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บทคัดย่อ 

 วิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงศึกษากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศและประเทศไทยและศึกษาปัญหาทางกฎหมายที่เกดิ
จากระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนศึกษาแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยในการแก้ไขที่เกิด
จากระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยตรง  
 ดังนั้น ควรให้มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในเนื้อหาของกฎหมายจะต้องมีการก าหนดหน่วยงานเฉพาะที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบและดูแลระบบการบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรการหรือข้อบังคับให้ประชาชนมีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ หาก
ประเทศไทยสามารถน าหลักการ แนวคิดของต่างประเทศและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนมาปรับใช้จะสามารถช่วยให้ประเทศ
ไทยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสมตามหลักการ
ทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนท าให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนสืบไป  
ค าส าคัญ: ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม  
 

Abstract 
Thesis to study the concept. Principles regarding electronic waste management system, including 

study of law related to electronic waste management system of foreign countries and Thailand, and 
studying the legal problems caused by electronic waste-management systems, as well as the proper 
solution to Thailand in the country was caused by electronic waste management system. Currently the 
country Thailand experiencing legal problems concerning electronic waste-management systems in which 
these issues affect natural resources, the environment and the citizens directly. 

Therefore you should provide specific legal provisions regarding electronic waste management 
system in local governments, in which the content of the law, it must be assigned specific agencies that 
are obliged to take responsibility and care for electronic waste management system. And regulatory 
measures, the public has a role in the introduction of an electronic waste recycling. If the Thailand 
country can apply the principles. The concept of legal theory, public and international deployment could 
help countries Thailand resolve issues electronic waste management system to efficiently and accurately 
meet the legal principles as well as a public company, Thailand can resolve problems that occur.  
Keywords: Electronic Waste, Ecology, environment  
1. บทน า 
 ในปัจจุบันความต้องการและความสะดวกสบาย
ของมนุษย์ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่ม
จ านวนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีจ านวนมากใน
ปัจจุบัน องค์ประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ

อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีนั้นประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าที่มี
สารเคมีต่างๆ ซึ่งสารเคมีดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นสารเคมีที่มี
ความอันตราย หากไม่มีการดูแลและจัดการระบบอย่าง
ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงและเป็น
วงกว้าง เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กลายมาเป็น

mailto:gtuanote@gmail.com


 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

 

 

 

~ 320 ~ 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความอันตรายมากเมื่อน ามากอง
รวมกั น  ซึ่ ง ขยะอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ เ ป็ นปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมอีกประเภทหนึ่งที่ส่งผลกระทบและสร้างความ
เสียหายเพราะยิ่งเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น ขยะก็ถูก
ทิ้งมากขึ้นตามไปด้วยและขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นก็
ไม่ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ใดๆ นอกจากน ามาทิ้งหรือ
ท าลายมนุษย์จึงต้องผลิตทรัพยากรดังกล่าวขึ้นมาเรื่อยๆ 
อย่างต่อเนื่องและหมดไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้สิ่ง
ส า คั ญ ที่ สุ ด ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ข ย ะ
อิเล็กทรอนิกส์อันเกิดมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีคือ เมื่อขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้รอด
พ้นจากการก าจัดไปสู่สิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศโดยตรง เพราะเหตุนี้เมื่อระบบนิเวศถูกท าลาย
โดยขยะอิ เล็กทรอนิกส์  มนุษย์ที่ อาศัยอยู่ ในระบบ
นิเวศวิทยานั้นก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย เช่น ได้รับ
สารพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสาร
ตะกั่ว โครเมียม สารหน่วงการติดไฟ แคดเมียม ปรอท 
และสารเคมีอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บที่
เป็นอันตรายร้ายแรงและสารเคมีเหล่านั้นยังเข้าไปท าลาย
ระบบต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์ เช่น ท าลายระบบสมอง 
ประสาท ตับ ไต และกรณีที่รุนแรง คือ การเป็นโรคมะเร็ง 
ซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงเป็นอย่างยิ่ง (พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ, 2558 : ออนไลน์) ดังนั้น การที่ไม่มีระบบการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีนั้นจะส่งผลโดยตรง
ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประชาชนใน
ประเทศไทยท่ีได้รับสารพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้  
 อย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ขย ะ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนั้นได้มีการตรากฎหมายที่
เกี่ ย วข้ องกับการก าจัดมลพิษและของเสี ย  ได้ แก่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2550 และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 เป็นต้น แต่ประเทศไทยก็ยังไม่ได้มี
การบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง 
 จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีการตรา
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการ
ขยะทั่ ว ไปอยู่ ห ล ายฉบั บ  อ าทิ  รั ฐ ธ ร รมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58 บัญญัติ

ไว้ว่า การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใด
ด า เ นิ น ก า ร  ถ้ า ก า ร นั้ น อ า จ มี  ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย ส าคัญอื่นใดของประชาชน
หรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการ
ให้มีการศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสียและ
ประชาชนและ ชุมชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งก่ อน เพื่ อน ามา
ประกอบการพิจารณา ด าเนินการหรืออนุญาตตามที่
กฎหมายบัญญัติ (กอบกุล รายะนาคร, (2550) บุคคลและ
ชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจาก
หน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการ หรืออนุญาตตาม
วรรคหนึ่ง ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด 
และต้องด าเนินการให้มีการเยียวยา ความเดือดร้อนหรือ
เสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนทีไ่ด้รับผลกระทบอย่าง
เป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า มาตรา 258 บัญญัติไว้ว่าให้
ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้
เกิดผล ดังต่อไปนี้ ช. ด้านอื่น ๆ (3) จัดให้มีระบบจัดการ
และก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้าน
อื่นๆ ได้ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 6 มลพิษอื่นและของเสีย
อันตราย รวมไปถึงกฎของกระทรวงต่างๆ ได้แก่ ประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง การก าหนดวิธีการเก็บ 
ท าลายฤทธ์ิ ก าจัด ฝัง ท้ิง เคลื่อนย้ายและการขนสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ที่
ก าหนดถึ งการจัดการขยะทั่ว ไปและขยะอันตราย 
นอกจากน้ีประเทศไทยยังมีหน่วยงานในระบบการบริหาร
จัดการขยะ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็นต้ น แต่
หน่วยงานเหล่านี้มีอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะอยู่แล้วและใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีหน้าที่ ในการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย จึงไม่มีความสามารถในการบริหาร
จั ด ก า รขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ อ ย่ า ง เ ต็ มที่ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ใน
ประเทศไทยเกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการ
บริหารจัดการขยะประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นจ านวน
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มาก ซึ่งผู้เขียนขอกล่าวถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยที่
ส่งผลกระทบต่อประชาชน ดังต่อไปนี้ 
 (1) การไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับระบบการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ในปัจจุบันกฎหมายมีการก าหนดกระบวนการ
และวิธีการจัดการขยะหลายประเภท มีทั้งการก าหนด
วิธีการเก็บ ท าลายฤทธ์ิ ก าจัด ฝัง ทิ้ง เคลื่อนย้ายและการ
ขนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมจะเห็นได้ว่า
กฎหมายที่ใช้บังคับมีหลายฉบับกระจัดกระจายกันไปและ
แต่ละกฎอาศัยอ านาจตามกฎหมายคนละฉบับ (มิศรา 
สามารถ และ รักกิจ ศรีสรินทร์, 2540)  ในทางกลับกัน
นั้นไม่มีกฎหมายเฉพาะที่จะไปก าหนดอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารหรือก าหนดหลัก เกณฑ์ ในการจัดการขยะ 
แม้กระทั่งประเภทของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการไม่มี
กฎหมายดังกล่าวส่งผลท าให้ขยะบางประเภทไม่มีการ
ก าหนดว่าเป็นขยะอันตรายหรือเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง จึงท าให้เกิดช่องว่างในการ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ท าให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ บางส่วนเล็ดรอดเข้าไปใน
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษและส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบสิ่งแวดล้อมนั้นๆ อย่าง
ร้ายแรง 
 จากที่กล่ าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ า  การที่
ประเทศไทยไม่มีการก าหนดกฎหมายเกี่ยวกับระบบการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงส่งผลท าให้ เกิดปัญหาทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับระบบการ
บริหารจัดการขยะขยะอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังท าให้
เกิดผลเสียมากมายแก่ประชาชนในท้องถิ่น เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมไปตั้งอยู่แถวชุมชนท าให้เกิดผลเสียต่อ
ประชาชนในละแวกนั้นเพราะมีเสียงดังและ มีกลิ่นเหม็น
รบกวนจนประชาชนต้องอพยพหนีจากบ้านเรือนของตน 
เกิดผลเสียแก่สิ่งแวดล้อม คือ เมื่อมีการกองขยะไว้ใน
ชุมชนมากขึ้นๆ ขยะเหล่านั้นก็จะส่งกลิ่นเหม็นไปท่ัวชุมชน 
เศษช้ินส่วนขยะต่างๆ จะปลิวไปในช้ันอากาศ ท าให้เกิด
มลพิษในอากาศและยังส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ใน
ทางอ้อมด้วย  

 ดังนั้นจะเห็นว่า การที่ประเทศไทยประสบ
ปัญหาขยะล้นเมือง สารพิษตกค้างในอากาศ ประชาชน
เกิดการเจ็บป่วยและไม่มีที่อยู่อาศัยนั้น เนื่องจากไม่มี
กฎหมาย เ กี่ ย วกั บร ะบบกา รบริ ห าร จั ดก า รขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกต้องและเหมาะสม กฎหมายใน
ปัจจุบันไม่ได้ก าหนดประเภทของขยะ ท าให้ประชาชนน า
ขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ทิ้ง
รวมกัน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่
เก็บรวบรวม ขนส่งและก าจัดก็น าไปก าจัดอย่างไม่ถูกวิธี
เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลเสียโดยตรงต่อประชาชน 
ประกอบกับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ทีม่ี
อยู่ในปัจจุบันไม่ได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์การด าเนินการ
และกลไกการตรวจสอบ ท าให้การบังคับใช้กฎหมายขาด
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม และการที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรัฐมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ ความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและอนามัยของประชาชน ท าให้เกิดผล
เสียต่อมนุษย์ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ ถ้า
ประชาชนยังไม่รู้จักวิธีการคัดแยกขยะ ประเทศไทยยังไม่มี
การตรากฎหมายเพื่อใช้บังคับเกี่ยวกับระบบการบริหาร
จัดการขยะอย่างจริงจัง บ้านเมืองของเราจะต้องประสบ
ปัญหานี้ไปอีกนานช่ัวลูกช่ัวหลานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และต่อประเทศชาติโดยตรง 
 ( 2)  ก า ร ข า ด ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข ย ะ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีการก าหนดอ านาจ
หน้าที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการขยะ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
บางหน่วยงานอาจจะมอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการ
แทนโดยอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานตนเอง เช่น 
เทศบาลอาจจะจ้างบริษัทเอกชนท าการเก็บรวบรวมขยะ
จากบ้านเรือนในท่ีต่างๆ แล้วขนส่งไปยังสถานที่ก าจัดขยะ
ที่ทางเทศบาลได้เตรียมไว้ เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้ถ้าเกิด
ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการเก็บ การขนส่งขยะ 
เทศบาลจะต้องรับผิดเสมือนเทศบาลด าเนินการเอง 
 จากการที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่
ประเทศไทยไม่มีการก าหนดระบบบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการ
เฉพาะ ส่งผลท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ขาดระบบบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมิได้ใช้อ านาจในกฎหมายฉบับเดียวกันเพื่อการ
บริหารจัดการขยะ ส่งผลให้การบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างไม่ตรงวัตถุประสงค์ อีกทั้งเกิด
ความซ้ าซ้อนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายใน
หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผลให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน จึงไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ การที่
กฎหมายให้อ านาจหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้ก าหนดหน้าที่ไว้โดยเฉพาะท า
ให้เกิดความไม่คล่องตัวของระบบราชการ และมีความ
ซ้ า ซ้ อน ในอ า น าจหน้ าที่ ก า รบริ ห า ร จั ดก า รขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ฉะนั้น เมื่อยังไม่มีการก าหนดหน่วยงานใน
ระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะให้
ชัดเจน ก็คงไม่มีหน่วยงานใดที่จะบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น จะเห็นว่าการที่ประเทศไทยประสบ
ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมือง ปัญหาประชากร
เจ็บป่วยจากการสูดดมสารเคมี ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
โดยปัญหาเหล่านี้ไม่มีการแก้ไขอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เนื่องจากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ใช้อ านาจใน
กฎหมายฉบับเดียวกันเพื่อการบริหารจัดการขยะ ส่งผลให้
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างไม่ตรง
วัตถุประสงค์ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศ
ไทยนิยมใช้การก าจัดขยะเพียง 2 วิธี คือ การฝังกลบและ
การเผาขยะในเตาเผาอุณหภูมิสูงเท่านั้น ส าหรับขยะ
อิเล็กทรอนิกส์การก าจัดโดยสองวิธีนี้ถือเป็นการก าจัดที่ผดิ
วิ ธี  ไม่ถู กต้ องและไม่ เหมาะสม เนื่ องจากในขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มีสารอันตรายต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
สารตะกั่ว โครเมียม สารหน่วงการติดไฟ แคดเมียม ปรอท 
และสารเคมีอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บที่
เป็นอันตรายร้ายแรงและสารเคมีเหล่านั้นยังเข้าไปท าลาย
ระบบต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์และกรณีที่รุนแรง คือ 
พัฒนาไปสู่การเป็นโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงเป็น
อย่างยิ่ง และการที่ประเทศไทยขาดหน่วยงานกลางที่มี
ความรอบรู้และมีหน้าที่เฉพาะในระบบการบริหารจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท าให้เกิดผลเสียโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม 
ประชาชนและประเทศอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

 (3) การส่งเสริมให้ประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมา
ใช้ใหม ่
 ปัจจุบันปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมี
มากจนเป็นอันตรายที่ร้ายแรงที่ไม่มีใครสามารถแก้ไขได้ 
ท าให้ประชาชนและสิ่งมีชีวิตบนโลกได้รับความเดือดร้อน
และได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รัฐจึง
จ าเป็นต้องบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพื่อน ากฎหมายไปบังคบั
ใช้และที่ส าคัญ คือ ต้องออกกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม
การน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่เพราะเทคโนโลยี
ได้เกิดขึ้นทุกวันตามวิวัฒนาการของโลก ธรรมดาของ
มนุษย์คือต้องใช้ชีวิตให้ทันโลก วิ่งตามวิวัฒนาการอย่างไม่
มีวันสิ้นสุด ท าให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์บนโลกเพิ่มมากขึ้นๆ 
ทุกวัน ทั้งนี้กลับไม่มีวิธีที่จะก าจัดขยะเหล่านั้นอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เมื่อมนุษย์ เป็นคนสร้างขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา มนุษย์นั่นเองที่ควรจะรู้จักวิธีการน า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วนั้นให้สามารถกลับมาใช้
งานได้ ใหม่  โดยไม่ท าให้อุปกรณ์ เหล่ านั้นเป็นขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรออกกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมให้
ประชาชนมีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้
ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ที่จะลดมลพิษและ
ป้องกันการเกิดขยะอันตรายหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะมี
ผลเสียต่อประชาชนภายในอนาคตข้างหน้า 
 จากที่กล่ าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ า  การที่
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเกี่ ยวกับการส่งเสริมให้
ประชาชนมีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้
ใหม่ จึงส่งผลท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในการไม่มี
กฎหมายเกี่ยวกับส่งเสริมการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์
กลับมาใช้ใหม่ (ส านักสิ่งแวดล้อม ,2558 : ออนไลน์) อีก
ทั้งยังท าให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง เพราะประชาชนไม่มี
ความรู้ในการน าขยะกลับมาใช้ใหม่จึงน าขยะไปท้ิงโดยไมม่ี
การคัดแยก ซึ่งขยะบางประเภทสามารถน ากลับมาใช้ใหม่
ได้ เช่น การน าโทรทัศน์ที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วมาท า
เป็นตู้ปลาเพื่อประดับตกแต่งบ้านก็มีประโยชน์และ
สวยงามเช่นกัน แต่ประชาชนส่วนมากมองข้ามประโยชน์
สิ่งของเหล่านี้และทิ้งมันไปโดยเปล่าประโยชน์ ในประเทศ
ไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนมี
บทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่จะมีก็
แต่แนวคิดนโยบายส่งเสริมการน าขยะทั่วไปให้สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ของหน่วยงานต่างๆ แต่ก็ไม่ได้มีการ
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บัญญัติ เป็นกฎหมายท า ให้ประชาชนไม่มี ค วามรู้ 
ความสามารถในการน าขยะกลับมาใ ช้ใหม่ ให้ เกิด
ประโยชน์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการด าเนินการ
โครงการตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการนั้นๆ 
และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการที่คนในรุ่นปัจจุบันนั้น
ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองหรือในลักษณะที่
เป็นการท าลายสิ่งแวดล้อมท าลายโอกาสของคนรุ่นต่อไป
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ตัดไม้
ท าลายป่า ท าการประมงและจับปลาจนปลาสูญพันธุ์ เป็น
ต้น 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการที่ประเทศไทยได้ประสบ
กับปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพของประชาชนนั้น เกิดมาจากการที่ประชาชนไม่มี
การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่มีความรู้ว่าขยะมูลฝอยคือขยะ
ทั่วไป (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2545) ขยะอิเล็กทรอนิกส์คือ
ขยะอันตราย ซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่น โทรทัศน์ สามารถ
น ากลับมาใช้ใหม่และสามารถน ามารีไซเคิลได้ เมื่อไม่มี
กฎหมายในการส่งเสริมการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมา
ใช้ใหม่จึงท าให้เกิดปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้คือ 
ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมือง ซึ่งขยะเหล่านี้ไม่ว่าจะ
น าไปก าจัดโดยวิธีไหนทั้งการกลบดินฝังหรือการน าไปเผา
ในเตาอุณหภูมิสูงก็ท าให้เกิดผลเสียทั้งสิ้น ประเทศไทยนั้น
คงไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ในเร็ววัน แต่อาจจะค่อยๆ 
แก้ไขปัญหาไปได้ทีละนิดโดยการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ
การส่ งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการน าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งประชาชนต้องปฏิบัติตาม
ข้อกฎหมายและต้องตระหนักถึงผลเสียของการทิ้งขยะ
อิ เล็กทรอนิกส์  เพื่อ ให้คนรุ่น ใหม่มีคุณภาพชีวิต มี
ทรัพยากรธรรมชาติและมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีอาศัยสืบต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับระบบ
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศและ
ประเทศไทย 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายที่ เกิดจาก
ระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
 4. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทยในการแก้ไขที่เกิดจากระบบการบริหาร

จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหา
ได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ีเน้นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร  
(Documentary Research) เป็นส าคัญ ซึ่งรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในล าดับศักดิ์ต่างๆ ต ารา
ทางกฎหมาย  บทความทางวิชาการทางนิติศาสตร์ 
เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางที่จะ
แก้ไขปัญหาต่อไป 
 
4. ผลการวิจัย 

1 การไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับระบบการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
นับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าสู่โลกโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีมี
ความจ าเป็นต่อความต้องการของมนุษย์เป็นอย่างมาก 
ภายหลังเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้
การบริโภคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของมนุษย์นั้นเพิ่มขึ้นตาม
ไปด้วยและกระจายไปสู่ประชากรทุกชนช้ัน ทั้งโทรทัศน์
รุ่นใหม่ โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆ มากมายประกอบกับการ
เติบโตของภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ท าให้การ
ล้าสมัยของอุปกรณ์เหล่านี้เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วย ท าให้
เทคโนโลยีเก่าๆ นั้นกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องการส่งผล
ให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ประเทศไทย จากการส ารวจการทิ้งขยะของประชาชนนั้น
เกิดปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีอัตรา
สูงขึ้นเป็น 3 เท่าของขยะมูลฝอยในชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ที่มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงและตกรุ่นอยู่ตลอดเวลาเพราะมีเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เกิดขึ้นมาทดแทน ท าให้มนุษย์มีพฤติกรรมการเลิก
ใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีรุ่ น เก่ าๆ และทิ้ ง ให้ เป็นขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ตามความต้องการของตลาดท าให้เกิด
ปัญหาขยะล้นเมืองไม่มีวิธีการบริหารจัดการขยะอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากใช้วิธีการก าจัดหรือท าลาย
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับขยะทั่วไป ส่งผลให้สารพิษ
ที่อยู่ในอุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านั้นระเหยขึ้นในอากาศและ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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เมื่อพิจารณาเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าว 
พบว่าในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ
ระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะใน
เรื่องการก าหนดประเภทของขยะการจัดเก็บ การขนส่ง
รวมไปถึงวิธีการก าจัดขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เพราะประเทศไทยมีการก าหนดกฎหมายแต่ในส่วนของ
ขยะมูลฝอย ซึ่งไม่สามารถมาบังคับกับระบบการบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ อีกทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบก็บริหารจัดการขยะอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ
ไม่ถูกวิธี รวมถึงไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายไว้โดยเฉพาะ 
นอกจากน้ันขยะอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นขยะที่มีสารพิษ หาก
ไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีจะส่งผลกระทบ
มากมายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างมหันต์ เพราะ
สารพิษเหล่านี้เมื่อลอยขึ้นไปในช้ันอากาศจะส่งผลให้เกิด
มลภาวะเป็นพิษ มนุษย์เมื่อได้รับสารพิษเหล่านี้มากๆ 
ร่างกายจะเกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในท่ีสุด 
 ดังนั้นจะเห็นว่า การที่ประเทศไทยประสบ
ปัญหาขยะล้นเมือง สารพิษตกค้างในอากาศ ประชาชน
เกิดการเจ็บป่วยและไม่มีที่อยู่อาศัยนั้น เนื่องจากไม่มี
กฎหมาย เ กี่ ย วกั บร ะบบกา รบริ ห าร จั ดก า รขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องและเหมาะสม กฎหมายในปัจจุบัน
ไม่ได้ก าหนดประเภทของขยะ ท าให้ประชาชนน าขยะมูล
ฝอย ขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ทิ้งรวมกัน 
หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรวบรวม ขนส่งและก าจัด ก็น าไป
ก าจัดอย่างไม่ถูกวิธี เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลเสีย
โดยตรงต่อประชาชน ประกอบกับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ ในปัจจุบันไม่ได้บัญญัติถึง
หลักเกณฑ์การด าเนินการและกลไกการตรวจสอบ ท าให้
การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพเกี่ยวกับระบบการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม และการที่
ประเทศไทยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดท าบริการ
สาธารณะ ซึ่งเป็นกิจการที่รัฐต้องสนองความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดผลเสียต่อ
มนุษย์ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและประเทศชาติอย่าง
มากมายมหาศาล (นันทวัฒน์ บรมานันท์ , 2543) ถ้า
ประชาชนยังไม่รู้จักวิธีการคัดแยกขยะ ประเทศไทยยังไม่มี
การตรากฎหมายเพื่อใช้บังคับเกี่ยวกับระบบการบริหาร
จัดการขยะอย่างจริงจัง บ้านเมืองของเราจะต้องประสบ
ปัญหานี้ไปอีกนานช่ัวลูกช่ัวหลาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และต่อประเทศชาติโดยตรง 

2. ก า ร ข า ด ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข ย ะ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัญหาขยะล้นเมืองที่ประเทศไทยไม่สามารถ
แก้ ไขได้มาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่ งขยะเหล่านี้
ประกอบด้วยขยะหลายประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรี
ไซเคิล และขยะอันตรายหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นขยะประเภทหนึ่งที่นับวันทวีความ
รุนแรงขึ้น เรื่ อยๆ เพราะพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ ของมนุษย์ เมื่อเกิดการบริโภคที่มากขึ้น
ผู้ผลิตก็ยิ่ งผลิตอุปกรณ์ เทคโนโลยี เหล่านั้นมากขึ้น
ตามล าดับอย่างต่อเนื่อง เพื่ออ านวยความสะดวกสบาย
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์และกระบวนการผลิต
อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นยังลดอายุการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์นั้นให้สั้นลง เช่น โทรศัพท์ ผลิตออกมาให้บาง
ลงเพื่อให้มีสภาพที่ไม่ทนทาน เมื่อตกพื้นอาจเกิดการ
แตกหักได้ง่ายกว่ารุ่นหนาๆ เป็นต้น เพื่อที่จะให้ผู้บริโภค
ได้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านั้นเร็วขึ้นด้วย
 จากการศึกษา พบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศไทยมีการขาดระบบบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบการบริหารจัดการขยะทั่วไป ซึ่ง
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถออกข้อบัญญัติ
ของแต่ละท้องถิ่น เพื่อก าหนดวิธีการด าเนินการ โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นหรือบาง
หน่วยงานอาจจะมอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน 
โดยอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานตนเอง เช่น เทศบาล
อาจจะจ้างบริษัทเอกชนท าการเก็บรวบรวมขยะจาก
บ้านเรือนในที่ต่างๆ แล้วขนส่งไปยังสถานที่ก าจัดขยะที่
ทางเทศบาลได้เตรียมไว้ เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้ถ้าเกิดความ
เสียหายใดๆ อันเกิดจากการเก็บ การขนส่งขยะ เทศบาล
จะต้องรับผิดเสมือนเทศบาลด าเนินการเอง ซึ่งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ชาวบ้านได้ทิ้งตามบ้านเรือนต่างๆ ก็จะถูก
เก็บมาปะปนกันกับขยะมูลฝอยท่ัวไป โดยไม่มีการคัดแยก
ก่อนน าไปก าจัดแต่อย่างใด เมื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่มีความรู้ ความสามารถในการก าหนดประเภท 
การคัดแยกและการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ 
ท าให้การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องก าจัดร่วมกับ
ขยะมูลฝอยทั่วไปนั้นเกิดปัญหามาตั้งแต่ในอดีตจนมาถึง
ปัจจุบัน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม อากาศเป็นพิษซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติ ต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ  
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 ดังนั้น จะเห็นว่าการที่ประเทศไทยประสบ
ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมือง ปัญหาประชากร
เจ็บป่วยเนื่องจากการสูดดมสารเคมี ปัญหาสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ โดยปัญหาเหล่านี้ไม่มีการแก้ไขอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ใช้อ านาจ
ในกฎหมายฉบับเดียวกันเพื่อการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้มี
ความรู้ความสามารถในระบบการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริง ในประเทศไทยนิยมใช้การ
ก าจัดขยะเพียง 2 วิธี คือ การฝังกลบและการเผาขยะใน
เตาเผาอุณหภูมิสูงเท่านั้น ส าหรับขยะอิเล็กทรอนิกส์การ
ก าจัดโดยสองวิธีนี้ถือเป็นการก าจัดที่ผิดวิธี ไม่ถูกต้องและ
ไม่เหมาะสม เนื่องจากในขยะอิเล็กทรอนิกส์มีสารอันตราย
ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสารตะกั่ว โครเมียม สารหน่วง
การติดไฟ แคดเมียม ปรอท และสารเคมีอื่นๆ ซึ่งอาจเป็น
บ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอันตรายร้ายแรงและ
สารเคมีเหล่านั้นยังเข้าไปท าลายระบบต่างๆ ในร่างกาย
ของมนุษย์และกรณีที่รุนแรงคือพัฒนาไปสู่การเป็น
โรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงเป็นอย่างยิ่ง และการที่
ป ร ะ เ ทศ ไ ทยขา ด ระ บบกา รบริ ห า ร จั ด ก า รขย ะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความรอบรู้และมีหน้าที่เฉพาะในระบบ
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้เกิดผลเสีย
โดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนและประเทศอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด  

3. การส่งเสริมให้ประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมา
ใช้ใหม ่

ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีมาตรการในการ
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี บ ท บ า ท ใ น ก า ร น า ข ย ะ
อิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ จะมีก็แต่มาตรการทั่วไปหรือ
การรณรงค์ให้ประชาชนน าขยะทั่วไปท่ีไม่ใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่ด้วยหลัก 3R ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) คือ ลด
การก่อให้เกิดขยะ ลดการบริโภคสิ่งที่ไม่จ าเป็น โดยเฉพาะ
ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ ามัน ก๊าซ แร่ธาตุต่างๆ 
เป็นต้น การใช้ซ้ า (Reuse) หมายถึง การน าผลิตภัณฑ์ที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ ไม่น าไปทิ้งให้เสียประโยชน์ เช่น ใช้
ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษช าระ เพราะกระดาษช าระใช้งาน
ได้ครั้งเดียวแล้วต้องทิ้งแต่ผ้าเช็ดหน้าสามารถน าไปซักแลว้
น ากลับมาใช้ใหม่ได้ และอีก 1R ที่ส าคัญ คือ การน า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หมายถึง การน าหรือเลือกใช้
ทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วและสามารถน ากลับมารีไซเคิล หรือ

น ากลับมาใช้ใหม่เป็นการลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติ
จ าพวกต้นไม้ แร่ธาตุต่างๆ เช่น ทราย เหล็ก อลูมิเนียม ซึ่ง
ทรัพยากรเหล่านี้สามารถน ามารีไซเคิลได้ ตัวอย่างเช่น 
เศษกระดาษสามารถน าไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นกล่อง
หรือถุงกระดาษ การน าแก้วหรือพลาสติกมาหลอมใช้ใหม่
เป็นขวด ภาชนะใส่ของหรือเครื่องใช้อื่นๆ ฝากระป๋อง
น้ าอัดลมก็สามารถน ามาหลอมใช้ใหม่ได้ 

นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยไม่มีการบัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์
กลับมาใช้ใหม่ จะมีแต่ในส่วนของนโยบายเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะเป็นกฎหมายวางระบบการบริหาร
จัดการและอุดช่องว่างของกฎหมายที่มีอยู่เดิม โดยมีการ
เพิ่มบทบังคับเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการส่งเสริมให้มี
การน าซากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปใช้ใหม่หรือไปใช้
ประโยชน์อย่างอื่นแทนการก าจัดขยะ ซึ่ ง เป็นการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการให้คุณค่าขยะเป็น
ทรัพยากร และส่งเสริมสนับสนุนการลดการใช้ทรัพยากร 
การใช้ซ้ าและการน ากลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากประเทศไทย
ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและการมีให้ประชาชน
เข้ามามีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้
ใหม่ จึงท าให้ประชาชนทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค ไม่
มีความรู้ความเข้าใจในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมา
ใช้ใหม่ ขยะเหล่านั้นจึงถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ 
ประชาชนควรมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการน า
ขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ให้มีการ
แยกประเภทขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง และจัดแยกประเภทของ
ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้งานใหม่ได้อีก การที่เราทิ้งขยะ
ทุกประเภทรวมกันโดยไม่แยกนั้น ท าให้ขยะที่สามารถ
น ามาใช้ใหม่ได้หรือขยะที่สามารถน าไปรีไซเคิลได้ถูกทิ้ง
รวมไปกับขยะทั่วไป และอาจจะไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์
อีก สิ่งที่เป็นอันตรายมากก็คือขยะที่เป็นสารพิษ เช่น 
บรรจุภัณฑ์สารเคมี กระป๋องยาฉีดกันยุง หลอดไฟ ซึ่งมี
สารเคมีฉาบไว้ ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์เหล่านี้ล้วนเป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ถ้าเราเอาทิ้งไปรวมกับขยะ
ประเภทอ่ืนๆ โดยไม่มีการคัดแยกสารเคมีก็จะรั่วไหลลงสู่
พื้นดิน เมื่อถูกน าไปเผาจะระเหยเป็นก๊าซพิษลอยขึ้นไปใน
อากาศ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นสาเหตุ
หนึ่งของปัญหาขยะล้นเมืองและภาวะโลกร้อนด้วย 
 ดังนั้น จะเห็นว่าการที่ประเทศไทยประสบ
ปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ของประชาชนนั้นเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีการคัดแยก
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ขยะก่อนทิ้ง ไม่มีความรู้ว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์คือขยะ
อันตราย อีกทั้ งขยะอิ เล็กทรอนิกส์  เ ช่น โทรทัศน์ 
คอมพิวเตอร์สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ยังสามารถน ามารีไซเคิลได้อีกด้วย เมื่อไม่
มีกฎหมายในการส่งเสริมการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์
กลับมาใช้ใหม่จึงท าให้เกิดปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้
คือ ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมือง ซึ่งขยะเหล่านี้ไม่ว่า
จะน าไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบหรือการน าไปเผาในเตา
อุณหภูมิสูงก็ท าให้เกิดผลเสียทั้งนั้น อยู่ที่ว่าจะมากหรือ
น้อย ประเทศไทยคงไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ในเร็ววัน 
แต่อาจจะค่อยๆ แก้ไขปัญหาไปได้ทีละนิด โดยความ
ร่วมมือของประชาชนและการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ ซึ่ง
ประชาชนต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและต้องตระหนักถึง
ผลเสียของการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คนรุ่นใหม่มี
คุณภาพชีวิต มีทรัพยากรธรรมชาติและมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีได้
อยู่อาศัยสืบต่อไป 
 
5 การเปรียบเทียบ กฎหมายประเทศไทย กับกฎหมาย
ต่างประเทศ 

1. การเปรียบเทียบการไม่มีกฎหมายเฉพาะ
เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 
 จากการศึกษาแนวคิด หลักการและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของ
ต่างประเทศพบว่า 
 ประเทศญี่ปุ่นได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับ
ระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ชัดเจนครั้ง
แรก คือ “กฎหมายพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมใน
รูปแบบการหมุนเวียน พ.ศ. 2544” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจะสร้างสังคมใหม่ในรูปแบบของการใช้ทรัพยากร
หมุนเวียนและ “กฎหมายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ พ.ศ. 2543” ซึ่งก าหนดบทบาทภาระหน้าที่
ในการบริหารจัดการทรัพยากรส าหรับหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานธุรกิจและประชาชนท่ัวไปและข้อบังคับเกี่ยวกับ
สินค้าเฉพาะอย่างพร้อมทั้งจัดท าคู่มือตลอดจนการพัฒนา
ระบบ “3R” ได้แก่ การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การ
ลดปริมาณการใช้ (Reduce) และการใช้ซ้ า (Reuse) ซึ่งมี
เป้าหมายที่จะลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงโดย
ก าหนดภาระหน้าที่ให้กับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในการ

จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามบทบาทของตน ในปี พ.ศ. 
2544 รัฐสภาของญี่ปุ่นได้ผ่านกฎหมายเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญขึ้น 6 ฉบับ เพื่อที่จะปรับโครงสร้าง
ของสังคมให้เป็นสังคมในรูปแบบของการหมุนเวียนโดยได้
มีการปรับปรุงแก้ไขจากกฎหมายเดิมและออกกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกในเวลาต่อมาดังนี้ 
 หน่วยงานระดับท้องถิ่น 
การจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น การควบคุมมลพิษ
และการจัดการขยะรวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์การ
ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อส่งเสริมการเก็บรวบรวมการ
ขนส่งและการรีไซเคิลที่เหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาล
กลางโดยมีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้

(1) บังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการรีไซเคิล
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบ
แนะแนวทางให้ข้อมูล ให้ค าปรึกษา แนะน า และสั่งการให้
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

(2) การจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิล
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการรีไซเคิลรวมทั้งการเผยแพร่ผลงาน
เหล่านี้ 

(3 )  สร้ า งความร่ วมมื อและให้ความรู้ แก่
ประชาชน ในเรื่องการรีไซเคิลผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายในประเทศ
ไทยกับกฎหมายในต่างประเทศ พบว่า ประเทศญี่ปุ่น มี
การก าหนดอ านาจหน้าที่ การก าหนดองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมและบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
โดยตรง นอกจากนี้ยังมีองค์กรเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้
เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐ ในการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้า 
โดยเง่ือนไขการอนุญาตจะต้องเป็นองค์กรสาธารณะที่ไม่
หวังผลก าไรและมีศักยภาพในการด าเนินงานรีไซเคิลซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ และในต่างประเทศยังจัดให้มีศูนย์ตั๋วรี
ไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่ งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้ งและ
ด าเนินงานโดยภาคเอกชน  

2. การขาดระบบบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากการศึกษาในต่างประเทศมีระบบบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นะ เช่น 
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีมีมาตรการในการควบคุมและ
ก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมและก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ได้แก่ 



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
Vol. 5 No. 1 January – June 2018 

 

 

 

~ 327 ~ 

(1) รัฐบาลกลางส านักงานบริหารจัดการ
ก าจัดของเสียกระทรวงสิ่งแวดล้อม มีอ านาจหน้าท่ีควบคุม
ก ากับ ดู แล  และจัดการปัญหามลพิษรวมทั้ งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

(2) หน่วยงานระดับท้องถิ่น การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น การควบคุมมลพิษและการ
จัดการขยะรวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์การด าเนินการใดๆ 
ที่จ าเป็นเพื่อส่งเสริมการเก็บรวบรวมการขนส่งและการรี
ไซเคิลที่เหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลกลางโดยมี
อ านาจหน้าที่ดังนี ้

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายในประเทศ
ไทยกับกฎหมายในต่างประเทศ พบว่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี
การก าหนดอ านาจหน้าที่ การก าหนดองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมและบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
โดยตรง นอกจากนี้ยังมีองค์กรเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้
เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐ ในการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้า 
โดยเง่ือนไขการอนุญาตจะต้องเป็นองค์กรสาธารณะที่ไม่
หวังผลก าไรและมีศักยภาพในการด าเนินงานรีไซเคิลซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ และในต่างประเทศยังจัดให้มีศูนย์ตั๋วรี
ไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่ งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้ งและ
ด าเนินงานโดยภาคเอกชน เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับช่วย
ให้ การด า เนินงานและการควบคุมระบบรี ไซ เคิ ล
เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท าหน้าที่
เป็นศูนย์ประสานการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าระหว่างผู้ค้า
ปลีกผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และผู้ด าเนินการรีไซเคิลมีรูปแบบการ
ด าเนินการ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการเก็บเงินที่หน้าร้าน 
และรูปแบบการโอนเงินผ่านไปรษณีย์อีกด้วย 

3.การส่งเสริมให้ประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์
กลับมาใช้ใหม่ 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการและ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์
กลับมาใช้ใหม่ของต่างประเทศพบว่า 
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
การน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่หลายฉบับ ได้แก่ 

(1) กฎหมายว่าด้วยการน ายางรถยนต์ใช้แล้วมา
ผลิตใหม่ 

(2) กฎหมายว่าด้วยการน าขยะบรรจุภัณฑ์
เครื่องดื่มมาผลิตใหม่ 

(3) กฎหมายว่าด้วยการน าขยะเครื่องใช้ไฟฟ้า
มาผลิตใหม่ 

กฎหมายดังกล่าวจะสร้างกลไกในการบริหาร
จัดการขยะดังกล่าวแตกต่างกันตามประเภทของขยะ อาทิ 
กฎหมายว่าด้วยการน ายางรถยนต์ใช้แล้วมาผลิตใหม่และ
กฎหมายว่าด้วยการน าขยะเครื่องใช้ไฟฟ้ามาผลิตใหม่จะ
ก า หนด ให้ ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งจ่ า ยค่ า ธ ร รม เนี ยม  โ ดย
ค่าธรรมเนียมนั้นจะถูกน าไปใช้เพื่อการบริหารจัดการขยะ
โดยไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้บริโภคในภายหลัง
และมีกฎหมายก าหนดห้ามการทิ้งขยะประเภทดังกล่าวลง
ในสถานท่ีก าจัดขยะชุมชนควบคู่กันไป ส าหรับกฎหมายว่า
ด้วยการน ายางรถยนต์ใช้แล้วมาผลิตใหม่จะมีการก ากับ
ดูแลสถานที่เก็บยางรถยนต์ใช้แล้วด้วย ส่วนกฎหมายว่า
ด้วยการน าขยะบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มมาผลิตใหม่จะมีการ
เรียกค่ามัดจ าส าหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม และเมื่อ
ผู้บริโภคน าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มมาคืนก็สามารถรับเงินค่า
มัดจ าคืนได้ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายประเทศไทย
และกฎหมายต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่พบว่า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกฎหมายเกี่ยวกับการน าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ มีการแบ่งแยกประเภทของ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในกฎหมายแต่ละฉบับโดยไม่รวมกัน 
นอกจากน้ียังมีมาตรการในการเรียกค่ามัดจ าส าหรับบรรจุ
ภัณฑ์เครื่องดื่ม และเมื่อผู้บริโภคน าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
มาคืนก็สามารถรับเงินค่ามัดจ าคืน ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการ
ให้ผู้บริโภคปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ในประเทศไทยไม่มีการก าหนดกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการเฉพาะมีแต่เพียงการก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับระบบการบริหารจัดการขยะทั่วไปเท่านั้น ไม่ว่าจะอยู่
ในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 หรือ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงต่างๆ เ ช่น ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ ไม่ ใ ช้แล้ว พ .ศ.  2548 และประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  เรื่ อ ง  เ ง่ือนไขในการอนุญาตให้น า
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็น
วัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 เป็นต้น 
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ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าเกิด
ช่องว่างทางกฎหมายในการที่จะบริหารจัดการขยะทั้งใน
ส่วนของการก าหนดประเภทขยะอันตรายหรือขยะที่ไม่
เป็นอันตรายประเภทต่างๆ การก าหนดการจัดเก็บ ขนส่ง 
รวมไปถึงการก าหนดวิธีการก าจัด จากการศึกษา
ข้อเท็จจริงพบว่า เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบ
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้ 1) ปัญหาการ
ไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ 2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาด
หน่ วย งานกลาง ในระบบการบริ ห ารจั ดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และ 3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี บ ท บ า ท ใ น ก า ร น า ข ย ะ
อิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งผู้เขียนจะขอกล่าวถึง
ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 

1 การไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับระบบการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การที่ประเทศไทยไม่มีการก าหนดกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็น
การเฉพาะจึงไม่สอดคล้องกับทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน 
อันได้แก่หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ทฤษฎีภารกิจ
ของรัฐและหลักรัฐต้องพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จึงส่งผลท าให้
เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ
ระบบการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ อีกท้ังยังท าให้
เ กิ ด ผล เสี ยม ากมายแก่ ปร ะชาชน  เ ช่น  โ ร ง งาน
อุตสาหกรรมไปตั้งอยู่แถวชุมชนท าให้เกิดผลเสียต่อ
ประชาชนในละแวกนั้น เพราะมีเสียงดังและกลิ่นเหม็น
รบกวนจนประชาชนต้องอพยพหนีจากบ้านเรือนของตน 
เกิดผลเสียแก่สิ่งแวดล้อม คือ เมื่อมีการกองขยะไว้ใน
ชุมชนมากขึ้นๆ ขยะเหล่านั้นก็จะส่งกลิ่นเหม็นไปท่ัวชุมชน 
เศษช้ินส่วนขยะต่างๆ จะปลิวไปในช้ันอากาศ ท าให้เกิด
มลพิษในอากาศและยังส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ใน
ทางอ้อมด้วย 

ดังนั้นจะเห็นว่า การที่ประเทศไทยประสบ
ปัญหาขยะล้นเมือง สารพิษตกค้างในอากาศ ประชาชน
เกิดการเจ็บป่วยนั้น เนื่องจากไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับระบบ
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องและ
เหมาะสม กฎหมายในปัจจุบันไม่ได้ก าหนดประเภทของ
ขยะ ท าให้ประชาชนน าขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ทิ้งรวมกัน หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บ

รวบรวม ขนส่งและก าจัด ก็น าไปก าจัดอย่างไม่ถูกวิธีเกิด
มลพิษทางอากาศ ส่งผลเสียโดยตรงต่อประชาชน 
ประกอบกับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ทีม่ี
อยู่ในปัจจุบันไม่ได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์การด าเนินการ
และกลไกการตรวจสอบ ท าให้การบังคับใช้กฎหมายขาด
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม และการที่ประเทศไทยไม่ได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดท าการบริการสาธารณะ ซึ่ ง
เป็นกิจการที่รัฐต้องสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ เกิดผลเสียต่อมนุษย์ 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและประเทศชาติอย่างมากมาย
มหาศาล ถ้าประชาชนยังไม่รู้จักวิธีการคัดแยกขยะ 
ประเทศไทยยังไม่มีการตรากฎหมายเพื่อใช้บังคับเกี่ยวกับ
ระบบการบริหารจัดการขยะอย่างจริงจัง บ้านเมืองของเรา
จะต้องประสบปัญหานี้ไปอีกนาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และต่อประเทศชาติอย่างไม่สิ้นสุด 

2. ก า ร ข า ด ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข ย ะ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การที่ประเทศไทยไม่มีระบบบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการ
เฉพาะ ท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาด
ระบบบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพราะแต่ล่ะท้องถิ่นไม่มีกฎหมายในการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ เนื่องจาก
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ใช้อ านาจในกฎหมาย
ฉบับเดียวกันเพื่อการบริหารจัดการขยะ ส่งผลให้การ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างไม่ตรง
วัตถุประสงค์ จึงไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ การที่
กฎหมายไทยให้อ านาจหน่วยงานต่างๆ ในการบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่ไว้โดยเฉพาะท าให้เกิดความ
ไม่คล่องตัวของระบบราชการ และมีความซ้ าซ้อนใน
อ านาจหน้าที่การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ฉะนั้น 
เมื่อยังไม่มีการก าหนดระบบการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน ก็
คงไม่มีระบบบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงไม่สอดคล้องกับหลักการจัดท าบริการ
สาธารณะและทฤษฎีภารกิจรัฐอย่างแท้จริง 
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ดังนั้น จะเห็นว่าการที่ประเทศไทยประสบ
ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมือง ปัญหาประชากร
เจ็บป่วยเนื่องจากการสูดดมสารเคมี ปัญหาสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ โดยปัญหาเหล่านี้ไม่มีการแก้ไขอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ใช้อ านาจ
ในกฎหมายฉบับเดียวกันเพื่อการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้มี
ความรู้ความสามารถในระบบการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริง ในประเทศไทยนิยมใช้การ
ก าจัดขยะเพียง 2 วิธี คือ การฝังกลบและการเผาขยะใน
เตาเผาอุณหภูมิสูงเท่านั้น ส าหรับขยะอิเล็กทรอนิกส์การ
ก าจัดโดยสองวิธีนี้ถือเป็นการก าจัดที่ผิดวิธี ไม่ถูกต้องและ
ไม่เหมาะสม เนื่องจากในขยะอิเล็กทรอนิกส์มีสารอันตราย
ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสารตะกั่ว โครเมียม สารหน่วง
การติดไฟ แคดเมียม ปรอท และสารเคมีอื่นๆ ซึ่งอาจเป็น
บ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอันตรายร้ายแรงและ
สารเคมีเหล่านั้นยังเข้าไปท าลายระบบต่างๆ ในร่างกาย
ของมนุษย์และกรณีที่รุนแรงคือพัฒนาไปสู่การเป็น
โรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงเป็นอย่างยิ่ง และการที่
ป ร ะ เ ทศ ไ ทยขา ด ระ บบกา รบริ ห า ร จั ด ก า รขย ะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความรอบรู้และมีหน้าที่เฉพาะในระบบ
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้เกิดผลเสีย
โดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนและประเทศอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด 

3. การส่งเสริมให้ประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์
กลับมาใช้ใหม่ 

การที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับส่งเสริม
ให้ประชาชนมีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมา
ใช้ใหม่ จึงเป็นการไม่สอดคล้องกับทฤษฎีหลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่งผลท าให้
เกิดปัญหาทางกฎหมายในการไม่มีกฎหมายส่งเสริมการน า
ขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่อีกทั้งยังท าให้เกิดปัญหา
ขยะล้นเมือง เพราะประชาชนที่ไม่มีความรู้ในการน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่จึงน าขยะไปทิ้งโดยไม่มีการคัดแยก ซึ่งขยะ
บางประเภทสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น การน า
โทรทัศน์ที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วมาท าเป็นตู้ปลาเพื่อ
ประดับตกแต่งบ้านก็มีประโยชน์และสวยงามเช่นกัน แต่
ประชาชนส่วนมากมองข้ามประโยชน์ของสิ่งของเหล่านี้
และทิ้งมันไปโดยเปล่าประโยชน์ ในประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์

กลับมาใช้ใหม่จะมีก็แต่แนวคิดนโยบายส่งเสริมการน าขยะ
ทั่วไปให้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ของหน่วยงานต่างๆ 
แต่ก็ไม่ได้มีการบัญญัติเป็นกฎหมายท าให้ประชาชนไม่มี
ความรู้ ความสามารถในการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งขัดกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ตัดสินใจและกระบวนการด าเนินการโครงการตลอดจน
ร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการนั้นๆ และหลักการ
พัฒนาที่ ยั่ งยืน  คือการที่คนในรุ่ นปัจจุบันนั้น ไม่ ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองหรือในลักษณะที่เป็น
การท าลายสิ่งแวดล้อมท าลายโอกาสของคนรุ่นต่อไปใน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ตัดไม้
ท าลายป่า ท าการประมงและจับปลาจนปลาสูญพันธุ์ เป็น
ต้น  

ดังนั้น จะเห็นว่าการที่ประเทศไทยประสบ
ปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
ของประชาชนนั้นเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับขยะ เช่น โทรทัศน์ 
คอมพิวเตอร์สามารถน ากลับมาใช้และน ามารีไซเคิลได้อีก
ด้วย เมื่ อไม่มีกฎหมายในการส่ ง เสริมการน าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่จึงท าให้เกิดปัญหาใหญ่ที่ไม่
สามารถแก้ไขได้ คือ ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมือง ซึ่ง
ขยะเหล่านี้ไม่ว่าจะน าไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบหรือการ
น าไปเผาในเตาอุณหภูมิสูงก็ท าให้เกิดผลเสียทั้งนั้น อยู่
ที่ว่าจะมากหรือน้อย ประเทศไทยคงไม่สามารถแก้ไข
ปัญหานี้ได้ในเร็ววัน แต่อาจจะค่อยๆ แก้ไขปัญหาไปได้ที
ละนิด โดยความร่วมมือของประชาชนและการบัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์
กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งประชาชนต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
และต้องตระหนักถึงผลเสียของการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดีได้อาศัยสืบต่อไป 
7. ข้อเสนอแนะ 
 1 การไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับระบบการ
บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ผู้เขียนเห็นควรให้ประเทศไทยมีการบัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการขยะ โดยตรา
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
เ ป็ น ก า ร เ ฉ พ า ะ เ ป็ น พ ระ ร า ชบัญ ญั ติ  เ นื่ อ ง จ า ก
พระราชบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
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ประชาชนทุกคนจะต้องปฏิบัติและอยู่ภายใต้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนั้น เฉกเช่นเดียวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
อื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ด้วยที่เหตุผลที่ขยะทั่วไปและขยะ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีวิธีการก าจัดที่แตกต่างกัน ดังนี้ กฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์จึงควรก าหนด
ประเภทของขยะ การจัดเก็บรวบรวม การคัดแยก การ
ขนส่ง การรีไซเคิล การบ าบัด การก าจัดตลอดจนการน า
อุปกรณ์ช้ินส่วนหรือแร่ที่สามารถใช้งานได้กลับมาใช้ใหม่
อย่างชัดเจน เป็นการสร้างจิตส านึกให้แก่เด็กรุ่นใหม่และ
คนในชุมชนนอกจากน้ียังเป็นการสร้างความสามัคคี (สุนีย์ 
มัลลิกะมาลย์, 2545) และยังส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิด
สร้างสรรค์ในการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ หากประเทศไทย
สามารถบริหารจัดการแก้ ไขปัญหาที่ เกิดจากขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ลดลงหรือหมดไปได้ บ้านเมืองคงสะอาด
หูสะอาดตาเป็นระเบียบเรียบร้อย นักท่องเที่ยวต่างพากัน
มาเที่ยวประเทศไทย เงินหมุนเวียนในประเทศก็จะมากขึ้น
จึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัว ถึงเวลาแล้วที่เรา
จะเปลี่ยนเมืองขยะล้น เป็นเมืองไร้ถัง เพื่อคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน เศรษฐกิจและประเทศชาติ
อยา่งยั่งยืนสืบไป 
 2. การขาดระบบบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผู้เขียนเห็นควรให้ประเทศไทยมีออกกฎหมาย
บังคับใช้เพื่อควบคุมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบแนะ
แนวทางให้ข้อมูล ให้ค าปรึกษา แนะน า และสั่งการให้ผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย การ
จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
ครัวเรือน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การรีไซเคิลรวมทั้งการเผยแพร่ผลงานเหล่านี้ สร้างความ
ร่วมมือและให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องการรีไซเคิล
ผ่านกระบวนการทางการศึกษาและการประชาสัมพันธ์จะ
ท าให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการระบบ
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ส่งผลดีให้กับประชาชน สิ่งแวดล้อมและ
ประเทศชาติได้เป็นอย่างมาก 
 3. การส่งเสริมให้ประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการน าขยะอิเล็กทรอนิกส์
กลับมาใช้ใหม่ 

 ผู้เขียนเห็นควรให้ประเทศไทยมีการบัญญัติ
กฎหมาย ให้ ประชาชนที่ มี บทบาทในการน าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ได้รับประโยชน์อย่างหนึ่ง
อย่างใด ตามข้อก าหนดแห่งกฎหมายเพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนได้รับความสนใจและการตอบสนองจาก
ประชาชน โดยกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติในลักษณะ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อประชาชนในการที่จะได้รับประโยชน์
อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น คอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้
แล้วสามารถน ามาเป็นส่วนลดในการซื้อคอมพิวเตอร์
เครื่องใหม่ได้  ดีกว่าน าไปทิ้งและก่อให้เกิดขยะที่ ไม่
สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ หากประเทศไทย
สามารถน าแนวคิดของต่างประเทศที่ได้กล่าวข้างต้นมา
ปรั บ ใ ช้ ใ นประ เทศ ไทย  จะส่ ง ผล ให้ จ า นวนขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ลดลงเป็นจ านวนมาก ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นตามล าดับ อีกทั้งยังส่งผลให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียั่งยืนสืบไป 
8.เอกสารอ้างอิง 
กฎหมายต่างประเทศ 
Basic Law for Promoting the Creation a 

Recycling-Oriented Society, 2001 
Containers and Packaging Law, 2000  
Construction Materials Recycling Law, 2002 
End-of-Life Vehicle Recycling Law, 2002 
Food Recycling Law, 2001 
Home Appliance Recycling Law, 2001 
Law for Promotion of Effective Utilization of 

Resources, 2000 
Basic Law on the Environment, 1994 
Law for Promotion of Effective Utilization of 

Resources 
Solid Waste Disposal Act of 1965 
The Electronic Waste Recycling Act of 2002 
The Electronic Waste Recycling Act of 2003 
The California Integrated Waste Management Act 

of 1989 
The Cell Phone Recycling Act of 2004 
The Product Recycling and Waste Management 

Act 1994 
The Resource Conservation Recovery Act of 

1976 (RCRA) 
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