
ขยะอเิลก็ทรอนิกส์........อนัตรายกว่าที่คุณคดิ     
คณิตตา ธรรมจริยวงศา 
สาขาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

  
 การพฒันาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่ง
กา้วกระโดดในปัจจุบนั ท าใหก้ารติดต่อส่ือสาร
สะดวกสบายและรวดเร็วยิง่ข้ึน อุปกรณ์และสินคา้
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโทรศพัทมื์อถือท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีรูปทรง
ท่ีเล็กกะทดัรัด ทนัสมยัเหมาะในการใชง้านถูกผลิตข้ึนมามากมาย เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดของมนุษยใ์นโลกบริโภคนิยม เฉพาะในประเทศไทยนั้น ปริมาณการ
ใชโ้ทรศพัทมื์อถือเพิ่มสูงข้ึนถึงประมาณ 16 ลา้นเคร่ือง จากจ านวนประชากรกวา่ 65 ลา้นคน 
ถา้มือถือเคร่ืองหน่ึงมีน ้าหนกัเฉล่ียประมาณ 150 กรัม หมายความวา่เรามีขยะจาก
โทรศพัทมื์อถือปีละประมาณ 1,500-2,250 ตนั มือถือกลายเป็นแฟชัน่ท่ีไม่เพียงแต่จะใชเ้ป็น
แค่โทรศพัทแ์ลว้ ยงัใชเ้ป็นกลอ้งถ่ายรูป หรือเป็นเคร่ืองเสียงขนาดพกพาไดอี้กดว้ย  นอกจากน้ี
ยงัอาจใชเ้ป็นเคร่ืองแสดงฐานะทางสังคม  ผูบ้ริโภคมกัหลงลืมไปวา่ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีเม่ือตก
รุ่นหรือหมดสภาพการใชง้านแลว้ จะท าใหเ้กิดขยะพนัธ์ุใหม่ล่าสุดท่ีเรียกวา่ “ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์” ข้ึนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงประกอบดว้ยสารเคมีท่ีเป็นพิษและตกคา้งยาวนาน
รวมทั้งโลหะหนกัต่างๆ และเน่ืองจากสินคา้อิเล็กทรอนิกส์มีองคป์ระกอบของสารเหล่าน้ี การ
ก าจดัทิ้งหรือการน ามารีไซเคิลจึงไม่สามารถท าไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  จากรายงานของมูลนิธิป้องกนัควนัพิษและพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม ระบุวา่ ในอีก 5 ปี
ขา้งหนา้ จะมีผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือสูงถึงกวา่ 20 ลา้นเลขหมาย เท่ากบัวา่จะมีการใชแ้บตเตอร่ี
มือถือถึงประมาณ 40 ลา้นกอ้น และจะมีแบตเตอร่ีท่ีถูกทิ้งถึงปีละไม่ต ่ากวา่ 10 ลา้นกอ้น 
แบตเตอร่ีเหล่าน้ีมีสภาพไม่ต่างจากระเบิดเวลาเคมี เพราะเป็นขยะมีพิษท่ีเป็นปัญหาใหญ่และ
ยากต่อการบ าบดั หากไม่มีการคดัแยกหรือการก าจดัท่ีเหมาะสมจะท าใหเ้กิดการร่ัวไหลของ
สารพิษ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

 แบตเตอร่ีโทรศพัทมื์อถือมีการน าเขา้มาในปริมาณมากและซากท่ีเกิดข้ึนมีศกัยภาพ
ในการเกิดพิษภยัต่อส่ิงแวดลอ้มไดห้ากไม่มีการจดัการท่ีเหมาะสม ปล่อยใหป้ะปนกบัขยะ
ชุมชนทัว่ไป  
 



สถิติการน าเข้าแบตเตอร่ีชนิดต่างๆของประเทศไทย 
 

ปี นิกเกลิ-
แคดเมียม 

นิกเกลิ- เหลก็ ลเิทยีม-ไอออน
และอืน่ๆ 

รวม 

2545 3,856,185 642,343 25,494,764 29,993,292 
2546 6,036,478 806,101 36,629,092 43,471,671 
2547 5,896,365 548,300 78,929,227 85,373,892 

รวม 158,838,855 
         ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ (2548)  
  
 จอโทรทศัน์หรือจอคอมพิวเตอร์ก็เป็นปัญหาส าคญั จอเหล่าน้ีท าหนา้ท่ีในการรับ
สัญญาณไฟฟ้าและแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นภาพปรากฏบนหนา้จอ จอเหล่าน้ีประกอบดว้ย
หลอดแกว้เคลือบหรือฉาบทองแดงและตะกัว่ ท าหนา้ท่ีแสดงภาพท่ีหนา้จอ ตวัจอท าจาก
พลาสติกหรือไม ้ แผงวงจรไฟฟ้าท าหนา้ท่ีรับคล่ืนหรือสัญญาณไฟฟ้าแลว้แปลงกระแสไฟฟ้า
ใหเ้ป็นอิเล็กตรอนไปชนหลอดแกว้ ท าให้เกิดภาพ 
 ตะกัว่เป็นส่วนประกอบส าคญัของจอคอมพิวเตอร์ซ่ึงจดัเป็นวตัถุอนัตราย หากตะกัว่
ท่ีอยูใ่นจอคอมพิวเตอร์ไม่ไดรั้บการก าจดัอยา่งถูกวธีิก็มีโอกาสปนเป้ือนสู่ธรรมชาติ เม่ือน าไป
ฝังอาจเกิดการสะสมสารตะกัว่ในดินหรือแหล่งน ้า เม่ือคนเราด่ืมน ้าท่ีมีสารปนเป้ือนก็ยอ่ม
ไดรั้บและสะสมสารตะกัว่ไวใ้นร่างกายเป็นอนัตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง (Central 
Nervous System : CNS) เม่ือสะสมเป็นเวลานาน ท าใหร้ะบบประสาทไม่สามารถท างานได้
อยา่งปกติ ส่งผลใหไ้ม่สามารถควบคุมการท างานของกลา้มเน้ือในร่างกายได ้
  
ปัญหาของขยะอเิลก็ทรอนิกส์ 
 ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ก าลงัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยในแต่ละปีจะมีมากถึง 20-
50 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 5 ของขยะแขง็ในเทศบาล เน่ืองมาจากผูบ้ริโภคเปล่ียน
โทรศพัทมื์อถือ คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ อุปกรณ์เคร่ืองเสียงและพร้ินเตอร์บ่อยคร้ังกวา่ท่ีเคย
เป็นมา ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการเพิ่มข้ึนของขยะอนัตรายมีดงัน้ี 



 1. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีเร่งใหสิ้นคา้อิเล็กทรอนิกส์ตกรุ่นเร็วยิง่ข้ึน 
โดยเฉพาะโทรศพัทมื์อถือและคอมพิวเตอร์ก่อใหเ้กิดปัญหามากท่ีสุด เพราะมีการเปล่ียน
เคร่ืองใหม่บ่อยท่ีสุดอายกุารใชง้านของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่ง 3-5 ปี ขณะท่ี
โทรศพัทมื์อถือมีอายใุชง้านเฉล่ีย 18 เดือน และจากการประเมินปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ทัว่
ประเทศ โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพบวา่ ในปี 
พ.ศ.2547  อตัราการขยายตวัของขยะอิเล็กทรอนิกส์มีสูงถึง 60,918 ตนั แบ่งเป็นโทรทศัน์ 
8,202 ตนั ตูเ้ยน็ 22,204 ตนั เคร่ืองซกัผา้ 11,370 ตนั เคร่ืองปรับอากาศ 17,031 ตนั เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 2,105 ตนั และอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ แบตเตอร่ีมือถือ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า 
จ านวน 426.9 ตนั เม่ือแยกเป็นช้ินพบวา่มี 650 ลา้ยช้ิน แบ่งเป็นถ่านไฟฉาย 500 ลา้นช้ิน 
หลอดไฟ 90 ลา้นช้ิน ซากมือถือ 6 ลา้นช้ิน และโทรทศัน์ 10 ลา้นช้ิน ขณะท่ี 90% ของขยะ
เหล่าน้ีถูกทิ้งรวมกบัขยะชุมชน ซ่ึงประชาชนขาดความตระหนกัถึงพิษภยัหรืออนัตราย และยงั
ไม่มีระบบการคดัแยก 
 

 2. การน าเขา้สินคา้อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็นสินคา้มือ
สองจากประเทศท่ีพฒันาแลว้ น าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศ
ไทย สินคา้เหล่าน้ีต่างประเทศไม่ใชแ้ลว้แต่ประเทศไทย
น าเขา้ เพราะยงัใชไ้ด ้ ซ่ึงดูเหมือนจะเป็นการดีท่ีผูบ้ริโภคได้
ใชสิ้นคา้ราคาถูก แต่เม่ือพิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้ในระยะ
ยาวจะสร้างปัญหาใหก้บัส่ิงแวดลอ้มในประเทศ  ส่วนหน่ึง
น าเขา้มาเพื่อตอ้งการรีไซเคิล แต่กลบัเป็นการสร้างปัญหา
ใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากกระบวนการรีไซเคิลท่ีไม่ได้

มาตรฐาน กรีนพีซอา้งถึงรายงานตวัเลขท่ีช้ีให้เห็นวา่ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2547 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2548 มีการน าเขา้สินคา้อิเล็กทรอนิกส์มือสองมากถึง 265,000 ตนั จากญ่ีปุ่น 
ฮ่องกง เกาหลี และสิงคโปร์ 
 
 3. ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการก าจดั โดยยงัขาด
เทคโนโลยท่ีีพร้อม เน่ืองจากการก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้น ท าไดย้ากและมี
อนัตราย เพราะมีส่วนประกอบท่ีแตกต่างกนักวา่หน่ึงพนัชนิด โดยมากเป็นโลหะหนกั เช่น 
ตะกัว่ สารปรอท แคดเมียม และเบริลเลียม และสารเคมีอนัตรายอยา่งอ่ืน เช่น สารทนไฟซ่ึงท า 



 
จากโบรมีนท่ีใชใ้นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นสารท่ีตกคา้ง
ยาวนานและสะสมอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม การสัมผสักบัสารชนิด
น้ีเป็นเวลานานท าใหค้วามสามารถในการเรียนรู้และความ
ทรงจ าสูญเสียไป ทั้งยงัมีผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนของ
ต่อมไทรอยดแ์ละเอสโตรเจน และหากมีการสัมผสักบัตวั
อ่อนในมดลูก อาจท าให้เกิดปัญหาดา้นพฤติกรรม 
 สารท่ีเป็นอนัตรายเหล่าน้ีท าใหเ้กิดมลพิษร้ายแรง จึงตอ้งมีกระบวนการก าจดัท่ีถูกวธีิ
และตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณสูง กรรมวธีิในการก าจดัขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษทับริหารและพฒันาเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ากดั  (เจนโก)้ ไดใ้ห้
ขอ้มูลไวว้า่ เร่ิมตน้จากการน ามาบดใหล้ะเอียด ก่อนน าไปท าลายใหมี้ฤทธ์ิเป็นกลาง จากนั้น
น าไปหล่อดว้ยซีเมนตแ์ละตรวจสอบวา่จะไม่ร่ัวซึม โดยการใชเ้คร่ืองโลหะหนกัตรวจสอบ
ระบบน ้าชะ จึงจะน าไปฝังกลบในชั้นปูน และมีบ่อตรวจสอบวา่ ไม่ร่ัวซึมออกมาสู่ระบบน ้า
ใตดิ้น โดยแต่ละหลุมจะมีพื้นท่ี 10 ไร่ และการลงทุนท าหลุมใชง้บประมาณถึง 40 ลา้นบาท 
เม่ือปิดกลบแลว้จะตอ้งใชง้บประมาณอีกกวา่ 30 ลา้นบาท รวมแลว้ใชง้บประมาณในแต่ละ
หลุมประมาณ 100 ลา้นบาท และตอ้งเฝ้าระวงัไปอีก 30 ปี ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายดูแลอีกเดือนละ 
 10, 000 บาท ตลอด 30 ปี 
 
อนัตรายจากสารพษิในขยะอเิลก็ทรอนิกส์ 
 สารอนัตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์สลายตวัไดย้าก และหากไม่ไดรั้บการจดัการอยา่ง
ถูกวธีิ จะก่อใหเ้กิดผลกระทบตามมาอยา่งมากมาย เช่น โอกาสท่ีจะเกิดการปนเป้ือนต่อแหล่ง
น ้า ผวิดิน พื้นดิน และบรรยากาศแลว้แพร่ไปสู่คน พืชและสัตวไ์ดสู้ง โดยอาศยัลกัษณะของ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
 1. ท าใหเ้กิดการเจบ็ป่วยอยา่งเฉียบพลนัหรืออยา่งเร้ือรัง สืบเน่ืองมาจากการสัมผสักบั
สารพิษโดยตรงซ่ึงสารพิษเหล่าน้ีสามารถเขา้สู่ร่างกายโดยการหายใจเอาฝุ่ นและไอระเหยเขา้
ไป และโดยการกินอาหารท่ีมีสารดงักล่าวปนเป้ือน นอกจากน้ียงัคงดูดซึมผา่นทางผวิหนงัได้
อีกดว้ย 
 2. ท าใหเ้กิดการปนเป้ือนต่อดิน น ้าใตดิ้น และแหล่งน ้าผวิดินใกลเ้คียงกบัท่ีใชเ้ป็น
แหล่งน ้าอุปโภค บริโภคในครัวเรือน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการทิ้งกากของเสีย ท าใหส้ารพิษ



ดงักล่าวปนเป้ือนลงในดิน น ้าก็จะชะสารพิษท่ีปนเป้ือนแลว้
ซึมผา่นชั้นดินและแหล่งน ้าส่งผา่นต่อมายงัพืช และส่ิงมีชีวติ
อ่ืนๆต่อไป เช่น 
 -  กรณีการปนเป้ือนของสารตะกัว่ หมู่บา้นคลิต้ีล่าง จงั
กวดักาญจนบุรี 
 -  กรณีการพบสารแคดเมียมในส่ิงแวดลอ้มและพืชผล

เกษตร ซ่ึงมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัและความเป็นอยูข่องชาวบา้นใน 3 ต าบล ของอ าเภอ
แม่สอด จงัหวดัตาก 
 3. ท าใหเ้กิดภาวะมลพิษทางอากาศจากการแพร่กระจายของไอสารเคมี หรือฝุ่ น
ละอองจากการเผาขยะมูลฝอยท่ีมีกากของเสียทิ้งปะปนอยู ่ มลพิษทางอากาศอาจถูกสูดหายใจ
เขา้สู่ร่างกายโดยเฉพาะคนงานท่ีเก็บขยะมูลฝอย ชาวบา้นท่ีมาขดุคุย้แยกขยะมูลฝอยและ
ประชาชนท่ีอาศยัอยูร่อบๆสถานท่ีก าจดัขยะ 
 
แนวทางการจัดการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ 
 ปัจจุบนัแนวโนม้ในการก าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์อยา่งถูกวธีิจะมุ่งเนน้การน าช้ินส่วน
ต่างๆกลบัมาใชอี้ก (reuse) หรือกลบัมาใชใ้หม่ (recycle) โดยมีขั้นตอนการปฏิบติัดงัน้ี 
 * ถอดประกอบ (remanufacturing) ขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่าน้ีจะถูกแยกส่วนออกเป็น
ช้ินๆ เพื่อแยกช้ินส่วนท่ีสามารถใชอี้ก เช่น แผน่บนัทึกความจ า ชิปหรือช่องใส่แผน่ดิสก ์ เพื่อ
น ากลบัไปใชเ้ป็นส่วนประกอบของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืนๆต่อไป 
 * การน ากลบัมาใช้ใหม่ (recycle) ส่วนประกอบอ่ืนๆท่ีเหลือจะถูกแยกส่วน ตามชนิด
ของวสัดุก่อนส่งโรงงานท่ีสามารถแปรรูปวสัดุเหล่าน้ีกลบัมาใชง้านไดใ้หม่อีกคร้ัง 
 * พลาสติก เป็นส่วนประกอบส าคญัของโครงสร้างภายนอกของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
พลาสติกท่ีสามารถกลบัมาใชใ้หม่ได ้ (recycle plastic) จะถูกท าความสะอาดก่อนส่งเขา้เตา
หลอมเพื่อแปรรูปเป็นเมด็พลาสติกหรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆต่อไป ส่วนพลาสติกท่ีไม่สามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ได ้ (unrecyclable plastic) จะถูกน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต ์ ซ่ึงโรงงานปูนซีเมนตใ์นประเทศเร่ิมต่ืนตวัในการใชว้สัดุเหล่าน้ีเป็นวสัดุในการ
ทดแทนวสัดุเช้ือเพลิงใหค้วามร้อน 
 
 



 * แก้ว ท่ีไม่มีส่วนผสมของตะกัว่หรือไม่ผา่นการเคลือบตะกัว่ในการใชง้าน จะตอ้ง
ผา่นการท าความสะอาดเพื่อก าจดัตะกัว่ ก่อนส่งเขา้โรงงานหลอมแกว้ ส่วนโลหะท่ีเป็น
ส่วนประกอบของขยะอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 
  -  เหล็ก เป็นส่วนประกอบของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ทั้งเป็นส่วนประดบัและเพิ่ม
ความแขง็ใหโ้ครงสร้าง เหล็กจะถูกแยกและส่งเขา้โรงงานหลอมเหล็กเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่
ไดโ้ดยตรง 
  -  โลหะมีค่า เช่น ทองแดง เงิน ทอง ท่ีเป็นส่วนประกอบหลกัของสายไฟและ
วงจรไฟฟ้า เน่ืองจากมีคุณสมบติัในการน าไฟฟ้าท่ีดี เม่ือผา่นการแยกช้ินไดโ้ลหะมีค่าเหล่าน้ี
ออกจากแผงวงจรไฟฟ้าหรือสายไฟแลว้ โลหะเหล่าน้ีจะถูกส่งไปท าความสะอาดท่ีโรงหลอม
เพื่อกลบัเป็นวตัถุดิบในการใชง้านต่อไป 
 
 
ระเบียบสหภาพยุโรป (EU Directives) 
 สหภาพยโุรปตระหนกัวา่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ก่อใหเ้กิดปัญหาเม่ือมีการเผา น าไปฝัง
กลบหรือเม่ือน าไปรีไซเคิล ในปี 2545 สหภาพยโุรปจึงมีค าสั่ง 2 ฉบบั เพื่อหาทางแกปั้ญหา
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงไดแ้ก่ RoHS Directive และ WEEE Directive 
 1. หยดุใชส้ารอนัตราย 
 ระเบียบวา่ดว้ยการก าจดัสารท่ีเป็นอนัตราย (Restriction of Hazardous Substances : 
RoHS ) เป็นระเบียบท่ีก าหนดใหผู้ผ้ลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งหยดุการใชส้ารเคมีท่ีเป็นพิษ
และโลหะหนกัในการผลิตสินคา้ ทั้งยงัหา้มการใชส้ารแคดเมียม สารปรอท ตะกัว่ เฮ็กซาวา
เลนตโ์ครเมียม และสารทนไฟซ่ึงท าจากโบรมีนอีกสองแบบ (PBDEs และ PBBs ) ในสินคา้ท่ี
วางจ าหน่ายหลงัจากเดือนกรกฎาคม 2549 โดยมีขอ้ยกเวน้บางอยา่ง ระเบียบฉบบัน้ีมีผลบงัคบั
ใชก้บัส้ินคา้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีขายกนัในตลาดยโุรป ไม่วา่จะผลิตใน
สหภาพยโุรปเองหรือน าเขา้จากท่ีอ่ืนก็ตาม 
 กรีนพีซยนิดีกบัการมีระเบียบ RoHS แต่ตอ้งการให้
ระเบียบฉบบัน้ีครอบคลุมไปถึงการหา้มใชส้ารเคมีท่ีอนัตรายทุก
ชนิด โดยเฉพาะควรมีการจ ากดัการใชส้ารทนไฟซ่ึงท าจากโบรมีน
ทุกชนิดและสารฮาโลเจนอยา่งอ่ืนซ่ึงรวมทั้ง PVC ดว้ย    
  



 2. สินคา้น ากลบัคืน  
 ระเบียบวา่ดว้ยขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Waste from 
Electrical and Electronic Equipment : WEEE) ซ่ึงมีการรับรองในเดือนพฤศจิกายน 2545 
ก าหนดใหผู้ผ้ลิตรับผดิชอบน าขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสินคา้ของตนกลบัคืนไปเพื่อก าจดั 
โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนสิงหาคม2548 
   
วธีิการแก้ปัญหาขยะอเิลก็ทรอนิกส์ 
 1. หยุดใช้สารอนัตราย ผูผ้ลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งหยุดใชว้สัดุท่ีเป็นอนัตราย ซ่ึง
ในหลายกรณีสามารถเลือกใชส้ารอ่ืนท่ีปลอดภยักวา่มาทดแทนได ้
 2. น าสินค้ากลบัคืน ผูผ้ลิตควรเป็นฝ่ายตอ้งรับผิดชอบต่อสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีตน
ผลิตตลอดวงจรชีวติของมนั เม่ือถึงจุดท่ีสินคา้นั้นไม่มีประโยชน์อีกต่อไป ผูผ้ลิตควรน าสินคา้
เหล่านั้นกลบัคืนเพื่อน ากลบัไปใชใ้หม่ รีไซเคิล หรือก าจดัอยา่งปลอดภยั 
 3. สนับสนุนบริษัทที่ผลติสินค้าทีป่ราศจากสารอนัตราย หากจะซ้ือสินคา้ ควรดู
รายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทันั้น 
 4. คิดอย่างถ้วนถี่ ก่อนท่ีจะซ้ือสินคา้ใหม่ ควรคิดอยา่งรอบคอบวา่จ าเป็นตอ้งใช้
สินคา้ตวัใหม่จริงๆหรือไม่ 
 5. การให้ความรู้กบัประชาชน ควรใหค้วามรู้กบัประชาชนในการแยกขยะก่อนทิ้ง 
เพื่อแยกขยะอนัตรายออกจากขยะทัว่ไป 
 6. มีระเบียบหรือกฎหมายทีเ่ข้มงวด ภาครัฐควรออกระเบียบหรือกฎหมายท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยา่งเขม้งวด จริงจงั เพื่อใหก้ารจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้ง รัดกุม 
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