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ผลการรวบรวมการศึกษาของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
1. บทนํา 
 ผลการรวบรวมการศึกษาของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับวัสดุหมุนเวียน วัสดุรีไซเคิล 
พรอมท้ังนําเสนอผลสรุปและขอเสนอแนะของรายงานการศึกษาตางๆ ท่ีเปนประโยชนและเกี่ยวของกับ
การศึกษาในโครงการฯ นี้ โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้  
 
2. รายงานการศึกษา “มาตรการกีดกันทางการคารูปแบบใหมของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป”   
 จัดทําโดย คณะเศรษฐศาสตร มธ. เสนอตอ  กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ   กระทรวง               
การตางประเทศ  (มีนาคม 2549)   ไดนําเสนอผลการวิเคราะหผลกระทบตออุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส  สรุปไดดังนี้ 

2.1)  โครงสรางอุตสาหกรรมและลักษณะเดน 
ลักษณะโครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมท่ีเนนใช

เทคโนโลยีคอนขางมาก และยังตองพ่ึงพาวัตถุดิบนําเขาในอัตราท่ีคอนขางสูง โดยการผลิตเครื่องใชไฟฟา
มีสัดสวนการใชวัตถุดิบภายในประเทศตอวัตถุดิบจากตางประเทศประมาณรอยละ 50:50 สวนการผลิต
สินคาอิเล็กทรอนิกสนั้น มีสัดสวนการใชวัตถุดิบภายในประเทศตอวัตถุดิบจากตางประเทศประมาณ     
รอยละ 10:90  

ในแงของความหลากหลายของสินคานั้น อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาจะมีมากกวาของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จัดเปนสินคาท่ีไทยสงออกเปนจํานวนมากและมีมูลคาเปนลําดับตนๆ ในสวน
ของเครื่องใชไฟฟานั้น ไดแก เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียง และเตาอบ เปนตน ซึ่งมีระดับ
การใชเทคโนโลยีไมสูงมาก ทําใหมีผูประกอบการสามารถเขาสูตลาดไดไมยากนัก สวนสินคาประเภท
อิเล็กทรอนิกสและแผงวงจรไฟฟานั้น เนื่องจากการผลิตตองใชเงินลงทุนสูง และใชเทคโนโลยีชั้นสูง ทํา
ใหผูประกอบการเขาสูตลาดไดลําบากกวา ปจจุบันผูประกอบการท่ีผลิตสินคาในกลุมนี้จึงเปนบริษัทของ
ชาวตางชาติแทบท้ังสิ้น  

โดยธรรมชาติของการผลิตสินคาตางๆ ในอุตสาหกรรมนี้ มักเปนไปตามคําสั่งซื้อของลูกคา หรือ
มิเชนนั้นก็เปนไปตามคําสั่งของบริษัทแมในตางประเทศ เชน ในประเทศไทยนั้น ผูประกอบการสวนใหญ
เปนผูประกอบการท่ีรวมทุนกับชาวตางชาติอยางเชน ญี่ปุน เปนตน ทําใหการผลิตสินคาตางๆ ท้ังในแง
ของการออกแบบ หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑจึงไมเปนเอกเทศของผูประกอบการชาวไทย  นอกจากนี้การ
สั่งสินคายังตองสั่งลวงหนา 2-3 เดือน ซึ่งสวนหนึ่งนั้น คูคาจะเปนผูกําหนดคุณลักษณะสินคา 
(Specification) ใหผูประกอบการไทยผลิตตามความตองการ ผูประกอบการสวนใหญจึงเปนผูผลิตท่ีผลิต 
สวนประกอบปอนใหกับบริษัทตัวแทนของบริษัทแมในประเทศไทยเพ่ือประกอบเปนผลิตภัณฑและ 
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ดําเนินการสงออก ทําใหเม่ือใดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระเบียบตางๆ แลวบริษัทท่ีสั่งสวนประกอบ
จะตองแจงใหทราบลวงหนา และท่ีผานมาพบวา มีการรวมมือกัน และแลกเปลี่ยนขอมูลอยูสมํ่าเสมอ 
ลักษณะโครงสรางสายการผลิตเชนนี้ ทําใหบริษัทผูประกอบการรายเล็กๆ ท่ีผลิตชิ้นสวนตางๆ ไมไดรับ
ผลกระทบโดยตรง หากแตเปนการรับผลกระทบโดยออม จึงเทากับวาผูท่ีตองคอยรับรูขาวสารใหรวดเร็ว
ควรจะเปนบริษัทผูผลิตรายใหญท่ีดําเนินการสงออก 

ผูประกอบการท่ีรวมประชุมกลุมยอยไดกลาววา บริษัทผูผลิตท่ีเปนบริษัทแมหลายแหง เริ่มมอง
ลูทางของการต้ังฐานการผลิตในประเทศสมาชิกใหมของสหภาพยุโรปดวย ซึ่งในขณะนี้ไดทราบวามี
บริษัทแมรายหนึ่งของประเทศญี่ปุนไดเริ่มเขาไปสรางฐานการผลิตท่ีประเทศสาธารณรัฐเช็กแลว  

สวนในเรื่องของการคานั้น ถาพิจารณาจากลักษณะของประเทศคูคา จะพบวา การคาขายใน       
สหภาพยุโรปคอนขางมีความเขมงวดกวาการคาขายในสหรัฐอเมริกา แตกลับพบวา การคาขายกับสหภาพ 
ยุโรปมีมากกวา ดวยเห็นวาถาผูประกอบการรายใดประสบความสําเร็จในการทําใหสินคาตนผานเขา
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแลว ก็จะกลายเปนจุดแข็ง ซึ่งในภาพรวมนั้น ผูประกอบการไทยสามารถ
นําเอาคุณลักษณะสินคาท่ีกําหนดโดยสหภาพยุโรปมาเปนมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑของไทยได  

2.2)  ประเด็นปญหาของอุตสาหกรรม 
จากความเห็นของผูเขารวมประชุมกลุมยอย เห็นวาประเด็นปญหาของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกสนั้น มิไดมีอยูมากนักจนอยูในระดับท่ีตองเปนหวง เพราะโดยโครงสรางการผลิตเปน
ลักษณะการรวมมือกับบริษัทแมในตางประเทศอยูแลว ทําใหการผลิตทุกอยางเปนไปตามคําสั่งซื้อ แตเม่ือ
พิจารณาในระยะยาวแลว การดําเนินการผลิตเชนนี้อาจไมยั่งยืน เพราะประเทศไทยไมไดพัฒนาผลิตภัณฑ
หรือตรายี่หอเอง ถาผูประกอบการไทยยังคงเนนผลิตชิ้นสวนและสวนประกอบอยูนั้น จะทําใหมูลคาเพ่ิม
ไมคอยมาก นอกจากนี้ บริษัทแมในตางประเทศยังมีโรงงานท่ีต้ังอยูในประเทศตางๆ โดยในแถบเอเชียนี้ มี
ในประเทศจีน และอินเดีย เปนฐานการผลิตใหญเชนกัน ทําใหอาจมีผลตอความผันผวนของการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาสงออกของไทยได 

ในชวงป พ.ศ. 2543-2548 ท่ีผานมา การขยายตัวของการสงออกเครื่องใชไฟฟาของไทยไปยัง
สหภาพยุโรปมีความผันผวนคอนขางมาก โดยมีการเติบโตประมาณรอยละ 30 ในป 2543 แลวลดลงอยาง
มากเปน ติดลบรอยละ 21 ในป 2544 หลังจากนั้นการเติบโตของมูลคาสงออกในป 2545-2547 ไดเพ่ิมข้ึน
อยางรวดเร็วจากอัตรารอยละ 5 ในป 2545 เปนรอยละ 35 และ รอยละ 59 ในป 2546 และป 2547 
ตามลําดับ แตเม่ือพิจารณา 3 ไตรมาสแรกของป 2548 กลับพบวา มีอัตราการสงออกลดลงรอยละ 10  สวน
การคากับตลาดสหรัฐอเมริกานั้น ลักษณะการเปลี่ยนแปลงอัตราการสงออกเครื่องใชไฟฟาในชวงเวลา
เดียวกันคือป 2543-2548 พบวา มีความเคลื่อนไหวคลายๆ กัน กลาวคือ มีอัตราการเติบโตท่ีคอนขางจะผัน
ผวน เชน ในป พ.ศ. 2543 มีอัตราเพ่ิมรอยละ 30 แลวลดลงเหลือรอยละ 1 ในป 2544 ถัดจากนั้นเพ่ิมข้ึนเปน
อัตรารอยละ 32 ในป พ.ศ. 2545 แลวลดลงอีกในปพ.ศ. 2546 เหลือรอยละ 0.03 กอนจะเพ่ิมข้ึนในป พ.ศ.  
2547 เปนอัตรารอยละ 28 สวนในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2548 นี้ การสงออกเครื่องใชไฟฟาของไทยไป 
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สหรัฐอเมริกาเติบโตรอยละ 8 

ในประเด็นนี้ ผูประกอบการมีขอสังเกตวา อาจเปนการกําหนดแผนการสงออกโดยบริษัทแมใน
ตางประเทศก็ได เพราะถาประเทศไทยมีมูลคาการสงออกเติบโตติดตอกันตอเนื่องเปนเวลานาน อาจไดรับ
การเพงเล็งเปนกรณีพิเศษจากประเทศคูคา และอาจถูกตรวจสอบเขมขนข้ึน ดังนั้นการหมุนเวียนให
ประเทศอื่นไดมียอดการสงออกเพ่ิมข้ึนบาง และใหประเทศไทยมียอดการสงออกลดลงเปนครั้งคราวนั้นก็
อาจเปนการดีตอการดําเนินการของบริษัทแมเองก็ได  

ประเด็นปญหาประการหนึ่งของการผลิต อยูท่ีโครงสรางภาษีของวัตถุดิบนําเขาซึ่งในความเห็น
ของผูประกอบนั้นถือวาคอนขางสูง อยางไรก็ดี ปญหาขอนี้กําลังไดรับการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง 
ซึ่งกําลังดําเนินการปรับปรุงโครงสรางพิกัดอัตราศุลกากรในสวนของวัตถุดิบการผลิตเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหไทยเปนฐานการผลิตสินคาดังกลาว โดยแบงเปนสินคาสําเร็จรูป 149 ประเภทยอย 
กับปจจัยการผลิตจํานวน 1,778 ประเภทยอย 1 และคาดวาจะแลวเสร็จในเร็วๆ นี้ 

ประเด็นปญหาของอุตสาหกรรมนี้จึงมิไดอยูในรูปของมาตรการกีดกันการคาในรูปแบบท่ีมิใช
ภาษีของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมากนัก เพราะไมวาจะเปนการนํามาตรการ WEEE, RoHS หรือ 
REACH ของสหภาพยุโรปมาใชเม่ือใดก็ตาม ผูประกอบการสามารถถือไดวาเปนนโยบายท่ีจะบังคับใชกับ
ประเทศคูคาทุกประเทศอยูแลว อีกประการหนึ่ง ผูประกอบการยังเห็นวา การบังคับไมใหใชสารท่ีเปน
อันตรายตางๆ นั้น จะเปนประโยชนกับผูบริโภค และตอผูผลิตเองดวยในระยะยาว แตก็ยอมรับวา เม่ือใดท่ี
มีการประกาศกฎระเบียบตางๆ ผูประกอบไทยตองศึกษาใหดี และมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหทันสมัย  

อยางไรก็ดี ความรวมมือตางๆ รวมท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมนี้ยังพัฒนาไดไมดี
เทาท่ีควร โดยแมวาสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะเขาไปประสานงานในเรื่องการทําลาย 
หรือการนําผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟากับอิเล็กทรอนิกสมาใชใหมนั้น ทางสมอ . เองกลับไมมีขอมูล
บางอยางท่ีจําเปน เชน ในสวนท่ีเกี่ยวกับตนทุนของการทําลายผลิตภัณฑท่ีสหภาพยุโรปใช หรือ ในสวน
ของกระบวนการตรวจสอบและทําลายตางๆ เปนตน  

2.3)  ประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของกับมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษ ี
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้เห็นวา มาตรการกีดกันตางๆ ท่ีเกี่ยวของ อันไดแก WEEE, 

REACH หรือ RoHS นั้นไมใชประเด็นปญหาท่ียากเกินกวาจะแกไขได เนื่องจาก ทันทีท่ีสหภาพยุโรป
บังคับใชมาตรการเหลานี้แลว จะเปนการบังคับใชกับทุกประเทศเทาเทียมกันท่ัวโลก โดยไมมีการเลือก
ปฏิบัติ ดังนั้น ถามาตรการเหลานี้สงผลใหตนทุนเพ่ิมข้ึน ก็จะทําใหผูประกอบการทุกรายเผชิญปญหาแบบ
เดียวกัน อยางไรก็ดี ผลกระทบประการหนึ่งของมาตรการเหลานี้คือ การท่ีผูประกอบการตองปรับตัวใน
หลายลักษณะดวยกัน โดยนับต้ังแตทราบขาวเรื่องการออกมาตรกีดกันตางๆ ผูประกอบการไดใชเวลา
ราวๆ 2 ปในการศึกษากฎระเบียบ และหาวิธีการปรับตัว เชน 

 
                                                
1 ดูรายละเอียดใน http://www.fti.or.th 
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1.  มาตรการ ROHs ท่ีออกมาในเบ้ืองตนไดหามการใชสารอันตราย 6 ชนิด ไดแก ปรอท ตะกั่ว 

แคดเมียม โครเมียม PBBs และ PBDE ทําใหผูประกอบการตองหาสิ่งอื่นทดแทน เชน การใชดีบุกหรือเงิน
แทนตะกั่ว เปนตน ซึ่งทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังตองเปลี่ยนวัสดุ หรือสวนประกอบ
บางอยางท่ีใชในกระบวนการผลิตไมใหมีตะกั่วผสมอยูดวย เชน ปากกา Marker ตางๆ ท่ีมีตะกั่วผสมอยู 
ทางผูประกอบการตองหาวัสดุอื่นๆ มาใชแทนดวย อยางไรก็ดี การหาวัสดุอื่นมาทดแทนนั้นยังไมเปน
ปญหามากนัก เนื่องจากผูประกอบการบางรายไดสงออกวัสดุตางๆ ไปยังญี่ปุน ภายใตขอกําหนด Green 
Partner บางแลว ทําใหการปรับตัวเพ่ือสงออกไปยังสหภาพยุโรปทําไดไมยาก และ/หรือ ถาผูประกอบการ
รายใดนําเขาวัตถุดิบมาจากญี่ปุนก็จะมีปญหานอย แตถาผูประกอบการท่ีนําเขาวัตถุดิบคุณภาพตํ่าราคาถูก
จากจีน หรือ อินเดีย อาจตองเผชิญปญหามากกวา การพยายามปรับตอมาตรการนี้อีกดานหนึ่งคือ การ
พัฒนาผลิตภัณฑโดยใชวัสดุอื่นแทนไดในราคาถูกท่ีจําเปนตองอาศัยการศึกษาวิจัยตอไป 

อยางไรก็ดี ขอมูลลาสุดเกี่ยวกับการบังคับใหใชสารอื่นทดแทนสารตองหาม 6 ชนิด ตามระเบียบ 
RoHS ท่ีใชกับสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเลคทรอนิกสนั้นปรากฏวา ไดถูกยกเลิกไปกอน โดยจากมติของ
มนตรีสหภาพยุโรปเม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2548 ไดมีการออก Amendment ตอการบังคับใชระเบียบ RoHS 
สําหรับ Annex ท่ีปรากฏอยูใน Directive 2002/95/EC กับ Article 18 ของ Directive 75/442/EEC ท่ี
เกี่ยวกับการจัดการขยะ และเศษซาก ความตอนหนึ่งระบุวา เหตุท่ีใหยกเลิกไปกอนนั้น เปนเพราะใน
ปจจุบัน การหาสารอื่นทดแทนยังทําไมสามารถทําได (Impractical) ยิ่งไปกวานั้น ยังไดอางถึงผลการศึกษา
ในเชิงเทคนิคท่ีเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงอันเกิดจากการไดรับสารเคมีเหลานี้ดวยวา ยังไมมีความ
จําเปนท่ีจะตองลดระดับของการมีอยูของสารดังกลาว กรรมาธิการจึงมีมติกําหนดระดับ Tolerance Level 
สําหรับตะกั่ว ปรอท โครเมียม PBBs และ PBDEs ไวท่ีรอยละ 0.1 สวนกรณีของแคดเมียมนั้น 
กรรมาธิการไดกําหนดระดับ Tolerance Level ไวท่ีรอยละ 0.01 ใหมีผลบังคับใชต้ังแต 1 กรกฎาคม 2549  
 อยางไรก็ดี การยกเลิกการบังคับใหใชสารอื่นทดแทนในครั้งนี้ ถือเปนการยกเลิกชั่วคราว และ
ทางกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะตองทบทวนอีกครั้งอยางนอยภายใน 4 ปขางหนานี้ 
 2.  มาตรการ WEEE กําหนดใหผูสงสินคาเขาไปขายในสหภาพยุโรปตองรับภาระในการกําจัด
ของเสียเอง แตถาทําไมได ผูสงออกตองชําระคาใชจายสําหรับการกําจัดของเสียดังกลาวใหกับสหภาพ
ยุโรป หรือมิเชนนั้น ก็ตองนําผลิตภัณฑกลับไปยังประเทศผูสงออกเพ่ือทําลายในประเทศตน ประเด็นนี้ 
สงผลใหตนทุนของผูประกอบการเพ่ิมข้ึน และแนนอนวาทําใหสภาวะการแขงขันดอยลง ทําให
ผูประกอบการตองปรับตัวโดยทางหนึ่งคือการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับเครื่องกําจัดซากผลิตภัณฑของ
สหภาพยุโรป เปนตน ซึ่งทาง สภาสหภาพยุโรป และกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดมีการเพ่ิมเติมในสวน
ของการจัดการกับขอมูลท่ีเกี่ยวของกับระเบียบ WEEE โดยเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2548 โดยมีความตกลง
วา ประเทศสมาชิกท้ังหลายควรมีระบบการจัดทําขอมูลสถิติเกี่ยวกับเศษเหลือท้ิงในรูปแบบเดียวกัน เพ่ือ
ประโยชนของการเปรียบเทียบระหวางประเทศ โดยกําหนดรูปแบบของการรายงานขอมูลดังปรากฏอยูใน 
Annex ของ Decision 2005/369/EC หากผูประกอบการไทยไดศึกษาดูขอมูลท่ีสหภาพยุโรปตองการและ
พัฒนาผลิตภัณฑตรงตามนั้น ก็จะพอบรรเทาปญหาไดบาง 
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3.  มาตรการ REACH หรือการควบคุมเคมีภัณฑ ซึ่งมีแผนจะประกาศใชประมาณตนป ค.ศ. 2007 

(พ.ศ. 2550) จะสงผลกระทบตอผูประกอบการท่ีนําเขาเคมีภัณฑจากตางประเทศในการผลิตและสงออก
สินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไปยังสหภาพยุโรปอยางแนนอน เพราะท่ีผานมาการนําเขาวัตถุดิบ
ยังมีคุณภาพตํ่าอยู โดย REACH จะสงผลใหตนทุนวัตถุดิบสูงข้ึน สําหรับปญหาท่ีเกิดจากการบังคับใช 
REACH กับผลิตภัณฑยังถือวานอยกวาปญหาท่ีเกิดจากการบังคับใชมาตรการกับตัวเคมีภัณฑเอง เพราะ 
REACH มีผลบังคับใชกับเคมีภัณฑทันที ในขณะท่ีการบังคับใช REACH กับผลิตภัณฑจะมีข้ึนภายหลัง 

4.  สําหรับเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานสินคา และกระบวนการผลิตสินคา เชน ISO ตางๆ 
นั้น นับวาเปนมาตรฐานท่ีคอนขางเปนสากล และไมถือวาเปนปญหามากนัก 
 
3.    รายงานฉบับสมบูรณ (ฉบับหลัก) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดต้ังโรงงานกําจัดขยะ

อิเล็กทรอนิกส    
 จัดทําโดยบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด  แมเนจเมนท  จํากัด   เสนอตอ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (ธันวาคม  2545)   

ไดศึกษาชนิดและปริมาณกากอุคสาหกรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยโดยใชขอมูลกําลังการ
ผลิตของโรงงาน  จากฐานขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาทําการประเมินดวย
สมการความสัมพันธระหวางปริมาณผลิตภัณฑ กับปริมาณกากอุตสาหกรรมแตละชนิด    สามารถสรุป
ประเภทและปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากโรงงานลําดับท่ี 69-72  ท้ังหมดในป พ.ศ. 2544  ไดดังนี้   
และดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
 (1) ปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานท้ังหมดเทากับ 306,851 ตัน/ป โดย
แบงเปนกากอุตสาหกรรมท่ีเปนของแข็ง 257,281 ตัน/ป และกากท่ีเปนของเหลว 49,570 ตัน/ป 
 (2) กากอุตสาหกรรมท่ีจัดเปนขยะอิเล็กทรอนิกสมีปริมาณ 10,191 ตัน/ป โดยแบงเปน 
   - สายไฟ   1,818 ตัน/ป 
   - แผนวงจรพิมพ   688  ตัน/ป 
   - ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  4,274  ตัน/ป 
   - ผลิตภัณฑไมไดมาตรฐาน  1,589  ตัน/ป 

(ประกอบดวยแผนวงจรพิมพ, แผงวงจรไฟฟา, HDD/FDD  
และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส) 

   - หลอดภาพ   1,822  ตัน/ป 
 
 (3) กากอุตสาหกรรมท่ีจัดเปนของเสียอันตรายมีปริมาณ 154,775 ตัน/ป และเปนกากท่ีไม
อันตราย 152,085 ตัน/ป หรือคิดเปนรอยละของเสียอันตราย และของเสียไมอันตราย = 50.4% และ 49.6% 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  1   สรุปประเภทและปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากโรงงานลําดับท่ี 69-72   
 

ปริมาณกาก (ตัน/ป) ประเภทกากอุตสาหกรรม 
ของเสียอันตราย ของเสียไมอันตราย รวมท้ังหมด 

ของแข็ง 105,196 152,085 257,281 
 ขยะอิเล็กทรอนิกส 8,373 1,818 10,191 
 ขยะท่ีไมใชอิเล็กทรอนิกส 96,823 150,267 247,090 
ของเหลว 49,570 0 49,570 
รวมทุกประเภท 154,766 152,085 306,851 
ท่ีมา  :  บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด  แมเนจเมน  จํากัด, 2545 
 

ชนิดและปริมาณกากอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต   สรุปไดดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2      ชนิดและปริมาณกากอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

ปริมาณกากอุตสาหกรรมตอป (ตัน) 
      ประเภทกากอุตสาหกรรม ป 2548 ป 2552 ป 2556 ป 2560 ป 2564 
1. จําแนกตามลักษณะกาก      
   ของแข็ง 329,624 416,142 525,369 663,268 837,361 
    - ขยะอิเล็กทรอนิกส 13,831 17,462 22,047 27,832 35,138 
    - ไมใชขยะอิเล็กทรอนิกส 315,793 398,680 503,322 635,436 802,223 
   ของเหลว 101,047 127,571 161,056 203,327 256,696 

รวม 430,671 543,713 686,425 866,595 1,094,057 
2. จําแนกตามความเปนอันตราย      
   2.1 ของเสียอันตราย      
   ของแข็ง 143,417 181,048 228,570 288,563 364,277 
       - ขยะอิเล็กทรอนิกส 11,491 14,508 18,317 23,123 29,193 
       - ไมใชขยะอิเล็กทรอนิกส 131,916 166,540 210,253 265,440 335,084 
    ของเหลว 101,047 127,571 161,056 203,327 256,696 

รวมของเสียอันตราย 244,454 308,619 389,626 491,890 620,973 
   2.2 ของเสียไมอันตราย      
   ของแข็ง 186,217 235,094 296,799 374,705 473,084 
       - ขยะอิเล็กทรอนิกส 2,340 2,954 3,730 4,709 5,945 
       - ไมใชขยะอิเล็กทรอนิกส 183,877 232,140 293,069 369,996 467,139 
   ของเหลว 0 0 0 0 0 

รวมของเสียไมอันตราย 186,217 235,094 296,799 374,705 473,084 
ท่ีมา  :  บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด  แมเนจเมน  จํากัด ,2545 
 

การวิเคราะหความเปนไปไดในการนําของเสียกลับมาใชใหม พบวา ของเสียท่ีนาจะ
สามารถนํากลับมาใชใหม หรือแยกเอาทรัพยากรท่ีมีคากลับมาใชใหมไดจะประกอบดวยของเสียประเภท
ตาง ๆ และมีปริมาณดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
 
 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


   ผลการรวบรวมการศึกษาของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
โครงการการจัดทําระบบติดตามวงจรชีวิตของซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

จัดทําโดย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดลอม  บางเขน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 8 

 
ตารางท่ี 3   ชนิดและปริมาณของเสียท่ีจะเขาระบบรีไซเคิล 
 

ปริมาณ (ตัน/วัน) 
ของเสีย 254

4 
254

6 
254

8 
255

0 
255

2 
255

4 
255

6 
265

8 
256

0 
256

2 
256

4 
สายไฟ 3.6 4.0 4.5 5.1 5.7 6.4 7.2 8.1 9.1 10.2 11.4 
โลหะหลายชนิดปนกัน 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 
แผนวงจรพิมพ 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.3 3.4 3.6 3.8 
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 8.3 9.3 10.5 11.8 13.3 14.9 16.7 18.8 21.1 23.7 26.7 
หลอดคาโทด 3.5 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0 9.0 10.1 11.4 
Off - spec 3.2 3.5 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0 9.0 10.1 

รวม (ตัน/วัน) 21.8 24.1 26.9 30.0 33.4 37.2 41.5 46.6 52.0 58.2 65.2 
ท่ีมา  :  บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด  แมเนจเมน  จํากัด ,2545 
 
  ของเสียจําพวกสายไฟจะมาจากหลายๆ ประเภทโรงงาน  และจะเกิดของเสียประเภท
สายไฟท้ังสิ้น  ดังตารางท่ี 3   ของเสียท่ีมีมากท่ีสุด คือ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสวนมากจะมาจาก
โรงงานผลิตแผนบันทึกขอมูล ของเสียท่ีเปนแผนวงจรพิมพสวนมากจะมาจากโรงงานในกลุมผลิตชิ้นสวน
และอุปกรณโทรคมนาคม และของเสียประเภท Off-spec จากขอมูลการสํารวจดวยแบบสอบถาม โดยมาก
จะมาจากโรงงานผลิตแผนวงจรพิมพ นั่นคือ ของเสีย Off-spec สวนมากคือแผนวงจรพิมพนั่นเอง  
  สาเหตุท่ีขยะเหลานี้กลายเปนของเสียตองทําการกําจัด เนื่องมาจากการปนกันของวัสดุ
หลายชนิดท่ีประกอบกันเปนชิ้นสวนเล็กๆ รวมกัน ไมสามารถจะนํากลับมาผลิตใหม หรือใชใหมไดเลย
ทันที เนื่องจากวัสดุตางๆ ยังปนกันอยู  

เม่ือพิจารณาคุณสมบัติของของเสียตาง ๆ เหลานี้ จะพบวา ทรัพยากรท่ีมีคาท่ียังเหลืออยู
ในของเสียเหลานี้ในปริมาณมากก็คือโลหะนั่นเอง ดังนั้น หลักการในระบบรีไซเคิลของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส คือ การแยกเอาสวนท่ีเปนโลหะออกจากของเสียและแยกกลุมโลหะออกเปน
โลหะแตละชนิดเพ่ือใหสามารถนําไปขายไดตอไป อีกท้ังสวนท่ีไมใชโลหะเลย เชน พลาสติกสามารถ
นําไปเปนวัตถุดิบใหมได หากสามารถหาโรงงานรีไซเคิลเศษพลาสติกมารับซื้อตอไปได 
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4. รายงานฉบับสมบูรณ  โครงการจัดทําขอมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือเพ่ิมขีดความ 

สามารถในการแขงขัน สาขาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส    
 จัดทําโดย สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2546 ไดทําการศึกษาถึงสถานภาพของอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สรุปไดดังนี้   

 
 4.1)  อุตสาหกรรมตูเย็น 

อุตสาหกรรมการผลิตตู  เย็นในประเทศไทยเริ่มข้ึนในช วงท่ีรัฐบาลมีนโยบายส ง เสริม
อุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา  โดยในป 2506 บริษัท ซันโย ยูนิเวอรแซล อิเล็กทริค จํากัด เริ่มประกอบ          
ตูเย็นจากชิ้นสวนนําเขาเปนรายแรก และนับจากป 2506 จนถึงปจจุบัน อุตสาหกรรมตูเย็นในไทยไดมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ โดยมีการพ่ึงพาชิ้นสวนท่ีผลิตในประเทศมากข้ึน กลาวคือ กอนป 2524  การผลิต     
ตูเย็นในไทยมีการพ่ึงพาชิ้นสวนนําเขาจากตางประเทศ ประมาณรอยละ 81  (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย, 2537) ตอมาในป 2524 บริษัทกุลธรเคอรบ้ี จํากัด เริ่มผลิตคอมเพรสเซอรสําหรับตูเย็น  
โดยไดรับการสงเสริมและคุมครองจากรัฐบาล ซึ่งรวมท้ังการประกาศควบคุมการนําเขาคอมเพรสเซอร
และอุปกรณชิ้นสวนของคอมเพรสเซอรสําหรับตูเย็น และในปเดียวกัน บริษัท ซันโย ยูนิเวอร แซล         
อิเล็กทริค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูผลิตตูเย็นรายใหญท่ีสุดในประเทศ มีการผลิตชิ้นสวนสําคัญภายใน
โรงงานของตนเองเปนสวนใหญ และประมาณวา การผลิตตูเย็นของบริษัทนี้มีการใชชิ้นสวนท่ีผลิตใน
ไทยกวารอยละ 80 ในระยะแรกของการผลิตตูเย็นในไทยเปนการผลิตเพ่ือตลาดภายในประเทศ ตอมา
รัฐบาลไดประกาศนโยบายสงเสริมการสงออก ทําใหการผลิตเพ่ือการสงออกมีมากข้ึน  ปจจุบันผูผลิตราย
ใหญๆ ไดมีการสงออกตูเย็นประมาณ รอยละ 20-30 ของยอดการผลิต และผูผลิตบางรายไดมีการสงกลับ
ไปขายในประเทศแม ซึ่งไดแกประเทศญี่ปุน 

การผลิตตูเย็นมีแนวโนมท่ีจะคํานึงถึงปญหาสิ่งแวดลอม  และการประหยัดพลังงานมากข้ึน              
ปจจุบันตูเย็นใชสารทําความเย็นตัวใหม HFC 134-a  ซึ่งเปนสาร NON -CFC มีคุณสมบัติไมทําลายชั้น
บรรยากาศของโลก  ซึ่งเปนการปฎิบัติตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีบังคับหามผลิตและ       
นําเขาตูเย็นท่ีใชสาร CFC ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2540 

อุตสาหกรรมการผลิตตูเย็น เปนอุตสาหกรรมท่ีมีสัดสวนการใชวัตถุดิบ / ชิ้นสวนในประเทศ               
( Local Content ) คอนขางสูง  โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 83.56 และมีคาสูงสุดสูงถึงรอยละ 93.24   ท้ังนี้
เนื่องจาก ชิ้นสวนหลักๆ ของตูเย็น ไดแก Compressor , Evaporator , ทอทองแดง , ชิ้นสวนเหล็ก/พลาสติก 
ฯลฯ  สามารถผลิตไดในประเทศเกือบท้ังหมด 

อัตราของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตตอจํานวนผลผลิตท้ังหมด โดยเฉลี่ยรอยละ 3.78  
โรงงานท่ีมีอัตราของเสียสูงท่ีสุดเทากับรอยละ 5.26 
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4.2)    อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ 
การผลิตเครื่องปรับอากาศในไทยเริ่มข้ึนในชวงท่ีรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมทดแทน

การนําเขาโดยบริษัทเฟดเดอร จํากัด เปนผูผลิตรายแรกในไทย  ในระยะแรกจะเปนการประกอบ
เครื่องปรับอากาศจากชิ้นสวนนําเขา  ทําใหไทยตองอาศัยชิ้นสวนนําเขาเปนสําคัญ  ในป 2523 รัฐบาล           
สงเสริมใหมีการต้ังโรงงานผลิตคอมเพรสเซอรในไทย ไดแก  บริษัทกุลธร  เคอรบ้ี จํากัด   ผู ผลิต           
คอมเพรสเซอร  ยี่หอ  “ เทคัมเช (Tecumseh) ”   บริษัทอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรไทย จํากัด และบริษัท
สยาม คอมเพรสเซอร จํากัด   และตอมาบริษัทไดกิ้นอินดัสตรี (ประเทศไทย) จํากัด ก็ไดรับการสงเสริมให
ผลิตคอมเพรสเซอร ในป 2533  การใหความคุมครองอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรสําหรับเครื่อง          
ปรับอากาศนี้  ทําใหอุตสาหกรรมขยายตัวไปในระดับหนึ่ง  ปจจุบัน การผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศ
เปนการผลิตเพ่ือสงออก โดยสามารถจําแนกตามลักษณะการติดต้ังไดเปน 3 ประเภท คือ แบบติดหนาตาง  
แบบแยกสวน ซึ่งปจจุบันคนไทยนิยมใชมากท่ีสุด และแบบมีระบบควบคุมรวมกัน นอกจากนี้ 
เครื่องปรับอากาศในไทย ยังผลิตท้ังเครื่องปรับอากาศท่ีใชทําความเย็นอยางเดียว (Cooling ) กับ
เครื่องปรับอากาศท่ีใชทําความเย็นและเปลี่ยนเปนเครื่องทําความอุนได (Heat Pump Type) สําหรับ Heat 
Pump Type นั้นสวนใหญเปนการผลิตเพ่ือสงออก 

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ เปนอุตสาหกรรมท่ีมีสัดสวนการใชวัตถุดิบ /ชิ้น สวนใน
ประเทศ (Local Content) คอนขางสูง  โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 68.81 และมีคาสูงสุดสูงถึงรอยละ 97.88  
ท้ังนี้เนื่องจาก ชิ้นสวนหลักๆ ของเครื่องปรับอากาศสามารถผลิตไดในประเทศเกือบท้ังหมด 

อัตราของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตตอจํานวนผลผลิตท้ังหมด โดยเฉลี่ยร อยละ 2.11
โรงงานท่ีมีอัตราของเสียสูงท่ีสุดเทากับรอยละ 4.09 และตํ่าสุดเพียงรอยละ 0.13 
 

4.3)  อุตสาหกรรมสายไฟฟา 
อุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟาภายในประเทศ อาจจะกลาวไดวาเปนอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือ

ทดแทนการนําเขา  โดยแตเดิมมานั้นสายไฟฟาท่ีใชภายในประเทศตองนําเขาจากตางประเทศท้ังหมดการ
นําเขานี้ไดเริ่มลดลงเม่ือมีการต้ังโรงงานผลิตสายไฟฟาข้ึนภายในประเทศ  ซึ่งเริ่มเปดดําเนินการผลิตต้ังแต
พ.ศ. 2505 เปนตนมา  ในระยะเริ่มแรกเปนโรงงานขนาดเล็ก  ตอมาจึงไดมีการขยายและต้ังโรงงานผลิต
สายไฟฟาแรงสูง    สายไฟฟาชนิดและขนาดตางๆ เพ่ิมข้ึน  รวมท้ังการผลิตสายโทรศัพท โดยการรวม
ลงทุนกับตางชาติ เชน ญี่ปุน ไตหวัน และสหรัฐอเมริกา เปนตน 
  

4.4)  อุตสาหกรรมมอเตอรไฟฟา 
มอเตอรไฟฟาเปนเครื่องตนกําลังท่ีความตองการใชงานมีเพ่ิมสูงข้ึนมากท้ังทางดานอุตสาหกรรม

และเกษตรกรรม  แตเดิมมอเตอรไฟฟาตองนําเขามาจากตางประเทศท้ังสิ้น เม่ือป พ.ศ. 2515   บริษัท     
ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด  เป นบริษัทแรกท่ีขอรับการส ง เสริมการลงทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เพ่ือผลิตมอเตอรไฟฟาจําหนาย  ในระยะแรกสวนใหญเปนมอเตอร    
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ไฟฟาขนาดเล็ก  ตอมามีผูผลิตบางราย   ซึ่งทําการผลิตมอเตอรไฟฟาเปนสินคาหลัก  ไดผลิตมอเตอร    
ไฟฟาขนาดอื่นๆ เพ่ิมข้ึน ไดแก ขนาด 5 แรงมา  7.5 แรงมา และขนาด 10 แรงมา  ปจจุบัน ความตองการ
ใชมอเตอรไฟฟาชนิดตางๆ มีแนวโนมสูงข้ึน สวนใหญเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตางๆ 
และในทางเกษตรกรรมท่ีใชเครื่องจักรและเครื่องทุนแรงมากข้ึน  ตลอดจนเครื่องใชไฟฟาในบาน อาคาร
ท่ีตองใชมอเตอรไฟฟา เชน พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องสูบน้ํา เปนตน 

 
4.5) อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร 
อุตสาหกรรมผลิตตูเย็นและเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยไดขยายตัวและเติบโตอยางมากแต

ชิ้นสวนสําคัญ คือ คอมเพรสเซอรยังตองนําเขาจากตางประเทศท้ังสิ้น  ดังนั้น คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนจึงเรงรัดใหมีนโยบายผลิตชิ้นสวนในประเทศไทย โดยบริษัท กุลธรเคอร บ้ี จํากัด (มหาชน)           
ซึ่งดําเนินการผลิตคอมเพรสเซอรสําหรับตูเย็น  เพ่ือจําหนายใหกับผูผลิตตูเย็นในประเทศ ไดรับเลือกให  
เปนโครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน และตอมาบริษัท สยามคอมเพรสเซอร อุตสาหกรรม จํากัด           
ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทปูนซิเมนสไทย กับ บริษัท มิตซูบิชิอิเลคทริคคอรปอเรชั่น ประเทศ    
ญี่ปุน ไดผลิตคอมเพรสเซอรระบบโรตารี่ สําหรับเครื่องปรับอากาศข้ึนในประเทศในป 2533 ปจจุบันมีผู
ผลิตคอมเพรสเซอรในเมืองไทยประมาณ 5 ราย    โดยสวนมากเปนการผลิตคอมเพรสเซอรขนาดเล็ก สวน  
คอมเพรสเซอรท่ีใชกับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญยังตองนําเขาจากตางประเทศอยู 

อุตสาหกรรมการผลิตคอมเพรสเซอร  เปนอุตสาหกรรมท่ีมีสัดสวนการใชวัตถุดิบ / ชิ้นสวนใน
ประเทศ (Local Content) คอนขางมาก โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 85.00 และมีคาสูงสุดสูง รอยละ 95.00   
คาตํ่าสุดรอยละ 75.00  ท้ังนี้เนื่องจาก วัตถุดิบหลักๆ ของคอมเพรสเซอร เชน  มอเตอร และชิ้นสวนโลหะ 
ท่ีใชเปนสวนประกอบของคอมเพรสเซอร มีการผลิตภายในประเทศไดเกือบท้ังหมด 

อัตราของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตตอจํานวนผลผลิตท้ังหมดโดยเฉลี่ย 311.50 ppm 
โรงงานท่ีมีอัตราของเสียสูงท่ีสุดเทากับ 323.00 ppm และตํ่าสุดเพียง 300.00 ppm 

 
4.6)  อุตสาหกรรมเครื่องรับโทรทัศน 
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องรับโทรทัศนไดกอกําเนิดข้ึนในประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําในยุโรป 

และสหรัฐอเมริกา คือ เยอรมัน  อังกฤษ  และสหรัฐอเมริกา  แตในปจจุบันประเทศผูนําในอุตสาหกรรมนี้
ไดกระจายมาทางประเทศในทางเอเซีย  โดยมีญี่ปุนเปนผูนํา  ตามมาดวยสาธารณรัฐเกาหลี  ไตหวัน  และ
สิงคโปร  สําหรับประเทศไทยเครื่องรับโทรทัศนนั้น มีการนําเขามาจากตางประเทศท้ังหมด ต้ังแต ป พ.ศ.
2498 และในป พ.ศ.2507 ไดเริ่มต้ังสถานีแพรภาพโทรทัศนขาวดําเปน ครั้งแรก  ท้ังนี้ บริษัท ธานินทร 
อุตสาหกรรม จํากัด ไดเริ่มต้ังโรงงานประกอบเครื่องรับโทรทัศนขาวดํา  เพ่ือจําหนายเปนรายแรกใน
ประเทศไทย  ตอมาไดมีนักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนเพ่ิมอีกหลายรายและในป พ.ศ. 2511 ไดมี
การต้ังสถานีแพรภาพโทรทัศนสีเปนครั้งแรก  เปนผลใหมีการผลิตโทรทัศนสีมากข้ึนเปนลําดับ  จนใน     
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ปจจุบันเครื่องรับโทรทัศนท่ีผลิตเกือบท้ังหมดเปนเครื่องรับ โทรทัศนสี  ซึ่งสามารถผลิตไดขนาดต้ังแต    
4 นิ้ว ท่ีใชติดต้ังในรถยนต ไปจนถึงขนาด 29 นิ้ว ข้ึนไป 

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องรับโทรทัศน  เปนอุตสาหกรรมท่ีมีสัดสวนการใชวัตถุดิบ /ชิ้นสวน
ในประเทศ (Local Content) โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 39.88 และมีคาสูงสุดสูงรอยละ 60.00  ตํ่าสุด          
รอยละ 20.00  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการเลือกใชชิ้นสวนหลัก ไดแก หลอดภาพท่ีผลิตไดในประเทศ  หรือนําเขา
จากตางประเทศ 

อัตราของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตตอจํานวนผลผลิตท้ังหมดโดยเฉลี่ยรอยละ 1.33
โรงงานท่ีมีอัตราของเสียสูงท่ีสุดเทากับรอยละ 2.00 และตํ่าสุดเพียงรอยละ 1.00 

 
4.7)  อุตสาหกรรมแผนวงจรพิมพ 
อุตสาหกรรมแผนวงจรพิมพ (Printed Circuit Board: PCB) ประกอบดวย การออกแบบการผลิต

แผนลายวงจรพิมพ (Printed Wiring Board: PWB) แลวนํามาติดต้ังหรือสอดใสยึดติดเปนแผนรวมกับ    
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ท่ีดําเนินการผลิตโดยไดรับการสงเสริมการผลิตจาก BOI เริ่มข้ึนในปค.ศ.
1984  อุตสาหกรรมแผนลายวงจรพิมพภายในประเทศ  อาจแบงแยกออกเปนกลุม อุตสาหกรรมท่ีมี
ลักษณะแตกตางกัน 4 กลุม ไดแก อุตสาหกรรมผลิตเพ่ือวงจรตนแบบ  อุตสาหกรรมขนาดยอมผลิตเพ่ือ   
ปอนโรงงานประกอบภายในประเทศ  อุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ  ผลิตเพ่ือปอนอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ  และผลิตเพ่ืออุตสาหกรรมสงออก  อุตสาหกรรมแผนลายวงจรพิมพนี้ไมสามารถขยายตัว
โดยลําพังตนเองไดอยางมีเสถียรภาพ  จําเปนตองพ่ึงพิงและอาศัยการพัฒนาขยายตัวของอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อีกดวย ไดแก อุตสาหกรรมปลายน้ํา  อุตสาหกรรมตนน้ํา  อุตสาหกรรมสนับสนุน และ
รวมถึงสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิผลในการกําหนดนโยบาย เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

 
4.8)  อุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอรและช้ินสวน 
ผูประกอบการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและชิ้นสวนในประเทศไทย  สวนใหญเปนการลงทุน

ของชาวตางชาติ และไดรับสิทธิประโยชนการสงเสริมการลงทุนจากบีโอไอประมาณรอยละ 90 ของผลิต
ภัณฑท่ีผลิตไดถูกสงไปจําหนายตางประเทศ  ซึ่งเปนไปตามนโยบายของบริษัทแมท่ีมาลงทุนในไทย  เพ่ือ
ใชเปนฐานประกอบเพ่ือการสงออก การจัดการทางดานการตลาดสวนใหญดําเนินการโดยบริษัทแม  ซึ่งอยู
ในตางประเทศทําใหฐานการผลิตในประเทศไทยไมมีหนวยงานทางดานการตลาด การบริหารงานสวน
ใหญมีชาวตางชาติ ท่ีเปนผูบริหารในระดับสูง และระดับวิศวกร สําหรับพนักงานในสํานักงานและชาง
เทคนิคสวนใหญเปนคนไทย  สวนแรงงานท่ีอยูในสายการผลิตนั้นมีสัดสวนถึงรอยละ 90 ของพนักงาน
ท้ังหมด เปนคนไทย    ซึ่งไดรับคาจางเปนรายวัน และใชทักษะความชํานาญในการทํางาน โดยไมตอง
อาศัยความรูมากนัก  เนื่องจาก ข้ันตอนการผลิตสวนใหญเปนการใชแรงงานในการประกอบชิ้นสวน
วัตถุดิบท่ีนําเขาจากตางประเทศ  อยางไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและชิ้นสวน ดําเนิน 
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ไปคอนขางชาเม่ือเทียบกับประเทศสิงคโปร  ไตหวัน หรือแมกระท่ังมาเลเซีย ท่ีประสบความสําเร็จใน
อุตสาหกรรมนี้  ซึ่งแตเดิมมีการพัฒนาอยูในระดับเดียวกับไทยแตไดมีการพัฒนาข้ึนอยางมากในปจจุบัน 
ประเทศท้ังสามนี้ตางก็มีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกัน ออกไป  แตปจจัยหนึ่งท่ีสงผล       
ตอความสําเร็จเชนเดียวกัน คือ การประสานความรวมมือกันอยางจริงจังระหวางภาครัฐบาลและเอกชนใน
การแกไขปญหา 

อุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร  เปนอุตสาหกรรมท่ีมีสัดสวนการใชวัตถุดิบ / ชิ้นสวนใน
ประเทศ (Local Content) โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 46.67 และมีคาสูงสุดสูงรอยละ 50.00  ตํ่าสุด              
รอยละ 40.00 

อัตราของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตตอจํานวนผลผลิตท้ังหมดโดยเฉลี่ยร อยละ 1.99
โรงงานท่ีมีอัตราของเสียสูงท่ีสุดเทากับรอยละ 3.80 และตํ่าสุดเพียงรอยละ 0.43 

 
5. โครงการศึกษาผลกระทบตออุตสาหกรรมไทยและเสนอแนวทางในการรับมือกับมาตรการภายใต

ระเบียบ WEEE และ RoHS ของสหภาพยุโรป   
 จัดโดย สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  เสนอตอ กรมการคาตางประเทศ  ผลการศึกษาของ
โครงการ พบวา มาตรการภายใตระเบียบ  WEEE และ RoHS ของสหภาพยุโรป มีผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ของประเทศไทย ทางดานตางๆ อาทิ ความสามารถใน
การสงออก ดานตนทุนการผลิต  ดานความสามารถในการประกอบการของผูผลิตและการลงทุน ซึ่ง
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

1) ประเทศไทยเสีย เปรียบทางการคากับประเทศในกลุมสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ
คาธรรมเนียมในการจัดการเศษเหลือท้ิงของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากสินคา
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจากประเทศไทยท่ีสงเขาไปในตลาดในกลุมประเทศสหภาพยุโรป
จะตองเสียคาธรรมเนียมในการจัดการเศษเหลือท้ิงตามมาตรการภายใตระเบียบ WEEE แตสินคาท่ีนําเขา
จากกลุมประเทศสหภาพยุโรปมายังประเทศไทยไมตองเสียคาธรรมเนียมอยางเดียวกัน เพราะประเทศไทย
ยังไมมีกฎหมายใชบังคับ 

2) กอใหเกิดผลกระทบตอตนทุนการผลิต เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสจะตองมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี และกระบวนการผลิต เพราะตอง
หาสารทดแทนท่ีทําใหประสิทธิภาพของผลิตภัณฑยังคงเดิมหรือดีข้ึน ตามมาตรการภายใตระเบียบ RoHS 
ท่ีหามใชสารเคมีอันตราย หรือถึงแมจะสามารถหาสารทดแทนสารตองหามได แตก็ไมสามารถทําให
ผลิตภัณฑใหมมีประสิทธิภาพการทํางานไดเทาเทียมกับผลิตภัณฑเดิม และนอกจากการหาสารทดแทน
แลว ผูผลิตยังตองมีการออกแบบผลิตภัณฑใหม หรือมีการเลือกใชวัสดุสวนประกอบของผลิตภัณฑ
ดังกลาวใหสามารถนํากลับมาใชซ้ํา รีไซเคิล หรือนํากลับมาคืนสภาพเม่ือผลิตภัณฑดังกลาวกลายสภาพ
เปนซาก/เศษเหลือท้ิง 
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3) ความสามารถในการประกอบการของผูผลิตในแตละประเภทจะไดรับผลกระทบใน

ลักษณะท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 
 - ผูประกอบการรายใหญท่ีเปนของตางชาติจะไดรับผลกระทบหรือไมนั้นข้ึนอยู

กับนโยบายของบริษัทแมในตางประเทศ คือ ถาบริษัทแมมีนโยบายในการจะสงออกผลิตภัณฑไปยัง
ประเทศกลุมสหภาพยุโรป บริษัทแมก็จะมีการเตรียมความพรอมท้ังทางดานเทคโนโลยี และเงินลงทุนใน
การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีมีความสอดคลองตามระเบียบ WEEE และ RoHS 
รวมท้ังมีระบบการจัดการเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบของ WEEE 
และทําการถายทอดมายังบริษัทลูกในประเทศไทยก็ทําใหผลิตภัณฑสามารถสงออกได แตถามีนโยบายท่ี
จะยายฐานตลาดสงออกก็ไมจําเปนตองทําการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต และเทคโนโลยี แตก็อาจจะ
ตองเสี่ยงกับการแขงขันกับคูแขงท่ีมีความคิดท่ีจะยายฐานการผลิตเชนเดียวกัน หรืออีกทางหนึ่งหากบริษทั
แมคาดวาตนทุนท่ีลงทุนเพ่ือการปรับตัวไมคุมกับกําไรก็อาจยายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยได  

 - บริษัทผูผลิตและสงออกของไทยหรือผูผลิตชิ้นสวนรายยอยของไทยจะไดรับ
ผลกระทบหากยังคงสงออกผลิตภัณฑไปยังประเทศกลุมสหภาพยุโรป เนื่องจากจะตองใชเวลาในการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต รวมท้ังเงินลงทุนยังมีจํากัดเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทตางชาติ แต
ก็มีความคลองตัวในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑมากกวาบริษัทตางชาติเพราะสามารถตัดสินใจ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเองได   

 - บริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสในประเทศ จะไดรับผลกระทบอยางมากในการท่ีจะปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต และ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑใหมีความสอดคลองกับระเบียบ WEEE และ RoHS เพราะยังขาดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับระเบียบ WEEE และ RoHS ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ รวมท้ังยังขาดแคลนงบประมาณและความรูทางดานเทคโนโลยี ดังนั้นถาบริษัทขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กไมสามารถปรับตัวใหสามารถแขงขันกับคูแขงรายอื่นได อาจจะถึงกับตองปดกิจการ 

ซึ่งผลกระทบดังกลาวขางตนนํามาสูการจัดทําแนวทางใหแกอุตสาหกรรมผลิต
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังภาครัฐท่ีเกี่ยวของนําไปประยุกตใชใหสามารถรองรับ
ผลกระทบของระเบียบ WEEE และ RoHS จนสามารถแขงขันกับประเทศคูแขงอื่นได รวมท้ังจะเปน
อุตสาหกรรมประเภทหนึ่งท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในการท่ีใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และไม
กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม โดยแนวทางในการรับมือกับมาตรการภายใตระเบียบ WEEE และ RoHS 
จะแบงออกเปน 2 ดาน คือ ดานนโยบายและกฎหมาย และดานเทคนิค เทคโนโลยี และบุคลากร ซึ่ง
รายละเอียดของแนวทางในแตละดานมีดังนี้ 

 แนวทางการรับมือทางดานนโยบายและกฎหมาย 
(1) ควรออกกฎหมายท่ีคลายคลึงกับระเบียบ WEEE และ RoHS เพ่ือให

อุตสาหกรรมในประเทศสามารถดําเนินธุรกิจแขงขันกับตางชาติ พรอมๆกับดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมควบคูไปดวย  รวมท้ังเปนการคุมครองไมใหประเทศไทยเปนแหลงรองรับการระบายสินคาท่ี 
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มีคุณภาพตํ่า หรือสินคาไมไดคุณภาพ ซึ่งจะทําใหรัฐบาลไมตองจัดสรรงบประมาณมาจัดการซากสินคา
ดังกลาว  

และสําหรับกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียกคืนเศษซากเหลือท้ิงควรจะ
เกี่ยวของกับทุกฝาย ท้ังผูผลิต ผูจําหนาย ผูนําเขา และผูบริโภค โดยใหแตละฝายมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบคาใชจายตามสัดสวนของผลประโยชนท่ีแตละฝายไดรับอยางเปนธรรม โดยระบบการจัดการ
ซากผลิตภัณฑไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (การจัดระบบการจัดเก็บ การคัดแยก  การรีไซเคิล และการกําจัด) 
ของไทยอาจทําไดหลายรูปแบบ เชน การจัดเก็บเปน Product Charge แลวนําเขาเปนกองทุนในการจัดการ 
หรืออาจเก็บเปนระบบ Deposit-refund หรือ Emission Charge ก็ได หรืออาจเก็บเปนภาษีสรรพสามิต
สําหรับสินคาท่ีกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม  

นอกจากออกกฎหมายสําหรับอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑไฟฟา  และ
อิเล็กทรอนิกสท่ีไดกลาวมาในเบ้ืองตนเทานั้น ประเทศไทยควรจะเตรียมกฎหมายใหครอบคลุมใน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประเภทอื่นดวย เนื่องจากในภายหลังอาจถูกบังคับโดยกฎหมายท่ีคลายคลึงกัน 
   (2) ควรมีการจัดทํา Road Map ดานการจัดการเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑ
ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสของไทย และดานการพัฒนาสินคาเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสปลอด
สารพิษ 
   (3) หนวยงานภาครัฐควรเรงออกมาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือใหครอบคลุม
สินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหมากท่ีสุด เพ่ือเปนแนวทางใหรัฐบาลสามารถตรวจสอบและจับ
สินคานําเขาท่ีมีมาตรฐานตํ่ากวาท่ีควรเปน  
   (4) แกไขโครงสรางภาษี และออกนโยบายลดภาษีเครื่องจักรท่ีสงเสริม
ใหภาคธุรกิจเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตได 

 
 แนวทางการรับมือทางดานเทคนิค เทคโนโลยี และบุคลากร  

   (1) ใช วิธีการ ปร ะ เมิน วัฏ จักร ชี วิตของผ ลิตภัณ ฑ  (Life Cycle 
Assessment) เพ่ือใหสามารถนํามาประยุกตใชในการออกแบบผลิตภัณฑท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด และเพ่ือใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคามากท่ีสุดเชนกัน โดยจะทําการศึกษา
ผลกระทบตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑต้ังแตการไดมาของวัตถุดิบ ในระหวางการผลิต การขนสง ในชวง
การใชงานผลิตภัณฑ  และชวงท่ีเปนเศษซากเหลือท้ิง วามีชวงใดท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
และชวงใดท่ีมีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองไมคุมคา เม่ือทราบผลกระทบแลวก็จะนํามาสูมาตรการ/
วิธีการลดผลกระทบ และเพ่ิมความสามารถในการใชทรัพยากร 
   (2) รัฐบาลควรติดตอประสานงานกับผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ WEEE 
และ RoHS เพ่ือทําความเขาใจในรายละเอียดของระเบียบท้ังสองฉบับ และนํามาประชาสัมพันธให
ผูประกอบการรายใหญ และรายยอยในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส
ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ WEEE และ RoHS เพ่ือใหเขาใจรายละเอียดท่ีถูกตองมากท่ีสุด รวมท้ัง 
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ควรสนับสนุน และเผยแพรขอมูลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหผูประกอบการไดรับทราบ และนําไป
พัฒนาผลิตภัณฑของผูประกอบการ อีกท้ังรัฐบาลควรสนับสนุนใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสทําการพัฒนาปรับปรุงงานวิจัยใหทันสมัยอยูเสมอ 
   (3) ผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสไมวา
จะมีขนาดเล็ก หรือขนากใหญควรจะรวมมือกัน และรวมมือกับภาครัฐในการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต และปรับปรุงผลิตภัณฑของไทยใหสามารถประยุกตใชไดในภาคอุตสาหกรรมอยางแทจริง และ
แขงขันกับคูแขงตางชาติได  
   (4) ผูประกอบการ และหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของควรใหความรู และ
สงเสริมการพัฒนาบุคลกรภายในองคกร และของประเทศใหมีความรูความสามารถในการวิจัย และพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ 
  และนอกจากแนวทางในการรับมือกับมาตรการภายใตระเบียบ WEEE และ RoHS ดังท่ี
กลาวมาแลวนั้น ยังมีขอเสนอแนะในการจัดต้ังหนวยงาน 4 หนวย เพ่ือชวยใหอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสมีความสามารถในการสงออกสินคาไปยังประเทศกลุมสหภาพยุโรป 
และสามารถแขงกับคูแขงทางการคาในตางประเทศได คือ 
   หนวยงานกลางท่ีมีความรูความชํานาญในเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญใน
ดานการออกแบบบริหารจัดการเกี่ยวกับการหามใชสารโลหะหนักท่ีเปนอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส หรือเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสปลอด
สารพิษ โดยใหมีคณะทํางานท่ีประกอบดวยตัวแทนจากผูประกอบการ ตัวแทนจากภาครัฐ และตัวแทน
จากองคกรวิจัย 
   หนวยงานกลางเพ่ือรวบรวมขอมูลในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส รวมท้ังเก็บรวบรวมฐานขอมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑในแตละชนิดท่ีอยูใน
กลุมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส (LCA : Life Cycle Assessment) และนําขอมูลท่ีทํา
การเก็บรวบรวมไดเผยแพรใหแกผูประกอบการของไทย 
   หนวยงานท่ีกําหนดมาตรฐานในการทดสอบผลิตภัณฑ และหนวยงานท่ี
ตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑวาไมมีสารอันตรายท่ีกําหนดในระเบียบ RoHS กอนสงสินคาไปยังประเทศ
กลุมสหภาพยุโรป 
   หนวยงานกลางท่ีทําหนา ท่ีในการจัดการเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส โดยอาจเกิดข้ึนจากหลายรูปแบบ อยางเชน เกิดจากการท่ีผูผลิตรวมตัว
กันออกคาใชจาย และใหรัฐบาลสนับสนุนเงินคาใชจายบางสวน แลวต้ังเปนหนวยงาน/กองทุนข้ึนมาดูแล
จัดการเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส ซึ่งรูปแบบนี้จะเปนการบริหารจัดการ
กองทุนแบบลูกผสม คือ มีท้ังบุคลากรจากท้ังภาครัฐ และเอกชนเปนผูบริหาร และทําหนาท่ีจัดเก็บเงินจาก
ผูผลิต และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ สวนดานจัดเก็บจะใหหนวยงานทองถิ่นท่ีมีหนาท่ีจัดเก็บของเสียอยูแลว
ดําเนินงาน แตใชเงินจากกองทุนเปนคาใชจายในการจัดเก็บ เปนตน 
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6.       โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบจากกากอุตสาหกรรม   
 จัดโดย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เสนอตอ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมืองแร  กระทรวง
อุตสาหกรรม (กันยายน 2549)  ไดศึกษาจัดเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโลหะท่ีไมใชเหล็กซึ่งมีความ
ตองการและนํามาใชสูง ซึ่งไดแก  (1) โลหะและโลหะผสมของทองแดง (2) โลหะและโลหะผสมของ
อะลูมิเนียม (3) โลหะและโลหะผสมของสังกะสี และ (4) โลหะและโลหะผสมของตะกั่ว  เพ่ือนํามา
วิเคราะหเพ่ือคัดเลือกโลหะท่ีมีศักยภาพและมีความเปนไปไดสูงสุดในการจัดการ และหมุนเวียนนํา
กลับมาใชท้ังในเชิงเศรษฐศาสตรและเทคโนโลยี  
 โลหะทองแดงเปนโลหะท่ีไมใชเหล็กท่ีมีความตองการนํามาใชงานในลักษณะท่ีเกือบจะเปน
โลหะทองแดงบริสุทธิ์  โดยมีการเติมธาตุผสมนอยมาก ทองแดงในรูปวัตถุดิบต้ังตนท่ีนําเขาจาก
ตางประเทศเกือบท้ังหมดอยูในรูปของทองแดงคาโทดสําหรับการหลอม และทองแดงเสนสําหรับการรีด
ลดขนาด ใชเปนวัตถุดิบต้ังตนสําหรับการผลิตสินคา และผลิตภัณฑพ้ืนฐานในกลุมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (สายไฟและตัวนํา) ท้ังในบานเรือนและอุตสาหกรรม 
การใชงานทองแดงบริสุทธิ์จะกระจายอยูในกลุมอุตสาหกรรมหลัก 3 กลุมไดแก อุตสาหกรรมผลิตสายไฟ 
ตัวนํา และทอทองแดงสําหรับระบบทําความเย็น 
 แมวาแหลงกําเนิดเศษโลหะในรูปของกากอุตสาหกรรมจะมีความชัดเจนและติดตามได แตการ
ไหลหรือเสนทางของเศษโลหะเหลานี้มีความซับซอนมาก ปจจัยสําคัญอยูท่ีการรวบรวม (Collection) เศษ
โลหะซึ่งกระทําโดยผูรับซื้อเศษโลหะรายยอยท่ีขาดความเขาใจ และการขาดเครื่องมือและสถานท่ีเก็บท่ี
เหมาะสม ทําใหเศษโลหะตางประเภทหรือตางชั้นคุณภาพเกิดการปะปนกัน และเกิดการปะปนกันระหวาง
เศษโลหะจากกากอุตสาหกรรมกับเศษโลหะจากผลิตภัณฑท่ีหมดอายุ (เศษโลหะเกา)   เหลานี้ทําใหเกิด
ปญหาในการจัดการและรีไซเคิลในลําดับตอไป อาทิเชน การยอยขนาด และการคัดแยก เปนตน   รวมท้ัง
การท่ีมีธุรกิจสงออกเศษโลหะรายใหญท่ีรับซื้อเศษโลหะจากผูรวบรวมและคัดแยกรายยอย และลักษณะ
โครงสรางทางธุรกิจเชนนี้กอใหเกิดความยากในการจัดการและรวบรวมเศษโลหะสําหรับการรีไซเคิลใน
ประเทศ  

จากการวิเคราะหเพ่ือประเมินศักยภาพของการรีไซเคิลโลหะท่ีไมใชเหล็กท้ังสี่ประเภทขางตน 
พบวา เศษโลหะทองแดงเปนโลหะท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดเปนอันดับแรกโดยมีปจจัยสนับสนุนจาก
มูลคาการสงออกเศษโลหะ และความยากงายในการดึงเศษโลหะออกจากเสนทางการไหลเดิมเปนหลัก   
เนื่องจากโลหะทองแดงท่ีเปนสินคาหลักท้ังในดานราคาและความตองการ (ทองแดงคาโทด)   การรีไซเคิล
เศษโลหะของทองแดงจึงมุงเนนไปท่ีการผลิตโลหะทองแดงจากเศษโลหะท่ีมีความพรอมกอนท่ีจะทําให
บริสุทธิ์และความสะอาดในระดับสูงโดยมักมีท่ีมาของเศษเหลือจากกลุมอุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟาและ
ตัวนํา และกลุมอุตสาหกรรมผูผลิตทอทองแดงและแปรรูปทอทองแดงสําหรับระบบทําความเย็น ตัวเลข
ประมาณการของการกําเนิดกากอุตสาหกรรมในรูปเศษโลหะทองแดงความบริสุทธิ์สูงเฉพาะกลุม
อุตสาหกรรมท้ังสองอยูท่ี 22,600 ตันตอป   โดยท่ีมีการสงเศษโลหะนี้ออกตางประเทศ (ท้ังจากขอกําหนด
ของ BOI และสงออกเอง) อยูถึง 16,000 ตัน หรือกวารอยละ 70 ตัวเลขนี้เม่ือรวมกับเศษโลหะทองแดง 
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ความบริสุทธิ์สูงจากแหลงกําเนิดอื่นจึงนาจะอยูในปริมาณท่ีสูงกวาตัวเลขนี้โดยการประมาณการของ
คณะวิจัยบงชี้วา การสงออกเศษโลหะทองแดงความบริสุทธิ์สูงนาจะอยูท่ีกวา 45,000 ตันตอป ดังนั้น หาก
พิจารณาความสูญเสียจากการนําเขาทองแดงปริมาณนี้เพียงอยางเดียวกลับเขามาในรูปทองแดงคาโทดจะมี
มูลคาการนําเขาสูงกวา 10,000 ลานบาท 

คณะผูวิจัยไดประเมินความเปนไปไดของกระบวนการตางๆ ในการรีไซเคิลเศษโลหะทองแดง 
และไดสรางแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรสําหรับการประเมินกระบวนการท่ีมีความเปนไปไดสูงสุด (Pre-
Feasibility Study) พบวา กระบวนการผลิตทองแดงคาโทดจากเศษทองแดงความบริสุทธิ์สูง (ท่ีมีการ
ปนเปอนและปะปนกับเศษทองแดงชนิดอื่นนอยท่ีสุด) เปนกระบวนการท่ีมีผลตอบแทนและความ
เหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตรมากท่ีสุด โดยท่ีวัตถุดิบสําหรับการรีไซเคิลจะไดจากเศษโลหะในรูปของ
สายไฟฟาและทอทองแดงของระบบทําความเย็น  
 อยางไรก็ตามปญหาและอุปสรรคของการรีไซเคิลเศษโลหะทองแดงประกอบดวย ขอจํากัด
ทางดานราคา และผลตางของราคาทองแดงคาโทดกับเศษโลหะทองแดงในตลาดโลก อีกท้ังยังมีความเสี่ยง
ในดานปริมาณเศษโลหะทองแดงสําหรับปอนเขากระบวนการรีไซเคิล  โดยท่ีปริมาณของเศษทองแดงนั้น
ตองอาศัยมาตรการในหลายดานจากภาครัฐเพ่ือสนับสนุน อาทิเชน การลดหยอนขอจํากัดของ BOI และ
การควบคุมการสงออกเศษโลหะท่ีสามารถรีไซเ คิลกลับมาเปนวัตถุ ดิบสําหรับอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ 
 ภาพรวมของการจัดการบริหารกากอุตสาหกรรมท่ีเปนโลหะทองแดงนั้น จะตองรวมการบริหาร
ในระดับองครวมท่ีเรียกวา Integrated  Waste Management เพ่ือลดผลกระทบทางออมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการจัดการในทุกๆ ดาน  ในกรณีของเศษโลหะทองแดง การบริหารจัดการไมสามารถ
กระทําไดแตเพียงเฉพาะเศษโลหะชนิดนี้แตเพียงอยางเดียว  แตตองการภาพรวมซึ่งตองครอบคลุมเศษ
โลหะเกา (Old Scrap) และผลิตภัณฑท่ีหมดอายุแลว อาทิเชน เครื่องทําความเย็นและอุปกรณไฟฟาท่ีมี
ทองแดงเปนองคประกอบ  ข้ันตอนสําคัญอันไดแก การจัดเก็บรวบรวม  กระบวนทางกายภาพ  และการ
คัดแยก  ซึ่งเปน 3 ข้ันตอนหลัก กอนการรีไซเคิลและการนํากลับมาใชใหม จําเปนจะตองไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ  กระทรวงอุตสาหกรรมจะตองมีหนวยงานกลางท่ีสามารถทําหนาท่ีหลัก อันไดแก  
(1) ใหความรูและประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการแบบองครวม  
(2) เปนแหลงขอมูลในดานเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตรท่ีเกี่ยวของ และ (3) จัดการและควบคุมเพ่ือให
กิจกรรมในแตละดานมีความสอดคลองกัน 
 นอกจากนี้ภารกิจท่ีสําคัญของทางรัฐ คือ การจัดทํากฎหมายแมบทในระดับพระราชบัญญัติท่ีจะ
เปนหลักสําหรับกฎหมายลูก สําหรับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลซึ่งจะครอบคลุมเศษโลหะจากกาก
อุตสาหกรรม  โดยกิจกรรมหลักท่ีจะตองกระทําควบคูกันไป คือ การสรางมาตรฐานจําแนกชนิดละ
ประเภทของเศษโลหะเหลือใชเพ่ือลดการปนเปอนและปะปน และการสนับสนุนผูประกอบการเอกชน
จัดต้ังโรงงานรีไซเคิลครบวงจรในลักษณะนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทาง 
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7.     โครงการนํารองเพ่ือการรีไซเคิลแนวทางการจัดการซากหลอดฟลูออเรสเซนตในประเทศไทย   
 จัดโดย บริษัท โคคุไซ โคเกียว จํากดั  เสนอตอ กรมควบคุมมลพิษ  
 จากการศึกษาโครงการจัดทํามาตรการเรียกคืนซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา ในป 2546 มีปริมาณซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เกิดข้ึนประมาณ 60,000 ตัน และพบวารอยละ 80 ของ
ปริมาณซากท่ีเกิดข้ึนนี้สามารถนําไปรีไซเคิลได    อยางไรก็ตาม ซากและผลิตภัณฑเหลานี้ยังขาดการ
จัดการท่ีเหมาะสม โดยพบวา รอยละ 90 ยังถูกกําจัดไปพรอมกับมูลฝอยท่ัวไปของชุมชน ซึ่งระบบการ
จัดการของชุมชนดังกลาวไมไดออกแบบไวเพ่ือรองรับของเสียอันตราย โดยซากหลอดฟลูออเรสเซนตซึ่ง
ถือเปนซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสประเภทหนึ่งท่ีมีลักษณะปญหาเชนเดียวกับท่ีได
กลาวขางตน คือ ระบบการเก็บรวบรวมเพ่ือนําเขาสูกระบวนการกําจัดยังทําไดไมครอบคลุมทุกประเภท
แหลงกําเนิด จึงทําใหซากหลอดฟลูออเรสเซนตปะปนไปกับขยะมูลฝอยท่ัวไป และถูกท้ิงไวใน
สิ่งแวดลอมท่ีอยูนอกระบบ 
 ดังนั้นกรมควบคุมมลพิษ โดยสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย จึงพิจารณาจัดทํา
โครงการนํารองเพ่ือการรีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนตในประเทศไทย เพ่ือเปนตนแบบในการจัดการซาก
หลอดฟลูออเรสเซนตอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม ภายใตกรอบความ
รวมมือในดานสิ่งแวดลอมและพลังงานระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุน และองคการสงเสริมการคา
ตางประเทศของญี่ปุน (Japan External Trade Organization : JETRO) เปนผูประสานงานหลัก และใหการ
สนับสนุนการศึกษาของโครงการ และจากผลการศึกษาของโครงการดังกลาวมีประเด็นหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 7.1  แหลงกําเนิด และการประเมินปริมาณซากหลอดฟลูออเรสเซนต 
  1) แหลงกําเนิดซากหลอดฟลูออเรสเซนต 
   แหลงกําเนิดซากหลอดฟลูออเรสเซนตสามารถแบงเปน 3 แหลงใหญ คือ 
แหลงกําเนิดประเภทชุมชน แหลงกําเนิดขนาดใหญ และแหลงกําเนิดประเภทกิจการขนสงมวลชน และ
อื่นๆ และในแตละแหลงสามารถจัดแบงเปนประเภทยอยไดดังนี ้

 แหลงกําเนิดประเภทชุมชน คือ บานพักอาศัย 
 แหลงกําเนิดขนาดใหญ คือ  

- อาคารสํานักงานท้ังขนาดเล็ก และขนาดใหญ ซึ่งเปน  
ของสวนราชการ และเอกชน 

- อาคารอยูอาศัยรวม 
- โรงแรม 
- โรงงานอุตสาหกรรม 
- สถานศึกษา/โรงพยาบาล 
- หางสรรพสินคา และดิสเคานสโตร 
- ศูนยการประชุม/จัดนิทรรศการ 
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 แหลงกําเนิดประเภทกิจการขนสงมวลชนและอ่ืน  ๆ

- กิจการขนสงมวลชน เชน รถโดยสารประจําทาง 
รถไฟดีเซลราง รถไฟฟา ทาอากาศยาน สถานีขนสง 

- ปายรถโดยสารประจําทาง 
- ถนนสาธารณะ 
- สถานีบริการน้ํามัน 
- รานสะดวกซื้อ 

 
  2) การประเมินปริมาณซากหลอดฟลูออเรสเซนต 
   สําหรับการประเมินปริมาณซากหลอดฟลูออเรสเซนตจะประเมินจากปริมาณ
การใชหลอดฟลูออเรสเซนตภายในประเทศ และอายุการใชงานของหลอดฟลูออเรสเซนต ซึ่งปริมาณการ
ใชหลอดฟลูออเรสเซนตจะประเมินจากปริมาณหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีจําหนายในประเทศ รวมกับ
ปริมาณการนําเขาหลอดฟลูออเรสเซนต และในสวนการประเมินอายุการใชงานของหลอดฟลูออเรสเซนต
จะประเมินจากอายุการใชงานท่ีบริษัทผูผลิตระบุไวบนฉลากของหลอดฟลูออเรสเซนตและเลือกคาท่ี
กําหนดไวนอยท่ีสุดมาใชในการประเมิน จากนั้นนํามาประเมินรวมกับจํานวนชั่วโมงการใชงานของ
ผูบริโภคท่ีไดจากการสํารวจภายใตโครงการ เพ่ือนํามาหาอายุการใชงานเฉลี่ยของหลอดฟลูออเรสเซนต 
ซึ่งจากการสํารวจพบวา จํานวนชั่วโมงการเปดใชงานโดยเฉลี่ยเทากับ 13 ชั่วโมง/วัน และเปด 6 วันตอ
สัปดาห หรือคิดเปน 4,056 ชั่วโมง/ป  
 

7.2 การเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัดซากหลอดฟลูออเรสเซนทตของประเทศไทยในปจจุบัน 
 ในปจจุบันการเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัดซากหลอดฟลูออเรสเซนตจากแหลงกําเนิด 2 
ประเภทหลัก คือ แหลงกําเนิดประเภทชุมชน และแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 
  การเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัดซากหลอดฟลูออเรสเซนตจากแหลงกําเนิดประเภท 
                             ชุมชน 
  สําหรับซากหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดประเภทชุมชน (แหลงกําเนิด 3 
แหลงใหญ คือ แหลงกําเนิดประเภทชุมชน แหลงกําเนิดขนาดใหญ และแหลงกําเนิดประเภทกิจการขนสง
มวลชน และอื่นๆ ดังท่ีกลาวในหัวขอ 3.2.1.1 ยกเวนโรงงานอุตสาหกรรม) จะถูกเก็บรวบรวม และขน
สงไปไวยังสถานท่ีกําจัดขยะ และรอการกําจัด โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละพ้ืนท่ี และในสวน
การกําจัดซากหลอดฟลูออเรสเซนตจะทําการกําจัดรวมไปพรอมกับขยะมูลฝอยท่ัวไป ยกเวนพ้ืนท่ีใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากยังขาดความพรอมทางดานงบประมาณ และบุคลากร สําหรับพ้ืนท่ีใน
กรุงเทพมหานครจะมีศักยภาพในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือวาจางบริษัทเอกชนใหกําจัดซากหลอด    
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ฟลูออเรสเซนตอยางถูกวิธี และปลอดภัย 
  

 การเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัดซากหลอดฟลูออเรสเซนตจากแหลงกําเนิดประเภท 
                             โรงงานอุตสาหกรรม 
  การเก็บรวบรวม  ขนสง และกําจัดซากหลอดฟลูออเรสเซนตของโรงงานอุตสาหกรรม 
จะใชวิธีวาจางบริษัทเอกชนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการรับบริการกําจัดสิ่ง  ปฎิกูลหรือวัสดุท่ีไมใช
แลวตามประกาศสํานักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน ไดแก บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) หรือ GENCO บริษัท โปรเฟสชั่น-แนล เวสต เทคโนโลยี (1999) จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งบริษัทท้ังสองแหงดังกลาวยังใหบริการดานเก็บรวบรวม และขนสงซากหลอดฟลูออเรส
เซนตดวย และนอกจากบริษัทท่ีใหบริการท้ังการเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัดซากหลอดฟลูออเรสเซนต
แลว ปจจุบันยังมีบริษัทเอกชนท่ีดําเนินการเฉพาะการเก็บรวบรวม และขนสง รวมท้ังดําเนินการเฉพาะการ
กําจัดกากอุตสาหกรรม 
  และในสวนการกําจัดซากหลอดฟลูออเรสเซนตจะกําจัดดวยการปรับเสถียร และวิธีทํา
ใหเปนของแข็ง (Solidification) กอนจะนําไปฝงกลบยังหลุมฝงกลบกากอุตสาหกรรม 
 
 7.3 แนวทางการจัดการซากหลอดฟลูออเรสเซนต 
 จากการจัดการซากหลอดฟลูออเรสเซนตของประเทศไทยในหัวขอท่ีแลว พบวาแหลงกําเนิด
ประเภทชุมชนโดยสวนใหญยังคงกําจัดซากหลอดรวมกับขยะมูลฝอยท่ัวไป ซึ่งเปนการกําจัดท่ีไมถูกวิธี 
เปนอันตรายตอสุขภาพ และมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม แตก็จะมีซากหลอดจากแหลงกําเนิดประเภท
ชุมชนบางสวน และจากแหลงกําเนิดประเภทอุตสาหกรรมท่ีทําการรวบรวม และนําไปกําจัดอยางถูกวิธี 
และปลอดภัย แตก็จะเห็นวาการจัดการซากหลอดในปจจุบัน จะใชเพียงวิธีการกําจัดซากเทานั้น ซึ่งเปน
การใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีไมคุมคา และจากการพิจารณาถึงสวนประกอบของซากหลอดพบวา 
สวนประกอบบางสวนสามารถนํามารีไซเคิล และนํากลับมาใชประโยชนใหมได ทางกรมควบคุมมลพิษ
จึงศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังโรงงานรีไซเคิลข้ึนในโครงการนี้ ซึ่งผลการ  ศึกษาพบวา อัตรา
คาธรรมเนียมในการรีไซเคิลซากหลอดฟลูออเรสเซนตจะมีคาใชจายสูงกวาการกําจัด นอกจากนี้คาขนสง
ซากหลอดฟลูออเรสเซนตเพ่ือนําไปรีไซเคิลยังสูงคงกวาการขนสงเพ่ือนําไปกําจัดดวยเชนกัน  รวมท้ังใน
การรีไซเคิลยังมีขอจํากัดของความคุมทุนทางเศรษฐศาสตร ในการท่ีจะตองเก็บรวบรวมซากหลอดฟลูออ
เรสเซนตเขาสูกระบวนการผลิตไมนอยกวารอยละ 33 ของปริมาณซากหลอดท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน ซึ่งปริมาณ
ดังกลาวมีปริมาณมากกวาความสามารถในการรวบรวมซากไปกําจัดในปจจุบัน และจากผลการศึกษานี้ได
ใหขอเสนอเกี่ยวกับการรวบรวมซากหลอดฟลูออเรสเซนตและวิธีการหางบประมาณและเงินลงทุนในการ
จัดต้ังโรงงานรีไซเคิล ไดแก 
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   - ควรออกกรอบขอกฎหมายท่ีจําเปน เพ่ือชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของ
การรีไซเคิล ใชในการควบคุมแหลงกําเนิดประเภทตางๆ ไมใหท้ิงซากหลอดไปสูสิ่งแวดลอมภายนอก 
และเพ่ือใหแนใจวาสามารถเก็บรวบรวมซากหลอดใหสามารถปอนเขาสูโรงงานรีไซเคิลไดอยางเพียงพอ  
   - ควรมีการกระตุนสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหเกิดข้ึนในทุกภาค
สวนในสังคม และสนับสนุนหนวยงานทองถิ่นท่ีมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมซากหลอด ท้ัง
ดานเทคนิค และงบประมาณ 
   - การใชวิธีเรียกเก็บราคาคารีไซเคิลรวมไปกับราคาขายผลิตภัณฑ
หลอดฟลูออเรสเซนต แตวิธีดังกลาวก็มีท้ังขอดี และขอเสียซึ่งจะตองมีการพิจารณากอนหากจะมีการ
นํามาใช แตอยางไรก็ตามวิธีนี้จะเกี่ยวของกับผลประโยชนหรือรายไดของโรงงานรีไซเคิลโดยตรง  
    สวนการคืนเงินคารีไซเคิลบางสวนใหกับผูที่นําซากหลอดฟลูออ
เรสเซนตมาคืนนั้น เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถชวยใหการเก็บรวบรวมซากหลอดทําไดมากข้ึน แมวาวิธีการ
ดังกลาวอาจทําใหโรงงานรีไซเคิลเสียคาใชจายท่ีมากข้ึนดวยก็ตาม 
   - การลดคาใชจายในสวนของเงินลงทุนเริ่มตน โดยการใหภาครัฐ
สนับสนุนดานการเงิน โดยอาจอยูในรูปของเงินชวยเหลือบางสวน หรือจัดหาพ้ืนท่ีในการกอสรางโรงงาน 
ซึ่งหากลดคาใชจายในสวนนี้ลงจะสงผลใหสถานการณเงินของโครงการดีข้ึน และยังชวยใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในการรีไซเคิลในอัตราท่ีตํ่าลงดวย 
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