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รายงานการสาํรวจ 

สถานการณการจัดการแบตเตอร่ีมือถือท่ีหมดอายุใชงานแลวในประเทศไทย 
 

1. บทนํา 

 ปจจุบันมนุษยดําเนินชีวิตโดยพึ่งพิงเทคโนโลยีสมัยใหมจนแทบไมสามารถขาดจากกันได 

โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคม กระตุนใหทั่วโลกมีการใชและพัฒนาผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกสอยางไมหยุดย้ังเพื่อตอบสนองความตองการไรขีดจํากัดของผูใช ผลที่ตามมาคือปญหา

ขยะอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้น สหประชาชาติประเมินวามีขยะอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นท่ัวโลกประมาณ 40 

ลานตันตอป เฉพาะโทรศัพทมือถืออยางเดียวมีการประเมินวาภายใน 10 ปขางหนาจะมี

โทรศัพทมือถือถูกทิ้งในจีนเพิ่มขึ้น 7 เทา และในอินเดียเพิ่มขึ้น 18 เทา0

1 

 การเพิ่มขึ้นอยารวดเร็วของขยะอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่มือถือ

ใชแลวซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วตามอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนโทรศัพทมือถือที่ขายใน

ทองตลาด ไดสรางความกังวลตอผูเก่ียวของอยางมากในเรื่องของการจัดการขยะเหลาน้ี เพราะขยะ

อิเล็กทรอนิกสตองไดรับการจัดการที่แตกตางจากขยะทั่วไปจากชุมชนเนื่องจากวานอกจากจะ

ประกอบดวยพลาสติกและโลหะแลวยังมีสารอันตรายเปนองคประกอบดวย เชนแบตเตอรี่มือถือมี

สารแคดเมียม ตะก่ัว ลิเทียม ทองแดง และนิกเกิล เปนองคประกอบ สารดังกลาวน้ีเปนสารอันตราย

ทั้งสิ้น เชนนิกเกิล ตะก่ัว และแคดเมียม เปนสารกอมะเร็ง เปนตน 1

2 ดังน้ันถากําจัดผลิตภัณฑใชแลว

เหลาน้ีไมถูกตองสารอันตรายดังกลาวจะแพรกระจายเขาสูสิ่งแวดลอมและรางกายผูคนและสงผล

เสียตอสุขอนามัยได  

  การรีไซเคิลสามารถแยกสารอันตรายออกมาจากชิ้นสวนผลิตภัณฑและนํากลับมาใช

ประโยชนใหมไดอีก อันเปนการใชทรัพยากรใหคุมคามากที่สุด การรีไซเคิลจึงเปนวิธีการจัดการ

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสที่ควรนํามาดําเนินการ 

 

2. ปริมาณแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแลวของประเทศไทย 

สําหรับประเทศไทย ณ ตนป 2553 มียอดขายเครื่องโทรศัพทถึง 9.3 ลานเครื่อง 2

3 ซึ่งสวน

ใหญจะถูกท้ิงในอีก 2 ปขางหนา  สําหรับปริมาณแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ จากการสํารวจของ 

Choochom, Oraphin et al พบวาผูใชโทรศัพทมือถือที่เปนนักเรียน/นักศึกษาจะไมเปลี่ยนแบตเตอรี่ 

                                                 
1 ไทยรัฐออนไลน, ยูเอ็นช้ีปญหาขยะอิเล็กทรอนิกสกําลังคุกคามโลก [ออนไลน], 23 กุมภาพันธ 2553, แหลงที่มา www.thairat.co.th 
2 ผูจัดการ, ขยะมือถือ ปญหาใหมที่รอทางแก [ออนไลน], 17 สิงหาคม 2547, แหลงที่มา 

http://www.tei.or.th/mec/th/news/news/phone.html 
3 ไทยโพสต, คนหา "ทูตโนเกีย" จากร้ัวจามจุรี ชวยรณรงครีไซเคิล"มือถือ" [ออนไลน], 6 มีนาคม 2553, แหลงที่มา 

http://www.thaipost.net/x-cite-kidz/060310/18898 
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(ถาแบตเตอรี่หมดก็เปลี่ยนเครื่องเลย) แตผูใชกลุมอ่ืนมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยเฉลี่ย 2 กอนตอ

เครื่อง 3

4 ดังน้ันจํานวนแบตเตอรี่มือถือที่ถูกทิ้งหรือจะถูกทิ้งในประเทศไทยภายใน 2 ปขางหนาตองมี

จํานวนรวมกันไมนอยกวา 9.3 ลานกอนแลว  ถาคิดวามีผูใชที่ไมใชนักเรียน/นกัศึกษารอยละ 70 

จํานวนแบตเตอรี่มือถือใชแลวจะมีถึง 15.8 ลานกอน 

นอกจากน้ี Choochom, Oraphin et al ยังพบวาสําหรับผูใชโทรศัพทท่ีมีการเปลี่ยน

แบตเตอรี่รอยละ 47 เก็บแบตเตอรี่ใชแลวไวที่บาน รอยละ 29.3 ทิ้งลงถังขยะทั่วไป รอยละ 28.7 ทิ้ง

ไวที่รานตอนไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ รอยละ 23.1 แยกทิ้ง และรอยละ 14.8 ทิ้งลงกลองรับคืน ดังนั้นจึง

กลาวไดวาแบตเตอรี่ใชแลวไดรับการจัดการท่ีไมปลอดภัยที่สุดคือถูกทิ้งรวมไปกับขยะทั่วไปถึงเกือบ

รอยละ 30 สถิตินี้อาจเพิ่มมากขึ้นอีกถาแบตเตอรี่รอยละ 28.7 ที่ท้ิงไวท่ีรานคาถูกนําไปทิ้งรวมกับขยะ

ทั่วไป ซึ่งไมมีอะไรรับประกันวาจะไมเกิดขึ้น 
 

3. สถานการณการจัดการแบตเตอรีโ่ทรศัพทมือถือใชแลวในประเทศไทย 

 ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะท่ีวาดวยการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสหรือแบตเตอรี่ใช

แลว การจัดการขยะท่ีเกิดจากชุมชนท้ังขยะท่ัวไปและขยะอันตรายซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกสจัดเปนขยะ

อันตรายดวยนั้นปจจุบันอยูภายใตพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 

2550 ซึ่งไดใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการ อยางไรก็ดี ในสวนของขยะอันตราย

จากชุมชนซึ่งไดบรรจุเพิ่มเขามาในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฉบับท่ี 2 (พ.ศ 2550) ยังไมมี

กฎหมายลูกหรือกฎกระทรวงออกมาบังคับใช  

 อยางไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลดานสิ่งแวดลอมภายใต

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ไดดําเนินการยกราง “ยุทธศาสตร

การจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเชิงบูรณาการ ” และคณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการแกไขปญหาการจัดการ

ซากผลิตภัณฑดังกลาว ภายใตยุทธศาสตรนี้มีมาตรการท่ีจะใหมีกฎหมายเพื่อสรางระบบการบริหาร

จัดการและกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย โดยสงเสริมการรับคืนซากเพื่อหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช

ประโยชนและกําจัดชิ้นสวนหรือสวนประกอบอันตรายอยางถูกตอง จากมาตรการนี้ไดมีการยกราง

พระราชกฤษฎีกาสงเสริมการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลว พ.ศ. ....ซึ่งจะเปนพระ

                                                 
4 Choochom, Oraphin et al, Survey of Thai’s mobile phone-battery usage and disposal, The Journal of Behavioral 

Science  4 (September 2009): 28-43 
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ราชกฤษฎีกาภายใตรางพระราชบัญญัติเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม พ.ศ. 

.... ที่กระทรวงการคลังเปนผูยกราง4

5      

 ปจจุบันแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแลวในประเทศไทยบางสวนเทานั้นที่มีการรวบรวมเพื่อ

นําไปรีไซเคิลหรือรวบรวมเพื่อนําไปกําจัดโดยการฝงกลบ ซึ่งเปนการดําเนินงานในลักษณะโครงการ

นํารองหรือโครงการรณรงคของหนวยงานรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเอกชน กิจกรรมท่ีนาจะ

ถือวาเปนความริเริ่มระดับกระทรวงไดแกกิจกรรม การสรางกลไกการเรยีกคืนซากแบตเตอรี่

โทรศัพทมือถือในป 2548 ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดริเริ่มดําเนินการ ภายใต

กิจกรรมนี้ไดมีการดําเนินงานยอยคือโครงการความรวมมือวาดวยการจัดการซากแบตเตอรี่

โทรศัพทมือถือ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบการจัดการซากแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ ใหแกทุกภาค

สวนที่เก่ียวของ เปนแนวทางปฏิบัติในการจัดการรวมกันอยางถูกตองและปลอดภัย  การดําเนินงาน

ในครั้งนี้ไดรับความรวมมือจากบริษัทเอกชน 13 รายไดแก5 6  

1. บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือ ไดแก CAT Telecom 

ไทย-โมบาย และฮัทช  

2. บริษัท แอดวานซอินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด 

3. บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  

4. บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัททีเอ ออเรนจ จํากัด 

5. บริษัท โนเกีย ประเทศไทย จํากัด 

6. บริษัท โมโตโรลา ประเทศไทย จํากัด 

7. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน)  

8. บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสท เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน)  

9. บริษัท ยูมิคอร มารเก็ตต้ิง เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จาํกัด   

10. บริษัท ผลิตภัณฑและวัสดุกอสราง จํากัด  

11. บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

12. บริษัท จีเอสที เวิลด จํากัด 

13. บริษัท นอมจิตต อินคอรเปอรเรชั่น จํากัด  

ขอมูลที่เผยแพรไวบนเว็บไซตไมไดกลาวถึงปริมาณแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแลวท่ีรวบรวม

ไดวามีปริมาณเทาใด นําไปรีไซเคิลหรือกําจัดอยางปลอดภัยอยางละเทาใด อยางไรก็ดีกิจกรรมนี้นับ

                                                 
5 กรมควบคมุมลพิษ, เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการจัดการซากเคร่ืองใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสเชิงบูรณาการ คร้ังที่ 7-2/2553 วันที่ 9 กรกฎาคม 2553, แหลงที่มา 

http://infofile.pcd.go.th/haz/WEEE_090753.pdf?CFID=158774&CFTOKEN=64821686 

6 กรมควบคมุมลพิษ, ความรวมมือวาดวยการจัดการซากแบตเตอร่ีโทรศัพทมือถือ [ออนไลน], 6 มีนาคม 2553, แหลงที่มา 

http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_battery_pcd.htm 
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ไดวาเปนจุดเริ่มหรือกระตุนใหบริษัทที่เก่ียวของหลาย ๆ แหงดําเนินกิจกรรมการจัดการแบตเตอรี่

โทรศัพทมือถือใชแลวในเวลาตอมา ซึ่งเปนไปตามหลักการขยายรับผิดชอบของผูประกอบการที่ควร

ตองเขามามีบทบาทหลักในการจัดการผลิตภัณฑใชแลวท่ีตนเองเปนผูผลิต 

 

4. การสํารวจโครงการรณรงคการจัดการแบตเตอรีโ่ทรศัพทมือถือใชแลว 

การสํารวจขอมูลโครงการรณรงคที่เก่ียวกับการจัดการแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแลวที่มี

การดําเนินการในปจจุบันท่ีจะนําเสนอตอไปน้ีมุงเนนไปที่ภาคเอกชนหรือบริษัทที่เก่ียวของในธุรกิจ

โทรคมนาคม โดยขอมูลไดมาจากการสํารวจขอมูลจากเว็บไซตของบริษัท แบบสอบถามที่จัดสงไปยัง

บริษัท และการสํารวจแหลงจําหนายโทรศัพทมือถือบางแหง ตารางที่ 1 สรุปที่มาของขอมูลโครงการ

รวบรวมหรือรับคืนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแลวของบริษัทตาง ๆ 

 

ตารางที่ 1 ท่ีมาของขอมูลโครงการรวบรวมหรือรับคืนแบตเตอรี่มือถือใชแลว 

บริษทั ประเภทกจิการ 
ท่ีมาของขอมูล 

เว็บไซต แบบสอบถาม การสํารวจพ้ืนท่ี 

โมโตโรลา ประเทศไทย  จําหนายโทรศัพทมือถือ    

โนเกยี ประเทศไทย  จําหนายโทรศัพทมือถือ    

โซน่ี อิริคสัน  จําหนายโทรศัพทมือถือ    

ไทยซัมซุง อิเลคทริกส จําหนายโทรศัพทมือถือ    

ไอโมบาย จําหนายโทรศัพทมือถือ    

เทเลวิซ จําหนายโทรศัพทมือถือ    

คอมมี่ คอรปอเรชั่น  จาํหนายแบตเตอร่ี (ขาว)   

โทเทิล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น (DTAC) 

บริการเครือขาย 
   

กสท. โทรคมนาคม  บริการเครือขาย    

แอดวานซอินโฟร เซอวิส 

(AIS) 

บริการเครือขาย 
(ขาว)   

ไอทีมอลล ฟอรจนู ศูนยการคา (ขาว)   

เซน็ทรัลพลาซา  

รัตนาธิเบศธ 

ศูนยการคา 
   

สํานักส่ิงแวดลอม 

กรุงเทพมหานคร 

 
   

สํานักการสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม  

เทศบาลนครนนทบุรี  
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 จากการสํารวจขอมูลที่มีการเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทที่เก่ียวของ พบวา มีบริษัทที่

จัดทําหนาเว็บไซตเฉพาะเพื่อใหขอมูลการดําเนินโครงการรวบรวมหรือรับคืนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ

ใชแลว 4 บริษัทไดแก บริษัทโมโตโรลา ประเทศไทย บริษัทโนเกีย ประเทศไทย จํากัด บริษัทโซนี่ อิริค-

สัน จํากัด บริษัทโทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด ( DTAC) และมีการเสนอเปนขาว 3 บริษัทคือ 

บริษัทคอมมี่ คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัทแอดวานซอินโฟร เซอวิส จํากัด (AIS) และไอทีมอลล ฟอรจูน  

 ในสวนของแบบสอบถามที่ไดทํา การจัดสงแบบสอบถามไปยังบริษัทและหนวยงานตาง ๆ ที่

เก่ียวของ รวมทั้งหมด 50 ราย ไดแก บริษัทผูผลิตแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือจํานวน 7 ราย 

บริษัทผูผลิตและจําหนายแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือจํานวน 1 ราย  บริษัทใหบริการเครือขายและ

จําหนายโทรศัพทมือถือจํานวน 29 ราย บริษัทและหนวยงานตางๆ ที่มีขาวกิจกรรมรับคืนแบตเตอรี่

โทรศัพทมือถือจํานวน 5 ราย และบริษัทรับรีไซเคิลจํานวน 8 ราย รายชื่อบริษัทและหนวยงานที่สง

แบบสอบถามไปใหแสดงในภาคผนวก 1 ผลปรากฏวามีบริษัทหรือหนวยงานตอบกลับแบบสอบถาม

มาจํานวน 5 รายคือ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  บริษัทแอดวานซอินโฟร เซอวิส 

จาํกัด (มหาชน)  บริษัท โมโตโรลา (ประเทศไทย) จาํกัด  กลุมงานของเสียอันตราย สํานักสิ่งแวดลอม 

กรุงเทพมหานคร และสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครนนทบุรี  

 สําหรับการสํารวจตามแหลงจําหนายโทรศัพทมือถือและอุปกรณเสริม 4 แหงคือ เซ็นทรัล

พลาซา รัตนาธิเบศร ฟวเจอรพารค รังสิต เซียร รังสิต และแฟชั่น ไอรแลนด   
 

4.1 โครงการรวบรวมหรือรับคืนของภาคเอกชน รายละเอียดโดยสรุปมีดังนี้ 

  จาการรวบรวมขอมูลพบวา ปจจุบันภาคเอกชนมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการ

รวบรวมหรือรับคืนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแลว 12 กิจกรรม ดังตารางท่ี 2  

 

ตารางที่ 2 กิจกรรมการรับคืนแบตเตอรี่มือถือใชแลวของภาคเอกชน  

ชื่อกิจกรรม 

พันธมติรรวมกจิกรรม 

บริษทัจาํหนาย

โทรศัพทมือถือ 

บริษทัใหบริการ

เครือขายโทรศพัท 

บริษทัจาํหนาย

แบตเตอร่ี 
หนวยงานอ่ืนๆ 

บริษทั 

รับกําจัด 

1. ECOMOTO 

Takeback 

บริษทัโมโตโรลา 

ประเทศไทย จาํกดั* 

- - - - 

2. จุฬาฯ รักษ

โลก 

บริษทัโนเกยี 

ประเทศไทย จาํกดั* 

- - จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

บริษทัรีไซเคลิ 

เทส-แอม จํากัด 

3. Takeback บริษทัโนเกยี 

ประเทศไทย จาํกดั* 

- - ราน Playhound 

รานPower Buy 

และหางสรรพสินคา

เซน็ทรัลพลาซา 
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ชื่อกิจกรรม 

พันธมติรรวมกจิกรรม 

บริษทัจาํหนาย

โทรศัพทมือถือ 

บริษทัใหบริการ

เครือขายโทรศพัท 

บริษทัจาํหนาย

แบตเตอร่ี 
หนวยงานอ่ืนๆ 

บริษทั 

รับกําจัด 

4. Takeback บริษัทโซน่ี อิริคสัน* - - - - 

5. Think Better 

Think Cool  

- - บริษัทคอมมี่ 

คอรปอเรชัน่ 

จํากัด* 

กรุงเทพมหานคร บริษัทยูมิคอร 

มารเก็ตติ้ง 

เซอรวิสเซส จํากัด 

6. Battery for 

Life 

- บริษทัโทเทิล แอ็ค

เซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด (มหาชน)* 

- หางสรรพสินคา  

โรบินสัน 

- 

7. “ท้ิงแบตฯ 

ปลอดภัย อุนใจ

ชวยกําจัด” 

- บริษทัแอดวานซ

อินโฟร เซอวสิ 

จํากัด (มหาชน)*  

- - บริษทัเจนโก 

8.  “ไอทีมอลล 

ฟอรจนู รักษ

โลก” 

- - - ศูนยคอมพิวเตอร

ไอทีมอลล ฟอรจนู* 

บริษัทยูมิคอร 

มารเก็ตติ้ง 

เซอรวิสเซส จํากัด 

9. ไมมีขอมูล - - - เซ็นทรัล พลาซา 

รัตนาธิเบศร* 

- 

10. Takeback บริษทัไทยซมัซงุ 

อิเลคทริกส จํากัด* 

- - - - 

11. (ไมมีขอมูล) ไอโมบาย - - - - 

12. (ไมมีขอมูล) เทเลวิซ - - - - 

หมายเหต ุ * เปนนโยบายของบริษทัน้ัน 

 

 โครงการรวบรวมหรือรับคืนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแลวของบริษัทตางๆ ที่แสดงในตาราง

ที่ 2 มีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

4.1.1 โครงการ ECOMOTO Takeback ของโมโตโรลา 

บริษัทโมโตโรลา (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทจําหนายโทรศัพทมือถือท่ีมีการ

นําเขาแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือย่ีหอ “โมโตโรลา” ท้ังชนิดลิเทียมไอออน ( Li-on) และลิเทียมพอลิเมอร 

(Lipolymer) โดยมีปริมาณการนําเขา อยูท่ี  1.2 ลานกอนตอป 6

7 ในสวนของการจัดกิจกรรมเพื่อ

สงเสริมการจัดการแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือของบริษัทฯ  ประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก กิจกรรม 

Ecomoto Takeback เปนกิจกรรมที่นํากลองรับคืนวาง ณ จุดบริการ และกิจกรรม Community 

                                                 
7 แบบสอบถาม 
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Takeback at School เปนกิจกรรมท่ีใหความรูในเรื่องการจัดการขยะอิเลกทรอนิกสแกนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชน 

กิจกรรม “ECOMOTO Takeback” มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมและ

สนับสนุนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา โดยวิธีการนํากลับมาใชใหม (Reuse) หรือหมุนเวียน

กลับมาใชใหม (Recycle) ลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกสที่กอใหเกิดมลพิษกับสิ่งแวดลอม  และแสดง

ถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ สิ่งแวดลอมของบริษัทอีกดวย  กิจกรรม ECOMOTO Takeback นี้ 

ประกอบดวยการต้ังกลองรับคืน ณ จุดรับบริการ 3 แหง โดยจุดรับบริการในเขตกรุงเทพมหานครมี 2 

แหงไดแก จุดท่ี 1 สํานักงานใหญของบริษัทและรานโมโตโรลาสาขาซีคอนสแควร  ในแตละเดือนซาก

โทรศัพทมือถือ แบตเตอรี่มือถือ และอุปกรณเสริม ที่รวบรวมได จะถูกนําสงไปยังบริษัทรับกําจัดท่ี

ไดรับการรับรองจากหนวยงานรัฐหรือปรับปรุงอยางถูกวิธีตอไป7

8  

4.1.2 โครงการ “จุฬาฯ รักษโลก” และ “Takeback” ของโนเกีย ประเทศไทย  

บริษัทโนเกีย ประเทศไทย จํากัด  เปนบริษัทจําหนายโทรศัพทมือถืออีกบริษัทหน่ึงที่

มีการจัดใหมีจุดรับ คืนซากโทรศัพทมือถือ แบตเตอรี่มือถือ  และอุปกรณเสริมอ่ืน ๆ  ไวที่ศูนยบริการ

โนเกียแครเซ็นเตอร และทางบริษัทโนเกียจะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการขั้นตอนรีไซเคิลตอไป8

9 
 

 

รูปที่ 1 กลองรับคืนโทรศัพทมือถือ แบตเตอรี่มือถือ  และอุปกรณเสริมอ่ืน ๆ  ที่ใชแลว ของโนเกีย 

นอกจากน้ียังมีกิจกรรมรับคืนผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ

ใชแลวท่ีบริษัทโนเกีย ประเทศไทย จํากัด ดําเนินการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ เชน 

1) รวมกับบริษัทรีไซเคิล เทส-แอม และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จัดโครงการ "จุฬา

ฯ รักษโลก"9

10 เพื่อรณรงคการรีไซเคิลโทรศัพทมือถือในหมูนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  พรอมคนหา

                                                 
8 Motorola, Hellomoto [online], 4 พฤษภาคม 2553, แหลงที่มา http://direct.motorola.com/hellomoto/th/recycling/ 
9 โนเกีย, การซอมบํารุงและรีไซเคิล [ออนไลน], 5 พฤษภาคม 2553, แหลงที่มา http://www.nokia.co.th/support-and-

software/repair/recycle 
10 ไทยโพสต, คนหา "ทูตโนเกีย" จากร้ัวจามจุรี ชวยรณรงครีไซเคิล "มือถือ" [ออนไลน], 6 มีนาคม 2553, แหลงที่มา 

http://www.thaipost.net/x-cite-kidz/060310/18898  
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ทูตโนเกีย  เพื่อทําหนาที่โปรโมตแคมเปญและกระตุนใหมีการนําโทรศัพทมือถือทุกย่ีหอและ

อุปกรณเสริมทุกชนิดท่ีไมใชแลวมาสงไดที่จุดรับ คืนทั่วจุฬาฯ โนเกียแครเซ็นเตอร และโนเกียช็อป ทั่ว

ประเทศ  นอกจากน้ี ทางโนเกียและบริษัทรีไซเคิลเทส-แอมจะรวมสมทบทุน 2 เหรียญดอลลารสหรัฐ

ตอโทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง  เพื่อสนับสนุนกองทุนเพื่อสิ่งแวดลอมของจุฬา ฯ ในการนําไปใชใน

กิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมตอไป 

2) จัดกิจกรรมสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการชวยดูแลโลก โดย

การนําโทรศัพทมือถือ แบตเตอรี่มือถือ และอุปกรณที่ไมใชแลวทุกรุนทุกย่ีหอมาทิ้งลงในกลองรีไซเคิล

ที่นําไปวาง ไว ตามจดุตาง  ๆ ไดแก  โนเกียแครเซ็นเตอร  12 สาขา  โนเกีย ชอป 23 

สาขา  ราน Playhound ราน Power Buy และหางสรรพสินคาเซ็นทรัล   ในเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ี

ผูที่เขารวมกิจกรรมมีสิทธิ์ลุนรับโทรศัพทมือถือ  Xpressmusic จาํนวน 1 เครื่อง ท้ังหมด 3 รางวัล 

และสําหรับ 8 ,000 ทานแรกที่นํามือถือมารีไซเคิลมาท้ิงที่กลองรีไซเคิลตามจุดตางๆ  ที่ทางโนเกียจัด

ไวรับกระเปามือถือ  Nokia Loves Earth รุน Limited Edition by Playhound ฟรีทันที นอกจากน้ี 

โทรศัพทมือถือทุกเครื่องมีมูลคาเทากับเงิน 50 บาท เพื่อชวยสมทบทุนโครงการสงเสริมการจัดการ

ประชากรชางปาอุทยานแหงชาติกุยบุรีขององคการกองทุนสัตวปาโลกสากล ( WWF) โดยชวงการจดั

กิจกรรมต้ังแตวันที่ 1 ธนัวาคม 2551 – 14 กุมภาพันธ 255211

4.1.3 โครงการ “Takeback” ของโซน่ี อิริคสัน  

 

บริษัทโซนี่ อิริคสัน จํากัด ใหความสําคัญกับการนําผลิตภัณฑโทรศัพทท่ีใชงานแลว

นาํมา “เก็บคืน” และนําไป “รีไซเคิล” เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ ภายใตโครงการที่ชื่อวา 

TakeBack ผูที่สนใจสามารถเขารวมโครงการดังกลาวไดโดยนําโทรศัพทมือถือเกา แบตเตอรี่มือถือ 

และอุปกรณเสริมเกามาคืนที่กลองรับ ( Recycle Bin) ณ ศูนยบริการฯหรือรานคาของโซนี่อิริคสัน  17 

แหงทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  บริษัทโซนี่  อิริคสัน  จะรวบรวม

และสงซากผลิตภัณฑโทรศัพท เพื่อนําไปสูกระบวนการนํากลับมาใช

ใหม (Recycling) สําหรับลูกคาที่รวมแคมเปญ โซนี่ อีริคสัน ไอ เลิฟ  

รีไซเคิล จะไดรับของที่ระลึกเปน “กระเปาผา ไอ เลิฟ รีไซเคิล ” จํานวน 

1 ใบ ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2552 นี้เปนตนไป11

12 

 

 

 

                                                 
11 โนเกีย, นํามือถือเคร่ืองเกากลับมารีไซเคิลใหมีประโยชนใหมอีกคร้ัง [ออนไลน], 26 เมษายน 2553, แหลงที่มา 

http://www.nokia.co.th/find-products/whats-happening/recycle 
12 โซนี่ อิริคสัน, วิธีรีไซเคิล [ออนไลน], 4 พฤษภาคม 2553, แหลงที่มา 

http://www.sonyericsson.com/recycle/th_th/howtorecycle.html 

รูปท่ี 2 กลองรับคืนโทรศัพทมือถือ แบตเตอร่ีมือถือและ

อุปกรณเสริมท่ีใชแลวของโซน่ี อิริคสัน 
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4.1.4 โครงการ ”Think Better Think Cool” ของบริษัท คอมมี่ คอรปอเรชั่น จํากัด  

บริษัทคอมมี่ คอรปอเรชั่น จํากัด  ซึ่งเปนผูประกอบ การผลิตและจัดจําหนาย

แบตเตอรี่ สําหรับโทรศัพท มือถือและกลองดิจิตอลรวมทั้งอุปกรณเสริมดานไอที ไดรวมมือกับสํานัก

สิ่งแวดลอม  กรุงเทพมหานคร และบริษัท ยูมิคอ ร จํากัด จัดโครงการ “Think Better Think Cool” ซึ่ง

เปนการรณรงคใหผูใช โทรศัพทมือถือ กลองดิจิตอล และโนตบุก ฯลฯ  นําแบตเตอรี่ที่ใชแลว มาทิ้งใน

จุดรับทิ้งแบตเตอรี่มือถือ เพื่อดําเนินการรวบรวมและนําแบตเตอรี่เหลานี้ไปกําจัดอยางถูกวิธีเพื่อเปน

การอํานวยความสะดวก ใหกับผูบริโภค ทางโครงการไดมีการจัดวางกลองรับทิ้งแบตเตอรี่ ไวตามจุด

ตางๆ อาทิเชน สํานักงานเขตกรุงเทพ ฯ 50 เขต และโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 30 แหง ราน 

Photo hut ราน Power Buy ราน Jay mart  ราน Mobile Easy และตัวแทนรานคาคอมมี่  ทั่วประเทศ

12

13  

 

  

รูป 3 พิธีลงนามความรวมมือระหวางคอมม่ีและสํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร 

ที่มา: http://portal.bangkok.go.th/subsite/index.php?strOrgID=001054&strSection=news_detail&intListID=29428 

 

4.1.5 โครงการ Battery for Life ของโทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  

บริษัทโทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  จาํกัด (มหาชน)  หรือที่เรียกตามชื่อทางการคา

วา ดีแทค (DTAC) เปนบริษัทที่ใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ไดจัดกิจกรรมแบตเตอรี่มีพิษ คิด

สักนิดกอนท้ิง (Battery for Life) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการทําดีทุกวัน โดยกิจกรรมดังกลาวเปน

กิจกรรมที่เกิดจากจิตสํานึกที่ตองการมีสวนรวมชวยรักษาสภาพแวดลอม และจากจิตสํานึกความ

รับผิดชอบในการทําธุรกิจดวยความใสใจสังคม  โดยโครงการนี้เปนการรณรงคและเชิญชวนให

ผูใชบริการโทรศัพทมือถือไมวาจะเปนระบบใดก็ตามสามารถเขารวมเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม

รวมกันกําจัดแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่ใชแลวแลวอยางถูกวิธี โดยสามารถนําไปทิ้งไดที่ ศูนยบรกิาร

ลูกคาของดีแทค หรือ Service Center และเคาเตอรประชาสัมพันธของหางสรรพสินคาโรบินสันที่

รวมกิจกรรม  

                                                 
13 คอมม่ี คอรปอเรช่ัน, Think Better Think Cool [ออนไลน], 5 มีนาคม 2553, 

แหลงที่มา  http://www.commy4u.com/thinkbatterthinkcool/thinkbetter_web/thinkbetter_web_close.html 

http://portal.bangkok.go.th/subsite/index.php?strOrgID=001054&strSection=news_detail&intListID=29428�
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รูปที่ 4 ภาพการทํากิจกรรมแบตเตอรี่มีพิษ คิดสักนิดกอนทิ้ง (Battery for Life) 

 

กิจกรรมแบตเตอรี่มีพิษ คิดสักนิดกอนทิ้ง เริ่มดําเนินการมาต้ังแตปลายป 2551 

กิจกรรมนี้มีระยะเวลาในการรับคืนแบตเตอรี่มือถือ 4 เดือน ในขณะนี้อยูระหวางดําเนินกิจกรรมครั้งท่ี 

4 รายละเอียดชวงเวลาของกิจกรรมแตละครั้งท่ีผานมาและจํานวนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่รวบรวม

ได มีดังน้ี13

1415

ครั้งท่ี 

 

 

ตารางที่ 3  จํานวนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่รวบรวมไดจากกิจกรรมแบตเตอรี่มีพิษ คิดสักนิดกอน

ทิ้ง  

ชวงเวลาดําเนนิการ จํานวนแบตเตอรี่ (กอน) 

1 เดือนกันยายน - ธนัวาคม 2551 (4 เดือน) 9,000 

2 เดือนกุมภาพันธ - 31 พฤษภาคม 2552 (4 เดือน) 15,000 

3 22 ตุลาคม 2552 - 28 กุมภาพันธ 2553 (4 เดือน) 30,000 

4 12 มีนาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2553 (4 เดือน) อยูระหวางดําเนินกิจกรรม 

 

  นอกจากน้ี ผูถือบัตร เดอะ วัน การด ทางหางสรรพสินคาโรบินสันไดมอบคะแนน

สะสม ใหกับลูกคาท่ีนําแบตเตอรี่มือถือมาทิ้งท่ีกลองรับคืน  

                                                 
14 โทเทลิ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน, ทําดีไดแตมกับ “แบตเตอร่ีมีพิษคิดกอนทิ้ง” [ออนไลน], 7 เมษายน 2553, แหลงที่มา 

http://www.dtac.co.th/csr/read_news.php?news_id=90 
15 โทเทลิ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน, หลังความพยายาม [ออนไลน], 7 เมษายน 2553, แหลงท่ีมา 

http://www.dtac.co.th/csr/read_news.php?news_id=42 
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  สําหรับแบตเตอรี่มือถือทั้งหมดท่ีรวบรวมไดจะถูกสงไปยังบริษัทยูมิคอร มารเก็ตต้ิง 

เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อนําไปผานขั้นตอนการสกัดแรโคบอลตกลับมา ใชใหม ผาน

กระบวนการรีไซเคิล 

4.1.6    โครงการ “ทิ้งแบตฯ ปลอดภัย อุนใจชวยกําจัด” ของแอดวานซอินโฟร เซอวิส  

บริษัทแอดวานซอินโฟร เซอวิส จํากัด (มหาชน) หรอื เอไอเอส เปนบริษัทที่ใหบริการ

เครือขายโทรศัพทมือถือที่มีการนําเขาและ เปนตัวแทนจําหนายแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ  ย่ีหอโนเกีย 

ทั้งชนิดลิเทียมไอออน ( Li-on) และลิเทียมพอลิเมอร ( Lipolymer) จาํนวน 450 กอนตอป ในสวนของ

การจัดการแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแลว บริษัทมีกิจกรรมการจัดการภายใตชื่อโครงการ “ทิ้งแบตฯ 

ปลอดภัย อุนใจชวยกําจัด ” โดยต้ังกลองทิ้งตามศูนยบริการของเอไอเอส ขณะนี้อยูระหวางดําเนิน

โครงการยังไมสามารถสรุปจํานวนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแลว ณ จุดบริการได ทางบริษัทฯ จะนํา

แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแลวที่รวบรวมไดสงใหกับบริษัทเจนโกเพือ่ทาํลายโดยการฝงกลบตอไป15

16 

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553 ซึ่งเปนวันสิ่งแวดลอม เอไอเอสได ประกาศรวมมือกับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดโครงการ “เอไอเอส คืนแบต คืนโลก ” ขึ้นอีกโครงการ

หน่ึง ภายใตแนวคิด Green Network เพื่อรณรงคใหประชาชนมารวมกันทิ้งแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ

หรือไมใชแลวอยางถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยจากขยะ อันตราย โดยเอไอเอสอาสาเปนผูรับแบตเตอรี่

โทรศัพทมือถือที่ไมใชแลว ไมวาจะเปนตราสินคาใดหรือรุนใด โดยผานชองทางสํานักงานบริการเอไอ

เอสทั้ง 33 สาขาท่ัวประเทศ เพื่อนําไปเขากระบวนการรีไซเคิล โดยบริษัทที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน

และไดรับการยอมรับจากท่ัวโลก16

17 

4.1.7 กิจกรรมของเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร 

จากการสํารวจพื้นที่บริเวณรานจําหนายโทรศัพทมือถือและอุปกรณเสริมตาง ๆ 

ภายในหางเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร พบวาทางหางไดจัดต้ังกลองรับแบตเตอรี่ทุกชนิดที่ใชแลวไว

ดานหนาทางเขาบริเวณโซนรานจําหนายโทรศัพทมือถือ  1 กลอง (รูปที่ 5) และจะมีเจาหนาที่มา เก็บ

แบตเตอรี่ในกลองทุก 2 วัน กิจกรรมนี้เริ่มดําเนินการมาต้ังแต 2 ปที่แลว  

จากการประมาณดวยตาพบวามีแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแลวในกลองประมาณ

รอยละ 20 สวนที่เหลือจะเปนถานอัลคาไลนขนาดตาง ๆ 

 

                                                 
16 แบบสอบถาม 
17 เอไอเอส,  เอไอเอส คนืแบต คนืโลก [ออนไลน], 9 มิถุนายน 2553, แหลงที่มา 

http://www.sarnrak.net/activity/newsdesc.php?n=100609130149 



 15 

           

รูปที่ 5 ภาพกลองรับคืนแบตเตอรี่ใชแลวของเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร 

 

4.1.8 ศูนยคอมพิวเตอรไอทีมอลล ฟอรจูน 

  ศูนยคอมพิวเตอรไอทีมอลล ฟอรจูน รวมมือกับบริษัทยูมิคอร มารเก็ตต้ิง เซอรวิส -

เซส จํากัด จัดโครงการ “ไอทีมอลล ฟอรจูน รักษโลก ” โดยการต้ังกลองรับคืนซากแบตเตอรี่

โทรศัพท มือถือและแบตเตอรี่โนตบุก เพื่อนําไปรีไซเคิลอยางถูกวิธีที่ประเทศเบลเย่ียม โครงการ

ดังกลาวเริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2552 และวางกลองรับคืนไวในศูนยทั้งหมด 4 จดุ17

18 
 

 

รูปที่ 6 กลองรับคืนแบตเตอรี่ใชแลวที่ไอทีมอลล ฟอรจูน 

 

4.1.9 โครงการของรานซัมซุง 

จากการสํารวจในยานศูนยการคาโทรศัพทมือถือพบวา รานซัมซุงมีการต้ังกลองรับ

                                                 
18 กองบรรณาธิการเว็บไซต ARiP.co.th, ไอทีมอลล ฟอรจูน ชวนบริจาคแบตเตอร่ีมือถือ-โนตบุค ลดโลกรอน [ออนไลน], 2 มีนาคม 

2552, แหลงที่มา http://www.arip.co.th/news.php?id=408663 
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คืนแบตเตอรี่ใชแลวที่รานและมีเจาหนาท่ีของบริษัทมาเก็บทุกเดือน  

4.1.10 กิจกรรมของรานไอโมบาย 

สําหรับรานไอโมบายที่ฟวเจอร พารค รังสิต พบวาไมมีการต้ังกลองรับคืนแบตเตอรี่ 

แตจะเก็บแบตเตอรี่เกาของลูกคาท่ีมากเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมไวเพื่อขายใหกับพอคาที่มารับซื้อใน

ราคากอนละ 1 บาท  

4.1.11 กิจกรรมของบริษัทเทเลวิซ 

ที่รานเทเลวิซมีการต้ังกลองรับคืนแบตเตอรี่มือถือใชแลว และจะมีเจาหนาที่ของ

บริษัทมาเก็บทุกเดือน 

 นอกจากกิจกรรมของบริษัทตาง ๆ ดังกลาวขางตนแลว  มีบริษัทที่ตอบแบบสอบถามกลับมา

แตบริษัทไมมีนโยบายรวบรวมหรือรับคืนแบตเตอรี่ใชแลว ไดแก บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน)  

สําหรับ บริษัท  กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทนําเขาโทรศัพทมือถือ และ

ใหบริการเครือขายโทรศัพท ในสวนของแบตเตอรี่ โทรศัพทมือถือ ที่ทางบริษัทฯ  นําเขามาเปน

แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือชนิดลิเทียมไออน ( Li-Ion) มีทั้งหมด 7 ย่ีหอ ไดแก ซัมซุงจํานวน 15,000 

กอนตอป โมโตโลราจํานวน 6,000 กอนตอป DualSIM จํานวน 5,000 กอนตอป Huawei จํานวน 

30,000 กอนตอป  Alcatel จํานวน 8,000 กอนตอป  Vivatel จํานวน 5,000 กอนตอป และ  Kyocera 

จํานวน 5,000 กอนตอป รวมจํานวนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่ทางบริษัทฯ  นําเขามามีทั้งหมด

ประมาณ 74,000 กอนตอป18

19  
 

 4.2 โครงการรวบรวมหรือรับคืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การสํารวจครั้งนี้ไดเลือก

สอบถามจากสํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร และสํานักสิ่งแวดลอม เทศบาลนครนนทบุรี 

รายละเอียดการดําเนินงานของทั้งสองหนวยงานโดยสรุปมีดังนี้ 

4.2.1 กลุมงานของเสียอันตราย สํานักสิ่งแวดลอม  กรุงเทพมหานคร 

กลุมงานของเสียอันตราย สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานกลางที่

กําหนดนโยบายการจดัการแบตเตอรี่ โทรศัพทมือถือใชแลว  และกระจายนโยบายดังกลาวไปยังเขต

ตางๆ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มดําเนินการมาต้ังแต 5 - 6 ปที่แลว 

กรุงเทพมหานครจะดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากบานเรือนทุกวันที่ 1 

และ 15 ของเดือน และสงไปคัดแยกที่ศูนยรวบรวมและคัดแยกขยะของกรุงเทพมหานคร 3 แหง 

ไดแก สถานีออนนุช สถานีแขวงทาแรง และ สถานีหนองแขม และจะมีบริษัทรับกําจัดขยะอันตราย

                                                 
19 แบบสอบถาม 
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นําไปดําเนินการตอ ในสวนนี้กรุงเทพมหานครไดวาจาง บริษัท  โปรเฟสชั่นแนล เวสต  เทคโนโลยี 

(1999) จาํกัด (มหาชน) โดยคิดคากําจัดขยะกิโลกรัมละ 7,000 บาท (รวมขยะอิเล็กทรอนิกสดวย) 

กิจกรรม ที่ผานมา ของ กรุงเทพมหานคร ไดแก การดําเนินโครงการ รวมกับกรม

ควบคุมมลพษิ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ในโครงการความรวมมอืวาดวยการ

จัดการแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแลวเมื่อป  2548 สวนปจจุบันไดรวมกับบริษัทคอมมี่ คอรปอเรชั่น 

จํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีผลิตและจําหนายแบตเตอรี่ สําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  จัดกิจกรรมให

มีการต้ังกลองรับคืนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ ใชแลว  ณ สาํนกังาน เขตกวา 50 แหง แบตเตอรี่

โทรศัพท มือถือที่เก็บไดจัดสงใหกับบริษัทยูนิคอร เพื่อสงไปกําจัดและรีไซเคิลตอท่ีตางประเทศ  

เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีบริษัทใดสามารถรีไซเคิลแบตเตอรี่โทรศัพทมอืถือได 

ในการดําเนินการจัดการแบตเตอรี่ โทรศัพทมือถือนี้ กรุงเทพมหานครมีเปาหมายท่ี

จะรวบรวมแบตเตอรี่ใชแลวใหไดเพิ่มขึ้นรอยละ 10 อยางไรก็ตามการเก็บสถิติปริมาณขยะท่ีรวบรวม

ไดของกรุงเทพมหานครยังมีขอจํากัดอยูมาก ซึ่งสําหรับปริมาณขยะอันตรายเพิ่งจะมีสถิตปริมาณที่

รวบรวมไดเปนครั้งแรกเมื่อปงบประมาณ 2552 นี้เองเน่ืองจากไมมีระบบการรายงานหรือรวบรวม

ขอมูลจากสํานักงานเขตตาง ๆ มายังสํานักงานสวนกลาง และเปน ปริมาณขยะอันตราย เฉพาะ  3 

กลุมคือหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต  แบตเตอรี่/ถาน และกระปองสเปรยและอ่ืน ๆ ดังตารางที่ 4 ปริมาณ

แบตเตอรี่/ถานที่แสดงในตารางดังกลาวพบวาสวนใหญเปนถานอัลคาไลนหรือถานที่ใชไดครั้งเดียว 

เชน ถาน AA เปนตน สวนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมีปริมาณไมมากนัก 

 

ตารางที่ 4  ปริมาณขยะอันตรายของกรุงเทพฯ ที่รวบรวมขอมูลไดในปงบประมาณ 2552   

ประเภท หลอดฟลูออเรสเซนต แบตเตอร่ี/ถาน กระปองสเปรย/อ่ืน รวม 

นํ้าหนัก (กิโลกรัม) 71,655.30 9,291.50 141,511.00 222,457.80 

รอยละ 32.2 4.2 63.6 100 

ที่มา สัมภาษณเจาหนาที่กลุมงานของเสียอันตราย สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร 

 

จากการดําเนินการจัดการแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือของกรุงเทพมหานคร สามารถ

สรุปปญหาและอุปสรรคในการจัดการ ไดดังนี้ 

- ความรวมมือของประชาชนในการ นําแบตเตอรี่ โทรศัพท มือถือ มาท้ิงลง

กลองรับมีนอยมาก 

- การประชาสัมพันธของกรุงเทพมหานครมนีอย  

- บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีจํานวนไมเพียงพอ  
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- เจาหนาที่เก็บขนขยะประจํารถขาดความรูเรื่องขยะอันตราย ทําใหไมได

จดัเก็บขยะอันตรายแยกออกจากขยะท่ัวไป  แมกรุงเทพมหานครไดมีการจัดฝกอบรมพนักงานเก็บ

ขยะในการจัดเก็บขยะอันตรายอยางถูกวิธี แตก็ยังไมเพียงพอ 

- สถานท่ีจัดวางกลองทิ้งแบตเตอรี่ โทรศัพทมือถือไมเหมาะสม เน่ืองจากเปน

สถานที่ที่ประชาชนผานไปมานอย เชน สํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร  

4.2.2 กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงาน

เทศบาลนครนนทบุรี  

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี เปน

หนวยงานทองถ่ินที่ มีหนาที่ดูแลจัดการขยะ มูลฝอยทั้งท่ีเปนขยะอันตรายและไมเปนขยะอันตราย ใน

เขตเทศบาลนครนนทบุรี  ในสวนของขยะอันตรายน้ัน ทางเทศบาล นครนนทบุรี ไดจัด โครงการ ที่

เก่ียวของกับการจัดการขยะมีพิษ มีทั้งท่ีมีการดําเนินการแลวและจะมีการดําเนินการตอไปในอนาคต

ที่เนนการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ  และการคัดแยกมูลฝอยอันตราย แสดงดังตาราง ที่ 5 

และ 6 

 

ตารางที่ 5 กิจกรรมที่เทศบาลนครนนทบุรีดําเนินการแลว 

ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ผลการดาํเนินงาน 

โครงการจัดการมูล

ฝอยอันตราย 

1. อบรมใหความรูอนัตราย

ของขยะมีพิษ 

2. กิจกรรมสอยดาวกับขยะมี

พิษตามชุมชน 

3. ตั้งจุดท้ิงมูลฝอยอันตราย

ตามสถานประกอบการและ

ชุมชน 

1. จัดกิจกรรมสอยดาวกับนายขยะมีพิษไดขยะ

อันตรายแตละประเภทดังน้ี  

ป 2549 ปริมาณหลอดไฟจาํนวน 37,697 หลอด 

(4,399 กิโลกรัม) ถานไฟฉายและแบตเตอร่ี 336.5 

กิโลกรัม กระปองสเปรย 187.5 กิโลกรัม และอ่ืนๆ 

124.5 กิโลกรัม 

ป 2550 ปริมาณหลอดไฟจาํนวน 46,244 หลอด 

(5,577 กิโลกรัม) ถานไฟฉายและแบตเตอร่ี 115 

กิโลกรัม กระปองสเปรย 489.5 กิโลกรัม และอ่ืนๆ 49.5 

กิโลกรัม 

ป 2551 ปริมาณหลอดไฟจาํนวน 79,052 หลอด 

(10,063 กิโลกรัม) ถานไฟฉายและแบตเตอร่ี 131 

กิโลกรัม กระปองสเปรย 669 กิโลกรัม และอ่ืนๆ 76 

กิโลกรัม 

ป 2552 ปริมาณหลอดไฟจาํนวน 37,697 หลอด และ 

44,255 หลอด (11,084 กิโลกรัม) ถานไฟฉายและ

แบตเตอร่ี 291 กิโลกรัม กระปองสเปรย 849 กิโลกรัม 

และอ่ืนๆ 76 กิโลกรัม 
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ตารางที่ 6  กิจกรรมที่เทศบาลนครนนทบุรีมีแผนจะดําเนินการ 

ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. โครงการจัดการขยะ

มูลฝอยอันตราย 

1.กิจกรรมสอยดาวกับขยะมีพิษ 

 

 

2. ตั้งจุดท้ิงมูลฝอยอันตรายตามสถาน

ประกอบการและชมุชน 

3. จัดตั้งศูนยรับซื้อซากขยะอันตราย

จาํนวน 5 แหง 

1. ประชาชนใหความสนใจในกจิกรรมและคดั

แยกไดขยะอันตรายแตละประเภทมากขึ้นทํา

ใหขยะไมปนเปอนกับส่ิงแวดลอม 

2. มีจุดท้ิงมูลฝอยอันตรายในชุมชนและสถาน

ประกอบการเพ่ิมขึ้น 

3. มีศูนยรับซื้อซากขยะอันตรายในชุมชน 

 

5.  วิจารณผลและขอสังเกต 

5.1 จากผลการสาํรวจขอมลูโครงการ การจัดการแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ ใชแลวทั้งในสวน

ของหนวยงานรัฐและเอกชน จะพบวาโครงการสวนใหญไมมีการเผยแพรผลการดําเนินงานในเชิง

ปริมาณ เชน ไมมีรายงานปริมาณแบตเตอรี่ใชแลวที่รวบรวมได นําไปรีไซเคิลไดวัสดุกลับมาใชใหม

เทาใด เปนตน การรายงานผลเชิงปริมาณนาจะเปนสวนหนึ่งที่ชวยกระตุนผูบริโภคใหเกิดความ

กระตือรือรนในการเขามาเปนสวนหน่ึงของการจัดการแบตเตอรี่โทรศัพทใชแลวไดอยางดี นอกจากนี้ 

ยังสามารถใชตัวเลขเหลานี้บอกถึงความกาวหนาในการจัดการแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแลว  เชน

เปนตัวชี้วัดสัดสวนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่ไดรับการกําจัดหรือรีไซเคิลไดอีกดวย  

5.2 จากการสํารวจแหลงจําหนายโทรศัพทมือถือและสอบถามเจาหนาที่ประจํารานพบวา 

เจาหนาที่ประจํารานของบริษัทตาง ๆ ที่มีนโยบายหรือมีกิจกรรมรับคืนโทรศัพทมือถือ แบตเตอรี่และ

อุปกรณเสริมไมสามารถใหขอมูลเก่ียวกับโครงการได สิ่งนี้แสดงใหเห็นวาบริษัทควรใหความสําคัญ

ในเรื่องการเสริมสรางองคความรูใหกับเจาหนาที่ประจํารานของบริษัทใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถให

ความรูและคําแนะนําลูกคาไดอยางถูกตองและยังเปนการแสดงถึงความมุงมั่นในการดําเนินนโยบาย

ดานการจัดการซากผลิตภัณฑของบริษัทใหประสบผลสําเร็จตามท่ีต้ังเปาหมายไว 

5.3 จากการสํารวจพบวามีการจําหนายแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่นําเขาจากประเทศจีน

จํานวนมาก ทั้งตามรานคายอย ตลาดนัด และตามเว็บไซต แบตเตอรี่เหลานี้นาจะเปนการนําเขามา

อยางไมถูกกฎหมาย ผลิตภัณฑเหลาน้ีจะเปนปญหาตอการผลักดันใหผูผลิตดําเนินนโยบายขยาย

ความรับผิดชอบ จากที่กรมควบคุมมลพิษมีกําหนดออกกฎหมายเก็บคาธรรมเนียมผลิตภัณฑไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกสเพื่อนํามาเปนคาใชจายในการจัดการซากผลิตภัณฑใชแลว ในกรณีนี้ แบตเตอรี่

จากจีนท่ีลักลอบนําเขาจะไมเสียคาธรรมเนียม สวนซากแบตเตอรี่เหลานี้จะรวมไปกับซากแบตเตอรี่ท่ี
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เสียคาธรรมเนียม การบริหารกองทุนเฉพาะของแบตเตอรี่โทรศัพทมือถืออาจมีปญหาได เพราะตอง

ใชเงินไปในการซื้อคืนมากแตจัดเก็บคาธรรมเนียมไดนอย 

 

     

รูปที่ 7 ตัวอยางแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่นําเขามาจากประเทศจีน 

 

5.4 จากผลการรับคืนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแลวพบวา แบตเตอรี่ใชแลวท่ีมีการนํามา

คืนในกลองรับสวนใหญเปนแบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลนแบบทรงกระบอกขนาดตาง ๆ ทั้งน้ีอาจเปน

เพราะแบตเตอรี่ใชแลวชนิดนี้มีราคาถูก ใชงานไดกับผลิตภัณฑหลากหลายชนิด จึงทําใหยังมีการใช

กันอยางแพรหลายอยู แบตเตอรี่ชนิดนี้มักจะถูกจัดการดวยการกําจัดในหลุมฝงกลบหรือเตาเผาขยะ 

เนื่องจากการรีไซเคิลไมคุมคาในการดําเนินการ การฝงกลบและเผาแบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลนสามารถ

แพรกระจายสารมลพิษที่เปนองคประกอบเชน สารปรอท เขาสูสิ่งแวดลอมได ดังนั้นการจัดการ

แบตเตอรี่ดังกลาวที่ใชแลวตองไดรับความสําคัญในลําดับตน ๆ เชนเดียวกับแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถ

รีไซเคิลไดอยางคุมคา  

 

 

รูปที่ 8  ตัวอยางแบตเตอรี่อัลคาไลนรูปทรงกระบอกขนาด AA ที่ใชไดครั้งเดียว 
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6.  สรุปและขอเสนอแนะ 

 6.1 สรุป  

 นับต้ังแตป 2548 เปนตนมา ที่กรมควบคุมมลพิษไดริเริ่มจัดกิจกรรม การสรางกลไกการเรยีก

คืนซากแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ นั้น ยังมีบริษัทเอกชนและหนวยงานทองถ่ินหลายแหงที่ยังคงมีการ

ดําเนินกิจกรรมรับคืนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ืองมาจนปจจุบัน ซึ่งสามารถ

สรุปไดดังนี้ 

 6.1.1  ภาคเอกชน :  

  จากการสํารวจพบวา ภาคเอกชนมีกิจกรรมรับคืนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแบบ

สมัครใจแลว 12 กิจกรรม มีบริษัทและหนวยงานที่รวมดําเนินการ 20 แหง แบงเปน บริษัทจําหนาย

โทรศัพทมือถือ 6 แหง บริษัทใหบริการเครือขายโทรศัพท 2 แหง บริษัทจําหนายแบตเตอรี่ 1 แหง 

บริษัทรับกําจัด 3 แหง และบริษัทและหนวยงานอ่ืน เชน หางสรรพสินคา รวมอีก 8 แหง ในบริษัทหรือ

หนวยงาน  20 แหงขางตน มีบริษัท 4 แหงท่ีมีการจัดทําหนาเว็บไซตสําหรับประชาสัมพันธกิจกรรม

การรับคืนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือรวมท้ังโทรศัพทและอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ที่ใชแลวโดยเฉพาะ แตมี

เพียงบริษัทเดียวเทานั้นท่ีรายงานปริมาณแบตเตอรี่เกาที่รับคืนได คือ บริษัทโทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมู

นิเคชั่น จาํกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค (DTAC) 

 6.1.2  ภาคองคกรปกครองสวนทองถ่ิน :  

  จากการสํารวจพบวา ทั้งกรุงเทพมหานครและเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

มีนโยบายในการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน แตยังพบวามีปญหาและอุปสรรคในการจัดการ 

สําหรับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบกวางใหญกวาเทศบาลนครนนทบุรีมากจะมีการ

ประชาสัมพันธหรือการมีสวนรวมกับกิจกรรมของประชาชนในชุมชนคอนขางนอย ทําใหขยะจาก

บานเรือนสวนใหญยังไมมีการคัดแยกกอนท้ิง การดําเนินการจัดเก็บและคัดแยกขยะจึงยังตองใช

คนงานประจํารถเก็บขนขยะเปนผูคัดแยก ในขณะที่เทศบาลนครนนทบุรีมีกิจกรรมประชาสัมพันธ

และรวมรวมขยะพิษท่ีใกลชิดกับชุมชนมากกวา อยางไรก็ดี พบวา การดําเนินงานของทั้ง 2 องคกรนี้

ยังขาดในสวนของระบบการรายงานขอมูลที่ดี เชน กรุงเทพมหานครที่มีการกระจายอํานาจการ

ปกครองออกเปน 50 เขตนั้น ไมมีระบบการรายงานหรือรวบรวมขอมูลจากเขตตาง ๆ เขามาที่

สวนกลาง นอกจากนี้ทั้ง 2 แหงยังมีการจําแนกและเก็บขอมูลขยะอันตรายที่ยังไมละเอียดและชัดเจน 

โดยมีการเก็บขอมูลปริมาณขยะอันตรายออกเปน 3 - 4 กลุมใหญ ๆ เทานั้น คือ 1) หลอดไฟ 2) 

ถานไฟฉายและแบตเตอรี่ 3) กระปองสเปรย และ 4) อ่ืน ๆ  

อยางไรก็ตาม กิจกรรมที่ภาคสวนตาง ๆ ดําเนินการใน 5 ปที่ผานมานี้  ยังเปนการดําเนินงาน

ที่เปนเอกเทศ และไมมีการรวบรวมสถิติชนิดและปริมาณแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแลวที่รับคืนมา
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ได รวมท้ังปริมาณแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแลวเหลาน้ีไดถูกนําไปรีไซเคิลเทาใดหรือถูกกําจัด

เทาใด ทั้งนี้เพื่อใชเปนดัชนีชี้วัดความกาวหนาหรือความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม นอกจากนี้ยังมี

ความหวงกังวลเก่ียวกับแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่นําเขาจากประเทศจีนแบบไมถูกตองตามกฎหมาย

ซึ่งมีปริมาณมากและวางจําหนายในหลายชองทาง เชน ตามตลาดนัดชุมชน และอินเตอรเน็ ต 

เนื่องจากแบตเตอรี่ที่เขามาไมถูกตองตามกฎหมายนี้ จะมีผลเสียตอระบบการบริหารจัดการขยะ

อิเล็กทรอนิกสที่ทางหนวยงานรัฐไดมีการออกแบบไวใหมีการเก็บคาธรรมเนียมผลิตภัณฑ รวมทั้งการ

จัดการแบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลนที่ใชแลวซึ่งมีปริมาณมากและกําจัดดวยการฝงกลบหรือเผา  

6.2 ขอเสนอแนะ 

ทางมูลนิธิบูรณะนิเวศ จึงมีขอเสนอแนะตอการดําเนินงานในอนาคตตอไป ดังนี้ 

 6.2.1  กรมควบคุมมลพิษควรจัดทําระบบฐานขอมูลที่รวบรวมขอมูลชนิดและปริมาณ

แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแลวท่ีรวบรวมได ที่นําไปรีไซเคิล และที่นําไปกําจัด ขององคกรที่มีการ

ดําเนินกิจกรรมดานการจัดการซากแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือใชแลว 

 6.2.2  หนวยงานที่เก่ียวของควรมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางการควบคุมดูแลแบตเตอรี่

โทรศัพทมือถือที่นําเขาผิดกฎหมายจากประเทศจีนไมใหสรางปญหาตอการจัดการแบตเตอรี่

โทรศัพทมือถือใชแลวในอนาคต 

 6.2.3  ทุกภาคสวนควรผลักดันใหมีขอกําหนดทางกฎหมายวาดวยการหามใชสารพิษ เชน 

สารปรอท ในการผลิตแบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลนหรือแบตเตอรี่ที่ใชครั้งเดียว เนื่องจากแบตเตอรี่ชนิดน้ี

จะถูกกําจัดดวยการฝงกลบและเผาซึ่งสามารถแพรกระจายสารพิษสูสิ่งแวดลอมไดโดยตรง 
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