
 จำกข้อมูลของกรมศุลกำกร พบว่ำ ไทยน�ำเข้ำขยะ
อเิลก็ทรอนกิส์อย่ำงถกูต้อง (ภำยใต้อนสัุญญำบำเซลท่ีควบคมุ
กำรขนส่งเคลื่อนย้ำยขยะอันตรำย) ช่วงเดือนมกรำคมถึง 
พฤษภำคม 2561 จ�ำนวนกว่ำ 52,000 ตนั ซึง่มปีรมิำณมำกขึน้ 
เป็นเท่ำตวัเมือ่เทยีบกบัปี 2560 ตลอดทัง้ปี อกีทัง้ยงัมกีำรลักลอบ 
น�ำเข้ำขยะอเิลก็ทรอนกิส์ผดิกฎหมำย1 (นอกเหนอือนสัุญญำ 
บำเซล) อีกจ�ำนวนมำก ผ่ำนตู้สินค้ำทำงเรอืด้วยวธิกีำรส�ำแดงเทจ็ 
ว่ำเป็นวตัถทุีถ่กูต้องตำมกฎหมำย นีจ่งึเป็นสญัญำณเตือนว่ำ  
ประเทศไทยก�ำลังจะกลำยเป็นบ่อขยะพิษของโลกแห่งใหม่  
(หรือไม่) บทควำมน้ีเป็นกำรสรุปสถำนกำรณ์ของขยะ
อิเล็กทรอนิกส ์ในไทย ป ัญหำกำรลักลอบน�ำเข ้ำขยะ
อเิล็กทรอนกิส์ และอภปิรำยแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำทีเ่กดิขึน้

สถานการณ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
 ข้อมูลจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม2 ระบุถึงปริมำณ
ขยะกำกอุตสำหกรรมในไทยย้อนหลัง 5 ปี พบว่ำปี 2555  
มปีริมำณ 4,387,769 ตนั ปี 2556 มปีริมำณ 10,150,937 ตนั  
ปี 2557 ปริมำณ 12,322,492 ตัน ปี 2558 ปริมำณ 

11,159,866 ตัน และปี 2559 ปริมำณ 16,340,000 ตัน 
แสดงให้เห็นถงึปรมิำณขยะอตุสำหกรรมท่ีเพิม่ข้ึนจ�ำนวนมำก 
เป็นสี่เท่ำในช่วงเวลำเพียงห้ำปี โดยจ�ำนวนมำกเป็นขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจำกไทยเป็นฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของโลก
 ขยะอเิล็กทรอนกิส์ หรอื E-waste คอืกำกขยะทีม่ำจำก
ผลิตภัณฑ์จ�ำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ของโลกในกำรหำแนวทำงกำรจัดกำรเพื่อ
น�ำกลับมำใช้ใหม่ เพรำะส่วนประกอบในขยะอิเล็กทรอนิกส์
เหล่ำนี้มีแร่โลหะที่มีมูลค่ำสูง หำกมีเทคโนโลยีที่เหมำะสม 
ก็สำมำรถสร้ำงมูลค่ำได้ ยกตัวอย่ำงเช่น ประเทศญี่ปุ ่น 
มกีำรน�ำโลหะมค่ีำทีส่กดัจำกขยะอเิลก็ทรอนกิส์ อำท ิทองค�ำ 
ทองแดง มำผลิตเป็นเหรียญรำงวัลที่จะใช้ในกีฬำโอลิมปิก 
ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี 20203

 ส�ำหรับประเทศไทยกำรน�ำเข้ำขยะอิเล็กทรอนิกส ์
จะต้องด�ำเนินกำรตำมอนุสัญญำบำเซลว่ำด้วยกำรควบคุม
กำรเคล่ือนย้ำยข้ำมแดนและกำรก�ำจัดซึ่งของเสียอันตรำย  
(Basel Convention on the Control of Transboundary 

4

ประเทศไทยกำ ลังกลายเป็นบ่อทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์แห่งใหม่ของโลก หลังรัฐบาลจีนลงนามสัตยาบันกับองค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยการห้ามนำ เข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ จนมีการปราบปรามการนำ เข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ในจีน  
ส่งผลให้ขยะอันตรายเหล่านี้ส่วนหนึ่งมุ่งหน้ามาสู่ประเทศไทยแทน 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ภัยร้ายจากต่างแดน 

ภำพ : https://www.thainewspix.com/product/e-waste/
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Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal:  
Basel Convention) อนัเป็นมำตรกำรจ�ำกดักำรเคล่ือนย้ำย 
ของเสียอันตรำยระหว่ำงประเทศ โดยมีจุดมุ ่งหมำยคือ 
ลดปริมำณสำรพิษที่เกิดจำกของเสียหรือขยะ อนุสัญญำ
จะควบคุมกำรขนส่งเคลื่อนย้ำยกำกสำรเคมีประเภทต่ำงๆ  
ซึง่เดิมได้ก�ำหนดบญัชีรำยช่ือของเสยีท่ีควบคุมเพยีง 47 ชนดิ  
แต่ต่อมำได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข และจัดกลุ่มใหม่เป็น List A 
ซึง่มี 61 ชนิด ได้แก่ (1) ของเสยีประเภทโลหะ 19 ชนดิ เช่น 
สำรหน ูตะก่ัว ปรอท แอสเบสตอส แคดเมยีม ฯลฯ (2) ของเสีย 
ประเภทอนนิทรยีสำร 6 ชนดิ เช่น สำรเร่งปฏกิริยิำฟลูออรนี ฯลฯ  
(3) ของเสียประเภทอินทรียสำร 20 ชนิด เช่น น�้ำมันดิบ  
น�้ำมันเตำ ฯลฯ และ (4) ของเสียประเภทอนินทรียสำรและ
หรืออินทรียสำร 16 ชนิด เช่น ของเสียจำกโรงพยำบำล  
วตัถรุะเบดิ ฯลฯ 
 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มสูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่องท�ำให้
กำรจัดกำรขยะเหล่ำนี้ไม่มีประสิทธิภำพ ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ เกิดปัญหำสำรเคมีตกค้ำงรั่วไหล
ท�ำลำยระบบนิเวศ ซึ่งข้อมูลของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม  
ในปี 2560 พบว่ำ ประเทศไทยมขียะอเิลก็ทรอนกิส์อย่ำงถกูต้อง 
กว่ำ 6 หม่ืนตนั แบ่งออกเป็นขยะทีม่ำจำกภำคอตุสำหกรรม
ในประเทศจ�ำนวนประมำณ 7,400 ตนั และน�ำเข้ำประมำณ 
53,000 ตนั ปัจจบุนัประเทศไทยมโีรงงำนทีไ่ด้รบัใบอนญุำต
บ�ำบดัและก�ำจดัขยะอเิลก็ทรอนกิส์ 148 แห่ง ประกอบด้วย
โรงงำนคดัแยกขยะ โรงงำนบ�ำบดัและก�ำจดัขยะ และโรงงำน
สกัดโลหะมีค่ำน�ำกลับมำใช้ใหม่ ขยะที่น�ำเข้ำมำรีไซเคิล 
ส่วนใหญ่มำจำกประเทศญีปุ่่น ฮ่องกง และสงิคโปร์ โดย 98% 
เป็นโทรศพัท์มอืถอื แผงวงจรอเิล็กทรอนกิส์ และคอมพวิเตอร์ 
กรมโรงงำนฯ ได้ออกใบอนุญำตให้มีกำรน�ำเข้ำ 7 โรงงำน  
มโีควต้ำกำรน�ำเข้ำรวมประมำณ 117,000 ตนัต่อปี ในจ�ำนวนนี้
ม ี5 โรงงำนทีเ่ข้ำข่ำยมกีำรน�ำเข้ำโดยผดิเงือ่นไขในใบอนุญำต4

 ส่วนกรมควบคุมมลพิษพบว่ำ ขยะอิเลก็ทรอนกิส์ในไทย
มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองทกุปีจำกซำกอปุกรณ์เครือ่งใช้
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนกิส์ประเภทต่ำงๆ จำกจ�ำนวน 357,000 ตนั 
ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 384,233 ตันในปี 2558 โดยซำก 
ที่เกิดขึ้นมำกที่สุดคือ โทรทัศน์ (ร้อยละ 27) รองลงมำ 
คือ เครื่องปรับอำกำศ (ร้อยละ 19) ตู้เย็น (ร้อยละ 17) 
เครื่องซักผ้ำ (ร้อยละ 16) และคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 15) 
นอกนัน้เป็นเครือ่งเล่นวซีดี/ีดวีดี ีโทรศพัท์ และกล้องถ่ำยรปู 
ดิจิทัล โดยแหล่งก�ำเนิดส่วนใหญ่มำจำกบ้ำนเรือนทั่วไป  

คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมำคือ ส�ำนักงำน ร้อยละ 14 และ
โรงแรม/อพำร์ตเม้นท์ ร้อยละ 3 ตำมล�ำดับ จำกกำรส�ำรวจ
ข้อมลูพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกลุม่ครวัเรอืนในกำรจดักำรกบั 
ผลิตภัณฑ์ซำกเมื่อไม่ใช้งำนแล้วพบว่ำ ส่วนใหญ่จะขำยซำก
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 51.3 เก็บรวบรวมไว้ ร้อยละ 
25.3 ทิ้งปนกับขยะทั่วไป ร้อยละ 15.6 และให้ผู้อื่น ร้อยละ 
7.8 กำรคำดกำรณ์ปริมำณซำก จำกข้อมูลของกรมควบคุม 
มลพิษพบว่ำ โทรศัพท์มอืถอืเป็นซำกผลติภณัฑ์ ทีพ่บมำกทีส่ดุ 
และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2559 คำดว่ำจะพบ
ซำกโทรศัพท์มือถือมำกที่สุด จ�ำนวน 10.90 ล้ำนเครื่อง  
รองลงมำคือ อุปกรณ์เล่นภำพ/เสียงขนำดพกพำ จ�ำนวน 
3.57 ล้ำนเครื่อง คำดว่ำในปี 2564 จะมีซำกโทรศัพท์มือถือ 
จ�ำนวน 13.42 ล้ำนเครื่อง และอุปกรณ์เล่นภำพ/เสียง 
ขนำดพกพำ ประมำณ 3.65 ล้ำนเครื่อง5

อนัตรายจากซากโทรศพัท์มอืถอืและแบตเตอรี่
 ขยะอิ เล็กทรอนิกส ์ที่อยู ่ ใกล ้ตัวคนไทยมำกที่สุด 
คอืโทรศพัท์มอืถอื ด้วยพฤตกิรรมของคนไทยทีม่กัจะเปลีย่น
เครื่องรุ่นใหม่ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ ส่งผลให้มือถือตกรุ่น
กลำยเป็นขยะอยู่ตำมแหล่งชุมชนปะปนไปกับขยะมูลฝอย

ภำพ : https://www.mxphone.net/wordpress/wp-content/uploads/ 
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ไม่มีกำรจัดกำรที่ถูกต้อง เม่ือเวลำผ่ำนไปส่วนเปลือกห่อหุ้ม
ของเครือ่งโทรศพัท์และแบตเตอรีจ่ะเสือ่มสภำพหรอืผุกร่อน 
สำรเคมีที่เสื่อมสภำพภำยในจะไหลออกมำสู่สิ่งแวดล้อม  
สำรพษินีก้จ็ะเข้ำสูร่ะบบนเิวศและห่วงโซ่อำหำร ผ่ำนทำงดนิ 
น�้ำและอำกำศ และก่อให้เกิดอันตรำยต่ำงๆ ที่ไม่คำดคิด6

      
การลักลอบน�าเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์: 
อาชญากรรมข้ามชาติ
 กำรลักลอบน�ำเข้ำขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
มมีำอย่ำงต่อเนือ่ง เมือ่วนัที ่30 พฤษภำคม 2561 พล.ต.อ. วิระชัย  
ทรงเมตตำ รองผูบ้ญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำต ิพร้อมเจ้ำหน้ำที่
กระทรวงอุตสำหกรรม และกรมศุลกำกร ได้ตรวจสอบ 
ตู้คอนเทนเนอร์ ที่ท่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ทั้งหมด  
7 ตู ้ ที่น�ำเข้ำมำจำกฮ่องกงและประเทศญี่ปุ ่น พบขยะ
อเิลก็ทรอนกิส์ ทัง้เคร่ืองเล่นเกมเก่ำ สำยไฟ และแผงวงจร มกีำร 
ส�ำแดงข้อมลูระบไุว้ว่ำเป็นเพยีงพลำสตกิ และได้ต้ัง 4 ข้อหำ 
คือ ส�ำแดงเท็จตำมพระรำชบัญญัติศุลกำกร หลีกเลี่ยงกำร 
เสียภำษีตำมพระรำชบัญญัติศุลกำกร น�ำเข้ำสินค้ำต้องห้ำม
และน�ำเข้ำวัตถุอันตรำยประเภทที่ 3 นอกจำกนี้บริษัทที่ 
น�ำเข้ำจะต้องรบัผดิชอบในกำรก�ำจดั หรอืส่งกลบัประเทศต้นทำง 
ด้วย7 
 จำกข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบมีกำรลักลอบ 
น�ำเข้ำกำกของเสยีประเภทขยะอเิลก็ทรอนกิส์ทีผ่ดิกฎหมำย
มำอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ
 - เดอืนธนัวำคม ปี 2544 มกีำรลกัลอบน�ำเข้ำแบตเตอรี่ 
  รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์จำกสหรำชอำณำจักร  
  จ�ำนวน 5 ตู้คอนเทนเนอร์ น�้ำหนักรวม 23.4 ตัน
 -  เดอืนกนัยำยน ปี 2545 ลกัลอบน�ำเข้ำจอคอมพิวเตอร์ 
  ใช้แล้วจำกญ่ีปุ่น 2 ตู้คอนเทนเนอร์น�ำ้หนกั 46.2 ตัน
 -  เดอืนมกรำคม ปี 2547 ลกัลอบน�ำเข้ำขยะอเิล็กทรอนกิส์ 
  จำกญี่ปุ่น 7 ตู้คอนเทนเนอร์ หนัก 46.2 ตัน
 -  เดอืนสงิหำคม ปี 2557 ลักลอบน�ำเข้ำซำกเครือ่งใช้ไฟฟ้ำ 
  จำกญี่ปุ่น 8 ตู้คอนเทนเนอร์ หนัก 196.1 ตัน8

 เหตุกำรณ์เหล่ำน้ีสะท้อนถึงปัญหำควำมหละหลวม 
ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรควบคุมของไทย ซึ่งส่วนหนึ่ง
มีสำเหตุจำกกำรทุจริตรับสินบนของเจ้ำหน้ำที่รัฐ โดยกำร
ลักลอบน�ำเข้ำขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดกฎหมำย เหล่ำนี้เป็น
ขบวนกำรอำชญำกรรมข้ำมชำติ มีกลุ่มเอกชนของจีนเป็น
ผู้ก่อตั้งบริษัทหรือซื้อต่อโรงงำนจำกคนไทยเพื่อด�ำเนินกำร 

โดยยืน่ขอใบอนญุำตจำกกรมโรงงำนอตุสำหกรรมเพ่ือด�ำเนนิ
กิจกำรนีก่้อนจะน�ำเข้ำขยะดังกล่ำวมำ อย่ำงไรกด็ ีบรษัิทกลบั
ไม่มปีระสิทธภิำพมำกพอทีจ่ะด�ำเนนิกำร จงึกระจำยขยะต่อ
ให้กับโรงงำนในเครือข่ำยก�ำจัดทิ้งแทน มีกำรรำยงำนข่ำวว่ำ 
กลุ่มเอกชนเหล่ำนี้ได้จ่ำยเงินให้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐเพื่ออ�ำนวย
ควำมสะดวกด้วย โดยตกตู้คอนเทนเนอร์ละหลักแสนบำท9 
สิ่งเหล่ำนี้เกิดข้ึนเพรำะควำมเห็นแก่ตัวของคนบำงกลุ ่ม 
โดยไม่ได้ค�ำนึงผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศและปัญหำสุขภำพของประชำชน 

ทางออกในการจัดการปัญหา
 ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมำยเกีย่วกับกำรจัดกำร
เศษเหลอืทิง้ของผลติภัณฑ์ เครือ่งใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนกิส์
โดยตรง แม้จะพยำยำมผลกัดนัร่ำงพระรำชบญัญตักิำรจดักำร
ซำกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
เข้ำสูท่ีป่ระชมุคณะรฐัมนตรีหลำยคร้ัง ตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นมำ 
จนครั้งล่ำสุดเมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2561 คณะรัฐมนตรี 
จึงมีมติเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว สำระส�ำคัญ
ก�ำหนดให้ผูผ้ลติต้องจดัตัง้ศนูย์รบัคนืซำกผลติภณัฑ์10 หรอืให้
ผู้จัดจ�ำหน่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
ผู้ใดด�ำเนินกำรแทนภำยใต้กำรควบคุมดูแลของผู้ผลิตหรือ 
ผู้ผลิต สำมำรถท�ำควำมตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อปท.) ในกำรด�ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์รับคืนซำกผลิตภัณฑ์  
แต่จนถึงต้นปี 2562 ก็ยังไม่มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยนี้ให้  
สภำนติิบญัญตัแิห่งชำต ิ(สนช.) พจิำรณำ เพรำะยงัอยูร่ะหว่ำง 
กำรให้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำพจิำรณำทบทวน ปัจจบุนัจงึมี
เพียงกฎหมำยที่บัญญัติเก่ียวกับกำรจัดกำรของเสียอันตรำย 
และกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม และกฎหมำย 
สิ่งแวดล้อมฉบับต่ำงๆ ได้แก่ 
 - พระรำชบัญญัติส ่ ง เส ริมและรักษำคุณภำพ 
  สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 
 - พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 
 - พระรำชบัญญัติกำรนิคมอุตสำหกรรมแห ่ ง 
  ประเทศไทย พ.ศ. 2522 
 - พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 
 - พระรำชบญัญัตวิตัถุอนัตรำย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 
 - พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 
 - พระรำชบญัญติักำรส่งออกไปนอกและกำรน�ำเข้ำมำ 
  ในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ พ.ศ. 2522 

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 53
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 - พระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  
  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548 
 - พระรำชก�ำหนดพกิดัอตัรำศลุกำกร พ.ศ. 253011 
 กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่ำนมำ 
กระทรวงอุตสำหกรรมโดยส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
ได้จัดท�ำกรอบกำรด�ำเนนิงำนและแผนปฏบิตักิำรเพือ่รองรับ
ผลกระทบจำกระเบียบสหภำพยุโรปเกี่ยวกับเศษเหลือทิ้ง
ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์เมื่อปี 2549 
กรมโรงงำนอตุสำหกรรมท�ำกำรศึกษำกำรจดักำรซำกผลติภณัฑ์  
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกวิธี และออก
ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่องกำรก�ำหนดให้เครื่องใช้
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 
ซึง่ผูผ้ลติ ผูน้�ำเข้ำ ผูส่้งออก หรอืผูม้ไีว้ครอบครองจะต้องได้รบั
อนญุำตจำกพนกังำนเจ้ำหน้ำทีข่องกรมโรงงำนอตุสำหกรรม
ก่อนจึงจะสำมำรถประกอบกำรได ้ ขณะที่กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ
ได้ด�ำเนินกำรศึกษำและจัดท�ำโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำร
ศึกษำเพื่อจัดตั้งศูนย์ก�ำจัดของเสียอันตรำยจำกชุมชน 
โครงกำรกลไกกำรเรียกคืนซำกแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ  
คู ่ มือกำรจัดกำรซำกผลิตภัณฑ ์ เครื่ องใช ้ ไฟฟ ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ และยุทธศำสตร์กำรจัดกำรซำกผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณำกำร เป็นต้น 
ส่วนกระทรวงสำธำรณสุข โดยกรมอนำมัยได้จัดท�ำคู ่มือ
ประชำชน เพือ่ให้ประชำชนมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ส�ำหรับกำรแก้ไขปัญหำในระยะเร่งด่วน คณะกรรมกำร
ขับเคล่ือนและปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินคณะที่ 5  
ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมเป็นประธำน ได้พิจำรณำ
มำตรกำรก�ำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลำสติกเมื่อ 
วันที่ 20 มิถุนำยน 2561 มี 3 มำตรกำรเร่งด่วนคือ12

 - ระงับกำรอนุญำตน�ำเข้ำขยะอิเล็กทรอนิกส์จำก 
  โรงงำนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมอนุสัญญำบำเซล
 - ผลักดันให้น�ำกลับขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษ 
  พลำสติกในกรณีที่พบกำรส�ำแดงเท็จ พร้อมด�ำเนิน 
  คดีกับผู้กระท�ำควำมผิด
 - หำกน�ำเข้ำขยะอเิลก็ทรอนกิส์และเศษพลำสตกิแล้ว 
  ส่งไปโรงงำนก�ำจัดทีไ่ม่ถูกต้องตำมใบอนญุำต ให้ส่ง 
  กลบัไปยงัโรงงำนทีไ่ด้รบัอนญุำต หรอืน�ำไปก�ำจัดให้ 
  ถูกต้อง พร้อมด�ำเนินคดีต่อผู้กระท�ำผิดกฎหมำย

ภำพ : https://www.springnews.co.th/crime/274628
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ข้อเรียกร้องของนักวิชาการและ
ภาคประชาสังคม
 นำยสนธิ  คช วัฒน ์  เลขำ ธิกำรสมำคมอนำมัย 
ส่ิงแวดล้อมไทย13 ได ้เรียกร ้องให้เร ่งออกกฎหมำยกำร 
จัดกำรขยะอเิลก็ทรอนกิส์ และซำกผลติภณัฑ์ อปุกรณ์ไฟฟ้ำ  
(Waste from Electrical and Electronic Equipment : 
WEEE) ภำยใต้หลักกำรควำมรับผิดชอบที่เพิ่มข้ึนของผู้ผลิต
และผูน้�ำเข้ำผลติภณัฑ์ จดัระบบรบัคนื รวบรวม ขนส่ง รไีซเคิล 
และก�ำจัดซำกผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนที่เก่ียวข้อง 
ตั้งแต่ผู้บริโภค ท้องถ่ิน และผู้จัดจ�ำหน่ำย โดยก�ำหนดให ้
ผู้บริโภคที่ต้องกำรก�ำจัดซำกผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวต้องท�ำกำร
คัดแยกขยะและจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรก�ำจัดให้แก่ภำครัฐ
ที่รับขนไปยังโรงงำนรีไซเคิล นอกจำกนี้ร้ำนค้ำปลีกต้องรับ
สินค้ำเก่ำคืนเม่ือขำยสินค้ำใหม่ โดยผู้ผลิตต้องรับผิดชอบ 
ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดในกำรรับซือ้คืนและรีไซเคิล ท�ำให้ปรมิำณกำร 
รีไซเคิลมีจ�ำนวนมำกข้ึน ลดปัญหำกำรก�ำจัดลง และผู้ผลิต
จะพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติรักษำสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น 
ลดกำรใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบำลต้อง
เร่งสนับสนุนให้เกิดโรงงำนรีไซเคิลมำกขึ้น สนับสนุนทั้ง 
องค์ควำมรู้ งบประมำณและก�ำหนดให้โรงงำนอุตสำหกรรม
ประเภทก�ำจัดกำกของเสยีอนัตรำยและโรงงำนอุตสำหกรรม
ประเภทรีไซเคิลทั้งหมด ต้องด�ำเนินกำรภำยในพื้นที่ของ
นิคมอุตสำหกรรม เพื่อสะดวกในกำรควบคุมและก�ำกับดูแล 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
 ขณะทีใ่นระยะเร่งด่วน นำงเพญ็โฉม แซ่ตัง้ ผูอ้�ำนวยกำร 
มูลนิธิบูรณะนิเวศ กับชำวบ้ำน 7 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ 
จำกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง

สมุทรสำคร เพชรบุรี สระบุรี และรำชบุรี ซึ่งเป็นจังหวัด
ที่มีโรงงำนคัดแยกขยะรีไซเคิลต้ังภำยในพื้นที่จ�ำนวนมำก  
ได้เรียกร้องให้ คสช. ใช้อ�ำนำจตำมมำตรำ 44 เข้ำมำ 
จัดกำรเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง เนื่องจำกปัญหำนี้มีสำเหตุจำก
กรมโรงงำนอุตสำหกรรมทยอยออกประกำศกระทรวง
อตุสำหกรรม ยกเว้นให้ไม่ต้องปฏบิตัติำม พ.ร.บ. วตัถอุนัตรำย 
เก่ียวกับกำรด�ำเนินกำรในกำรขออนุญำตและข้ึนทะเบียน  
ส่งผลให้กำรผลติ กำรน�ำเข้ำ กำรส่งออก และกำรครอบครอง 
ของเสียและขยะดังกล่ำวได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญำต14  
จึงอำจส่งผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมได้

สรุป
 ปัญหำอุปสรรคในกำรจัดกำรกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ทีเ่ติบโตอย่ำงรวดเรว็มำจำกผลิตภณัฑ์ในกลุม่โทรศพัท์มอืถอื 
และคอมพิวเตอร์ที่ผู ้บริโภคเริ่มมีค่ำนิยมในกำรเปลี่ยน
เคร่ืองก่อนที่เครื่องเดิมจะเสื่อมสภำพลง เป็นผลให้เกิดขยะ
อเิลก็ทรอนกิส์ทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงรวดเรว็ ในประเทศทีพั่ฒนำแล้ว  
เช่น เบลเยยีม ใช้กำรแก้ไขปัญหำโดยมอีงค์กรกลำงทีเ่รยีกว่ำ 
RECUPEL เป็นหน่วยงำนที่มีระบบกำรจัดเก็บและจัดกำร
ซำกอุปกรณ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำย
ของกำรป้องกันและจดักำรของเสียและข้อตกลงด้ำนนโยบำย 
สิง่แวดล้อม ในกำรเรยีกคนืซำกอเิลก็ทรอนกิส์ อนัเป็นข้อตกลง 
ร่วมกันระหว่ำงภำครฐับำลและภำคอตุสำหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์  
ดังนั้นจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ประเทศไทยควรให้ควำมส�ำคัญ
จัดต้ังองค์กรกลำง เพื่อผนึกก�ำลังส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
มำเป็นองค์กรเดียวกันในกำรควบคุมและจัดกำรกับขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้เกิดโรงงำนรีไซเคิล และโรงงำน
ประเภทก�ำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงครบวงจรในประเทศ 
ก�ำหนดโซนนิ่งพ้ืนที่ก�ำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน 
ไม่ให้กระทบต่อชมุชน ส่วนปัญหำกำรลักลอบกำรน�ำเข้ำขยะ
อเิลก็ทรอนกิส์นัน้ ควรมรีะบบตรวจสอบคดักรองสนิค้ำตัง้แต่
ต้นทำงก่อนน�ำตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้ำเข้ำมำถึงประเทศ 
เพ่ือป้องกันกำรลักลอบน�ำขยะอเิลก็ทรอนกิส์เข้ำมำในประเทศ
และต้องสญูเสยีงบประมำณในกำรส่งกลบัออกไปอกี

พ : https://www.springnews.co.th/crime/274628

ภำพ : https://www.ecobrazemigre.com.br/  
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