
(1) 

 

หัวขอการคนควาอิสระ สภาพการณในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ 

และประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชื่อผูเขียน  นายโมกข ตันติปาลกุล 

ชื่อปริญญา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย  สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ  อาจารย ดร.ลัดดาวัลย แกวกิติพงษ 

ปการศึกษา  2557 

 

บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางและนโยบายของภาครัฐในการจัดการขยะ

อิเล็กทรอนิกสและศึกษาพฤติกรรมการท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกสของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะนําไปพัฒนาเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท้ิงขยะ

อิเล็กทรอนิกสใหถูกตอง งานวิจัยนี้แบงระเบียบวิธีวิจัย 2 สวน คือ การศึกษาการดําเนินการของ

ภาครัฐโดยการสัมภาษณเชิงลึกมีผูใหขอมูลจาก 3 หนวยงาน คือ กรมควบคุมมลพิษ สถาบันไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส และกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการศึกษาความรูความเขาใจและพฤติกรรมของ

ประชาชน ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 

400 คน ระยะเวลาดําเนินงาน เดือนมกราคม – มีนาคม 2558 มีผลการวิจัยดังนี้  

ผลการวิจัยจากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจและ

ความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส กฎหมายไมมีความชัดเจน บทลงโทษไมรุนแรง

ขาดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ภาครัฐกําลังยกรางกฎหมายเกี่ยวกับหลักการขยายการ

รับผิดชอบของผูผลิตใหผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี การแกปญหาในปจจุบันคือมีการจัด

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส  และเร่ิมมีการใชงาน IT On Cloud ซึ่งทําใหลดการใช

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม พบวา ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส

คอนขางสูง แตก็ยังมีขอคําถามท่ีประชาชนสวนใหญไมทราบ เชน ขยะอิเล็กทรอนิกสควรทิ้งในถังขยะ

ประเภทใด และ การกําจัดหลอดฟลูออเรสเซนตที่ถูกตองควรทําอยางไร ในดานทัศนคติเกี่ยวกับการ

ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาประชาชนมีทัศนคติที่ดี มีความเขาใจวาควรจะตองมีการ
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คัดแยกและกําจัดตางหาก มีความตองการใหภาครัฐสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะพิษออกจากขยะ

ทั่วไปอยางจริงจังและตอเนื่อง และรัฐหรือเอกชนควรจัดโครงการของเกาแลกซ้ือของใหมโดยให

สวนลด มีบริการไปรับซากเคร่ืองใชไฟฟาขนาดใหญถึงที่ อยางไรก็ตามในการปฏิบัติจริง ประชาชน

สวนใหญยังมีวิธีการกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกสเกือบทุกประเภทโดยวิธีการซอมแซมและนํากลับมาใช

ใหม นําไปขาย และนําไปบริจาค  
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ABSTRACT 

 

This research aims to study the Thai government’s guidelines and policies on 

electronic waste (e-waste) management and e-waste disposal behaviors of people in 

Bangkok.  The research is divided into two parts. In the first part, in-depth interviews were 

conducted with the three government agencies, namely Pollution Control Department, 

Electrical and Electronic Institute, and Department of Industrial Works. All three agencies 

perceived that people lack an understanding and awareness of proper e-waste disposal. 

On the government side, a new law concerning e-waste management based on the 

principle of extended producer responsibility is being drafted. Initiatives to move to Cloud 

services are encouraged. 

 The second part of the research focuses on perception, understanding, and 

knowledge of Bangkok people on e-waste disposal. 400 Questionnaires were collected 

from Bangkok citizens. The result shows a rather different picture from that of first part. 

While the government perceived that people have little knowledge on how to properly 

deal with e-waste, the survey actually shows that Bangkok people have a good-level of 

knowledge on e-waste disposal. In addition, their attitude towards e-waste management is 

positive. These people however show the need for stronger support and clearer directions 

from government on issues, such as e-waste separation, e-waste pick-up/drop off service, 

and repurchase of e-waste. 
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