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ขยะอิเล็กทรอนิกส E-Waste 
เปนขยะท่ีเกิดข้ึนไดจากการใชในชีวิตประจําวัน หรือจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ขยะเหลานี้มีท้ังท่ีเปนอันตราย และไม
อันตราย หากไมมีการกําจัดอยางเหมาะสมอาจมีสารเคมี
รั่วไหลจนกอใหเกิดมลพิษกับสิ่งแวดลอม  เม่ือผลิตภัณฑ
เหลานี้ พังเสียหาย หมดอายุการใชงาน ตกรุน หรือไมมี
คุณคาจะถูกท้ิงใหกลายเปน E-Waste บนโลกใบนี ้
แ ผ ง ว ง จ ร ไ ฟ ฟ า  (PCBA) จ า ก  E-Waste แ บ ง ไ ด
เปน 2 เกรด ตามชนิดอุปกรณ ดังนี้ 
HIGH GRADE แผงวงจรจากอุปกรณไอทีขนาดเล็ก เชน 
โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร โนตบุค ฯลฯ 
LOW GRADE แผงวงจรจากอุปกรณอ่ืนๆ จําพวก Power 
supply ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องซักผา 
ข้ันตอนการรีไซเคิล E-Waste แบงไดเปน 4 ข้ันตอน ไดแก 

1. การจัดกลุมคัดแยกชิ้นสวน  
2. การทําลายหนวยความจํา  
3. การสกัดแยกวัสดุท่ีตองการ 
4. การนํากลับมาใชใหม 

กระบวนการรีไซเคิล E-WASTE 
STEP 1 เริ่มจากการถอดแยก เพ่ือใหไดชิ้นสวนตามแตชนิด
ของวัสดุท่ีเปนสวนประกอบของอุปกรณ โดยสามารถแยก
องค ป ระกอบตามประ เภ ท  ห รือกลุ ม ชนิ ดของวั ส ดุ 
สวนประกอบท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการถอดแยกสามารถ
นําไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆตอไดท้ังสิ้น เชน เหล็ก 
พลาสติก ทองแดง อลูมิเนียม ยาง แกว 

STEP 2 วั ส ดุ เห ล านี้  จ ะ ถู กนํ าม า อั ด เป น ก อน  เพ่ื อ
เตรียมพรอมสงจําหนายตอไปยังโรงงานท่ีมีศักยภาพ เชน 
โรงหลอมโลหะ หรือโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก 

นอกจากนี้หากนําแผงวงจรไฟฟา (PCBA) เขาสู
กระบวนการสกัดโลหะมีคาดวยเทคโนโลยีข้ันสูงตอไป สิ่งท่ี
ไดจากการรีไซเคิล จะมีท้ังโลหะมีคาจําพวกทองคํา เงิน พา
ลาเดียม และทองแดง สามารถนําไปสรางมูลคาใหมไดท้ังสิ้น 

การจําแนกประเภท E-Waste  
ท่ี ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางท่ีสุด คือ คําสั่ งของ
สหภาพยุโรปท่ีแบงขยะอิเล็กทรอนิกสออกเปน  
10 หมวดหมู ดังนี้ 
1. เครื่องใชในครัวเรือนขนาดใหญ เชน ตูเย็น, ตูแชแข็ง, 
เครื่องซักผา, เครื่องอบผา, เครื่องลางจาน , เตาไฟฟา , 
ไมโครเวฟ, พัดลม และเครื่องปรับอากาศ 
2. เครื่องใชในครัวเรือนขนาดเล็ก เชน เครื่องดูดฝุน, เครื่อง
ปงขนมปง, เครื่องชงกาแฟ,ไดรเปาผม, แปรงสีฟนไฟฟา 
และท่ีโกนหนวดไฟฟา 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และอุปกรณโทรคมนาคม เชน 
เมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรสวนบุคคล แล็ปท็
อป โนตบุก เครื่องพิมพ โทรศัพท และโทรศัพทมือถือ 
4. Consumer Equipment เชน วิทยุ โทรทัศน กลองวิดีโอ 
เครื่องบันทึกวิดีโอ เครื่องเลนสเตอริโอ เครื่องขยายเสียง 
และเครื่องดนตรี 
5. อุปกรณ ใหแสงสวาง เชน หลอดไฟฟลูออเรสเซนต 
หลอดไฟดิสชารจแบบความเขมสูง 
6. เครื่องมือไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน สวาน เลื่อย จักร
เย็บผา อุปกรณสําหรับการกลึง กัด เจียร เจาะ ทํารู พับ ดัด 
แปรรูปไมและโลหะตางๆ 
7. ของเลน อุปกรณสันทนาการ และกีฬา เชน รถไฟฟาของ
เลน ชุดรถแขง วิดีโอเกม และอุปกรณกีฬาท่ีมีสวนประกอบ
ไฟฟา 

8. อุปกรณทางการแพทย เชน เครื่องรังสีบําบัด เครื่องชวย
หายใจ และเครื่อง X-ray 
9. เครื่องมือตรวจสอบและควบคุม เชน เครื่องตรวจจับควัน 
เครื่องควบคุมความรอน และ Thermostats 
10. เครื่องจายอัตโนมัติ เชน ตูกดน้ํา ตู ATM และเครื่อง
หนายผลิตภัณฑตางๆ โดยอัตโนมัติ 

ผลกระทบของ E-Waste 
ดานสิ่งแวดลอม E-Waste ประกอบดวยสารพิษมากมาย 
เชน ตะก่ัว ปรอท เพอรฟลูออโรอัลคิล โพลีฟลูออโรอัลคิล 
(PFAS) โบรมีน (BFR) คลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) 
ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคารบอน (HCFC) และสารมลพิษ
อินทรียท่ีตกคางยาวนาน เม่ือ E-Waste เหลานี้ไมถูกคัดแยก
ไปรีไซเคิล สารเคมีตางๆ ก็จะปนเปอนอยูในหลุมฝงกลบ มี
โอกาสแพรกระจายลงสูแหลงน้ําและผืนดินจนกลายเปน
มลพิษทางสิ่งแวดลอมไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ สวนชุมชนท่ีอยูใกล
หลุมฝงกลบก็มีความเสี่ยงตอการสัมผัสสารเคมีอันเปนผลมา
จากการกําจัด E-Waste ท่ีไมเหมาะสม 
ดานสุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากกระบวนการรี
ไซเคิล E-Waste จําเปนตองถอดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
จํานวนมากดวยแรงงานคน สงผลใหผูปฏิบัติงานอาจไดรับ
สารปนเปอนในอากาศ เชน ตะก่ัว ปรอท ซ่ึงจะนําไปสู
ปญหาสุขภาพในระยะยาวรวมท้ังการบาดเจ็บทางรางกายใน
ข้ันตอนของการถอดประกอบชิ้นสวน 

นอกจากนี้ การรีไซเคิล E-Waste เพ่ือกูคืนโลหะมี
คากลับมาใชใหมเปนกระบวนการท่ีตองเก่ียวของกับสารเคมี
อันตรายและมีความเสี่ยงสูง เชน ข้ันตอนการแปรรูปกรด
และการถลุง ประกอบกับ E-Waste สวนใหญมักถูกสงมา
กําจัดและรีไซเคิลในประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงยังขาดการ
ควบคุมดานกฎระเบียบ โครงสรางพ้ืนฐาน และมาตรการ
รักษาความปลอดภัยใหกับแรงงานจึงถือเปนผลกระทบอีก
ดานหนึ่งท่ีไมควรมองขาม 
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