการพฒันาแตกต่างกนั ดงันั้นศกัยภาพและ
การจะให้ความร่วมมือก็ย่อม ต่างกนัไปดว้ย หลกัการในเร่ืองความรับผิดชอบร่วมกันในระดับท่ี
ต่างกัน (Common But Differentiated Responsibility – CBDR) ท่ีมีการริเร่ิมหลักการน้ีอย่างเป็น
ทางการในการประชุมท่ีริโอเดอจาเนโร ในปี 1992 หลกัการน้ีไดรั้บรองในขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ
ต่อมา เช่น ในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol, 1997) และพิธีสาร มอนทรีออล (Montreal Protocol) 
อย่างไรก็ดีหลักการน้ีย ังมีหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศพัฒนา  แล้ว เช่น 
สหรัฐอเมริกา ท่ียงัไม่ยอมใหส้ัตยาบนั และยงัคงถกเถียงกนัในเวทีระหวา่งประเทศ (นทัมน คงเจริญ
, 2560) 
 หลกัความรับผิดชอบ (Responsibility) ถือเป็นหลกัการท่ีผูผ้ลิต หรือผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์ 
ก่อให้เกิดมลพิษซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งมีความรับผิดตามกฎหมาย ตอ้งเสียค่าปรับ ค่า
ก าจดั ค่าบ าบดัมลพิษ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นกนั หากพบว่าผูผ้ลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปล่อย
มลพิษสู่ส่ิงแวดลอ้ม หรือผลิตสินคา้ท่ีย่อยสลายยาก ก าจดัยาก จะตอ้งเสียค่าปรับในการท่ีเป็นผูก่้อ
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มลพิษ รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีมีการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือมีการก าจดัท่ีไม่ถูกวิธีก็ตอ้ง
เสียค่าบ าบดั หรือก าจดัดว้ยเช่นกัน ปัจจุบนัหลายประเทศมีกฎหมายเร่ืองการก าหนดบทลงโทษ 
และให้สิทธิพิเศษแก่บริษทัท่ีมีการผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การลดภาษี การให้
เขา้ถึงการกูเ้งินเพื่อการลงทุน การสนบัสนุนเทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ดงันั้นการ
น าหลกัการน้ีมาใชจ้ะช่วยให้ผูผ้ลิตสนใจผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
ผูบ้ริโภคไม่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงสู่ส่ิงแวดลอ้มโดยตรง หรือมีการก าจดัโดยวิธีการท่ีไม่ถูกตอ้ง 
เพราะจะถูกด าเนินคดีเสียค่าปรับ ค่าก าจดั หรือค่าบ าบดัได ้ท าให้มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน
นอ้ยลง การจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนก็ง่ายขึ้นตามมา 

2.3.6  หลกัการพฒันาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) 
 หลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ในทางกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม เร่ิมตน้จากองคก์ารสหประชาชาติ เม่ือ
พ.ศ. 2526 ได้ จัดตั้ งสมัชชาโลกว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on 
Environment and Development หรือท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า Brundtland Commission) ท าการศึกษา
และเผยแพร่ในรายงาน ช่ือ Our Common Future เพื่อเรียกร้องให้สังคมโลกไดต้ระหนกัถึงทิศทาง
ของการพฒันาท่ีใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างส้ินเปลือง และ เสนอแนะให้เปล่ียนวิถีทางในการ
พฒันาให้ค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและขอ้จ ากดัของธรรมชาติให้มากขึ้น และไดเ้สนอทางปฏิบติัท่ีเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้นในการประชุมทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาต่อมา ในท่ีประชุมสุดยอดระดบั 
โลกว่าด้วย ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (UN Conference on Environment and Development: 
UNCED) หรือท่ี เรียกวา่ Earth Summit เม่ือพ.ศ 2535 และนานาประเทศทัว่โลกไดล้งนามรับรองใน
แผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) ก าหนดแนวทางในการพฒันาวา่ “การพฒันาเศรษฐกิจท่ีรับผิดชอบ
ต่อสังคม ในขณะเดียวกนัก็ให้ความ คุม้ครองฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อผลประโยชน์ของ
คนในรุ่นต่อไป” และในปีพ.ศ. 2545 มีการประชุม โดยเฉพาะในการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (World Summit 
on Sustainable Development – WSSD)  
 ก าหนดกรอบการพฒันาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs 2015) 
วา่ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศต่าง ๆ ใน โลกจะมุ่งเป้าหมายของการพฒันาไปในทิศทางอยา่งไร รวมถึง
ให้การสนับสนุนประเทศท่ีก าลังพฒันาให้สามารถ  บรรลุเป้าหมายได้ร่วมกัน และในปัจจุบัน
เป้าหมายของการพัฒนาในชุดใหม่ คือ เป้าหมายการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development 
Goals – SDGs) โดยมีเป้าหมายว่า ภายในปี 2030 การพฒันาของโลกจะตอ้งไปสู่ ทิศทางการพฒันา
ท่ีย ัง่ยืน โดยก าหนดเป้าหมายของการพฒันาท่ีระบุไว ้ ขอ้14 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มใน
การพฒันาท่ีย ัง่ยืนน้ี มีแผนปฏิบติัการเฉพาะดา้น ไดแ้ก่ การจดัการ น ้าและสุขาภิบาล การมีพลงังาน
ท่ีสะอาดในทุกพื้นท่ีและทุกคนเขา้ถึงได้ การเตรียมความพร้อมกับการ เปล่ียนแปลงของสภาพ
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ภูมิอากาศ การใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล และการใชป้ระโยชน์ ทรัพยากร
ทางบก เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน จากความพยายามเหล่าน้ี รวมถึงแรงกดดนัจากองค์กรระหว่าง 
ประเทศรวมทั้งแหล่งทุน เพื่อการพฒันาต่าง ๆ เป็นแรงจูงใจและกรอบการพฒันาให้ผูป้ระกอบการ
และภาครัฐต้องด าเนินการ ภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีก็ต้องสอดรับกับ
แผนปฏิบติัการของเป้าหมายการ พฒันาท่ีย ัง่ยืนน้ี อย่างไรก็ดี การด าเนินการน้ีหากมองจากมุมมอง
ทางด้านกฎหมายยงัถือเป็น soft law หรือแรงจูงใจใน การด าเนินการและเป็นภาพลักษณ์ของ
ผูป้ระกอบการ (positive effect) ยงัคงเป็นหลกัการอย่างกวา้งเท่านั้น แนว การปฏิบติัขององค์กรท่ี
นบัวา่กา้วหนา้กวา่และมีสภาพบงัคบัท่ีเขม้แข็งกวา่องคก์รอ่ืน คือ องคก์ารเพื่อความร่วมมือ และการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) เป็น 
องคก์รระหวา่งประเทศของกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ท่ีนบัเป็นกลุ่ม
ท่ีชดัเจนใน การก าหนดแนวทางของการประกอบธุรกิจท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ท่ีนบัเป็นเอกสารทาง
กฎหมายท่ีก าหนด หลกัเกณฑ ์อนัมีผลบงัคบัใช ้เช่นการก าหนดหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายดงัท่ี
ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ ส าหรับกลุ่มประเทศท่ีก าลงัพฒันา เช่น ประเทศไทย การก าหนดเป็นกรอบเพื่อ
ส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน นับว่าเป็นกลไกท่ีเสริมให้ผูป้ระกอบการมีแนวทางท่ีรัฐสนับสนุนเป็น
แรงจูงใจอย่างหน่ึง เพื่อก าหนดทิศทางการ พฒันาเท่านั้น เท่าท่ีท าไดค้ือแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ตอ้งก าหนดการปฏิบติัตามแผนพฒันา ฯ น้ี อยา่งชดัเจนกบัหน่วยงานของรัฐก่อน จึง
จะสามารถนาพาใหภ้าคเอกชนท่ีเป็นคู่สัญญากบัรัฐปฏิบติัตาม ในความเป็นจริงมีผูป้ระกอบการบาง
แห่งสามารถนาแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนืไปใชบ้งัคบักบัองคก์รของตนเองไดผ้ลเป็น อย่างดีก็มีอยู่
บา้ง (นทัมน คงเจริญ, 2560) 
 หลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) เป็นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดย
มีการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมี และอนุรักษไ์วใ้หก้บัรุ่นต่อ ๆไป โดยมีการส่งเสริมใหบ้ริษทัต่าง ๆ
น าหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไปใช ้โดยมีการสนบัสนุนจากรัฐบาล แหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร สามารถใชแ้ข่งขนักบับริษทัอ่ืน ๆได ้ดงันั้น 
หากบริษทัท่ีผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์น าหลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนมาใช้ จะท าให้มีการผลิต
สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น จะช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนให้นอ้ยลง และขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ก็จะกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ยลง การจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนจะมีการ
จดัการท่ีง่ายขึ้น เม่ือมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นตามมา 

2.3.7  หลกัความยุติธรรมทางส่ิงแวดล้อม (Environmental Justice) 
 หลกัการทางกฎหมายดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นเน้ือหาของกฎหมายในหลายเร่ือง เช่น สิทธิ
ในส่ิงแวดลอ้ม ท่ีดี หลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย เป็นตน้ เป็นหลกัการท่ีเรียกวา่กฎหมายสารบญัญติั 
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(substantive law) คือ กฎหมายในเชิงเน้ือหา ท่ีอธิบายถึงขอ้กฎหมายต่าง ๆ ในขณะเดียวกนักระบวน
ยุติธรรมก็ส าคญัเช่นเดียวกนั ท่ีจะท าให้บุคคลไดรั้บความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกนั ซึงหลกัการ
ในทางท่ีสองน้ี เรียกวา่กระบวนการยุติธรรม การบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือกฎหมายวา่ดว้ยวิธีพิจารณา
คดี (procedural law) คือเป็นกฎหมายท่ีก าหนดถึงขั้นตอนในการพิจารณาคดี ในเชิงกระบวนการ 
หลักการทั้ งสองประการน้ีต้องด าเนินไปควบคู่กัน หากมีแต่กฎหมายสารบัญญัติ แต่ไม่มี
กระบวนการ บังคับใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ การคุ ้มครองสิทธิตามกฎหมายย่อมไม่เกิด
ประสิทธิผลขึ้น ในทางกฎหมายส่ิงแวดลอ้มก็เช่นกนั การพิจารณาควบคู่กนัไประหวา่งหลกัการของ
กฎหมายทั้งส่วนท่ี เป็นเน้ือหาสาระ และส่วนท่ีเป็นวิธีพิจารณาคดีโดยจะอธิบายจากหลกัความ
ยุติธรรมทางส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็น แนวคิดท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของสังคม ท่ีเร่ิมตระหนักถึง
ปัญหาของส่ิงแวดลอ้ม และเม่ือเร่ิมมีการบญัญัติ กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มเฉพาะอย่าง เช่น 
อากาศ น ้ า และสารเคมีอนัตราย ส่ิงท่ีเกิดขึ้นต่อมาคือการเรียกร้อง ให้ทุกคนในสังคมได้รับสิทธิท่ี
จะมีชีวิตอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีอยา่งเท่าเทียมกนั จากความจ าเป็นท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดข้องวิถีชีวิตท่ี 
ตอ้งด ารงอยู่ มีกระบวนการผลิตและการบริโภคในสังคมท่ีตอ้งใชท้รัพยากรธรรมชาติ และส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่เราสามารถปรับเปล่ียนวิถีทางแบบเดิมนั้น ใหค้  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มใหม้าก
ขึ้น การสร้างให้เกิดสมดุลระหว่างการอยู่รอดของมนุษยก์บัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ให้เกิดความ
เป็นธรรมทั้งต่อมนุษยแ์ละต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 หลกัการเร่ืองความเป็นธรรมทางส่ิงแวดลอ้มน้ี จ าแนกออกเป็น 2 เร่ือง ไดแ้ก่ ความเป็น
ธรรมทาง ส่ิงแวดลอ้มในเชิงเน้ือหา และความเป็นธรรมทางส่ิงแวดลอ้มในเชิงกระบวนการ 
  ความเป็นธรรมทางส่ิงแวดล้อมในทางเน้ือหา (Substantive Environmental Justice) 
โดยทัว่ไปในทางเน้ือหาท่ีเป็นภาพรวมของกฎหมายต่าง ๆ ท่ีมีขึ้นเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มนั้น มีหลกั
ในการ อธิบายท่ีส าคญัอยู ่2 ประการ ไดแ้ก่  
  1) การรักษาสมดุลระหวา่งชีวิตความเป็นอยูข่องคน และการด ารงอยูข่องธรรมชาติ 
“คนอยู่ได ้ส่ิงแวดลอ้มอยู่ได”้ ดงันั้นการมีกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีหลากหลายดา้นน้ี ก็เพื่อให้คนมี
ชีวิตท่ีปกติสุข แต่หากคนแสวงประโยชน์จากธรรมชาติมากเกินไป จนธรรมชาติไม่สามารถจะ
รองรับได ้ธรรมชาติถูกท าลาย เส่ือมโทรมลง ก็จะส่งผลร้ายต่อวิถีชีวิตของคน ให้อยู่ไม่ไดเ้ช่นกนั 
ดงันั้นการด ารงชีวิตของคนก็ตอ้งค านึงถึง และรักษาสมดุลใหธ้รรมชาติอยูไ่ดด้ว้ยเช่นกนั 
  2) ความเป็นธรรม ระหวา่งผูค้นในสังคมดว้ยกนัเอง ความเสมอภาคระหวา่งคนใน
สังคม ทั้งสองมิติ กล่าวคือ ในมิติแรกของคนท่ีอยู่ร่วมสมยักนั ไม่วา่จะอยูท่ี่ใด มีฐานะ เพศ หรือเช้ือ
ชาติใด ก็ต้องได้รับสิทธิใน ส่ิงแวดล้อมท่ีดีเสมอกัน (intra-generation) เช่น สิทธิในการมีน ้ าท่ี
สะอาดในการอุปโภคบริโภค เท่าเทียมกนั ตวัอย่างของบางพื้นท่ี ซ่ึงชุมชนไม่มีแหล่งน ้ าสะอาดใช้ 
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ไม่มีน ้าประปาใช ้แหล่งน ้าแห่งเดียวของชุมชนปนเป้ือนมลพิษ เป็นตน้ ในอีกมิติคือความเป็นธรรม
ระหว่างคนรุ่นน้ี และคนรุ่นต่อไปในอนาคต ในความเป็นจริงของสังคม คนในรุ่นปัจจุบนัเป็นผู ้
ตดัสินใจและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ หากคนเหล่าน้ี ใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลืองและไม่เหลือสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี หรือสภาพท่ีไม่อาจหวนคืนกลบัมาดีไดอ้ย่างเดิม คนรุ่นต่อไปในอนาคตก็จะตกอยู่
ในสภาพท่ีทรัพยากรเส่ือมโทรมและสูญหายไป เช่น การท่ีสัตวป่์าสูญพนัธุ์ แร่ธาตุต่าง ๆ หมดไป 
โลกร้อนขึ้น เกิดภาวะเรือนกระจก เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบอยา่งมากต่อคนในรุ่นต่อไป ดงันั้นการใช้
ชีวิตของคนรุ่นปัจจุบนั ตอ้งค านึงถึงคนในรุ่น ต่อไปให้เขาไดมี้ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี เช่นน้ีเรียกว่าความ
เป็นธรรมในระหวา่งรุ่น (inter-generation) 
 ความเป็นธรรมทางส่ิงแวดลอ้มในเชิงกระบวนการ (Procedural Environmental Justice) ใน
การด าเนินการเม่ือมีเป้าหมายท่ีดี วิธีการก็ตอ้งดีและถูกตอ้งดว้ย ดงันั้นในส่วนของกระบวนการเพื่อ 
ความยุติธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม มีแนวคิดพื้นฐานมาจากหลกัประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ในการ
ร่วมแสดงความ คิดเห็น และร่วมตดัสินใจ ดงันั้น เพื่อใหก้ระบวนการบรรลุเป้าหมายของการมีส่วน
ร่วมในการจดัการ สิทธิท่ี ประกอบกนัขึ้นให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมได ้เช่น สิทธิในการรับรู้ 
ขอ้มูลข่าวสาร การท าประชาพิจารณ์ในโครงการท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีรัฐ
ตอ้งจดัให้มีขึ้น และเปิดโอกาสให้ทุกคนเขา้มามีส่วนร่วม อย่างเสมอภาคกัน (นัทมน คงเจริญ, 
2560) 
 หลกัความยติุธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Justice) ถือเป็นหลกัความเสมอภาคกนั 
เช่น การมีสิทธิในการใช้น ้ าท่ีสะอาดเหมือนกัน การอยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีดีเหมือนกัน มีอากาศท่ีดี
เหมือนกนั เป็นตน้ รวมถึงความเสมอภาคในการแสดงออกทางความคิดเห็นต่าง ๆ เก่ียวกบัเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในการท าประชามติ เราสามารถน าหลกัการน้ี
มาใช้ในการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนได ้โดยการให้ความเสมอภาคกบัทุกคนในชุมชน 
ทุกคนในชุมชนมีสิทธิท่ีจะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีสิทธิท่ีจะทิ้งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในจุดท่ีรับทิ้งโดยเฉพาะ มีสิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
จดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ใน
ชุมชน คนในชุมชนจะเขา้ใจวฒันธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน ท าให้เกิดความร่วมมือของคนใน
ชุมชน คนในชุมชนจะเขา้ใจและปฏิบติัตามกฎหมายขององค์กรส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงท าให้การจดัการ
ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนมีประสิทธิภาพ  
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บทที ่3 
มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการจัดการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ในชุมชน         

ของต่างประเทศ  

 ในปัจจุบนัประเทศต่าง ๆ ไดต้ระหนกัถึงพิษจากการร่ัวไหลของโลหะหนกัและสารพิษจาก
ซากผลิตภณัฑ ์และความจ าเป็นในการควบคุมการจดัการซากผลิตภณัฑ ์ไดมี้การออกกฎหมายทั้ง
เพื่อจ ากดัการใช้สารอนัตรายบางประเภทในผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และกฎหมายเพื่อจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีจ านวน
มากกว่า 59 ประเทศ  โดยกฎหมายของนานาประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้นภายใตแ้นวคิดหรือหลกัการเก่ียวกบัความรับผิดท่ี
เพิ่มขึ้นของผูผ้ลิตเป็นส าคญั 
 หลักความรับผิดท่ี เพิ่มขึ้ นของผู ้ผลิต (Extended Producer Responsibility : EPR) เป็น
หลกัการในการก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้มท่ีเน้นการป้องกนัตั้งแต่ตน้ทาง ดว้ยความตระหนักว่า
ปัญหาการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ป็นผลมาจากความรับผิดชอบของผูผ้ลิตตั้งแต่การออกแบบจนถึง
เลือกส่วนประกอบ วสัดุ หรืออุปกรณ์ในการผลิต จึงมีนโยบายการขยายความรับผิดชอบของผูผ้ลิต
ให้ครอบคลุมช่วงต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ โดยให้ผูผ้ลิตตอ้งรับผิดชอบการจดัการกับ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ช ารุดหรือเส่ือมสภาพจนไม่สามารถใชง้านหรือไม่เป็นท่ี
ตอ้งการอีกต่อไป แทนท่ีให้เป็นหนา้ท่ีของรัฐในการจดัการทั้งหมดอย่างเดิม โดยหลกัการ EPR มุ่ง
หมายใหผู้ผ้ลิตมีความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม บ าบดั และก าจดัซากผลิตภณัฑอ์ย่างเหมาะสม
และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และมีเป้าหมายในเชิงป้องกนัตน้ทางเพื่อผลกัดนัใหผู้ผ้ลิตเปลี่ยนแปลง
การออกแบบผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากขึ้นอีกดว้ย 
 การน าหลกัความรับผิดท่ีเพิ่มขึ้นของผูผ้ลิตและการน าไปบญัญติัเป็นกฎหมาย แนวคิดความ
รับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้นของผูผ้ลิต หรือ EPR เป็นแนวทางท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลายในกฎหมายประเทศ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะเม่ือปี ค.ศ. 2002 สหภาพยุโรปไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาเป็นพื้นฐานในการออก
ระเบียบว่าด้วยการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE 
Directive 2002/96/EC) และในปี ค.ศ. 2012 ไดป้รับปรุงเป็น WEEE Directive 2012/19/EU ซ่ึงท า
ให้ประเทศสมาชิกตอ้งออกกฎหมายภายในตามแนวทางของระเบียบดงักล่าว โดยจะตอ้งจดัให้มี
ระบบเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ การน าไปจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยท่ีภาระ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้ และหลกัการดงักล่าวไดถู้กน าไปใช้
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ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการก าจัดซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศอ่ืน ๆ เช่น ญ่ีปุ่ น 
( specified Home Appliances Recycling Law (SHARL) แ ล ะ Law For Promotion of Effective 
Utilization of Resources (LPEUR)) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Ordinance on the Avoidance, 
Reduction and Salvage of Waste from Used Electronical Equipment Elektro - Altgeraete 
Verordnung (EAV) หรือEnd - Electronic Equipment Regulation) Proposal for Implementation of 
WEEE Directive (Elektro - und Elekronikaltge- raeteverordnung) (EEAV) และ Regulation on End 
– Of Life Information Technology Equipment (IT - Altgeraete - Verordung (ITV))) สาธารณรัฐเกา
ลี  (Act on the Promotion of Saving and Recycling of Resources (APSRR) และ Act for Resource 
Recycling of Electrical and ElectronicEquipment and Vehicles (ARREEEV)) ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาชนจีน (Regulations for the Administration of the Recovery and Disposal of Waste Electric 
and Electronic Products (2009)) และสาธารณรัฐอินเดีย (The e-waste (Management and Handing) 
Rules (2011)) (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560) 
 

3.1 การจัดการซากผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ของสหภาพ
ยุโรป  

 ในกลุ่มประเทศของสหภาพยุโรปประกอบดว้ยหลายประเทศท่ีถือว่าเป็นประเทศท่ีพฒันา
แล้ว ท าให้มีการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นจ านวนมาก  ก่อให้เกิดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจ านวนมากตามมา กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปจึงไดมี้การออกกฎระเบียบขึ้น
เพื่อใช้ควบคุมการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสมาชิกตนเอง และถือเป็นกลุ่มแรกๆท่ี
ออกกฎระเบียบเร่ืองการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างชดัเจน แลว้ให้ประเทศสมาชิกปฏิบติัตาม
กฎระเบียบท่ีมีการก าหนดขึ้น โดยการผ่านการออกกฎหมายท่ีมีผลผูกพนัให้ประเทศสมาชิกปฏิบติั
ตาม ใน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ระเบียบ (regulations) ท่ีมีผลบงัคบัใชโ้ดยตรงเป็นการทัว่ไป กฎระเบียบ 
(directives) ท่ีวางแนวทางให้ประเทศสมาชิกอนุวตักฎหมายของตนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
และมติการตดัสินใจ (decisions) ท่ีมีผลผกูพนัโดยตรงเฉพาะเร่ืองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (นางสาวสิริ
ลคัน์ สุบงกฎ, 2560, หนา้ 40) จุดเด่นของกลุ่มประเทศในสหภาพยโุรปคือการมีกฎระเบียบในเร่ือง
การจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ และเป็นกฎระเบียบท่ีเป็นพื้นฐานให้กบัประเทศต่าง ๆใน
การออกกฎหมายการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ 
 การจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป ไดมี้
การออกกฎระเบียบท่ีส าคญั 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 
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3.1.1 DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF   
THE COUNCIL of 4 July 2012 on Waste Electrical and Electronic                 
Equipment (WEEE) 

 เป็นระเบียบว่าดว้ยขยะอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีสาระส าคญัในการ
ก าหนดความรับผิดชอบทางการเงินของผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย และผูน้ าเขา้มาในสหภาพยุโรป ในการ
เก็บรวบรวม การบ าบดั การน ากลบัมาใช้ใหม่ และการก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ียงัได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานของการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ซ่ึงได้ให้ความหมาย
ของ “อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” (electrical and electronic equipment) ไวว้่าให้
หมายความถึง อุปกรณ์ท่ีใชไ้ฟฟ้าหรือสนามแม่เหลก็เพื่อใหส้ามารถท างานได ้และมีไวส้ าหรับผลิต 
ส่งและวดักระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก และออกแบบมาเพื่อใช้ไม่เกิน 1,000 โวลท์ ส าหรับ
ไฟฟ้ากระแสสลบั และไม่เกิน 1,500 โวลท์ ส าหรับไฟฟ้ากระแสตรง และได้ก าหนดนิยามค าว่า 
“อิเลก็ทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์” (waste electrical and electronic equipment or WEEE) 
 ไวใ้หห้มายถึง อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงเป็นขยะตามมาตรา (1) ของ Directive 2008 /98 
/EC รวมไปถึงส่วนประกอบทั้งหมด และช้ินส่วน และของท่ีใช้หมดไปซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
ผลิตภณัฑ์นั้นในเวลาท่ีทิ้ง โดยแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์ออกเป็น 10 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนขนาดใหญ่   เช่น ตูเ้ยน็ เคร่ืองท าความเยน็ เคร่ืองซักผา้ เคร่ือง
ลา้งจาน 2) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนขนาดเล็ก เช่น เคร่ืองดูดฝุ่ น เตา
รีด เคร่ืองป้ิงขนมปัง มีดโกนไฟฟ้า 3) อุปกรณ์ IT เช่น คอมพิวเตอร์ เมนเฟรม โนต้บุ๊ก เคร่ืองสแกน
ภาพ เคร่ืองโทรสาร/โทรศพัท ์โทรศพัทมื์อถือ 4) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับ
ผูบ้ริโภค เช่น วิทยุ โทรทศัน์ กลอ้ง และเคร่ืองบนัทึกวีดีโอ เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ไฟฟ้า  5) อุปกรณ์ให้
แสงสวา่ง เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์หลอดโซเดียม 6) ระบบอุปกรณ์เคร่ืองมือ เช่น สวา่น เล่ือย 
จกัร อุปกรณ์ตดัเจาะ ไขควงไฟฟ้า เคร่ืองตดัหญา้ 7) ของเล่นและอุปกรณ์กีฬาท่ีใชไ้ฟฟ้า เช่น วีดีโอ
เกม ของเล่นท่ีใชไ้ฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับจกัรยาน การด าน ้ า หรือ
ว่ิงท่ีใชไ้ฟฟ้า 8) อุปกรณ์ทางการแพทย ์ยกเวน้อุปกรณ์อวยัวะเทียม เช่น เคร่ืองเอ็กซเรย์ เคร่ืองช่วย
หายใจ อุปกรณ์ห้องแล็ป  9) เคร่ืองมือวดัหรือควบคุมต่าง ๆ เช่น เคร่ืองจับควนั เคร่ืองควบคุม
อุณหภูมิ 10) เคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เช่น เคร่ืองจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมอัตโนมัติ  ตู้กดเงิน
อตัโนมติั (ATM) 
 โดยระเบียบดงักล่าวจะมีสาระส าคญั เก่ียวกบัขอบเขตของการใชบ้งัคบั (Article 2 Scope)  
ก าหนดขอบเขต ของการใช้บังคับเป็นช่วงเวลา และจะไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น 
ผลิตภณัฑรั์กษาความปลอดภยัของประเทศ อาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหาร และเคร่ืองจกัรขนาด
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ใหญ่ การก าหนดขอบเขตของผลิตภณัฑท์ าให้เกิดความชดัเจนในการจ าแนกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ท่ีเขา้ข่ายตอ้งปฏิบติัตาม กบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่เขา้ข่ายตอ้งปฏิบติัตาม แต่การก าหนดให้
เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ไม่เขา้ข่ายตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบท าให้เกิดความสับสนในการตีความหมาย
ของเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ว่าตอ้งมีขนาดเท่าใด หรือมีน ้ าหนกัขนาดไหนจึงจะถือว่าเป็นเคร่ืองจกัร
ขนาดใหญ่ ควรก าหนดค านิยามของเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ เพื่อป้องกนัการสับสน และการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์(Article 4 Product design) เพื่อให้เหมาะสมกบัการน ากลบัมาใชใ้หม่หรือการจดัการโดย
ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภัย การก าหนดให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ตน้ทางท าให้ปลายทางมีขยะท่ีอนัตรายน้อยลง และขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการ
ออกแบบใหส้ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดย้ิง่จะช่วยลดปริมาณขยะให้นอ้ยลงดว้ย และระบบการเก็บ
รวบรวมแบบคดัแยก (Article 5 Separate collection) การก าหนดกลุ่มผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์และ
การแยกประเภทของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ง่ายในการก าจดั และการน ากลบัมาใชใ้หม่ ท าให้ลด
ปริมาณขยะท่ีจะฝังกลบ หรือเผาท าลาย ช่วยใหล้ดมลพิษท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการก าจดัต่อไป  
 การก าจดัและการขนส่ง WEEE (Article 6 Disposal and transport of collected WEEE)  
ห้ามน าไปก าจดัโดยไม่ไดป้ฏิบติัตามมาตรา 8 การขนส่งตอ้งเหมาะสมกบัการจะน ากลบัมาใชใ้หม่
หากเป็นของอันตรายต้องแยกเก็บไม่ให้มีการร่ัวไหลของสารพิษ การก าหนดวิธีการก าจดัขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามประเภทของขยะอิเล็กทรอนิกส์ท าให้ลดปริมาณขยะท่ีจะน าไปก าจดั
ใหน้อ้ยลง และการก าหนดวิธีการขนส่งประเภทของขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท าใหล้ดปัญหาขยะเล็กทรอ
นิกส์ท่ีอนัตรายซ่ึงอาจจะหกร่ัวไหล แลว้ไปปนเป้ือนกบัส่ิงแวดลอ้มได ้ซ่ึงตอ้งมีการก าหนดวิธีการ
ขนส่งท่ีเฉพาะกบัขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีอนัตราย 
 อัตราการจัดเก็บ  WEEE (Article 7 Collection rate) เช่น ก าหนดในปี ค .ศ. 2016 แต่ละ
ประเทศตอ้งเก็บ WEEE ใหไ้ดใ้นอตัราร้อยละ 45 และใหเ้ก็บให้ไดม้ากขึ้นทุกปี ในปี ค.ศ. 2019 ให้
เก็บให้ได้ในอัตราร้อยละ 65 โดยแต่ละประเทศต้องเก็บข้อมูลการเก็บ ตามมาตรา 5 เพื่อใช้
ตรวจสอบว่ามีการเก็บครบตามท่ีก าหนดหรือไม่ โดยมีการตรวจสอบการด าเนินการโดย
คณะกรรมการท่ีจะท ารายงานต่อสภายุโรปโดยอตัราการเก็บรวบรวมปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ค านวณจากน ้ าหนกัรวมของผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์เฉล่ียในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาท่ีมีการวางจ าหน่าย
ในตลาดของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป การก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนในการเก็บรวบรวมขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ท าใหป้ระเทศสมาชิกสามารถออกกฎหมายในการบงัคบัใช ้และมีตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนใน
การลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์  การก าหนดเป้าหมายจะท าให้บอกไดว้่าการออกกฎหมายและ
การบงัคบัใชก้ฎหมายของแต่ละประเทศนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด 
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 ข้อก าหนดเก่ียวกับการบ าบัด  WEEE ท่ีถูกต้อง  (Article 8 Proper treatment) ประเทศ
สมาชิกตอ้งรับรองว่า WEEE ท่ีเก็บมาจะผ่านการบ าบดัท่ีถูกตอ้ง โดยการบ าบดัท่ีถูกตอ้งนอกจาก
การน ากลบัมาใชใ้หม่ (reuse) มีการบ าบดั (recovery) หรือรีไซเคิล (recycling) โดยจะตอ้งมีการน า
ของเหลวทั้ งหมดออกไปและจัดการตามภาคผนวก 7 เช่น อย่างน้อยท่ีสุดต้องน าสารปรอท 
(polychlorinated biphenyls (PCB)) แบตเตอร่ี แผงวงจรของโทรศัพท์มือถือ สายไฟ ออก และ
ประเทศสมาชิกตอ้งท าให้แน่ใจว่าผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่ายมีระบบท่ีสามารถบ าบดั (recovery) WEEE ได ้
แ ล ะ มี ก า ร จั ด เ ก็ บ  แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น จั ด เ ก็ บ จั ด ก า ร ท่ี เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม
 ใบอนุญาต (Article 9 Permits) ผูท่ี้จะเป็นผูด้  าเนินการต่าง ๆ ตอ้งเป็นผูไ้ด้รับการอนุญาต
จากผูมี้อ านาจ การก าหนดใบอนุญาตใหก้บัผูท่ี้จะสามารถขนส่ง ก าจดั หรือบ าบดั ท าใหผู้ท่ี้จะมาท า
หนา้ท่ีต่าง ๆ ตอ้งมีความรู้ ความสามารถ มีบุคลากร เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร รถขนส่ง และสถานท่ีท่ีใช้
ก าจดัไดม้าตรฐาน ท าให้มัน่ใจไดว้่าผูท่ี้มีใบอนุญาตจะสามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบ กฎหมายท่ีท่ี
ก าหนดไวไ้ด ้แต่การออกใบอนุญาตก็อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนได ้หากผูอ้อกใบอนุญาตเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพอ้ง ก็อาจท าให้ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตไม่มีคุณภาพไดแ้ละเกิดปัญหาต่าง 
ๆตามมา 
 การขนส่งออกนอกประเทศ (Article 10 Shipments of WEEE) การจดัการสามารถน าไป
จดัการนอกสหภาพยโุรปก็ไดแ้ต่ตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์ก าหนด อย่างไรก็ตาม WEEE ท่ีส่งออก
ไปจะนบัว่าเก็บมาแลว้ก็ต่อเม่ือผูข้นส่งพิสูจน์ไดว้่ามีการจดัการท่ีถูกตอ้งตามวิธีการท่ีก าหนด  การ
ขนส่งออกนอกประเทศตอ้งเป็นไปตามกฎหมายของประเทศปลายทางท่ีก าหนดในเร่ืองการรับขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ และควรระบุถึงสารเคมีอนัตรายท่ีมีในขยะและวิธีการก าจดัท่ีถูกตอ้งไปดว้ย ก าหนด
เป้าหมายการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์หรือการคืนภาพ(Article 11 Recovery targets) ประเทศสมาชิก
ต้อ งท า ให้ มั่น ใ จ ว่ า ผู ้ผ ลิ ตท า ไ ด้ต า ม เ ป้ าหม า ย  ในภ าคผนวก  5 ท่ี ไ ด้ก า หนดอัต ร า
การ recovery recycling หรือ preparing for reuse ของแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์ การก าหนดเป้าหมายใน
การน ากลบัมาใชใ้หม่จะช่วยใหป้ริมาณขยะท่ีน ามารีไซเคิลเพิ่มขึ้น ท าใหป้ริมาณขยะอิเลก็ทรอนิกส์
นอ้ยลง 
 การรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ าย เ ก่ียวกับ  WEEE ท่ีมาจากครัว เ รือนโดยผู ้ประกอบการ
ภาคเอกชน (Article 12 Financing in respect of WEEE from private households) ประเทศสมาชิก
ตอ้งท าให้มัน่ใจว่าผูผ้ลิตจะรับผิดชอบทางการเงินในการจดัเก็บ (collection) การบ าบดั (treatment) 
และท าให้กลับมาใช้ได้  (recovery) ท่ี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยจะต้องรับผิดชอบเ ม่ือมี
ผูน้ า WEEE ไปส่งคืนท่ีจุดจดัเก็บ และรัฐสมาชิกตอ้งส่งเสริมให้ผูผ้ลิตท าหน้าท่ีในการจดัเก็บจาก
ผูใ้ช ้และให้ผูผ้ลิตมีประกนัว่าจะรับผิดชอบค่าบ าบดั เช่น การให้วางประกนัเงิน โดยมีการก าหนด



33 

บทเฉพาะกาลเก่ียวกับขยะเก่า (before 13 August 2005 (historical waste) โดยการเฉล่ียจ่ายตาม
สัดส่วน การให้ผูผ้ลิตเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บ บ าบดั หรือการน ากลบัมาใชใ้หม่ท า
ให้ผูผ้ลิตมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น จึงท าให้ผูผ้ลิตพยายามท าให้ค่าใช้จ่ายตรงน้ีลดลง โดยการใช้
วตัถุดิบท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
 การรับผิดชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั WEEE อ่ืน นอกจากครัวเรือน (Article 13 Financing in 
 respect of WEEE from users other than private households) ถ้าผ ลิตภัณฑ์ใหม่ จะอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผูผ้ลิต หากเป็นผลิตภณัฑเ์ก่าอาจมีการก าหนดให้ผูใ้ชต้อ้งร่วมรับผิดชอบดว้ย มีการ
ก าหนดให้ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑเ์ก่าออกค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์บางส่วน ถือว่าเป็นส่ิงท่ี
เหมาะสม ไม่ได้ให้ผู ้ผลิตรับผิดชอบฝ่ายเดียว เพื่อให้ผู ้ใช้มี ส่วนร่วมในการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่อย่างไรก็ตามควรก าหนดค่าใชจ่้ายท่ีชดัเจนส าหรับผูใ้ชไ้ม่ให้แพงเ กินไปเพื่อจูง
ใจใหผู้ใ้ชน้ าขยะอิเลก็ทรอนิกส์ส่งคืนใหก้บัผูผ้ลิต 
 ขอ้มูลส าหรับผูใ้ช้ (Article 14 Information for users) ผูผ้ลิต ตอ้งแสดงค่าใชจ่้ายในการเก็บ 
จดัการ และบ าบดัแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ประชาชนตอ้งไดรั้บขอ้มูลว่าห้ามน าไปทิ้งในท่ี ๆ 
ไม่ใช่ท่ีเก็บ ข้อมูลว่าจะสามารถน าไปคืนได้ท่ีไหน ข้อมูลและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการน า
กลบัมาใชใ้หม่และการรีไซเคิล ก าหนดให้ตอ้งมีภาพแสดงการห้ามทิ้งปนกบัขยะทัว่ไป ผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดกบัส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลสถานท่ีบ าบดัหรือจดัการ WEEE ผูผ้ลิตท่ีจะน าผลิตภณัฑใ์หม่เขา้สู่
ตลาดจะตอ้งให้ขอ้มูลในการซ่อมแซม รีไซเคิลของผลิตภณัฑ์ใหม่ภายใน 1 ปี นับแต่วนัท่ีน ามา
ขาย เพื่อให้ศูนยจ์ดัการจะไดเ้ตรียมความพร้อมในการจดัการ  WEEE โดยอาจจดัท าเป็นคู่มือหรือ
ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่ขอ้มูลสถานท่ีรับคืนสินคา้ ผลกระทบท่ีจะเกิดกบัส่ิงแวดล้อม 
และขอ้ห้ามในการทิ้งให้กบัผูใ้ช้ จะท าให้มีผูใ้ช้น าขยะอิเล็กทรอนิกส์มาส่งคืนผูผ้ลิตมากขึ้น โดย
ควรมีหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ินช่วยอ านวยความสะดวกในเร่ืองภาชนะ สถานท่ีทิ้งขยะ
ประเภทน้ี หรือรถเก็บขยะประเภทน้ีโดยเฉพาะ 
 การลงทะเบียน (Article 16 Registration, information and reporting) ประเทศสมาชิกต้อง
จดัใหมี้ผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่ายทางไกล เพื่อจะไดค้อยสังเกตการณ์ว่าไดป้ฏิบติัตามกฎหรือไม่ และตวัแทน
จ าหน่ายก็ตอ้งมีการลงทะเบียนและให้ขอ้มูลท่ีครบถว้นดว้ยตามภาคผนวก 10 เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ รหัส
ประเทศ หมายเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี ระบุว่าเป็นสินค้าในกลุ่มใด เป็นผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน
หรือไม่ ยี่ห้อ วิธีการขาย วิธีการจดัการ WEEE การประกนัการด าเนินการ โดยรับรองว่าขอ้มูลท่ีให้
เป็นความจริง โดยให้แต่ละประเทศเก็บขอ้มูลทุกปีและรายงานคณะกรรมการทุกสามปี  27 การท่ี
ตวัแทนจ าหน่ายมีขอ้มูลของสินคา้ท าให้ง่ายในการคดัแยกประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายในการ
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จัดการ การน ากลับมาใช้ใหม่หรือก าจัดอย่างถูกวิธี โดยตัวแทนจ าหน่ายท่ีอยู่ไกลต้องมีการ
ลงทะเบียนเพื่อง่ายในการตรวจสอบ และติดตามใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบหรือกฎหมาย 
 ตวัแทนท่ีไดรั้บอนุญาต (Article 17 Authorized representative) ผูผ้ลิตท่ีตั้งอยู่นอกประเทศ
ตอ้งจดัใหมี้ตวัแทนท่ีไดรั้บอนุญาตในประเทศเพื่อจะจดัการ WEEE ดว้ย การท่ีตวัแทนจ าหน่ายตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตให้จดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะท าให้การจดัการขยะมีประสิทธิภาพ เพราะผ่าน
การตรวจสอบและรับรองจากผูผ้ลิตตน้ทาง 
 ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนขอ้มูล (Article 18 Administrative cooperation and  
exchange of information) ใหป้ระเทศสมาชิกและคณะกรรมการ มีการร่วมมือและแลกเปล่ียนขอ้มูล
เพื่อปฏิบติัตามระเบียบน้ี การแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ในเร่ืองการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ประเทศสมาชิกท าใหก้ารก าจดั การน ากลบัมาใชใ้หม่มีการพฒันาขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 การแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลทางเทคนิค (Article 19 Adaptation to scientific and technical  
progress) คณะกรรมการมีอ านาจในการปรับปรุงภาคผนวกต่าง ๆ การมีการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลใน
ระเบียบน้ีท าใหร้ะเบียบน้ีมีความทนัสมยั เหมาะสมกบัยคุสมยัปัจจุบนั 
 บทลงโทษ (Article 22 Penalties) ให้ประเทศสมาชิกก าหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสม ได้
สัดส่วน และเป็นการยบัย ั้งการกระท าความผิด การก าหนดบทลงโทษจะท าให้ผูใ้ช้ และผูผ้ลิต
ร่วมมือกนัในการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ และไม่กลา้น าขยะอิเลก็ทรอนิกส์ไปก าจดัแบบผิดวิธีซ่ึง
จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้
 การตรวจสอบและเฝ้าระวงั (Article 23 Inspection and monitoring) ตอ้งมีการติดตามและ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของผูผ้ลิต ผูข้นส่ง และผูรั้บก าจัด ให้มีการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบท่ีก าหนดน้ี เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560) 

3.1.2 DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENTAND OF T
HE COUNCIL June 2011 on the Restriction of the use of certain Hazardous 
 Substances in electrical and electronic equipment (RoHS)  

 เป็นระเบียบว่าด้วยการจ ากดั การใช้สารอนัตรายในผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเป็นระเบียบท่ีมุ่งเน้นการห้ามใช้สารอนัตราย ท่ีเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพื่อ
ประโยชน์ในการจดัการ WEEE ซ่ึงจะครอบคลุมผลิตภณัฑเ์ช่นเดียวกนักบั Directive WEEE ยกเวน้
ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มท่ี 8 (อุปกรณ์ทางการแพทย)์ และกลุ่มท่ี 9 (เคร่ืองมือวดัหรือควบคุมต่าง ๆ) เช่น 
การเสนอให้ใชส้ารอ่ืนทดแทนสารตะกัว่ (หา้มเกิน 1,000 ppm) สารปรอท (หา้มเกิน 100 ppm) สาร
แคดเมียม (ห้ามเกิน 100 ppm) สารโครเมียม - เฮกซะวาเลนซ์ (Cr - VI ห้ามเกิน ๑,๐๐๐ ppm) สาร
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โพลิโบรมิเนท - ไบฟีนิล (Polybrominated Biphenyl - PBB) และ สารโพลิโบรมิเนท  - ไดฟินิล
อีเทอร์ (Polybrominated Diphenyl Ethers – PBDE ห้ามเกิน 1,000 ppm) โดยให้ใช้สารอ่ืนทดแทน
(ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560)  
 การก าหนดระเบียบเร่ืองการใชส้ารตอ้งห้าม (สารเคมีอนัตราย) ในผลิตภณัฑน์ั้นท าใหข้ยะ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดขึ้นลดความเป็นอนัตรายนอ้ยลง และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย ส่งผลดี
ท่ีผูใ้ชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจะลดความเส่ียงจากสารเคมีอนัตรายในอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
 

3.2 การจัดการซากผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ของสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 

 ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศท่ีมีการผลิตเทคโนโลยีขึ้ นมาตลอดเวลา มีการคิดค้น
ผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์ขึ้นเป็นจ านวนมาก และผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ก็ส่งขายไปยงัประเทศต่าง ๆ
ทัว่โลก ดงันั้นประเทศเยอรมนีจึงเป็นผูผ้ลิตสินคา้กลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์รายใหญ่ และมีจุดเด่นในเร่ือง
การให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทรับผิดชอบการจดัเก็บ รวบรวม และก าจดัท าให้ขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนลดลง เน่ืองจากง่ายในการเขา้ถึง สะดวกในการส่งไปก าจดัหรือรีไซเคิล 
 ประเทศเยอรมนัยดึถือขอ้ก าหนดใน Directive ของสหภาพยโุรปวา่ดว้ย WEEE (Waste  
Electrical and Electronic Equipment) และ ROHS (Restriction of Hazardous Substances) ดงันั้น จึง
ไม่ไดก้ าหนดนิยามหรือค าจ ากดัความของขยะเทคโนโลยีหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ไวโ้ดยเฉพาะ แต่
ได้ยึดถือนิยามและการจดัแบ่งประเภทเป็น 10 ประเภทตาม Directive ท่ีสหภาพยุโรปก าหนดไว้ 
กฎหมายท่ีส าคัญ ๆ ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเ ก่ียวกับการควบคุมและก าจัดขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่   

3.2.1 กฎหมาย Ordinance on the Avoidance, Reduction and Salvage of waste from 
Used Electronical Equipment (Elektro - Altgeraete Verordnung (EAV)) หรือ
End-Electronic Equipment Regulation) 

 กฎหมายฉบับน้ีมีความมุ่งหมายในการก าหนดให้ผูซ้ื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต้องน า
กลบัมาเม่ือหมดอายหุรือเลิกใชง้านถาวรและออกขอ้ก าหนดในการใชส้ารท่ีเป็นอนัตราย 

3.2.2 กฎหมายProposal for Implementation of WEEE Directive (Elektro - und 
 Elekronikaltge - raeteverordnung (EEAV))  
 กฎหมายฉบับน้ีเป็นการออกกฎหมายเพื่ออนุวติัการ WEEE Directive มาใช้จนถึงส้ิน
ปี 2004 
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3.2.3 กฎหมาย Regulation on End – Of Life Information Technology Equipment 
(IT - Altgeraete - Verordung (ITV))  

 เป็นการออกกฎหมายเพื่อสร้างข้อก าหนดให้ผู ้ผ ลิตแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการรับขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์กลบัคืนและอุปกรณ์การส่ือสารท่ีหมดอายกุารใชง้าน  

 ส าหรับกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการควบคุมหรือก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงคือ  ร่าง
กฎหมาย Electrical and Electronic Equipment Act หรือ Elektro G หรือ Draft Act Governing the 
Sale, Return and Environmentally Sound Disposal of Electrical and Electronic Equipment ซ่ึงแบ่ง
โครงสร้างไดเ้ป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 บทบญัญติัทัว่ไป ประกอบด้วยส่วนย่อย ได้แก่ วตัถุประสงค์ของการ
บริหารจดัการของเสีย ขอบข่ายของกฎหมาย โดยกฎหมายฉบบัน้ีมีความมุ่งหมายในการน ากลบัมา
ใช้ใหม่ (Reuse) การหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่ (Recycling) และรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อลดปริมาณของ
เสียท่ีจะส่งไปก าจดัลง ส่วนดา้นนิยามของค าต่าง ๆ นั้น กฎหมายฉบบัน้ีไดใ้ห้นิยามของอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์คลา้ยคลึงกบันิยามท่ีก าหนดไวใ้น Directive on WEEE ของสหภาพยโุรป 
  ส่วนท่ี 2 พันธะหน้าท่ีเก่ียวกับการน าอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่
ทอ้งตลาด 
  ส่วนท่ี 3 การเก็บรวบรวม การน ากลบัคืน หนา้ท่ีในการจดัการและน ากลบัมาฟ้ืนฟู
ใหม่ 
             ส่วนท่ี 4 องคก์รท่ีมีอ านาจและหน่วยงานด าเนินการ 
            ส่วนท่ี 5 กรอบความรับผิด 
             ส่วนท่ี 6 บทบญัญติัส่วนสุดทา้ย 
              นอกจากน้ีได้ก าหนดให้ผูผ้ลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีตอ้งขึ้นทะเบียน ท าหลกัประกนัเก่ียวกบังบประมาณท่ีใชใ้นการก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
วางขายในท้องตลาดและมีพนัธะในการก าจัด โดยต้องน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับคืนโดยการ
ประสานกบัองคก์ร ท่ีมีหนา้ท่ีในการด าเนินการในทอ้งถ่ินเพื่อจดัเก็บจากครัวเรือน โดยผูผ้ลิตตอ้ง
จดัหาอุปกรณ์บรรจุให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ณ จุดเก็บรวบรวม และน ากลบัมาใชห้รือก าจดั 
รวมทั้งตอ้งจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย ส าหรับองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน เป็นองคก์รของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีใน
การบริหารจดัการของเสีย เก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์จากบา้นเรือนโดยมีอ านาจก าจดัขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเองหรืออาจตั้งคณะกรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสามมาด าเนินการก าจดัก็ได ้
 นอกจากน้ี กฎหมายฉบบัน้ีไดว้างกรอบความรับผิดชอบดา้นการขึ้นทะเบียน การประสาน
ความร่วมมือในการจดัเก็บและจดัท าค าแนะน าแก่หน่วยงาน การจดัการส่ิงแวดลอ้มของรัฐ การ
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มอบหมายหนา้ท่ีให ้Clearing House ซ่ึงมีบทบาทส าคญัโดยเร่ิมตน้จากการขึ้นทะเบียน ทบทวนการ
ประกันการก าจัดซากผลิตภัณฑ์ฯ  โดยองค์กรหลักท่ีด าเนินการเก่ียวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไดแ้ก่ “หน่วยทะเบียนกลาง (Central Register)” ซ่ึงมีสิทธิเฉพาะดา้น
และอยู่ในความดูแลของรัฐ มีหน้าท่ีรับขึ้นทะเบียนผูผ้ลิตและผูน้ าเขา้ ส่งบญัชีรายช่ือผูผ้ลิตและผู ้
น าเขา้ท่ีจดทะเบียนให้องคก์รร่วมไดค้วบคุมและตรวจสอบต่อไป โดยหน่วยทะเบียนกลางสามารถ
มอบสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่าง ๆ ให้ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเขา้มาร่วมใน
ลกัษณะเป็นองค์กรร่วม (Joint Organization) ภายใตค้  าแนะน าของหน่วยทะเบียนกลางเพื่อให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว นอกจากน้ี มีการประสานงานระหว่างองค์กรในการบริหาร
จดัการของเสียอนัตราย ทั้งหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน โดยการจดัองคก์รในการเก็บรวบรวม
โดยประสานงานกบัหน่วยด าเนินการกลาง โดยเฉพาะการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีมีหน้าท่ีเก็บรวบรวมขยะหรือของเสียและก าจัดกับผูผ้ลิต ส่วนภาคเอกชนมีการจัดตั้ ง
หน่วยงานประสาน (Coordination Office) เพื่อเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดตลอดจนขอ้มูลท่ีอยู่
กบัหน่วยย่อย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์หลงเหลืออยู่ท่ีหน่วยท้องถ่ิน 
(ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560) 
 การใหอ้ านาจกบัราชการส่วนทอ้งถ่ิน ใหมี้หนา้ท่ีในการบริหารจดัการของเสีย เก็บรวบรวม
ขยะอิเล็กทรอนิกส์จากบา้นเรือนโดยมีอ านาจก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเอง หรือให้เอกชน
สามารถเขา้มาด าเนินการก็ได ้ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีดีในการเอามาปรับใชก้บักฎหมายเฉพาะการจดัการ
ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนของประเทศไทย 
 

3.3 การจัดการซากผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐเกาหลี 
 ประเทศเกาหลีเป็นประเทศในทวีปเอเชียท่ีมีการผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์
จ านวนมากประเทศหน่ึงโดยเฉพาะโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงโทรศพัทมื์อถือเม่ือเลิกใชง้านก็จะถูกทิ้งเป็น
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบนัปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์จ านวนมากมาจากมือถือ และเคร่ืองใช้ 
ไฟฟ้า การท่ีประเทศเกาหลีมีการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จ านวนมาก การบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จึงมีความจ า เป็นอย่างยิ่ง  โดยประเทศเกาหลีมี จุดเด่นในด้านการน าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใหม่ โดยสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการตรากฎหมายในเร่ืองน้ีได้แก่ Act on the 
Promotion of Saving and Recycling of Resources (APSRR) และ  Act for Resource Recycling of 
Electrical and Electronic Equipment and Vehicles (ARREEEV) 
 สาธารณรัฐเกาหลียึดหลักการให้ผู ้ผ ลิตเ ป็นผู ้รับผิดชอบหรือ Extended Producer 
Responsibility (EPR) ส าหรับการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ โดยในปี พ.ศ. 2535 สาธารณรัฐเกาหลี
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มีแผนงานสนบัสนุนการรีไซเคิลภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการประหยดัทรัพยากรและการ
น าทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ (Act on the Promotion of Saving and Recycling of Resources: APSRR) 
ท่ีก าหนดให้มีการจัดเก็บเงินมัดจ าจากผู ้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์บางประเภทรวมทั้ ง
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ๔ ชนิด ไดแ้ก่ โทรทศัน์ เคร่ืองซักผา้ ตูเ้ยน็ และเคร่ืองปรับอากาศ เขา้สู่บญัชีพิเศษ
เพื่อการปรับปรุงด้านส่ิงแวดล้อม (Special Account for Environment Improvement) ท่ีดูแลโดย
บริษทัของรัฐบาลช่ือ KOREACO (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น “ENVICO”) โดยรัฐบาลจะคืนเงินมดัจ า
แก่ผูผ้ลิตตามปริมาณขยะท่ีผูผ้ลิตเก็บรวบรวมและรีไซเคิลไดใ้นแต่ละปี อยา่งไรก็ตาม มาตรการการ
จดัเก็บเงินมดัจ าดงักล่าวไม่ประสบความส าเร็จในการจูงใจผูผ้ลิตให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างจริงจงั เน่ืองจากการก าหนด เงินมดัจ าท่ีต ่าเกินไป ผูผ้ลิตส่วนมากจึงเลือก
จ่ายเงินมดัจ ามากกวา่การลงทุนสร้างระบบและเก็บรวบรวมตลอดจนรีไซเคิลซากผลิตภณัฑข์องตน 
จากปัญหาดงักล่าวสาธารณรัฐเกาหลีจึงไดป้รับเปล่ียนยุทธศาสตร์การคดัแยกขยะและรีไซเคิลคร้ัง
ใหญ่ ภายใตแ้ผนการจดัการขยะแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (The 2nd Comprehensive National Waste 
 Management Plan) ซ่ึงเป็นแผนแม่บท 10 ปี (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2554) ตลอดจนแก้กฎหมายการ
จดัการขยะ (Waste Management Act) และกฎหมาย APSRR ในปี พ.ศ. 2545 เพื่อเพิ่มมาตรการให้
ผูผ้ลิตเขา้มามีความรับผิดชอบมากขึ้นตามหลกั EPR 

3.3.1  กฎหมาย APSRR  
 ฉบับท่ีมีการแก้ไขในปี พ.ศ. 2545 นอกจากจะวางแนวนโยบายพื้นฐานและมาตรการ
สนับสนุนการน าทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่แลว้ ยงัให้อ านาจรัฐบาลในการออกรัฐกฤษฎีกาของ
ประธานาธิบดี (Presidential Decree) ให้ผูผ้ลิตรวมถึงผูน้ าเขา้มีความรับผิดชอบในการจดัการซาก
ผลิตภณัฑห์รือบรรจุภณัฑ์ประเภทท่ีควรส่งเสริมให้มีการคัดแยกจากขยะมูลฝอยทัว่ไปเพื่อน ามารี
ไซเคิล โดยผูผ้ลิตจะตอ้งติดเคร่ืองหมายรีไซเคิลบนผลิตภณัฑ ์โดยมีการก าหนดรายช่ือผลิตภณัฑ์
และบรรจุภณัฑ์ครอบคลุมผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูผ้ลิตตอ้งรับผิดชอบรี
ไซเคิล ตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ได้แก่ โทรทัศน์ เคร่ืองซักผ้า ตู ้เย็น เคร่ืองปรับอากาศ 
คอมพิวเตอร์ หลอดฟลูออเรสเซนท์ เคร่ืองเสียง โทรศพัท์มือถือ เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
เคร่ืองแฟกซ์ แบตเตอร่ีประเภทแมงกานีส อลัคาไลน์- แมงกานีส และนิกเกิลเมธลัไฮไดรด์ 
 โดยกฎหมาย APSRR ไดก้ าหนดให้กระทรวงส่ิงแวดลอ้มประกาศปริมาณซากผลิตภณัฑ์
ทั้งหมดท่ีจะตอ้งมีการเก็บมารีไซเคิลในแต่ละปี โดยค านวณจากปริมาณยอดขายในปีท่ีผ่านมา 
จากนั้นจึงค านวณปริมาณซากผลิตภัณฑ์ฯ ท่ีผูผ้ลิตแต่ละรายต้องเก็บไปรีไซเคิลตามส่วนแบ่ง
การตลาด หากผูผ้ลิตไม่สามารถรีไซเคิลซากผลิตภณัฑไ์ดต้ามเป้าหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ส่ิงแวดล้อมมีอ านาจเรียกค่าปรับการรีไซเคิล (Recycling Dues) จ านวนไม่เกินร้อยละ 130 ของ
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ค่าใช้จ่ายการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ  ในส่วนท่ีผูผ้ลิตไม่ได้ด าเนินการ โดยรายได้จากค่าปรับ
ดงักล่าวจะน าไปสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการรีไซเคิลตามกฎหมาย APSRR 
 ในส่วนของผูผ้ลิตนั้น สามารถเลือกท่ีจะเก็บรวบรวมและรีไซเคิล ซากผลิตภณัฑฯ์ เองตาม
วิธีการและมาตรฐานท่ีก าหนดโดยกระทรวงส่ิงแวดลอ้ม หรืออาจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม
ส่ง เส ริมธุรกิจ รีไซ เคิล  (Recycling Business Mutual Aid Association) ท่ีตั้ งขึ้ นตามกฎหมาย
APSRR ก็ได ้ทั้งน้ีหากผูผ้ลิตเลือกเก็บรวบรวมและรีไซเคิลซากผลิตภณัฑ์เอง ตอ้งเสนอแผนการ
ด าเนินงานเพื่อขอให้รัฐมนตรีกระทรวงส่ิงแวดล้อมรับรองและรายงานผลการปฏิบัติงานให้
รัฐมนตรีทราบทุกปี หากด าเนินการโดยสมาคมฯ สมาคมฯ จะเป็นตวัแทนในการจดัท าแผนการ
ด าเนินงานและรายงานผลแทนสมาชิก โดยสมาชิกมีหนา้ท่ีจ่ายค่าบริการใหแ้ก่สมาคมฯ 
 ส าหรับผูข้ายสินคา้นั้น กฎหมาย APSRR ก าหนดให้ผูข้ายสินคา้ตามประเภทท่ีก าหนดไว้
ในรัฐกฤษฎีกา มีหน้าท่ีรับคืนซากผลิตภัณฑ์เก่าและบรรจุภัณฑ์ท่ีผู ้ซ้ือบรรจุภัณฑ์ใหม่ไม่
ตอ้งการ  อย่างไรก็ดี กฎหมายไม่อนุญาตให้ผูผ้ลิตและผูข้ายเรียกเก็บเงินค่าบริการส าหรับการเก็บ
รวบรวมและรีไซเคิลจากผูบ้ริโภคท่ีต้องการทิ้งซากผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
ผูบ้ริโภคน าขยะรีไซเคิลมาคืนใหก้บัระบบ 
 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (Local Government) นั้ น  มีบทบาทเพิ่มมากขึ้ น
ภายหลังการเปล่ียนมาใช้ระบบ  EPR โดยการใช้เงินกองทุนท่ีเหลือจากระบบมัดจ า - คืนเงิน
เดิม และเงินค่าปรับการรีไซเคิลตามระบบใหม่มาส่งเสริมกิจกรรมการคดัแยกและรีไซเคิลขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อย่างไรก็ตาม การจดัการซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมาย  APSRR ยงัมีข้อจ ากัดในการติดตามซากผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ
ผลิตภณัฑเ์ก่าท่ีผูใ้ชไ้ม่ตอ้งการแลว้ แต่ยงัมีมูลค่าในตลาดเน่ืองจากกฎหมายไม่ไดก้  าหนดให้บุคคล
อ่ืนนอกจากผู ้ผลิต ต้องรายงานปริมาณการเก็บรวบรวม ท าให้เกิดช่องว่างของกฎหมายท่ี
ผูป้ระกอบการคา้ของเก่าหรือร้านคา้ปลีกมีอิสระท่ีจะเลือกไม่ส่งต่อซากผลิตภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมได้
ไปยงัระบบรีไซเคิลค่อนขา้งมาก ส่งผลใหมี้ซากผลิตภณัฑฯ์ จ านวนหน่ึงท่ีไม่ไดรั้บการจดัการอย่าง
ถูกตอ้งตามมาตรฐานของกฎหมายรัฐบาลเกาหลีใตจึ้งพฒันากรอบกฎหมายใหม่ขึ้นมาส าหรับการรี
ไซเคิลซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากรถยนต ์(Act for Resource 
Recycling of Electrical and Electronic Equipment and Vehicles: ARREEEV) โดยเฉพาะ มีผลใช้
บงัคบัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551(ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560) 
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3.3.2  กฎหมาย ARREEEV  
 นอกจากจะขยายขอบเขตความรับผิดชอบของผูผ้ลิตใหค้รอบคลุมผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเช่นเดียวกบักฎระเบียบของสหภาพยุโรปแลว้ ยงัเพิ่มกลไกท่ีส าคญั
อีก 3 ส่วนจากกฎหมาย APSRR ไดแ้ก่ 
  1) มาตรการเก่ียวกบัการออกแบบและให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ เช่น การจ ากดัการใช้
สารอนัตรายในสินคา้ใหม่ภายหลงักฎหมายมีผลบงัคบัใช ้เพื่อให้การรีไซเคิล ซากผลิตภณัฑฯ์ ใน
อนาคตท าไดง้่ายขึ้นและมีอนัตรายลดลง การประกาศมาตรฐานการออกแบบผลิตภณัฑเ์พื่อส่งเสริม
การรีไซเคิล และการก าหนดให้ผูผ้ลิตระบุต าแหน่งส่วนประกอบท่ีมีสารอนัตรายและให้ขอ้มู ล
วิธีการรีไซเคิลซากผลิตภณัฑ ์ผา่นเครือข่ายสารสนเทศรีไซเคิล (Recycling Information  
Network) 
   2) กลไกควบคุมการเคล่ือนยา้ยซากผลิตภณัฑ์ฯ นอกจากขอ้ก าหนดเก่ียวกับการ
รายงานและเก็บรักษาขอ้มูลเก่ียวกับการรีไซเคิลของผูผ้ลิตและโรงงานรีไซเคิล ท่ีมีอยู่แลว้ตาม
กฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ยงัให้อ านาจกระทรวงส่ิงแวดล้อมสร้างระบบสารสนเทศขึ้น เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการจัดการ เพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการด าเนินงาน 
ตลอดจนขอ้มูลจากระบบเอกสารควบคุมการเคล่ือนยา้ยซากผลิตภณัฑฯ์   นอกจากน้ี กฎหมายฉบบั
ใหม่ ยงัก าหนดให้ผูข้ายต้องแจ้งให้ผูผ้ลิตทราบถึงประเภทและจ านวนซากผลิตภัณฑ์ฯ ท่ีเก็บ
รวบรวมได้ทั้งหมด รวมทั้งส่วนท่ีผูข้ายเลือกน าไปขายต่อหรือรีไซเคิลด้วยตวัเองซ่ึงเป็นการอุด
ช่องวา่งของกฎหมายท่ีมีอยูใ่นระบบเดิม 
  3) กลไกการทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจดัการ กฎหมายใหม่ให้อ านาจ
กระทรวงส่ิงแวดล้อมแต่งตั้ ง “คณะกรรมการก ากับและทบทวนมาตรการเชิงนิเวศ” (Eco -
Assurance Review Committee) เพื่อท าหนา้ท่ีทบทวนและใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัการจ ากดัการใชส้าร
อนัตรายในผลิตภณัฑ์ มาตรฐานการออกแบบผลิตภณัฑ์ อตัราการรีไซเคิล และมาตรการส่งเสริม
การรีไซเคิลอ่ืน ๆ ตามกฎหมายฉบบัน้ี 
 ดงันั้น อาจสรุปไดว้่ามาตรการการจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ในสาธารณรัฐเกาหลีแสดงให้เห็นถึงการทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพของนโยบายอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อปรับเปล่ียนมาตรการและกลไกในการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัปัญหา และสภาพ
ความเป็นจริง โดยก าหนดให้ผูผ้ลิตและผูข้ายเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการเก็บรวบรวมและรีไซเคิล
ซากผลิตภณัฑ ์และสนบัสนุนให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ เขา้มามีส่วนร่วมโดยเฉพาะการส่งเสริมการคดัแยก
ขยะรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินผ่านกองทุนของรัฐบาลท่ีมาจากเงินมดัจ าคงคา้งและ
ค่าปรับการรีไซเคิลจากผูผ้ลิต (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560) การใหส่้วนราชการเขา้มามี
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บทบาทในการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน เม่ือคนในชุมชนมีความรู้ในการคดัแยกขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ท าใหข้ยะในชุมชนลดลง 
 

3.4 การจัดการซากผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่ น 
 ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศในทวีปเอเชียท่ีมีการผลิตสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์เป็นจ านวนมากอีก
ประเทศหน่ึง และประเทศไทยก็มีการน าเอาสินคา้อิเล็กทรอนิกส์จากญ่ีปุ่ นมาขายในประเทศไทย
เป็นจ านวนมาก โดยประเทศญ่ีปุ่ นโดดเด่นในเร่ืองการออกกฎหมายให้ผูผ้ลิต และร้านขาย
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการเก็บรวบรวม และการรีไซเคิล โดยใหร้้านคา้ปลีกมีหนา้ท่ีตอ้ง
รับคืนผลิตภณัฑเ์ก่าประเภทเดียวกนักบัผลิตภณัฑท่ี์ตนขายใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีซ้ือของใหม่ไปทดแทน
ของเก่าท่ีไม่ตอ้งการแลว้ ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง 2 ฉบับได้แก่  Specified Home 
Appliances Recycling Law (SHARL) และ Law for Promotion of Effective Utilization of  
Resources (LPEUR)) 

3.4.1  กฎหมาย SHARL  
 กฎหมาย SHARL ตราขึ้นในปี พ.ศ. 2541 และมีผลบงัคบัใช้ในปี พ.ศ. 2544 กฎหมายน้ี
ไม่ได้ครอบคลุมขยะอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท โดยจ ากัดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบัของ
กฎหมายน้ีไวเ้พียง 4 ประเภท ได้แก่ โทรทศัน์แบบ Cathode Ray Tube (CRT) (ใช้ “ทีวีจอกลม” 
หรือ “ทีวีจอแกว้”) เคร่ืองซักผา้ ตูเ้ยน็ และเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ท่ี
เป็นภาระให้กับเทศบาลในประเทศญ่ีปุ่ น ก่อนการออกกฎหมาย SHARL ก าหนดให้ร้านขาย
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และผูผ้ลิตเขา้มาเป็นผูรั้บผิดชอบเก็บรวบรวมและรีไซเคิลซากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเหล่าน้ี
แทนเทศบาล ต่อมา เม่ือรูปแบบการบริโภคและเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปจึงไดมี้การเพิ่มประเภท
ซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีตอ้งจดัการตามกฎหมายน้ีขึ้นมาอีก 3 ประเภท ไดแ้ก่ โทรทศัน์แบบจอแบน 
เคร่ืองอบผา้ และเตาไมโครเวฟ ในปี พ.ศ. 2552 
 โดยกฎหมาย SHARL ก าหนดหนา้ท่ีใหแ้ก่ร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเหล่าน้ีซ่ึงมี
อยู่กว่า 80,000 แห่งทัว่ประเทศ มีหนา้ท่ีตอ้งรับคืนผลิตภณัฑเ์ก่าประเภทเดียวกนักบัผลิตภณัฑท่ี์ตน
ขายให้กับผูบ้ริโภคท่ีซ้ือของใหม่ไปทดแทนของเก่าท่ีไม่ต้องการแลว้ ซ่ึงเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กบัผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการทิ้งซากผลิตภณัฑไ์ดเ้ช่นเดียวกบัการหาซ้ือผลิตภณัฑใ์หม่ ร้านขาย
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าสามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ก่าท่ียงัใชง้านไดอ้ยู่ แต่หากเป็นซากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่
สามารถน ามาใช้ซ ้ าไดน้ั้น ร้านคา้ปลีกจะตอ้งจดัส่งให้ผูผ้ลิตน าไปรีไซเคิลต่อไป และก าหนดให้
ร้านค้าปลีกสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผูบ้ริโภคได้ในอัตราท่ีรัฐบาลเห็นว่าไม่สูงเกินกว่า
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง โดยร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจะตอ้งประกาศอตัราค่าบริการให้สาธารณชน
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รับทราบล่วงหนา้ซ่ึงในทางปฏิบติั ตกอยูท่ี่ประมาณ 200-800 บาทต่อช้ินแลว้แต่ประเภท อยา่งไรก็ดี 
ร้านคา้ปลีกบางร้านไดล้ดหรือยกเวน้ค่าบริการในส่วนน้ีเพื่อเป็นมาตรการกระตุน้ยอดขายสินคา้
ใหม่ 
 ส าหรับการรีไซเคิล ผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดร่้วมกนัสร้างระบบเพื่อรองรับความรับผิดชอบ
ท่ีเพิ่มขึ้นตามกฎหมาย SHARL ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 190 แห่ง ทั่วประเทศ โดยจะมีการ
ตรวจสอบและคดัแยกตามยี่ห้อสินคา้เพื่อน าส่งโรงงานรีไซเคิล  ท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของ
ผู ้ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ น ส าหรับซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีไม่สามารถหาผู ้ผลิตมา
รับผิดชอบได ้ไม่ว่าจะเน่ืองจากบริษทัลม้ละลายหรือสาเหตุอ่ืนก็ตามทางสมาคมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน
ครัวเรือน (Association for Electric Home Appliances หรือ AEHA) จะเป็นผูรั้บผิดชอบจดัการแทน 
 ส าหรับผลผลิตจากกระบวนการรีไซเคิล รัฐบาลญ่ีปุ่ นไดอ้าศยัอ านาจตามกฎหมายก าหนด
เป้าหมายการรีไซเคิล เป็นอตัราส่วนน ้ าหนกัของวสัดุรีไซเคิล ท่ีผูผ้ลิตจะตอ้งน ากลบัมาใชใ้หม่ต่อ
น ้ าหนักซากผลิตภณัฑ์ทั้งหมดท่ีเขา้สู่โรงงานรีไซเคิล โดยในช่วงแรก เป้าหมายอยู่ท่ีร้อยละ 55 
ส าหรับโทรทศัน์ ร้อยละ 50 ส าหรับเคร่ืองซักผา้ ร้อยละ 50 ส าหรับตูเ้ยน็ และร้อยละ 60 ส าหรับ
เคร่ืองปรับอากาศ ผูบ้ริโภคสามารถจ่ายค่ารีไซเคิลน้ีด้วยการซ้ือตั๋วรีไซเคิลจากร้านค้าปลีกท่ี
ผูบ้ริโภคน าซากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไปทิ้งหรือท่ีท าการไปรษณียซ่ึ์งจะโอนเงินส่วนน้ีไปใหก้บัผูผ้ลิตแยก
ต่างหากจากค่าบริการเก็บรวบรวมและขนส่งของร้านคา้ปลีก ตั๋วรีไซเคิลน้ีจะท าหน้าท่ีเป็นทั้ง
ใบเสร็จ และใบก ากบัการขนส่งซากผลิตภณัฑ์ (ในลกัษณะเดียวกบัระบบเอกสารก ากบัการขนส่ง
ของเสียอนัตราย หรือ Manifest System ของประเทศไทย) โดยผูบ้ริโภคสามารถใช้เลขท่ีของตั๋ว
ตรวจสอบจากระบบฐานขอ้มูลออนไลน์ของ AEHA ว่าซากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของตนถูกส่งไปจดัการ
ตามวตัถุประสงคข์องการเรียกเก็บค่าบริการของร้านคา้ปลีกและผูผ้ลิตหรือไม่การเก็บค่าบริการต่อ
ช้ินของซากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจากผูบ้ริโภคนบัเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีส าคญัประการหน่ึงของระบบการ
จดัการซากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของประเทศญ่ีปุ่ น การก าหนดให้ผูทิ้้งตอ้งซ้ือตัว๋รีไซเคิลก็มีทั้งขอ้ดีและ
ขอ้เสีย ส าหรับขอ้ดีการจดัเก็บค่าบริการในลกัษณะดงักล่าว นอกจากจะเป็นการให้ขอ้มูลเพื่อท าให้
ประชาชนตระหนกัถึงตน้ทุนการจดัการซากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแลว้ ยงัช่วยให้ระบบมีรายไดส้ม ่าเสมอ
สอดคลอ้งกบัจ านวนขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีถูกเก็บรวบรวมเขา้มา ความแน่นอนทางการเงินประกอบ
กบัการมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศท่ีสูงท าใหผู้ผ้ลิตสัญชาติญ่ีปุ่ นมีความมัน่ใจ ในการลงทุนกบั
การสร้างระบบการรีไซเคิลและเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการจัดการซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของ
ตน ระบบการจดัการท่ีมีการระบุยี่ห้อและส่งต่อซากผลิตภณัฑฯ์ ไปให้ผูผ้ลิตยงัเป็นการกระตุน้ให้
ผูผ้ลิตออกแบบผลิตภณัฑ์ให้ง่ายต่อการใช้ซ ้ าและการน ากลบัมาใช้ใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการรีไซเคิลท่ีเหมาะสม เช่น การลดขนาดและน ้ าหนักของผลิตภณัฑ์ การออกแบบ
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ผลิตภณัฑ์ให้ถอดร้ือไดง้่ายขึ้นโดยลดจ านวนและชนิดของน็อต ลดจ านวนประเภทของพลาสติก
และใชพ้ลาสติกรีไซเคิลในการผลิต การลดเลิกใชต้ะกัว่ในงานบดักรี โครเมียม งานโลหะ ฮาโลเจน
ในสารหน่วงไฟ พลาสติกพีวีซี และสารท าลายชั้นโอโซนในเคร่ืองท าความเยน็ ฯลฯ  อยา่งไรก็ตาม 
ในอีกด้านหน่ึง ระบบการจดัการซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของประเทศญ่ีปุ่ นเป็นระบบท่ีมีตน้ทุนการ
จดัการสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้สถานท่ีของร้านคา้ปลีกเป็นจุดเก็บรวบรวม  การคดั
แยกซากตามยี่ห้อ การบริหารจดัการฐานขอ้มูล หรือการลงทุนและพฒันาเทคโนโลยีการรีไซเคิล
ใหม่ ๆ ก็ตาม ตน้ทุนเหล่าน้ีท าให้ค่าบริการท่ีเก็บ ณ จุดทิ้งมีอตัราค่อนขา้งสูงถึงหลกัพนับาทต่อช้ิน
ส่งผลให้ผูบ้ริโภคส่วนหน่ึงน าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเก่าไปขายหรือทิ้งนอกระบบซ่ึงจากการประมาณ
พบวา่ สัดส่วนของซากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่เขา้ระบบ EPR น้ีอาจจะสูงถึงคร่ึงหน่ึงของปริมาณซากท่ี
เกิดขึ้นทั้งหมด โดยส่วนมากคาดว่าถูกส่งออกจากประเทศญ่ีปุ่ นไปยงัประเทศก าลงัพฒันา (รวมถึง
ประเทศไทย) ในฐานะสินคา้มือสอง 

3.4.2  กฎหมาย Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, 2000 
 กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลในกฎหมายฉบับน้ีได้
ก าหนดหน้าท่ีของผูป้ระกอบการ 3 ประการ ได้แก่ การรวบรวมผลิตภัณฑ์เพื่อน ากลับมาใช้
ใหม่ (recycle) ด าเนินการตามมาตรการดว้ยการน าช้ินส่วนจากผลิตภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมมาไดม้าใช้
ซ ้ า  (reuse) และการลดปริมาณทรัพยากรท่ีจะใช้และท าให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน
ขึ้น (reduce) โดยมีโครงสร้างกฎหมายก าหนดหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
  1) นโยบาย ก าหนดเป็นนโยบายพื้นฐานท่ีจะส่งเสริมมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมใน
การก าหนดประเภทอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ และผลผลิตพลอยได้แต่ละประเภท ภายใต้ความ
รับผิดชอบร่วมกนัต่อสังคมของผูป้ระกอบการ ผูบ้ริโภค รัฐ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใน
การวางแผนการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าหนดเป้าหมายการใชท้รัพยากรท่ีเป็นวตัถุดิบในการผลิต ส่งเสริมมาตรฐาน
การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2) ผูป้ระกอบการ จะตอ้งจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ใช้
เทคโนโลยท่ีีด าเนินการตามมาตรการ 3R และภายใตข้อ้จ ากดัเพื่อมิใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  3) ผูบ้ริโภค การใช้สินคา้หมุนเวียน เลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ตระหนกัว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสามารถก าหนดกิจกรรมของผูป้ระกอบการไดใ้ห้ความร่วมมือ
ในการจดัเก็บแบบแยกประเภทส่ิงของใชแ้ลว้ 
 นอกจากน้ี ในกฎหมายยงัได้มีบทบญัญติัก าหนดประเภทอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑ์ท่ี
ก าหนดให้ต้องด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมท่ีก าหนดให้ต้องลดการใช้
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ทรัพยากร  (มาตรา 10 - มาตรา 14) ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ 
อุตสาหกรรมเหล็กกล้า อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ฯลฯ โดยผูป้ระกอบการจะต้องลดการใช้
ทรัพยากรในกระบวนการผลิต ใชก้ารรีไซเคิลวตัถุดิบและควบคุมการเกิดผลผลิตพลอยไดแ้ละน า
ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งและผลผลิตพลอยไดม้าผลิตใหม่อีกคร้ังตามมาตรฐานการพิจารณาท่ีรัฐมนตรี
ก าหนด ก าหนดอุตสาหกรรมท่ีตอ้งมีการใช้ซ ้ า (มาตรา 15 - มาตรา 17) ก าหนดให้ผูป้ระกอบการ
ก าหนดมาตรการเพื่อน าทรัพยากรมาผลิตใหม่หรือน าช้ินส่วนมาผลิตใหม่ เช่น อุตสาหกรรมผลิต
บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นแก้ว อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองถ่ายเอกสาร ผลิตภัณฑ์ท่ีก าหนดให้มีการแสดง
ข้อมูล (มาตรา 24 - มาตรา 25) เพื่อให้การน าผลิตภัณฑ์มารีไซเคิลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นต้องมีการแสดงข้อมูลให้การเก็บรวบรวม การแยกแยะ เพื่อน าทรัพยากรมาเป็นวตัถุดิบ
สามารถกระท าไดส้ะดวกขึ้น จึงไดมี้การก าหนดผลิตภณัฑแ์ละหัวขอ้ท่ีจะแสดงขอ้มูลในมาตรฐาน
การแสดงขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการ ผูผ้ลิต และผูจ้  าหน่ายไดด้ าเนินการตามแนวทาง
ท่ีกฎหมายก าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560) 
 

3.5 การจัดการซากผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน (Regulations for the Administration of the Recovery and Disposal of 
Waste Electric and Electronic Products (2009)) 
 ปัจจุบนัประเทศจีนมีโรงงานจ านวนมากท่ีรับผลิตสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ต่าง ๆ มีการขยายตลาดไปสู่ประเทศอ่ืน ๆในทวีปเอเชีย สินคา้จากประเทศจีนไดรั้บความนิยมมาก
ในประเทศต่าง ๆ เพราะมีราคาไม่แพง จึงท าใหห้ลายประเทศน าเขา้สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์เป็นจ านวน
มาก ประเทศจีนมีประชากรจ านวนมาก และมีผูใ้ชสิ้นคา้อิเล็กทรอนิกส์มากตามไปดว้ย ท าให้จีนมี
ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเร่ือย ๆ ประเทศจีนมีจุดเด่นในเร่ืองการให้ผูผ้ลิต ร้านคา้ตวัแทน
จ าหน่าย และผูใ้ชสิ้นคา้อิเลก็ทรอนิกส์เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงท าให้ทุก
ภาคส่วนเกิดการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน 
 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีพฒันาการจดัการซากอิเล็กทรอนิกส์โดยมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 

3.5.1 การก าหนดบัญชีรายช่ือส าหรับการจัดการขยะที่มีการเข้า (Catalogue for  
Managing the Import or Wastes)  

 โดยท่ีเป็นปัญหาสืบเน่ืองมาจากการน าเขา้ขยะโดยผิดกฎหมาย ประกอบกบัการเขา้เป็น
สมาชิกตามอนุสัญญา Basel เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2543 จึงไดมี้การจดัท าบญัชีรายช่ือขยะ
ท่ีเป็นวตัถุอนัตราย (hazardous waste) ท่ีห้ามการน าเขา้ซ่ึงแกไ้ขคร้ังล่าสุดเม่ือ พ.ศ. 2552 ท่ีก าหนด
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ราย ช่ือของขยะ ท่ีห้ ามน า เข้ามาโดยหน่วยงานต่ า ง  ๆ  เ ช่น  กระทรวงการ ดูแล รักษา
ส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการพฒันาการแห่งชาติ แมจ้ะมีมาตรการดังกล่าว  รัฐบาลก็ยงัคงประสบ
ปัญหาการลอบน าเขา้ขยะดงักล่าวอยู่ 

3.5.2  นโยบายเชิงเทคนิคในการป้องกนัมลภาวะ และควบคุมตามท่ีก าหนดไว้ใน WEEE  
(เมษายน พ.ศ. 2551)  
 โดยการลดจ านวนขยะอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมมาตรการท่ีก าหนดในความตกลงดงักล่าว 
ไดแ้ก่ 
   1) การก าหนดหลกัการ 3R การลดจ านวน การน ากลบัมาใชใ้หม่ และการรีไซเคิล 
ซากผลิตภณัฑ ์Reduce/Reuse/Recycle) 
   2) ผูก่้อให้เกิดมลพิษร่วมรับผิดชอบ (polluter pays principle) โดยการแบ่งความ
รับผิดชอบระหวา่งผูผ้ลิต (producer) ผูจ้ดัจ าหน่าย (retailer) และผูบ้ริโภค (consumer) 
   3) การสนบัสนุนใหเ้กิดการออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (eco design) 
    4) ก าหนดบทบญัญติัตามกฎหมายให้สอดคล้องกับหลกัการของ  WEEE ได้แก่ 
การจดัเก็บโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม (environmentally - sound collection) 

3.5.3 การออกค าส่ังให้การบริหารจัดการผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
จะต้องค านึงถึงแนวทางท่ีเป็นการป้องกันและควบคุมมลภาวะท่ีเกดิขึน้ 
 (The Ordinance on Management Of Prevention and Control of Pollution  
from Electronic and Information Products)  

 ซ่ึงใชบ้งัคบัในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ก าหนดเป้าหมายไวส้องหลกัการท่ีส าคญั คือ การ
ลดการใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นอนัตรายและวตัถุมีพิษในการผลิตผลิตภณัฑท่ี์ใชภ้ายในบา้นเรือน  และการ
ลดมลภาวะท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการผลิต การหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่ และการก าจดัผลิตภณัฑ์
เ ห ล่ า นั้ น  ซ่ึ ง เ ป็ น ห ลั ก ก า ร ใ น ท า น อ ง เ ดี ย ว กั บ  the EU RoHS Directive (Restriction 
of Hazardous Substances Directive) และก าหนดให้ผูผ้ลิตจะตอ้งแสดงขอ้มูลท่ีเป็นส่วนประกอบ
ของผลิตภณัฑ ์ระยะเวลาการใชผ้ลิตภณัฑ ์และความสามารถในการน ากลบัมาใชใ้หม่ 

3.5.4 รัฐกฤษฎีกาก าหนดมาตรการในการป้องกันมลภาวะของขยะอเิลก็ทรอนิกส์และ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า (Administrative Measures on Pollution Prevention of Waste El
ectrical and Electronic Equipment)  

 ซ่ึงใชบ้งัคบัในปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) โดยก าหนดเป้าหมายในการป้องกนัมลภาวะท่ีเกิด
จากการจดัเก็บ การขนส่ง การคดัแยก การน ากลบัมาใช้ใหม่ และการก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ก าหนดนโยบายให้บริษทัท่ีน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลบัมาใช้ใหม่จะตอ้งได้รับใบอนุญาตท่ีมีการ
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รับรองโดยหน่วยงานส่ิงแวดลอ้มของรัฐบาลทอ้งถ่ินวา่เป็นบริษทัท่ีไดม้าตรฐานและมีคุณสมบติัใน
การรักษาส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม มีความรับผิดชอบในการก ากับดูแล
เพื่อให้เกิดการป้องกันมลภาวะท่ีเกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยการก าหนดกระบวนการท่ีได้
มาตรฐานและเฉพาะกรณีส าหรับขยะอิเล็กทรอนิกส์แต่ละกิจกรรม  (ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2560) 
 การก าหนดใหมี้การลดการใชส้ารเคมีท่ีเป็นอนัตรายในการผลิตสินคา้ท่ีใชภ้ายในบา้นเรือน 
และการลดมลภาวะท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งการผลิต การหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ และการก าจดั
ผลิตภณัฑ ์ท าใหช่้วยลดมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของคนในชุมชน ตั้งแต่
กระบวนการผลิต ระหวา่งผลิต จนถึงการน ากลบัไปใชใ้หม่ 
 

ตารางท่ี 1 ตัวอย่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการซากผลติภัณฑ์ฯ ในต่างประเทศ  
(นางสาวสิริลคัน์ สุบงกฎ, 2560) 

ประเทศ กฎหมายหลกั รูปแบบการจัดการและผลติภัณฑ์ท่ีควบคุม 
สหภาพยโุรป WEE Directive 2002 (ประกาศ 13 กุมภาพนัธ์ 2003 มี

ผลบงัคบัใช ้(อนุวตัร) ตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2004) 
- WEE Directive (recast) 2012 
(ประกาศ 24 กรกฎาคม 2012 มีผลบงัคบัใช ้(อนุวตัร) 
ตั้งแต่ 14 กุมภาพนัธ์ 2014) 

รูปแบบ Full EPR 
ผลิตภณัฑท่ี์ควบคุม : 10 กลุ่มผลิตภณัฑ์ 
1. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนขนาดใหญ่ 
2. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนขนาดใหญ่ 
3. อุปกรณ์สารสนเทศและส่ือสาร 
4. อุปกรณ์เพื่อความบนัเทิงของผูบ้ริโภค 
5. อุปกรณ์ให้แสงสวา่ง 
6. อุปกรณ์ช่าง 
7. ของเล่น อุปกรณ์สันทนาการและกีฬา 
8. อุปกรณ์ทางการแพทย ์
9. เคร่ืองมือตรวจสอบ 
10. ตูอ้ตัโนมติั 

สหรัฐอเมริกา ไม่มีกฎหมายระดบัรัฐบาลกลาง ตวัอยา่งกฎหมายระดบั
มลรัฐ 
- แคลิฟอร์เนีย Electronic Waste Recycling Act 
(ประกาศ 24 กนัยายน 2003 ผลบงัคบัใช ้1 มกราคม 
2005) 

แคลิฟอร์เนีย รูปแบบกองทุนของรัฐ 
ผลิตภณัฑท่ี์ควบคุม : หลอดภาพ CRT 
(โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองเล่นภาพ
แบบพกพา) ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 4 น้ิว (ตาม
แนวทแยง) 
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ประเทศ กฎหมายหลกั รูปแบบการจัดการและผลติภัณฑ์ท่ีควบคุม 

สหรัฐอเมริกา 
 

- มินเนโซตา้ Video Display and Electronic Device 
Collection and Recycling, 115A.1310-1330 ค.ศ.2007 

- มินเนโซตา้ รูปแบบ Full EPR 
ผลิตภณัฑท่ี์ควบคุม : โทรทศัน์และ
คอมพิวเตอร์ โทรสาร เคร่ืองเล่นบนัทึกเทป 
DVD และอุปกรณ์จอภาพท่ีขายใหก้บั
ครัวเรือน 

จีน Ordinance on the Administration of the Recovery and 
Disposal of Waste Electronic and Electrical products 
(China WEEE) (ประกาศ 25 กุมภาพนัธ์ 2009 มีผล
บงัคบัใช ้1 มกราคม 2011) 

รูปแบบกองทุนของรัฐ 
ผลิตภณัฑท่ี์ควบคุม : โทรทศัน์, ตูเ้ยน็, 
เคร่ืองปรับอากาศ, คอมพิวเตอร์ (รวมแทบ็
เลต็พีซี) 

อินเดีย E-waste (Management and Handling) Rulesn2011 
ภายใต ้Environment (Protection) Act, No.29 of 1986 
(ประกาศ 12 พฤษภาคม 2011 มีผลบงัคบัใช ้1 
พฤษภาคม 2012) 

รูปแบบ Full EPR 
ผลิตภณัฑท่ี์ควบคุม : 
1. กลุ่มอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์รวมทั้งตลบัหมึก 
โทรศพัทท์ุกชนิด) 
2. กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน 
(โทรทศัน์, ตูเ้ยน็, เคร่ืองซกัผา้, 
เคร่ืองปรับอากาศ) 

ญ่ีปุ่ น กฎหมายพื้นฐาน Fundamental Law for Establishing a 
Sound Material – Cycle Society (มกราคม 2001) 
กฎหมายเฉพาะ 
- Specified Home Appliances Recycling law 
(SHARL) ประกาศ 5 มิถุนายน 1998 มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2001) 
- Law for Promotion effective Utilization of 
Resources (LPEUR) 
- (มีผลบงัคบัใช ้เมษายน 2001) 
 
 
 

SHARL: รูปแบบ Full EPR 
ผลิตภณัฑท่ี์ควบคุม : เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน
ครัวเรือนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ จอ 
CRT ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ และ
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองอบผา้ โทรทศัน์ จอ 
LCD และ Plasma 
LPEUR: รูปแบบ Full EPR แบบสมคัรใจ 
ผลิตภณัฑท่ี์ควบคุม : คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลและแบตเตอร่ีขนาดพกพาท่ีอดัประจุ
ใหม่ได ้
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ประเทศ กฎหมายหลกั รูปแบบการจัดการและผลติภัณฑ์ท่ีควบคุม 
ญ่ีปุ่ น - Law for Recycling of Small Electric & Electronic 

Appliances (LRSEEA) (ประกาศใช ้2012) 

LRSEEA: ทอ้งถ่ินรับผิดชอบหลกั  
ผลิตภณัฑท่ี์ควบคุม : ซากผลิตภณัฑฯ์ เกือบ
ทุกชนิดท่ีไม่ไดถู้กควบคุมโดยกฎหมาย 
SHARL และLPEUR โดยรัฐบาลกลางจะ
ประกาศรายช่ือประเภทผลิตภณัฑพ์ื้นฐาน 
แต่รัฐบาลทอ้งถ่ินมีอ านาจท่ีจะเลือกก าหนด
ประเภทผลิตภณัฑท่ี์จะเก็บรวบรวมได ้

เกาหลีใต ้ Act on the Promotion of Saving and Recycling of 
Resources (APSRR) 1992 และ ฉบบัแกไ้ข ปี 2002 
- Act for resource Recycling of Electrical and 
Electronic Equipment and Vehicles (ARREEEV) ใน
ปี ค.ศ. 2007 

เร่ิมจากรูปแบบมดัจ าคืนเงินแลว้ปรับเป็น 
Full EPR 
APSRR (1992) ผลิตภณัฑท่ี์ควบคุม: 11 
ประเภท ไดแ้ก่ โทรทศัน์ เคร่ืองซกัผา้ ตูเ้ยน็ 
เคร่ืองปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ หลอดฟลูออ
เรสเซนท ์เคร่ืองเสียง โทรศพัทมื์อถือ 
เคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองแฟกซ์ 
นอกจากน้ียงั ควบคุมผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเป็น
บรรจุภณัฑ ์และของเสียอนัตรายจากชุมชน 
ARREEEV (2007) ผลิตภณัฑท่ี์ควบคุม: 
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
ทุกประเภท และยานพาหนะส่ีลอ้ทัว่ไป 
ไดแ้ก่ รถยนตส่์วนบุคคล รถตูไ้ม่เกิน 9 ท่ีนัง่ 
และรถบรรทุกขนาดเลก็ 

ไตห้วนั Waste Disposal Act 1987 และฉบบัแกไ้ข 1997 เร่ิมจากรูปแบบ Full EPR แลว้ปรับปรุงเป็น
รูปแบบกองทุนของรัฐ ผลิตภณัฑท่ี์ควบคุม : 
14 กลุ่ม 
ผลิตภณัฑ ์ในส่วนซากผลิตภณัฑฯ์ ไดแ้ก่
กลุ่ม อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และสารสนเทศ 
(คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์hard disk drive 
ฯลฯ) 
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ประเทศ กฎหมายหลกั รูปแบบการจัดการและผลติภัณฑ์ท่ีควบคุม 
ไตห้วนั  กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน (โทรทศัน์ 

เคร่ืองซกัผา้ ตูเ้ยน็เคร่ืองปรับอากาศ พดัลม) 
และกลุ่มอุปกรณ์ใหแ้สง 

เวียดนาม Decision No.50/2013 of the Prime 
Minister on Prescribing Retrieval and Disposal of 
Discarded Products 
(ประกาศ 9 สิงหาคม 2013 มีผลบงัคบัใช ้25 กนัยายน 

2013) 

รูปแบบ Full EPR 
ผลิตภณัฑท่ี์ควบคุม : 6 กลุ่มผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
1. แบตเตอร่ี 
2. อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
3. สารเคมีในอุตสาหกรรม การเกษตร การ 
ประมงและยาท่ีใชใ้นมนุษย ์
4. สารหล่อล่ืนและน ้ามนั 
5. ยางรถยนต ์และ 
6. ยานพาหนะ (รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต)์ 
โดยแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑจ์ะมีระยะเวลา
ผกูพนัตามกฎหมายน้ีแตกต่าง (2015, 2016, 
2018) 

 

3.6 มาตรการจัดการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ของต่างประเทศ 
 จากการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ของต่างประเทศ พบประเด็น
ท่ีน่าสนใจ สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากฎหมายของไทยได ้ดงัน้ี 

3.6.1  กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป  
 มีมาตรการให้ผูผ้ลิตตอ้งแสดงค่าใช้จ่ายในการเก็บ จดัการ และบ าบดัแบบท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม และก าหนดให้มีภาพแสดงการห้ามทิ้งปนกับขยะทั่วไป ผลกระทบท่ีอาจเกิดกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลสถานท่ีบ าบดัหรือจดัการ WEEE และตอ้งใหข้อ้มูลในการซ่อมแซม รีไซเคิลของ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ภายใน 1 ปี โดยอาจจดัท าเป็นคู่มือหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่าย
ตอ้งลงทะเบียน ส่วนผูใ้ชต้อ้งไดรั้บขอ้มูลวา่สามารถน าไปคืนไดท่ี้ไหน 
 ข้อดี คือผูผ้ลิตรู้บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ท าใหผ้ลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการก าจดั หรือรีไซเคิล ส่วนผูใ้ช้รู้สถานท่ีรับคืนสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้
ปริมาณขยะในชุมชนลดลง 
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 ข้อเสีย คือท าให้สินคา้อิเล็กทรอนิกส์แพงขึ้นเพราะมีการบวกค่าใช้จ่ายในการก าจดั และ 
สินคา้บางชนิดขาดตลาดหรือเลิกผลิตเพราะไม่คุม้กบัค่าใชจ่้ายในการบ าบดั 

3.6.2  สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
 มีมาตรการให้ผูใ้ช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งน ากลบัมาเม่ือหมดอายุหรือเลิกใช้งานถาวร
และออกขอ้ก าหนดในการใช้สารท่ีเป็นอนัตราย  และผูผ้ลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตอ้งขึ้นทะเบียน และตอ้งจดัหาอุปกรณ์บรรจุให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และก าหนดให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจก าจดัขยะอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเองหรืออาจตั้ง
คณะกรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสามมาด าเนินการก าจดั 
 ข้อดี คือขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนลดลงเพราะผูใ้ช้น าสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ส่งคืนผูผ้ลิต
และขยะถูกก าจดัหรือรีไซเคิลไดร้วดเร็ว เพราะราชการส่วนทอ้งถ่ินสามารถก าจดัไดด้ว้ยตนเองไม่
ตอ้งรอผูผ้ลิต และชาวบา้นสะดวกในการส่งคืนขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก าจดัเพราะ ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินจดัเตรียมภาชนะในการมารับไปก าจดัซ่ึงอยูใ่นชุมชน 
 ข้อเสีย คือท าให้สินคา้อิเล็กทรอนิกส์แพงขึ้นเพราะมีการบวกค่าใช้จ่ายในการก าจดั และ 
การก าจดัอาจไม่เหมาะสมเพราะบุคลากรในองค์กรส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้เร่ืองก าจดัขยะมีน้อย 
หรือไม่มีเทคโนโลยท่ีีปลอดภยัในการก าจดัท าใหเ้กิดมลพิษหลงัการก าจดัขยะอิเลก็ทรอนิกส์ 

3.6.3  สาธารณรัฐเกาหล ี 
 มีมาตรการให้ผูผ้ลิตเป็นผูรั้บผิดชอบหรือExtended Producer Responsibility (EPR) รัฐบาล
จะจดัเก็บเงินมดัจ าจากผูผ้ลิต เขา้สู่บญัชีพิเศษเพื่อการปรับปรุงดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยรัฐบาลจะคืน
เงินมดัจ าแก่ผูผ้ลิตตามปริมาณขยะท่ีผูผ้ลิตเก็บรวบรวมและรีไซเคิลได ้(แต่ไม่ประสบความส าเร็จ 
เพราะมีการก าหนด เงินมดัจ าท่ีต ่าเกินไป ผูผ้ลิตส่วนมากจึงเลือกจ่ายเงินมดัจ ามากกว่าการลงทุน
สร้างระบบ) และผูผ้ลิตจะต้องติดเคร่ืองหมายรีไซเคิล และระบุต าแหน่งส่วนประกอบท่ีมีสาร
อันตราย ข้อมูลวิธีการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์บนผลิตภัณฑ์ หากผูผ้ลิตไม่สามารถรีไซเคิลซาก
ผลิตภณัฑ์ได้ตามเป้าหมายจะเสียค่าปรับการรีไซเคิล  และให้ผูผ้ลิตจ ากัดการใช้สารอนัตรายใน
สินคา้ใหม่ ส่วนผูข้ายมีหนา้ท่ีรับคืนซากผลิตภณัฑ์เก่า และตอ้งแจง้ให้ผูผ้ลิตทราบถึงประเภทและ
จ านวนซากผลิตภณัฑ์ฯ ท่ีเก็บรวบรวมไดท้ั้งหมด และก าหนดให้ผูผ้ลิตและผูข้ายเป็นผูรั้บผิดชอบ
หลกัในการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลซากผลิตภณัฑ์ และใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมการคดัแยก
ขยะรีไซเคิลผา่นกองทุนของรัฐบาล 
 ข้อดี คือท าให้ทราบว่าสินคา้อิเล็กทรอนิกส์อนัไหนสามารถรีไซเคิลได ้ท าให้ผูใ้ชส้ามารถ
เลือกใชไ้ด ้และขยะอิเลก็รอนิกส์ถูกรีไซเคิลไดร้วดเร็ว เพราะมีการส่งเสริมการคดัแยกขยะรีไซเคิล 
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 ข้อเสีย คือขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ลดลงเพราะผูผ้ลิตไม่สนใจในการท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพราะไม่คุม้กบัการลงทุน และสินคา้อิเล็กทรอนิกส์แพงขึ้นเพราะมีการบวก
ค่าใชจ่้ายในการก าจดั 

3.6.4  ประเทศญ่ีปุ่น  
 มีมาตรการโดยน าหลักการ “ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้ นของผู ้ผลิตมาใช้” (Extended 
Producer Responsibility: EPR) โดยก าหนดให้ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และผู ้ผลิตเข้ามาเป็น
ผูรั้บผิดชอบเก็บรวบรวมและรีไซเคิลซากคร่ืองใช้ไฟฟ้าเหล่าน้ีแทนเทศบาล และร้านคา้ปลีกท่ี
จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มีหน้าท่ีตอ้งรับคืนผลิตภณัฑ์เก่าประเภทเดียวกนักบัผลิตภณัฑ์ท่ีตนขาย
ให้กบัผูบ้ริโภค และเรียกเก็บค่าบริการการก าจดั จากผูบ้ริโภคไดใ้นอตัราท่ีรัฐบาลเห็นว่าไม่สูงเกิน
กวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง ส าหรับการรีไซเคิล ผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจะเป็นผูรั้บผิดชอบ ส าหรับซาก
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่สามารถหาผูผ้ลิตมารับผิดชอบได ้ทางสมาคมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน 
(Association for Electric Home Appliances หรือ  AEHA) จะเป็นผู ้รับผิดชอบจัดการแทนและ
ก าหนดหน้าท่ีของผูป้ระกอบการ 3 ประการ ได้แก่ การรวบรวมผลิตภัณฑ์เพื่อน ากลับมาใช้
ใหม่ (recycle) ด าเนินการตามมาตรการดว้ยการน าช้ินส่วนจากผลิตภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมมาไดม้าใช้
ซ ้ า  (reuse) และการลดปริมาณทรัพยากรท่ีจะใช้และท าให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานนาน
ขึ้น (reduce) ผูป้ระกอบการ จะต้องจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ใช้
เทคโนโลยท่ีีด าเนินการตามมาตรการ 3R  
 ข้อดี คือขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทรีไซเคิลจะลดลง เพราะผูผ้ลิตจะออกค่าใชจ่้ายเอง ผูใ้ช้
ไม่ตอ้งเสียค่ารีไซเคิล และขยะอิเล็กรอนิกส์ท่ีหาผูผ้ลิตไม่ไดจ้ะลดลง เพราะสมาคมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ในครัวเรือนจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการก าจดั ท าให้ผูใ้ชสิ้นคา้อิเล็กทรอนิกส์ประเภทน้ีกลา้ท่ีจะ
ส่งมาก าจดั 
 ข้อเสีย คือผูใ้ช้ไม่สนใจในการน าสินคา้อิเล็กทรอนิกส์มาส่งคืนร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย
เพราะตอ้งเสียค่าก าจดัดว้ย และร้านคา้ตวัแทนจ าหน่ายไม่สะดวก ในการรับคืนสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์
เน่ืองจากตอ้งเสียพื้นท่ีในการจดัเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผูใ้ช้อาจไม่ส่งคืนสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ได้
เพราะยุง่ยากในการหาร้านท่ีรับคืนสินคา้ 

3.6.5  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 มีมาตรการในการจดัท าบญัชีรายช่ือขยะท่ีเป็นวตัถุอนัตราย (hazardous waste) ท่ีห้ามการ
น าเขา้ ก าหนดหลกัการ 3R การลดจ านวน การน ากลบัมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล ซากผลิตภณัฑ์ 
(Reduce/Reuse/Recycle) ให้ผูก่้อให้เกิดมลพิษร่วมรับผิดชอบ (polluter pays principle) โดยการ
แบ่งความรับผิดชอบระหว่างผูผ้ลิต (producer) ผูจ้ดัจ าหน่าย (retailer) และผูบ้ริโภค (consumer) 
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การสนับสนุนให้เกิดการออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (eco design)โดยลดการใช้วตัถุดิบท่ี
เป็นอันตรายและวตัถุมีพิษในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ภายในบ้านเรือน  ลดมลภาวะท่ีเกิดขึ้นใน
ระหว่างการผลิต การหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ และการก าจดัผลิตภณัฑเ์หล่านั้น และผูผ้ลิตจะตอ้ง
แสดงขอ้มูลท่ีเป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์ระยะเวลาการใชผ้ลิตภณัฑ ์และความสามารถในการ
น ากลบัมาใช้ใหม่ และก าหนดนโยบายให้บริษทัท่ีน าเขา้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปก าจดัตอ้งได้รับ
ใบอนุญาต 
 ข้อดี คือขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นอนัตราย (hazardous waste) ลดลง เพราะมีกฎหมายห้าม
น าเขา้ขยะอิเล็กทรอนิกส์อนัตรายเขา้ประเทศ ผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่ายและผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนเกิดความตระหนักในการผลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม มีการร่วมมือกันคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู ้
จ  าหน่ายและผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีย ัง่ยนื 
 ข้อเสีย คือขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ลดลงเพราะผูจ้  าหน่ายและผูบ้ริโภคตอ้งออกค่าใช้จ่ายใน
การก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ท าให้มีขยะส่งก าจดันอ้ยลงเพราะไม่อยากเสียค่าก าจดัและท าให้สินคา้
อิเลก็ทรอนิกส์แพงขึ้นเพราะมีการบวกค่าใชจ่้ายในการก าจดั 
 
การน ามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศมาปรับใช้ในประเทศไทย 
 ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะในเร่ืองการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน  
ดงันั้นจึงควรน ามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศมาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัประเทศไทย เช่น 
ในตา่งประเทศไดน้ าหลกัความรับผิดท่ีเพิ่มขึ้นของผูผ้ลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) 
มาบงัคบัใชใ้นเร่ืองการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน โดยให้ผูผ้ลิตมีความรับผิดชอบในการ
เก็บรวบรวม บ าบดั และก าจดัซากผลิตภณัฑ์อย่างเหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และมี
เป้าหมายในเชิงป้องกนัตน้ทาง เพื่อใหผู้ผ้ลิตออกแบบสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ใหมี้การออก
กฎหมายเฉพาะในเร่ืองการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน โดยระบุหนา้ท่ีของผูผ้ลิต ผูใ้ช ้และ
ร้านคา้ ตวัแทนจ าหน่าย ให้ชดัเจน และก าหนดสิทธิพิเศษดา้นภาษีเป็นแรงจูงใจให้กบับริษทัผูผ้ลิต 
สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได ้ให้บริษทัผูผ้ลิต ผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการน าสินคา้ของตนเองมาก าจัด รวมถึงก าหนดมาตรการลงโทษหากบริษทัผูผ้ลิต 
ร้านคา้ตวัแทนจ าหน่ายไม่รับสินคา้ตนเองมาก าจดั หรือบ าบดั และผูใ้ชสิ้นคา้น าไปก าจดัผิดวิธีหรือ
น าไปทิ้งไม่ถูกตอ้ง ส่ิงต่าง ๆเหล่าน้ีจะตอ้งมีการก าหนดในมาตรการทางกฎหมายเร่ืองการจดัการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน โดยให้หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาล หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามรู้กบัประชาชนในพื้นท่ีในการทิ้ง การก าจดั การส่งคืนร้านคา้ 
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อ านวยความสะดวกในเร่ืองภาชนะส าหรับรองรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ อาจประสานงานกับ
บริษทัผูผ้ลิตในการรับส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือรับก าจดัให้ ในอนาคตหากผูผ้ลิตสามารถรับซ้ือ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์แลว้น ากลบัมาใช้ใหม่ได้ จะยิ่งท าให้ผูใ้ช้น าขยะอิเล็กทรอนิกส์มาขายให้กบั
บริษทัผูผ้ลิต ส่งผลใหข้ยะอิเลก็ทรอนิกส์หมดไปในท่ีสุด 
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บทที ่4 
มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการจัดการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ในชุมชน         

ของประเทศไทย  

 ปัจจุบนัปัญหาดา้นการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนถือเป็นปัญหาใหญ่ และทวีความ
รุนแรงมากขึ้นเร่ือย ๆ เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การเติบโตทางดา้นเทคโนโลยี แมภ้าครัฐ
จะพยายาม รณรงค์ให้ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกประเภท มีกฎหมายต่าง ๆมาควบคุมแต่ก็ยงัพบว่า
ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนเพิ่มสูงขึ้นเร่ือย ๆ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษานโยบายของรัฐ 
และมาตรการทางกฎหมายในปัจจุบนัท่ีใชบ้งัคบัมีความเหมาะสมหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคใน
การบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างไร รวมถึงศึกษาการด าเนินงานของหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง มี
ความสอดคลอ้งหรือเป็นไปตามนโยบายหรือกฎหมายท่ีก าหนดหรือไม่ มีประสิทธิภาพหรือไม่ 
และมีปัญหาในทางปฏิบติัติอยา่งไร 

4.1 นโยบายของรัฐ 
 ในส่วนน้ี ผูวิ้จยัจะน าเสนอนโยบายของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564), นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579, แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกัน บ าบัด และฟ้ืนฟู และยุทธศาสตร์การจัดการซาก
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เชิงบูรณาการ พ.ศ. 2557-2564 

4.1.1 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกิดจากการอาศยัอ านาจของพระราชบญัญติัสภา
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ใหส้ภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มี
หน้าท่ีและอ านาจในการจดัท าร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้สอดคลอ้งและ
บูรณาการกบัยทุธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนการพฒันาประเทศต่าง ๆ 

 หลกัการพฒันาประเทศท่ีส าคญัในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ยึดหลกั “ปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ีย ัง่ยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ท่ีต่อเน่ืองจาก
แผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้าและ
ขบัเคล่ือนการ เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวตักรรม 
ส าหรับการก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ียึดวิสัยทัศของกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติท่ี
ก าหนดวา่ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการ พฒันาตามหลกั
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะท่ีการก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวดัในด้านต่าง ๆ ของ
แผนพฒันาฯ ไดย้ึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ท่ีเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มา
เป็น กรอบในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปี โดยท่ีเป้าหมายและตวัช้ีวดัตอ้งสอดคลอ้งกบั
กรอบเป้าหมาย การพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีองค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น 
อาทิ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (sustainable development goals : SDGs) ท่ีองค์การสหประชาชาติก าหนด
ขึ้น เป็นตน้ ส่วนแนวทางการ พฒันา ไดบู้รณาการนโยบายหรือประเด็นพฒันาท่ีส าคญัของประเด็น
การปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และ ไทย  แลนด์ 4.0 การจัดท าแผนขับเคล่ือน และการติดตาม
ประเมินผล เนน้กระบวนการมีส่วนร่วม ทั้ง จากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุก
พื้นท่ีของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐท่ีรวมพลงั ให้ สามารถก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพฒันา 
รวมทั้งแผนงานโครงการส าคญัท่ีตอบสนองความตอ้งการและ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้
อยา่งสอดคลอ้งกบัภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งจริงจงัใน 5 ปี 

 การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่
มูลค่า เนน้สร้างความเขม้แข็งให้กบัปัจจยัพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนบัสนุนการเพิ่มศกัยภาพ
ของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและ
พฒันาเพื่อสร้างนวตักรรมการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาด รวมทั้งสร้างสังคมผูป้ระกอบการให้มีทักษะการท าธุรกิจท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี ตลอดจนพฒันาพื้นท่ีชายแดนท่ีมีศักยภาพและพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ เพื่อรองรับการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเขา้สู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต  การใช้
เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อพฒันาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมช่วยให้
ผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์เหล่าน้ีเม่ือถูกทิ้งเป็นขยะในชุมชน จะไม่ส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชนนั้น ๆ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, หนา้ 1-2) 
 การสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน้น
การรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้ า 
สนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหา
วิกฤติส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค พฒันาระบบบริหารจดัการท่ี
โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริม การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เร่งเตรียมความพร้อม
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจดัการเพื่อลด ความเส่ียงดา้นภยัพิบติัทางธรรมชาติ  ในการผลิต
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดชนิดหน่ึงมกัจะต้องมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ มีการใช้สารเคมี
อนัตรายและก็มกัจะมีการปล่อยมลพิษสู่ชุมชนรอบ ๆโรงงาน หากมีการลดการใชส้ารเคมีอนัตราย
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หรือใชส้ารทดแทน จะท าใหสิ้นคา้อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผลิตออกมาไม่ส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม เม่ือ
เลิกใชก้ลายเป็นขยะอิเลก็ทรอนิกส์ก็จะไม่ส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
 สถานการณ์และแนวโน้มส่ิงแวดลอ้มโลก วาระการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ค.ศ. 2030 เป็นทิศทาง
หลักในการพฒันาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 โดยมีเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ประกอบด้วย 17 
เป้าหมายและ 168 เป้าประสงค์ รวมถึงขอ้ตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีทวีความเขม้ขน้ขึ้น จะมีส่วนส าคญัในการก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศไทยใน
อนาคต ยิ่งไปกว่านั้น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติมีความผนัผวนและรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลต่อ การผลิตในภาคเกษตรและความมัน่คงดา้นอาหารและน ้ า  ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
อยูใ่นชุมชนจ านวนมากเป็นอีกปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน เพราะเกือบทุกขั้นตอน
ของการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่ถูกตอ้งมีส่วนสร้างก๊าซเรือนกระจก เร่ิมตั้งแต่การขนยา้ย การ
เผา ท าลาย การฝังกลบ และการเทกองรวมกนัท่ีท าใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซมีเทน 
 มีการก าหนดเป้าหมายในเร่ืองทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อม  สามารถ
สนบัสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีความมัน่คงทางอาหาร พลงังาน และน ้ า โดยเพิ่ม
พื้นท่ีป่าไมใ้ห้ไดร้้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในภาคพลงังานและขนส่ง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกบัการปล่อย
ในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
เพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน ้ าและคุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤตให้อยู่ ในเกณฑม์าตรฐาน เป้าหมาย
เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างถูกหลกัสุขาภิบาลให้เพิ่มขึ้นดูเป็นเร่ืองไม่ยากในการ
จดัการแต่ในขยะมูลฝอยก็จะมีขยะอิเลก็ทรอนิกส์ปนมาดว้ยเพราะคนในชุมชนไม่ทราบว่าจะเอาไป
ก าจดัอย่างไร หรือเอาไปทิ้งท่ีไหนท าให้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัคือ การทิ้ง
รวมกนัระหวา่งขยะมูลฝอยกบัขยะอิเลก็ทรอนิกส์ ท าใหย้ากในการจดัการอยา่งถูกวิธี 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มก าลงัเป็นจุดอ่อนส าคญัต่อการรักษาฐานการผลิตและการ
ให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีวิตของคนไทย ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นท่ีป่าไม ้
ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเส่ียงในการขาดแคลน
ทรัพยากรน ้ าในอนาคต ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตวัของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติมีความผนัผวนและรุนแรงมากขึ้น และ
ขอ้ตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเขม้ขน้ ซ่ึงจะส่งผลต่อ
แนวทางการพฒันาประเทศในอนาคต 
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 ดงันั้น การพฒันาในระยะต่อไปจึงมุ่งเนน้การรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การ
สร้างความมัน่คงดา้นน ้ า และการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงจากภยัพิบติั และลดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากสาธารณภยั 
 แนวทางการพฒันาท่ีส าคัญประกอบด้วย (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง
สมดุลของการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์อย่างย ัง่ยืนและเป็นธรรม (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยากรน ้ าเพื่อให้เกิดความมัน่คง สมดุล และยัง่ยืน (3) การแกไ้ขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดลอ้ม 
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (5) สนบัสนุนการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การ
บริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงดา้นภยัพิบติั (7) การพฒันาระบบการบริหารจดัการและกลไกแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ (8) การพฒันาความร่วมมือด้าน
ส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศ  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, 
หนา้ 5-11) 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 มุ่งเนน้ในเร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และ
ให้คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา หากมีการพฒันาคนในดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มก็จะท าให้มลพิษท่ี
เกิดจากคนนอ้ยลง เช่นการทิ้งขยะอิเลก็ทรอนิกส์ถูกวิธี ช่วยลดขยะในชุมชน ท่ีอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเกิดจากการปนเป้ือนสารเคมีอนัตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงสู่ดิน คลอง หรือ
แม่น ้ าได ้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัน้ี มีการสนบัสนุนงานวิจยัต่าง ๆ มีการใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีทนัสมยัมาผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด 
ปัจจุบนัประชาชนหันมาให้ความส าคญักับส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น มีการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น มีการผลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชว้สัดุท่ีย่อยสลายง่าย มีการเลือกใชส้ารเคมีท่ี
เป็นอันตรายน้อย แต่อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาฉบับน้ี ไม่ได้กล่าวถึงเร่ืองการจัดการขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนโดยเฉพาะ ไม่มีการก าหนดเป้าหมายในการลดขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน 
ท าใหข้ยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และมีแนวโนม้สูงขึ้นเร่ือย ๆ หากไม่มีการก าหนด
ไวใ้นแผนพฒันาก็ยากในการบริหารจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน 
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4.1.2 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 
2579 

 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เกิดจากการอาศยั
อ านาจของพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 13 (1) 
ให้คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอ านาจและหนา้ท่ี เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยมีวตัถุประสงค์ 1) 
เพื่อเป็นกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศอย่างบูรณาการในระยะ 20 ปีข้างหน้า 2) เพื่อให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจดัท าแผนแม่บทและแผนปฏิบติัการระยะกลาง (5 ปี) และสามารถน าไปขบัเคล่ือน
ให้การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็น
เชิงรุก และมีประสิทธิภาพ และ 3) เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
และสามารถสร้างความสมดุลและยัง่ยืนในการพฒันาประเทศ รวมถึงสามารถรองรับและเท่าทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกและภูมิภาค โดยมี 4 นโยบายหลักส าคัญคือ 1) นโยบายจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมัน่คงเพื่อความสมดุล เป็นธรรม และยัง่ยืน 2) นโยบายสร้างการเติบโตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มเพื่อความมั่งคั่งและยัง่ยืน 3) นโยบายยกระดับมาตรการในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และนโยบายท่ี 4 สร้างความเป็นหุ้นส่วนในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พิเชษฐ์, 2562) โดยนโยบายสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อความมัง่คัง่และยัง่ยืนนั้น หากส่งเสริมให้ภาคเอกชนหันมาผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หรือส่งเสริมให้
บริษทัผูผ้ลิตรับคืนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองเพื่อน าไปรีไซเคิลและน ากลบัมาใช้ใหม่ซ่ึง
นอกจากจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตแลว้ยงัช่วยลดปริมาณขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชนได้
อีกดว้ย 

4.1.3 แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเกิดจากการอาศยัอ านาจของพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 35 ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติจดัท าแผนปฏิบติัการเรียกว่า “แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม” 
เพื่อปฏิบติัตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ซ่ึงก าหนดขึ้น
ตามมาตรา 13 (1) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมี 10 หลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 



59 

  1. การพฒันาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) เป็นหลกัการท่ีใหค้วามส าคญั
กบัการพฒันาประเทศอยา่งมีดุลยภาพ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะตอ้งเก้ือกูล
และไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ต่อกนั โดยการขยายตวัทางเศรษฐกิจมีการพฒันาอยา่งมีคุณภาพและ
แข่งขนัได ้ตอ้งค านึงถึงขีดจ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีจ าเป็นตอ้งสงวน และ
รักษาไวใ้ชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งยาวนาน โดยมีการใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งประหยดั มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และไม่ส่งผลกระทบต่อความตอ้งการของสังคมทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ปัจจุบนับริษทั
ต่างๆ มีการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยเีป็นอยา่งมาก ท าให้มีการผลิตสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์รุ่นใหม่ๆ
มาเป็นจ านวนมาก รุ่นเก่าๆก็จะถูกทิ้งเป็นขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน การเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วของเทคโนโลยที าใหเ้กิดขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็วเช่นกนั ดงันั้นการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืคือ การผลิตสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มน่าจะเป็นทางออกท่ีดีใน
การแกไ้ขปัญหาขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนได ้
  2. การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) เป็นหลักการท่ี
ค านึงถึงความสัมพนัธ์เชิงระบบหรือองคร์วม (Holistic Approach) เพื่อการด ารงอยู่ของระบบนิเวศ
อย่างสมดุล และตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนโดยมีการบูรณาการด้านการจดัการท่ีดิน น ้ า และ
ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณนั้น ให้เกิดความสมดุล ทั้งการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การใช้ประโยชน์อย่างย ัง่ยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม   การน า
หลกัการบริหารจดัการเชิงระบบนิเวศมาปรับใชใ้นการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนโดยการ
ไม่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงในแม่น ้ า คลองในชุมชน ซ่ึงสารเคมีอนัตรายในขยะอิเล็กทรอนิกส์จะ
ไปปนเป้ือนแหล่งน ้ าอุปโภคบริโภค และส่งผลกระทบต่อสัตว์น ้ า ท าให้ระบบนิเวศในแหล่งน ้ า
เสียหายได ้ 
  3. การระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) เป็นหลกัการจดัการเชิงรุกท่ีเน้น 
การป้องกนัผลกระทบล่วงหนา้ โดยสร้างระบบภูมิคุม้กนัใหก้บัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศท่ีเปราะบางและพื้นท่ีเส่ียง เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น และ
ค านึงถึงกิจกรรมท่ีจะก่อให้เกิดความเส่ียงและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้ม 
การน าหลกัการระวงัไวก่้อนมาปรับใชใ้นการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นคือการให้บริษทัผูผ้ลิต
สินคา้อิเล็กทรอนิกส์ผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้สินคา้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดเม่ือมีการน าไปทิ้งหรือก าจดั 
  4. ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle: PPP) เป็นหลกัการของการน า
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยผูก่้อมลพิษ
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หรือผูก่้อความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการป้องกนัความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้ม การน าหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายมาปรับใชก้บัการ
จดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนโดยการก าหนดให้บริษทัผูผ้ลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งจ่ายค่า
ก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์หากบริษัทผู ้ผลิตไม่รับคืนสินค้าของตนเอง หลักการน้ีจะท าให้
บริษทัผูผ้ลิตตอ้งผลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีรีไซเคิลไดเ้พื่อให้สามารถรับคืนสินคา้อิเล็กทรอนิกส์
ของตนเองน ามารีไซเคิลแลว้น ากลบัมาใชใ้หม่จะไดไ้ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการก าจดั 
  5. ผู้ ไ ด้ รับผลประโยชน์เป็นผู้ จ่าย (Beneficiaries Pay Principle:  BPP)  เ ป็น
หลักการการส่งเสริมความรับผิดชอบ โดยสร้างแรงจูงใจให้ผูท่ี้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู ้จ่าย
ค่าตอบแทนให้กบัผูใ้ห้บริการดา้นระบบนิเวศทั้งท่ีอยู่ตน้ทาง และปลายทาง รวมถึงสร้างความเป็น
ธรรมให้กบัผูเ้สียประโยชน์ เพื่อลดความขดัแยง้ทางสังคมอนัเกิดจากการน าทรัพยากรธรรมชาติไป
ใชป้ระโยชน์ และท าใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั การน าหลกัผูไ้ดรั้บ
ผลประโยชน์เป็นผูจ่้ายมาปรับใช้กับการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนโดยการก าหนดให้
บริษัทผู ้ผลิต ผู ้ใช้สินค้าอิ เล็กทรอนิกส์ต้องมีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตนเองโดยอาจก าหนดใหบ้ริษทัฯผูผ้ลิตจ่ายค่าก าจดัและผูใ้ชต้อ้งจ่ายค่าก าจดัขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองแต่อาจก าหนดค่าใช้จ่ายของผูใ้ช้ไม่มากเพื่อส่งเสริมให้ผูใ้ช้น าขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์มาส่งก าจดั ในการจ่ายค่าก าจดัของผูใ้ชใ้หจ่้ายกบัหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินของ
ชุมชนนั้น ๆ ส่วนบริษทัผูผ้ลิตตอ้งจ่ายไปท่ีกระทรวงมหาดไทย เพื่อก าหนดเป็นงบประมาณส่ง
ต่อไปท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศต่อไป 
  6. ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ - เอกชน (Public - Private Partnership: PPP) เป็น
หลกัการท่ีใชส้ร้างการร่วมรับผิดชอบ และควรน ามาใชค้วบคู่กบัหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย เพื่อ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเขา้มาลงทุนและมีบทบาทในการจดัการส่ิงแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งเป็น
หลกัการการด าเนินโครงการแบบการบริการสาธารณะให้เกิดความส าเร็จ รวมถึงเกิดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระหว่างรัฐและภาคส่วนอ่ืนท่ีไม่ใช่รัฐ การน าหลกัการความ
เป็นหุ้นส่วนของรัฐมาปรับใช้โดยการท่ีรัฐออกกฎหมายให้บริษทัผูผ้ลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ตอ้ง
เป็นผู ้จ่ายค่าก าจัดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และรัฐก็ต้องสนับสนุนให้บริษัทผู ้ผลิตรับคืนสินค้า
อิเลก็ทรอนิกส์ของตนเองเพื่อลดการจ่ายค่าก าจดัใหก้บัรัฐ หรือใหเ้งินสนบัสนุนบริษทัฯท่ีมีการผลิต
สินคา้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือสนบัสนุนเงินทุนงานวิจยั เทคโนโลยี การผลิต
สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อช่วยลดปัญหาขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนตั้งแต่
ตน้ทาง 
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  7. ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักการการบริหารจัดการท่ีดีท่ีทุก
หน่วยงานควรน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงาน ทั้งในดา้นศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
ความถูกตอ้งชอบธรรมทั้งปวงซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบติั เพื่อส่งผลให้องคก์รมีความ
สร้างสรรค ์มีศกัยภาพและประสิทธิภาพและท าใหบุ้คคลภายนอกศรัทธาและเช่ือมัน่ในองคก์ร โดย
องคป์ระกอบของหลกัธรรมาภิบาลมี ๖ ประการคือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส 
หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า การน าหลกัธรรมาภิบาลมาปรับใช้
ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน โดยรัฐบาลให้การรับรองให้บริษัทผู ้ผลิตสินค้า
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผา่นการตรวจรับรองเร่ืองธรรมภิบาลไดรั้บสิทธิทางการคา้ต่าง ๆทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ท าให้ภาพลกัษณ์องคท่ี์ดี น่าลงทุน โดยองคป์ระกอบหน่ึงของหลกัธรรมาภิบาคือ 
หลกัความรับผิดชอบ โดยบริษทัผูผ้ลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งแสดงความรับผิดชอบในสินคา้
อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองจะตอ้งไม่มีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มในชุมชน หรือแมก้ระทัง่หลกัการมี
ส่วนร่วม โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์ของตนมาคืนได ้หลกัการน้ี
เหล่าน้ีจะช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนลงไดโ้ดยท่ีชุมชนก็ไดป้ระโยชน์จากการหาท่ี
ก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนบริษทัผูผ้ลิตก็สามารถน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลบัไปรีไซเคิลได้อีก 
รวมถึงการเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการรับรองเร่ืองธรรมมาภิบาลท าให้ภาพลกัษณ์ท่ีดี สามารถใชแ้ขง็ขนั
กบับริษทัอ่ืน ๆได ้
  8. การขยายความรับผิดชอบแก่ผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: 
EPR) เป็นหลกัการเพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบของผูผ้ลิตใหค้รอบคลุมในแต่ละช่วงของวงจรชีวิต
ผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ผูผ้ลิตมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและส่งผลให้คุณภาพส่ิงแวดลอ้มดีขึ้น 
ตั้งแต่การรับคืน การรีไซเคิล และการก าจดัซากผลิตภณัฑ์ รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผูผ้ลิตมีการปรับปรุง
และพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และระบบการผลิตให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ให้ผลิตภณัฑ์มี
อายุการใชง้านยาวนานขึ้น และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การน าหลกัการขยายความรับผิดชอบ
แก่ผู ้ผลิต  มาปรับใช้ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน  โดยให้บริษัทผู ้ผลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์รับคืนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง รวมถึงการผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือผลิตสินคา้ท่ีมีอายกุารใชง้านท่ีนานขึ้น เพื่อลดการเกิดขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน 
  9. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Decoupling/Resource 
Efficiency) เป็นหลกัการลดอตัราการใชท้รัพยากรต่อหน่วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเป็นการลด
การใช้ปริมาณทรัพยากรในส่วนของวสัดุ พลงังาน น ้ า และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งน าไปใช้ใน
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นไปในระดับปกติ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพการใช้
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดปริมาณการเกิดมลพิษโดยรวมจากกิจกรรมทาง
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เศรษฐกิจดงักล่าว การน าหลกัการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มาปรับใช้ในการจดัการ
ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน โดยรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนงานวิจยั และเทคโนโลยท่ีีสามารถช่วยลด
การใชท้รัพยากรต่าง ๆในกระบวนการผลิตได ้โดยมีการใชว้ตัถุดิบประเภทสารเคมีอนัตรายในการ
ผลิตนอ้ยลงแต่คุณภาพเท่าเดิม เม่ือมีการใชส้ารเคมีอนัตรายนอ้ยลง เม่ือสินคา้เหล่าน้ีถูกทิ้งเป็นขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ก็จะช่วยลดการปนเป้ือนของสารเคมีอนัตรายท่ีมีอยูใ่นขยะอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชน
ลงได ้
  10. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นหลกัการท่ีค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของความเป็นมนุษย ์มีความเสมอภาค เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบติั ไม่ว่าจะแตกต่างกัน 
หรือมีความไม่เท่าเทียมกนัทางเศรษฐกิจและสังคมมากน้อยเพียงใดก็ตาม หลกัสิทธิมนุษยชนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สิทธิและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
คุ ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม สิทธิในการท่ีจะ
ด า รง ชี วิตอยู่ ใน ส่ิ งแวดล้อม ท่ี ดีและ มีคุณภาพ  และ สิท ธิ ในการได้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพดงักล่าว การน าหลกัสิทธิมนุษยชน มาปรับใช้
ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนโดยรัฐบาลก าหนดให้ทั้ งบริษัทผู ้ผ ลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์และผูใ้ช้สินคา้อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีส่วนในการอนุรักษ์ และดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
โดยทั้งบริษทัผูผ้ลิต และผูใ้ช้สินคา้อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรัฐบาลรับผิดชอบในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปก าจดั เพื่อให้เกิดความเสมอ
ภาคทั้งบริษทัผูผ้ลิต และผูใ้ช ้การให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์จะท า
ให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอยู่ในชุมชนทัว่ประเทศไทยลดน้อยลงเพราะทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกนั 
(พิเชษฐ,์ 2562) 
 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ตอ้งค านึงถึงทุกภาคส่วน
เก้ือกูลกนัทั้งเร่ืองเศรษฐกิจในชุมชน สังคมวฒันธรรมในชุมชน และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนตอ้งเดิน
ไปพร้อมกนัเพื่อให้เกิดการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยืน และตอ้งมีการจดัการขยะในชุมชนท่ีดี โดยเฉพาะ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีสารเคมีอนัตรายแฝงอยู่ซ่ึงหากมีการจดัการท่ีไม่ดีจะท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ดิน แหล่งน ้ า และส่ิงมีชิวิตในระบบนิเวศของคนในชุมชน การจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน
ควรน าหลกัการการระวงัไวก่้อน   ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์เป็นผูจ่้าย ความเป็น
หุน้ส่วนของรัฐ - เอกชน  ธรรมาภิบาล และการขยายความรับผิดชอบแก่ผูผ้ลิต โดยตอ้งก าหนดเป็น
กฎหมายของราชการส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกชุมชน และการปฏิบติัควร
ค านึงถึงความเหมาะสมในแต่ละชุมชน การให้ผูผ้ลิตมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
บ าบัด และก าจัด ท าให้ผูผ้ลิตหันมาใช้วตัถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือส่งผลกระทบกับ
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ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด มีการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยมีการลดใชว้ตัถุดิบนอ้ยลง ท าให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ   การก าหนดให้คนในชุมชนมีหน้า ท่ีในการคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดให้ส่งคืนสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ต่อร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย ท าให้ง่ายในการ
น าไปรีไซเคิลและก าจดั คนในชุมชนได้รับบริการเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเสมอภาคกันตาม
สิทธิมนุษยชน โดยหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินอ านวยความสะดวกเร่ืองรถเก็บขยะ พื้นท่ีเก็บ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมให้ความรู้คนในชุมชนในเร่ืองความเป็นอนัตรายของสารเคมีใน
สินคา้อิเล็กทรอนิกส์ จะท าให้คนในชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการคดัแยกขยะ เร่ืองวิธีการ
ก าจัดอย่างถูกวิธี  ท าให้ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนลดลง มลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มก็ลดลงตามไปดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มฉบบัน้ีมิไดก้ล่าวใน
รายละเอียดในส่วนของวิธีการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพียงกล่าวในหัวขอ้กวา้งๆ หากมีการน า
หัวขอ้ไปปรับใชก้บัการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนเหมือนท่ีไดก้ล่าวมาก็จะเกิดประโยชน์
ต่อชุมชนจริง ๆ 

4.1.3.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี ได้รับการป้องกนั บ าบัด 
และฟ้ืนฟู 

  มุ่งเน้นให้ความส าคญักบัการป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้น ณ แหล่งก าเนิด 
ลดปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นในทุกขั้นตอน และสนับสนุนการนากลบัมาใช้ใหม่ อีกทั้งการจดัการ
ของเสียท่ีเกิดขึ้นจะตอ้งมีระบบการจดัการแบบรวมศูนย ์เพื่อลดการเกิดแหล่งมลพิษ รวมถึงเพิ่ม
บทบาทความรับผิดชอบของผูผ้ลิตในการจดัการผลิตภณัฑ์ของตนเองและซากผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึ้น
อย่างครบวงจร และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการ ดูแลและรักษาส่ิงแวดลอ้ม
ใหมี้คุณภาพท่ีดี โดยส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งไดรั้บการจดัการอยา่งเป็นระบบ มีการบ าบดั และฟ้ืนฟูอยา่ง
ถูกหลกัวิธี ท าให้มีการใช้ทรัพยากรไดอ้ย่างคุม้ค่า และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์คือ ส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการจดัการท่ีดีอย่างมีคุณภาพ ทั้งการป้องกนั 
บ าบดั ฟ้ืนฟู และการถ่ายทอดส่ิงแวดลอ้มท่ีดีสู่รุ่นต่อไป และมี 3 กลยทุธ์ส าคญั ไดแ้ก่ 
  กลยทุธ์ท่ี 2.1 การป้องกนั ลด และขจดัมลพิษ ประกอบดว้ย 4 แผนงาน ไดแ้ก่  
   (1) การพฒันาเคร่ืองมือกลไกการบริหารจดัการ 
   (2) การจดัการน ้าเสีย 
   (3) การจดัการคุณภาพอากาศและเสียง 
   (4) การจดัการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอนัตราย  
  กลยทุธ์ท่ี 2.2 การเยยีวยาช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบ ประกอบดว้ย 2 แผนงาน 
ไดแ้ก่  
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   (1) การพฒันาเคร่ืองมือทางการเงินและกฎหมาย 
   (2) การฟ้ืนฟูพื้นท่ีวิกฤติท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  กลยทุธ์ท่ี 2.3 การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน 
ประกอบดว้ย 2 แผนงาน ไดแ้ก่  
   (1) การจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน  
   (2) การจดัการส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรม 
 
ตารางท่ี 2  ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน  
(ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2560) 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 

1. การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่ง
สมดุลและเป็นธรรม 
 

1.1 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และใช้
ประโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 
 

1.1.1 ทรัพยากรป่าไม ้
1.1.2 ทรัพยากรน ้า/น ้าบาดาล 
1.1.3 ทรัพยากรดินและท่ีดิน 
1.1.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
1.1.5 ทรัพยากรธรณี 
1.1.6 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.2 การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ใหเ้กิดความยัง่ยนื 
 

1.2.1 การมีส่วนร่วมในการจดัการ 
1.2.2 การเสริมสร้างศกัยภาพการจดัการ 
1.2.3 การเสริมสร้างความรู้และความ
ตระหนกั 

2. การจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีไดรั้บการ
ป้องกนั บ าบดั และฟ้ืนฟู 
 
 
 

2.1 การป้องกนั ลด และขจดั
มลพิษ 

2.1.1 การพฒันาเคร่ืองมือกลไกการ
บริหารจดัการ 
2.1.2 การจดัการน ้าเสีย 
2.1.3 การจดัการคุณภาพอากาศและเสียง 
2.1.4 การจดัการขยะมูลฝอยชุมชน และ
ของเสียอนัตราย 

 2.2 การเยยีวยาช่วยเหลือผู ้
ไดรั้บผลกระทบ 

2.2.1 การพฒันาเคร่ืองมือทางการเงิน
และกฎหมาย 
2.2.2 การฟ้ืนฟูพื้นท่ีวิกฤติท่ีส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 
 2.3 การจดัการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืน 

2.3.1 การจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน 
2.3.2 การจดัการส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรม 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มุ่งเนน้ในเร่ืองการจดัการท่ีแหล่งก าเนิด 
ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นกนัควรมีการจดัการท่ีบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดในการ
สร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์ ควรมีกฎหมายท่ีระบุให้ผูผ้ลิตตอ้งร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ าบดั 
ก าจดั หรือรีไซเคิล เพื่อให้บริษทัผูผ้ลิต ผลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายดังกล่าว รวมถึงให้บริษทัผูผ้ลิตมีส่วนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์อย่างย ัง่ยืน ร่วมกับชุมชน ให้ผูผ้ลิตมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยัง่ยืน โดยการลดการใช้วตัถุดิบท่ีมีสารเคมีอันตรายลง ยกเลิก
สารเคมีอนัตรายบางชนิด หรือใชส้ารทดแทนท่ีมีอนัตรายนอ้ยกว่า แต่อย่างไรก็ตามยทุธศาสตร์ ท่ี 2 
น้ีมีการกล่าวถึงการป้องกัน ลด และขจดัมลพิษ การเยียวยาช่วยเหลือผูไ้ด้รับผลกระทบ และการ
จดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ซ่ึงเน้ือหาไม่มีความชดัเจนในเร่ืองการจดัการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนท าให้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ ยงัไม่ได้รับการ
แกไ้ขเท่าท่ีควร 

4.1.4 ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เชิงบูรณา
การ พ.ศ. 2557-2564 

 ยุทธศาสตร์ฯ ปี พ.ศ.2557 – 2564 พฒันาขึ้นดว้ยการต่อยอดประสบการณ์การด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ฯ ระยะท่ี 1 ปี พ.ศ. 2550 – 2554 โดยได้มีการแต่งตั้ งคณะท างานเพื่อพิจารณา
ปรับปรุง ยทุธศาสตร์การจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ซ่ึงมี
รองอธิบดีกรมควบคุม มลพิษเป็นประธาน ผูท้  างานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งส้ิน 18 
หน่วยงาน และผูแ้ทนกรมควบคุมมลพิษ ท าหนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการในคณะท างานฯ คณะท างานฯ มี
อ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  1) ศึกษารวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ การจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ  
  2)  วิ เคราะห์สถานการณ์  การจัดการซากผลิตภัณฑ์ เค ร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยในปัจจุบนั  
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  3) วิเคราะห์และ ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซาก
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เชิงบูรณาการ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2549 - 2554  
  4) เสนอแนะร่างยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนปฏิบติัการ เพื่อการจดัการซาก
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 – 2559 
  5) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะอนุกรรมการก ากบัการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์
การจดัการซากผลิตภณัฑ ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เชิงบูรณาการมอบหมาย 
 มีการก าหนดเป้าหมาย ดังนี้ 
  1) มีระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เป้าหมาย จ านวน ๑๐ ประเภท/ชนิด คือ (1) หลอดฟลูออเรสเซนต ์(2) แบตเตอร่ีแหง้ 
(3) ตูเ้ยน็ (4) โทรทศัน์ (5) เคร่ืองปรับอากาศ (6) กลอ้งถ่ายภาพ/วิดีโอ (7) อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียง
ขนาดพกพา (8) เคร่ืองพิมพแ์ละ เคร่ืองโทรสาร (9) โทรศพัท ์และ (10) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ท่ีมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลัก วิชาการ ใน อปท. ขนาดใหญ่ เทศบาลนครทุกแห่ง 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา โดยมีอตัราการรวบรวม ซากผลิตภณัฑเ์ป้าหมายเฉล่ีย ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 5 ของปริมาณซากผลิตภณัฑฯ์ ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในพื้นท่ี เป้าหมาย ภายในปี พ.ศ. 2564 
  2) มีการน าซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป้าหมาย จ านวน 4 
ประเภท/ชนิด คือ (1) หลอดฟลูออเรสเซนต ์(2) แบตเตอร่ีแห้ง (3) ตูเ้ยน็ และ (4) โทรทศัน์ หรืออ่ืน 
ๆ ท่ีรวบรวมได ้จากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ หรือจากผูจ้  าหน่าย หรือ อปท. ไปบ าบดัก าจดัอย่างถูกตอ้ง 
โดยผูผ้ลิตและผูน้ าเข้า อย่างน้อยร้อยละ 5 ของปริมาณการจ าหน่ายเฉล่ียผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
ระยะเวลา 2 ปียอ้นหลงั ภายในปี พ.ศ. 2564 
  3) มีโรงงานคดัแยกและรีไซเคิลซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เป้าหมาย ตามขอ้ 2) จ านวน 1 ประเภท ท่ีมีกระบวนการเหมาะสมกบัประเภทผลิตภณัฑฯ์ อยา่งครบ
วงจร อยา่งนอ้ย 1 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2564 
 แนวคิดในการจัดการ มีดังนี ้
  1) การใชห้ลกัการเชิงป้องกนั ดว้ยการส่งเสริมการออกแบบและผลิตผลิตภณัฑ์ฯ 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และการผลิตโดยใช้วตัถุดิบหรือช้ินส่วนท่ีมาจากการรีไซเคิลหรือท่ี
สามารถน ากลบัมาใชซ้ ้ าหรือหมุนเวียนใชใ้หม่และปลอดสารอนัตราย รวมทั้งหลกัการขยายความ
รับผิดชอบของผูผ้ลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) ให้ผูผ้ลิตรับผิดชอบต่อผลิตภณัฑ์
ของตนเองเม่ือกลายเป็นซากผลิตภณัฑฯ์ โดยการจดัระบบการเรียกคืนซากผลิตภณัฑฯ์ การขนส่ง 
และการบ าบดัก าจดัเอง  
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  2) การใช้หลกัการลด การใช้ซ ้ าและการน ากลบัไปหมุนเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ 
(Reduce, Reuse, Recycle:  3R)  รวมทั้ งแนวคิดการส่งเสริมกระบวนการซ่อมแซม (Repair) 
ผลิตภณัฑ์ฯ ให้มากขึ้นเพื่อลดการเกิด เป็นซากผลิตภณัฑ์ฯ และหลกัการส่งเสริมการบริโภคและ
การผลิตอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Consumption and Production: SCP)  
  3) การแกไ้ขกฎระเบียบไม่ให้ซ ้าซอ้น ตลอดจนการลดสารอนัตรายในผลิตภณัฑฯ์ 
ทั้งท่ีผลิต ภายในประเทศและน าเขา้จากต่างประเทศ  
  4) การสร้างกลไกทางเศรษฐศาสตร์และการเงินการคลงั และหลกัการผูก่้อมลพิษ
และผูไ้ดรั้บ ประโยชน์เป็นผูรั้บผิดชอบ เพื่อเป็นการกระตุน้ให้มีระบบการรับคืนซากผลิตภณัฑฯ์ 
จากผูบ้ริโภค ซ่ึงท าให้ เกิดการคดัแยกและรวบรวมซากผลิตภณัฑ์ฯ ให้แก่โรงงานรีไซเคิลหรือ
โรงงานท่ีมีการน าซากผลิตภณัฑ์ฯ ไปใช้ซ ้ าหมุนเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ หรือบ าบัดก าจัดอย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และการสนบัสนุนการตั้ง โรงงานรีไซเคิลท่ีเหมาะสมกบัประเภทของซาก
ผลิตภัณฑ์และครบวงจรในประเทศ การจัดตั้ งสถานท่ีรับคืน ซากผลิตภัณฑ์ฯ และสถานท่ีเก็บ
รวบรวม ตลอดจนการพฒันาระบบขนส่งท่ีปลอดภยัและประหยดัคุม้ค่า  
  5) การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ใน รูปแบบโครงการน าร่องในเขตพื้นท่ีหรือเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมายซ่ึงมี
ศกัยภาพและมีความพร้อมในการ ด าเนินการโดยใหเ้อกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
  6) การสนับสนุนอ่ืน ๆ เช่น การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน การจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากชุมชนโดยค านึงถึง
สุขภาพอนามยัของประชาชน และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน การสนับสนุนการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรกบั ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์ฯ มีดังนี ้
  1) การผลกัดนัให้มีการออกกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบติัเพื่อการจดัการซาก
ผลิตภณัฑฯ์ ในภาพรวม อาทิ กฎระเบียบเก่ียวกบักลไกการเรียกคืนซากผลิตภณัฑฯ์ การคดัแยกและ
เก็บรวบรวมซาก ผลิตภณัฑฯ์  
  2)  การเพิ่มความเข้มงวดในการก ากับดูแลและตรวจสอบการให้อนุญาต
ผูป้ระกอบการ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการคดัแยกและเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ฯ โดยอาศยักลไกของ
ขอ้บญัญติัขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน 
  3) การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนและผูป้ระกอบการทุกระดับเขา้มามี
ส่วนร่วม ในการจดัการซากผลิตภณัฑฯ์ ทั้งระบบอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
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มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การใชซ้ ้ า การคดัแยก การเก็บรวบรวม การรีไซเคิล จนถึงการบ าบดัขั้นสุดทา้ย 
โดยพิจารณามาตรการจูงใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
  4) การก ากับ การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ โดยอาศัยกลไกการท างานของ
คณะอนุกรรมการ ก ากบัการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ภายใตค้ณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 
 ยุทธศาสตร์การจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ พ.ศ. 
2557-2564 เนน้ในเร่ืองการใชห้ลกัการเชิงป้องกนั กล่าวคือส่งเสริมการออกแบบผลิตผลิตภณัฑฯ์ ท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และการผลิตโดยใช้วตัถุดิบท่ีมาจากการรีไซเคิล มีการน าหลักการลด 
(Reduce) คือการลดสารเคมีอนัตรายท่ีใช้ในผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ การใชซ้ ้ า(Reuse) คือการน า
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางอยา่งท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่โดยไม่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง และการน า
กลบัมาใช้ใหม่ (Recycle)โดยมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงไปจากเดิม มีการแก้ไขกฎระเบียบไม่ให้
ซ ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงาน และหลกัการผูก่้อมลพิษและผูไ้ดรั้บประโยชน์เป็นผูรั้บผิดชอบ เช่นการ
ส่งเสริมให้มีการตั้งโรงงานรีไซเคิลในชุมชนซ่ึงจะช่วยลดเวลาในการขนส่งไปก าจัดในพื้นท่ี
ห่างไกล และช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน, การก าหนดสถานท่ีในการรับคืนสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์โดยบริษทัผูผ้ลิต ประชาชนในชุมชน และราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูก้  าหนดสถานท่ี
ในการรับคืน สุดทา้ยสนับสนุนให้เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
จดัการซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากชุมชนซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวก
ให้กบัประชาชนในการส่งคืนสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการเก็บรวบรวม บ าบดั ก าจดั หรือน าไปรีไซเคิลจะช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
ชุมชนโดยตรง 
 ประเทศไทยมีนโยบายเก่ียวกบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564), แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ
จดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ไดรั้บการป้องกนั บ าบดั และฟ้ืนฟู แต่ไม่มีนโยบายใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์เลย มีเพียงยุทธศาสตร์การจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ พ.ศ. 2557-2564 ของกรมควบคุมมลพิษ ท่ีพอจะมีแนวทางในการ
บริหารจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นรูปธรรมโดยมีการก าหนดเป้าหมายเฉล่ีย ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
5 ของปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี เป้าหมาย ภายในปี พ.ศ. 2564 แต่
ในทางปฏิบติัหลายชุมชนท าไดย้ากเน่ืองจาก ไม่มีภาชนะท่ีรองรับขยะอิเลก็ทรอนิกส์โดยเฉพาะ คน
ในชุมชนจึงทิ้งขยะอิเลก็ทรอนิกส์ปนกบัขยะมูลฝอย ขยะทัว่ไป ซ่ึงเม่ือปนกบัขยะชนิดอ่ืนก็ยากท่ีจะ
คดัแยกออกมา และไม่มีร้านคา้ตวัแทนจ าหน่ายรับคืนสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ เพราะบริษทัผูผ้ลิตไม่รับ
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คืน หรือบางทีบริษทัผูผ้ลิตรับคืนแต่ตอ้งมีปริมาณจ านวนมาก ร้านคา้ตวัแทนจ าหน่ายไม่มีพื้นท่ี
จดัเก็บรวบรวมขยะจึงไม่ไดรั้บคืน และชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลไม่มีโรงงานก าจดั หรือโรงงานรีไซเคิล 
ท าใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินไม่รู้วา่จะส่งไปก าจดัท่ีไหนท าให้ตอ้งส่งไปฝังกลบรวมกบัขยะมูลฝอยท า
ใหส้ารเคมีท่ีอยูใ่นขยะอิเลก็ทรอนิกส์ปนเป้ือนสู่ดิน หรือแหล่งน ้าใตดิ้นได ้ 
 

4.2 มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการจัดการขยะอเิล็กทรอนิกส์ในชุมชน 
 ในส่วนน้ี ผูวิ้จัยขอน าเสนอมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535, พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, พระราชบญัญติัรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535, พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535, พระราชบญัญติัวตัถุ
อนัตราย พ.ศ. 2535, พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511, กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง การก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548, ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2556, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กิจการ
ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558, ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง ก าหนดใหข้ยะอิเลก็ทรอนิกส์
เป็นสินคา้ท่ีตอ้งห้ามในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงการจดัการมูล
ฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 (กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา, 2564) 

4.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2560 ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย และมีความส าคญั
ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายท่ีมีไว้รับรองสิทธิเสรีภาพ 
ผลประโยชน์ประชาชนและเป็นกฎหมายท่ีกล่าวถึงการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ ผลประโยชน์ของ
ประชาชนด้วย นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยงัก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของผูป้กครอง ซ่ึงเป็น
หลกัประกนัไม่ให้ผูป้กครองล่วงละเมิดในสิทธิอนัชอบธรรมของประชาชน รัฐธรรมนูญยงัเป็น
เคร่ืองก าหนดทิศทางในการด าเนินการบริหารประเทศของรัฐบาล ซ่ึงจะท าให้รัฐบาลสามารถท่ีจะ
ด าเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้พื่อสนองความตอ้งการของประชาชน ดงันั้นจึงมีประเด็นท่ี
น่าสนใจ ดงัน้ี 

4.2.1.1 ประเด็นเก่ียวกบัสิทธิของบุคคลและชุมชน  
  ในรัฐธรรมนูญกล่าวว่าบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ จดัการ บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยัง่ยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบญัญติั และบุคคลและชุมชนมีสิทธิไดรั้บขอ้มูล ค าช้ีแจง และเหตุผล
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จากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆหรือของผูอ่ื้นท่ีรัฐอนุญาต ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
บุคคลและชุมชน และรัฐตอ้งระมดัระวงัให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพน้อยท่ีสุด และตอ้งด าเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายใหแ้ก่ประชาชนหรือชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งเป็นธรรมและโดยไม่ชกัชา 

4.2.1.2 ประเด็นการอนุรักษ ์คุม้ครอง บ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

  ในรัฐธรรมนูญไดก้ล่าววา่รัฐตอ้งอนุรักษ ์คุม้ครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจดัการ 
และใชห้รือจดัให้มีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยัง่ยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินท่ี
เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมด าเนินการและไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินการดงักล่าวดว้ยตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั 

4.2.1.3 ประเด็นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆของรัฐ หรือของผูอ่ื้นท่ีรัฐอนุญาต 
  ในรัฐธรรมนูญได้กล่าวว่าการด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผูใ้ด
ด าเนินการ ถา้การนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง รัฐ
ต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน และจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้เสียและประชาชนและ
ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งก่อน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กล่าวว่าบุคคลย่อมมีสิทธิใช้
ทรัพยากรธรรมชาติตามท่ีกฎหมายบญัญติัโดยตอ้งให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมและไดรั้บประโยชน์
ด้วยและการกระท าใด ๆท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ คุณภาพชีวิต หรือชุมชน รัฐตอ้ง
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และคนในชุมชนมีสิทธิไดรั้บ
ค าช้ีแจงในการท่ีจะด าเนินการใด ๆท่ีส่งผลกระทบกบัชุมชน และตอ้งได้รับการเยียวยาหากเกิด
ความเสียหายด้วย ในส่วนของรัฐธรรมนูญไม่มีการกล่าวถึงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เลย 
เพียงแต่กล่าวถึงสิทธิท่ีควรไดรั้บ ดงันั้นประเทศไทยจึงยงัไม่มีกฎหมายท่ีจะควบคุมการใช้สินคา้
อิเลก็ทรอนิกส์โดยเฉพาะ ท าใหเ้กิดปัญหาขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนเพิ่มสูงขึ้นเร่ือย ๆ 

4.2.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ออกตาม
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย เป็นกฎหมายท่ีกล่าวถึงการก าหนดมาตรฐานอนั
เป็นท่ียอมรับและไดรั้บความเช่ือมัน่จากทุกภาคส่วนในการด ารงไวซ่ึ้งการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
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และทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกบัการพฒันาประเทศอย่างสมดุล ดงันั้นจึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจ 
ดงัน้ี 

4.2.2.1 ประเด็นการก าหนดค านิยาม 
  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดใ้หค้  า
นิยามของค าวา่  “ของเสีย” หมายความวา่ ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น ้าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวตัถุ
อนัตรายอ่ืนใด ซ่ึงถูกปล่อยทิ้งหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือส่ิงตกคา้ง
จากส่ิงเหล่านั้น ท่ีอยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ และได้ให้ค  านิยามของค าว่า “วตัถุ
อนัตราย” หมายความวา่ วตัถุระเบิดได ้วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ และวตัถุเปอร์ออกไซด ์วตัถุมีพิษ 
วตัถุท่ีท าใหเ้กิดโรค วตัถุกมัมนัตรังสี วตัถุท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน 
วตัถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง วตัถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภณัฑ์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจท าให้เกิด
อนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช ทรัพย ์หรือส่ิงแวดลอ้ม 

4.2.2.2 ประเด็นเก่ียวกบัสิทธิของบุคคล 
  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดก้ล่าว
ว่าบุคคลอาจมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเร่ืองเก่ียวกับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เวน้แต่ขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีทางราชการถือว่าเป็นความลบั
เก่ียวขอ้งกบัการรักษาความมัน่คงแห่งชาติ หรือเป็นความลบัเก่ียวกบัสิทธิบุคคล สิทธิในทรัพยสิ์น 
หรือสิทธิในทางการคา้ หรือกิจการของบุคคลใดท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย และสิทธิใน
การไดรั้บชดใชค้่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากรัฐในกรณีท่ีไดรั้บความเสียหายจากภยนัตรายท่ีเกิด
จากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อนัมีสาเหตุมาจากกิจการหรือ โครงการใดท่ีริ เร่ิม 
สนบัสนุน หรือด าเนินการ โดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไม่ได้บญัญติั
นิยามของขยะอิเล็กทรอนิกส์ไว ้ท าให้สินคา้อิเล็กทรอนิกส์จ านวนมากท่ีเสียหรือไม่ไดใ้ช้งานถูก
น าไปทิ้งตามถนน แม่น ้า คลอง หรือปนกบัขยะทัว่ไป สารเคมีอนัตรายท่ีอยูใ่นสินคา้อิเล็กทรอนิกส์
มีโอกาสร่ัวออกมาปนเป้ือนดิน น ้าใตดิ้นได ้ซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และคนในชุมชน 

4.2.3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข เป็นกฎหมายท่ี
กล่าวถึงการท าให้สอดคลอ้งกับสภาพของสังคมปัจจุบนั และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการ
ก ากบัดูแลและป้องกนัเก่ียวกบัการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
 
 



72 

4.2.3.1 ประเด็นการก าหนดค านิยาม 
             พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้ค  านิยามของค าว่า “มูลฝอย” 
หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์
หรือซากสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว ์หรือท่ีอ่ืน และค านิยาม
ของค าว่า “ราชการส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา หรือองค์การปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน และค านิยามของค าว่า “ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน” หมายความว่า ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั 
หรือขอ้บงัคบัซ่ึงตราขึ้นโดยราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

4.2.3.2 ประเด็นการใหอ้ านาจหนา้ท่ี 
             พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดก้ล่าวว่า การก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูล
ฝอยในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินใดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น ในกรณีท่ีมีเหตุ
อนัสมควร ราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหน่ึงแทน ภายใตก้าร
ควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ินหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผูด้  าเนินการก าจดัส่ิงปฏิกูล
หรือ มูลฝอย และใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 
   1) หา้มการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าใหมี้ขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงส่ิงปฏิกลู
หรือมูลฝอยนอกจากในท่ีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัไวใ้ห้ 
   2) ก าหนดใหมี้ท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะ
และสถานท่ีเอกชน 
   3) ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจา้ของ
หรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ปฏิบติัใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามสภาพหรือลกัษณะ
การใชอ้าคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ 
   4) ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการของราชการส่วนทอ้งถ่ินใน
การเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอตัราตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
   5) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บ ขน และก าจดัส่ิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยเพื่อใหผู้รั้บใบอนุญาตปฏิบติั ตลอดจนก าหนดอตัราค่าบริการขั้นสูงตามลกัษณะ
การใหบ้ริการท่ีผูรั้บใบอนุญาตจะพึงเรียกเก็บได้ 
   6) ก าหนดการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเพื่อใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มิไดร้ะบุค  านิยามของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มี
วิธีการจดัการ, การก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน หรือการน าไปรีไซเคิล กฎหมายฉบบัน้ีได้
มอบหมายให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บรวบรวม ก าจดั และบ าบดั ใหก้บัคนในชุมชน หากมีการ
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ใหอ้ านาจในการรวบรวม ก าจดั และบ าบดัขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน จะท าใหข้ยะอิเลก็ทรอนิกส์
ในชุมชนลดลง หากมีการบริหารจัดการท่ีดี โดยให้บริษทัผูผ้ลิต คนในชุมชน และหน่วยงาน
ราชการส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมไปไวใ้นจุดท่ีก าหนด, การก าจดัขยะอิเล็ก
ทรอนิกสด้วยวิธีท่ีถูกตอ้ง และการน าสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ส่งคืนให้ผูผ้ลิตน าไปรีไซเคิล หรือมี
หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินรับก าจดั หรือรีไซเคิล แต่อยา่งไรก็ตามกฎหมายฉบบัน้ีไม่ครอบคลุม
ถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน ท าให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ินไม่มีอ านาจในการบริหาร
จดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ได ้ยงัพบขยะอิเล็กทรอนิกส์ปนเป้ือนกบัขยะมูลฝอย และขยะทัว่ไปอยู่
เป็นจ านวนมาก 

4.2.4 พระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ออกโดย
กระทรวงมหาดไทย เป็นกฎหมายท่ีกล่าวถึงบทบญัญติัเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง ดงันั้นจึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

4.2.4.1 ประเด็นการก าหนดค านิยาม 
            พระราชบญัญติัรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 ไดใ้หค้  า
นิยามของค าว่า “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์หรือซากสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ี
เล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน และใหค้  านิยามของค าวา่ “ซากยานยนต”์ หมายความวา่ รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์
เคร่ืองจกัรกล เรือ ลอ้เล่ือน ยานพาหนะอ่ืน ๆ ท่ีเส่ือมสภาพจนไม่อาจใช้การได้และหมายความ
รวมถึงช้ินส่วนของรถ เคร่ืองจกัรกล หรือยานพาหนะ 
           พระราชบญัญติัรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 ไม่มีค  า
นิยามเก่ียวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีผลในการน าไปบังคับใช้กับคนในชุมชนท่ีทิ้งขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ปนกบัขยะมูลฝอย ขยะทัว่ไป ท าใหเ้กิดปัญหาขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีสารเคมีอนัตราย
ไปปนเป้ือนขยะอ่ืน ๆ ซ่ึงยากในการก าจดั หรือส่งผลเสียต่อสุขภาพของผูท่ี้ปฏิบติัติงานในการคดั
แยกขยะ หากสารเคมีเหล่าน้ีปนเป้ือนลงสู่ดิน หรือแหล่งน ้ าก็จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชนได ้

4.2.5 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกฎหมายท่ีกล่าวถึง
การควบคุมและก ากบั ดูแลการตั้ง และประกอบกิจการโรงงานเพื่อประโยชน์ในทางเศษฐกิจและ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ความมัน่คง ความปลอดภยัของประเทศ หรือของสาธารณชน การป้องกนัเหตุ
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เดือดร้อน ร าคาญ การป้องกันความเสียหายกันป้องกันอันตรายท่ี อาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือ 
ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

4.2.5.1 ประเด็นหลกัเกณฑใ์นการประกอบกิจการ 
             พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ไดก้ล่าวว่า  ให้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตามกระบวนการผลิต และการจดัให้มีอุปกรณ์หรือ เคร่ืองมืออ่ืนใดเพื่อป้องกนัหรือบรรเทา
อนัตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนท่ีอาจ เกิดแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นท่ีอยู่ในโรงงานหรือท่ี
อยูใ่กลเ้คียงกบัโรงงาน  

4.2.5.2 ประเด็นมาตรฐานการปล่อยมลพิษ 
             พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535  ได้กล่าวว่า ให้มีการก าหนดมาตรฐานและ
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือส่ิงใด ๆ ท่ีมี ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดขึ้นจาก
การประกอบกิจการโรงงาน 
 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นการออกกฎหมายเพื่อก าหนดให้บริษทัผูผ้ลิตมิให้
ปล่อยของเสีย หรือมลพิษซ่ึงเกิดจากกระบวนการผลิต ออกนอกโรงงาน กฎหมายฉบบัน้ีสามารถ
น ามาเป็นแบบอย่างในการก าหนดให้บริษทัผูผ้ลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้สารเคมีอนัตราย
ในระหวา่งการผลิต ท าใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ผลิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือร่วมรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
การบ าบดัหรือก าจดัขยะอิเลก็ทรอนิกส์ของผลิตภณัฑต์นเอง 

4.2.6 พระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกฎหมายท่ี
กล่าวถึงการควบคุมก ากบัดูแลการประกอบการ เก่ียวกบัวตัถุอนัตราย ซ่ึงผูป้ระกอบการเก่ียวกบัวตัถุ
อนัตราย จะตอ้งปฏิบติัตาม บทบญัญติัและกฎขอ้บงัคบัแห่งกฎหมายฉบบัน้ี และพระราชบญัญติั
วตัถุอนัตรายได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสม กับสถานการณ์ในปัจจุบนั ซ่ึงมีสภาพปัญหาท่ี
เก่ียวกบัวตัถุอนัตรายทวีความรุนแรงขึ้น จึงไดมี้การปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหส้ามารถก าหนดมาตรการ
ในการควบคุม ก ากบั ดูแลวตัถุอนัตรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

4.2.6.1 ประเด็นการก าหนดค านิยาม 
             พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้ค  านิยามของค าว่า “วตัถุอนัตราย” 
หมายความว่า วตัถุดงัต่อไปน้ี (1) วตัถุระเบิดได ้(2) วตัถุไวไฟ (3) วตัถุออกซิไดซ์และวตัถุเปอร์
ออกไซด์ (4) วตัถุมีพิษ (5) วตัถุท่ีท าให้เกิดโรค (6) วตัถุกัมมันตรังสี (7) วตัถุท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม (8) วตัถุกดักร่อน (9) วตัถุท่ีก่อใหเ้กิดการระคายเคือง (10) วตัถุอยา่งอ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือส่ิงอ่ืนใด ท่ีอาจท าให้เกิดอันตราย แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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4.2.6.2 ประเด็นการก าหนดชนิดวตัถุอนัตราย 
             พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ได้กล่าวว่า วตัถุอนัตรายแบ่งออกตาม
ความจ าเป็นแก่การควบคุม ดงัน้ี (1) วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 1 ไดแ้ก่วตัถุอนัตรายท่ีการผลิต การน าเขา้ 
การส่งออก หรือการมีไวใ้นครอบครองตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด (2) วตัถุ
อนัตรายชนิดท่ี 2 ไดแ้ก่วตัถุอนัตรายท่ีการผลิต การน าเขา้ การส่งออก หรือการมีไวใ้นครอบครอง
ตอ้งแจง้ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีทราบก่อนและตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดดว้ย 
(3) วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 ได้แก่วตัถุอนัตรายท่ีการผลิต การน าเขา้ การส่งออก หรือการมีไวใ้น
ครอบครองตอ้งรับใบอนุญาต (4) วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 ไดแ้ก่วตัถุอนัตรายท่ีห้ามมิให้มีการผลิต 
การน าเขา้ การส่งออก หรือการมีไวใ้นครอบครอง 

4.2.6.3 ประเด็นการควบคุมวตัถุอนัตรายจากผูผ้ลิต 
  พระราชบัญญัติว ัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ได้กล่าวว่า ผูผ้ลิตวตัถุอันตรายต้อง
ระมดัระวงัในการจดัหาวตัถุท่ีใชใ้นการผลิต การก าหนด วิธีการและขั้นตอนท่ีวางใจไดข้องการผลิต 
การจดัใหมี้ภาชนะบรรจุท่ีมัน่คงแขง็แรงและปลอดภยัต่อ การใช ้การเคล่ือนยา้ย และการขนส่ง การ
จดัให้มีฉลากท่ีแสดงสภาพอนัตรายของส่ิงนั้นท่ีชดัเจนเพียงพอ ความเหมาะสมของการเก็บรักษา 
และการตรวจสอบความเหมาะสมของผูท่ี้รับมอบวตัถุอนัตรายไป จากตนหรือผูท่ี้อาจคาดหมายได้
วา่อาจจะไดรั้บมอบวตัถุอนัตรายดงักล่าว  

4.2.6.4 ประเด็นการควบคุมวตัถุอนัตรายจากการน าเขา้ 
  พระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 ได้กล่าวว่า ผูน้ าเข้าวตัถุอันตรายต้อง
ระมดัระวงัในการเลือกหาผูผ้ลิต การตรวจสอบคุณภาพ ของวตัถุอนัตราย การตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของภาชนะบรรจุและฉลาก การเลือกวิธีการขนส่งและ ผูข้นส่ง ความเหมาะสมของการเก็บ
รักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผูท่ี้รับมอบวตัถุ อันตรายไปจากตนหรือผูท่ี้อาจ
คาดหมายไดว้า่อาจจะไดรั้บมอบวตัถุอนัตรายดงักล่าว 
 พระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 มิได้จัดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในกลุ่มวัตถุ
อนัตราย ชนิดใด จึงไม่อาจบงัคบัใชก้ฎหมายน้ีไดใ้นการท่ีจะตอ้งขออนุญาตก่อนน าเขา้ประเทศ ท า
ให้โรงงานรีไซเคิลหลายโรงงานน าเขา้ขยะอิเล็กทรอนิกส์มาเพื่อแยกช้ินส่วนบางอย่างท่ีสามารถ
ขายได ้ส่วนท่ีขายไม่ไดก้็จะถูกทิ้งตามพื้นท่ีต่าง ๆในชุมชนก่อให้เกิดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
ชุมชนเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดจากโรงงานมิไดเ้กิดจากคนในชุมชน แต่คนในชุมชนกลบัตอ้ง
รับผลกระทบต่อสุขภาพ และต่อส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
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4.2.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ออกโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นกฎหมายท่ีกล่าวถึงการก ากบัดูแลและการน าเขา้ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกนัมิให้สินคา้ดอ้ยคุณภาพเขา้มาในประเทศ อนัจะเป็นการคุม้ครอง
ประชาชน กิจการอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศได ้ดงันั้นจึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

4.2.7.1 ประเด็นการก าหนดค านิยาม 
             พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ไดใ้หค้  านิยามของค า
ว่า “มาตรฐาน” หมายความว่า ขอ้ก าหนดรายการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเก่ียวกบัจ าพวก 
แบบ รูปร่าง มิติ การท า เคร่ืองประกอบ คุณภาพ ชั้น ส่วนประกอบ ความสามารถ ความทนทาน 
และความปลอดภยัของผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม และวิธีท า วิธีออกแบบ วิธีเขียนรูป วิธีใช ้ว ัตถุท่ีจะ
น ามาท าผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม และความปลอดภยัอนัเก่ียวกบัการท าผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

4.2.7.2 ประเด็นความปลอดภยั 
             พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 กล่าวว่าเพื่อความ
ปลอดภยั หรือเพื่อป้องกันความเสียหายอนัอาจจะเกิดแก่ประชาชน หรือแก่กิจการอุตสาหกรรม 
หรือเศรษฐกิจของประเทศ จะก าหนดใหผ้ลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมชนิดใดตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานก็
ได ้
            พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เป็นกฎหมายท่ีกล่าวถึง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นกัน ถือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหน่ึงท่ีต้องมี
มาตรฐาน แต่กฎหมายฉบบัน้ีเนน้ไปทางดา้นความปลอดภยัหากผูใ้ชน้ าไปใช้แลว้อาจเกิดอนัตราย
กบัผูใ้ชไ้ด ้เช่น อาจถูกไฟดูดไดห้ากใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน แต่มิไดร้ะบุให้ใช้
วตัถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือระบุวิธีการก าจดัท่ีถูกตอ้ง รวมถึงอนัตรายของสารเคมีใน
ผลิตภัณฑ์ท่ีหากร่ัวไหลออกมาจะท าให้เกิดอันตรายอย่างไร หรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งไร 

4.2.8 กฎกระทรวง ฉบับท่ี2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 

 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึง
ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกฎหมายท่ีกล่าวถึงหลักเกณฑ์เก่ียวกับท่ีตั้ งโรงงาน 
สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะอาคารหรือลกัษณธภายในของโรงงาน และลกัษณะประเภท หรือชนิดของ
เคร่ืองจกัร เคร่ืองอุปกรณ์ หรือส่ิงท่ีน ามาใช้ในโรงงาน คนงานประจ าโรงงาน การก าหนดวิธีการ
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ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใด ๆท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยัใน
การประกอบกิจการโรงงาน ดงันั้นจึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

4.2.8.1 ประเด็นการก าจดัขยะ ส่ิงปฏิกูล และวสัดุท่ีไม่ใช ้
             กฎกระทรวง ฉบบัท่ี2 (พ.ศ. 2535) กล่าวว่า ห้ามมิให้น าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้
แลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต จากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผูซ่ึ้ง
อธิบดีกรมโรงงาน อุตสาหกรรมมอบหมายให้น าออกไปเพื่อ การท าลายฤทธ์ิ ก าจดั ทิ้งหรือฝังดว้ย
วิธีการและสถานท่ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดย  และตอ้งแจ้งรายละเอียด
เก่ียวกับชนิด ปริมาณ ลกัษณะคุณสมบติัและสถานท่ี เก็บส่ิงปฏิกูลหรือ วสัดุท่ีไม่ใช้แลว้นั้น ๆ 
พร้อมทั้งวิธีการเก็บท าลายฤทธ์ิ ก าจดั ทิ้ง ฝัง เคล่ือนยา้ยและการขนส่งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
รัฐมนตรีก าหนด 
            กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 
2535 กล่าวถึงการน าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงานตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อน
และตอ้งแจง้เก่ียวกบัขยะท่ีปนเป้ือนสารเคมีชนิดใด และใชวิ้ธีใดในการก าจดัหรือบ าบดั และบริษทั
ท่ีรับไปก าจดัตอ้งมีใบอนุญาตในการก าจดัหรือบ าบดัดว้ย วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ในทีน้ีไม่ไดร้ะบุถึงขยะ
อิเล็กทรอนิกส์แบบเฉพาะเจาะจง และกฎหมายฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบัโรงงานเท่านั้น มิไดใ้ชบ้งัคบักบั
ผูใ้ช้สินคา้อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ยงัมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นในชุมชนและบางชุมชนก าจัดขยะ
ประเภทน้ีแบบผิดวิธี เช่นการน าขยะอิเลก็ทรอนิกส์ไปเผาแต่มิไดมี้เทคโนโลยใีนการกรองมลพิษท่ี
เกิดขึ้น ท าใหเ้กิดมลพิษทางอากาศขึ้นได ้

4.2.9 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 
2548 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 
ออกตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกฎหมายท่ี
กล่าวถึงการจัดเก็บ การขนส่ง การก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วในโรงงาน ดังนั้นจึงมี
ประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

4.2.9.1 ประเด็นการก าหนดค านิยาม 
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 
2548 ไดใ้ห้ค  านิยามของค าว่า “ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้” หมายความว่า ส่ิงของท่ีไม่ใช้แลว้
หรือของเสียทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวตัถุดิบ ของเสียท่ี
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภณัฑเ์ส่ือมคุณภาพ และน ้าทิ้งท่ีมีองคป์ระกอบหรือมี
คุณลกัษณะท่ีเป็นอนัตราย และค าว่า “ของเสียอนัตราย” หมายความว่า ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้
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แลว้ท่ีมีองค์ประกอบ หรือปนเป้ือนสารอนัตราย หรือมีคุณสมบติัท่ีเป็นอนัตราย และค าว่า “การ
จดัการส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้” หมายความว่า การบ าบดั ท าลายฤทธ์ิ ทิ้ง ก าจดั จ าหน่ายจ่าย
แจก แลกเปล่ียน หรือน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการกกัเก็บไว ้เพื่อท าการ
ดงักล่าว และค าว่า “ผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้” หมายความว่า ผูป้ระกอบกิจการ
โรงงาน ท่ีก่อใหเ้กิดและมีส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ไวใ้นครอบครอง 

4.2.9.2 ประเด็นผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 
2548 กล่าวว่า ผูก่้อก าเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ตอ้งไม่ครอบครองส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่
ใชแ้ลว้ไวภ้ายในโรงงานเกินระยะเวลา 90 วนั หากเกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวน้ี้ ตอ้งขออนุญาต
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ สก. 1 และตอ้งมีผูค้วบคุมดูแลระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
ความรู้เฉพาะ และตอ้งจดัฝึกอบรมพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สามารถปฏิบติังานตามหน้าท่ีได้
อยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั และตอ้งจดัท าแผนการป้องกนัอุบติัภยัเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิด
เหตุร่ัวไหล อคัคีภยั การระเบิดของส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้หรือเหตุท่ีคาดไม่ถึง และตอ้งมี
อุปกรณ์รักษาความปลอดภยัและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินภายในบริเวณโรงงาน และมีเส้นทางหนี
ภยัไปยงัท่ีปลอดภยั และห้ามมิให้น าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน เวน้แต่
จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผูซ่ึ้งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มอบหมาย และตอ้งส่งส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีเป็นของเสียอนัตรายให้กบัผูร้วบรวมและ
ขนส่ง หรือผูบ้  าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้เท่านั้น ในกรณีท่ีจะใชบ้ริการของผูอ่ื้น
ในการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และตอ้งส่งรายงานประจ าปีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก. 3 ภายใน
วนัท่ี 1 มีนาคม ของปีถดัไป 

4.2.9.3 ประเด็นระบบเอกสารก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย 
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 
2548 กล่าววา่ตอ้งมีใบก ากบัการขนส่ง เม่ือมีการน าของเสียอนัตรายออกนอกบริเวณโรงงานทุกคร้ัง 
และให้แจ้งข้อมูลการขนส่งส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วทุกชนิดตามประกาศฉบับน้ีต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรม โดยการแจง้ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และตอ้งท าการตรวจสอบส่ิงปฏิกูลหรือ
วสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ และตอ้งรับผิดชอบต่อภาระความรับผิด (liability) ในกรณีสูญหาย เกิดอุบติัเหตุ 
การทิ้งผิดท่ี หรือการลักลอบทิ้ง และการรับคืนเน่ืองจากข้อขัดแยง้ท่ีไม่เป็นไปตามสัญญาการ
ให้บริการระหว่างผูก่้อก าเนิดและผูบ้  าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูล หรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ จนกว่าผูบ้  าบดั
และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้จะรับส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้นั้นไวใ้นครอบครอง 
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 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ พ.ศ. 2548 
กฎหมายฉบบัน้ีมีการกล่าวถึงความรับภาระความรับผิด (liability) ในกรณีสูญหาย เกิดอุบติัเหตุ การ
ทิ้งผิดท่ี หรือการลกัลอบทิ้ง และการรับคืนเน่ืองจากขอ้ขดัแยง้ท่ีไม่เป็นไปตามสัญญาการใหบ้ริการ
ระหว่างผูก่้อก าเนิดและผูบ้  าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูล หรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ เพื่อเป็นการควบคุมให้
บริษทัผูผ้ลิตเลือกใชบ้ริษทัท่ีรับก าจดัท่ีไดม้าตรฐาน มีใบอนุญาตก าจดัหรือบ าบดั แต่อย่างไรก็ตาม
มิไดมี้การก าหนดให้บริษทัผูผ้ลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งรับผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง
คืนเพื่อน าไปก าจดัหรือบ าบดั หากบริษทัผูผ้ลิตไม่รับคืนผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีภาระออก
ค่าใชจ่้ายในการก าจดัหรือบ าบดั หากมีการรับคืนผลิตภณัฑจ์ะช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
ชุมชนลงไดม้าก 

4.2.10 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายช่ือวัตถุอนัตราย พ.ศ. 2556 
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายช่ือวตัถุอันตราย พ.ศ. 2556 ออกตาม
พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ซ่ึงออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกฎหมายท่ีกล่าวถึง 
การควบคุมผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือครอบครองวตัถุอนัตรายชนิดต่าง ๆ ดงันั้นจึงมีประเด็นท่ี
น่าสนใจ ดงัน้ี 

4.2.10.1 ประเด็นเร่ืองช่ือวตัถุอนัตราย 
             ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2556 กล่าววา่
ให้ระบุช่ือวตัถุอันตรายหรือท่ีมีช่ืออ่ืน แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกันและวตัถุท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีระบุไวใ้นบญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย เป็นวตัถุอนัตราย ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีความเขม้ขน้
เพียงใดหรือน าไปใชเ้พื่อการใด เวน้แต่จะมีการระบุความเขม้ขน้หรือเง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะ 

4.2.10.2 ประเด็นเร่ืองชนิดวตัถุอนัตราย 
             ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2556 กล่าววา่
ใหแ้บ่งวตัถุอนัตรายตามขอ้ 2 เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 1 ชนิดท่ี 2 ชนิดท่ี 3 และชนิดท่ี 4 

4.2.10.3 ประเด็นการด าเนินการ 
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2556 กล่าววา่
ให้ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองวตัถุอนัตราย  ด าเนินการแจง้การด าเนินการ
ส าหรับวตัถุอันตรายชนิดท่ี 2 หรือยื่นค าขออนุญาตส าหรับวตัถุอันตรายชนิดท่ี 3 และถ้าวตัถุ
อนัตรายใดจะตอ้งขึ้นทะเบียน ก็ให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนโดยมีการก าหนดบญัชี 5.3 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใชแ้ลว้ (เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใชแ้ลว้ เช่น ตูเ้ยน็ 
โทรทศัน์ วิทย ุเคร่ืองเล่นวีดีทศัน์ เคร่ืองเล่นเทปบนัทึกเสียงเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองอบ
ผา้ หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า กาตม้น ้า ไฟฟ้า เคร่ืองไมโครเวฟ เตาอบไฟฟ้า เคร่ืองโทรทศัน์ เคร่ืองโทรสาร 
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เคร่ืองรับส่งโทรเลข เคร่ืองค านวณ เคร่ืองพิมพดี์ดไฟฟ้า เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองส่ือสารเคล่ือนท่ี 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมพ์และตู้เกมส์ไฟฟ้า เป็นต้น โดยมีอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ประกอบอยูซ่ึ่งสามารถท่ีจะน ามาใชซ้ ้ า ดดัแปลง ซ่อมแซม ปรับปรุง แปรสภาพ เก็บ
รักษา คดัแยก เพื่อน ากลบัใชง้านไดอี้กภายหลงัผ่านกระบวนการดงักล่าว หรือเพื่อการท าลาย) เป็น
วตัถุอนัตราย ชนิดท่ี 3 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2556 มีการระบุบญัชี 
5.3 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้แลว้ เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 โดยหากมีการ
ผลิต การน าเขา้ การส่งออก หรือการมีไวใ้นครอบครองตอ้งไดรั้บใบอนุญาต  ซ่ึงถือว่ามีมาตรการ
การควบคุมโรงงานท่ีจะน าขยะอิเล็กทรอนิกส์เขา้มาภายในประเทศตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อน ท าให้
โรงงานตอ้งแจง้รายละเอียดของขยะอิเลก็ทรอนิกส์ สารเคมีอนัตรายท่ีมีใหก้ับกระทรงอุตสาหกรรม
ก่อนน าเขา้มา หรือมีไวใ้นครอบครอง หากมีการน าไปทิ้ง ตอ้งด าเนินการให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย
ดว้ย ดงันั้นขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมาจากโรงงานจะไม่สามารถน าไปทิ้งไดเ้อง หรือแอบลกัลอบไปทิ้ง
ในชุมชน ท าใหข้ยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนท่ีมาจากโรงงานนอ้ยลง 

4.2.11  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กจิการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ซ่ึงออกโดยกระทรวงสาธารณสุข เป็นกฎหมายท่ี
กล่าวถึง ประกิจการต่าง ๆท่ีมีผลต่อสุขภาพ ดงันั้นจึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

4.2.11.1 ประเด็นกิจการท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 
กล่าวว่าให้กิจการ การผลิต ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และตอ้งมีการขออนุญาตประกอบกิจการจาก
หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 มีการ
ก าหนดให้บริษทัท่ีผลิต หรือร้านซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ตอ้งมีการขออนุญาตประกอบกิจการประเภทน้ีต่อสาธารณสุข หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความ
รับผิดชอบ ท าให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน ท่ีมาจากบริษัทผู ้ผลิตหรือ ร้านซ่อมอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์นอ้ยลงเพราะมีกฎหมายควบคุม 

4.2.12 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้ขยะอเิลก็ทรอนิกส์เป็นสินค้าท่ีต้องห้าม
ในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 
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 ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง ก าหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินคา้ท่ีตอ้งห้ามในการ
น าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2563 ออกตามพระราชบญัญติัการส่งออกไปนอก และการน าเขา้มา
ในราชอาณาจกัรซ่ึงสินคา้ พ.ศ. 2522 ซ่ึงออกโดยกระทรวงพานิชย ์เป็นกฎหมายท่ีกล่าวถึง  การ
ควบคุมขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีน าเขา้มาในประเทศไทย ดงันั้นจึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

4.2.12.1 ประเด็นการก าหนดค านิยาม 
  ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง ก าหนดใหข้ยะอิเลก็ทรอนิกส์เป็นสินคา้ท่ีตอ้งห้าม
ในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2563ไดใ้หค้  านิยามของค าวา่ “ ข ย ะ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ” 
หมายความว่า ช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ (ไม่รวมเศษจากเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า) ท่ีมีส่วนประกอบ ซ่ึงได้แก่ ตวัเก็บประจุไฟฟ้า และแบตเตอร่ีอ่ืน ๆ สวิทซ์ท่ีมีปรอทเป็น
องคป์ระกอบในการท างาน เศษแกว้จากหลอดรังสีแคโทด และแอกติเวเตด็กลาสอ่ืน ๆ ตวัเก็บประจุ
ไฟฟ้าท่ีมีสารพีซีบี หรือท่ีปนเป้ือนดว้ยแคดเมียม ปรอท ตะกัว่ โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล ซ่ึงเป็น
ของเสียเคมีวตัถุ ตามบญัชี 5.2 ล าดบัท่ี 2.18 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองบญัชีรายช่ือ
วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2556 ตามกฎหมายวา่ดว้ยวตัถุอนัตราย 

4.2.12.2 ประเด็นการหา้มน าเขา้ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ 
  ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง ก าหนดใหข้ยะอิเลก็ทรอนิกส์เป็นสินคา้ท่ีตอ้งห้าม
ในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2563กล่าววา่ ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ตามพิกดัอัตราศุลกากรตอน
ท่ี 84 และตอนท่ี 85 เฉพาะรหัสสถิติ 899 ตามบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี เป็นสินคา้ท่ีตอ้งห้ามในการ
น าเขา้มาในราชอาณาจกัร 
     ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินคา้ท่ีตอ้งห้ามใน
การน าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2563 กฎหมายฉบบัน้ีมีการให้ค  านิยามของ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ซ่ึงถือเป็นกฎหมายฉบบัแรกท่ีมีการควบคุมขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ มีการก าหนดให้ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์บางประเภทตามบญัชีแนบทา้ยกฎหมาย เป็นสินค้าต้องห้ามในการน าเข้ามาใน
ประเทศไทย กฎหมายฉบับน้ีช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีสารเคมีอันตราย ท่ีน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศแลว้น ามาทิ้งในประเทศไทย ก่อปัญหาขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีในชุมชนเป็นอนัมาก 

4.2.13 กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพษิหรืออนัตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 
 กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ซ่ึงออกโดยกระทรวงสาธารณสุข เป็นกฎหมายท่ี
กล่าวถึง การจดัการขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายในชุมชน ดงันั้นจึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
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4.2.13.1 ประเด็นการก าหนดค านิยาม 
  กฎกระทรวงการจดัการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563ไดใ้ห้
ค  านิยามของค าว่า “มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อนัตรายท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ท่ีเป็นวตัถุหรือปนเป้ือนสารท่ีมีคุณสมบติัเป็นสารพิษ 
สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกดักร่อน สารท่ีเกิดปฏิกิริยาได้
ง่าย สารท่ีเกิดระเบิดได ้สารท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม สารหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจก่อ
หรือมีแนวโน้มท่ีจะท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือส่ิงแวดล้อม แต่ไม่
หมายความรวมถึงมูลฝอยทัว่ไป มูลฝอยติดเช้ือ กากกมัมนัตรังสี และของเสียอนัตรายตามกฎหมาย
ว่าดว้ยโรงงาน และค าว่า “ผูซ่ึ้งก่อให้เกิดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน” หมายความว่า 
ประชาชน และเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารท่ีพกัอาศยั ร้านจ าหน่ายสินคา้ สถานประกอบการ 
สถานบริการ ตลาด สถานบริการการสาธารณสุขตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ 
หรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน 

4.2.13.2  ประเด็นการจดัการสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน 
  กฎกระทรวงการจดัการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 กล่าว
ว่า ให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัให้มีสถานท่ีถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน 
ในท่ีหรือทางสาธารณะ หรือก าหนดให้มีวิธีจดัการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชนตาม
กฎกระทรวงน้ีหรือตามหลกัเกณฑท่ี์รัฐมนตรีก าหนดโดยห้ามผูใ้ดถ่าย เท ทิ้ง ท าให้มีขึ้น หรือก าจดั
ซ่ึงมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน ในท่ีหรือทางสาธารณะ นอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือก าจดั 
ณ สถานท่ี หรือตามวิธีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 

4.2.13.3 ประเด็นการใหอ้ านาจในการเก็บ ขน หรือก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อนัตรายจากชุมชน 

  กฎกระทรวงการจดัการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 กล่าว
วา่ ใหห้น่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือบุคคลซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
ด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจดัมูลฝอยท่ีเป็นพิษ  หรืออนัตรายจากชุมชนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนด 

4.2.13.4 ประเด็นการแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน 
  กฎกระทรวงการจดัการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 กล่าว
ว่า ให้ผูซ่ึ้งก่อให้เกิดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน คดัแยกผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน ออกจากมูลฝอยทัว่ไป
และมูลฝอยติดเช้ือตามประเภท  
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4.2.13.5  ประเด็นภาชนะรองรับและสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตราย
จากชุมชน 

  กฎกระทรวงการจดัการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 กล่าว
ว่าให้ผูซ่ึ้งก่อให้เกิดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชนบรรจุมูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรืออนัตราย
จากชุมชนท่ีคดัแยกแลว้ทิ้งลงในภาชนะรองรับ โดยไม่ใหมี้ส่วนล ้า ออกนอกภาชนะนั้น หรือน าไป
ไวท่ี้จุดแยกทิ้งมูลฝอย หรือน าไปไวใ้นสถานท่ีพกัรวมมูลฝอย ในกรณีท่ีมีปริมาณมูลฝอยท่ีเป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนตั้ งแต่หน่ึงร้อยกิโลกรัมต่อเดือน ผูซ่ึ้งก่อให้เกิดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อนัตรายจากชุมชนตอ้งจดัให้มีสถานท่ีพกัรวมมูลฝอย เพื่อเก็บมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจาก
ชุมชน 

4.2.13.6  ประเด็นการด าเนินการก าจดัมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน 
  กฎกระทรวงการจดัการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 กล่าว
ว่าการก าจดัมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชนโดยวิธีหน่ึงวิธีใด  โดยให้ศึกษาความเหมาะสม
และความเป็นไปไดก่้อนท าการก่อสร้างระบบก าจดัมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน และมี
มาตรการควบคุมการก าจดัมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนในแต่ละวิธี  ให้เป็นไปตาม
สุขลกัษณะการจดัการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน เพื่อป้องกนัไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม 

4.2.13.7  ประเด็นวิธีการก าจดัมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน 
  กฎกระทรวงการจดัการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 กล่าว
วา่การก าจดัมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน ใหด้ าเนินการตามวิธีการฝังกลบอยา่งปลอดภยั 
หรือการเผาในเตาเผา หรือวิธีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  พ.ศ. 2563 มีการ
ก าหนดให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีตอ้งทิ้ง ตอ้งมีการคดัแยกออกจากขยะมูลฝอยทัว่ไปและมูลฝอย
ติดเช้ือ แลว้น าไปทิ้งในภาชนะ หรือสถานท่ีท่ีหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินก าหนด เพื่อน าไป
ก าจดัต่อไป การท่ีใหอ้ านาจหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินเขา้มาจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน
ท าใหข้ยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนลดลง คนในชุมชนเขา้ถึงสถานท่ีรับขยะอิเลก็ทรอนิกส์ เกิดความ
สะดวกในการน าขยะอิเลก็ทรอนิกส์มาก าจดั  
 ในส่วนของมาตรการทางกฎหมายประเทศไทยมี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560, พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535,  
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, พระราชบญัญติัรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บา้นเมือง พ.ศ. 2535, พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535, พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535, 
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พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511, กฎกระทรวง ฉบบัท่ี2 (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การ
ก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 กฎหมายท่ีกล่าวมาน้ีมิไดมี้บทบญัญติัเก่ียวกบัเร่ือง
การจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์เลย มีเพียงการส่งเสริมสนบัสนุนเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น แต่
อยา่งไรประเทศไทยมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2556 ซ่ึง
มีการระบุเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชแ้ลว้ เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 ตอ้งไดรั้บ
ใบอนุญาต ท าให้มีการควบคุมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภาคโรงงาน ส่วนประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 มีการก าหนดใหบ้ริษทัท่ีผลิต หรือร้าน
ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ตอ้งมีการขออนุญาต กฎหมาย
ฉบบัน้ีท าใหเ้กิดการควบคุมบริษทัฯ และร้านในชุมชนตอ้งมีการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีดีเพราะ
ต้องมีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ส่วนประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง ก าหนดให้ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นสินคา้ท่ีตอ้งห้ามในการน าเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2563นั้นเป็นกฎหมาย
ฉบับแรกท่ีมีการควบคุมขยะอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกประเทศ มีการก าหนดให้ขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์บางประเภทเป็นสินคา้ตอ้งห้ามในการน าเขา้มาในประเทศไทย และกฎกระทรวงการ
จดัการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 ถือเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน โดยใหห้น่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวม 
ก าจัด ท าให้ง่ายในการเข้าถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน แต่อย่างไรก็ตามยงัพบปัญหาขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนหลายชุมชนมีปริมาณขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเพิ่มขึ้น เน่ืองมาจากการบงัคบัใช้
กฎหมายของภาคราชการส่วนทอ้งถ่ินไม่เขม้งวด คนในชุมชนไม่ใหค้วามร่วมมือ หน่วยงานราชการ
บางหน่วยไม่มีสถานท่ีในการก าจดั ไม่มีภาชนะรองรับขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีชดัเจน ไม่มีบุคลากรท่ีมี
ความรู้เร่ืองขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเขา้มารับผิดชอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน อีกทั้งไม่มี
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ คนในชุมชนไม่ทราบถึงอนัตรายของขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ ในกฎหมายฉบบัน้ีไม่มีการใช้หลกัผูก่้อมลพิษ
เป็นผูจ่้าย (Polluters Pay Principle: PPP) บงัคบัให้บริษทัฯผูผ้ลิตตอ้งเขา้มามีความรับผิดชอบใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายในการก าจัด ไม่มีการใช้หลักการขยายความรับผิดชอบแก่ผูผ้ลิต (Extended 
Producer Responsibility: EPR) ท่ีเพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบของผูผ้ลิตให้ครอบคลุมในแต่ละช่วง
ของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์ โดยไม่มีการเรียกคืนสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ของตนเอง และไม่มีการใชห้ลกั
ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์เป็นผูจ่้าย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) ผูใ้ชค้วรมีส่วนร่วมในการก าจดั
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยโดยมีการเก็บค่าบริการแต่จ ากดัวงเงินไม่สูงเพื่อให้ผูใ้ชใ้นชุมชนมีส่วนร่วม
ในการก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วย จากการวิเคราะห์กฎหมายของประเทศไทย พบว่ามีการให้
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หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บผิดชอบในการเก็บรวบรวมและก าจดั แต่ยงัขาดการมีส่วน
ร่วมของบริษทัฯผูผ้ลิต และผูใ้ชสิ้นคา้อิเลก็ทรอนิกส์ท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่ครอบคลุมทุก
ภาคส่วน ส่ิงท่ีขาดเหล่าน้ีท าให้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ยงัคงมีอยู่ในชุมชนและมีแนวโน้มจะ
สูงขึ้นเร่ือย ๆหากไม่มีการแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั 
 

4.3 การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผ่านมา หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมีการ
ด าเนินงานเพื่อ ให้เกิดการขับเคล่ือนอันน าไปสู่การก าหนดแนวทางการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ของประเทศไทย ดงัน้ี  
 กระทรวงพาณิชย ์โดยกรมการคา้ต่างประเทศ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม
ผลกระทบและการ ก าหนดนโยบายของไทยต่อการออกกฎหมายวา่ดว้ยเศษ เหลือทิ้งผลิตภณัฑ์
ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์และกฎหมาย วา่ดว้ยการหา้มใชส้ารอนัตรายบางชนิดในผลิตภณัฑ์ ไฟฟ้า
และอิเลก็ทรอนิกส์ของสหภาพยโุรป เม่ือ พ.ศ. 2543 
 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านกังานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม จดัท ากรอบการด าเนินงาน
และแผนปฏิบติั การเพื่อเตรียมการดา้นการรองรับผลกระทบจากระเบียบ สหภาพยโุรปเก่ียวกบัเศษ
เหลือทิ้งของผลิตภณัฑ์เคร่ือง ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เม่ือปี 2549 กรมโรงงาน อุตสาหกรรม
ท าการศึกษาการจดัการซากผลิตภณัฑ ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ใหถู้กวิธี และ ออก
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก าหนด ใหเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใชแ้ลว้เป็น
วตัถุ อนัตรายชนิดท่ี 3 ซ่ึงผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองจะตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากพนกังานเจา้หนา้ท่ีของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจึงจะสามารถประกอบการได ้
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยกรมควบคุมมลพิษไดด้ าเนินการศึกษา
และจดัท าโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น โครงการศึกษาเพื่อจดัตั้งศูนยก์  าจดัของเสียอนัตรายจาก
ชุมชน โครงการกลไกการเรียกคืนซากแบตเตอร่ีโทรศพัท์มือถือ คู่มือการจดัการซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และจดัท ายุทธศาสตร์การจดัการซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเลก็ทรอนิกส์เชิงบูรณาการ เป็นตน้ 
 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามยัจดัท าคู่มือประชาชน “ขยะอิเลก็ทรอนิกส์....ของเสีย
ท่ีมาพร้อมเทคโนโลยี” เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ
ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการร้ือและถอดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และกรมควบคุมโรคด าเนินโครงการพฒันาความร่วมมือเครือข่ายในการเฝ้าระวงั 
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ป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพจากการคดัแยกและรีไซเคิล  ขยะอิเล็กทรอนิกส์ น าร่องในพื้นท่ี
เส่ียงสูง 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ บุรีรัมย ์กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี (กรมอนามยั 2558) 
 กรุงเทพมหานคร โดยส านักส่ิงแวดลอ้มได้จดัท าคู่มือ “การคดัแยกขยะอนัตรายส าหรับ
เยาวชน” เพื่อเป็นพื้นฐานท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการคดัแยกและการจดัการขยะอนัตรายอนัจะน าไปสู่การ
จดัการขยะอยา่งเป็นระบบ (กรุงเทพมหานคร 2556) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เทศบาลนครทุกแห่ง กรุงเทพมหานคร และเมือง
พทัยามีระบบการคดัแยก และเก็บรวบรวมซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์จ านวน 
10 ประเภท คือ (1) โทรทัศน์ (2)  ตู้เย็น (3) เคร่ืองปรับอากาศ (4) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (5) 
โทรศพัท ์(6) หลอดฟลูออเรสเซนต ์(7) กลอ้งถ่ายภาพ/วิดีโอ (8) เคร่ืองพิมพแ์ละเคร่ืองโทรสาร (9) 
อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียงขนาดพกพา และ (10) แบตเตอร่ีแหง้ ก าหนดอตัราการรวบรวมซากผลิตภณัฑ์
เป้าหมายเฉล่ีย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของปริมาณซากผลิตภณัฑฯ์ ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในพื้นท่ี (สายใจ 
วิทยาอนุมาส, 2560) 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วนัท่ี 2 
กุมภาพนัธ์ 2564คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ทส.) 
เสนอ มาตรการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยในการประชุม
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563  ให้มีมติ
เห็นชอบมาตรการฯ ดงักล่าวแลว้ สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

4.3.1 การจัดการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ภายในประเทศ 
 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (อปท.) กรมการปกครอง และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ด าเนินการจดัสถานท่ีรับคืนขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประชาชนและน าไปจดัการอย่างถูกตอ้ง จดัท า
ระบบการติดตามตรวจสอบและรายงานผลเพื่อก ากบัดูแลให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ไดรั้บการจดัการ
อยา่งถูกตอ้ง โดยใหมี้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ บุคลากร และสถานท่ีในการด าเนินการ โดยมี
ระยะเวลาด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาการจดัการสถานท่ีรับคืนขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์และงบประมาณในการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์มีอยูอ่ยา่งจ ากดั  
 กรมควบคุมโรค และกรมอนามยั ด าเนินการเฝ้าระวงัสุขภาพอนามยัของประชาชนใน
ชุมชนท่ีเกิดจากการประกอบกิจกรรมถอดแยกและรีไซเคิลขยะอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งไม่ถูกตอ้ง โดยมี
การด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารด าเนินงานการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์จากชุมชนเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม 
 กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาค และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัเฝ้าระวงั การปนเป้ือนมลพิษและลดผลกระทบต่อ
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ส่ิงแวดล้อมในชุมชน โดยให้ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การด าเนินงานการจัดการขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์จากชุมชนเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการใชก้ฎกระทรวงการจดัการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตราย
จากชุมชน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563อยา่งเขม้งวด เพื่อให้มี
การจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 กรมอนามยัด าเนินการออกกฎกระทรวงสาธารณสุข เพื่อก าหนดให้กิจการถอดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเตรียมความพร้อมของหลักเกณฑ์/
สุขลกัษณะของสถานประกอบกิจการถอดแยกและวิธีการถอดแยกอยา่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ระยะเวลาด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 
3 เดือน เพื่อแกไ้ขปัญหาการไม่มีกฎหมายเฉพาะส าหรับการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ผลักดันให้ท้องถ่ินออกข้อบัญญัติท้องถ่ินตาม
กฎกระทรวงสาธารณสุขเพื่อก าหนดให้กิจการถอดแยกซากขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และใหห้น่วยงาน 
ก ากบัดูแลเพิ่มความเขม้งวดในการตรวจสอบสถานประกอบกิจการถอดแยกฯในชุมชน ระยะเวลา
ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อแกไ้ขปัญหาการไม่มีกฎหมายเฉพาะส าหรับการจดัการ
ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชน 
 กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กรม
อนามยั และส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา จดัท า (ร่าง) พระราชบญัญติัการจดัการซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เพื่อให้มีระบบการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์มี
ประสิทธิภาพ โดยใชห้ลกัการการขยายความรับผิดชอบของผูผ้ลิต ระยะเวลาด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 12 เดือน เพื่อแกไ้ขปัญหาการไม่มีกฎหมายเฉพาะส าหรับการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
ชุมชน 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาค และ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั จัดท าโครงการน าร่องการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ระยะเวลาด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 12 
เดือน  
 ส านกังานวิจยัแห่งชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ด าเนินการพฒันาเทคโนโลยี/นวตักรรม ดา้นการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ
ลดการใชส้ารอนัตรายในขยะอิเลก็ทรอนิกส์ระยะเวลาด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 12 เดือน 
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4.3.2 การจัดการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ 
 กระทรวงพาณิชย ์(พณ.) ไดย้กเลิกการน าเขา้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (428 รายการ) โดยออก
ประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง ก าหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินคา้ท่ีตอ้งห้ามในการน าเขา้มา
ในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2563ประกาศราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2563 เพื่อแกไ้ขปัญหา
การลกัลอบการน าเขา้ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ก าหนดเง่ือนไขการน าเข้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้แลว้ เพื่อควบคุมชนิดและปริมาณเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใชแ้ลว้ท่ีเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประเทศ ระยะเวลาด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อแกไ้ขปัญหาการ
ลกัลอบการน าเขา้ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ 
 กรมศุลกากร และกรมโรงงานอุตสาหกรรม จดัให้มีระบบการตรวจสอบตูบ้รรทุกสินคา้
อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการน าเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างผิดกฎหมายหรือการส าแดงเท็จ 
ระยะเวลาด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 6 เดือน 
 กรมควบคุมโรค และกรมอนามยั ด าเนินการเฝ้าระวงัสุขภาพอนามยัของประชาชนท่ีเกิด
จากการประกอบกิจกรรม ถอดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกตอ้ง เพื่อปกป้อง
สุขภาพอนามยัของประชาชนระยะเวลาด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
 กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาค และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ด าเนินการเฝ้าระวงัการปนเป้ือนมลพิษท่ีเกิดจากการ
ประกอบกิจกรรม ถอดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกตอ้ง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามยัท่ีดี อยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ี
เหมาะสม ระยะเวลาด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง (RYT9, 2564) 
 จะเห็นได้ว่าทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการด าเนินงานเพื่อต้องการลดปัญหาขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน แต่ผลท่ีไดค้ือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนไม่ไดล้ดน้อยลง แต่กลบัเพิ่ม
สูงขึ้ น อาจเน่ืองมาจากหน่วยงานต่าง ๆขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้ งเ ร่ืองงบประมาณ 
เทคโนโลยี และบุคคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญในเร่ืองการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน 
และขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน เอกชน และภาครัฐเอง ท่ียงัไม่มีการร่วมมือกนัในการ
จดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนอย่างจริงจงั หน่วยงานทุกหน่วยงานตอ้งร่วมมือกนัในการยึด
กฎหมายฉบบัเดียวกนัเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน  โดย
ปัญหาการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนเกิดจาก 3 ภาคส่วน คือภาคเอกชนหรือบริษทัผูผ้ลิต
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ภาคประชาชนหรือผูใ้ช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และภาครัฐหรือหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

5.1 สรุปผล 
 จากการศึกษาคน้ควา้การจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนในเร่ืองหลกัการและแนวคิด
ภายใต ้ มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ สรุปไดด้งัน้ี 

5.1.1 แนวคิด หลกัการ หรือทฤษฎีในการจัดการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ในชุมชน  
 หลกัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Conservation) ไม่ใช่การอยู่กับส่ิงแวดล้อม
โดยไม่ยอมรับเทคโนโลย ีหรือการพฒันาประเทศ แต่เป็นการท่ีเราจะอยู่ร่วมกบัส่ิงแวดลอ้มได ้โดย
ไม่รบกวนธรรมชาติ ไม่ก่อมลพิษ หรือผลกระทบกบัธรรมชาติควบคู่กบัการพฒันาประเทศ พฒันา
เทคโนโลย ี 
 หลกัการระวงัไวก่้อน (Precautionary Principle (PP)) เป็นหลกัการท่ีค านึงถึงผลเสียหายท่ี
อาจจะเกิดขึ้ นในอนาคตและส่งผลร้ายแรง ซ่ึงไม่อาจจะรอให้เกิดปัญหาได้ ปัญหาเร่ืองขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนก็เช่นเดียวกนั ไม่อาจจะรอให้มีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีแน่นอน ควร
ด าเนินการจดัการขยะไปก่อน เพราะไม่สามารถจะรอใหเ้กิดความเสียหาย 
 หลักผู ้ก่อมลพิษเป็นผู ้จ่าย (Polluter Pays Principle (PPP))  จะเป็นหลักการท่ีเน้นให้
ผูป้ระกอบการแสดงตน้ทุนของสินคา้ท่ีแทจ้ริง และภาระในการบ าบดัหรือจดัการมลพิษตอ้งมาจาก
ตวัผูผ้ลิตเองไม่ใช่รัฐบาล หรือประชาชนในชุมชนเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
 หลกัการมีส่วนร่วม (Public Participation) ถือเป็นหลกัการท่ีตอ้งอาศยัการบูรณาการจากทุก
ภาคส่วนเขา้มาแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาขยะอิเลก็ทรอนิกส์ในชุมชนสามารถอาศยัหลกัการน้ี
ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนได้ โดยต้องได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน 
หน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐบาล เอกชน เข้ามาช่วยกันหาแนวทางในการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดแนวทางตั้งแต่การผลิต จนถึงการก าจดัตามวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ 
(Product life cycle) 
 หลกัความรับผิดชอบ (Responsibility) ถือเป็นหลกัการท่ีผูผ้ลิต หรือผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์ 
ก่อให้เกิดมลพิษซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งมีความรับผิดตามกฎหมาย ตอ้งเสียค่าปรับ ค่า
ก าจดั ค่าบ าบดัมลพิษ  
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 หลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) เป็นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดย
มีการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมี และอนุรักษไ์วใ้หก้บัรุ่นต่อ ๆไป โดยมีการส่งเสริมใหบ้ริษทัต่าง ๆ
น าหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไปใช ้โดยมีการสนบัสนุนจากรัฐบาล แหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ  
 หลกัความยติุธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Justice) ถือเป็นหลกัความเสมอภาคกนั 
เช่น การมีสิทธิในการใช้น ้ าท่ีสะอาดเหมือนกัน การอยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีดีเหมือนกัน มีอากาศท่ีดี
เหมือนกนั เป็นตน้ รวมถึงความเสมอภาคในการแสดงออกทางความคิดเห็นต่าง ๆ เก่ียวกบัเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในการท าประชามติ เป็นตน้ 

5.1.2 จุดเด่นจุดด้อยในมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 กฎหมายของกลุ่มสหภาพยุโรป มีจุดเด่นในเร่ืองการออกกฎระเบียบในเร่ืองการจดัการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ (WEEE) และมีกฎระเบียบการลดการใชส้ารอนัตรายในผลิตภณัฑไ์ฟฟ้า
และอิเลก็ทรอนิกส์ (RoHS) สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีจุดเด่นในเร่ืองการให้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน
เขา้มามีบทบาทรับผิดชอบการจดัเก็บ รวบรวม และก าจดัท าให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนลดลง 
เน่ืองจากง่ายในการเขา้ถึง สะดวกในการส่งไปก าจดัหรือรีไซเคิล สาธารณรัฐเกาหลีมีจุดเด่นในการ
ยึดหลักการให้ผูผ้ลิตเป็นผูรั้บผิดชอบ  (EPR) คือผูผ้ลิตต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ย ังมีข้อด้อยในการติดตามซากผลิตภัณฑ์ ซ่ึงย ังมีมูลค่าในตลาด ท าให้
ผูป้ระกอบการคา้ของเก่าหรือร้านคา้ปลีกมีอิสระเลือกท่ีจะไม่ส่งต่อซากผลิตภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมได้
ไปยงัระบบรีไซเคิลค่อนขา้งมาก ประเทศญ่ีปุ่ นมีจุดเด่นในเร่ืองการออกกฎหมายให้ผูผ้ลิต และร้าน
ขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการเก็บรวบรวม และการรีไซเคิล โดยใหร้้านคา้ปลีกมีหนา้ท่ี
ตอ้งรับคืนผลิตภณัฑ์เก่าประเภทเดียวกนักับผลิตภณัฑ์ท่ีตนขายให้กบัผูบ้ริโภคท่ีซ้ือของใหม่ไป
ทดแทนของเก่าท่ีไม่ต้องการแล้ว และประเทศจีนมีจุดเด่นในเร่ืองการให้ผูผ้ลิต ร้านคา้ตวัแทน
จ าหน่าย และผูใ้ชสิ้นคา้อิเลก็ทรอนิกส์เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงท าให้ทุก
ภาคส่วนเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน ส่วนประเทศไทยมี
กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  พ.ศ. 2563 ถือเป็นกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน โดยมีจุดเด่นในเร่ืองการให้หน่วยงานราชการส่วน
ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวม ก าจดั ท าให้ง่ายในการเขา้ถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
ชุมชน  
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5.1.3 วิธีการจัดการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ชุมชนของประเทศไทยในปัจจุบัน และปัญหาหรือ
อุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกีย่วข้อง  

 การจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ชุมชนของประเทศไทยในปัจจุบนั อาศยักฎกระทรวงการ
จดัการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 ในการบงัคบัคบัใชใ้นแต่ละชุมชนโดยมี
หน่วยงานราชการทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามยงัพบปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
ชุมชนหลายชุมชนมีปริมาณขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเพิ่มขึ้น เน่ืองมาจากการบงัคบัใชก้ฎหมายของภาค
ราชการส่วนทอ้งถ่ินไม่เขม้งวด ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน หน่วยงานราชการบาง
หน่วยไม่มีสถานท่ีในการก าจดั ไม่มีภาชนะรองรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีชัดเจน ไม่มีบุคลากรท่ีมี
ความรู้เร่ืองขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเขา้มารับผิดชอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน อีกทั้งไม่มี
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ คนในชุมชนไม่ทราบถึงอนัตรายของขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ ในกฎหมายฉบบัน้ีไม่มีการใช้หลกัผูก่้อมลพิษ
เป็นผูจ่้าย (Polluters Pay Principle: PPP) บงัคบัให้บริษทัฯผูผ้ลิตตอ้งเขา้มามีความรับผิดชอบใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายในการก าจัด ไม่มีการใช้หลักการขยายความรับผิดชอบแก่ผูผ้ลิต (Extended 
Producer Responsibility: EPR) ท่ีเพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบของผูผ้ลิตให้ครอบคลุมในแต่ละช่วง
ของวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์ โดยไม่มีการเรียกคืนสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ของตนเอง และไม่มีการใชห้ลกั
ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์เป็นผูจ่้าย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) ผูใ้ชค้วรมีส่วนร่วมในการก าจดั
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยโดยมีการเก็บค่าบริการแต่จ ากดัวงเงินไม่สูงเพื่อให้ผูใ้ชใ้นชุมชนมีส่วนร่วม
ในการก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วย จากการวิเคราะห์กฎหมายฉบบัน้ีพบว่ามีการให้หน่วยงาน
ราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บผิดชอบในการเก็บรวบรวมและก าจดั ซ่ึงไม่มีการใช้หลกัการมีส่วน
ร่วม (Public Participation) ของบริษทัฯผูผ้ลิต และผูใ้ช้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท าให้การบังคบัใช้
กฎหมายยงัไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ส่ิงท่ีขาดเหล่าน้ีท าให้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ยงัคงมีอยู่ใน
ชุมชนและมีแนวโนม้จะสูงขึ้นเร่ือย ๆหากไม่มีการแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั 
 ปัญหาและอุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ามีสาเหตุมาจาก 3 ภาคส่วน 
ดงัน้ี 

5.1.3.1  ภาคเอกชนหรือบริษทัผูผ้ลิต  
  ปัญหาเกิดจากการขาดแรงจูงใจในการผลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น บริษทัท่ีผลิตสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจะไดส่้วนลดเงินภาษีท่ี
ตอ้งถูกเรียกเก็บ หรือใหสิ้ทธิทางการคา้ในการน าเขา้วสัดุ หรือเทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
ในการเสียภาษีถูกกวา่ปกติ หรือขาดเงินสนบัสนุนจากภาครัฐในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ และปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายให้เก็บเงินค่าก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์จาก
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บริษทัผูผ้ลิต ไม่มีการบงัคบัให้บริษทัผูผ้ลิตรับคืนสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง ท าให้ปริมาณ
ขยะอิเลก็ทรอนิกส์สะสมมากขึ้นเร่ือย ๆ  

5.1.3.2  ภาคประชาชนหรือผูใ้ชสิ้นคา้อิเลก็ทรอนิกส์  
  ประชาชนบางคนในชุมชนท่ีใช้สินคา้อิเล็กทรอนิกส์ยงัขาดความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องในเร่ืองความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไป การก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี และไม่มีสถานท่ีท่ี
ก าหนดให้ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะท าให้ประชาชนในชุมชนไม่รู้จะน าขยะอิเล็กทรอนิกส์
ไปทิ้งท่ีไหน 

5.1.3.3  ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
  ปัญหาการขาดการสนบัสนุนเร่ืองงบประมาณ เทคโนโลยี และบุคลากรท่ีมีความรู้
ความช านาญในเร่ืองการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน ไม่มีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติหรือนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน ขาดการส่งเสริมและให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะราชการส่วนทอ้งถ่ิน ท าให้ไม่มีบุคคลากรไปให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน แก่คนในชุมชน และขาดการจัดหาสถานท่ีทิ้งขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์โดยเฉพาะใหก้บัคนในชุมชน  
  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการก าหนดนโยบายระดบัประเทศในการส่งเสริมการใชสิ้นคา้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยการก าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือนโยบายและ
แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์
ในชุมชน โดยให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องออกกฎหมายเฉพาะในเร่ืองการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน โดยใช้หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluters Pay Principle: PPP) ซ่ึงอยู่ใน
แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดให้บริษทัฯผูผ้ลิตตอ้งเขา้มามีความรับผิดชอบในส่วน
ของค่าใช้จ่ายในการก าจัด และใช้หลักการขยายความรับผิดชอบแก่ผูผ้ลิต (Extended Producer 
Responsibility: EPR) ซ่ึงอยูใ่นกฎระเบียบของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และกฎหมายของประเทศ
ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต ้โดยเพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบของผูผ้ลิตให้ครอบคลุมในแต่ละช่วงของ
วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์  โดยให้มีการเรียกคืนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง และใช้หลกัผูไ้ด้รับ
ผลประโยชน์เป็นผูจ่้าย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) ซ่ึงอยูใ่นแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
และหลกัการมีส่วนร่วม (Public Participation) ซ่ึงอยู่ในหลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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การจดัการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ โดยผูใ้ชค้วรมีส่วนร่วมในการก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยโดยมีการ
เก็บค่าบริการแต่จ ากดัวงเงินไม่สูงเพื่อให้ผูใ้ช้ในชุมชนมีส่วนร่วมในการก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์
ดว้ย หากสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ของบริษทัใดถูกส่งไปก าจดัโดยไม่ไดรั้บคืนสินคา้ตนเองจะถูกเรียก
เก็บเงินค่าก าจดั โดยมีรัฐบาลและผูใ้ชสิ้นคา้ร่วมออกค่าใชจ่้ายในการก าจดัดว้ย ทั้งน้ีเป็นหนา้ท่ีของ
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย ผูใ้ช้ และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งร่วมมือกนั 
และรัฐบาลตอ้งสนบัสนุนงบประมาณ เทคโนโลยี และอบรมบุคคลากรให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ
ในเร่ืองการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน และให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัหาสถานท่ีทิ้งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะให้กบัคนในชุมชน และให้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองความเป็น
อนัตรายของสารเคมีอนัตรายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะ
ทัว่ไป การก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี และออกกฎหมายสร้างแรงจูงใจให้กบับริษทัผูผ้ลิต
สินคา้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น ไดรั้บการลดหย่อนภาษี ให้สิทธิทางการคา้ใน
การน าเขา้วสัดุ หรือเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในการเสียภาษีถูกกว่าปกติ และให้รัฐบาล
สนับสนุนการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ในส่วนของเอกชน
บริษทัผูผ้ลิตเองก็ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง และด าเ นินนโยบายการรับคืนสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ของชุมชน สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อชุมชน ลูกคา้ และนกั
ลงทุน ในส่วนของภาคประชาชนหรือผูใ้ชสิ้นคา้ในชุมชนแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ และน าไปทิ้งใน
จุดท่ีก าหนดให้ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น ้ าล าคลองหรือเผาท าลาย หรือ ทิ้งปนกับขยะมูลฝอยในชุมชน 
เลือกซ้ือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งคืนสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ให้กบับริษทัผูผ้ลิต หากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตามกฎหมายอย่างจริงจงัจะท า
ให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนลดลง และทั้งบริษทัผูผ้ลิตและชุมชนจะอยู่ร่วมกนัได้อย่างย ัง่ยืน
ตลอดไป 
 อย่างไรก็ตามปัจจุบนัมีร่าง พระราชบญัญติัการจดัการซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภณัฑอ่ื์น พ.ศ.....ซ่ึงอยู่ระหว่างการทบทวนและรับฟังความคิดเห็นจาก
หลายฝ่าย ไดมี้การน าเอาหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluters Pay Principle: PPP) และหลกัการ
ขยายความรับผิดชอบแก่ผูผ้ลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) ซ่ึงตรงกับหลักการท่ี
ผูว้ิจัยน าเสนอ แต่ยงัขาดหลักผูไ้ด้รับผลประโยชน์เป็นผูจ่้าย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) 
และหลกัการมีส่วนร่วม (Public Participation) ท่ีใหท้ั้งผูผ้ลิต ผูใ้ช ้และหน่วยงานราชการมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน และคงต้องรอให้มีการประกาศใช้กฎหมาย
พระราชบญัญติัการจดัการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภณัฑ์อ่ืน 
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พ.ศ..... อย่างเป็นทางการ และหวงัว่าจะมีการน าหลกัการท่ีผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะน าไปปรับใชใ้นขอ้
กฎหมายฉบบัน้ีเพื่อให้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
ชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 

บรรณานุกรม 

ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด.2533. จากหลกัการผู้ก่อมลพษิเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) ถึง
กระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชน (People’s Participation Policy): บทบาทของ
นักเศรษฐศาสตร์. เชียงใหม่: รวมบทความ โลกาภิวตัน์ และ ส่ิงแวดลอ้ม (เน่ืองใน
โอกาสครอบรอบ 60 ปี ศ.ดร. ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด. 

นางสาวสิริลคัน์ สุบงกฎ.2560. มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการจัดการซากผลติภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส์: ศึกษากรณีการจัดการซากโทรทัศน์. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

กิตติพงศ ์สนธิสัมพนัธ์.2561. ขยะอเิลก็ทรอนิกส์’ ไม่ได้จบแค่ท่ีซาเล้ง. The Momentum. คน้วนัท่ี 6 
กุมภาพนัธ์ 2564 จาก https://themomentum.co/electronic-waste/ 

กรมควบคุมมลพิษ.2558. ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอเิล็กทรอนิกส์
เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. 2557 – 2564. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.คน้
วนัท่ี 17 เมษายน 2564 จาก http://infofile.pcd.go.th/haz/WEEE%20_Strategy58.pdf 

กรมควบคุมมลพิษ.2563. แนวทางการจัดการของเสียและสารอนัตราย (WEEE). กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.คน้วนัท่ี 19 มีค. 2564 จาก 
http://pcd.go.th/info_serv/haz_battery.htm 

กรมควบคุมมลพิษ.2564. สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย ปี2563. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. คน้วนัท่ี 17 มีค. 2564 จาก  

 https://www.pcd.go.th/publication/12014/ 
กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา.2564. ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. คน้วนัท่ี 17 เมษายน 2564 จาก 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ.2553. คู่มือ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีการจัดการ

ขยะมูลฝอย ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข. 
คน้วนัท่ี 17 มีค. 2564 จาก  

 http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER47/DRAWER015/GENERAL/
DATA0000/00000049.PDF 

คดัคณฐั ช่ืนวงศอ์รุณ.2564. ขยะอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Waste). National Geographic. คน้วนัท่ี 18 มีค. 
2564 จาก https://ngthai.com/science/33111/e-waste/ 

https://www.pcd.go.th/publication/12014/


97 

ณรงคก์ร มโนจนัทร์เพญ็.2564. สถานการณ์ขยะโลกกบัประเทศท่ีผลติขยะมากท่ีสุดในโลกขณะนี.้
The Standard. คน้วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2564 จาก https://thestandard.co/garbage-
situation/html 

ดร. อจัฉรา ชลายนนาวิน.2562. แนวคิดองค์ประกอบชุมชน และการพฒันาชุมชนอย่างย่ังยืน 
กรณีศึกษาหมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านไทด า บ้านนาป่าหนาด จังหวัดเลย. รัฏฐาภิรักษ์
วารสารราย 4 เดือน ปีท่ี 61 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2562. คน้วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 
2564 จาก  

 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ratthapirak/article/download/188953/132404/ 
นทัมน คงเจริญ.2560. กฎหมายกบัส่ิงแวดล้อม. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. คน้วนัท่ี 21 

มีค. 2561 จาก https://www.law.cmu.ac.th/law2011/journal/e1559374128.pdf 
บา้นจอมยทุธ.2543. แนวคิดและความหมายของชุมชนและการพฒันาชุมชน. คน้วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 

2564 จาก
https://www.baanjomyut.com/library_3/theories_and_principles_of_community_dev
elopment/04_5.html 

บริษทัรับเบอร์กรีน จ ากดั.2554. ขยะอเิลก็ทรอนิกส์ ปัญหาส่ิงแวดล้อมจากสังคมเทคโนโลยี. 
บทความสีเขียว. คน้วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 จากhttp://www.rubbergreen.co.th/ 

พชันิจ เนาวพนัธ์ และ อนุสรา ชาวดร.2563. การจัดการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ในระบบนิเวศโดยธุรกจิ
รับซ้ือของเก่า กรณีศึกษา: การจัดการขยะซีพยูีของ สหพันธ์การค้า จังหวัดปราจีนบุรี. 
วารสารบณัฑิตศึกษา. ปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 76 มกราคม - มีนาคม 2563. 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จงัหวดัชลบุรี. คน้วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2564 จาก https://so02.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ/article/view/223022/163998/ 

พิเชษฐ.์2562. นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579. กลุ่มนโยบายและแผนกองยทุธศาสตร์และแผนงาน.คน้วนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 จาก https://www.onep.go.th/book/ 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.2564. ขยะอเิลก็ทรอนิกส์. คน้วนัท่ี 18 มีค. 2564 จาก 
https://wikipedia.org/wiki/ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
 
 

https://thestandard.co/garbage-situation/html
https://thestandard.co/garbage-situation/html
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ratthapirak/article/download/188953/132404/
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ/article/view/223022/163998/
https://wikipedia.org/wiki/ขยะอิเล็กทรอนิกส์


98 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา.2560. บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
การจัดการซากผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. .....สภานิติ
บญัญติั.คน้วนัท่ี 28 มีค. 2564 จาก 
https://www.krisdika.go.th/data/comment/comment_lawdraft/2560/0471_2560_0131
.htm 

ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.2560. แผนจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม (พ.ศ. /2560 – 2564). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. คน้
วนัท่ี 17 เมษายน 2564 จาก 
http://www.mnre.go.th/attachment/iu/download.php?WP=qUIcnKt4pQqgZKqCGW
OghJstqTgcWatmpQqgAUplGQSgG2rDqYyc4Uux 

สายใจ วิทยาอนุมาส.2560. การจัดการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย. รายงานทีดีอาร์ไอ. 
สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. คน้วนัท่ี 19 มีค. 2564 จาก 
https://tdri.or.th/wpcontent/uploads/2018/04/wb133.pdf 

RYT9.2564. มาตรการการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอเิลก็ทรอนิกส์. คน้วนัท่ี 17 เมษายน 2564 
จาก  https://www.ryt9.com/s/cabt/3196542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.krisdika.go.th/data/comment/comment_lawdraft/2560/0471_2560_0131.htm
https://www.krisdika.go.th/data/comment/comment_lawdraft/2560/0471_2560_0131.htm


99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก 
กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพษิหรืออนัตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 

 
 
 
 



102 

 
 
 
 



103 

 
 
 
 



104 

 

 
 
 



105 

 
 
 
 



106 

 

 
 
 



107 

 
 
 
 



108 

 

 
 
 



109 

 
 

 
 



110 

 

 
 
 



111 

 



 

ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ นามสกุล วา่ท่ีร้อยตรีนิกร  ภิญโญ 
 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต     
 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์   
 มหาวิทยาลยับูรพา 
 
ประสบการณ์การท างาน ปัจจุบนั  ต าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
 แผนกความปลอดภยั 


