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การศึกษาสภาพการจัดการขยะอิ เล็กทรอนิ กส์ในสถานศึกษา
ประทีป เลิศชัยประเสริฐ1* และ ณมน จีรงั สุวรรณ 2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา โดยมีขนั ้ ตอนการวิจยั 3
ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) ศึกษาประเภทของขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่มี ใี นสถานศึกษา 2) ศึกษาสภาพการดําเนินงานตามกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 หรือ Smart
Thailand 2020) ในยุทธศาสตร์ท่ี 7.2 ของสถานศึกษา และ 3) ศึกษาวิธกี ารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้ าที่ปฏิบตั ิการที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ในหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องรับผิดชอบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 8 ท่าน จาก 4 มหาวิทยาลัย
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหา และค่าร้อยละ
ผลการวิจ ยั พบว่า 1)
ขยะอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ท่ีม ีในสถานศึก ษาจําแนกเป็ น 8 ประเภท ดัง นี้ ลํา ดับแรก ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จาก อุปกรณ์ IT เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์สาํ หรับผู้บริโภค อุปกรณ์ให้แสงสว่าง และ
เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะมีอยูใ่ นทุก ๆ สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจํานวนสถานศึกษาทัง้ หมด
รองลงมา คือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์จาก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ ก ส์ในครัวเรือนขนาดใหญ่ และระบบ
อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ จะมีอยูใ่ นสถานศึกษาบางแห่ง คิดเป็ นร้อยละ 75.00 ของจํานวนสถานศึกษาทัง้ หมด และ
ลําดับสุดท้าย ขยะอิเล็กทรอนิกส์จาก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนขนาดเล็ก และเครื่องมือวัด
หรือควบคุมต่าง ๆ จะมีอยูใ่ นสถานศึกษาบางแห่ง คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ของจํานวนสถานศึกษาทัง้ หมด ตามลําดับ 2)
สภาพการดําเนินงานตามกรอบนโยบาย ICT 2020 พบว่า สถานศึกษาทุกแห่งไม่ทราบถึงกระบวนการดําเนินงานตาม
หลักการของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020
หรือ Smart Thailand 2020) ในยุทธศาสตร์ท่ี 7.2 อย่างชัดเจนว่ามีหลักการอย่างไรบ้างเพื่อใช้ในการดําเนินงาน และ
3) การจัด การขยะอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ นสถานศึก ษา พบว่า สถานศึก ษาจัด การขยะอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ต ามหลัก การ ICT
EcoDesign ตามแบบ 4Rs คือ การลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน (Reduce) การใช้ซ้ํา (Reuse/Repeat) การนํา
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และ การซ่อมบํารุง (Repair)
คําสําคัญ: ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของขยะอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ หลักการ 4 อาร์ส
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Study of e-Waste Management for Education e-Waste
Prateep Lertchaiprasert1* and Namon Jeerungsuwan2
Abstract
The study aimed to comprehend the e-Waste management for education e-Waste. The research
procedure had three main steps: 1) to identify types of e-waste in academic institutions, 2) to investigate the
progress of Thailand’s Information and Communication Technology Policy for 2011 – 2020 (ICT 2020 or
Smart Thailand 2020) under the strategy section 7.2 for academic institutions, and 3) to study of how the eWaste is managed and handled in academic institutions. Samples were categorized into two groups:
managers and operators who are currently working in the organizations that directly responsible for managing
e-Waste in institutions of higher education. Data was analyzed using Content Analysis and Percentage
Analysis techniques.
The results of the study reveal that 1) e-Waste in institutions of higher education is categorized into 8
types. First, e-Waste came from IT and telecommunications equipment, consumer equipment, lighting
equipment and electrical and electronic tools which were found in 100% of the academic institutes surveyed.
Secondly, large household appliances and medical devices were sources of e-waste found in 75% of the
academic institutes studied followed by small household appliances and monitoring and control instruments
which were found in 50 % of institutes surveyed; 2) the progress of ICT 2020 was to clearly indicate that not
all higher education institutions were aware of the deployment of Thailand’s Information and Communication
Technology Policy for 2011 – 2020 (ICT 2020 or Smart Thailand 2020) under the strategic section of 7.2
including its purposes and implementation; and 3) the e-waste management was done under the principle of
ICT EcoDesign following the 4Rs principle which means Reduce, Reuse/Repeat, Recycle and Repair.
Keywords: e-Waste, e-Waste Management, e-Waste Types, 4Rs
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1. บทนํา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของ
เมืองและอุตสาหกรรมได้ส่งผลให้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ออกมา
หลายประเภทหลากรู ป แบบเพื่อ ความสะดวกสบาย
อย่างไรก็ดี การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้สง่ ผลให้
การผลิตและการบริโภคเกินความพอดี การแข่งขันอย่าง
รุนแรงในตลาดทําให้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
และมีผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลาย หาซือ้ ได้งา่ ย ผนวกกับการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ม ีส่วนทําให้ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการเครื่องใหม่ โดยเฉพาะอุปกรณ์จําพวกโทรศัพท์
มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เล่นภาพและเสียง
ขนาดพกพา ทัง้ ๆ ทีเ่ ครื่องเดิมก็ใช้งานได้ดี ส่งผลให้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห ลาย
ประเภทมีแนวโน้มของอายุการใช้งานทีส่ นั ้ ลง รวมทัง้ ของ
ที่เสื่อมตามสภาพจนกลายเป็ นขยะในโลกยุคไฮเทคที่
เรียกว่า ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Waste
องค์กรระหว่างประเทศ UNEP (United Nations
Environment Programme) ตามมาตรฐานของ WEEE
Regulation
2006 และจากคู่ม ือ การจัด การซาก
ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม
ควบคุ ม มลพิษ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม [1],[2] ได้ให้คําจํากัดความของ ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Waste: e-Waste) คือ ซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ หรือทีเ่ รียก
กันว่า WEEE (Waste from Electrical and Electronic
Equipments) หมายถึง ซากเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ ซึง่ ใช้
กระแสไฟฟ้ าหรือสนามแม่เหล็กในการทํางานที่ไ ม่ไ ด้
ตามมาตรฐาน (off-spec) หรือหมดอายุการใช้งาน หรือ
ล้าสมัย ซึง่ แบ่งเป็ น 10 ประเภท ได้แก่
1) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ใน
ครัวเรือนขนาดใหญ่ เช่น ตูเ้ ย็น เครื่องทําความเย็น
เครือ่ งซักผ้า เครือ่ งล้างจาน เป็ นต้น
2) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ใน
ครัวเรือนขนาดเล็ก เช่น เครื่องดูดฝุน่ เตารีด เครื่องปิ้ ง
ขนมปงั มีดโกนไฟฟ้า เป็ นต้น

_14-0646(001-186).indd 83

3) อุปกรณ์ IT เช่น คอมพิวเตอร์ เมนเฟรม โน้ตบุ๊ค
เครือ่ งสแกนภาพ เครือ่ งโทรสาร โทรศัพท์ โทรศัพท์มอื ถือ
เป็ นต้น
4) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์สาํ หรับ
ผูบ้ ริโภค เช่น วิทยุ โทรทัศน์ กล้อง และเครื่องบันทึก
วีดโี อ เครือ่ งดนตรีทใ่ี ช้ไฟฟ้า เป็ นต้น
5) อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
หลอดโซเดียม เป็ นต้น
6) ระบบอุปกรณ์เครือ่ งมือการแพทย์
7) เครื่องมือวัดหรือควบคุมต่าง ๆ เช่น เครื่องจับ
ควัน เครือ่ งควบคุมอุณหภูม ิ เป็ นต้น
8) ของเล่น เช่น เกมส์บอยส์ ของเล่นทีใ่ ช้ไฟฟ้า
หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
9) เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สว่าน
เลื่อยไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
10) เครื่องจําหน่ ายสินค้าอัตโนมัติ เช่น เครื่อง
จําหน่ายเครือ่ งดื่มอัตโนมัติ เป็ นต้น
อดิศกั ดิ ์ ทองไข่มุกต์ [3] กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จากผลการศึกษา
โครงการจัดทํามาตรการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิ ก ส์พบว่ าใน พ.ศ. 2546
มีซากขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 60,918 ตัน จําแนกเป็ นขยะจาก
โทรทัศน์ 8,202 ตัน ตู้เย็น 22,204 ตัน เครื่องซักผ้า
11,370 ตัน เครื่องปรับอากาศ 17,031 ตัน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 2,105
ตัน อุ ปกรณ์ โทรศัพท์ม ือถือ
แบตเตอรีโ่ ทรศัพท์มอื ถือ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า 426.9
ตัน ขยะอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าร้อยละ 90 จะถูกนําไปทิง้
รวมกับขยะจากชุมชน จึงก่อให้เกิดปญั หาในการกําจัด
และอาจเกิ ด อัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนและ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิง่ แวดล้อม และยังได้มกี ารประเมิน
ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิ กส์พบว่ามีขยะอิเล็กทรอนิ กส์
เกิดขึน้ ในประเทศไทยถึง 308,845 ตันในปี 2550 และมี
อัตราการเพิม่ ขึน้ อย่างน่ าตกใจถึงร้อยละ 12 ต่อปี มีการ
คาดการณ์ ก ันว่ า ภายในปี 2555
ปริม าณขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จากทัวโลกจะมี
่
มากถึง 40 – 50 ล้านตันต่อปี
สุจติ รา วาสนาดํารงดี และปเนต มโนมัยวิบลู ย์ [4]
ได้ส รุ ป ผลจากการสํา รวจพฤติก รรมการจัด การซาก
ผลิตภัณฑ์ฯ ของครัวเรือนในประเทศไทย พบว่า กว่า
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ร้อยละ 50 ของคําตอบระบุวา่ เก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทไ่ี ม่ได้ใช้งานแล้วไว้เฉย ๆ และ
ร้อยละ 10 ระบุว่าได้ทง้ิ ขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมไปกับ
ขยะมูลฝอยทัวไป
่ ทัง้ นี้ การทิง้ หรือเก็บผลิตภัณฑ์เก่าไว้
เฉย ๆ โดยไม่มกี ารซ่อมแซม (Repair) ไม่มกี ารใช้ซ้าํ
ชิน้ ส่วนทีย่ งั ใช้ได้ (Reuse) หรือไม่มกี ารรีไซเคิลนําวัสดุ
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ย่อมหมายถึงการสิน้ เปลือง
ทรัพยากรธรรมชาติทเ่ี รามีอยูอ่ ย่างจํากัด
Caprice Lawless [5] จากสถาบันการศึกษา ISTE
(International Society for Technology in Education)
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับเรื่อง
ความรับ ผิด ชอบต่ อ การจัด การขยะอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ น
สถานศึกษา และได้สรุปผลเป็ นแนวทางในการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาไว้ 5 ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์และ
ข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ภ ายในส่ ว นท้อ งถิ่น ของประเทศที่ต ัง้
สถานศึกษานัน้ ๆ
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาและตรวจสอบถึงวิธกี ารรีไซเคิล
อุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ของผู้ประกอบการหรือบริษัทที่
สถานศึกษาได้จดั จําหน่ายอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้ไปว่า
มีการนําไปรีไซเคิลถูกต้องตามหลักการหรือไม่อย่างไร
ขัน้ ตอนที่ 3 ศึกษาและเรียนรูถ้ งึ วิธกี ารทีถ่ ูกต้องใน
การแยกชิน้ ส่วนอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ และการคัดแยก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 4 กําหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการแยกชิน้ ส่วน
อุ ป กรณ์ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
และวิธีก ารคัด แยกขยะ
อิเล็ก ทรอนิ กส์ของสถานศึกษาตามหลักการที่ถูกต้อง
เพือ่ พร้อมทีจ่ ะนําไปรีไซเคิลในขัน้ ตอนต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 5 กําหนดนโยบายแผนการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาตามวิธกี ารและหลักการที่
ถูกต้อง
ั หามลพิ ษ และการนํ า
ด้ ว ยความตระหนั ก ถึ ง ป ญ
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ประเทศต่าง ๆ ได้มกี ารออก
กฎระเบียบเพื่อให้ม ีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
เหมาะสม เช่น ระเบียบ WEEE
ของสหภาพยุโรป
้
กฎหมายรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ าและอิเล็กทรอนิ กส์ใน
ประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีและจีน ประเทศไทยเองก็เริม่
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ตื่นตัวในเรือ่ งนี้ดงั จะเห็นได้จากแผนการยกร่างกฎหมายใน
ลักษณะเดียวกับ WEEE โดยกรมควบคุมมลพิษและได้ม ี
การผลักดันร่ างยุ ทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในเวลาต่อมา รัฐบาลก็ได้มมี ติ
เห็นชอบต่อยุทธศาสตร์ดงั กล่าว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2550 และได้แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการกํากับการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ฯ เป็ นกลไกในการดําเนินงาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร [6] มี
การกําหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย หรือ
เรียกโดยย่อว่า กรอบนโยบาย ICT2020 ขึ้นอย่าง
ชัดเจน เพื่อ เป็ นแนวทางในการสนับสนุ นและผลักดัน
พัฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ
การศึกษาในประเทศไทยให้มปี ระสิทธิภาพ โดยมีการ
กําหนดรายละเอียดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ท่ี 7 เรื่องการ
พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสนับสนุ นการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึ่งมีการ
กําหนดกลยุทธ์และมาตรการที่ 7.2 ว่าด้วยการส่งเสริม
การสร้ า งความตระหนั ก เกี่ ย วกับ สิ่ง แวดล้ อ มในทุ ก
ขัน้ ตอนตลอดวงจรชีวติ (Life Cycle Assessment:
LCA) ของผลิตภัณฑ์ ICT ดังแผนภาพที่ปรากฏในรูปที่
1 และมีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 1 กรอบนโยบาย ICT 2020-Smart Thailand [6]
 จัด ทํ าระเบียบการออกแบบเชิงนิ เวศเศรษฐกิจ
สินค้า ICT (ICT EcoDesign Requirement) ทีพ่ จิ ารณา
ตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการออกแบบ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2557

ผลิตภัณฑ์ ICT ให้มผี ลต่อการเพิม่ ศักยภาพในการผลิต
ลดต้นทุ นและลดการใช้ทรัพยากรในแต่ละขัน้ ตอนการ
ผลิต โดยเน้ นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูง
ทีส่ ุด ป้องกันการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จําเป็ น และลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน โดยที่คุณภาพ
ของผลิต ภัณ ฑ์ ไ ม่ ด้ อ ยไปกว่ า เดิม รวมทัง้ สร้า งความ
ตระหนักแก่ทงั ้ ผู้ผลิตและผู้บริโภคตามหลักการพื้นฐาน
ของการทํา ICT EcoDesign คือ หลักการ 4Rs ในทุกช่วง
ของวัฏจักรผลิตภัณฑ์ ICT ได้แก่ การลดการใช้ทรัพยากร
และพลังงาน (Reduce) การใช้ซ้าํ (Reuse/Repeat) การ
นํ ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อมบํารุง (Repair)
ในทุกอุปกรณ์ ICT เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทัง้ ผู้ผลิต
และผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการช่วยลดการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ และลดมลพิษอันเนื่องมาจากการผลิตและการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ ICT ได้อย่างยังยื
่ น
 พัฒนาระบบการใช้ฉลากสิง่ แวดล้อม (Eco-Label)
สําหรับสินค้า ICT ที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อแสดง
สมรรถนะด้านสิง่ แวดล้อม ปริมาณการใช้ทรัพยากร
ตลอดจนต้ น ทุ น การทํ า ลายสิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ หน่ วย
ผลิตภัณฑ์ในตลอดวัฏจักรชีวิต (LCA)
ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนถึง
ประโยชน์ ของการพิจารณาฉลากสิ่งแวดล้อมก่ อนการ
ตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ ICT
 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึง
ผลกระทบของ ICT ต่อสิง่ แวดล้อม เพื่อปลูกฝงั การใช้งาน
ICT อย่างพอเพียงและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
กลุม่ เด็กและเยาวชน
 กําหนดเงื่อนไขการจัดซื้อสินค้าและบริการ ICT
ของภาครัฐ ให้ตอ้ งมีการพิจารณาเงือ่ นไขด้านความยังยื
่ น
ต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม เช่ น การเลื อ กใช้ ว ัส ดุ ท่ี เ ป็ น มิต รกับ
สิง่ แวดล้อม มีสว่ นผสมของวัสดุรไี ซเคิล มีการออกแบบที่
ง่ายต่อการจัดการซากเมื่อหมดอายุการใช้งาน มีอายุการ
ใช้งานยาวนานใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า มีระบบการจัดการ
หรือกําจัดซากผลิตภัณฑ์มใิ ห้สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สมรรถนะการจั ด การด้ า น
สิง่ แวดล้อมขององค์กร และบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือมีการรับรอง
ตามมาตรฐานสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั การยอมรับ เป็ นต้น
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 ส่ ง เสริ ม การดํ า เนิ นงานและต่ อ ยอดแผ น
ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste) เชิงบูรณาการของกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดย
จัดให้มรี ะบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมซาก e-Waste
อย่างบูรณาการ สามารถหมุนเวียนนํ ากลับมาใช้ใหม่หรือ
รีไซเคิลได้ และสามารถจัดการซาก e-Waste เชิงบูรณา
การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัวประเทศได้
่
ทัง้ นี้ ให้ดาํ เนินการสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่สาธารณชน
ถึงแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการ e-Waste ดังกล่าวด้วย เพื่อ
ส่งเสริม ความร่ วมมือ จากทุ ก ภาคส่ วนและสร้า งการมี
ส่วนร่วม
จากข้อมูลผลการวิจยั ต่าง ๆ กับปญั หาทีพ่ บในการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น
และประกอบกับการกํ าหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของ
ประเทศไทย หรือเรียกโดยย่อว่า กรอบนโยบาย ICT2020
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่
สนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ ม ีก ารจัด การขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ น
หลักการ และเป็ นไปในแนวทางทีถ่ ูกต้อง จึงเป็ นทีม่ าของ
งานวิจยั ฉบับนี้
2. วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
2.1 วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อศึก ษาสภาพการจัด การขยะอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ น
สถานศึกษา
2.2 วัตถุประสงค์ย่อย
2.2.1 เพื่อศึกษาประเภทของขยะอิเล็กทรอนิกส์
ทีม่ ใี นสถานศึกษา
2.2.2 เพือ่ ศึกษาสภาพการดําเนินงานตามกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.
2554 - 2563 ของประเทศไทย ในยุทธศาสตร์ท่ี 7.2
2.2.3 เพือ่ ศึกษาวิธกี ารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ในสถานศึกษา
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3. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วยหลักการ
และแนวคิดทีส่ าํ คัญ คือ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (eWaste Management) ตามกรอบนโยบาย ICT 2020 ใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 7.2 คือ ส่งเสริมการสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมในทุกขัน้ ตอนตลอดวงจรชีวติ (Life
ประเภทของขยะอิ เล็กทรอนิ กส์ [4]
1) เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน
ขนาดใหญ่
2) เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน
ขนาดเล็ก
3) อุปกรณ์ IT
4) เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์สาํ หรับ
ผูบ้ ริโภค
5) อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
6) ระบบอุปกรณ์เครือ่ งมือการแพทย์
7) เครือ่ งมือวัดหรือควบคุมต่างๆ
8) ของเล่น
9) เครือ่ งมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
10) เครือ่ งจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

Cycle Assessment: LCA) ของผลิตภัณฑ์ ICT ตาม
หลักการพืน้ ฐานของการทํา ICT EcoDesign คือ หลักการ
4Rs
ได้แก่ การลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
(Reduce) การใช้ซ้ํา (Reuse/Repeat) การนํากลับมาใช้
ใหม่ (Recycle) และการซ่ อ มบํ า รุ ง (Repair) ในทุ ก
อุปกรณ์ ICT ทีม่ กี ารใช้งานอยูใ่ นสถานศึกษา ดังรูปที่ 2
การจัดการขยะอิ เล็กทรอนิ กส์
ตามหลักการ 4Rs [9]
- การลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน Reduce)
- การใช้ซ้าํ (Reuse/Repeat)
- การนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
- การซ่อมบํารุง (Repair)

ราชภัฏจัทรเกษม
สถานศึ
กษาระดั
บอุดมศึ
กษามิ ศูนย์
- มหาวิทยาลั
ยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ
วรรณภู
นนทบุรี
- วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูม ิ

กรอบนโยบาย ICT 2020 [1]
- ยุทธศาสตร์ท่ี 7.2

สภาพการจัดการขยะอิ เล็กทรอนิ กส์ในสถานศึกษา
) ประเภทของขยะอิเล็กทรอนิกส์ทม่ี ใี นสถานศึกษา
) สภาพการดําเนินงานตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ระยะ พ.ศ.  -  ของประเทศไทย (ICT
2020 หรือ Smart Thailand 2020) ในยุทธศาสตร์ท่ี 7.2 ในสถานศึกษา
) วิธกี ารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา

รูปที่  กรอบแนวคิดในการวิจยั เรือ่ งการศึกษาสภาพการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา
. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั แบ่งการดําเนินการออกเป็ น 3
ระยะ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาประเภทของขยะอิเล็กทรอนิกส์
ทีม่ ใี นสถานศึกษา
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ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ เจ้ า หน้ า ที่ป ฏิ บ ัติก าร ที่เ กี่ย วข้อ ง
รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใน
สถาบันอุดมศึกษา
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2557

กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ ที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิ กส์
ใน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 4 คน จาก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูม ิ ศูนย์นนทบุรี และวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูม ิ
การดําเนินการวิจยั
1.1 อธิ บ ายความหมายและประเภทของขยะ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-Waste)
และการจัด การขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste Management) ตามกรอบ
นโยบาย ICT 2020 ในยุทธศาสตร์ท่ี 7.2 ตามหลักการ
พืน้ ฐานของการทํา ICT EcoDesign คือ หลักการ 4Rs
ให้แก่ผใู้ ห้สมั ภาษณ์
1.2 สัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บ ั ติ ก าร ที่
เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกีย่ วกับ
ประเภทของขยะอิเล็กทรอนิกส์ 10 ประเภท
1.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ในสถาบันอุดมศึกษาโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) และหาค่าร้อยละของขยะอิเล็กทรอนิกส์
ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพการดําเนินงานตามกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.
2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 หรือ Smart
Thailand 2020) ในยุทธศาสตร์ท่ี 7.2 ของสถานศึกษา
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คื อ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใน
สถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารหน่ วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิ กส์
ใน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 4 คน จาก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ ศูนย์นนทบุรี และวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูม ิ
การดําเนินการวิจยั
2.1
อธิบายความหมายและประเภทของขยะ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-Waste)
และการจัด การขยะ
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste Management) ตามกรอบ
นโยบาย ICT 2020 ในยุทธศาสตร์ท่ี 7.2 ตามหลักการ
พืน้ ฐานของการทํา ICT EcoDesign คือ หลักการ 4Rs
ให้แก่ผใู้ ห้สมั ภาษณ์
2.2 สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้ บ ริ ห า ร ห น่ ว ย ง า น ใ น
สถานศึกษา โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกเกี่ยวกับการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste Management)
ตามกรอบนโยบาย ICT 2020 ในยุทธศาสตร์ท่ี 7.2
2.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (eWaste Management) ตามกรอบนโยบาย ICT 2020
ในยุทธศาสตร์ท่ี 7.2 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ระยะที่ 3 การศึกษาวิธกี ารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
สถานศึกษา
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คื อ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใน
สถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารหน่ วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิ กส์
ใน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 4 คน จาก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ ศูนย์นนทบุรี และวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูม ิ
การดําเนินการวิจยั
3.1 สัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก ผู้บ ริห ารหน่ ว ยงานในสถาน
ศึกษา โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการพืน้ ฐานของการทํา ICT
EcoDesign คือ หลักการ 4Rs
3.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
5. สรุปผลการวิ จยั
5.1 ประเภทของขยะอิ เล็กทรอนิ กส์ใน
สถานศึกษา
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ตารางที่ 1 ร้อยละขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา
ประเภทของขยะอิ เล็กทรอนิ กส์ที่มี
ในสถานศึกษา
้
1) เครือ่ งใช้ไฟฟาและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ใน
ครัวเรือนขนาดใหญ่
2) เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ใน
ครัวเรือนขนาดเล็ก
3) อุปกรณ์ IT
4) เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
สําหรับผูบ้ ริโภค
5) อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

ร้อยละ
75.00
50.00
100 .00
100.00
100.00

6) ระบบอุปกรณ์เครือ่ งมือการแพทย์

75.00

7) เครือ่ งมือวัดหรือควบคุมต่างๆ
8) ของเล่น
9) เครือ่ งมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
10) เครือ่ งจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

50.00
0.00
100.00
0.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่มี ใี น
สถานศึกษาจําแนกเป็ น 8 ประเภท ดังนี้ ลําดับแรก ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จาก อุปกรณ์ IT เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์สาํ หรับผูบ้ ริโภค อุปกรณ์ให้แสง
สว่าง และ เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะมีอยูใ่ น
ทุก ๆ สถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจํานวน
สถานศึกษาทัง้ หมด รองลงมา คือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์จาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ในครัวเรือน
ขนาดใหญ่ และ ระบบอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ จะมี
อยู่ในสถานศึกษาบางแห่ง คิดเป็ น ร้อยละ 75.00 ของ
จํ า นวนสถานศึก ษาทัง้ หมด และ ลํ า ดับ สุ ด ท้ า ย ขยะ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ าก เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าและอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ในครัวเรือนขนาดเล็ก และเครื่องมือวัด
หรือควบคุมต่าง ๆ จะมีอยูใ่ นสถานศึกษาบางแห่ง คิดเป็ น
ร้อยละ 50.00 ของจํานวนสถานศึกษาทัง้ หมด ตามลําดับ
5.2 สภาพการดําเนิ นงานตามกรอบนโยบาย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ระยะ พ.ศ.
255 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 หรือ Smart
Thailand 2020) ในยุทธศาสตร์ที่ 7.2 ของสถานศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า สถานศึกษาทุกแห่งไม่ทราบถึง
กระบวนการดําเนินงานตามหลักการของกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ระยะ พ.ศ. 2554 -
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2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 หรือ Smart
Thailand 2020) ในยุทธศาสตร์ท่ี 7.2 อย่างชัดเจนว่ามี
หลักการอย่างไรบ้างเพือ่ ใช้ในการดําเนินงาน
5.3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับ วิ ธีก าร
จัดการขยะอิ เล็กทรอนิ กส์ในสถานศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า วิธกี ารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ในสถานศึกษาจะปฏิบตั ติ ามระเบียบการจัดการของกอง
พัสดุท่มี กี ารกําหนดหลักการ และเกณฑ์ในการจัดการ
ขึน้ ใช้ควบคุมกันเองภายในสถาบันการศึกษานัน้ ๆ โดย
มีวธิ กี ารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ดังนี้
วิธที ่ี 1) การจําหน่ายออกหรือการขายทอดตลาดโดย
วิธกี ารประกวดราคาของครุภณ
ั ฑ์อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ท่ี
ไม่ใช้แล้วและทีช่ าํ รุดเสียหายแล้ว โดยทําการขายให้กบั ผู้
รับจ้างหรือผู้ร บั ซื้อของเก่ าที่ม ีใบอนุ ญาตประกอบการ
อุ ตสาหกรรมในการจัดการเศษวัสดุ เหลือใช้เพื่อการรี
ไซเคิลทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย (Recycle)
วิธที ่ี 2) การโอนหรือบริจาคอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทม่ี ี
ประสิทธิภาพลดลงแต่ ย งั ใช้งานได้ให้ก บั หน่ วยงานอื่น
เนื่องจากประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ไม่เหมาะสมหรือไม่
เพียงพอต่อการใช้งานภายในสถานศึกษานัน้ ๆ แล้ว แต่
ยังมีประสิทธิภาพเพียงพอในการใช้งานของหน่ วยงานอื่น
เช่น โรงเรียน มูลนิธติ ่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั โอนหรือได้รบั บริจาค
เพือ่ นําไปใช้งานต่อได้ (Reuse/Repeat)
วิ ธี ท่ี 3) การซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท่ี
เสื่อ มสภาพหรือ ชํ า รุ ด เสีย หายเพีย งบางส่ ว นเพื่อ นํ า
กลับมาใช้ใหม่หรือการเอาไปรีไซเคิลด้วยการแยกชิน้ ส่วน
อะไหล่ต่าง ๆ ออกมาเพื่อเป็ นส่วนประกอบสําหรับใช้ใน
การซ่ อมแซม แล้ ว นํ าไปประกอบเป็ นอุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนําไปใช้ใหม่หากอุปกรณ์ดงั กล่าวยังมี
ประสิทธิภาพเพียงพอแก่การใช้งานอยู่ หรือเพื่อนําไปทํา
การโอนหรือบริจาคให้กบั หน่ วยงานอื่นตามวิธที ่ี 2 ต่อไป
(Repair)
วิธที ่ี 4) การทิ้งเป็ นขยะมูลฝอย ให้แก่หน่ วยงาน
ท้องถิ่นทางราชการที่มหี น้ าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ เช่น
สํ า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ข อ ง เ ท ศ บ า ล ห รื อ ข อ ง
กรุงเทพมหานครฯ (กทม.) ในการจัดเก็บเพือ่ นําไปทําลาย
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ถี ูกจัดการด้วยวิธนี ้ี ได้แก่ เศษซาก
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทไ่ี ม่สามารถจัดการได้ดว้ ยวิธที ่ี 1-
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3 โดยเฉพาะอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ได้แก่ หลอดไฟนิออน
ฟลูออเรสเซนต์ นัน้ จะมีการคัดแยกจัดเก็บด้วยถุ งหรือ
กล่ อ งแยกต่ า งหาก แล้ ว ค่ อ ยส่ ง ต่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่
รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นนําไปจัดการทําลายต่อไป วิธที ่ี
5) การรณรงค์ส่งเสริมให้มกี ารประหยัดการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า นํ้าประปา และสาธารณูปโภค
ต่างๆ ภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดกฏระเบียบการ
ใช้อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ด้วยการติดประกาศ
วิธกี ารใช้งานอย่างไรให้คุม้ ค่าและประหยัดพลังงาน การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ เป็ นต้น (Reduce)
6. อภิ ปรายผลการวิ จยั
จ า ก ผ ล ก า ร วิ เ คราะห์ ส ภาพการจั ด การขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษามีการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มกี ารแบ่งตามประเภท
ของขยะอิเล็กทรอนิ กส์ท่ีถูกต้อง มีการจัดเก็บรวบรวม
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ไว้รวมกัน หากแต่
จะมีการแยกเก็บไว้เฉพาะเพียงแต่ ขยะอิเล็กทรอนิ กส์
ประเภทอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ได้แก่ หลอดไฟนิออน
ฟลูออเรสเซนต์เท่านัน้ เพราะจะทราบดีถงึ ผลกระทบของ
สารพิษทีม่ อี ยูใ่ นหลอดไฟนิออนฟลูออเรสเซนต์น้ี
ส่วนแนวทางนโยบายในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ในสถานศึกษาได้มกี ารจัดการตามแนวทางของตนเองที่
พัฒนาขึน้ มาตามแต่ความเหมาะสมของสภาพการใช้งาน
โดยวัดอายุการใช้งานตามประสิทธิภาพที่เหลืออยู่และ
ความเหมาะสมตามการใช้งานของสถานศึกษานัน้ ๆ โดย
ไม่ ทราบถึงกระบวนการดํ าเนิ นงานตามหลักการของ
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ระยะ
พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 หรือ
Smart Thailand 2020) ในยุทธศาสตร์ท่ี 7.2 [6] อย่าง
ชัดเจนว่ามีรายละเอียดในหลักการดําเนิ นการจัดการ
อย่างไร แต่ ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ
จัด การขยะอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ นสถานศึก ษาจะพบว่ า ใน
สถานศึกษาที่ผู้วจิ ยั ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้ม ี
วิธกี ารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่สี อดคล้องกับแนวทาง
ของกรอบนโยบาย ICT 2020 ในยุทธศาสตร์ท่ี 7.2 [6] อยู่
แล้ ว กล่ า วคื อ แม้ ว่ า ในสถานศึ ก ษาจะไม่ ท ราบ
รายละเอียดของกรอบนโยบาย ICT 2020 อย่างชัดเจน
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แต่ในทางปฏิบตั ไิ ด้มกี ารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักการ ICT EcoDesign ตามแบบ 4Rs คือ การลด
การใช้ทรัพยากรและพลังงาน (Reduce) การใช้ซ้ํา
(Reuse/Repeat) การนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และ
การซ่อมบํารุง (Repair)
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิ จยั ไปใช้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
หน่ วยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การขยะ
อิเล็กทรอนิ ก ส์ ควรมีการส่ งเสริมชี้แจ้งโดยชัดเจนถึง
แนวทาง นโยบาย และหลักการทีถ่ ูกต้องให้กบั สถานศึกษา
ต่าง ๆ เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ในสถานศึกษาให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทัง้ หมด และ
สร้างความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องให้เกิดขึน้ แก่สถานศึกษา
ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยังยื
่ น
7.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ในครัง้ ต่อไป
7.2.1 ควรศึกษาแนวทางและพัฒนารูปแบบ
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา
7.2.2 ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ที่เ หมาะสมโดยใช้เ ป็ น เครื่อ งมือ เพื่อ การนํ า ไปใช้ใ น
สถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามแนวทาง
ของกรอบนโยบาย ICT 2020
8. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอบคุณผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารทีเ่ กี่ยวข้อง
รับผิดชอบในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิ กส์
ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูม ิ ศูนย์นนทบุรี และวิทยาลัยกรุงเทพ
สุวรรณภูม ิ สําหรับการให้สมั ภาษณ์ เชิงลึกเพื่อนํ าข้อมูล
มาใช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้
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