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กรีนไอซีที เพื่อการจัดการขยะอิ เล็กทรอนิ กส์
Green ICT for Electronic Waste Management
ประทีป เลิศชัยประเสริฐ
บทนา
ปญั หาสิง่ แวดล้อมเป็ นปญั หาทีส่ งสมมานานและ
ั่
ได้รบั ความสนใจมาโดยตลอด โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน
ั หาที่เ กิด จากผลของ
(Global Warming) ซึ่ง เป็ น ป ญ
ปฏิกริ ยิ าเรือนกระจก (Greenhouse Effects) ทีเ่ กิดจาก
การขยายตัวของอุตสาหกรรมและการบริโภคพลังงาน
ข อ ง ม นุ ษ ย ช า ติ อั น เ ป็ น แ ห ล่ ง ก่ อ ก า เ นิ ด ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขึน้ สูช่ นั ้ บรรยากาศของโลก
และกลายเป็ น ฉนวนกัก เก็บ รัง สีค วามร้ อ นจากดวง
อาทิตย์ ทาให้อุณหภูมขิ องชัน้ บรรยากาศของโลกสูงขึน้
ซึ่งที่ผ่ านมา แหล่ งกาเนิดก๊า ซคาร์บอนไดออกไซด์
ส่งผลกระทบต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ เช่น อุณหภูมขิ อง
โลกที่สู ง ขึ้น
ระดับ น้ า ในมหาสมุ ท รที่สู ง ขึ้น อัน
เนื่องมาจากการละลายตัวของน้ าแข็งทีข่ วั ้ โลก สภาวะ
อากาศไม่เป็ นไปตามฤดูกาลทีค่ วรจะเป็ น เป็ นต้น
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเวสต์ (E-Waste) เป็ น
ของเสียทีเ่ กิดจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ซึ่ง ประกอบด้วย เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทเ่ี สียหรือไม่มคี นต้องการแล้ว [2]
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็ นประเด็นวิตกกังวล เนื่องจาก
ชิน้ ส่วนหลายชิน้ ในอุปกรณ์เหล่านัน้ ถือว่าเป็ นพิษและ
ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ หลายประเทศ
โดยเฉพาะแถบยุ โ รปตะวัน ตกถึ ง กับ ออกกฎหมาย
ออกมารองรับกรณีดงั กล่าวนี้ โดยให้บริษทั ผู้ผลิตทีจ่ ะ
วางตลาดในผลิตภัณฑ์ด้านคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ต้องจัด เก็บขยะอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ไ ปก าจัดก่ อนถึง จะวาง

ใหม่ได้ ซึง่ เป็ นอีกหนึ่งมาตรการสาคัญทีถ่ ูกนาออกมาใช้
เพื่ อ แก้ ป ัญ หาขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท่ี เ ป็ นขยะพิ ษ
ขณะเดียวกันด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่มลี กั ษณะใช้
แล้วทิง้ ที่เกิดขึน้ ทัวโลก
่
ส่งผลกระทบไม่เพียงแค่ในถะ
ขอบข่ายของขยะอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ บรรจุภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ
ก็ถูกทิง้ ลงถังขยะมากมายจนล้นเกิน หลายๆ ประเทศ
ต้องสูญเสียงบประมาณเพื่อทาการจัดเก็บและทาลาย
ขยะแต่ละปี เป็ นมูลค่ามหาศาล ซึง่ พฤติกรรมการใช้แล้ว
ทิง้ ที่เกิดขึน้ ทัวโลกนี
่
้ หากยังไม่สามารถพัฒนาวัสดุท่ี
สามารถย่อยสลายได้ง่าย หรือประเภทใช้แล้วสามารถ
นามารีไซเคิลใหม่ได้ อาจก่อให้เกิดปญั หาขยะล้นโลกได้
ความเป็ นมา ความสาคัญ และแรงผลักดัน
ในประเทศไทยได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
สนับสนุ นให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจอุตสาหกรรม SMEs
ภายในประเทศนาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร (ICT) เข้ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในองค์กร
อย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จากการทีก่ ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีการกาหนดกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 25542563 ของประเทศไทย หรือ เรีย กโดยย่ อ ว่ า กรอบ
นโยบาย ICT2020 [1] ขึน้ อย่างชัดเจน เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการสนับสนุนและผลักดันพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของผูป้ ระกอบการ SMEs ไทย และเป็ นการสร้าง
โอกาสทางการตลาดและโอกาสในการแข่งขันสาหรับ
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ผู้ประกอบการไทย ทัง้ ตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ โดยมีการกาหนดรายละเอียดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์ดงั แผนภาพที่
ปรากฏ และรายละเอียดดังนี้ [1]

ทีม่ า: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร, [1]

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ICT ที่
เป็ นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการสือ่ สารรูปแบบอื่นที่
เป็ น Broadband ให้มคี วามทันสมัย มีการกระจายอย่าง
ทัวถึ
่ ง และมีความมันคงปลอดภั
่
ย สามารถรองรับความ
ต้องการของภาคส่วนต่างๆได้
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที ่ 2 พั ฒ น า ทุ น ม นุ ษ ย์ ที่ มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวจิ ารณญาณและรูเ้ ท่าทัน รวมถึงพัฒนา
บุ ค ลากร ICT ที่มีค วามรู้ค วามสามารถและความ
เชีย่ วชาญระดับมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 ยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่ง ขัน ของอุ ต สาหกรรม ICT เพื่อ สร้า งมูล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจและนารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจาก
การรวมกลุ่ ม เศรษฐกิ จ การเปิ ดการค้ า เสรี และ
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการ
บริก ารของภาครัฐที่สามารถให้บ ริการประชาชนและ
ธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมันคง
่
ปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT เพื่อ
สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของภาคการผลิ ต ให้ ส ามารถ
พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาค

การเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อ
เพิม่ สัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความ
เสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ
สาธารณะสาหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะบริการ
พื้น ฐานที่จ าเป็ น ต่ อ การดารงชีวิต อย่ า งมีสุข ภาวะที่ดี
ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและบริการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที ่ 7 พัฒนาและประยุ กต์ ICT เพื่อ
สนับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
จากกรอบนโยบาย ICT2020 ดังกล่าว จึงเป็ นแนว
ทางการผลัก ดัน ให้ วิส าหกิจ อุ ต สาหกรรม SMEs ได้
ตระหนักและเห็นความสาคัญในการทีจ่ ะนาเอา ICT มา
พัฒนาและประยุก ต์ใช้ในองค์ก รเพื่อประโยชน์ ใ นการ
บริหารจัดการภายในองค์กรให้ได้ประสิทธิภาพและผลิต
ภาพสู ง สุ ด (Best Productivity) โดยมุ่ ง หวัง ที่จ ะเป็ น
วิสาหกิจอุตสาหกรรม SMEs ทีด่ ี มีความสามารถในการ
สร้า งสรรค์แ ละใช้ส ารสนเทศอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ มี
วิจารณญาณและรูเ้ ท่าทัน เป็ นองค์กรธรรมาภิบาล สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและนารายได้เข้าประเทศ และเป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น
เท คโ นโ ล ยี ส า รส นเท ศ แล ะ ก า รสื่ อ ส า ร เพื่ อ
สิ่ งแวดล้อม: Green ICT
ขณะนี้คงไม่ใช่เรื่องแปลกทีห่ ลายๆคน จะเห็นว่า
มีหลายภาคองค์กรธุรกิจนิยมใช้คาว่า “Green” เป็ นส่วน
หนึ่งของสินค้าและบริการของตน ซึง่ องค์กรธุรกิจเหล่านี้
ต้องการสื่อสารให้ภายนอก หรือ กลุ่มลูกค้าของบริษัท
ได้รบั รูค้ วามตระหนักในปญั หาสิง่ แวดล้อม การปรับปรุง
ั หาของสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ จ ะมี
แก้ ไ ข และลดป ญ
ผลกระทบต่ อสิง่ แวดล้อม รวมถึงเป็ นการแสดงออกใน
ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมที่ อ งค์ ก รธุ ร กิจ นั น้ มี และ
Green ICT ก็เป็ นแนวทางปฏิบตั แิ นวทางหนึ่ง ในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อ จัด การการใช้ท รัพ ยากรให้คุ้ม ค่ าที่สุด
และส่งผลกระทบให้น้อยที่สุดต่อสิง่ แวดล้อมตลอดช่วง
อายุการใช้งาน
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เนื่องมาจากการตื่นตัวกับปญั หาภาวะโลกร้อน
(Global Warming) ซึง่ เป็ นปญั หาสิง่ แวดล้อมทีส่ งสมมา
ั่
นานหลายปี และได้รบั ความสนใจมาโดยตลอด ภาวะ
โลกร้ อ นเกิ ด จ ากผ ลข อง ป ฏิ กิ ริ ย า เรื อ นกระ จ ก
(Greenhouse Effect) ซึง่ เป็ นผลพวงจากการเผาผลาญ
เชือ้ เพลิงจากซากดึกดาบรรพ์ (Fossil fuel) ทีเ่ กิดจาก
การขยายตัวของอุตสาหกรรมและการบริโภคพลังงาน
ข อ ง ม นุ ษ ย ช า ติ อั น เ ป็ น แ ห ล่ ง ก่ อ ก า เ นิ ด ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขึน้ สูช่ นั ้ บรรยากาศของโลก
และกลายเป็ น ฉนวนกัก เก็บ รัง สีค วามร้ อ นจากดวง
อาทิตย์ ทาให้อุณหภูมขิ องชัน้ บรรยากาศของโลกสูงขึน้
ซึง่ ทีผ่ ่านมา แหล่งกาเนิดก๊าซคาร์บอน-ไดออกไซด์ มัก
ถูกมุ่งความสนใจไปทีผ่ ลพวงจากการใช้ยานพาหนะทีใ่ ช้
เครื่องยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า ในฐานะผูก้ ่อ
ความเสียหายหลัก แต่การใช้พลังงานที่เพิม่ สูงขึน้ จาก
ครัวเรือนและจากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and Communication
Technology: ICT) ทีข่ ยายตัวอย่างก้าวกระโดด ทัง้ ใน
ระดับส่วนบุคคล ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ยังคงถูกมอง
ว่าเป็ นเรื่องไกลตัว [5], [6]
ความหมายของ Green ICT
Green ICT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารเพื่อสิง่ แวดล้อม คือ แนวคิดในการบริหารจัดการ
และเลือกใช้เทคโนโลยีท่เี ป็ นมิตรต่ อสิง่ แวดล้อม เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน ลดการ
ใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้าง
ขยะ รวมถึงการนาขยะอิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิลใหม่อกี
ด้วย
เป้าหมายสูงสุด คือ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ หรือ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ต้องถูกนากลับมาใช้ใหม่ได้ทงั ้ หมด
และไม่ มี ส่ ว นประกอบที่ ท าจากสารพิ ษ อุ ป กรณ์
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ต้ อ ง ใ ช้ พ ลั ง ง า น น้ อ ย ล ง แ ต่ มี
ความสามารถในการท างานมากขึ้ น ตามแนวคิ ด
ที่ว่ า "Maximum Megabytes for Minimum
Kilowatts" ซึง่ Green Computing ก็ถอื เป็ นแนวทาง
ปฏิบ ัติห นึ่ ง ที่นิ ย มใช้ก ัน ในองค์ก รอย่ า งแพร่ ห ลายใน
ปจั จุบนั [4]
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ร ะ บ บ ป ร ะ ม ว ล ผ ล รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ( Green
Computing)
Green Computing เป็ นการศึกษาถึงแนวทางใน
การปฏิบ ัติ เพื่อ ให้มีก ารใช้ง านทรัพ ยากรของระบบ
ประมวลผลให้ไ ด้ป ระสิท ธิภ าพอย่ า งคุ้ม ค่ า ที่สุ ด เมื่อ
เทียบกับพลังงานไฟฟ้า และวัสดุต่างๆ ทีต่ ้องใช้งานไป
โดยแนวทางในการใช้ง านเทคโนโลยีแ ละผลิต ภัณ ฑ์
ทางด้านการประมวลผลที่ดาเนิ นการไปตามแนวทาง
ของ Green Computing นัน้ จะยึดหลัก 3 ประการ
ด้วยกันทีเ่ รียกว่า “Triple Bottom Line” ประกอบด้วย
1. การเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ (Economic
viability)
2. ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม ( Social
responsibility)
3. ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม (Environmental
Impact)
ซึ่งอาจจะแตกต่างออกไปจากการดาเนินธุรกิจ
ทัวๆ
่ ไปบ้าง ที่มจี ุดมุ่งหมายอยู่เฉพาะทีห่ วั ข้อทางด้าน
การเจริญเติบโตของธุรกิจเท่านัน้ เมื่อได้มกี ารนาโซลูชนั ่
ทางด้านระบบประมวลผลเข้ามาใช้งาน
หลัก 3 ประการข้างต้นที่แนวทางของ Green
Computing เริม่ ต้นนามาใช้งาน มีความหมายในทิศทาง
เดียวกัน กับการรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมในการดาเนิน
ธุ ร กิ จ ด้ า นอื่ น ๆ เช่ น ด้ า นวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี อ ั น ตรายต่ อ
สิง่ แวดล้อมสูงอย่างตะกัว่ เป็ น ต้น รวมไปถึง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพจากการใช้พลังงานให้สูงมากขึน้ กับการ
นาวัตถุดบิ กลับมาใช้งานใหม่ได้ (Recycle) ของทัง้ ตัว
ผลิต ภัณฑ์เ องและสิ่ง ที่ป ล่ อยออกมาจากโรงงานจาก
กระบวนการสร้าง ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ
การนาแนวทางของ Green Computing ไปใช้
งานโดยทัวๆ
่ ไปนัน้ เป็ นการนาหลักการเบือ้ งต้นบางข้อ
หรือ ทัง้ หมด ไปปรับ ให้สภาพแวดล้อ มในการใช้ง าน
ระบบประมวลผลมีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึ้น และเป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ เช่น ผูจ้ ดั การทางด้านระบบ
ไอที เลือกทีจ่ ะเพิม่ อุปกรณ์แบบ Thin Client ทีผ่ ่านการ
รับ รองจาก EPEAT
(Electronics
Products
Environment Assessment Tool) เข้ามาใช้งานกับบาง
แผนกในองค์กร แทนทีจ่ ะเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
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desktop ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบทางด้านการใช้พลังงาน
และการดูแลรักษาแล้ว ก็จะได้ระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพใน
การใช้ พ ลั ง งานและทรั พ ยากรมากกว่ า เป็ นต้ น
แนวทางปฏิ บตั ิ ในการนา Green Computing มาใช้
ในองค์กร
การนาแนวทางของ Green Computing เข้ามา
ใช้งานกันในแต่ละองค์กรทีม่ คี วามแตกต่างกัน ดังนัน้ ทุก
องค์กรทีม่ กี ารนาระบบ ICT เข้ามาใช้งาน จะต้องมีการ
ประเมินระบบของตนเองใหม่ เพื่อนาแนวความคิดของ
Green Computing เข้ามาปรับเปลีย่ นการใช้งาน ไม่ว่า
จะเป็ น ด้า นของอุ ป กรณ์ ห รือ ด้า นนโยบายการใช้ง าน
แนวทางปฏิบตั ิในการนาแนวคิด Green Computing
เข้ามาใช้งานมีอยู่ 3 แบบด้วยกันคือ
• ปรับเพิม่ การใช้งานอย่างค่อยเป็ นค่อยไป (Pilot
Study): กลุ่มนี้จะเน้นการคงไว้ซง่ึ โครงสร้างของระบบไอ
ที และนโยบายการใช้งานที่มอี ยู่เดิมไว้ก่อนแล้วค่อยๆ
เพิม่ เสริมโซลูชนทางด้
ั่
านอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเข้ามาให้
รวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบเก่า เช่น การเลือก
นโยบายในการจัด การด้ า นพลัง งานส าหรับ อุ ป กรณ์
ประมวลผล การปรับเปลีย่ นทางด้านนี้เป็ นเรื่องทีไ่ ม่ยาก
มากนัก ไม่ต้องสร้างเป็ นแผนงานที่เฉพาะเจาะจง และ
ต้องการเพียงแค่การปรับเปลีย่ นนโยบายทีละเล็กน้อย
• เพิม่ แผนการปรับเปลีย่ นเข้าไปในกลยุทธ์ของ
องค์กร (Parallel Strategy): กลุ่ ม นี้จ ะมองว่ า ป จั จัย
ทางด้านสิง่ แวดล้อ มและการรับผิดชอบต่ อสังคม เป็ น

แนวทางหลักหนึ่งในกลยุทธ์ของการดาเนินธุรกิจ และ
มองเห็น ว่ า มีค วามเป็ น ไปได้ท่ีจ ะท าการปรับ เปลี่ย น
โครงสร้าง และนโยบายทางด้านระบบประมวลผลหรือ
ไอทีในแบบเก่าออกไปเลย โดยอาศัยเหตุ ผลทางด้าน
ความคุ้ม ค่า จากค่ า ใช้จ่า ยที่ลงทุน (เปลี่ยนระบบ) ไป
เช่น แผนกไอทีตดั สินใจเปลีย่ นคอมพิวเตอร์แบบเดสก์
ท้อปออกไปจากแผนกใดๆ เลย แล้วปรับเปลี่ยนมาใช้
แพลตฟอร์มแบบ Thin Client แทน เป็ นต้น
• ปรับเปลีย่ นทัง้ หมดในคราวเดียว (Direct Cut
Over): กลุ่ ม นี้ จ ะมองว่ า อุ ป กรณ์ ร ะบบประมวลผลใน
องค์กรของตน ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปรั บเปลี่ยน
ใหม่ทงั ้ หมด โดยเฉพาะในองค์กรที่มกี ารนาระบบไอที
มาใช้งานเป็ นเวลานาน และอุปกรณ์ ท่ใี ช้งานเหล่านัน้
เป็ น อุ ป กรณ์ รุ่ น เก่ า ที่ไ ร้ป ระสิท ธิภ าพทางด้า นการใช้
พลั ง งานโดยสิ้ น เชิ ง จึ ง มี ค วามคุ้ ม ค่ า ที่ จ ะลงทุ น
ปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ใหม่ทงั ้ หมด
แนวทางปฏิ บตั ิ ของ Green ICT
Virtualization - เทคโนโลยีทน่ี าเอาคอมพิวเตอร์
Server ทีม่ อี ยู่นามารวมกันในทาง Logical เพื่อแบ่งเบา
และกระจายภาระหน้าที่หรือ Load ใดๆ ของเครื่อง
Server เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่ทางานหนักเกินไป โดย
กระจายงานนัน้ ออกไปยังเครื่อง Server เครื่องใดๆ ทีย่ งั
อยู่ในสภาวะ Idle หรือ Load น้อยให้ช่วยทางานนัน้ ๆ

ทีม่ า: Green IT เทคโนโลยีสารสนเทศกับการลดภาวะโลกร้อน, [4]

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556

ซึ่ง หลัก การของการ Virtualization หรือ การ
Consolidate Server ถ้าอยู่ในแวดวงของการทาธุรกิจ
แนวความคิดนี้กไ็ ปตรงกับแนวคิดของผู้บ ริหารที่อยู่ใน
สภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างในยุคปจั จุบนั คือเรื่องของ
Profit Maximize ซึง่ ทีจ่ ริงมันก็คอื การทีอ่ งค์กรจะต้องทา
อย่างไรถึงจะได้สงิ่ ทีม่ ปี ระโยชน์สงู สุด โดยลงทุนหรือลด
ต้นทุนให้น้อยทีส่ ดุ นันเอง
่
การจัดการพลังงาน (Power Management) แนวคิดที่ว่าจะทาอย่ างไรจึงสามารถประหยัดพลังงาน
ประหยัดไฟฟ้า และลดการเกิดความร้อนทีเ่ กิดจากการ
ใช้ง านเทคโนโลยีใ ห้ไ ด้ม ากที่สุ ด โดยแนวคิด นี้ ก็คือ
หลัก การเดีย วกัน กับ ตู้เ ย็น และเครื่อ งปรับ อากาศที่มี
เบอร์ 5 และอุปกรณ์ Power Supply ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์กม็ ีมาตรฐานนี้รบั รองเช่นเดียวกัน คือ 80
Plus ทีส่ ามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 20%
มาตรฐานทางด้ า นอุ ต สาหกรรมแบบเปิ ดที่
เรียกว่า Advanced Configuration and Power
Interface (ACPI) ได้เปิ ดช่องทางให้ระบบปฏิบตั กิ าร
สามารถเข้าจัดการการใช้พลังงานของอุปกรณ์ ต่าง ๆ
ได้โดยตรง ตามลักษณะการทางานของอุปกรณ์นัน้ ๆ
ด้วยมาตรฐานนี้ช่วยให้ระบบสามารถปิ ดการทางานของ
อุปกรณ์บางส่วน เช่น ฮาร์ดดิสก์ มอนิเตอร์ เป็ นต้น ลง
ไปเมื่อไม่มีการทางานช่วงเวลาหนึ่ง และยังรวมไปถึง
การปิ ดการทางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระบบลง
ไปแทบจะทัง้ หมด แบบ Hibernate รวมถึงการปิ ดหน่วย
ประมวลผลและหน่ วยความจาหลักของระบบลงไปด้วย
ซึ่งจะช่วยลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าลงไปได้อย่าง
มากมาย และเพื่อ ให้สามารถคืน การท างานให้ร ะบบ
กลับ มาเหมือ นเดิม อุ ป กรณ์ บ างชิ้น เช่ น คีย์ บ อร์ ด
เน็ตเวิรค์ การ์ด หรืออุปกรณ์ USB เป็ นต้น ต้องมีไฟฟ้า
เลีย้ งไว้ เพื่อรอการกดจากผูใ้ ช้งานให้ระบบกลับคืนมาสู่
สภาวะพร้อ มท างานอีก เหมือ นเดิม อุ ป กรณ์ เ ชื่อ มต่ อ
ภายนอกบางชิ้นก็มีร ะบบจัดการพลังงานไฟฟ้ าอยู่ใ น
ตัวเอง อย่างเช่น เครื่องพิมพ์ จอแสดงผล สแกนเนอร์
ลาโพง และฮาร์ดดิสก์ภายนอก เป็ นต้น สามารถปิ ดการ
ทางานของตัวเองลงไปได้ เมื่อผ่านระยะเวลาทีไ่ ม่มกี าร
ใช้งานช่วงหนึ่งไป
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Materials Recycling - ถึงแม้ว่ าชิ้นส่วนและ
อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ส่ ว นใหญ่ จ ะไมสามารถน าไป
Recycle ได้ แต่ ก ารใช้ง านอย่ า งคุ้ม ค่ า ตามความ
เหมาะสมกั บ งาน ไม่ จ าเป็ นต้ อ งเปลี่ ย นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ทุกครัง้ เมื่อมีโปรแกรมใหม่ๆ เข้ามา การ
ดูแลรักษาให้ใช้งานได้ดอี ยู่เสมอ ก็เป็ นอีกส่วนหนึ่งใน
การรักษาโลกร้อนและใช้งานตามแนวทางของ Green
computing ได้
Telecommuting - เทคโนโลยีการสื่อสารแบบ
ทางไกล Telecommuting ทีช่ ่วยให้สามารถเปิ ดโลกของ
การสื่อ สารได้ห ลายช่ อ งทางและไร้ พ รมแดน ท าให้
สามารถติด ต่ อ สื่อ สารกัน ง่ า ยขึ้น ผ่ า นระบบที่เ รีย กว่ า
Teleconference โดยระบบนี้ สามารถสื่อ สารกัน ใน
ลัก ษณะ Remote ที่ต่า งฝ่า ยต่ า งอยู่กนั คนละที่ แต่
พบปะ นัดหมายพูดคุย และประชุมงานร่วมกันได้แทน
การออกไปเผาผลาญน้ ามันรถ และประหยัดเวลาการ
เดินทาง โดยอีกฝ่ายต่างเห็นหน้าของอีกฝ่ายผ่านจอทีวี
หรื อ จอคอมพิ ว เตอร์ แ ทนโดยใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต เป็ น
ตั ว ก ล า ง ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ซึ่ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม แ บ บ
Teleconference นี้จะเห็นภาพและเสียงของผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม อีกทัง้ ยังสามารถรับส่งไฟล์ได้ด้วย ทัง้ Video,
Voice และ Data
แนวทางอืน่ ๆ - ยังมีแนวทางปฏิบตั ิอ่นื ๆ อีก
หลายแนวทางของ Green Computing แนวทางปฏิบตั ิ
เหล่านี้เกี่ยวเนื่องมาจากการใช้งานระบบ ICT นัน่ เอง
นัน่ คือ เช่น การประหยัดการใช้งานกระดาษ การกาจัด
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆ และแนวทางการตัดสินใจ
เลือกอุปกรณ์ชน้ิ ใหม่ เป็ นต้น
มาตรฐานเพื่ อ ระบบ ICT ที่ ใ ส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ ม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้อุปกรณ์
สารสนเทศและคอมพิว เตอร์สูง ขึ้น ก่ อ ให้เ กิด การใช้
พลังงานทีเ่ พิม่ ขึน้ และปริมาณขยะอุตสาหกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้
ตาม มา อีกทัง้ ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวติ
และความเป็ นอยู่ของประชากร ดังนัน้ มาตรฐาน Energy
Star 4.0 ทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
และมาตรฐาน TCO ที่เน้นความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน
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และสิง่ แวดล้อมจึงถือกาเนิดขึน้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ นมิ ต รต่ อ
สิง่ แวดล้อม

มาตรฐาน TCO: Ergonomics, Ecology และ
Energy

มาตรฐาน Energy Star 4.0

ทีม่ า: Green IT เทคโนโลยีสารสนเทศกับการลดภาวะ
โลกร้อน, [4]
ทีม่ า: Green IT เทคโนโลยีสารสนเทศกับการลดภาวะ
โลกร้อน, [4]

โครงการ Energy Star ก่อกาเนิดขึน้ ในปี 1992
โดย United States Environmental Protection
Agency (EPA) แห่งสหรัฐอเมริกา และมาตรฐาน
Energy Star 4.0 ได้มกี ารกาหนดการประกาศใช้เป็ น
สองขัน้ (Tier) ซึง่ ในขัน้ แรก (1st Tier) ได้ประกาศใช้
แล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ทีผ่ ่านมาและในขัน้ ที่
สอง (2nd Tier) ทีค่ าดว่าจะประกาศใช้ในเดือนมกราคม
พ.ศ.2552 ซึง่ EPA ตัง้ เป้าหมายว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ี
วางจ าหน่ า ยในตลาดสหรัฐ ฯ จะต้ อ งมีร ะบบ Power
Management ที่ 40% ภายในปี พ.ศ.2553 60% ภายใน
ปี พ.ศ.2555 และมากกว่า 80% ภายในปี พ.ศ.2557

ทีม่ า: Green IT เทคโนโลยีสารสนเทศกับการลดภาวะ
โลกร้อน, [4]

มาตรฐาน TCO เป็ นมาตรฐานทีถ่ ือกาเนิดจาก
ภาคพืน้ ยุโรป โดย TCO Development ทีก่ ่อตัง้ โดย
Swedish Confederation of Professional Employees
ประกาศใช้ครัง้ แรกในปี 1992 (TCO’92) และมีหลาย
Version แต่ มาตรฐาน TCO’05 เป็ นมาตรฐานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ท่ี ต่ อ ยอดมาจาก
มาตรฐาน TCO’99 ซึง่ เน้นทีค่ วามสะดวกและปลอดภัย
ของผู้ใ ช้ ง าน (Workload Ergonomics) ระบบ
นิเวศวิทยา (Ecology) และการใช้พลังงาน (Energy)
ของเครื่อ งคอมพิว เตอร์ ท ัง้ แบบ Desktop
และ
Notebook มาตรฐาน TCO นัน้ จะมีหลายเวอร์ชนั
ด้วยกัน โดยแต่ ละเวอร์ชนั จะเป็ นข้อกาหนดของแต่ละ
อุปกรณ์ ดังนี้
• TCO’99 - มาตรฐาน TCO’99 เป็ นมาตรฐานที่
เน้นความสะดวกและปลอดภัยของผูใ้ ช้งาน (Workload
Ergonomics) ระบบนิเวศวิทยา (Ecology) และการใช้
พลัง งานอย่า งคุ้ม ค่า (Energy) โดย TCO’99 จะ
ครอบคลุมอุปกรณ์ 3 รายการ คือ จอภาพคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Desktop และ คียบ์ อร์ด
• TCO’01 - มาตรฐาน TCO’01 เป็ นมาตรฐานที่
เกีย่ วข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่
• TCO’03 - มาตรฐาน TCO’03 เป็ นมาตรฐานที่
เกีย่ วข้องเฉพาะจอภาพคอมพิวเตอร์ เป็ นการพัฒนาต่อ
ยอดมาจากมาตรฐาน TCO’99 โดยเน้นทีค่ วามสะดวก
และปลอดภัยของผู้ใช้งาน (Workload Ergonomics)
ระบบนิเวศวิทยา (Ecology) และการใช้พลังงานอย่าง
คุม้ ค่า (Energy)
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• TCO’04 - มาตรฐาน TCO’04 เป็ นมาตรฐานที่
เกีย่ วกับข้องเฟอร์นิเจอร์สานักงาน
• TCO’05 - มาตรฐาน TCO’05 เป็ นมาตรฐานที่
เกี่ ย วข้ อ งเฉพาะเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบ Desktop
และ Notebook เป็ นการพัฒนาต่อยอดมาจากมาตรฐาน
TCO’99 โดยเน้ น ที่ความสะดวกและปลอดภัย ของ
ผูใ้ ช้งาน (Workload Ergonomics) ระบบนิเวศวิทยา
(Ecology) และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า (Energy)
ของเครื่อ งคอมพิว เตอร์ ท ัง้ แบบ Desktop
และ
Notebook
• TCO’06 - มาตรฐาน TCO’04 เป็ นมาตรฐานที่
เกีย่ วข้องกับ Media Displays
• TCO’07 - มาตรฐาน TCO’07 เป็ นมาตรฐานที่
เกีย่ วข้องกับ Headsets
• Workload Ergonomics - ในส่ว นของ
Workload Ergonomics ของ มาตรฐาน TCO นัน้ จะ
เป็ นการกาหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องมีช่อง USB
อยู่ขา้ งหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ช่อง
และสาหรับการตรวจวัดการแผ่รงั สีทเ่ี กิดจากการใช้งาน
ไม่เกินค่าทีก่ าหนดไว้
• Ecology - ด้าน Ecology หรือ ด้านผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศวิทยานัน้ มาตรฐาน TCO
จะเป็ นข้อกาหนดเกีย่ วกับส่วนประกอบ/ส่วนผสมของแต่
ละชิ้นส่วนที่ประกอบขึน้ เป็ นเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใน
เบือ้ งต้นว่า ทุกชิน้ ส่วนอุปกรณ์จะต้องผลิตโดยปราศจาก
สารตะกัว่ แคดเมียมและปรอท
• Maximum Energy Consumption - ด้าน
Maximum Energy Consumption ของมาตรฐาน TCO
นั น้ จะเป็ น การก าหนดการใช้พ ลัง งานสูง สุ ด ส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องไม่เกิน 5 วัตต์ สาหรับ Sleep
Mode และไม่เกิน 2 วัตต์ สาหรับ Standby Mode
เครื่องคอมพิวเตอร์ทงั ้ แบบ Desktop และ Laptop ที่
ผ่ า นการรับ รองมาตรฐาน TCO’05 จะสามารถใช้
เครื่อ งหมาย TCO’05 บนผลิต ภัณฑ์ใ นต าแหน่ ง ที่
สามารถมองเห็นได้ชดั เจน
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มาตรฐานเพือ่ สิง่ แวดล้อม RoHS

ทีม่ า: Green IT เทคโนโลยีสารสนเทศกับการลดภาวะ
โลกร้อน, [4]

มาตรฐาน RoHS เป็ นข้อกาหนดทีบ่ งั คับใช้กบั
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทีซ่ อ้ื ขายในสหภาพยุโรป ซึง่ เริม่ มี
ผลบังคับใช้ตงั ้ แต่ เดือนกรกฎาคม ปี 2006 ที่ผ่านมา
ส าหรับ ในประเทศอื่น ๆ เช่ น สหรัฐ อมริก า ญี่ปุ่น จีน
เกาหลี ในป จั จุ บ ัน ก็ เ ริ่ ม มี ก ารก าหนดข้ อ บัง คับ ใน
ลักษณะนี้เช่นกัน
มาตรฐาน RoHS ย่อมาจาก Restriction of
Hazardous Substances เป็ นข้อกาหนดที่ 2002/95/EC
ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่
เ ป็ น อั น ต ร า ย ใ น อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ หมายความรวมถึงเครื่องใช้ทุกชนิด ที่
ต้อ งอาศัย ไฟฟ้ าในการท างาน เช่ น โทรทัศ น์ เตาอบ
ไมโครเวฟ วิทยุ เป็ นต้น ซึ่งหมายความว่า ชิ้นส่วนทุก
อย่างทีป่ ระกอบเป็ นเครื่องใช้ไฟฟ้านัน้ ตัง้ แต่แผงวงจร
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงสายไฟ จะต้องผ่านตาม
ข้อกาหนดดังกล่าว โดยสารที่จากัดปริมาณในปจั จุบนั
กาหนดไว้ 6 ชนิด ดังนี้
1. ตะกัว่ (Pb) ไม่เกิน 0.1% โดยน้าหนัก
2. ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.1% โดยน้าหนัก
3. แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.01% โดยน้าหนัก
4. เฮกชะวาเลนท์ (Cr-VI) ไม่เกิน 0.1% โดย
น้าหนัก
5. โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส์ (PBB) ไม่เกิน
0.1% โดยน้าหนัก
6. โพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (PBDE) ไม่
เกิน 0.1% โดยน้าหนัก
อย่ า งไรก็ ต ามมาตรฐานต่ า งๆ ที่ เ น้ น ความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิง่ แวดล้อมต่ างก็ยงั คงมีการ
วิวฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีทก่ี า้ วหน้าอย่าง
ไม่ ห ยุ ด ยั ง้ และสถานการณ์ ห รื อ วิ ก ฤติ ก ารณ์ ด้ า น
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สิง่ แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ จึงเป็ น
สิง่ จาเป็ นทีท่ ุกคนทัง้ ในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภคจะต้อง
ปรับตัวตาม สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป เพื่อให้ความ
เจริญรุดหน้าทางเทคโนโลยีสามารถอยู่รวมกันได้อย่าง
ลงตัวทีส่ ดุ
ความหมายของขยะอิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Waste)
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
ก้า วกระโดดในป จั จุ บ ัน ท าให้อุ ป กรณ์ แ ละสิน ค้า
อิเล็กทรอนิกส์ถูกผลิตขึ้นมาอย่างมากมายเพื่ออานวย
ความสะดวกสบาย การบริโภคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จงึ
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วทาให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ขน้ึ เป็ น
จานวนมาก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ Electronic waste (ewaste) [7] เป็ นขยะที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องใช้อเิ ล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น จอมอนิเตอร์ ชิน้ ส่วน
คอมพิ ว เตอร์ โทรทั ศ น์ เครื่ อ งเล่ น ซี ดี
ดี วี ดี
โทรศัพท์มอื ถือ รวมถึงแบตเตอรี่ เป็ นต้น ด้วยความที่
ทุ ก คนต้ อ งการความทัน สมัย ของเทคโนโลยี ท าให้
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทต่ี กรุ่นและล้าสมัยถูกเลิกใช้งาน
ทัง้ ทีย่ งั ไม่หมดอายุการใช้งาน โดยในแต่ละปี จะมีขยะ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ท ัว่ โลกมากถึง 20-50 ล้า นตัน
โทรศัพท์มอื ถือและคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดปญั หามาก
ทีส่ ุด เพราะมีการเปลีย่ นเครื่องใหม่บ่อยทีส่ ุด ในยุโรป
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ จานวนขึน้ ร้อยละ 3-5 ต่อปี ซึง่
เพิม่ ขึน้ รวดเร็วกว่าขยะอย่างอื่นถึง 3 เท่า ในขณะที่
ประเทศกาลังพัฒนาขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเพิม่ ขึน้ ถึง 3
เท่าภายใน 5 ปี ข้างหน้า ซึง่ ปญั หาทีส่ าคัญของขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ คือ ประกอบไปด้วยสารเคมีท่มี ี
พิษตกค้างยาวนานและสะสมในสิง่ มีชวี ติ (Persistent
Bio-Accumulative and Toxic: PBTs) รวมทัง้ โลหะ
หนัก (Heavy Metal) และสารอื่นๆ ทีเ่ ป็ นอันตรายอีก
หลายชนิด ถ้าไม่มกี ารจัดการที่ดภี ายหลังเลิกใช้อาจ
ส่งผลให้มกี ารรัวไหลของสารพิ
่
ษสู่สงิ่ แวดล้อมได้ และ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรง [5]
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste คือ "ซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ หรือทีเ่ รียก
กันว่า WEEE (Waste from Electrical and Electronic
Equipments)” หมายถึง ซากเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ ซึง่

ใช้กระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กในการทางานทีไ่ ม่ได้
ตามมาตรฐาน (off-spec) หรือหมดอายุการใช้งาน หรือ
ล้าสมัย ซึง่ แบ่งเป็ น 10 ประเภท ได้แก่ [3]
๏ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ใน
ครัวเรือนขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น เครื่องทาความเย็น
เครื่องซักผ้า เครื่องล้างจาน ฯลฯ
๏ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ใน
ครัวเรือนขนาดเล็ก เช่น เครื่องดูดฝุ่น เตารีด เครื่องปิ้ ง
ขนมปงั มีดโกนไฟฟ้า ฯลฯ
๏ อุปกรณ์ IT เช่น คอมพิวเตอร์ เมนเฟรม โน้ต
บุค เครื่องสแกนภาพ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์
โทรศัพท์มอื ถือ ฯลฯ
๏ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
สาหรับผูบ้ ริโภค เช่น วิทยุ โทรทัศน์ กล้อง และเครื่อง
บันทึกวีดโี อ เครื่องดนตรีทใ่ี ช้ไฟฟ้า ฯลฯ
๏ อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เช่น หลอดไฟฟลูออเรส
เซนต์ หลอดโซเดียม ฯลฯ
๏ ระบบอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์
๏ เครื่องมือวัดหรือควบคุมต่างๆ เช่น เครื่องจับ
ควัน เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ
๏ ของเล่น เช่น เกมบอยส์ ของเล่นทีใ่ ช้ไฟฟ้า
หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
๏ เครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สว่าน
เลื่อยไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
๏ เครื่องจาหน่ ายสินค้าอัตโนมัติ เช่น เครื่อง
จาหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ ฯลฯ
ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็ก ทรอนิก ส์
ั หาในเชิง ปริม าณที่เ พิ่ม ขึ้น
นอกจากจะมีป ระเด็น ป ญ
อย่างรวดเร็วแล้ว ยังมีปญั หาทีเ่ กิดจากส่วนประกอบที่
เป็ นสารอันตราย เช่น สารตะกัว่ แคดเมียม ปรอท ฯลฯ
ซึง่ หากได้รบั การจัดการที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิด
การรัวไหลสู
่
่สิ่งแวดล้อ ม และมีความเสี่ย งที่จะเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพและระบบนิเวศน์ ทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว
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สถานการณ์ขยะอิ เล็กทรอนิ กส์ในประเทศไทย
จากการสารวจข้อมูลภาคการผลิต การนาเข้า
การส่งออก และการบริโภคในประเทศ เพื่อหาปริมาณ
การบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จ ะก่อให้เกิดของเสีย
ป ร ะ เ ภ ท ซ า ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน ในภาพรวม
ของทัง้ ประเทศ พบว่าผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ประเภท
โทรทัศน์มปี ริมาณการบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือ
เครื่องปรับอากาศ
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ทีม่ า: สถาบันสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย, [3]

ทีม่ า: สถาบันสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [3]

ในปี 2546 กรมควบคุมมลพิษได้มกี ารสารวจ
ปริ ม าณซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท่ี เ กิ ด ขึ้ น มี
ประมาณ 1,700,000 เครื่อง หรือคิดเป็ นปริมาณ
58,000 ตัน ซึง่ ซากผลิตภัณฑ์ฯ ทีด่ าเนินการสารวจส่วน
ใหญ่ มีศ ัก ยภาพในการรีไ ซเคิล (สามารถขายเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์) แต่กย็ งั มีซากผลิตภัณฑ์ฯ อีกจานวน
มากทีค่ าดว่าถูกทิง้ รวมไปกับมูลฝอยทัวไป
่
กรมควบคุ มมลพิษ ได้คาดการณ์ ว่ า ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า
เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์) จะ
เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 12 ต่อปี และจะมีมากถึง
128,220 ตันในปี 2553 แม้ว่าปริมาณดังกล่าวจะยัง

ไม่ได้รวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่เี กิดขึ้นจากการลักลอบ
นาเข้า ซึง่ ยังไม่ทราบปริมาณทีแ่ น่ ชดั แต่กม็ ากเกือบจะ
เท่ากับปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่เี กิดขึ้นในประเทศ
อินเดีย ซึง่ มีประมาณ 143,000 ตัน/ปี

ทีม่ า: สถาบันสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [3]
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ระบบการรี ไ ซเคิ ล ขยะอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ (E-Waste
Management System)
ระบบเทคโนโลยีในการรีไซเคิล ประกอบด้วย
กระบวนการหลักอยู่ 3 กระบวนการ คือ การแยก
ชิ้น ส่ ว น กระบวนการทางเคมี และกระบวนการ
สิง่ แวดล้อม รายละเอียดมีดงั นี้
ขัน้ ตอนที ่ 1
ทาการชังน
่ ้าหนัก บันทึกและคัดแยกผลิตภัณฑ์ท่ี
รับ โดยชัง่ น้ า หนักเพื่อ ตรวจสอบลักษณะของขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และทาการคัดแยกส่วนประกอบที่เป็ น
พลาสติก โลหะ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ออก
จากกัน โดยจะท าการคัดแยกพลาสติก และโลหะที่
ปนเปื้ อนออกจากกันและท าการชังน
่ ้ าหนักขายในขัน้
ต่อไป สาหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งเพื่อ
ทาการแยกส่วนประกอบต่อไป

ขัน้ ตอนที ่ 2
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ไี ด้รบั การคัดแยกจะถูก
ส่งไปยังระบบคัดแยกส่วนประกอบ ได้แก่
๏ กระบวนการแยกชิ้น ส่ ว น: ชิ้น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ทผ่ี ่านการคัดแยกจะถูกเข้าเครื่องบด เพื่อ
ลดขนาดของชิน้ ส่วนและแยกชิน้ ส่วนทีต่ อ้ งการออกมา
๏ กระบวนการทุบ-บด: ชิ้นส่วนที่ผ่านการลด
ขนาดจะถูกทุบ-บดให้มขี นาดเล็ก โดยบดให้เป็ นผงจน
เป็ นเนื้อเดียวกัน
๏ กระบวนการคัดแยกส่วนประกอบ: ระบบจะทา
การคัดแยกส่วนประกอบที่สามารถมองเห็นได้ออกมา
หรือส่วนประกอบทีเ่ ป็ นโลหะเหล็ก
๏ กระบวนการย่อย: ชิน้ ส่วนทีผ่ ่านการบดจะถูก
บดย่อยให้เป็ นผงอีกครัง้ เพื่อเข้าสูก่ ระบวนการทางเคมี

ภาพกระบวนการคัดแยกทางกายภาพ

ระบบทาให้ชน้ิ ส่วนขนาดเล็กลง

แยกส่วนประกอบทีม่ องเห็นออก

บดชิน้ ส่วนให้เป็ นผง

ทีม่ า: สถาบันสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [3]

ขัน้ ตอนที ่ 3
ชิน้ ส่วนทีผ่ ่านการคัดแยกโดยวิธกี ารกายภาพ
ซึง่ จะถูกบดให้เป็ นผง จะถูกส่งเข้าสู่ระบบการแยกส่วน
โลหะมีค่าออก ได้แก่
๏ การสกัดขัน้ ตอนแรก: กระบวนการสกัด
ขัน้ ตอนแรกจะท าการสกัด โลหะที่มีค่ า ที่เ คลื อ บผิว
ออกมา

๏ การสกัดขัน้ ทีส่ อง: หลังจากโลหะมีค่าทีถ่ ูก
สกัดออกจากชิน้ ส่วนแล้วขัน้ ต่อไปจะทาการสกัดโลหะมี
ค่าที่ปนเปื้ อนในสารละลายกรดที่ใช้ในการสกัดโลหะ
ออกมา
๏ กระบวนการกลัน:
่ สารละลายทีใ่ ช้ในการ
สกัดโลหะมีค่าจะถูกนาไปกลันให้
่ บริสุทธิ ์ เพื่อแยก
โลหะทีป่ นอยู่ออกมา และสารละลายกรดจะถูกนาไปใช้
ใหม่
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ภาพกระบวนการคัดแยกทางเคมี

ระบบควบคุมการสกัดโลหะมีค่า

กระบวนการสกัดโลหะมีค่าออก

กระบวนการกลันโลหะมี
่
ค่าออกจากสารละลาย

ทีม่ า: สถาบันสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [3]

จากกระบวนทัง้ หมดของการรีไ ซเคิล ชิ้น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์จะถูกควบคุมเรื่องมลพิษ ประกอบด้วย
ระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ระบบดักจับฝุน่ : ระบบจะทาการดักจับฝุน่ ทีฟ่ ้ ุง
กระจายในโรงงานโดยเครื่อ งดัก จับ และน าไปบ าบัด
ก่อนปล่อยออกสูภ่ ายนอก

ระบบดักจับฝุน่

2. ระบบดักจับกรดทีฟ่ ้ ุงกระจาย: ระบบจะทาการ
ดักจับกรดทีฟ่ ้ ุงกระจายในโรงงาน และทาให้บริสุทธิเพื
์ ่อ
ใช้ในกระบวนการใหม่
3. ระบบบาบัดน้ าเสีย: น้ าเสียทีถ่ ูกปล่อยออกมา
จะถูกบาบัดให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ตามที่กฎหมาย
กาหนด ก่อนปล่อยออกสูภ่ ายนอกโรงงาน

ระบบบาบัดน้าเสีย

ระบบดักจับกรดทีฟ่ ้ ุงกระจาย

ทีม่ า: สถาบันสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [3]

บทสรุป
ปจั จุบนั ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยจะถูก
รวบรวมและแยกชิน้ ส่วนด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่ถูกหลักวิชาการ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบ ต่ อทั ้ง สุ ข ภาพอนามั ย ของ
ผู้ปฏิบตั ิงานตลอดจน ส่งผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อ ม
เนื่องจากการกาจัดทีไ่ ม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การทิ้ง
ซากปะปนไปกับขยะมูลฝอยทัวไป
่ การฝงั กลบในพืน้ ที่
ซึง่ ไม่ได้ออกแบบไว้เพื่อรองรับของเสียอันตรายและการ
ลักลอบทิ้งในที่สาธารณะ เป็ นต้น อันจะก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุ ษย์และสิง่ แวดล้อม
ตามมา สิง่ สาคัญที่ประเทศไทยยังขาดความสมบูรณ์
แบบอยู่ ก็ คือ ระบบการจัด การของเสีย อัน ตราย
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มรี ะบบการคัดแยก การรี
ไซเคิล และการกาจัดที่เหมาะสม อีกทัง้ ยังขาดแคลน
บุคลากรผู้ช านาญการและองค์ค วามรู้หรือ เทคโนโลยี
การจัดการทีเ่ หมาะสม ทาให้รอ้ ยละ 90 ของปริมาณ EWaste ทัง้ หมด ถูกทิ้งรวมไปกับขยะมูลฝอยชุมชน
ดังนัน้ การกาหนดมาตรการการจัดการ รวบรวม และ
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การกาจัดทีถ่ ูกต้อง อาจเป็ นทางออกทีเ่ หมาะสมสาหรับ
การกาจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ทด่ี แี ละเกิดผลกระทบน้อย
ทีส่ ดุ
ระบบการจั ด การขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จึ ง มี
ความส าคัญ อย่ า งยิ่ง และควรศึก ษากัน อย่ า งจริง จัง
เพราะเทคโนโลยี ก ารจัด การขยะอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ จ ะ
สามารถช่วยให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน และ
สามารถพัฒนาไปเป็ นความรับผิดชอบต่ อสังคมได้ใ น
ทีส่ ดุ หากเริม่ ต้นคิดและปฏิบตั ิ และเริม่ มีทศั นคติในการ
ปรับเปลี่ยนและนาเอาระบบนี้เข้ามาก็จะเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับมือต่อแรงกดดันจากต่างประเทศที่อาจจะ
มาเป็ นอุปสรรคในการแข่งขันในอนาคต จึงควรเตรียม
ตัวเอาไว้ก่อน ดังนัน้ สาหรับผูป้ ระกอบการของไทยควร
เริม่ ง่ายๆก่อนแล้วค่อยพัฒนาต่อไป เพื่ออนาคตของการ
ด าเนิ น การกิ จ การที่ ม ั น่ คง และเพื่ อ การพั ฒ นา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง ไ ท ย ใ ห้ ยั ่ ง ยื น (Sustainable
Development) ต่อไป
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