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งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาการประเมินความเสี่ยงการรบัสมัผัสสารอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการจัดการ ในพืน้ท่ีต าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จังหวดั
บรุีรมัย ์เก็บตวัอย่างดินดว้ยวิธีการ Judgment/Biased Sampling บริเวณรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 77 แห่ง ใชเ้ทคนิค X-ray Fluorescence Spectrophotometry และเทคนิค 
Atomic Absorption Spectrophotometry วิเคราะหห์าปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดิน  ผลการศึกษาพบว่า 
การวิเคราะหค์วามแตกต่างทางสถิติ Independent Samples Test (t-test) ของปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนใน
ดินดว้ยเทคนิควิเคราะหท์ัง้สองวิธีการ พบว่า ปริมาณทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และปริมาณแคดเมียม นิกเกิล แมงกานีส โครเมียม แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 และพบว่าผูป้ระกอบการมีรูปแบบการซือ้จากผูป้ระกอบการรายใหญ่  รอ้ยละ 53.25 และรบัซือ้จาก
บา้นเรือน รอ้ยละ 46.75 ในส่วนของวิธีการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์ไม่มีมลูค่า  
แยกทิง้จากขยะมูลฝอยทั่วไป รอ้ยละ 74.03 และทิง้รวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป  รอ้ยละ 25.97 ในส่วนความรู ้
ทศันคติ และพฤติกรรมในการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสอ์ยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดินกบัรูปแบบการรบัซื ้อและวิธีการจดัการ พบว่า 
รูปแบบการรบัซือ้มีความสัมพันธ์กันกับปริมาณโครเมียม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ในขณะท่ี
วิธีการจดัการมีความสมัพนัธก์นักบัปรมิาณแมงกานีส สงักะสี โครเมียม แคดเมียม นิกเกิล อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการประเมินความเสี่ยงการรบัสมัผสัทัง้สองวิธีการ พบว่า ไม่มีความเสี่ยงต่อการรบัสมัผสัท่ี
มีอนัตรายต่อสขุภาพ อยา่งไรก็ตามถึงแมผ้ลการประเมินความเสี่ยงตอ่การรบัสมัผสัของผูป้ระกอบการรา้นรบัซือ้
และคดัแยก อยู่ในระดับท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ผูป้ระกอบการรบัซือ้และคัดแยก ควรมีการเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบตัิงาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้ไปใหข้อ้แนะน าในการรบัซือ้และ
จดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ถกูตอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 
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The aim of this study is to assess the health risks caused by exposure to heavy metal 

contaminants in the soil among operators who work with electrical and electronic waste, equipment 
sorting and retail shops located in Ban Daeng Yai in the Ban Mai Chaiyaphot district of the Buriram 
province. The soil samples were collected using the Judgement/Biased sampling method from 77 
retail shops. The heavy metals were analyzed by X-ray Fluorescence Spectrophotometry and Atomic 
Absorption Spectrophotometry (AAS). The Independent Samples Test (t-test) was selected to 
compare the statistical differences between heavy metal content in soil detected by both analytical 
methods. The results showed that there was no difference for copper, lead, and zinc contents, with a 
statistical significance level of 0.05; but the analytical results of cadmium, nickel, manganese, and 
chromium were different, with a statistical significance level of 0.05. The study found that electrical 
and electronic waste and equipment were purchased from entrepreneurs (53.25%) and households 
(46.75%). The valuable parts were separated from general solid waste (74.03%) and disposal of 
general solid waste (25.97%). The knowledge, attitude and behavior in the management of electrical 
and electronic waste was at a moderate level. The correlation between heavy metal contaminants in 
the soil with the purchase pattern and the handling method for WEEE showed that the purchase 
patterns correlated with the chromium content of with a statistical significance level of 0.05; while the 
handling method demonstrated a correlation with the content of manganese, zinc, chromium, 
cadmium and nickel with a statistical significance level of 0.05. The risk assessment using analytical 
methods found no harmful health effects. However, retail shop owners should be aware and instruct 
staff to wear personal protective gear at work. In addition, local authorities should provide a proper 
purchasing procedure and handling method for retail shop owners. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
ปัญหาการเพิ่มจ านวนของซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์เสื่อมสภาพ

จากการใช้งาน เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของผู้คนในสังคม  การน าเข้าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสท่ี์มีประสิทธิภาพต ่า หรือผ่านการใชแ้ลว้เขา้มาภายในประเทศ รวมถึงพฒันาการ
ของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค มีการ
เปลี่ยนไปตามสมัยนิยมท าให้การพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันมีสินค้าตกรุ่น 
หมดอายกุารใชง้าน และกลายสภาพเป็นขยะอิเล็กทรอนิกสจ์ านวนมาก จากรายงานสถานการณ์
ปัญหาซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2562 มีจ านวน 421,335 ตนั 
จากปรมิาณของเสียอนัตรายจากชุมชน 648,208 ตนั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 65 ของปรมิาณของเสีย
อนัตรายจากชมุชน (กรมควบคมุมลพิษ, 2563b) สง่ผลใหมี้ปรมิาณซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกสท่ี์เพิ่มสงูขึน้ทุกปี และขอ้มลูการส ารวจโดยกรมควบคมุมลพิษในปี พ.ศ.  2555
แสดงใหเ้ห็นว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะขายซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่
ผูป้ระกอบการรบัซือ้และคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์ซึง่ความเป็นอนัตราย
มกัจะเกิดขึน้เม่ือซากผลิตภณัฑเ์หล่านี ้แตกหกัเสียหายมีการทบุท าลาย เผาหรอืฝัง หรอืมีการถอดแยก
ชิน้ส่วนไปรีไซเคิลอย่างไม่ถกูตอ้งตามหลกัวิชาการท าใหส้ารโลหะหนกั อาทิ สารตะกั่ว แคดเมียม 
ทองแดง สารหนู เป็นส่วนประกอบส าคัญของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า หรือ เซมิคอนดักเตอร ์
(semiconductor) และเป็นส่วนประกอบส าคญัแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า 
มีโอกาสปนเป้ือนสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการเผาไหม้เกิดเป็นแก๊สของโลหะหนัก หรือแก๊สท่ีมี
องคป์ระกอบของสารประกอบพอลิแอโรมาติกไฮโดรคารบ์อน เกิดการท าปฏิกิรยิากบัความชืน้แลว้ท าให้
เกิดการรั่วซมึและปนเป้ือนเขา้สูส่ิ่งแวดลอ้มและตกคา้งไดเ้ป็นเวลานาน ซึง่จะสง่ผลกระทบสขุภาพ
อนามยัของประชาชน 

ปัจจบุนัประเทศไทยมีพืน้ท่ีท่ีมีประชาชนประกอบอาชีพรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ขนาดใหญ่จ านวน 4 พืน้ท่ี ไดแ้ก่ พืน้ท่ีต  าบลโคกสะอาด อ าเภอ
ฆอ้งชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) พืน้ท่ีต  าบลบา้นกอก อ าเภอเข่ืองใน จังหวดัอุบลราชธานี 3) พืน้ท่ี 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร และ 4) พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์
ซึง่พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่เป็นพืน้ท่ีหนึ่งท่ีประสบปัญหาจากการคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกสอ์ย่างไม่ถกูตอ้ง เน่ืองจากประชาชนในพืน้ท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเปิดรา้นรบั
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ซือ้ของเก่าในลกัษณะการด าเนินกิจการภายในครวัเรือน โดยท าการรบัซือ้ภายในหมู่บา้น รวมถึง
ตระเวนรบัซือ้ในพืน้ท่ีจงัหวดัใกลเ้คียง มีการเทกองซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีผ่านการคดัแยก
ท่ีไม่มีมลูคา่ลงบนพืน้ดนิบรเิวณท่ีพกัอาศยั พืน้ท่ีเกษตรกรรม และพืน้ท่ีรกรา้งที่เป็นท่ีดินสว่นบคุคล 
แลว้ใชว้ิธีคดัแยก ย่อยชิน้สว่น แผงวงจรของอปุกรณเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้า ก่อนท่ีจะเผาหลอมสายไฟและ
แผงวงจรใหไ้ดส้ว่นประกอบของโลหะมีคา่ อาทิ ทองค า เงิน ทองแดง อลมูิเนียม โดยยงัขาดความรู ้
ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นอันตรายจากของโลหะหนัก และไม่มีการสวมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงทั้งต่อสุขภาพของ
ผูป้ระกอบการ แรงงาน และประชาชนในพืน้ท่ีใกลเ้คียง มีโอกาสไดร้บัความเสี่ยงจากการสมัผสั
ความเป็นพิษของโลหะหนกั รวมถึงสารพิษต่าง ๆ ท่ีอาจมีการสะสมในระบบนิเวศ จนเป็นสาเหตุ
ใหเ้กิดโรคระบบทางเดนิหายใจ ภมูิแพ ้หอบหืด และโรคอนัตรายรา้ยแรงอ่ืน ๆ ทัง้การเจ็บป่วยแบบ
เฉียบหลนัและโรคเรือ้รงั 

จากปัญหาขา้งตน้ผูว้ิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาการประเมินความเสี่ยง 
การรบัสมัผสัสารอนัตรายจากซากผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์และศกึษาเก่ียวกบั
รูปแบบการรบัซือ้ วิธีการจดัการ ความรู ้ทศันคติ พฤติกรรมการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกสป์รมิาณโลหะหนกัในดนิบรเิวณรา้นรบัซือ้ และความสมัพนัธร์ะหวา่งรูปแบบการ
รบัซือ้และคดัแยกตอ่ปรมิาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดินในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์
จงัหวดับรุรีมัย ์

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
ในการวิจยันีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้

1. ศึกษารูปแบบการรบัซือ้ วิธีการจัดการ ความรู ้ทัศนคติ พฤติกรรมในการจัดการ 
ซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการ ในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอ
บา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์

2. วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินบริเวณรา้นรับซือ้และคัดแยกซาก
ผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์ในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดั
บรุรีมัย ์

3. ประเมินความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการรบัซือ้ และวิธีการจดัการซากผลิตภณัฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสต์่อปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอ 
บา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์
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4. ประเมินความเสี่ยงการรบัสัมผัสโลหะหนักปนเป้ือนในดินจากการคัดแยกซาก
ผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์ในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดั
บรุรีมัย ์

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรบัซือ้ และวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสต์่อปรมิาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดินพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอ
บา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์โดยมีขอบเขตการวิจยัดงันี ้

1. ข้อมูลพืน้ฐานของพืน้ท่ีท่ีท าการศึกษา ความรู ้ทัศนคติ พฤติกรรม และวิธีการ 
คดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการรบัซือ้ ในพืน้ท่ีต  าบล
แดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์

2. ปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินบริเวณรา้นรบัซือ้และคัดแยกซากผลิตภัณฑ์
เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์ในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย์ 

3. ประเมินความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการรบัซือ้ และวิธีการจดัการซากผลิตภณัฑ์
เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกสต์อ่ปรมิาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดิน ในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอ
บา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์

4. ประเมินความเสี่ยงการรบัสัมผัสโลหะหนักปนเป้ือนในดินจากการคัดแยกซาก
ผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์ในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดั
บรุรีมัย ์

5. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรบัซือ้ และวิธีการ
จดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสต์อ่ปรมิาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดิน ในพืน้ท่ี
ต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จงัหวดับุรีรมัย ์คือ ผูป้ระกอบการรบัซือ้และคดัแยกซาก
ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 77 ราย โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานวิจยั
ตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม 2563 – เดือนมิถนุายน 2564 

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดรั้บจากการวิจัย 
1. ทราบถึงรูปแบบการรบัซือ้ และวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์ในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์
2. ทราบถึงปรมิาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดินบรเิวณรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑ์

เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์ในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์
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3. ทราบถึงความเสี่ยงการรับสัมผัสโลหะหนักปนเป้ือนในดินจากการคัดแยกซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์
จงัหวดับรุรีมัย ์

4. สามารถน าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการรบัซือ้ และวิธีการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสต์่อปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดิน 
พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์เพื่อเป็นขอ้มลูใหแ้ก่ผูป้ระกอบอาชีพ
รบัซือ้และคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
สามารถน าขอ้มลู และแนวทางการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสไ์ปใช้
วางแผนในการปรบัปรุง แกไ้ข และปอ้งกนัปัญหามลพิษไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. รูปแบบการรบัซือ้และวิธีการจดัการ หมายถึง ความรู ้ทศันคติ พฤติกรรม และวิธีการ

จดัการของผูป้ระกอบการรบัซือ้และคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
2. ซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์หรอืขยะอิเล็กทรอนิกส ์หมายความว่า 

ผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์ช ารุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใชง้านหรือ  
ไม่เป็นท่ีตอ้งการอีกตอ่ไป 

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการ วิเคราะหถ์ึงปัจจยั
หรือสภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นสาเหตุท าให้อันตรายท่ีมีและท่ีแอบแฝงอยู่ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
และอาจก่อใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์เช่น การเกิดเพลิงไหม ้การระเบิด การรั่วไหลของ
สารเคมีหรือวตัถอุนัตราย เป็นตน้ โดยพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของเหตกุารณเ์หล่านัน้
ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กิดอนัตรายหรอืความเสียหายแก่ ชีวิต ทรพัยส์นิ และสิ่งแวดลอ้ม 

4. การประเมินการรบัสัมผัส (Exposure Assessment) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีบุคคล 
จะเกิดอันตรายจากการไดร้บัสารเคมีหรือของเสียอันตรายนั้น  ๆ โดยการเขา้ถึงในแต่ละทาง 
เช่น การแทรกซึมเข้าทางผิวหนัง การรบัประทานเข้าทางปาก และการหายใจเข้าสู่ร่างกาย 
โดยจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัในการรบัสมัผสัต่าง ๆ เช่น ความถ่ีท่ีเกิดการรั่วไหลหรือแพรก่ระจาย
ของสารเคมีหรอืของเสียอนัตราย ระยะเวลาของการรบัสมัผสั น า้หนกัตวัของผูร้บัสมัผสั เป็นตน้ 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 
 

เพศ อาย ุการศกึษา 

อาชีพหลกั 
ลกัษณะสถานประกอบการ 

รูปแบบการรบัซือ้ และวิธีการจดัการ 
ซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์

ปรมิาณโละหนกัปนเป้ือนในดนิ 
ปรมิาณซากผลิตภณัฑ์

เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรบัซือ้ และวิธีการ
จดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ต่อปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินพื ้นท่ีต าบล 
แดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์
 

ผลกระทบ 

ความเสี่ยงการรบัสัมผัสโลหะหนักปนเป้ือนในดิน 

จากการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ าและ

อิ เล็กทรอนิกส์  ในพื ้น ท่ีต าบลแดงใหญ่  อ า เภอ 

บา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์
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บทที ่2 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอ  
ตามหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ทฤษฎีและแนวคิดตา่ง ๆ 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทฤษฎีและแนวคดิต่าง ๆ 
1. ซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

ซากผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์หรอืขยะอิเล็กทรอนิกส ์หมายความ
ว่าผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์ช ารุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใชง้านหรือ  
ไม่เป็นท่ีตอ้งการอีกตอ่ไป (กรมควบคมุมลพิษ, 2560) 

ผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า เครื่องใชห้รืออุปกรณ์ 
ท่ีตอ้งอาศยักระแสไฟฟ้าหรอืสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการท างาน เครื่องใชห้รืออปุกรณท่ี์ใชผ้ลิตส่ง 
หรือวดักระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทัง้อุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
(กรมควบคมุมลพิษ, 2661) 

ซากผลิตภัณฑ์ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีช  ารุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใชง้านหรือไม่เป็นท่ีตอ้งการอีกต่อไป (กรมควบคุมมลพิษ, 
2661) 

ซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์(Waste Electrical and Electronic 
Equipment: WEEE) แบง่เป็น 10 ประเภท ไดแ้ก่ (กรมควบคมุมลพิษ, 2561) 

(1) เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสใ์นครวัเรือนขนาดใหญ่ เช่น ตูเ้ย็น
เครือ่งท าความเย็น เครื่องซกัผา้ เครือ่งลา้งจาน ฯลฯ 

(2) เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกสใ์นครวัเรอืนขนาดเลก็ เช่น เครือ่งดดูฝุ่ น 
เตารดี เครือ่งป้ิงขนมปัง มีดโกนไฟฟา้ ฯลฯ 

(3) อุปกรณ์ IT เช่น คอมพิวเตอร ์เมนเฟรม โนต้บุค เครื่องสแกนภาพเครื่องโทรสาร/
โทรศพัท ์โทรศพัทมื์อถือ ฯลฯ 

(4) เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัผูบ้รโิภค เช่น วิทย ุโทรทศัน ์
กลอ้ง และเครือ่งบนัทกึวีดีโอ เครือ่งดนตรท่ีีใชไ้ฟฟา้ ฯลฯ 
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(5) อปุกรณใ์หแ้สงสวา่ง เช่น หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ์หลอดโซเดียม ฯลฯ 
(6) ระบบอปุกรณเ์ครือ่งมือการแพทย ์
(7) เครือ่งมือวดัหรอืควบคมุตา่ง ๆ เช่น เครือ่งจบัควนั เครือ่งควบคมุอณุหภมูิ ฯลฯ 
(8) ของเลน่ เช่น เกมสบ์อยส ์ของเลน่ท่ีใชไ้ฟฟา้ หรอือิเล็กทรอนิกส ์ฯลฯ 
(9) เครือ่งมือไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์เช่น สวา่น เลื่อยไฟฟา้ หรอือิเลก็ทรอนิกส ์ฯลฯ 
(10) เครือ่งจ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัิ เช่น เครือ่งจ าหน่ายเครือ่งดื่มอตัโนมตัิ ฯลฯ 

1.1 วงจรชีวิตของซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศไทย 
จากขอ้มลูของกรมควบคมุมลพิษพบว่าวงจรชีวิตของซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศไทย สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  2 ส่วน คือ (1) การน าเขา้วัตถุดิบ 
มาผลิตเป็นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แล้วขายสินค้าโดยส่งออกและบริโภค
ภายในประเทศ และ (2) การน าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้แล้ว  
จากต่างประเทศมาใชบ้รโิภคภายในประเทศ ซึ่งทัง้สองส่วนเม่ือหมดอายกุารใชง้านจะมีการถอด
แยกอปุกรณแ์ละชิน้ส่วนส่งไปยงัโรงงานรีไซเคิล ทัง้ในและต่างประเทศเพื่อแปรรูปไปเป็นวตัถดุิบ  
ท่ีใชใ้นการผลิต เศษวสัดท่ีุใชป้ระโยชนไ์ม่ไดจ้ะถกูน าไปจดัการต่อไป ส่วนผลิตภณัฑฯ์ ท่ีเสียแต่ยงั
ไม่หมดอายุการใช้งานจะถูกน าไปซ่อมแซมเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่อีกครัง้ นอกจากนีย้ังมีซาก
ผลิตภณัฑฯ์ บางส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัการท่ีเหมาะสมจะถกูน าไปทิง้ปะปนกบัขยะมลูฝอยชุมชน  
ซึง่จะถกูรวบรวมไปก าจดัโดยการผงักลบหรอืเผา ดงัแสดงในภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 วงจรชีวิตของซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทย 

ท่ีมา: (กรมควบคมุมลพิษ, 2555) 

1.2 การปนเป้ือนมลพิษจากซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกสส์ูค่นและ
สิ่งแวดลอ้ม 

การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์ไม่เหมาะสมนั้น
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม เช่น การเผาสายไฟเพื่อน าทองแดงไปขาย
ท าให้เกิดไอระเหยของพลาสติกและโลหะบางชนิดซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคมะเร็ง การเผา
แผงวงจรเพื่อหลอมตะกั่วและทองแดงท าใหเ้กิดไอตะกั่วแพรก่ระจายสูอ่ากาศ รวมทัง้สะสมในดิน
และน า้ การใชก้รดสกัดแผงวงจรท าใหเ้กิดการปนเป้ือนของน า้เสียลงสู่ดินและแหล่งน า้ ซึ่งการ
ปนเป้ือนมลพิษจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงเริ่มจากผู้ผลิตซาก
ผลิตภณัฑฯ์ ไปถึงผูร้บัซากผลิตภณัฑฯ์ และน าไปสู่ความเสี่ยงต่อสขุภาพอนามยัของมนุษยแ์ละ
สิ่งแวดลอ้ม (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2560) ดงัแสดงในภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 การปนเป้ือนมลพษิจากซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสส์ูค่นและ
สิ่งแวดลอ้ม 

ท่ีมา: (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2560) 

2. สถานการณปั์ญหาซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
ในปี 2562 กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานสถานการณ์ ปัญหาซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2562 จ านวน 421,335 ตัน คิดเป็นรอ้ยละ 65 
ของปรมิาณของเสียอนัตรายจากชมุชน (648,208 ตนั) ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 6,681 ตนั จาก
ปริมาณทั้งหมด 414,654 ตัน โดยเพิ่มขึ ้นคิดเป็นร้อยละ 1.6 (กรมควบคุมมลพิษ , 2563b) 
จากรายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน ปี พ.ศ. 2562 ของกรมควบคุมมลพิษ 
ไดร้ายงานปรมิาณซากเครือ่งใชไ้ฟฟา้และอปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกส ์ระหวา่งปี พ.ศ. 2557 – 2562 พบวา่
ประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้มากท่ีสุด ได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 
คอมพิวเตอร ์เครือ่งเลน่วีซีดี/ดีวีดี โทรศพัท ์และกลอ้งถ่ายรูป ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 ปรมิาณซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์ระหวา่งปี พ.ศ. 2557 – 2562 

สถานการณป์ริมาณซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

ล าดับ ประเภทผลิตภณัฑ ์
ปริมาณซากผลิตภณัฑ ์(ตัน/ปี) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

1 โทรทศัน ์ 103,610 106,335 108,781 98,369.71 98,612.65 99,447.71 
2 เครือ่งปรบัอากาศ 73,469 74,799 76,519 75,419.61 76,653.41 77,653.41 

3 ตูเ้ย็น 64,540 65,765 67,278 63,884.71 64,970.07 65,995.07 

4 เครือ่งซกัผา้ 60,282 60,492 61,883 60,851.64 61,927.60 62,807.60 

5 คอมพิวเตอร ์ 55,195 57,058 58,370 56,087.54 58,261.41 59,711.41 

6 เครือ่งเลน่วีซีดี/ดีวีดี 17,859 17,912 18,324 30,436.42 32,630.77 32,830.77 

7 โทรศพัท ์ 1,658 1,682 1,721 8,797.58 11,824.88 12,915.30 

8 กลอ้งถ่ายรูปดจิิตอล 188 190 194 7,540.00 9,773.73 9,973.73 

 รวม 376,801 384,233 393,070 401,387.21 414,654.49 421,335.00 

ท่ีมา: กรมควบคมุมลพิษ (2563b) 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีพื ้นท่ีท่ีประชาชนประกอบอาชีพรับซือ้และคัดแยกซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดใหญ่จ านวน 4 พื ้นท่ีในประเทศไทย ได้แก่ 
1) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสินธุ ์มีผูป้ระกอบการรบัซือ้และ
คัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 283 ราย มีซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์เกิดจากการคดัแยกประมาณ 35 ตนั/วนั 2) องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบ้านกอก อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ประกอบอาชีพรบัซือ้และคัดแยกซาก
ผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 68 ราย มีซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสท่ี์เกิดจากการคัดแยกประมาณ 30 ตัน/วัน 3) พืน้ท่ีเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
มีผูป้ระกอบอาชีพรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 30 ราย 
มีซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์เกิดจากการคัดแยกประมาณ 5 ตัน/วัน และ 
4) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จงัหวดับุรรีมัย ์มีผูป้ระกอบอาชีพ
รับซือ้และคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 77 ราย มีซาก
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ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์เกิดจากการคดัแยกประมาณ 30 ตนั/วนั โดยพืน้ท่ี
ต  าบลแดงใหญ่ ประกอบดว้ย จ านวนหมูบ่า้นทัง้หมด 9 หมูบ่า้น ไดแ้ก่ หมูท่ี่ 1 บา้นแดงใหญ่ หมูท่ี่ 2 
บา้นหนองไผ ่หมูท่ี่ 3 บา้นโคกสะอาด หมูท่ี่ 4 บา้นโศกนาค หมูท่ี่ 5 บา้นเปา้พฒันา หมูท่ี่ 6 บา้นอีเมง้ 
หมู่ท่ี 7 บา้นหนองจิก หมู่ท่ี 8 บา้นโนนเห็ดไค และหมู่ท่ี 9 บา้นหนองหวัหม ูซึ่งมีผูป้ระกอบอาชีพรบั
ซือ้และคดัแยกฯ จ านวน 5 หมูบ่า้น คือ หมูท่ี่ 5 หมูท่ี่ 6 หมูท่ี่ 7 หมูท่ี่ 8 และหมูท่ี่ 9 

3. สถติกิารผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์
ในปี 2562 ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ไดร้ายงานสถิติการผลิตเครื่องใชไ้ฟฟ้า

ชนิดใชใ้นครวัเรอืนท่ีมีปรมิาณเพิ่มสงูขึน้ ดงัแสดงในตาราง 2 

ตาราง 2 สถิติการผลิตเครือ่งใชไ้ฟฟา้ในครวัเรอืน ระหวา่งปี พ.ศ. 2559 – 2562 

สถติกิารผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

ล าดับ ประเภทผลิตภณัฑ ์
ปริมาณการผลิต (เคร่ือง/ปี) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

1 ตูเ้ย็น 7,487,536 7,296,938 6,730,646 7,211,576 
2 เครือ่งซกัผา้ 6,736,454 8,195,929 7,792,514 6,422,023 
3 เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น 

คอนเดนซิง่ยนูิต 
10,091,508 8,720,750 9,144,486 10,452,882 

4 เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น 
แฟนคอยลย์นูิต 

12,895,562 10,620,130 11,175,376 12,554,647 

ท่ีมา: (ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม, 2563) 

4. ลักษณะการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกสใ์นปัจจุบัน 
ในปัจจุบนัซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสย์งัไม่มีระบบการบริหาร

จัดการท่ีครบวงจรตัง้แต่การเก็บรวบรวม การคัดแยกหรือถอดแยก การขนส่ง  การรีไซเคิล และ 
การก าจัด เช่น ระบบการเก็บหรือเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
จากผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย สง่ผลใหก้ารจดัการซากผลิตภณัฑด์งักลา่วสรา้งภาระใหก้บัองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินท่ียงัไม่มีสถานท่ีก าจดัท่ีไดม้าตรฐานและระบบจดัการอย่างถกูตอ้ง อีกทัง้มีการทิง้ซาก
ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสป์ะปนกับขยะทั่วไป ขายใหก้ับซาเลง้หรือรา้นรบัซือ้  
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ของเก่า และมีการลกัลอบขนผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสมื์อสองและท่ีใชง้านไมไ่ด้
แลว้จากต่างประเทศเขา้มายงัประเทศไทย และน ามาจดัการหรือรีไซเคิลอย่างไม่ถูกตอ้งก่อใหมี้
ความเสี่ยงท่ีสารอันตรายและโลหะหนักในซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
จะรั่วไหลและปนเป้ือนสู่สิ่งแวดลอ้ม และห่วงโซ่อาหารก่อใหเ้กิดปัญหาต่อสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพ
อนามยัของประชาชน (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2560) ดงัแสดงในภาพประกอบ 4 

 

ภาพประกอบ 4 การจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์ 

ท่ีมา: (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2560) 

5. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสใ์น
ประเทศไทย 

การจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศไทยนัน้ยงัไม่มี
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสโ์ดยตรง ซึง่มีเพียง
กฎหมายท่ีบญัญัติเก่ียวกับการจัดการของเสียอนัตรายและการประกอบกิจการอุตสาหกรรมและ
กฎหมายสิ่งแวดลอ้มฉบับต่าง ๆ ท่ีใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจัดการ
ควบคุม และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยท่ีเกิดจากซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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แห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 พระราชบญัญตัิวตัถอุนัตราย (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2551 เป็นตน้ ทัง้นี ้ปัจจบุนักรมควบคมุมลพิษ 
ไดจ้ดัท า (รา่ง) พระราชบญัญตัิการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. .... ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอาศัยหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต 
(Extended Producer Responsibility : EPR) เพื่อใหมี้ระบบรบัคืน รวบรวม เก็บรกัษา การขนส่ง 
การรีไซเคิล และการก าจดัซากผลิตภณัฑฯ์ หรือท่ีรูจ้กักันทั่วไปว่า “ขยะอิเล็กทรอนิกส”์ ท่ีถกูตอ้ง
ตามหลักวิชาการ ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี ้  ร่างพระราชบัญญัติฯ 
มีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีอยู่ในบังคับเบื ้องต้นจ านวน  5 ชนิด ได้แก่ 
(1) คอมพิวเตอร ์(2) เครื่องโทรศัพท์และโทรศัพท์ไรส้าย (3) เครื่องปรบัอากาศ (4) เครื่องรบั
โทรทศัน ์และ (5) ตูเ้ย็น ซึ่งหากรา่งพระราชบญัญัติฉบบันีมี้การบงัคบัใชจ้ะหา้มมิใหผู้ใ้ดทิง้ซาก
ผลิตภณัฑฯ์ในท่ีสาธารณะ ท่ีรกรา้งว่างเปล่า หรือทิง้ปะปนกบัขยะมลูฝอยและหา้มมิใหผู้ใ้ดถอด
แยกชิน้ส่วนของซากผลิตภณัฑ ์และใหผู้ผ้ลิต ผูน้  าเขา้ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
มีหนา้ท่ีในการรบัคืนจดัเก็บ และรวบรวมซากผลิตภณัฑฯ์ โดยซากผลิตภณัฑฯ์ ท่ีเก็บรวบรวมได้
จะตอ้งส่งไปรีไซเคิล บ าบัดหรือก าจัดท่ีโรงงานท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีถูกตอ้งจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (กรมควบคมุมลพิษ, 2563b) 

6. การจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
6.1 การรวบรวมและขนส่งซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์ 

(กรมควบคมุมลพิษ, 2557) 
6.1.1 ผูท่ี้จะท าการรวบรวมซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์มี

ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น โทรทศัน ์คอมพิวเตอร ์ตูเ้ย็น ฯลฯ ก่อนท่ีจะด าเนินการรวบรวมซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควรมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ รองเท้า  
หวัเหลก็ หนา้กากกนัฝุ่ น ผา้ปิดจมกู ถงุมือ เป็นตน้ 

6.1.2 ผูร้วบรวมซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสค์วรตรวจสอบ
ป้ายบ่งชี ้หลังเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีสารหรือวัตถุไวไฟ วัตถุอันตรายเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ หากพบว่ามีสารหรือวัตถุไวไฟ การเก็บรวบรวม และขนส่งควรหลีกเลี่ยง
บรเิวณท่ีอยูใ่กลเ้ปลวไฟหรอือณุหภมูิสงู เพราะอาจก่อใหเ้กิดเพลงิไหมห้รอืการระเบิดได ้

6.1.3 ผูร้วบรวมซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสค์วรตรวจสอบ
ความเรยีบรอ้ยของซากผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสก์่อนการเคลื่อนยา้ย หากมีการ
รั่วหรอืแตกหกั ตอ้งตรวจสอบวา่มีสารเป็นพิษรั่วออกมาจากรอยเหลา่นัน้หรอืไม่ 
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6.1.4 ใชย้านพาหนะท่ีเหมาะสมตอ่การขนยา้ย ทัง้นี ้พาหนะขนยา้ยควรมีหลงัคา
ปิดกนัความชืน้ท่ีอาจเกิดขึน้ในการขนยา้ย 

6.1.5 ควรต้องระวังการกระทบกระเทือนซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับ 
ตวัซากผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์และเกิดการรั่วไหลของสารอนัตราย 

6.2 การคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
6.2.1 โทรทัศน ์(Television) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งท่ีมี

ความส าคญัและอยู่คูก่บัมนษุยม์านานหลายทศวรรษ โดยมีวิวฒันาการจากโทรทศันข์าวด า มาเป็น
โทรทศันส์ีท่ีใชห้ลอดภาพรงัสีคาโทดหรือท่ีเรียกว่าหลอดภาพซีอารที์ และเปลี่ยนมาเป็นโทรทศัน์ 
ท่ีใชจ้อภาพพลาสมา และจอภาพผลึกเหลวหรือท่ีเรียกว่าจอภาพแอลซีดี โดยมีส่วนประกอบเป็น
แกว้ โลหะ และพลาสติก ในการจดัการซากโทรทศันท่ี์ดี ควรเริม่จากการเก็บรวบรวมซากโทรทศัน์
มาสู่สถานท่ีบ าบดั จากนัน้จะท าการคดัแยกแยกชิน้ส่วน และแยกประเภทของวสัด ุเช่น จอภาพ 
พลาสตกิ สายไฟ ออกเป็นกอง ๆ และสง่ไปรไีซเคิล บ าบดั หรอืก าจดัตอ่ไป จดุส าคญัในการจดัการ
ซากโทรทัศน ์คือการจดัการในส่วนของจอภาพซึ่งเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือมีน า้หนกัมากถึง
รอ้ยละ 60 ของน า้หนักโทรทัศน์ ทั้งนี ้ การแยกชิน้ส่วนโทรทัศน์มีขั้นตอนดังนี ้มีการเตรียมตัว 
ของผูป้ฏิบตัิงานการรือ้แยกชิน้ส่วนโทรทัศน ์การแยกส่วนหลอดภาพรงัสีคาโทด และแถบเสริม
แม่เหลก็ การรือ้แยกชิน้สว่นหลอดภาพภาพรงัสีคาโทด (กรมควบคมุมลพิษ, 2557) 

6.2.2 คอมพิวเตอร ์(Computer) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสช์นิดหนึ่งท่ีมี
ความส าคญัมากในปัจจบุนั คอมพิวเตอรส์ามารถแยกไดห้ลายประเภท คือ เครือ่งคอมพิวเตอรส์ว่น
บุคคล (Personal Computer) ซึ่งแบ่งย่อยเป็น ชนิดตั้งโต๊ะ (Desk Top) และชนิดตั้งพื ้น (Tower 
Type) และคอมพิวเตอรแ์บบพกพา เช่น แล็ปท็อป (Laptop) หรือโน้ตบุ๊ก (Notebook) เป็นตน้ 
ซึ่งมีองคป์ระกอบหลกั ๆ คลา้ย ๆ กนั ไดแ้ก่ จอภาพแบบหลอดภาพรงัสีคาโทด และจอผลึกเหลว
หรือท่ีเรียกว่าแอลซีดี แผงวงจร ระบบจ่ายไฟ หน่วยความจ า/หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง หน่วย
ประมวลผลกลางหรือซีพียู ทั้งนี ้ การแยกชิน้ส่วนคอมพิวเตอรมี์ขัน้ตอนดงันี ้การเตรียมตวัของ
ผูป้ฏิบตัิงาน สถานท่ี และเครื่องมือการแยกชิน้ส่วนอย่างหยาบ และละเอียดก่อนน าไปรีไซเคิล  
การทดสอบและซอ่มแซมเครือ่งคอมพิวเตอร ์

6.2.3 โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี เป็นอปุกรณส์ื่อสารท่ีมีการใชง้านเพิ่มสงูมากขึน้ทกุ ๆ ปี 
โดยมีส่วนประกอบเป็นแบตเตอรี่ แผงวงจร หนา้จอแบบผลกึเหลว ฝาครอบปุ่ มสมัผสั ทัง้นี ้การแยก
ชิ ้นส่วนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีขั้นตอนดังนี ้ ตรวจสอบสภาพของโทรศัพท์หรือชิ ้นส่วนต่าง ๆ  
ในโทรศพัทมื์อถือ ท าการแยกแบตเตอรี่ออกเป็นส่วน ๆ เตรียมสถานท่ีและเครื่องมือ แยกหยาบ
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ชิน้ส่วนต่าง ๆ ของซากโทรศพัทมื์อถือ การรีไซเคิลวสัดตุ่าง ๆ จากซากโทรศพัทมื์อถือโดยโรงงาน
105 และ 106  

6.2.4 ตูเ้ย็นส าหรบัใชใ้นบา้น (Household Refrigerator) เป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีสามารถ
น ามาแยกชิน้สว่นแลว้ท าใหไ้ดว้ตัถดุิบท่ีมีมลูคา่น ากลบัมาใชป้ระโยชนอี์กครัง้ไดโ้ดยมีสว่นประกอบ
เป็นมอเตอร ์พัดลม อีแวปเปอเรเตอร ์สารท าความเย็น คอมเพรสเซอรฉ์นวนกันความร้อน 
โครงของตูเ้ย็น ทัง้นี ้การแยกชิน้ส่วนตูเ้ย็นส าหรบัใชใ้นบา้น มีขัน้ตอนดงันี ้การเตรียมซากตูเ้ย็น 
แยกระบบท าความเย็น การบดคอมเพรสเซอร ์การถอดแยกชิน้สว่นของตูเ้ย็นดว้ยมือ และการแยก
สารซีเอฟซี การบีบอดั ท าการตดั ฉีก บดตูเ้ย็นเป็นชิน้เลก็ ๆ  

6.2.5 เครื่องปรบัอากาศ (Air Conditioner) เป็นเครือ่งใชไ้ฟฟ้าจดัเป็นอนัดบัหนึ่ง
ท่ีมีการใชง้านสงู เครื่องปรบัอากาศมีหลายชนิด ท่ีนิยมในปัจจบุนัจะเป็นแบบแยกชิน้ส่วน เห็นได้
ทั่วไปตามบา้นพกัอาศยัและส านกังานมีทัง้แบบติดผนงั แบบตัง้พืน้ แบบแขวนเพดาน ส าหรบัรุน่
ใหม่ ๆ จะเป็นระบบอินเวอรเ์ตอรท่ี์ประหยดัพลงังานมากขึน้ โดยมีส่วนประกอบเป็นเครื่องระเหย
เครื่องควบแน่น พัดลม โครงดา้นนอกอาคาร คอมเพรสเซอร ์สารท าความเย็น ทั้งนี ้  การแยก
ชิ ้นส่วนเครื่องปรับอากาศมีขั้นตอนดังนี ้  การเตรียมสถานท่ีและเครื่องมือในการแยกซาก
เครื่องปรบัอากาศ แยกชิน้ส่วนอปุกรณท่ี์ติดตัง้ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ท าการคดัแยก
ตามชนิดวสัดเุพื่อน าไปรไีซเคิลตอ่ไป 

6.3 การรไีซเคิลซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
การรีไซเคิล คือ การแปรรูปของท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ หรือการน าเอาของเสีย  

ท่ีผ่านการใชแ้ลว้กลับมาใชใ้หม่ เช่น กระดาษ แก้ว เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง และพลาสติก 
เป็นต้น โดยซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นซากท่ีมีศักยภาพในการ  
น าชิน้ส่วน/วัสดุต่าง ๆ กลับมาใชซ้  า้ (Reuse) และน ามาแปรรูปใช้ใหม่หรือรีไซเคิล (Recycle) 
(กรมควบคมุมลพิษ, 2557) 

6.3.1 โลหะ เป็นวสัดุจากเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์เขา้สู่กระบวนการ  
รไีซเคิลมากท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัวสัดรุีไซเคิลอ่ืน ๆ เน่ืองจากทรพัยากรมีอยู่อย่างจ ากดั  ตน้ทุน
การถลุงโลหะใหม่สูงท าให้ราคาการรบัซือ้โลหะเก่าค่อนขา้งสูง การรีไซเคิลโลหะนั้นสามารถ
ประหยัดพลังงานท่ีใช้ในการผลิต และประหยัดการใช้ทรพัยากรแร่ได้มาก อีกทั้งยังสามารถ  
น ากลับไปหลอมใหม่ซ  ้าแล้วซ ้าอีกได้อย่างต่อเน่ือง โลหะต่าง ๆ  ท่ีพบในซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์เช่น ทองแดง เหล็ก และอลูมิ เนียม เป็นตน้ ซึ่งขั้นตอนการ 
รไีซเคิลโลหะจะตอ้งมีการลดขนาดของวสัดดุว้ยการบดขัน้ตอนนีส้ามารถบดไดท้ัง้วสัดท่ีุเป็นโลหะ
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และอโลหะ เครื่องมือท่ีใช้ในการบด เช่น เครื่องบดย่อยแบบค้อน หรือแฮมเมอร ์ครัชเชอร ์
(Hummer Crusher) หลงัจากชิน้ส่วนต่าง ๆ ผ่านการบดเพื่อลดขนาดแลว้ไดเ้ป็นชิน้ส่วนเล็ก ๆ 
ท่ีอาจยงัมีโลหะปะปนกันอยู่ โลหะเหล่านีจ้ะถูกส่งต่อไปยงักระบวนการคดัแยกตามคุณสมบัติ  
ซึ่งอาจจะท าไดห้ลายวิธี เช่น การคัดแยกเหล็กดว้ยเครื่องจักรโดยใช้แม่เหล็กในการแยกหรือ
เครื่องมือท่ีเรียกว่า Magnetic Separator เพื่อคดัแยกโลหะท่ีมีคุณสมบตัิเป็นเหล็กออกจากโลหะ
อ่ืน ๆ การคัดแยกโลหะท่ีไม่ใช่เหล็กด้วยเครื่องจักรเป็นการคัดแยกวัสดุประเภท ทองแดง 
อะลูมิเนียม ออกจากวสัดุประเภทอ่ืนโดยใชเ้ครื่องจักรท่ีเรียกว่า เครื่องแยกชนิดกระแสไหลวน
(Eddy Current Separator) และส าหรับโลหะประเภทอ่ืนนิยมแยกโดยวิธีการใช้ไฟฟ้าสถิตย์
(Electrostatic) 

6.3.2 แกว้ การรไีซเคิลแกว้เริม่จากการคดัแยกแกว้บางชนิดท่ีไม่สามารถรไีซเคิลได้
คือ กระจก กระจกเงา หลอดไฟ เซรามิค ออกก่อน จากนั้นแยกแก้วท่ีจะรีไซเคิลออกเป็นสี ๆ 
โดยแบง่เป็นแกว้ใส แกว้สีเขียว แกว้สีชา/น า้ตาล ส าหรบัการรไีซเคลิแกว้จากหลอดภาพซึง่แบง่เป็น
จอแกว้ (Panel Glass) และกรวยแกว้ (Funnel Glass) น าไปบดเป็นเศษแกว้ละเอียด และหลอม
กลบัมาใชใ้หมไ่ด ้

6.3.3 พลาสติก โดยทั่ วไปแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่  เทอร์โมพลาสติก 
(Thermoplastic) เป็นพลาสติกท่ีอ่อนตวัเม่ือถูกความรอ้น และแข็งตวัเม่ือเย็นลง ไดแ้ก่ โพลีเอทธิลีน
(PE) โพลีโพรพิลีน (PP) โพลีสไตรลีน (PS) โพลีไวนิลคลอไรด ์(PVC) โพลีเอทธิลีน เทเรฟทาเลต 
(PET) และเทอรโ์มเซตติง้ (Thermosetting) เป็นพลาสติกท่ีเกิดปฏิกิริยาเคมีเม่ือน าไปขึน้รูป
พลาสติกประเภทนีไ้ม่สามารถน าไปหลอมเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ ไดแ้ก่ โพลียรูีเธน (PU) อีพอกซี่
(Epoxy) ฟีโนลิค (Phenolic) เมลามีน (Malamine) โดยการบวนการรีไซเคิลพลาสติกในขัน้ตอนแรก
คือการลดขนาดของวสัดุ (Size Reduction) หลงัจากการท าการแยกชิน้ส่วนท่ีเป็นพลาสติกแลว้
ชิน้สว่นเหลา่นีจ้ะถกูน ามาบดโดยเครือ่งบดและอดัเป็นเม็ดพลาสติก ขัน้ตอนการแยกกระดาษออก
จากพลาสติกสามารถท าได้โดยอาศัยความแตกต่างของมวลน ้าหนัก และความแตกต่าง  
ของความหนาแน่น ซึ่งวิธีท่ีนิยมใช้เครื่องแยกกระดาษออกจากพลาสติ กคือ ฟลูอิดไดซ ์เบด 
(Fluidized Bed) หรือไซโคลน (Cyclone) ซึ่งอาศัยการท างานของอากาศท่ีถูกป้อนเขา้ไปทาง
สว่นลา่งของตวัเครื่อง และไหลเวียนอยูภ่ายในจะพดัเอาวสัดท่ีุมีน า้หนกัเบา เช่น กระดาษออกทาง
ส่วนบน ส่วนท่ีเป็นพลาสติกชนิดต่าง ๆ ท่ีมีน าหนักมากกว่าตกลงสู่ดา้นล่ างและถูกแยกออกไป 
การแยกพลาสติกชนิดต่าง ๆ โดยการใชก้ารลอยตวัในของเหลว (Direct Flotation) วิธีนีท้  าการ
แยกวสัดโุดยอาศยัความแตกต่างของความหนาแน่น เช่น โพลีเอทธิลีนมีความหนาแน่นต ่ากว่าน า้  
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การแยกจึงสามารถท าไดโ้ดยวสัดผุสมจะถกูส่งผ่านเขา้ไปในถงัหรือกระบอกซึ่งบรรจุของเหลวท่ีมี
ความหนาแน่นมากกว่าวสัดท่ีุมีความหนาแน่นต ่าสดุเป็นส่วนประกอบจะลอยขึน้มาส่วนบนและ
สามรถแยกออกไปไดง้่าย และการแยกวัสดุโดยใชต้ัวท าละลาย (Solvent-based Separation) 
การแยกโดยวิธีนีท้  าใหไ้ดพ้ลาสติกท่ีมีความบรสิทุธ์ิสงู และเหมาะท่ีจะน ากลบัมาใชใ้หม่ โดยการ
เลือกตวัท าละลายท่ีเหมาะสมเพื่อก าจัดส่วนประกอบท่ีไม่ตอ้งการใหล้ะลายในตวัท าลายและ
หลงัจากการคดัแยกประเภทพลาสติก และท าความสะอาดแลว้ก็สามารถน าพลาสติกกลบัมา
หลอมและขึน้รูปได ้หรอืสามารถน าสารเคมีบางสว่นมาท าใหบ้รสิทุธ์ิไดโ้ดยการกลั่นเพ่ือน ากลบัมา
ใชใ้หม ่

6.3.4 สารอนัตรายอ่ืน ๆ เช่น สารท าความเย็นจ าพวก CFC จะน าเขา้สูก่ระบวนการ
รไีซเคิลดว้ยวิธีการเฉพาะจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีและอปุกรณต์่าง ๆ ไดแ้ก่ เครื่องแยกน า้มนั อปุกรณ์
ควบคุมความดัน วาล์วก้นกลับ ตัวกรอง เครื่องระเหย เครื่องควบแน่น และการรีไซเคิลสาร  
ท าความเย็นจะตอ้งด าเนินการในหอ้งท่ีเป็นระบบปิด เพื่อป้องกันสารท าความเย็นรั่วไหลออกสู่
สิ่งแวดลอ้ม 

6.4. การก าจดัของเสียจากการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์
เม่ือแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน าเอาวัสดุไป  

รไีซเคิลแลว้ของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากการคดัแยกซากเหลา่นีจ้ะตอ้งน าไปบ าบดัและก าจดัหรอืเก็บ
รวบรวมไวเ้พื่อรอการขนยา้ยและก าจดัภายนอกโรงงาน ซึ่งการขนยา้ยจะตอ้งขนยา้ยดว้ยพาหนะ  
ท่ีปลอดภัยมีการป้องกันการรั่วไหลเป็นอย่างดี โดยการบ าบัด (Treatment) และการก าจัด 
(Disposal) ขยะท่ี เกิดจากการคัดแยกและการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสส์ามารถท าได ้3 วิธี ดงันี ้(กรมควบคมุมลพิษ, 2557) 

6.4.1 การปรับเสถียรและการท าก้อนแข็ง (Stabilization and Solidification) 
การปรบัเสถียรเป็นการก าจัดของเสียอันตรายก่อนการน าไปฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure 
Landfill) ท าไดโ้ดยการผสมสารเคมีท่ีเหมาะสมเขา้กบัของเสียเพื่อใหมี้ความเป็นพิษลดลง หรอืท า
ใหอ้ตัราการปลอ่ยสารอนัตรายลดลง และสารอนัตรายถกูชะลา้งละลายออกมาไดน้อ้ยลง และการ
ท าให้เป็นก้อนแข็งคือกระบวนการเติมสารเพื่ อให้ของเสียสามารถจับตัวเป็นก้ อนแข็ง 
มีวตัถปุระสงคเ์พื่อปรบัปรุงคณุสมบตัิทางกายภาพของของเสีย ส  าหรบัสารเคมีท่ีเติมลงไปเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรง ความสามารถในการกดทบั และการซมึผา่นไดข้องสารอนัตราย 

6.4.2 การบ าบัดและก าจัดด้วยความรอ้น การบ าบัดด้วยกระบวนการทาง
กายภาพและเคมีไมส่ามารถท าลายของเสียอนัตรายบางชนิดได ้เช่น น า้มนั สารปราบศตัรูพืชบางชนิด 
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ตัวท าละลายอินทรีย ์สารเคมีคุณภาพต ่า จึงจ าเป็นตอ้งบ าบัดดว้ยความรอ้น โดยการเผาไหม้ 
ในเตาเผาอณุหภมูิสงู (Incineration) เพื่อใหข้องเสียเปลี่ยนสภาพไปเป็นเถ้าแลว้น าเถา้ไปฝังกลบ
อยา่งปลอดภยั การเผาของเสียอนัตรายตอ้งท าการเผาท่ีอณุหภมูิสงูถึง 700 -1,200 องศาเซลเซียส
และตอ้งมีส่วนเผาไอก๊าซซ า้ เพื่อใหมี้มลสารเหลือนอ้ยท่ีสดุ และจะตอ้งมีเครื่องฟอกอากาศ เช่น 
เครือ่งดกัฝุ่ น เครือ่งก าจดัไอกรดดา่ง ก่อนปลอ่ยออกสูส่ิ่งแวดลอ้ม 

6.4.3 การฝังกลบอย่างปลอดภยั (Secure Landfill) การก าจดัดว้ยกระบวนการ
ทางชีวภาพและเคมี และการเผาดว้ยความรอ้น เป็นการเปลี่ยนสภาพของของเสียอนัตรายใหอ้ยู่  
ในสภาพท่ีมีความเป็นอนัตรายนอ้ยลง ซึง่อยู่ในรูปของของแข็งท่ีไม่ละลายน า้ หรอืเถา้จากการเผาไหม ้
ท่ีตอ้งน าเขา้สู่กระบวนการการปรบัเสถียร และน าไปฝังกลบ โดยหลมุฝังกลบจะตอ้งมีการปอ้งกนั
การรั่วซึมของน า้และสารอนัตรายทัง้ท่ีกน้หลมุ และดา้นขา้งหลมุ มีการบดอดัดว้ยดินเหนียวซึ่งมี
อตัราการไหลซมึของน า้ (Permeability) ไม่เกิน 0.03 เมตรต่อปี ต่อจากนัน้ปดูว้ยแผ่นยางหรือแผ่น
พลาสติก เช่น แผ่นความหนาแน่นสงู (High Density Polyethylene: HDPE) จ านวน 2 ชัน้ ใตแ้ผ่น
ยางแต่ละชัน้เป็นชัน้ระบายน า้ชะ (Leachate) ซึ่งอาจเกิดการรั่วไหลลงมา น า้เหล่านีจ้ะไหลลงท่อ
เพื่อรวบรวมน าไปบ าบดัต่อ เม่ือท าการฝังกากของเสียอนัตรายจนเต็มหลมุแลว้จะตอ้งท าการปิด
หลุมดว้ยดินอัดแน่นและปูดว้ยแผ่นยางหรือแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ปูทับดว้ยดินอีกครัง้แลว้  
ท าการปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดการชะลา้งพังทลายหน้าดิน ดา้นบนหลุมฝังกลบตอ้งตอ้งมีท่อ
ระบายอากาศเพ่ือระบายก๊าซท่ีเกิดขึน้ภายในออกสูภ่ายนอก 

7. องคป์ระกอบของโลหะหนักในซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
สารอนัตรายท่ีเป็นองคป์ระกอบของซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโลหะหนักท่ีอยู่ในแผงวงจรพิมพ์และในแบตเตอรี่ ซึ่งหากมีการจัดการ  
ซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสอ์ยา่งไมถ่กูตอ้งจะมีโอกาสท่ีสารอนัตรายจะรั่วไหล
และปนเป้ือนสู่ระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร (กรมควบคุมมลพิษ , 2560) โดยองค์ประกอบ 
ของโลหะหนกัในซากผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์แสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3 องค์ประกอบของโลหะหนักในความสัมพันธ์หรือองค์ประกอบซากผลิตภัณฑ์
เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์

โลหะหนัก 
ความสัมพันธห์รือองคป์ระกอบ 

ในซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
สารหน ู(Arsenic, As) แผงวงจร (Printed Circuit Board),จอ CRT, จอ LCD, จอพลาสมา 
แคดเมียม (Cadmium, Cd)  แบตเตอรี,่ แผงวงจร (Printed Circuit Board), ชิน้สว่นพลาสตกิ, 

ชิน้สว่นในคอมพิวเตอร ์
โครเมียม (Chromium, Cr) คอมพิวเตอร,์แผงวงจร (Printed Circuit Board), จอ CRT, 

จอ LCD, จอพลาสมา 
ทองแดง (Copper, Cu) ระบบสายไฟ, แผงวงจร (Printed Circuit Board), จอ CRT, โรเตอร์

หรอืตวัหมนุในมอเตอร ์
ตะกั่ว (Lead, Pb) แบตเตอรี,่ จอ CRT, จอ LCD, แผงวงจร (Printed Circuit Board), 

โลหะ, หนา้จอแบบผลกึเหลวของโทรศพัทมื์อถือ 
นิกเกิล (Nickel, Ni) แบตเตอรี่ 
แมงกานีส (Manganese) แบตเตอรี่ 
สงักะสี (Zinc, Zn ) จอ LCD, จอ Plasma, แผงวงจร (Printed Circuit Board) 

ท่ีมา: (กรมควบคมุมลพิษ, 2560) 

8. ความเป็นพษิของโลหะหนัก 
โลหะหนัก (Heavy metal) หมายถึง กลุ่มโลหะท่ีมีความเป็นพิษแบบสะสมและ 

มีความหนาแน่นมากกว่า 4 kg/dm3 เช่น ทองแดง นิกเกิล สังกะสี โครเมียม แคดเมียม ปรอท 
ตะกั่ว อารเ์ซนิก เป็นตน้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตโลหะหนักเป็นสาร 
ท่ีคงตวั ไม่สามารถย่อยสลายไดใ้นกระบวนการทางธรรมชาติจึงมีบางส่วนตกคา้งสะสมอยู่ในดิน 
ดินตะกอนท่ีอยู่ในน า้ รวมถึงการสะสมอยู่ในสตัวน์  า้ เม่ือถกูปนเป้ือนในสิ่งแวดลอ้ม ทัง้ทางดิน น า้ 
อากาศ ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อมนุษย ์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม และส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว 
ก่อใหเ้กิดโรคตา่ง ๆ เช่น โรคมะเรง็ โรคทางระบบประสาท เป็นตน้ 
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โลหะหนักท่ีเป็นอนัตรายต่อสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพอนามัยของมนุษย ์(Agency for 
Toxic Substances and Disease Registry, 2019; กรมควบคมุมลพิษ, 2560; ส านกัวิจยัและพฒันา
ประมงน า้จืด, 2555; ส านกัวิชาการส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2561) ดงันี ้

1. สารหน ูเป็นโลหะหนกัอนัตรายในล าดบัท่ี 1 ของสารพิษจ านวน 20 อนัดบัแรก
ท่ีประกาศโดย  The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) สารหน ู
ถูกใชใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ยาฆ่าแมลง การท าเหมือง การถลุงโลหะ  การยอ้มผา้ 
การท าแกว้ และพบในแผงวงจรอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์ซึง่ท  าลายระบบประสาท ผิวหนงั และระบบ
ยอ่ยอาหารหากไดร้บัในปรมิาณมากอาจท าใหถ้ึงตายได ้

2. ตะกั่ว เป็นโลหะหนกัอนัตรายในล าดบัท่ี 2 ของสารพิษจ านวน 20 อนัดบัแรก 
ท่ีประกาศโดย The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) พบไดใ้น
หลอดภาพโทรทัศน์รุ่น เก่า ท่ี เรียกว่า Cathode-ray tube (CRT) และส่วน ท่ี เป็นบัดกรีของ
แผ่นวงจรพิมพ์ ส่วนใหญ่ใช้ในแบตเตอรี่ ส่วนผสมในน า้มันเชือ้เพลิง และยาฆ่าแมลง ตะกั่ว  
ท่ีสะสมอยู่ในรา่งกายมนุษยจ์ะมีผลต่อกระดกู ไต ต่อมไทรอยด ์ท าลายระบบประสาทส่วนกลาง 
ระบบโลหิต การท างานของไต และท าใหส้มองท างานบกพร่องและสติปัญญาเสื่อมถอย ในเด็ก  
ท่ีไดร้บัสารตะกั่วมากเกินไปสมองไม่พัฒนา ร่างกายไม่เจริญเติบโต นอกจากนีพ้ิษจะสามารถ
สะสมไดใ้นสิ่งแวดลอ้มก่อใหเ้กิดผลเฉียบพลนัหรอืเรือ้รงัไดใ้นพืชและสตัว ์

3. แคดเมียม เป็นโลหะหนกัอนัตรายในล าดบัท่ี 7 ของสารพิษจ านวน 20 อนัดบั
แรกท่ีประกาศโดย The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) พบใน
แบตเตอรี่บางประเภท แผงวงจร หลอดภาพโทรทัศนรุ์่นเก่าท่ีเรียกว่า Cathode-ray tube (CRT) 
และมีการใชใ้นยาฆ่าแมลง และยาฆ่าเชือ้รา แคดเมียมหากเขา้สู่รา่งกายจะสะสมท าลายระบบ
ประสาท และระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย ไดแ้ก่ ไต กระดูก ปอด หัวใจ และการท างานของเอนไซม์
สง่ผลตอ่พฒันาการของเด็กและภาวะตัง้ครรภห์รอือาจมีผลกระทบตอ่พนัธุกรรม 

4. โครเมียม เป็นโลหะหนกัอนัตรายในล าดบัท่ี 18 ของสารพิษจ านวน 20 อนัดบัแรก
ท่ีประกาศโดย The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) ใชใ้นอตุสาหกรรม
การชุบโลหะ และพบในแผงวงจรของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์และการกัดกรอ่น การรบัโครเมียม  
เขา้สูร่า่งกายมีผลท าใหโ้ลหิตจาง ถา้มีปรมิาณโครเมียมในรา่งกายมากจะสง่ผลใหเ้กิดอนัตรายตอ่
ตบัและไต อาจเสียชีวิตเน่ืองจากตบัและไตอกัเสบเกิดอาการตกเลือด เซลลต์บัหยดุท างาน 

5. นิกเกิล เป็นโลหะหนักอันตรายในล าดับท่ี 58 ของสารพิษท่ีประกาศโดย 
The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) พบในแบตเตอรี่บางประเภท
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ฝุ่ นนิกเกิลถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งปอดในสัตวท์ดลอง มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ และการสมัผัส  
ท าใหเ้กิดอาการคนัเป็นผื่น และอาจมีอาการแพเ้ป็นหอบหืด 

6. สังกะสี เป็นโลหะหนักอันตรายในล าดับท่ี 75 ของสารพิษท่ีประกาศโดย 
The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) พบในแผงวงจร หลอดภาพ
โทรทศันรุ์น่เก่าท่ีเรียกว่า Cathode-ray tube (CRT) จอพลาสมา พิษของสงักะสีเม่ือเขา้สู่รา่งกาย
จะเกิดการสะสมท่ีบรเิวณตบัและไตสง่ผลใหต้บัและไตท างานลม้เหลว 

7. ทองแดง เป็นโลหะหนักอันตรายในล าดับท่ี 128 ของสารพิษท่ีประกาศโดย 
The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) เป็นโลหะท่ีใชผ้ลติสายไฟ 
ทองแดงในปริมาณนอ้ยมีความจ าเป็นต่อการสรา้งเม็ดเลือดแดง การพัฒนาของกระดูก แต่ถา้
ไดร้บัมากเกินจะท าใหเ้ป็นโรคโลหิตจาง เพราะทองแดงขดัขวางการดดูซมึของธาตเุหล็ก ในกรณี  
ท่ีไดร้บัการสมัผสัทองแดงในปรมิาณมากท าใหเ้กิดการระคายเคืองของจมกู ปาก และตา มีอาการ
อาเจียนและทอ้งเสีย และอาจเสียชีวิตได ้

8. แมงกานีส เป็นโลหะหนกัอนัตรายในล าดบัท่ี 140 ของสารพิษท่ีประกาศโดย 
The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) พบในแบตเตอรี่ หากสูดดม
ไอแมงกานีสเขา้ไปจะก่อใหเ้กิดไขไ้อโลหะ ก่อใหเ้กิดการระคายเคืองตอ่เนือ้เยื่อ ปวดศีรษะ ลิน้มีรส
โลหะ คลื่นไส ้ทอ้งเสีย หายใจเหน่ือย และปอดอกัเสบได ้

9. การประเมินความเส่ียงการรับสัมผัส 
การประเมินการรับสัมผัส (Exposure Assessment) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีบุคคล 

จะเกิดอันตรายจากไดร้บัสารเคมีหรือของเสียอันตรายนั้น ๆ โดยการเขา้ถึงในแต่ละทาง เช่น  
การแทรกซมึเขา้ทางผิวหนงั การรบัประทานเขา้ทางปาก และการหายใจเขา้สู่รา่งกาย โดยจะตอ้ง
พิจารณาถึงปัจจยัในการรบัสมัผสัตา่ง ๆ เช่น ความถ่ีท่ีเกิดการรั่วไหลหรอืแพรก่ระจายของสารเคมี
หรือของเสียอันตราย ระยะเวลาของการรับสัมผัส  น ้าหนักตัวของผู้ร ับสัมผัส  เป็นต้น  
ในกระบวนการนีก้ารระบุกลุ่มประชากรท่ีสมัผสักบัสารพิษ การประเมินประชากรกลุ่มเสี่ยงตอ้งมี
การเก็บขอ้มูลจากพืน้ท่ีศึกษาจริงและบริเวณโดยรอบและตอ้งค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจ
เกิดขึน้ในอนาคตดว้ย นอกจากนีเ้พื่อใหข้อ้มลูในการประเมินมีความแน่นอนมากขึน้จ าเป็นตอ้งมี
การรวบรวมขอ้มูลอ่ืนประกอบการค านวณ เช่น กิจกรรมในชีวิตประจ าวันของผูป้ฏิบัติงานท่ีมี
โอกาสสมัผสักบัสารพิษในพืน้ท่ี ความถ่ีของการเขา้ไปสมัผสักบัสารพิษ รวมถึงกลุม่ประชากรท่ีจะ
มีความอ่อนไหวต่อสารพิษ เช่น ผูสู้งอายุ หรือเด็ก เป็นตน้ ในการประเมินการสมัผสักับสารพิษ  
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ตามแนวทางของส านักงานพิทักษ์สิ่งแวดลอ้มแห่งสหรฐัอเมริกา US.EPA ค านวณจากตัวแปร 
3 กลุม่ คือ (วิชชากร จารุศิร,ิ 2561) 

1. กลุม่ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสารปนเป้ือน คือ ความเขม้ขน้ท่ีสมัผสั  
2. กลุ่มตวัแปรท่ีเก่ียวกับประชากรท่ีสมัผสัสารพิษ คือ อตัราการสมัผสัสารพิษ

ความถ่ีในการสมัผสัสารพิษ ระยะเวลาในการสมัผสัสารพิษ และน า้หนกัตวัของประชากรท่ีสมัผสัสารพิษ 
3. กลุม่ตวัแปรท่ีใชใ้นการประเมิน คือ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการหาค่าเฉลี่ยของความ

เขม้ขน้ท่ีสมัผสั 
10. มาตรฐานโลหะหนักในดนิ 

ตาราง 4 มาตรฐานคณุภาพดนิท่ีใชป้ระโยชนเ์พื่อการอยูอ่าศยัและเกษตรกรรม 

ดัชนีคุณภาพดนิ หน่วย ค่ามาตรฐาน 
สารหน ู(Arsenic) มิลลกิรมั/กิโลกรมั ตอ้งไมเ่กิน 3.9 
แคดเมียม (Cadmium) มิลลกิรมั/กิโลกรมั ตอ้งไมเ่กิน 37 
โครเมียม (Chromium) มิลลกิรมั/กิโลกรมั ตอ้งไมเ่กิน 300 
ตะกั่ว (Lead) มิลลกิรมั/กิโลกรมั ตอ้งไมเ่กิน 400 
แมงกานีส (Manganese) มิลลกิรมั/กิโลกรมั ตอ้งไมเ่กิน 1,800 
นิกเกิล (Nickel) มิลลกิรมั/กิโลกรมั ตอ้งไมเ่กิน 1,600 
ทองแดง (Copper) N/A N/A 
สงักะสี (Zinc) N/A N/A 

ท่ีมา: (กรมควบคมุมลพิษ, 2547) 

ตาราง 5 มาตรฐานคณุภาพดนิของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

ดัชนีคุณภาพดนิ หน่วย ค่ามาตรฐาน 
สารหน ู(Arsenic) มิลลกิรมั/กิโลกรมั ตอ้งไมเ่กิน 76 
แคดเมียม (Cadmium) มิลลกิรมั/กิโลกรมั ตอ้งไมเ่กิน 13 
โครเมียม (Chromium) มิลลกิรมั/กิโลกรมั ตอ้งไมเ่กิน 78 
ตะกั่ว (Lead) มิลลกิรมั/กิโลกรมั ตอ้งไมเ่กิน 530 
นิกเกิล (Nickel) มิลลกิรมั/กิโลกรมั ตอ้งไมเ่กิน 100 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ดัชนีคุณภาพดนิ หน่วย ค่ามาตรฐาน 
ทองแดง (Copper) มิลลกิรมั/กิโลกรมั ตอ้งไมเ่กิน 190 
สงักะสี (Zinc) มิลลกิรมั/กิโลกรมั ตอ้งไมเ่กิน 720 
แมงกานีส (Manganese) N/A N/A 

ท่ีมา: (Ministry of VRIOM, 2013) 

11. ข้อมูลพืน้ทีท่ าการวิจัย 
ต าบลแดงใหญ่ มีพืน้ท่ีทัง้หมด 46 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,750 ไร ่ห่างจากอ าเภอ 

บา้นใหม่ไชยพจน ์10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรมัย ์85 กิโลเมตร มีจ านวนหมู่บา้นทั้งหมด
จ านวน 9 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นแดงใหญ่ หมู่ท่ี 2 บา้นหนองไผ่ หมู่ท่ี 3 บา้นโคกสะอาด หมู่ท่ี 4 
บา้นโศกนาค หมูท่ี่ 5 บา้นเปา้พฒันา หมูท่ี่ 6 บา้นอีเมง้ หมูท่ี่ 7 บา้นหนองจิก หมูท่ี่ 8 บา้นโนนเห็ดไค 
และหมู่ท่ี 9 บา้นหนองหัวหมู มีจ านวนประชากรทัง้สิน้ 4,675 คน แยกเป็นชาย 2,315 คน หญิง 
2,360 คน มีจ านวนครวัเรอืน 1,091 ครวัเรอืน (ส านกังานจงัหวดับรุรีมัย,์ 2560) 

 

ภาพประกอบ 5 ท่ีตัง้ของพืน้ท่ีศกึษาในต าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ชยัพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์ 

ท่ีมา: (ศนูยบ์รกิารขอ้มลูอ าเภอ, 2560) และแผนท่ี Google, เขา้ถึง 14 มกราคม 2563 
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งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
นาฎนิพา แฝดสุระ, อณัฐนงค ์พูลจรสั, ปวีณา ภูมิแดนดิน, และ ผุสดี กิจบุญ (2562) 

ไดศ้กึษาพฤติกรรมการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกสข์องบา้นสะอาด ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประชาชนจ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ การซ่อมแซมเพื่อใชใ้หม่ การหลีกเลี่ยงขยะอันตราย และการ
หมุนเวียนขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรยามาเน่ 
(Yamane) ไดจ้  านวน 268 คน ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสข์อง
ประชาชนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.85 เม่ือพิจารณาเป็นแต่ละดา้นพบว่า
ดา้นการคัดแยกขยะน าไปสู่การรีไซเคิล (Recycle) อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี  3.71 ดา้นการ
หลีกเลี่ยงขยะท่ีเป็นอนัตราย (Reject) อยู่ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 3.05 ดา้นการน าขยะ
อิเล็กทรอนิกสม์าซ่อมแซมเพื่อใชง้าน (Repair) อยู่ในระดบัค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.80 และประชาชนท่ีมี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย อาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกสไ์ม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

พีรนาฏ คิดดี และ สทุธิพร บญุมาก (2559) ไดศ้กึษาเรือ่งการขบัเคลื่อนและอปุสรรคของ
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการ
ขับเคลื่อนและอุปสรรค ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์นโยบาย และกฎหมาย  
ท่ีเก่ียวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยจะมี
ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์มากถึง 1,067,767 พันชิน้ ในปี พ.ศ. 2564 และมีอายุการใช้งาน
ประมาณ 3 - 7 ปี การขบัเคลื่อนและอปุสรรคของกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยได้มีการวิเคราะห์ตามขั้นตอนวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การน าเข้า  
การจ าหน่าย/การบรโิภค การเก็บรวบรวม/ขนสง่ การคดัแยก/การรไีซเคิลและการบ าบดั การก าจดั
แมว้่าการขับเคลื่อนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศไทยไดมี้ร่างพระราชบัญญัติการ
จดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกสแ์ต่ควรผลกัดนัใหมี้กฎหมายรองรบัอย่าง
ชดัเจน อีกทัง้ยงัมีอปุสรรคทัง้ในดา้นการก ากบัดแูลในการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกสข์องหน่วยงาน
ของรฐั การออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบการถอดแยก การเก็บรวบรวม และการขนสง่ท่ีไม่เหมาะสม 

สวรรยา ธรรมอภิพล, กรวรรณ ม่วงลบั, และ นงลกัษณ ์สืบนาค (2560) ไดศ้กึษาความรู ้
ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนของชุมชนบ้านตลาดเขต จังหวัดกาญจนบุรี  
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โดยวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาระดบัความรูข้องประชาชนเก่ียวกบัขยะอิเล็กทรอนิกส ์และการจดัการ
ขยะอิเล็กทรอนิกสจ์ากครวัเรือน โดยเลือกพืน้ท่ีศึกษาชุมชนบา้นตลาดเขต จังหวัดกาญจนบุรี 
ด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 180 คน เลือกหัวหนา้
ครัวเรือนหรือตัวแทนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามและใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ 
(Systematic Random Sampling) ผลการศกึษาพบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ยละ 
63.33 อาย ุ51 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 30.56 มีสมาชิกในครวัเรอืน 4 - 6 คน รอ้ยละ 51.67 ระยะเวลาท่ีอาศยั
ในชมุชน 10 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 82.22 ระดบัการศกึษาประถมศกึษาปีท่ี 1 - 6 รอ้ยละ 42.22 ประกอบ
อาชีพหลักคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตัวรอ้ยละ 49.44 และมีรายไดเ้ฉลี่ยต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน 
รอ้ยละ 56.60 ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส ์รอ้ยละ 52.78 และตอ้งการขอ้มูลข่าวสาร รอ้ยละ 67.0 และเม่ือศึกษาความรู ้
เก่ียวกับขยะอิเล็กทรอนิกส ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรูเ้ก่ียวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ในระดบัสงู คิดเป็นรอ้ยละ 62.22 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.61) และความรูใ้นการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส ์
ในระดบัปานกลาง คิดเป็นรอ้ยละ 46.11 (คา่เฉลี่ยเท่ากบั 6.22) และพบว่าวิธีการท่ีประชาชนใชใ้น
การจดัการขยะอิเล็กทรอนิกสเ์ม่ือหมดอายกุารใชง้านหรือช ารุดส่วนใหญ่จะขายใหแ้ก่ซาเลง้หรือ
รา้นรบัซือ้ของเก่าแบบยกชิน้โดยไม่มีการแยกชิน้ส่วนและไม่มีการคดัแยกออกจากขยะท่ีขายได้
ประเภทอ่ืน 

พีรนาฎ  คิดดี และ โสมศิริ เดชารตัน์ (2559) ได้ศึกษาความเข้มข้นของตะกั่ ว และ
แคดเมียมในเลือดของคนงานท่ีท างานในรา้นรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส ์และศึกษาการปนเป้ือน
ของโลหะหนกั ไดแ้ก่ ตะกั่วและแคดเมียม ในดินบรเิวณรา้นรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส ์และศกึษา
หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในดินและเลือดของคนท่ีท างาน รวมทั้ง
ประเมินความเสี่ยงจากการได้รบัสัมผัส โดยได้ท าการศึกษาคนงานท่ีท างานในรา้นรีไซเคิล 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (กลุ่มตวัอย่าง) จ านวน 71 คน ในพืน้ท่ีจังหวดันครศรีธรรมราช ตวัอย่างดิน
จ านวน 5 รา้น ตัวอย่างเลือดจ านวน 22 คน ในพืน้ท่ีจังหวัดสงขลา ตัวอย่างดินจ านวน 3 รา้น 
ตวัอย่างเลือดจ านวน 6 คน ในพืน้ท่ีจงัหวดัพทัลงุ ตวัอย่างดินจ านวน 7 รา้น ตวัอย่างเลือดจ านวน 
25 คน และในพืน้ท่ีจงัหวดัตรงั ตวัอยา่งดินจ านวน 5 รา้น ตวัอยา่งเลือดจ านวน 18 คน ซึง่ผลการศกึษา
พบว่า การคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นสาเหตุของการปนเป้ือนโลหะหนักในดินและเลือด  
พบการปนเป้ือนของตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน แต่การปนเป้ือนของแคดเมียมพบเพียงเล็กน้อย 
ส าหรบัการปนเป้ือนของตะกั่วและแคดเมียมในเลือดคนงาน มีค่าความเขม้ขน้ของตะกั่วและ
แคดเมียมอยู่ในเกณฑม์าตรฐานกรมควบคมุโรค และพบว่าปริมาณตะกั่วในดินและในเลือดของ
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คนงานมีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นี ้พบว่าเพศชายมีความเขม้ขน้ของตะกั่ว
ในเลือดมากกว่าเพศหญิง 2 เท่า และในกลุ่มท่ีสบูบุหรี่มีความเขม้ขน้ของตะกั่วในเลือดมากกว่า
กลุ่มไม่สูบบุหรี่ และจากการประเมินสิ่งคกุคามจากการไดร้บัตะกั่วสงูกว่าแคดเมียม ส าหรบัการ
ประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสตะกั่ วและแคดเมียม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปริมาณ 
สิ่งคุกคามจากการได้รับสารตะกั่ ว 1.54×10-6 – 6.28 ×10-6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งปริมาณ 
สิ่งคุกคามจากการไดร้บัสารตะกั่วสูงสุดพบในกลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในรา้นรีไซเคิลของจังหวัด
สงขลา และปรมิาณสิ่งคกุคามของการไดร้บัแคดเมียม 9.05×10-8 – 2.27 ×10-7 มิลลิกรมั/กิโลกรมั 
ซึ่งปรมิาณสิ่งคกุคามจากการไดร้บัสารแคดเมียมสงูสดุในกลุ่มตวัอย่างในรา้นรีไซเคิลของจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ซึ่งจากการศึกษาพบว่าควรมีการศึกษาปริมาณโลหะหนักอีกหลายชนิด  
เช่น เบรลิเลียม สารหน ูลเิทียม ปรอท โครเมียม และแบเรยีม เป็นตน้ และควรศกึษากลุม่ท่ีเป็นพิษ
ตกคา้งยาวนานในสิ่งแวดลอ้ม (POPs) เช่น ไดออกซิน โพลีโบรมิเนต ไดฟีนิล อีเทอร ์(PBDEs) 
และโพลีคลอรเินตเตด็ ไบฟีนิล (PCBs) 

พรภิไล ถนอมสงดั, รชัชดุา จนัทรท์รง, และ ล าไย ณีรตันพนัธุ ์(2561) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบั
การประเมินความเป็นพิษของโลหะหนักระดับเซลล์ในกบนา (Hoplobatrachus rugulosa) 
บริเวณรอบพืน้ท่ีฝังกลบขยะอิเล็กทรอนิกส ์โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก 
ไดแ้ก่ สารหน ู(As) ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) เหลก็ (Fe) แมงกานีส 
(Mn) นิกเกิล (Ni) และสังกะสี  (Zn) ในแหล่งน ้า ดิน และกบนา รวมถึงประเมินความผิดปกติ 
ของโครโมโซมกบนา (Hoplobatrachu rugulosa) บริเวณพืน้ท่ีฝังกลบขยะอิเล็กทรอนิกสแ์ละ
ประเมินความผิดปกติของโครโมโซมกบนาจากเซลลไ์ขกระดกู จากการศึกษาปริมาณโลหะหนกั  
ในแหล่งน ้า 6 แหล่งพบโลหะหนักท่ีมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน ้าผิวดิน ได้แก่  ตะกั่ ว (Pb) 
มีค่าเกินมาตรฐาน 3 แหล่ง แคดเมียม (Cd) มีค่าเกินมาตรฐาน 3 แหล่ง โครเมียม(Cr) มีค่าเกิน
มาตรฐาน 1 แหลง่ ทองแดง (Cu) มีค่าเกินมาตรฐาน 3 แหล่ง แมงกานีส (Mn) มีคา่เกินมาตรฐาน 
3 แหล่ง นิกเกิล (Ni) มีค่าเกินมาตรฐาน 2 แหล่ง และสงักะสี (Zn) มีค่าเกินมาตรฐาน 22 แหล่ง 
ส่วนตัวอย่างดินท่ีเก็บ 23 จุดโดยรอบพืน้ท่ีฝังกลบขยะอิเล็กทรอนิกสพ์บโลหะหนักท่ีมีค่าเกิน
มาตรฐานคุณภาพดิน ไดแ้ก่  สารหนู (As) มีค่าเกินมาตรฐาน 3 จุด และตะกั่ว (Pb) มีค่าเกิน
มาตรฐาน 3 จุด และในกบนา 5 ตัวอย่าง ตรวจพบ ตะกั่ ว (Pb) มีค่าเฉลี่ยเกินมาตรฐาน 
ผลการศึกษาโครโมโซมกบนา  พบว่าจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 26 แท่ง (2n = 26) 
มีลักษณะความผิดปกติของโครโมโซม  7 รูปแบบ คือ  single chromatid gap (SCG) single 
chromatid break (SCB) isochromatid gap (ISCG) isochromatid break (ISCB) deletion (D) 
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fragmentation (F) และ centromere break (CB) โดยรูปแบบความผิดปกติ ท่ีพบมากท่ีสุดคือ SCG 
และจ านวนเซลลท่ี์มีความผิดปกติของโครโมโซมพบรอ้ยละ 38.8 

Yang และคนอ่ืน ๆ (2019) ไดศ้ึกษาแหล่งท่ีมาการสมัผัสโลหะหนัก และการประเมิน
ความเสี่ยงการสมัผสัโลหะหนกั 7 ชนิด ไดแ้ก่ สารหนู แคดเมียม ทองแดง โครเมียม นิกเกิล ตะกั่ว 
และสงักะสี โดยสุ่มตวัอย่างจากพืน้ท่ีมณฑลเวินหลิง (Wenling) สาธารณรฐัประชาชนจีน ซึ่งเป็น
ศนูยก์ลางส าหรบัทิง้ขยะอิเล็กทรอนิกส ์โดยเก็บตวัอย่างดินชัน้บนจ านวน 169 ตวัอย่าง (ลกึ 0 -20 ซม.) 
ใชก้ารวิเคราะหท์างสถิติและใชแ้บบจ าลอง positive matrix factorization (PMF) ผลการศึกษา
พบวา่ ดินทางการเกษตรสว่นใหญ่มีการปนเป้ือนของแคดเมียม และทองแดงซึง่มีแหลง่ก าเนิดมาจาก
การใชว้สัดแุละสารก าจดัศตัรูพืชการใชปุ้๋ ย การปล่อยจากโรงงานอตุสาหกรรม และการปล่อยจาก
ยานพาหนะ คิดเป็น 46.6 22.2 และ 31.2% ตามล าดบั ของการสะสมของโลหะในดิน นอกจากนี้
พบว่าค่าความเสี่ยงท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมะเรง็เท่ากบั 52.9 19.0 และ 28.1% ตามล าดบั ส าหรบัความ
เสี่ยงในการก่อให้เกิดมะเร็งโดยรวมมีสัดส่วนอยู่ท่ี 39.2 45.3 และ 15.5% ตามล าดับ แมจ้ะมีการ
ปล่อยในภาคอตุสาหกรรมปรมิาณนอ้ย (22.2%) แตมี่ความเสี่ยงตอ่การเกิดมะเรง็โดยรวมมากท่ีสดุ 
(45.3%) การลดการปล่อยของเสียภาคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งส  าคัญส าหรบัการลดการปนเป้ือน
โลหะหนกัในดนิทางการเกษตรและปอ้งกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่สขุภาพอนามยัของมนษุย ์

Cao และคนอ่ืน ๆ (2016) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับการรีไซเคิล การสรา้ง การบ าบดั และการ
รบัรูข้องประชาชนเก่ียวกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์(WEEE) 
ในมณฑลเจอ้เจียง สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาสถานการณก์ารรไีซเคิล
การสรา้ง การบ าบัด และการรบัรูข้องสาธารณชนเก่ียวกับซาก WEEE โดยใช้โมเดล Market 
supply model Stanford model และ Estimation model ในการคาดการณ์ปริมาณการสรา้ง 
WEEE ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณการเกิดซาก WEEE มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ทุกปีโดยเฉพาะซาก
คอมพิวเตอร ์และซากโทรศพัทมื์อถือ เน่ืองจากประชาชนนิยมเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีมีความทันสมัย
มากขึน้ ในส่วนของการรบัรูข้องสาธารณชนในการบ าบดัซาก WEEE ในมณฑลเจอ้เจียง รอ้ยละ 74 
มีความตระหนักถึงมลพิษทางสิ่งแวดลอ้มและผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากการจัดการซาก 
WEEE ท่ีไม่ถกูตอ้ง รอ้ยละ 81 ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัความเป็นอนัตรายและการปอ้งกนัมลพิษท่ีเกิด
จากการจัดการซาก WEEE ท่ีไม่ถูกตอ้ง ประชาชนประมาณรอ้ยละ 60 เลือกวิธีการจัดการซาก 
WEEE ผ่านทางกิจกรรม “Old for New” เน่ืองจากซาก WEEE ท่ีรวบรวมผ่านกิจกรรมดังกล่าว 
จะเขา้สูช่่องทางการรไีซเคิลท่ีไดร้บัอนญุาต รอ้ยละ 35.3 มีความเห็นวา่รฐับาลควรเป็นผูร้บัผิดชอบ
หลกัในการรไีซเคิล ทัง้นี ้ผลการศกึษารูปแบบการบ าบดัซาก WEEE ในมณฑลเจอ้เจียง พบวา่ผูค้า้
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เอกชนเป็นส่วนส าคญัในการรวบรวมซาก WEEE จากผูบ้รโิภคและส่งไปยงัองคก์รรีไซเคิลท่ีไดร้บั
อนุญาต ซึ่งจากการคาดการณ์การสรา้ง WEEE ท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงขึน้ ดงันั้นควรมีการส่งเสริม
หลกั EPR ท่ีก าหนดใหผู้ผ้ลิตเป็นผูร้บัผิดชอบในการรวบรวม และก าจดัผลิตภณัฑห์ลงัหมดอายุ
การใชง้าน เพื่อท าใหป้ริมาณซาก WEEE ท่ีเกิดขึน้เขา้สู่ระบบการจดัการและการรีไซเคิลท่ีไดร้บั
อนญุาตอย่างถกูตอ้งเพิ่มมากขึน้ 

Puangprasert และ Prueksasit (2019) ศกึษาเก่ียวกบัระดบัความเสี่ยงของคนงานแยก
ขยะอิเล็กทรอนิกสใ์นจงัหวดับรุรีมัย ์จากการสมัผสักบัแคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu) นิกเกิล (Ni) 
และตะกั่ว (Pb) ผ่านทางการสูดดม ในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จังหวัด

บุรีรมัย ์โดยท าการสุ่มตวัอย่างอนุภาคฝุ่ นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 μm (PM10) ตัง้แต่เวลา 8.00 น. 

ถึง 17.00 น. ของแต่ละวนั เป็นระยะเวลา 5 วนั โดยท่ีฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 μm (PM10) 
ถกูเก็บโดยวิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแกว้โดยใชไ้ซโคลนไนลอนท่ีเช่ือมต่อกบัป๊ัมลมส่วนบคุคล
ท่ีมีอตัราการไหลของอากาศ 1.7 ลติร/นาที และน าตวัอยา่งมาสกดัโดยเครือ่งยอ่ยตวัอยา่งอตัโนมตัิ 
(Microwave Digestion) และวิเคราะห์โลหะด้วยเครื่องวัดการแผ่รังสีของพลาสมา ( ICP-MS) 
ความเขม้ขน้ของการไดร้บัสมัผสัโดยเฉลี่ยต่อคนงานต่อ Cd Cu Ni และ Pb เท่ากบั 0.0073 ± 0.0084 

0.2083 ± 0.6362 0.3499 ± 0.3738 และ 0.1297 ± 0.1746 μg/m3 ตามล าดบั ผลของค่าความ
เสี่ยง (HQs) ของสารไม่ใช่สารก่อมะเร็งของ Cd Cu และ Ni ท่ีช่วงความเช่ือมั่ น95% (CIs) 
ท่ี 0.067–0.167, 0.012–0.018 และ 0.333–0.913 ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่ากิจกรรมการ
แยกขยะอิเล็กทรอนิกสข์องชมุชนในจงัหวดับรุีรมัยอ์าจท าใหเ้กิดการปนเป้ือน Cd Cu Ni และ Pb 
ใน PM10 ของอากาศโดยรอบพืน้ท่ีท างาน ซึ่งพบระดบัของ Ni สูงสุด ตามดว้ย Cu Pb และ Cd 
โดยท่ีการตัด การขุดเจาะ และการแกะฮารด์ดิสก์ PCB และมอเตอรท์  าให้เกิด Ni ใน PM10 
ในขณะท่ีกิจกรรมการตดั การขดุเจาะ และการแกะจอภาพทีวีและ CRTs จะปล่อย Pb และตรวจ
พบ Cu เม่ือมีการเผาไหม้ของสายไฟซึ่งพบไดอ้ย่างชัดเจน และในขณะท่ีท าการเปิดหม้อสาร  
ท าความเย็นแบบโลหะท่ีมีการใหค้วามรอ้นดว้ยเปลวไฟจะปล่อย Cd จ านวนเล็กนอ้ย ถึงแมว้่า
ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงท่ีไม่ใช่สารก่อมะเร็งของคนงานท่ีสัมผัสกับ Cd Cu และ Ni ไม่เกินเกณฑ ์
ท่ียอมรับได้ (HI <1) แต่รอ้ยละ 20 ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการตัดเจาะ และแกะ
ฮารด์ดิสก ์PCB และมอเตอรก็์พบว่ามีค่าความเสี่ยง (HQ) จากการสมัผสักับ Ni มากกว่าระดบั 
ท่ียอมรบัได ้ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตลอดชีวิตเกินเกณฑท่ี์ยอมรบัได ้(10−6) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส  าหรบัการสมัผสั Cd และ Ni 
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Shi และคนอ่ืน ๆ (2019) ไดศ้ึกษาปริมาณความเขม้ขน้ และความเสี่ยงต่อสขุภาพของ 
Polychlorinated biphenyls (PCBs) ในตวัอยา่งดินและพืชจากสถานท่ีท ากิจกรรมรไีซเคลิในพืน้ท่ี
จ านวน 12 แห่ง ท่ีใชใ้นการเก็บตวัอย่างดิน เลือกพืน้ท่ี 5 แห่ง ส  าหรบัเก็บตวัอย่างพืช ขา้ว เผือก
อ้อย และหญ้าป่า และเก็บดินชั้นบน (0-4 ซม.) ชั้นกลาง (4–8 ซม.) และชั้นลึก (8-12 ซม.) 
จากพืน้ท่ีอีก 7 แห่ง และท าการศึกษาความเสี่ยงท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมะเร็งของการบริโภคประจ าวัน
โดยประมาณ (EDI) ถกูค านวณจากขอ้มลูการบริโภคของพืชท่ีบริโภค (เช่น ธัญพืชและ ผกั) และ
เปรยีบเทียบกบัคา่การบรโิภคประจ าวนัท่ียอมรบัได ้(TDI) ผลการศกึษาพบวา่ความเขม้ขน้ของ PCBs 
สูงในตัวอย่างดินและพืชจากแหล่งรีไซเคิลท่ีเกิดขึน้ใหม่สูงถึง 234 ng g − 1 และ 236 ng g − 1 
ตามล าดับ กิจกรรมการรีไซเคิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการเผาไหมใ้นท่ีโล่งจะท าใหร้ะดับ
มลพิษของ PCB ในสภาพแวดลอ้มแย่ลงอย่างเห็นไดช้ดั ส  าหรบัมาตรฐานดินยงัไม่ไดก้ าหนดขึน้
ส  าหรบั PCB ในประเทศจีนซึ่งระดบั PCB ในการศกึษานีไ้ม่เกินระดบัสงูสดุของขอ้จ ากดัแคนาดา 
ส าหรบัพืน้ท่ีการเกษตร (500 ng g-1) ส่วนพืน้ท่ีท่ีมีการการเผาไหม้ท่ีในพี่โล่งแจ้ง ระดับ PCB 
สูงเกินขีด จ ากัดสูงสุด (60 ng g-1) ตามกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขของสหภาพสาธารณรฐั
สงัคมนิยมโซเวียต 

Wang และคนอ่ืน ๆ (2019) ได้ท าการศึกษาอนุภาคแขวนลอยทั้งหมด (TSP) และ
อนุภาคแขวนลอยขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ใกลก้บัสถานท่ีรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส ์
จ านวน 4 แห่ง ในพืน้ท่ีทางตอนใตข้องจีน ศึกษาตวัอย่าง TSP และ PM2.5 เปรียบเทียบระหว่าง
พืน้ท่ีท่ีมีการแยกขยะดว้ยเทคนิคขั้นสูงและพืน้ท่ีรีไซเคิลขนาดเล็ก วิเคราะห์ความเขม้ขน้และ
องคป์ระกอบท่ีปลอ่ยออกมาจากกิจกรรมรไีซเคิลขยะ นอกจากนีย้งัประเมินผลกระทบของ PM2.5 
ท่ีมีตอ่บคุคลท่ีอาศยัอยู่ในละแวกใกลเ้คียง ผลการศกึษาพบว่าการรไีซเคิลดว้ยเทคนิคขัน้สงูส่งผล
ใหร้ะดบัของ TSP และ PM2.5 ต ่ากว่าโรงงานรีไซเคิลขยะขนาดเล็กท่ีด าเนินการในพืน้ท่ีตวัอย่าง 
พบระดบั Cu Pb Sn และ Te ปริมาณสงูใน TSP ของสถานท่ีคดัแยกขยะอิเล็กทรอนิกสม์ากกว่า 
background site และ Cu และ Te ยงัคงสูงใน PM 2.5 อย่างมีนัยส าคญั พบว่ามีความสมัพนัธ์ 
เชิงบวกสงูระหว่าง Cu และ Te ซึ่งเป็นองคป์ระกอบและสามารถปล่อยออกมาจากส่วนประกอบ
ทางไฟฟ้าและอิเลคตรอนในระหว่างกระบวนการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจเป็น
องคป์ระกอบท่ีมีลักษณะเฉพาะในอนุภาค ผลการศึกษาความเสี่ยงพบว่า ความเสี่ยงในการ
ก่อใหเ้กิดมะเรง็ของ As และ Cd ในทกุพืน้ท่ีรวมถึง Ni Cr ในพืน้ท่ีคดัแยกขยะอิเล็กทรอนิกส ์(E1) 
สงูกว่า 10-6 ซึ่งถือว่าเป็นขีดจ ากัด ท่ียอมรบัไดต้าม US.EPA ความเสี่ยงในการก่อมะเร็งของ As 
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และ Cr ในพืน้ท่ีคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส ์(E1) นั้นสูงกว่า 10-5 ดังนั้นผู้คนท่ีอาศัยอยู่ใกลก้ับ
สถานท่ีรไีซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสจ์ะไดร้บัความเสี่ยงในการก่อใหเ้กิดมะเรง็สงู 

พีรนาฏ คิดดี, อานุช แกว้วงค ,์ และ สุดสาคร พุกงาม (2550) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับความรู ้
ทศันคติ และพฤติกรรมในการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชนในอ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพัทลงุ 
ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความรูเ้ก่ียวกบัหลกัการทั่วไปของการจดัการขยะมลูฝอยอยู่ใน
ระดับสูงถึงรอ้ยละ 82.5 และมีความรูอ้ยู่ในระดับปานกลางรอ้ยละ 27.5 มีทัศนคติเชิงบวก 
ตอ่วิธีการและการจดัการแกไ้ขปัญหาขยะมลูฝอยอยูใ่นระดบัสงูถึงรอ้ยละ 91.8 สว่นพฤตกิรรมของ
กลุม่ตวัอย่าง พบว่ามีพฤติกรรมการทิง้ขยะลงในถงัขยะทกุครัง้รอ้ยละ 56.5 มีการเก็บขยะมลูฝอย
ทิง้ลงในถงัเมื่อเห็นขยะมลูฝอยอยูน่อกถงัขยะทกุครัง้รอ้ยละ 43.3 มีพฤตกิรรมดา้นการคดัแยกขยะ 
ทัง้ในท่ีพกัอาศยั ท่ีท างาน และการน าขยะอินทรยีไ์ปท าปุ๋ ยหมกั หรอืน า้หมกัชีวภาพอยู่ในระดบัต ่า
เพียงรอ้ยละ 19.6 17. 2 และ 6.9 ตามล าดบั นอกจากนีย้งัพบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญั
กบัพฤติกรมการคดัแยกขยะมลูฝอย การน าขยะมลูฝอยไปขายใหซ้าเลง้ และวิธีการเผาขยะมลูฝอย 

(p ≤ 0.05, Ducan Multiple Range Test) 
พิเชษฐ์ คงนอก (2555) ไดศ้ึกษาการจดัการขยะมลูฝอยของชุมชน เทศบาลต าบลดอน

หวายอ าเภอโนนสงู จงัหวดันครราชสีมา โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาระดบัความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบั 
ขยะมูลฝอย และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงศึกษาอิทธิพลของอายุ เพศ  ช่วงอาย ุ
ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และอาชีพ ต่อความรูพ้ื ้นฐานเก่ียวกับขยะและพฤติกรรมของ
ประชากรในพืน้ท่ี โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา พบว่าประชากรกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องขยะอยู่ในเกณฑด์ีมาก แต่มีพฤติกรรมการจัดการขยะอยู่ใน
เกณฑพ์อใช ้หากพิจารณาเกณฑชี์ว้ดัความเขา้ใจในการจดัการขยะท่ีรอ้ยละ 60 และจากการศึกษา
พบว่าเพศและอายไุม่ใช่ตวัแปรหลกัของความเขา้ใจในการจดัการขยะของชมุชน ในขณะท่ีระดบั
การศึกษา รายได้ และอาชีพ เป็นตัวแปรท่ีควบคุมความสามารถในการตอบแบบสอบถาม 
กล่าวคือ บุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาและรายไดส้งู และประกอบอาชีพรบัราชการและรฐัวิสาหกิจ 
มีความเขา้ใจในการจดัการขยะท่ีดี เม่ือท าการวิเคราะหข์อ้มลูอย่างละเอียด พบว่าตวัแปรทัง้สาม  
มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อกัน ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์ชี ้วัดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการและ
รฐัวิสาหกิจ และมีรายได้เกินกว่า 15,000 บาท มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนั้น 
หากจะมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความเขา้ใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กลุ่มเป้าหมาย  
จงึควรเป็นผูท่ี้มีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
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คคนานต ์โกญจนาวรรณ, ณิธารีย ์สารทพนัธุ์, กมลทิพธ ์ขนัชะลี, และ ทรรศนีย ์พฤษา
สิทธ์ิ (2563) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบัการประเมินความเสี่ยงต่อสขุภาพของผูร้ือ้แยกขยะอิเล็กทรอนิกส ์
ท่ีสมัผสัโลหะหนกัผ่านทางผิวหนงั โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อประเมินความเสี่ยงต่อสขุภาพของผูร้ือ้
แยกขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการสัมผัสสารหนักผ่านทางผิวหนังในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอ 
บา้นใหม่ไชยพจน ์จงัหวดับุรีรมัย ์ซึ่งท าการเก็บตวัอย่างฝุ่ นท่ีเกาะติดมือของปฏิบตัิงานก่อนการ
ท างานตอนเชา้ หลงัท างานตอนเชา้และตอนบา่ย และหลงัจากลา้งมือเม่ือท างานเสรจ็ดว้ยเทคนิค
การเช็ดมือโดยใชผ้า้ก๊อซชุบความเขม้ขน้ 20% โดยปริมาตร ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณความ
เขม้ขน้เฉลี่ยของสารหนู ตะกั่ว ทองแดง แคดเมียม นิกเกิล และสงักะสีในฝุ่ นท่ีติดอยู่บนมือของ
คนงานระหว่างปฏิบตัิงานมีค่าระหว่าง 0.02 – 8.44, 81.50 – 6,038.26, 785.43 – 49,899.31, 
2.00 – 63.25, 81.50 – 188.36 และ 2,592.91– 40,722.91 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 
ผลการประเมินความเสี่ยงตอ่สขุภาพของสารไม่ก่อมะเรง็พบว่า คา่สดัสว่นความเสี่ยงอนัตรายของ
สารหนูมีค่าสงูท่ีสดุ มีช่วงความเช่ือมั่น 95% เท่ากบั 0.263 – 0.530 และตะกั่วมีค่าต ่าสดุ เท่ากบั 
1.00× 10-9- 2.70 × 10-9 ซึ่งค่าสัดส่วนความเสี่ยงอันตรายของโลหะทุกชนิดมีค่าน้อยกว่า 1 
แสดงถึงการรบัสัมผัสโลหะหนักผ่านการสัมผัสดว้ยมือยังไม่พบโอกาสท่ีจะเพิ่มความเสี่ยงต่อ
สขุภาพ  
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรับซื ้อและคัดแยกซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสต์่อปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินพืน้ท่ีจังหวดับุรีรมัย์ และ 
การประเมินความเสี่ยงจากการรบัสมัผสัโลหะหนกัปนเป้ือนในดินจากการคดัแยกซากผลิตภณัฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้ท  าการศึกษาโดยการส ารวจข้อมูลในภาคสนามและ 
การวิเคราะหใ์นหอ้งปฏิบตัิการวิทยาศาสตร ์เพื่อศึกษาปริมาณสารโลหะหนกั รวมทัง้การศึกษา
บรบิทของสถานประกอบการ เพื่อน ามาวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการรบัซือ้และคดัแยก
ซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสต์่อปริมาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดินพืน้ท่ีต  าบล
แดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์โดยมีรายละเอียดวิธีการด าเนินงานวิจยัดงันี ้

การประเมินสารมลพษิในส่ิงแวดล้อม 
1. การเก็บตวัอยา่งดนิเพื่อวิเคราะหป์รมิาณโลหะหนกั 

เก็บตวัอย่างดินบริเวณสถานท่ีรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสใ์นพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์จ านวน 77 จดุ ดงันี ้

1.1 เครื่องมือส าหรบัขดุ หรอืเจาะเก็บดิน เช่น พลั่ว จอบ และเสียม สว่นภาชนะท่ีใสด่ิน 
เช่น ถังพลาสติก กล่องกระดาษแข็ง กระบุง ผา้ยางหรือผา้  พลาสติก และถุงพลาสติกส าหรบัใส่
ตวัอยา่งดนิสง่ไปวิเคราะห ์ 

1.2 ขนาดของแปลงท่ีจะเก็บตัวอย่างดินไม่จ ากัดขนาดแน่นอนขึน้อยู่กับความ
แตกตา่งของพืน้ท่ี (ท่ีราบ ท่ีลุม่ ท่ีดิน ท่ีลาดชนั เนือ้ดิน สีดิน)  

1.3 สุ่มเก็บตัวอย่างดิน กระจายใหค้รอบคลุมทั่วแต่ละแปลง ๆ  การขุดดินจะตอ้ง 
ถางหญ้า กวาด เศษพืช หรือวสัดุท่ีอยู่ผิวหนา้ดินออกเสียก่อน (อย่าแซะหรือ ปาดหนา้ดินออก) 
แล้วใช้จอบ เสียมหรือพลั่ว ขุดหลุมเป็นรูป  V ให้ลึกในแนวดิ่งประมาณ 15 เซนติเมตร หรือ 
ในระดบัชัน้ ไถพรวน แลว้แซะเอาดินดา้นหนึ่ง เป็นแผ่นหนาประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร จากปาก
หลมุถึงกน้หลมุ ดินท่ีไดนี้เ้ป็นดินจาก 1 จดุ ท า เช่นเดียวกนันีจ้นครบ น าดินทุกจดุใส่รวมกนัในถงั
พลาสตกิหรอืภาชนะท่ีเตรยีมไว ้ 
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ภาพประกอบ 6 การเก็บตวัอยา่งดนิ 

ท่ีมา: (ส านกัวิทยาศาสตรเ์พื่อการพฒันาท่ีดิน, 2561) 

1.4 ดินท่ีเก็บมารวมกันในถังนีถื้อว่าเป็นตวัอย่างดินท่ีเป็นตวัแทนของท่ีดินแปลงนัน้ 
เน่ืองจากดินมีความชืน้จึงตอ้งท าใหแ้หง้โดยเทดินในแต่ละถังลงบนแผ่นผา้พลาสติกหรือ  ผา้ยาง
แยกกัน ถังละแผ่นเกลี่ยดินผึ่งไวใ้นท่ีรม่จนแหง้ ดินท่ีเป็นกอ้นใหใ้ชไ้มทุ้บใหล้ะเอียดพอประมาณ
แลว้คลกุเคลา้ใหเ้ขา้กนัจนทั่ว  

1.5 ตวัอย่างดินท่ีเก็บอาจมีปริมาณมากใหท้ าการแบ่งไปวิเคราะหเ์พียงครึง่กิโลกรมั 
วิธีการแบง่เกลี่ยตวัอย่างดิน แผ่ใหเ้ป็นรูปวงกลมแลว้แบง่ผ่ากลาง ออกเป็น 4 สว่นเท่ากนัเก็บดินมา
เพียง 1 ส่วน หนักประมาณครึ่งกิโลกรมัใส่ในถุงพลาสติกท่ีสะอาดพรอ้มดว้ยแบบฟอรม์ท่ีบนัทึก
รายละเอียดของตวัอยา่งดินเรยีบรอ้ย (กรมพฒันาท่ีดิน, 2561) 

2. วิธีเตรยีมดินก่อนวิเคราะห ์โดยการน าดินท่ีไดบ้ีไ้ม่ใหจ้บัตวัเป็นกอ้นใหก้ระจายตวัแลว้
น าไปตากลมในท่ีรม่หา้มตากแดด 

3. การวิเคราะหข์อ้มลู 
การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินในครัง้นีผู้ว้ิจัยท าการวิเคราะห ์

โลหะหนักจ านวน 8 ชนิด ไดแ้ก่ ทองแดง แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว นิกเกิล แมงกานีส สงักะสี 
และสารหน ูตามท่ีไดมี้การศกึษาองคป์ระกอบของโลหะหนกัในซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์โดยใชว้ิธีการวิเคราะหโ์ลหะหนกั ดงันี ้
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ตาราง 6 วิธีการวิเคราะหป์รมิาณโลหะหนกัในดนิ 

ดัชนีคุณภาพดนิ วิธีการวิเคราะห ์
ทองแดง (Copper, Cu) X-ray Fluorescence Spectrophotometry และ Atomic Absorption  
แคดเมียม (Cadmium, Cd) X-ray Fluorescence Spectrophotometry และ Atomic Absorption  
โครเมียม (Chromium, Cr) X-ray Fluorescence Spectrophotometry และ Atomic Absorption  
ตะกั่ว (Lead, Pb) X-ray Fluorescence Spectrophotometry และ Atomic Absorption  
นิกเกิล (Nickel, Ni) X-ray Fluorescence Spectrophotometry และ Atomic Absorption  
แมงกานีส (Manganese, Mn) X-ray Fluorescence Spectrophotometry และ Atomic Absorption  
สารหน ู(Arsenic, As)  X-ray Fluorescence Spectrophotometry และ Atomic Absorption  
สงักะสี (Zinc, Zn) X-ray Fluorescence Spectrophotometry และ Atomic Absorption  

 
การศึกษาในครัง้นีผู้ว้ิจัยเลือกใชว้ิธีการวิเคราะหห์าปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดิน  

โดยใช้ เทคนิ ค  X-ray Fluorescence Spectrophotometry และเทคนิ ค  Atomic Absorption 
Spectrophotometry เพื่อทดสอบวิธีการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณ
โลหะหนักปนเป้ือนในดินของทั้งสองเทคนิค ให้สามารถวิเคราะห์และแปรผลขอ้มูลในเชิงลึก 
ท่ีน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและแม่นย ายิ่งขึน้ 

การประเมินความเส่ียงจากการรับสัมผัสโลหะหนักในดนิ 
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะหนักปนเป้ือนในดินของ

ผูป้ระกอบการรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกสใ์นพืน้ท่ีต  าบล
แดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์สามารถค านวณในสมการ (1) และ สมการ (2) 

1. อัตราการสัมผัสจากการกินฝุ่ นดินเข้าทางปาก (Petroczi และ Naughton, 2009; 
วิชชากร จารุศิร,ิ 2561) 

𝐼𝑜𝑟𝑎𝑙  =  
𝐶𝑜𝑟𝑎𝑙 ×𝐼𝑅 ×𝐹𝐼 ×𝐸𝐹 𝑥 𝐸𝐷

𝐵𝑊 ×𝐴𝑇
    …(1) 

 
เม่ือ Ioral คือ ปรมิาณสารเคมีเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน (มิลลกิรมั/กิโลกรมั-วนั) 

Coral  คือ ความเขม้ขน้ของสารเคมีจากฝุ่ นดินเขา้ทางปาก (มิลลกิรมั/ลติร) 
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IR  คือ อตัราการรบัเขา้ทางการรบัประทานฝุ่ นดินเขา้ทางปาก (100 มิลลิกรมั/
วนั เด็กอายมุากกวา่ 6 ปี) (มิลลกิรมั/วนั) 

FI  คือ สัดส่วนการรบัประทานฝุ่ นดินเขา้ทางปาก มีค่าเท่ากับ 0.1 ส าหรบั
ผูใ้หญ่ 

EF  คือ ความถ่ีของการรบัสมัผสั (365 X 3 มือ้/ปี) (วนั/ปี)  
ED  คือ ระยะเวลาของการรบัสมัผสั คา่อายขุยัทั่วไป 70 ปี (เปอรเ์ซน็ตไ์ทลท่ี์ 90 

ส าหรบัการอยูอ่าศยัในพืน้ท่ีหนึ่ง)  
BW  คือ น า้หนักร่างกายของผูป้ฏิบัติงานท่ีสัมผัสค่าเฉลี่ยส าหรบัผูใ้หญ่ 70 

กิโลกรมั 
AT  คือ ระยะเวลาเฉลี่ยของการรบัสารเคมี (ความเป็นอนัตรายจากสารไม่ก่อ

มะเรง็ : ED X 365 วนั/ปี) (วนั) 
2. ค่าสัดส่วนความเสี่ยง (Hazard Quotient; HQ) (Bortey-Sam และคนอ่ืน ๆ, 2015; 

Gutiérrez และคนอ่ืน ๆ, 2017; Roberts, S.M., Teaf, และ C.M., 1998) 

𝐻𝑎𝑧𝑎𝑟𝑑 𝑄𝑢𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡 (𝐻𝑄) =  
𝐶𝐷𝐼(𝑚𝑔/𝑘𝑔−𝑑𝑎𝑦)

𝑅𝑓𝐶(𝑚𝑔/𝑘𝑔−𝑑𝑎𝑦)
  …(2) 

 
เม่ือ HQ คือ คา่สดัสว่นความเสี่ยง 
 CDI คือ ปรมิาณการฝุ่ นดนิเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน (mg/kg-day) 
 RfC  คือ คา่มาตรฐานก าหนด (mg/kg-day) 
การอธิบายลักษณะความเสี่ยง (Bortey-Sam และคนอ่ืน ๆ, 2015) พิจารณาจากค่า

สดัสว่นความเสี่ยงตอ่สขุภาพตอ่การรบัสมัผสัฝุ่ นดินเขา้ทางปาก โดยสามารถแบง่เป็น 4 ระดบั ดงันี ้
HQ มีคา่นอ้ยกวา่ 0.1   หมายถึง ไมมี่อนัตราย 
HQ มีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.1 ถึง 1.0 หมายถึง มีอนัตรายอยูใ่นระดบัต ่า 
HQ มีคา่อยูร่ะหวา่ง 1.1 ถึง 10 หมายถึง มีอนัตรายอยูใ่นระดบัปานกลาง 
HQ มีคา่มากกวา่ 10  หมายถึง มีอนัตรายอยูใ่นระดบัสงู 

อุปกรณ ์เคร่ืองมือ และสารเคมทีีใ่ช้ในการวิเคราะห ์
1. เครือ่ง X-ray Fluorescence Spectrophotometry (XRF) 
2. เครือ่ง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) 
3. ฟิลม์ส าหรบัใสต่วัอยา่งเพื่อท าการวิเคราะห ์(Polypropylene) 
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4. กลอ่งใสต่วัอยา่งดนิส าหรบัวิเคราะห ์
5. อปุกรณเ์ก็บตวัอยา่งดนิ เช่น จอบ เสียม พลั่ว เป็นตน้ 

6. เครือ่งบดดิน หรอืกระเบือ้งเคลือบ ลกูกลิง้ 
7. ถงุส าหรบัเก็บตวัอยา่งดนิ 

8. ตะแกรงรอ่นดนิ 

9. กรดไนตรกิ (Nitric Acid, HNO3) 
10. กรดเปอรค์ลอรกิ (Perchloric Acid, HClO4) 
11. น า้กลั่นปราศจากไอออน (Deionized Water) 
12. กระดาษกรองสาร (Filtering Paper No.42)  
13. ถงุมือ 

การศึกษาบริบทของรูปแบบการรับซือ้ และวิธีการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์

1. การเก็บตวัอยา่งแบบสอบถาม 
1.1 การศึกษารูปแบบการรับซื ้อและคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกสต์่อปริมาณโลหะหนกัในดินในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จงัหวดั
บุรีรมัย ์มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการรบัซือ้และคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส ์จ านวน 77 ราย ตามท่ีขึน้ทะเบียนกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็น เครื่องมื อในการวิจัย ท่ี มี ความครอบคลุมประเด็ นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดผสม ท่ีมีทัง้ขอ้ค าถามท่ีก าหนดตวัเลือกใหต้อบ และค าถามปลายเปิดให้
ผูต้อบมีอิสระในการตอบ ซึง่แบบสอบถามมีทัง้หมด 6 ตอน ดงันี ้ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 ขอ้มลูการรบัซือ้ซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลความรู ้ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการซากผลิตภัณฑ์

เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
ตอนท่ี 4 ปัญหาท่ีเกิดจากซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
ตอนท่ี 5 ความประสงคใ์นการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์
ตอนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะ  
โดยแบบสอบถามในตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 5 เป็นแบบส ารวจรายการ 

(Check Lists) แบบสอบถามในตอนท่ี 3 เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
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ตามวิธีการของ ลิเคิรท์ (Likert Scale) (มานะ สถาพรสกุล, 2556) และแบบสอบถามในตอนท่ี 4 
และตอนท่ี 6 เป็นแบบปลายเปิด (Open-ended) 

การแปลผลคะแนนความรู ้ทศันคติ และพฤติกรรมในการคดัแยกซากผลิตภณัฑ์

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสผ์ูว้ิจยัใช ้คา่เฉลี่ย ( x̅ ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในรูป
ตารางประกอบค าบรรยาย โดยก าหนดเกณฑก์ารใหน้ า้หนกัของลิเคิรท์ (Likert) แปลความหมาย
คะแนนตามเกณฑจ์ดุกึ่งกลางของช่วงชัน้ระดบัคะแนนโดยแบง่ออกเป็น 5 ระดบั ตามวิธีการของเบสท ์
ดงันี ้(มานะ สถาพรสกลุ, 2556) 

1.2 การทดสอบแบบสอบถาม เพื่อหาขอ้บกพรอ่งและเพื่อทดสอบความเท่ียงตรงและ
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาจะด าเนินการน าร่าง
แบบสอบถามใหผู้ท้รงคณุวฒุิจ านวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมและความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา
(Content Validity) และประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) (มานะ 
สถาพรสกลุ, 2556) โดยใชเ้กณฑ ์ดงันี ้

1 หมายถึง ค  าถามท่ีมีความสอดคลอ้งตามวตัถปุระสงคก์ารศกึษา 
0 หมายถึง ค าถามยงัไมช่ดัเจนตอ่วตัถปุระสงคก์ารศกึษา 
-1 หมายถึง ค าถามไมส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารศกึษา 

   โดยมีสมการ  
   IOC = Σ R 

N 
เม่ือ IOC  = ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถปุระสงคต์อ่แบบสอบถาม 
 Σ R  = ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทัง้หมด 
 N = จ านวนผูเ้ชียวชาญ 
ทัง้นี ้หากผลมีค่าตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป แสดงว่าค าถามขอ้นั้นมีความสอดคลอ้งกับ

วตัถปุระสงคห์ากนอ้ยกวา่ 0.5 แสดงวา่ค าถามขอ้นัน้ไมส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคต์อ้งตดัออกหรอื
ท าการปรบัปรุงขอ้ค าถามใหม่ 

1.3 การวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติเชิงพรรณนา โดยการน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
ซึง่เป็นขอ้มลูทั่วไปน ามาจ าแนกประเภท แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

จากข้อมูลปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดิน และข้อมูลรูปแบบการรบัซือ้และ
วิธีการจัดการซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ผูว้ิจัยสามารถน าขอ้มูลดงักล่าว  
มาท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรบัซือ้และวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์
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เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสต์่อปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดิน ในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ 
อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์เพื่อเป็นขอ้มลูใหแ้ก่ผูป้ระกอบอาชีพรบัซือ้และคดัแยกซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลและ  
แนวทางการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสไ์ปใชว้างแผนในการปรบัปรุง 
แกไ้ข และป้องกันปัญหามลพิษไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยใชส้ถิติ Two-way ANOVA 
ทดสอบความสมัพนัธข์องกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั คือ เพศ อาย ุการศกึษา ลกัษณะ
วิธีการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์ปรมิาณโลหะหนกั  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ในการท าวิจยัครัง้นีมี้กิจกรรมการท าการทดลอง และระยะเวลาด าเนินการวิจยั ดงัแสดง

ในตารางท่ี 7 

ตาราง 7 ระยะเวลาด าเนินการวิจยั 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการวิจัย 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ม.ค. - ส.ค ก.ย. – ต.ค. พ.ย. – ธ.ค. ม.ค. – พ.ค. มิ.ย. 
1. ศกึษาและวางแผนการด าเนินงาน          

2. ลงพืน้ท่ีเก็บตวัอยา่งดินในพืน้ท่ี
ประกอบกิจการรบัซือ้และคดัแยก 

         

3. ลงพืน้เก็บตวัอยา่งแบบสอบถาม          

4. ลงพืน้ท่ีเก็บขอ้มลูการประเมินความ
เสี่ยงการรบัสมัผสั 

         

5. วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู          

6. เขียนเลม่รายงานวิจยั          

7. ตีพิมพผ์ลงานวิจยัในวารสารวิชาการ          

8. น าเสนอผลงานวิจยั          

 

 

 



  39 

บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวจิัย 

การศึกษาครัง้นี ้มีวตัถุประสงคส์  าคญัเพื่อศึกษาการประเมินความเสี่ยงการรบัสมัผัส 
สารอนัตรายจากซากผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์และวิธีการจดัการ ในพืน้ท่ีต  าบล
แดงใหญ่ อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้สามารถน าข้อมูล และแนวทาง 
การจัดการซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสไ์ปใชว้างแผนในการปรบัปรุง แกไ้ข 
และปอ้งกนัปัญหามลพิษไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยท าการศกึษาเก่ียวกบัรูปแบบการ
รบัซือ้ วิธีการจัดการ ความรู ้ทัศนคติ พฤติกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส ์ปรมิาณโลหะหนกัในดินบรเิวณรา้นรบัซือ้ และความสมัพนัธร์ะหวา่งรูปแบบการรบัซือ้
และคัดแยกต่อปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดิน และการประเมินความเสี่ยงการรบัสัมผัส 
โลหะหนักปนเป้ือนในดินจากการคดัแยกซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์และ 
ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยั ไดด้งันี ้

1. ผลการศึกษารูปแบบการรบัซือ้ วิธีการจดัการ ความรู ้ทัศนคติ พฤติกรรมในการ
จดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์

2. ผลการศึกษาปรมิาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดินบริเวณรา้นรบัซือ้และคดัแยกซาก
ผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์

3. ผลการศึกษาการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรบัซือ้ และวิธีการ
จดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสต์อ่ปรมิาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดิน 

4. ผลการศึกษาการประเมินความเสี่ยงการรบัสัมผัสโลหะหนักปนเป้ือนในดิน 
จากการคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์

ผลการศึกษารูปแบบการรับซือ้ วิธีการจัดการ ความรู้ ทศันคต ิพฤตกิรรมในการจัดการ
ซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

1. คุณลักษณะของผู้ตอบแบสอบถาม 
คณุลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามจากพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์

จงัหวดับุรีรมัย ์ผลการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยัจากแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการรบัซือ้และ
คดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส  ์จ านวน 77 แห่ง และน ามาประมวลผลได้
ดงันี ้
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ตาราง 8 ขอ้มลูคณุลกัษณะของผูต้อบแบสอบถาม 

ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ตอบแบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย  39 50.65 
 หญิง  38 49.35 
อายุ    
 ต ่ากวา่ 20 ปี  - - 
 21 - 35 ปี  6 7.79 
 36 – 50 ปี  33 42.86 
 51 – 60 ปี  31 40.26 
 61 ปีขึน้ไป  7 9.09 
น า้หนักตวั    
 ต ่ากวา่ 30 กิโลกรมั  - - 
 31 - 50 กิโลกรมั  19 24.68 
 51 - 70 กิโลกรมั  52 67.53 
 71 - 90 กิโลกรมั  6 7.79 
 91 กิโลกรมัขึน้ไป  - - 
สถานภาพในครอบครัว    
 หวัหนา้ครอบครวั  54 70.13 
 ผูอ้ยูอ่าศยั  23 29.87 
ระดับการศึกษา    
 ประถมศกึษา  53 68.83 
 มธัยมศกึษาตอนตน้  20 25.97 
 มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า  2 2.60 
 อนปุรญิญาหรอืเทียบเท่า  1 1.30 
 ปรญิญาตร ี  1 1.30 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ตอบแบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
ต าแหน่งงาน    
 เจา้ของกิจการ  70 90.90 
 ลกูจา้ง  7 9.10 
ระยะเวลาประกอบอาชีพคัดแยกซากผลิตภณัฑ ์    
 นอ้ยกวา่ 1 ปี     - - 
 1 – 3 ปี  33 42.86 
 4 – 6 ปี   43 55.84 
 7 – 10 ปี  1 1.30 
 11 – 15 ปี     - - 
 16 ปีขึน้ไป  - - 
รายไดสุ้ทธิของครอบครัว    
 ต ่ากวา่ 10,000 บาท/เดือน  23 29.87 
 10,001 - 20,000 บาท/เดือน  47 61.03 
 20,001 - 30,000 บาท/เดือน  7 9.10 
 30,001 - 40,000 บาท/เดือน  - - 
 40,001 บาท/เดือน ขึน้ไป  - - 
การตรวจสุขภาพ    
 เคยตรวจสขุภาพ  73 94.81 
 ไม่เคยตรวจสขุภาพ  4 5.19 
โรคประจ าตวั    
 มีโรคประจ าตวั  20 25.97 
 ไม่มีโรคประจ าตวั  57 74.03 

 
จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย (รอ้ยละ 

50.65) และเพศหญิง (รอ้ยละ 49.35) ในดา้นอายุกลุ่มตวัอย่างมีอายุระหว่าง 36 - 50 ปี มากท่ีสุด 
(รอ้ยละ 42.86) รองลงมามีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี (รอ้ยละ 40.26) อายุ 61 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 9.09) 
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และระหว่าง 21 - 35 ปี (รอ้ยละ 7.79) ตามล าดบั และมีน า้หนักตวัส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 51 - 70 
กิโลกรมั (รอ้ยละ 67.53) รองลงมามีน า้หนักตัวระหว่าง 31 - 50 กิโลกรมั (รอ้ยละ 24.68) และ
ระหว่าง 71 - 90 กิโลกรมั (รอ้ยละ 7.79) ตามล าดบั โดยมีสถานภาพการอยู่อาศยัในครอบครวั
สงูสดุเป็นหวัหนา้ครอบครวั (รอ้ยละ 70.13) และสถานภาพผูอ้ยูอ่าศยั (รอ้ยละ 29.87) และสว่นใหญ่
มีระดบัการศกึษาสงูสดุในระดบัประถมศกึษา (รอ้ยละ 68.83) รองลงมามีระดบัการศกึษาในระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ (รอ้ยละ 25.97) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (รอ้ยละ 2.60) 
ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (รอ้ยละ 1.30) และระดบัปริญญาตรี (รอ้ยละ 1.30) ตามล าดบั 
ทัง้นี  ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจา้ของกิจการ  (รอ้ยละ 90.90) และเป็นลูกจา้ง (รอ้ยละ 
9.10) ตามล าดบั โดยมีระยะเวลาประกอบอาชีพคดัแยกซากผลิตภัณฑม์ากท่ีสดุระหว่าง 4 - 6 ปี 
(รอ้ยละ 55.84) รองลงมาระหว่าง 1 - 3 ปี (รอ้ยละ 42.86) และระหว่าง 7 - 10 ปี (รอ้ยละ 1.30) 
ตามล าดบั ในส่วนของรายไดส้ทุธิของครอบครวัต่อเดือนพบสงูสดุอยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท 
(รอ้ยละ 61.03) รองลงมาต ่ากว่า 10,000 บาท (รอ้ยละ 29.87) และระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท 
(รอ้ยละ 9.10) ตามล าดบั โดยผูต้อบแบบสอบถามเคยตรวจสุขภาพ  (รอ้ยละ 94.81) และไม่เคย
ตรวจสุขภาพ  (รอ้ยละ 5.19) และพบว่าไม่มีโรคประจ าตัว  (รอ้ยละ 74.03) และมีโรคประจ าตัว 
(รอ้ยละ 25.97) ตามล าดบั 

2. รูปแบบการรับซื้อ และวิ ธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

รูปแบบการรบัซือ้ และวิธีการคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์
ท่ีไม่มีมูลค่า พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จังหวดับุรีรมัย ์ผลการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูการวิจยัจากแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการรบัซือ้และคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้
และอิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 77 แห่ง และน ามาประมวลผลไดด้งันี ้

ตาราง 9 รูปแบบการรบัซือ้และวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีไม่มีมลูคา่ 

รูปแบบการรับซือ้และวิธีการจัดการซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

จ านวน ร้อยละ 

รูปแบบการรับซือ้   
 รบัซือ้จากบา้นเรอืน 36 46.75 
 รบัซือ้จากผูป้ระกอบการรายใหญ่ 41 53.25 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

รูปแบบการรับซือ้และวิธีการจัดการซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

จ านวน ร้อยละ 

ชนิดของซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
ทีรั่บซือ้ 

  

 โทรทศัน ์ 75.3 ตนั/เดือน 28.48 
 ตูเ้ย็น 60.3 ตนั/เดือน 22.80 
 เครือ่งซกัผา้  69.1 ตนั/เดือน 26.12 
 เครือ่งปรบัอากาศ  15.0 ตนั/เดือน 5.67 
 คอมพิวเตอร ์ 13.5 ตนั/เดือน 5.10 
 ซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกสอ่ื์น ๆ 31.3 ตนั/เดือน 11.83 
การจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทีไ่ม่มีมูลค่า 

  

 ทิง้รวมกบัขยะมลูฝอยทั่วไป และใหอ้งคก์ารบรหิาร 
สว่นต าบลด าเนินการจดัการ 

20 25.97 

 แยกทิง้จากขยะมลูฝอยทั่วไป และใหอ้งคก์ารบรหิาร 
สว่นต าบลด าเนินการจดัการ 

57 74.03 

 ทิง้ในพืน้ท่ีของตนเอง - - 

 
จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ารูปแบบการรับซื ้อซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสส์่วนใหญ่เป็นการรบัซือ้จากผูป้ระกอบการรายใหญ่ (รอ้ยละ 
53.25) และรับซื ้อจากบ้าน เรือน  (ร ้อยละ 46.75) โดยแบ่ งเป็นประเภทซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสท่ี์มีการรบัซือ้มากท่ีสดุ คือ โทรทศัน ์(รอ้ยละ 28.48) รองลงมาคือ
เครื่องซกัผา้ (รอ้ยละ 26.12) ตูเ้ย็น (รอ้ยละ 22.80) ซากผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ เช่น พดัลม หมอ้หุงขา้ว 
เป็นต้น (รอ้ยละ 11.83) เครื่องปรับอากาศ (รอ้ยละ 5.67) และคอมพิวเตอร ์(รอ้ยละ 5.10) 
ตามล าดบั และมีรูปแบบการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกสส์ว่นใหญ่แยก
ทิง้จากขยะมลูฝอยทั่วไปและใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลด าเนินการจดัการ (รอ้ยละ 74.03) และ
ทิง้รวมกบัขยะมลูฝอยทั่วไป และใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลด าเนินการจดัการ (รอ้ยละ 25.97) 
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3. ความรู้ในการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
ความรูใ้นการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบล  

แดงใหญ่ อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจาก
แบบสอบถามจากผูป้ระกอบการรบัซือ้และคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
จ านวน 77 แห่ง และน ามาประมวลผลไดด้งันี ้

ตาราง 10 ความรูใ้นการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์

ความรู้ในการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์ X̅ S.D. ระดบัความรู้ 

1. ซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
หมายถึง ผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีช ารุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใชง้านหรือไม่
เป็นท่ีตอ้งการอีกตอ่ไป 

2.81 0.68 ปานกลาง 

2. ของเสียท่ีเกิดจากซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกสมี์สารโลหะหนกัอนัตราย เช่น สารตะกั่ว 
ปรอท แคดเมียม เป็นตน้ 

2.69 0.69 ปานกลาง 

3. สารตะกั่ วในซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เม่ือสะสมในร่างกายจะส่งผลต่อ 
การพัฒนาของสมองของเด็กและการเจริญเติบโต 
และสามารถสะสมได้ในสิ่ งแวดล้อมส่งผลต่อ 
การเจรญิเติบโตของพืชและสตัว ์

2.64 0.74 ปานกลาง 

4. สารปรอทในซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดพิษต่อสมอง ไต ระบบ
ทางเดนิอาหาร และระคายเคืองผิวหนงัและตา 

2.49 0.64 นอ้ย 

5. สารแคดเมียมในซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกสเ์ม่ือสะสมในร่างกายจะส่งผล
ตอ่พฒันาการของเด็กและสตรมีีครรภ ์

2.49 0.59 นอ้ย 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

ความรู้ในการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์

X̅ S.D. ระดบัความรู้ 

6. สารโลหะหนักในซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเลก็ทรอนิกสส์ามารถปนเป้ือนสูด่ิน แหลง่น า้ 
อากาศ ได ้

2.69 0.63 ปานกลาง 

7. ของเสียท่ีเกิดจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกสไ์ม่ควรน ามาท าลายและเผา 
เพราะจะท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ
สขุภาพอนามยั 

2.69 0.56 ปานกลาง 

8. ซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ควรคดัแยกออกจากขยะมลูฝอยทั่วไป 

2.75 0.54 ปานกลาง 

9. การคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสต์อ้งสวมใส่ถุงมือ และผา้ปิดจมูก/
ปาก เพื่อปอ้งกนัสารพิษเขา้สูร่า่งกาย 

2.94 0.78 ปานกลาง 

10. ซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
มีส่วนประกอบของโลหะท่ีมีมูลค่า เช่น ทองค า 
ทองแดง อะลมูิเนียม เป็นตน้ 

2.32 0.89 ปานกลาง 

 รวม 2.65 0.22 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 10 ผลการศกึษาความรูใ้นการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการรบัซือ้และคดัแยกในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์
จงัหวดับุรีรมัย ์พบว่า ความรูเ้ก่ียวกับซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์หมายถึง 
ผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์ช ารุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใชง้านหรือ  
ไม่เป็นท่ีตอ้งการอีกต่อไป ความรูเ้ก่ียวกับของเสียท่ีเกิดจากซากผลิตภัณฑ์เครื่อง ใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสมี์สารโลหะหนักอันตรายประเภท สารตะกั่ว ปรอท แคดเมียม ความรูเ้ก่ียวกับ  
สารตะกั่วในซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสเ์ม่ือสะสมในรา่งกายจะส่งผลต่อการ
พฒันาของสมองของเด็กและการเจริญเติบโต และสามารถสะสมไดใ้นสิ่งแวดลอ้มส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชและสตัว ์ความรูเ้ก่ียวกับสารโลหะหนกัในซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสส์ามารถปนเป้ือนสู่แหล่งดิน แหล่งน า้ อากาศ ได ้ความรูเ้ก่ียวกบัของเสียท่ีเกิดจาก 
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ซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสไ์ม่ควรน ามาท าลายและเผา เพราะจะท าให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพอนามัย ความรูเ้ก่ียวกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสค์วรคดัแยกออกจากขยะมลูฝอยทั่วไป ความรูเ้ก่ียวกับการคดัแยกซากผลิตภณัฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสต์อ้งสวมใส่ถงุมือ และผา้ปิดจมกู/ปาก เพื่อป้องกนัสารพิษเขา้สู่
รา่งกาย ความรูเ้ก่ียวกบัซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสมี์ส่วนประกอบของโลหะ  
ท่ีมีมูลค่า เช่น ทองค า ทองแดง อะลูมิเนียม เป็นตน้ อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าความรู ้
เก่ียวกับสารปรอทในซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสก์่อใหเ้กิดพิษต่อสมอง ไต 
ระบบทางเดินอาหาร และระคายเคืองผิวหนังและตา และความรูเ้ก่ียวกับสารแคดเมียมในซาก
ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสเ์ม่ือสะสมในรา่งกายจะส่งผลต่อพฒันาการของ เด็ก
และสตรีมีครรภ ์อยู่ในระดบันอ้ย ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า ความรูใ้นการจดัการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการรบัซือ้และคัดแยก พืน้ท่ีต  าบล 
แดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 2.65, S.D. = 0.22) 

4. ทศันคตใินการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
ทศันคติในการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พืน้ท่ีต  าบล 

แดงใหญ่ อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจาก
แบบสอบถามจากผูป้ระกอบการรบัซือ้และคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
จ านวน 77 แห่ง และน ามาประมวลผลไดด้งันี ้

ตาราง 11 ทศันคติในการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์

ทศันคตใินการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์ X̅ S.D. ระดับความเหน็ 

1. ควรใชห้ลกัการการมีส่วนรว่มในการแกปั้ญหาท่ีเกิด
จากซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์

3.09 0.43 ปานกลาง 

2. ควรคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสอ์อกจากขยะมูลฝอยทั่วไปก่อนทิง้ 
เพื่อใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดการ
ตอ่ไป 

3.03 0.51 ปานกลาง 

3. การคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์ควรสวมใส่ถุงมือผ้าปิดจมูก/ปาก 
เพื่อปอ้งกนัอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยั 

3.13 0.54 ปานกลาง 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

ทศันคตใินการจัดการการจัดการซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

X̅ S.D. ระดับความเหน็ 

4. การคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสใ์นบริเวณพืน้ท่ีโล่งแจ้งจะส่งผลให้
สารพิษปนเป้ือนสูส่ิ่งแวดลอ้ม 

2.94 0.65 ปานกลาง 

5. การคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรบัการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

2.95 0.60 ปานกลาง 

6. การคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นหน้าท่ีของพนักงานเก็บขยะ 
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

2.73 0.70 ปานกลาง 

7. การเผาซากผลิตภัณฑ์ เครื่อ งใช้ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อใหไ้ดโ้ลหะท่ีมีมูลค่าจะส่งผล
กระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

2.94 0.61 ปานกลาง 

8. หากองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเก็บ
ค่ าธรรม เนี ยม ในการก าจัดซากผลิตภัณ ฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะส่งผลให้ 
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสถ์กูตอ้งตามหลกัวิชาการมากยิ่งขึน้ 

3.38 0.62 ปานกลาง 

9. หากองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดให้มีการ
รวมกลุ่มกนัเพื่อประกอบกิจการ ณ สถานท่ีท่ีก าหนด 
จะส่งผลให้ปัญหาสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพอนามัย 
ท่ีเกิดจากการคดัแยกซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกสล์ดนอ้ยลง 

3.31 0.73 ปานกลาง 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

ทศันคตใินการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์

X̅ S.D. ระดับความเหน็ 

10. การประชาสัมพันธ์ใหค้วามรูใ้นการคัดแยกซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
จะช่วยสรา้งความรู ้ความเข้าใจในการคัดแยก
ซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการมากยิ่งขึน้ 

3.34 0.70 ปานกลาง 

 รวม 3.08 0.09 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 11 ผลการศกึษาทศันคติในการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และ

อิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการรบัซือ้และคดัแยกในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์
จังหวัดบุรีรมัย ์พบว่า ทัศนคติในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เก่ียวกับหลักการการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส ์ทศันคติเก่ียวกบัการคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสอ์อกจาก
ขยะมูลฝอยทั่วไปก่อนทิง้ เพื่อให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดการต่อไป ทัศนคติ
เก่ียวกบัการคดัแยกซากผลิตภณัฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ควรสวมใสถ่งุมือผา้ปิดจมกู/
ปาก เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ทัศนคติเก่ียวกับการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสใ์นบรเิวณพืน้ท่ีโล่งแจง้จะส่งผลใหส้ารพิษปนเป้ือนสูส่ิ่งแวดลอ้ม 
ทัศนคติเก่ียวกับการคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์ถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม ทัศนคติเก่ียวกับการคดัแยกซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นหนา้ท่ีของพนกังานเก็บขยะขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ทศันคติเก่ียวกบัการเผาซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อใหไ้ดโ้ลหะท่ีมีมลูค่า
จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ทัศนคติเก่ียวกับการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการเก็บ
คา่ธรรมเนียมในการก าจดัซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์จะส่งผลใหก้ารจดัการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสถ์ูกตอ้งตามหลักวิชาการมากยิ่งขึน้ ทัศนคติ
เก่ียวกับการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบกิจการ  
ณ สถานท่ีท่ีก าหนด จะส่งผลใหปั้ญหาสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพอนามยัท่ีเกิดจากการคดัแยกซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ลดน้อยลง ทัศนคติเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์  
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ให้ความรูใ้นการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสจ์ะช่วยสรา้งความรู ้ 
ความเขา้ใจในการคดัแยกซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการ
มากยิ่งขึน้ อยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า ทศันคติในการจดัการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการรบัซือ้และคัดแยก  พืน้ท่ีต  าบล 
แดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 3.08, S.D. = 0.09) 

5. พฤตกิรรมในการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
พฤติกรรมในการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พืน้ท่ีต  าบล

แดงใหญ่ อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจาก
แบบสอบถามจากผูป้ระกอบการรบัซือ้และคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
จ านวน 77 แห่ง และน ามาประมวลผลไดด้งันี ้

ตาราง 12 พฤตกิรรมในการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์

พฤตกิรรมในการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์

X̅ S.D. ระดับพฤตกิรรม 

1. ท่านน าซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถขายไดแ้ยกออกจากขยะมลูฝอย
ทั่วไปก่อนน าไปทิง้  

2.96 0.44 ปานกลาง 

2. ท่านมีการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกสท่ี์สามารถขายไดอ้อกจากซาก
ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสอ่ื์น ๆ 
ท่ีไม่สามารถขายได ้

2.94 0.47 ปานกลาง 

3. ท่านคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสใ์นบรเิวณท่ีมีหลงัคามิดชิด และพืน้
คอนกรตี 

2.49 0.53 นอ้ย 

4. ท่านคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสบ์รเิวณพืน้ดนิในพืน้ท่ีของท่าน 

2.55 0.59 ปานกลาง 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

พฤตกิรรมในการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์

X̅ S.D. ระดับพฤตกิรรม 

5. ท่านจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์หลังจากคัดแยกแล้วใส่ถุงหรือ
ภาชนะท่ีมิดชิดและติดฉลากแสดงข้อความ 
“ซากผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส”์ 
เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนก่อนน าไปทิง้ 

1.65 0.73 นอ้ย 

6. ท่านจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิ เล็กทรอนิกส์หลังจากคัดแยกแล้วไว้ในจุด
เฉพาะท่ีแยกออกจากพื ้นท่ีใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ 
เพื่อรอทิง้ในจุดรวบรวมขยะขององคก์ารบริหาร
สว่นต าบล 

2.64 0.51 ปานกลาง 

7. ท่านเก็บรวบรวมซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสห์ลงัจากคดัแยกแลว้ไวใ้หไ้ดจ้  านวน
มากก่อนน าไปทิง้ 

2.7 0.51 ปานกลาง 

8. ท่านสวมถุงมือ ผา้ปิดจมูก/ปากทุกครัง้ก่อนการ
คัดแยกซากผลิตภัณฑ์ เครื่อ งใช้ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

3.05 0.51 ปานกลาง 

9. ท่านมีการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อใหไ้ดโ้ลหะท่ีมีมลูคา่ 

1.56 0.63 นอ้ย 

10. ท่านใหค้วามรว่มมือกบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
เป็นอย่างดีในการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์

3.01 0.25 ปานกลาง 

 รวม 2.56 0.12 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 12 ผลการศึกษาพฤติกรรมในการจัดการซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการรบัซือ้และคดัแยกในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์
จังหวดับุรีรมัย์ พบว่า พฤติกรรมเก่ียวกับการน าซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
อ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถขายไดแ้ยกออกจากขยะมลูฝอยทั่วไปก่อนน าไปทิง้ พฤติกรรมเก่ียวกบัการคดัแยก
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ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถขายได้ออกจากซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสอ่ื์น ๆ ท่ีไม่สามารถขายได ้พฤติกรรมเก่ียวกับการคัดแยกซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสบ์ริเวณพืน้ดินในพืน้ท่ีของท่าน พฤติกรรมเก่ียวกับ  
การจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสห์ลังจากคัดแยกแลว้ไวใ้นจุดเฉพาะ  
ท่ีแยกออกจากพืน้ท่ีใชป้ระโยชนอ่ื์น ๆ เพื่อรอทิง้ในจุดรวบรวมขยะขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พฤติกรรมเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสห์ลงัจากคดัแยก
แลว้ไวใ้หไ้ดจ้  านวนมากก่อนน าไปทิง้ พฤติกรรมเก่ียวกบัการสวมถงุมือ ผา้ปิดจมกู/ปาก ทกุครัง้ก่อน
การคดัแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และพฤติกรรมเก่ียวกับการใหค้วาม
ร่วมมือกับองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างดีในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิ เล็กทรอนิกส์ อยู่ ในระดับปานกลาง และพฤติกรรมเก่ียวกับการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสใ์นบริเวณท่ีมีหลงัคามิดชิด และพืน้คอนกรีต พฤติกรรมเก่ียวกับ 
การจัดเก็บซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสห์ลงัจากคดัแยกแลว้ใส่ถุงหรือภาชนะ 
ท่ีมิดชิดและติดฉลากแสดงขอ้ความ “ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีมองเห็นได้ชัดเจนก่อนน าไปทิ ้ง และพฤติกรรมเก่ียวกับการเผาซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อให้ไดโ้ลหะท่ีมีมูลค่า อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี ้เม่ือพิจารณา  
ในภาพรวม พบว่า พฤติกรรมในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ของผูป้ระกอบการรบัซือ้และคดัแยกในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์
อยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 2.56, S.D. = 0.12) 

ภาพรวมผลการศึกษารูปแบบการรบัซือ้วิธีการจัดการ ความรู ้ทัศนคติ พฤติกรรม 
ในการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยั
ของผูป้ระกอบการรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ในพืน้ท่ีต  าบล
แดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จังหวัดบุรีรมัย ์จ านวน 77 แห่ง พบว่า รูปแบบการรบัซือ้ซาก
ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสส์่วนใหญ่จากผูป้ระกอบการรายใหญ่ (รอ้ยละ 53.25) 
และรบัซือ้จากบา้นเรอืน (รอ้ยละ 46.75) ในสว่นของวิธีการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสท่ี์ไม่มีมูลค่า มีรูปแบบการจัดการซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
ส่วนใหญ่แยกทิง้จากขยะมูลฝอยทั่ วไป และให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดการ  
(รอ้ยละ 74.03) และทิง้รวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป และให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการ
จดัการ (รอ้ยละ 25.97) โดยผลการศึกษาความรูใ้นการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.64, S.D. = 0.11) ทัศนคติในการจัดการซาก
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ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดบัปานกลาง (X̅ = 3.08, S.D. = 0.09) และ
พฤติกรรมในการจัดการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดบัปานกลาง 
(X̅ = 2.56, S.D. = 0.12) ทัง้นี ้ผูป้ระกอบการรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จังหวดับุรีรมัย ์ มีความสนใจหาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาสง่เสรมิในการคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
(รอ้ยละ 100) รวมทั้ง ยินดีปฏิบัติตามหากมีกฎหมายเก่ียวกับการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์
เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์(รอ้ยละ 100) 

ผลการศึกษาปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดนิบริเวณร้านรับซือ้และคัดแยกซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

1. ผลการวิ เคราะห์ป ริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินด้วยเทคนิค X-ray 
Fluorescence Spectrophotometry (XRF) 

ผลการศึกษาปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินดว้ยเทคนิค X-ray Fluorescence 
Spectrophotometry (XRF) ในดินบรเิวณรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์จ านวน 77 แห่ง น ามา
วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก จ านวน 8 ชนิด ไดแ้ก่ ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) 
แคดเมียม (Cd) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) โครเมียม (Cr) และสารหนู (As) ผลการวิเคราะห์
ปรมิาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดินบรเิวณรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสป์รากฏตามตารางท่ี 13 

ตาราง 13 ผลการวิเคราะหป์ริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินดว้ยเทคนิค X-ray Fluorescence 
Spectrophotometry (XRF) 

ล าดบั 
รหสัจุดเก็บ
ตัวอย่าง 

ปริมาณโลหะหนัก (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
Cu Pb Zn Cd Ni Mn Cr As 

1 WEEE 1 48.51 ND 14.96 ND ND 141.53 26.11 ND 

2 WEEE 2 50.07 ND 79.14 ND ND 92.03 25.40 ND 

3 WEEE 3 113.20 ND 193.73 ND ND 51.98 42.33 ND 

4 WEEE 4 107.12 ND 104.73 ND ND 64.73 30.39 ND 

5 WEEE 5 163.57 22.83 148.17 ND ND 123.27 36.30 ND 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

ล าดบั 
รหสัจุดเก็บ
ตัวอย่าง 

ปริมาณโลหะหนัก (มลิลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
Cu Pb Zn Cd Ni Mn Cr As 

6 WEEE 6 44.86 ND 33.29 ND ND 89.83 ND ND 

7 WEEE 7 40.38 ND 25.78 ND ND 84.65 ND ND 

8 WEEE 8 ND ND 34.76 ND ND 86.83 26.27 ND 

9 WEEE 9 45.43 ND 37.49 ND ND 76.94 ND ND 

10 WEEE 10 44.80 ND 42.02 ND ND 83.95 ND ND 

11 WEEE 11 43.64 ND 34.76 ND ND 82.44 ND ND 

12 WEEE 12 ND ND 20.55 ND ND 84.36 24.83 ND 

13 WEEE 13 39.65 ND 19.53 ND ND 69.16 ND ND 

14 WEEE 14 38.67 ND 20.10 ND ND 54.30 ND ND 

15 WEEE 15 130.65 22.22 148.57 ND ND 122.11 36.22 ND 

16 WEEE 16 50.71 ND 13.04 ND ND 66.08 18.63 ND 

17 WEEE 17 159.68 38.27 197.49 ND 10.73 150.70 30.48 ND 

18 WEEE 18 42.25 ND ND ND ND 90.80 ND ND 

19 WEEE 19 42.80 ND 37.47 ND ND 99.28 27.67 ND 

20 WEEE 20 45.01 ND 38.71 ND ND 109.86 22.32 ND 

21 WEEE 21 ND ND 21.61 ND ND 85.36 28.60 ND 

22 WEEE 22 ND ND 27.60 ND ND 120.79 27.55 ND 

23 WEEE 23 40.88 ND 8.92 ND ND 191.15 27.73 ND 

24 WEEE 24 213.18*2 55.79 289.56 ND 11.22 193.21 33.67 ND 

25 WEEE 25 48.85 ND 11.49 ND ND 104.07 ND ND 

26 WEEE 26 52.15 ND 10.85 ND ND 89.60 22.11 ND 

27 WEEE 27 51.43 ND 10.69 ND ND 49.17 20.50 ND 

28 WEEE 28 56.69 ND 12.30 ND ND 66.81 ND ND 

29 WEEE 29 ND ND ND ND ND 66.03 32.26 ND 

30 WEEE 30 56.94 ND 10.08 ND ND 82.53 25.74 ND 

31 WEEE 31 177.43 40.62 230.21 ND ND 144.71 32.31 ND 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

ล าดบั 
รหสัจุดเก็บ
ตัวอย่าง 

ปริมาณโลหะหนัก (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
Cu Pb Zn Cd Ni Mn Cr As 

32 WEEE 32 52.05 ND 16.28 ND ND 204.28 ND ND 

33 WEEE 33 59.09 ND 13.90 ND ND 67.40 ND ND 

34 WEEE 34 46.38 ND ND ND ND 63.21 23.53 ND 

35 WEEE 35 44.50 ND ND ND ND 204.42 ND ND 

36 WEEE 36 40.47 ND ND ND ND 131.91 ND ND 

37 WEEE 37 49.92 ND 9.04 ND ND 68.92 ND ND 

38 WEEE 38 54.92 ND 11.36 ND ND 75.04 17.54 ND 

39 WEEE 39 106.42 21.81 91.07 ND ND 112.68 32.50 ND 

40 WEEE 40 46.82 ND 7.86 ND ND 319.07 26.83 ND 

41 WEEE 41 48.30 ND 9.76 ND ND 64.93 25.99 ND 

42 WEEE 42 49.28 ND ND ND ND 267.13 ND ND 

43 WEEE 43 3.74 ND 17.65 ND ND 399.98 ND ND 

44 WEEE 44 49.00 ND 8.79 ND ND 98.34 ND ND 

45 WEEE 45 77.40 ND 53.36 ND ND 97.03 ND ND 

46 WEEE 46 105.11 19.57 107.43 ND ND 126.24 28.96 ND 

47 WEEE 47 50.69 ND 13.20 ND ND 68.35 23.25 ND 

48 WEEE 48 2,030.96*2 512.42*1 768.34*2 ND 15.23 214.28 41.43 ND 

49 WEEE 49 58.99 ND 53.50 ND ND 107.22 19.80 ND 

50 WEEE 50 66.74 ND 75.78 ND ND 91.85 23.58 ND 

51 WEEE 51 103.00 ND 98.57 ND ND 121.42 49.93 ND 

52 WEEE 52 208.58*2 27.66 162.64 ND ND 83.72 26.86 ND 

53 WEEE 53 133.74 29.93 183.10 ND ND 135.09 30.76 ND 

54 WEEE 54 45.83 ND 42.03 ND ND 68.76 ND ND 

55 WEEE 55 55.45 ND 59.29 ND ND 84.75 25.90 ND 

56 WEEE 56 91.56 ND 64.35 ND ND 101.04 ND ND 

57 WEEE 57 49.58 ND 47.23 ND ND 90.03 25.88 ND 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

ล าดบั 
รหสัจุดเก็บ
ตัวอย่าง 

ปริมาณโลหะหนัก (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
Cu Pb Zn Cd Ni Mn Cr As 

58 WEEE 58 68.08 ND 88.74 ND ND 92.98 28.76 ND 

59 WEEE 59 ND ND 13.44 ND ND 817.17 28.07 ND 

60 WEEE 60 45.49 ND ND ND ND 341.04 ND ND 

61 WEEE 61 65.91 ND 61.40 ND ND 190.56 ND ND 

62 WEEE 62 ND ND ND ND ND 616.17 27.61 ND 

63 WEEE 63 11.56 ND ND ND ND 718.32 29.73 ND 

64 WEEE 64 39.85 ND 7.60 ND ND 217.62 ND ND 

65 WEEE 65 51.07 ND 52.00 ND ND 127.10 ND ND 

66 WEEE 66 181.30 ND 128.18 ND ND 283.04 28.92 ND 

67 WEEE 67 166.88 20.24 132.30 ND ND 155.68 26.00 ND 

68 WEEE 68 99.08 ND 92.71 ND ND 172.75 26.64 ND 

69 WEEE 69 83.31 ND 159.89 ND ND 180.54 ND ND 

70 WEEE 70 88.52 ND 111.89 ND ND 56.06 68.80 ND 

71 WEEE 71 50.12 ND 53.69 ND ND 86.39 27.49 ND 

72 WEEE 72 221.62*2 27.09 170.00 ND ND 80.24 24.90 ND 

73 WEEE 73 167.56 22.15 138.90 ND ND 93.65 21.90 ND 

74 WEEE 74 88.55 ND 101.24 ND ND 68.51 83.37 ND 

75 WEEE 75 83.28 ND 97.05 ND ND 96.20 57.47 ND 

76 WEEE 76 51.44 ND 67.37 ND ND 81.82 29.66 ND 

77 WEEE 77 59.44 ND 69.91 ND ND 91.16 21.68 ND 

คา่ต ่าสดุ 3.74 19.57 7.60 ND 10.73 49.17 17.54 ND 

คา่สงูสดุ 2,030.96 512.42 768.34 ND 15.23 817.17 83.37 ND 

คา่เฉลี่ย 94.81 11.18 69.33 0 0.48 143.54 20.14 0 

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 229.41 58.98 102.47 0 2.45 135.86 17.37 0 

มาตรฐาน TH - 400 - 37 1,600 1,800 300 3.9 
มาตรฐาน NL 190 530 720 13 100 - - 76 
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หมายเหต ุ 
ND = Not detected หมายถงึ ตรวจไมพ่บโลหะหนกั 
1มาตรฐาน TH   หมายถงึ คา่มาตรฐานคณุภาพดินที่ใชป้ระโยชนเ์พ่ือการอยู่อาศยัและเกษตรกรรมของประเทศไทย 
2มาตรฐาน NL หมายถงึ คา่มาตรฐานของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(intervention value) 
“ * ”    หมายถงึ ปรมิาณโลหะหนกัเกินค่ามาตรฐาน 

“ - ”   หมายถงึ ไมม่ีคา่มาตรฐานก าหนด 

จากตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะหพ์บปรมิาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดินบรเิวณรา้นรบัซือ้
และคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์
จังหวดับุรีรมัย ์ดว้ยเทคนิค X-ray Fluorescence Spectrophotometry (XRF) ตรวจพบทองแดง 
จ านวน 70 แห่ง (รอ้ยละ 90.90) มีค่าสงูสดุ 2,030.96 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าต ่าสดุ 3.74 มิลลิกรมัต่อ
กิโลกรมั ค่าเฉลี่ย 94.81 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 229.41 เม่ือน าไป
เปรยีบเทียบกบัคา่มาตรฐานพบวา่เกินคา่มาตรฐานของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์จ านวน 4 แห่ง (รอ้ยละ 
5.19) ตรวจพบตะกั่ว จ านวน 13 แห่ง (รอ้ยละ 16.88) มีค่าสูงสุด 512.42 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 
ค่าต ่าสุด 19.57 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าเฉลี่ย 11.18 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 58.98 เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานพบว่า เกินค่ามาตรฐานคณุภาพ
ดินท่ีใชป้ระโยชนเ์พื่อการอยู่อาศยัและเกษตรกรรม จ านวน 1 แห่ง (รอ้ยละ 1.30) ตรวจพบสงักะสี 
จ านวน 68 แห่ง (รอ้ยละ 88.31) มีค่าสงูสดุ 768.34 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าต ่าสุด 7.60 มิลลิกรมั 
ต่อกิโลกรมั ค่าเฉลี่ย 69.33 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 102.47 
เม่ือน าไปเปรยีบเทียบกบัคา่มาตรฐานพบวา่เกินคา่มาตรฐานของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์จ านวน 1 แห่ง 
(รอ้ยละ 1.30) ตรวจไม่พบแคดเมียม ตรวจพบนิกเกิล จ านวน 3 แห่ง (รอ้ยละ 3.90) มีค่าสูงสุด 
15.23 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าต ่าสุด 10.73 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าเฉลี่ย 0.48 มิลลิกรมัต่อ
กิโลกรมั และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.45 เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน พบว่า 
ไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด  ตรวจพบแมงกานีส จ านวน 77 แห่ง (รอ้ยละ 100) มีค่าสูงสุด 
817.17 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าต ่าสดุ 49.17 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าเฉลี่ย 143.54 มิลลิกรมัต่อ
กิโลกรมั และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 135.86 เม่ือน าไปเปรยีบเทียบกบัคา่มาตรฐานพบว่า
ไม่เกินคา่มาตรฐานท่ีก าหนด ตรวจพบโครเมียม จ านวน 26 แห่ง (รอ้ยละ 33.77) มีคา่สงูสดุ 83.37 
มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าต ่าสุด 17.54 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าเฉลี่ย 20.14 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 17.37 เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าไม่เกิน 
ค่ามาตรฐานท่ีก าหนด และตรวจไม่พบสารหน ูในดินบรเิวณรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑ์
เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์
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2. ผลการวิเคราะหป์ริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินด้วยเทคนิค Atomic Absorption 
Spectrophotometry (AAS) 

ผลการศึกษาปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินด้วยเทคนิค Atomic Absorption 
Spectrophotometry (AAS) ในดินบรเิวณรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์จ านวน 77 แห่ง น ามา
วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก จ านวน 8 ชนิด ไดแ้ก่ ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) 
แคดเมียม (Cd) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) โครเมียม (Cr) และสารหนู (As) ผลการวิเคราะห์
ปริมาณโลหะหนักในดินบริเวณรา้นรับซื ้อและคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสป์รากฏตามตารางท่ี 14 

ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินดว้ยเทคนิค Atomic Absorption 
Spectrophotometry (AAS) 

ล าดบั 
รหสัจุดเก็บ
ตัวอย่าง 

ปริมาณโลหะหนัก (มลิลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
Cu Pb Zn Cd Ni Mn Cr As 

1 WEEE 1 19.23 ND 9.46 2.16 ND 103.19 56.55 ND 
2 WEEE 2 15.30 ND 99.40 5.26 ND 66.88 9.08 ND 
3 WEEE 3 89.22 ND 235.14 1.19 4.40 35.55 42.96 ND 
4 WEEE 4 71.67 ND 93.76 ND 4.75 39.06 31.09 ND 
5 WEEE 5 132.92 ND 154.00 2.18 11.79 40.11 54.34 ND 
6 WEEE 6 5.03 ND 32.71 2.42 ND 54.64 48.86 ND 
7 WEEE 7 5.87 ND 21.35 1.72 ND 52.53 71.07 ND 
8 WEEE 8 1.92 ND 24.46 2.38 ND 51.18 95.07 ND 
9 WEEE 9 8.54 ND 37.54 1.79 ND 41.97 36.44 ND 

10 WEEE 10 2.29 ND 12.11 0.89 0.18 34.66 58.65 ND 
11 WEEE 11 9.62 ND 49.78 1.03 ND 56.07 67.12 ND 
12 WEEE 12 10.60 ND ND 0.17 ND 37.57 88.93 ND 
13 WEEE 13 190.52*2 ND 157.17 0.70 1.01 75.87 98.78 ND 
14 WEEE 14 8.13 ND 32.67 0.46 ND 50.59 74.21 ND 
15 WEEE 15 6.02 ND 13.99 ND ND 51.89 94.66 ND 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ล าดบั 
รหสัจุดเก็บ
ตัวอย่าง 

ปริมาณโลหะหนัก (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
Cu Pb Zn Cd Ni Mn Cr As 

16 WEEE 16 23.65 ND 18.99 ND ND 37.81 133.96 ND 
17 WEEE 17 72.64 ND 122.50 0.16 ND 54.38 86.61 ND 
18 WEEE 18 0.22 ND ND 1.01 ND 58.06 119.58 ND 
19 WEEE 19 5.67 ND 42.29 1.05 ND 67.04 149.67 ND 
20 WEEE 20 5.90 ND 48.58 ND 0.19 72.35 121.40 ND 
21 WEEE 21 2.73 ND 19.39 0.77 ND 49.97 144.55 ND 
22 WEEE 22 3.18 ND 32.24 ND ND 76.80 100.19 ND 
23 WEEE 23 3.93 ND ND 0.06 ND 142.80 196.87 ND 
24 WEEE 24 150.30 ND 190.12 ND 11.55 64.13 146.51 ND 
25 WEEE 25 11.61 ND 0.38 0.31 ND 75.59 138.88 ND 
26 WEEE 26 8.03 ND ND 0.19 ND 46.72 110.23 ND 
27 WEEE 27 15.27 ND ND 1.26 ND 23.10 180.00 ND 
28 WEEE 28 9.89 ND ND 0.45 ND 23.32 144.92 ND 
29 WEEE 29 6.38 ND ND 2.02 6.68 36.77 194.46 ND 
30 WEEE 30 11.36 ND ND 1.06 ND 46.59 242.06 ND 
31 WEEE 31 26.72 ND ND 1.64 4.07 156.82 208.53 ND 
32 WEEE 32 100.04 ND 153.75 0.17 4.49 64.85 148.93 ND 
33 WEEE 33 ND ND 3.67 ND ND 32.83 174.84 ND 
34 WEEE 34 7.39 ND ND ND ND 20.51 129.55 ND 
35 WEEE 35 6.92 ND ND ND ND 101.89 138.01 ND 
36 WEEE 36 3.77 ND ND 0.29 ND 63.67 174.14 ND 
37 WEEE 37 7.40 ND ND ND ND 38.47 238.64 ND 
38 WEEE 38 12.17 ND ND ND ND 39.86 201.63 ND 
39 WEEE 39 33.31 ND 45.14 ND 2.59 51.62 150.62 ND 

 



  59 

ตาราง 14 (ตอ่) 

ล าดบั 
รหสัจุดเก็บ
ตัวอย่าง 

ปริมาณโลหะหนัก (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
Cu Pb Zn Cd Ni Mn Cr As 

40 WEEE 40 5.86 ND ND 0.37 ND 180.55 182.14 ND 
41 WEEE 41 4.15 ND ND ND 0.90 18.27 141.55 ND 
42 WEEE 42 10.91 ND ND ND ND 203.59 122.68 ND 
43 WEEE 43 0.52 ND ND 0.07 ND 220.43 154.20 ND 
44 WEEE 44 6.64 ND ND ND 2.14 43.22 164.81 ND 
45 WEEE 45 34.23 ND 41.54 ND ND 42.01 200.62 ND 
46 WEEE 46 55.59 ND 84.52 0.18 0.54 48.10 190.51 ND 
47 WEEE 47 8.08 ND ND ND ND 21.15 216.56 ND 
48 WEEE 48 1,780.36*2 363.00 715.23 0.26 4.23 84.19 189.96 ND 
49 WEEE 49 26.11 ND 55.30 ND ND 76.35 198.45 ND 
50 WEEE 50 28.35 ND 67.21 ND ND 51.85 187.43 ND 
51 WEEE 51 79.34 ND 96.56 ND ND 60.79 312.15*1 ND 
52 WEEE 52 200.67*2 ND 167.91 ND 0.36 51.00 270.07 ND 
53 WEEE 53 89.69 ND 147.44 ND 10.27 87.32 207.22 ND 
54 WEEE 54 13.02 ND 41.74 ND ND 42.02 170.24 ND 
55 WEEE 55 19.14 ND 54.17 ND ND 42.68 173.91 ND 
56 WEEE 56 64.05 ND 60.91 ND 4.56 54.72 160.77 ND 
57 WEEE 57 11.29 ND 35.81 ND 3.62 62.33 150.60 ND 
58 WEEE 58 31.40 ND 68.57 ND 4.88 57.02 197.80 ND 
59 WEEE 59 8.22 ND ND ND ND 470.08 233.76 ND 
60 WEEE 60 3.55 ND ND ND ND 142.03 296.19 ND 
61 WEEE 61 29.10 ND 39.31 ND 1.18 114.19 152.87 ND 
62 WEEE 62 11.88 ND ND ND ND 513.28 231.20 ND 
63 WEEE 63 74.62 ND ND ND ND 659.22 172.67 ND 
64 WEEE 64 4.42 ND ND ND ND 109.38 195.93 ND 
65 WEEE 65 8.70 ND 43.51 ND ND 74.58 149.29 ND 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ล าดบั 
รหสัจุดเก็บ
ตัวอย่าง 

ปริมาณโลหะหนัก (มลิลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
Cu Pb Zn Cd Ni Mn Cr As 

66 WEEE 66 181.95 ND 99.80 ND ND 139.86 162.16 ND 
67 WEEE 67 196.53*2 ND 89.88 ND ND 98.33 278.18 ND 
68 WEEE 68 94.57 ND 72.92 ND ND 108.49 233.52 ND 
69 WEEE 69 49.59 ND 246.35 ND 0.63 116.83 218.22 ND 
70 WEEE 70 85.47 ND 119.00 ND 8.19 33.35 333.93*1 ND 
71 WEEE 71 14.23 ND 46.92 ND 1.57 55.40 184.71 ND 
72 WEEE 72 232.80*2 ND 136.44 ND ND 63.04 324.05*1 ND 
73 WEEE 73 143.61 ND 108.94 ND ND 44.37 218.47 ND 
74 WEEE 74 60.54 ND 102.34 ND 5.84 36.93 379.27*1 ND 
75 WEEE 75 63.72 ND 101.49 ND 7.93 35.64 266.90 ND 
76 WEEE 76 16.28 ND 67.99 ND ND 52.31 186.00 ND 
77 WEEE 77 13.17 ND 69.84 ND 0.86 51.73 191.06 ND 

คา่ต ่าสดุ 0.22 - 0.38 0.06 0.18 18.27 9.08 ND 
คา่สงูสดุ 1,780.36 363.00 715.23 5.26 11.79 659.22 379.27 ND 
คา่เฉลี่ย 63.22 4.71 60.95 0.44 1.44 85.77 164.97 0 

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 205.78 41.37 96.37 0.87 2.83 103.14 74.06 0 
มาตรฐาน TH - 400 - 37 1,600 1,800 300 3.9 
มาตรฐาน NL 190 530 720 13 100 - - 76 

หมายเหต ุ 
ND = Not detected หมายถึง ตรวจไมพ่บโลหะหนกั 
1มาตรฐาน TH   หมายถึง คา่มาตรฐานคณุภาพดินท่ีใชป้ระโยชนเ์พ่ือการอยู่อาศยัและเกษตรกรรมของประเทศไทย 
2มาตรฐาน NL หมายถึง คา่มาตรฐานของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(intervention value) 
“ * ”    หมายถึง ปริมาณโลหะหนกัเกินค่ามาตรฐาน 
“ - ”   หมายถึง ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด 
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ผลการวิเคราะหพ์บปริมาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดินบริเวณรา้นรบัซือ้และคดัแยก
ซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์
จังหวัดบุรีรมัย ์ดว้ยเทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) ตรวจพบทองแดง 
จ านวน  76 แห่ง (รอ้ยละ 98.70) มีค่าสูงสุด 1,780.36 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ค่าต ่าสุด 0.22 
มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าเฉลี่ย 63.22 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
205.78 เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าเกินค่ามาตรฐานของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
จ านวน 5 แห่ง (รอ้ยละ 6.49) ตรวจพบตะกั่ ว จ านวน 1 แห่ง (รอ้ยละ 1.30) มีค่าเท่ากับ 363 
มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าเฉลี่ย 4.71 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
41.37 เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด ตรวจพบสงักะสี 
จ านวน 52 แห่ง (รอ้ยละ 67.53) มีคา่สงูสดุ 715.23 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าต ่าสดุ 0.38 มิลลิกรมั
ต่อกิโลกรมั ค่าเฉลี่ย 60.95 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 96.37 
เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด ตรวจพบแคดเมียม 
จ านวน 31 แห่ง (รอ้ยละ 40.26) มีคา่สงูสดุ 5.26 มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมั คา่ต ่าสดุ 0.06 มิลลิกรมัต่อ
กิโลกรมั ค่าเฉลี่ย 0.44 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.87 เม่ือน าไป
เปรยีบเทียบกบัค่ามาตรฐานพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด ตรวจพบนิกเกิล จ านวน 27 แห่ง 
(รอ้ยละ 35.06) มีค่าสูงสุด 11.79 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม ค่าต ่าสุด 0.18 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม 
ค่าเฉลี่ย  1.44 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.83 เม่ือน าไป
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด ตรวจพบแมงกานีส จ านวน 77 
แห่ง (รอ้ยละ 100) มีค่าสงูสดุ 659.22 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าต ่าสดุ 18.27 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 
ค่าเฉลี่ย 85.77 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 103.14 เม่ือน าไป
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด ตรวจพบโครเมียม จ านวน 
77 แห่ง (รอ้ยละ 100) มีค่าสูงสุด 379.27 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ค่าต ่าสุด 9.08 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ค่าเฉลี่ย 164.97 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 74.06 
เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพดินท่ีใชป้ระโยชนเ์พื่อการ  
อยู่อาศัยและเกษตรกรรม ประเทศไทย จ านวน 4 แห่ง (รอ้ยละ 5.19) และตรวจไม่พบสารหนู 
ในดินบริเวณรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบล
แดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์
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3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณโลหะหนักปนปเป้ือนในดิน 
ระหว่างเทคนิค X-ray Fluorescence Spectrophotometry (XRF) กับ เทคนิค Atomic Absorption 
Spectrophotometry (AAS) 

จากผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก 8 ชนิด ได้แก่ ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) 
สงักะสี (Zn) แคดเมียม (Cd) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) โครเมียม (Cr) และสารหน ู(As) ในดิน
บรเิวณรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ 
อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จงัหวดับุรีรมัย ์ดว้ยเทคนิค X-ray Fluorescence Spectrophotometry 
(XRF) กับ เทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) สามารถน ามาวิเคราะห ์
หาความแตกตา่งทางสถิติ Independent Samples Test (t-test) ปรากฏตามตารางท่ี 15 

ตาราง 15 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดิน ระหว่างเทคนิค 
X-ray Fluorescence Spectrophotometry (XRF) กบั เทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) 

โลหะหนัก วิธีการวิเคราะห ์
ทองแดง (Cu) t-test  .899 

Sig. (2-tailed) .370 
แปลผล ไม่แตกตา่งกนั 

ตะกั่ว (Pb) t-test  .787 
Sig. (2-tailed) .432 
แปลผล ไม่แตกตา่งกนั 

สงักะสี (Zn) t-test  .573 
Sig. (2-tailed) .567 
แปลผล ไม่แตกตา่งกนั 

แคดเมียม (Cd) t-test  -4.432* 
Sig. (2-tailed) .000 
แปลผล แตกตา่งกนั 

นิกเกิล (Ni) t-test  -2.236* 
Sig. (2-tailed) .027 
แปลผล แตกตา่งกนั 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

โลหะหนัก วิธีการวิเคราะห ์
แมงกานีส (Mn) t-test  2.972* 
 Sig. (2-tailed) .003 
 แปลผล แตกตา่งกนั 
โครเมียม (Cr)  t-test  -16.706* 
 Sig. (2-tailed) .000 
 แปลผล แตกตา่งกนั 
สารหน ู(As) t-test  ไม่สามารถวิเคราะหค์วามแตกตา่ง

ไดเ้น่ืองจากตรวจไมพ่บสารหน ู(As) Sig. (2-tailed) 

แปลผล 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
จากตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดิน

บรเิวณรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ 
อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จงัหวดับรุีรมัย ์ระหว่างเทคนิค X-ray Fluorescence Spectrophotometry (XRF) 
กับเทคนิค  Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) พบว่า มีปริมาณทองแดง ตะกั่ ว 
สังกะสี ไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และปริมาณแคดเมียม นิกเกิล 
แมงกานีส โครเมียม แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และปรมิาณสารหนู ไม่สามารถ
วิเคราะหค์วามแตกตา่งไดเ้น่ืองจากตรวจไม่พบปรมิาณโลหะหนกั เมื่อวิเคราะหค์วามแตกตา่งของ
ปริมาณโลหะหนักในดินบริเวณรา้นรับซื ้อและคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรมัย ์ระหว่าง เทคนิค 
2 วิธีการ ไดแ้ก่ ปรมิาณแคดเมียม นิกเกิล แมงกานีส และโครเมียม มีความแตกตา่งกนั 

อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดิน
บรเิวณรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ 
อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรมัย ์ระหว่างเทคนิค X-ray Fluorescence Spectrophotometry 
(XRF) กับเทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) ได้แก่  ปริมาณแคดเมียม 
นิกเกิล แมงกานีส และโครเมียม มีความแตกต่างกัน  อาจขึน้อยู่กับกระบวนการเตรียมตวัอย่าง 
ในการวิเคราะห์ในระดับห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AAS เป็นการสกัด
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ตวัอยา่งดินโดยใชก้รดเขม้ขน้ซึง่จะสามารถสกดัสารโลหะหนกัไดม้ากกวา่การวิเคราะหด์ว้ยเทคนิค 
XRF และสามารถวิเคราะหห์าปรมิาณสารโลหะหนกัท่ีมีปรมิาณนอ้ยไดด้ีกว่าเทคนิค XRF ดงันัน้
วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค AAS มีความเหมาะสมในการใช้ติดตาม
ตรวจสอบตวัอยา่งทางดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีมีความละเอียดและแม่นย า 

ผลการศึกษาการประเมินความสัมพันธร์ะหว่างรูปแบบการรับซือ้ และวิธีการจัดการซาก
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกสต์อ่ปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดนิ 

ผลการศกึษาการประเมินความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการรบัซือ้ และวิธีการจดัการซาก
ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสต์่อปริมาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดิน จ านวน 8 ชนิด 
ได้แก่ ทองแดง (Cu) ตะกั่ ว (Pb) สังกะสี (Zn) แคดเมียม (Cd) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) 
โครเมียม (Cr) และสารหนู (As) พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จังหวัดบุรีรมัย ์
จ านวน 77 แห่ง โดยวิเคราะหด์ว้ยเทคนิค X-ray Fluorescence Spectrophotometry (XRF) และ
เทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรับซื้อซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินด้วยเทคนิค X-ray Fluorescence 
Spectrophotometry : XRF 

ตาราง 16 ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการรบัซือ้ซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์
ตอ่ปรมิาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดนิ (เทคนิค XRF) 

โลหะหนัก รูปแบบการรับซือ้ 
ทองแดง Correlation coefficient  -.216 

Sig. (2-tailed) .060 
แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

ตะกั่ว Correlation coefficient  -.096 
Sig. (2-tailed) .406 
แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

สงักะสี Correlation coefficient  -.054 
Sig. (2-tailed) .641 
แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

โลหะหนัก รูปแบบการรับซือ้ 
แคดเมียม Correlation coefficient  ไม่สามารถวิเคราะหค์วามสมัพนัธไ์ด้

เน่ืองจากตรวจไมพ่บ แคดเมียม  Sig. (2-tailed) 
 แปลผล  
นิกเกิล Correlation coefficient  -.054 
 Sig. (2-tailed) .640 
 แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
แมงกานีส 

 
Correlation coefficient  -.070 
Sig. (2-tailed) .544 
แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

โครเมียม Correlation coefficient  .051 
Sig. (2-tailed) .661 
แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

สารหน ู Correlation coefficient  ไม่สามารถวิเคราะหค์วามสมัพนัธไ์ด้
เน่ืองจากตรวจไมพ่บสารหน ู(As) Sig. (2-tailed) 

แปลผล 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
จากตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรับซื ้อซาก

ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสต์่อปรมิาณโลหะหนกัในดิน พบว่า รูปแบบการรบัซือ้ 
(รบัซือ้จากบา้นเรือน และรบัซือ้จากผูป้ระกอบการรายใหญ่) ไม่มีความสมัพันธ์กันกับปริมาณ
ทองแดง ตะกั่ว สงักะสี นิกเกิล แมงกานีส และโครเมียม ในดินบรเิวณรา้นรบัซือ้และคดัแยกซาก
ผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จงัหวดั
บุรีรมัย ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และไม่สามารถหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการ 
รบัซือ้ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่อปริมาณแคดเมียม และสารหนูได้
เน่ืองจากตรวจไมพ่บ 
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีมูลค่าต่อปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินด้วยเทคนิค X-ray 
Fluorescence Spectrophotometry : XRF 

ตาราง 17 ความสมัพนัธร์ะหวา่งวิธีการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์ไม่
มีมลูคา่ตอ่ปรมิาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดนิ (เทคนิค XRF) 

โลหะหนัก วิธีการจัดการ 
ทองแดง (Cu) Correlation coefficient  -.069 

Sig. (2-tailed) .549 
แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

ตะกั่ว (Pb) Correlation coefficient  -.037 
Sig. (2-tailed) .751 
แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

สงักะสี (Zn) Correlation coefficient  -.123 
Sig. (2-tailed) .285 
แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

แคดเมียม (Cd) Correlation coefficient  ไม่สามารถวิเคราะหค์วามสมัพนัธไ์ด้
เน่ืองจากตรวจไมพ่บแคดเมียม (Cd) Sig. (2-tailed) 

แปลผล 
นิกเกิล (Ni) Correlation coefficient  .119 

Sig. (2-tailed) .302 
แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

แมงกานีส (Mn) Correlation coefficient  -.255* 
Sig. (2-tailed) .025 
แปลผล มีความสมัพนัธก์นัเชิงลบ 

โครเมียม (Cr)  Correlation coefficient  -.073 
Sig. (2-tailed) .526 
แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

โลหะหนัก วิธีการจัดการ 
สารหน ู(As) Correlation coefficient  ไม่สามารถวิเคราะหค์วามสมัพนัธไ์ด้

เน่ืองจากตรวจไมพ่บสารหน ู(As) Sig. (2-tailed) 

แปลผล 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
จากตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างวิธีการจดัการซากผลิตภณัฑ์

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์ไม่มีมูลค่าต่อปริมาณโลหะหนักในดิน พบว่า วิธีการจัดการ  
(ทิง้รวมกบัขยะมลูฝอยทั่วไป และใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลด าเนินการจดัการ แยกทิง้จากขยะ
มูลฝอยทั่วไป และให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดการ และทิง้ในพืน้ท่ีของตนเอง) 
มีความสมัพนัธก์นัเชิงลบกบัปรมิาณแมงกานีส ในดินบรเิวณรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จังหวดับุรีรมัย์ 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และไม่มีความสัมพันธ์กันกับปริมาณทองแดง  ตะกั่ว สังกะสี 
นิกเกิล และโครเมียม ในดินบริเวณรา้นรบัซือ้และคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จังหวดับุรีรมัย์ ท่ีระดบันัยส าคญั 
ทางสถิติ 0.05 และไม่สามารถหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรบัซือ้ซากผลิตภัณฑ์
เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสต์อ่ปรมิาณแคดเมียม และสารหนไูด ้เน่ืองจากตรวจไมพ่บ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรับซื้อซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินด้วยเทคนิค Atomic Absorption 
Spectrophotometry : AAS) 

ตาราง 18 ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการรบัซือ้ซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์
ตอ่ปรมิาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดนิ (เทคนิค AAS) 

โลหะหนัก รูปแบบการรับซือ้ 
ทองแดง (Cu) Correlation coefficient  -.144 

Sig. (2-tailed) .211 
แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

โลหะหนัก รูปแบบการรับซือ้ 
ตะกั่ว (Pb) Correlation coefficient  -.107 

Sig. (2-tailed) .352 
แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

สงักะสี (Zn) Correlation coefficient  -.011 
Sig. (2-tailed) .926 
แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

แคดเมียม (Cd) Correlation coefficient  .170 

.139 

ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
Sig. (2-tailed) 
แปลผล 

นิกเกิล (Ni) Correlation coefficient  .112 
Sig. (2-tailed) .332 
แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

แมงกานีส (Mn) Correlation coefficient  -.047 
Sig. (2-tailed) .686 
แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

โครเมียม (Cr) Correlation coefficient  -.283* 
Sig. (2-tailed) .013 
แปลผล มีความสมัพนัธก์นัเชิงลบ 

สารหน ู(As) Correlation coefficient  ไม่สามารถวิเคราะหค์วามสมัพนัธไ์ด้
เน่ืองจากตรวจไมพ่บสารหน ู(As) Sig. (2-tailed) 

แปลผล 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
จากตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรับซื ้อซาก

ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสต์่อปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดิน พบว่า รูปแบบ
การรบัซือ้ (รบัซือ้จากบา้นเรือน และรบัซือ้จากผูป้ระกอบการรายใหญ่) มีความสมัพนัธ์กนัเชิงลบ 
กับปริมาณโครเมียม ในดินบริเวณรา้นรับซื ้อและคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
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อิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จังหวดับุรีรมัย ์ท่ีระดบันัยส าคญั  
ทางสถิติ 0.05 และไมมี่ความสมัพนัธก์นักบัปรมิาณทองแดง ตะกั่ว สงักะสี แคดเมียม นิกเกิล และ
แมงกานีส ในดินบริเวณรา้นรบัซือ้และคัดแยกซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และ
ไม่สามารถหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรบัซือ้ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสต์อ่ปรมิาณสารหนไูด ้เน่ืองจากตรวจไมพ่บ 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีมูลค่าต่อปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินด้วยเทคนิค Atomic 
Absorption Spectrophotometry : AAS) 

ตาราง 19 ความสมัพนัธร์ะหวา่งวิธีการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์ไม่
มีมลูคา่ตอ่ปรมิาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดนิ (เทคนิค AAS) 

โลหะหนัก วิธีการจัดการ 
ทองแดง (Cu) Correlation coefficient  -.203 

Sig. (2-tailed) .077 
แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

ตะกั่ว (Pb) Correlation coefficient  .196 
Sig. (2-tailed) .087 
แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

สงักะสี (Zn) Correlation coefficient  .752* 
.000 

มีความสมัพนัธก์นั 
Sig. (2-tailed) 
แปลผล 

แคดเมียม (Cd) Correlation coefficient  -.239* 
Sig. (2-tailed) .036 
แปลผล มีความสมัพนัธก์นัเชิงลบ 

นิกเกิล (Ni) Correlation coefficient  .427* 
Sig. (2-tailed) .000 
แปลผล มีความสมัพนัธก์นั 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

โลหะหนัก วิธีการจัดการ 
แมงกานีส (Mn) Correlation coefficient  .057 

Sig. (2-tailed) .624 
แปลผล ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

โครเมียม (Cr)  Correlation coefficient  .287* 
Sig. (2-tailed) .011 
แปลผล มีความสมัพนัธก์นั 

สารหน ู(As) Correlation coefficient  ไม่สามารถวิเคราะหค์วามสมัพนัธไ์ด้
เน่ืองจากตรวจไมพ่บสารหน ู(As) Sig. (2-tailed) 

แปลผล 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
จากตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างวิธีการจดัการซากผลิตภณัฑ์

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์ไม่มีมลูค่าต่อปริมาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดิน พบว่า วิธีการ
จดัการ (ทิง้รวมกบัขยะมลูฝอยทั่วไป และใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการจดัการ แยกทิง้
จากขยะมูลฝอยทั่ วไป และให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดการ และทิ ้งในพื ้นท่ี 
ของตนเอง) มีความสมัพนัธก์นักบัปรมิาณสงักะสี แคดเมียม นิกเกิล และโครเมียม ในดินบรเิวณ
รา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอ
บา้นใหม่ไชยพจน ์จงัหวดับุรีรมัย ์ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และไม่มีความสมัพนัธก์ันกับ
ปริมาณทองแดง ตะกั่ ว  และแมงกานีส ในดินบริเวณรา้นรับซือ้และคัดแยกซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จังหวดับุรีรมัย์ 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และไม่สามารถหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการรบัซือ้ซาก
ผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสต์อ่ปรมิาณสารหนไูด ้เน่ืองจากตรวจไมพ่บ 
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ผลการศึกษาการประเมินความเส่ียงการรับสัมผัสของการปนเป้ือนโลหะหนักจากการ 
คัดแยกซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

เม่ือใชข้อ้มลูจากลกัษณะและความสมัพนัธข์องการเสี่ยงสมัผสัโลหะหนกัจากคดัแยก
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสใ์นพื ้นท่ีศึกษา พบว่า ผูป้ระกอบการรบัซือ้และ 
คัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสส์่วนใหญ่คัดแยกดว้ยมือเปล่า ไม่สวม
อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบตัิงาน มีการคดัแยกบนพืน้ดินในบริเวณท่ีพักอาศยั  
ไม่มีการปูพืน้คอนกรีต ซึ่งมีโอกาสท่ีจะรบัสัมผัสโลหะหนักทั้งในขั้นตอนระหว่างการแยกย่อย
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือสัมผัสโลหะหนักท่ีปนเป้ือนสะสมในสิ่งแวดล้อม (Petroczi และ 
Naughton, 2009) โดยเม่ือน าปริมาณของโลหะหนักปนเป้ือนในดินท่ีไดจ้ากการวิเคราะหป์ริมาณ
ด้วยเทคนิค X-ray Fluorescence Spectrophotometry (XRF) และเทคนิค Atomic Absorption 
Spectrophotometry (AAS) มาประเมินความเสี่ยงการรบัสัมผัสจากพฤติกรรมและการด ารงชีวิต
ปกติของชาวบา้นในพืน้ท่ีศึกษา พบว่าโอกาสการปนเป้ือนของโลหะหนกัในพืน้ท่ีศึกษาสามารถ 
เขา้สู่ร่างกายของชาวบา้นไดท้างปากจากการบริโภคอาหารในชีวิตประจ าวัน (Goumenou และ 
Tsatsakis, 2019; Gutiérrez และคนอ่ืน ๆ, 2017) สามารถน ามาประเมินความเสี่ยงการรบัสมัผสั
ของการปนเป้ือนโลหะหนัก (Bortey-Sam และคนอ่ืน ๆ, 2015; LaGrega M.D., Buckingham 
P.L., และ Evans J.C., 2001; Roberts และคนอ่ืน ๆ, 1998; Sullivan, J.B. and Kreiger, และ 
G.R., 1992) จากการคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์แสดงดงันี ้

1. ผลการศึกษาการประเมินความเส่ียงการรับสัมผัสของการปนเป้ือนโลหะหนักจาก
การคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เทคนิค X-ray Fluorescence 
Spectrophotometry : XRF) 

ผลการศกึษาการประเมินความเสี่ยงการรบัสมัผสัของการปนเป้ือนโลหะหนกัจากการ
คัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิค X-ray Fluorescence 
Spectrophotometry : XRF) จ านวน 8 ชนิด ได้แก่  ทองแดง (Cu) ตะกั่ ว (Pb) สังกะสี  (Zn) 
แคดเมียม (Cd) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) โครเมียม (Cr) และสารหน ู(As) พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ 
อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์จ านวน 77 แห่ง สามารถน ามาวิเคราะหผ์ลได ้ดงันี ้
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ตาราง 20 ผลการประเมินความเสี่ยงการรบัสมัผสัของการปนเป้ือนโลหะหนกัจากการคดัแยกซาก
ผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสด์ว้ยเทคนิค XRF 

ความเส่ียงการรับสัมผัสของการปนเป้ือนโลหะหนัก 
ทองแดง (Cu) การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน 

(มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั) 
40.63 

คา่สดัสว่นความเสี่ยง (Hazard Quotient : HQ) 0.2 
ระดบัความเสี่ยงการรบัสมัผสั มีอนัตรายอยูใ่นระดบัต ่า 

ตะกั่ว (Pb) การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน 
(มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั) 

4.79 

คา่สดัสว่นความเสี่ยง (Hazard Quotient : HQ) 0.0 
ระดบัความเสี่ยงการรบัสมัผสั ไม่มีอนัตราย 

สงักะสี (Zn) การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน 
(มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั) 

29.71 

คา่สดัสว่นความเสี่ยง (Hazard Quotient : HQ) 0.0 
ระดบัความเสี่ยงการรบัสมัผสั ไม่มีอนัตราย 

แคดเมียม (Cd) การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน 
(มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั) 

0.00 

 คา่สดัสว่นความเสี่ยง (Hazard Quotient : HQ) 0.0 
 ระดบัความเสี่ยงการรบัสมัผสั ไม่มีอนัตราย 
นิกเกิล (Ni) การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน 

(มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั) 
0.21 

 คา่สดัสว่นความเสี่ยง (Hazard Quotient : HQ) 0.0 
 ระดบัความเสี่ยงการรบัสมัผสั ไม่มีอนัตราย 
แมงกานีส (Mn) การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน 

(มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั) 
61.52 

 คา่สดัสว่นความเสี่ยง (Hazard Quotient : HQ) 0.0 
 ระดบัความเสี่ยงการรบัสมัผสั ไม่มีอนัตราย 
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ตาราง 20 (ตอ่) 

ความเส่ียงการรับสัมผัสของการปนเป้ือนโลหะหนัก 
โครเมียม (Cr) การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน 

(มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั) 
8.63 

คา่สดัสว่นความเสี่ยง (Hazard Quotient : HQ) 0.0 
ระดบัความเสี่ยงการรบัสมัผสั ไม่มีอนัตราย 

สารหน ู(As) การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน 
(มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั) 

0.00 

คา่สดัสว่นความเสี่ยง (Hazard Quotient : HQ) 0.0 
ระดบัความเสี่ยงการรบัสมัผสั ไม่มีอนัตราย 

ภาพรวม การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน 
(มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั) 

18.2 

คา่สดัสว่นความเสี่ยง (Hazard Quotient : HQ) 0.0 
ระดบัความเสี่ยงการรบัสมัผสั ไม่มีอนัตราย 

 
จากตารางท่ี 20 ผลการศึกษาการประเมินความเสี่ยงการรบัสมัผสัของการปนเป้ือน

โลหะหนกัจากการคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ 
อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 77 แห่ง ด้วยเทคนิค X-ray Fluorescence 
Spectrophotometry (XRF) พบว่า ปริมาณทองแดง มีค่าการเขา้สู่ร่างกายทางการรบัประทาน
เท่ากับ 40.63 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวัน ค่าสัดส่วนความเสี่ยงเท่ากับ 0.2 จึงมีความเสี่ยงต่อ 
การรับสัมผัสท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพในระดับต ่า  ปริมาณตะกั่ ว มีค่าการเข้าสู่ร่างกายทาง 
การรบัประทานเท่ากบั 4.79 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวนั ค่าสดัส่วนความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จึงไม่มี
ความเสี่ยงต่อการรบัสัมผัสท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ ปริมาณสังกะสี มีค่าการเขา้สู่ร่างกายทาง 
การรบัประทานเท่ากบั 29.71 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวนั คา่สดัส่วนความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จึงไม่มี
ความเสี่ยงต่อการรบัสัมผัสท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ ปริมาณแคดเมียม มีค่าการเขา้สู่ร่างกาย
ทางการรบัประทานเท่ากบั 0.00 มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั คา่สดัสว่นความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จึงไม่มี
ความเสี่ยงต่อการรบัสมัผสัท่ีมีอนัตรายต่อสขุภาพ ปรมิาณนิกเกิล มีค่าการเขา้สู่รา่งกายทางการ
รบัประทานเท่ากบั 0.21 มิลลกิรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั คา่สดัสว่นความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จงึไม่มีความ
เสี่ยงต่อการรบัสมัผัสท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ ปริมาณแมงกานีส มีค่าการเขา้สู่ร่างกายทางการ
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รบัประทานเท่ากบั 61.52 มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัต่อวนั คา่สดัสว่นความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จึงไม่มีความ
เสี่ยงต่อการรบัสัมผัสท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ ปริมาณโครเมียม มีค่าการเข้าสู่ร่างกายทางการ
รบัประทานเท่ากบั 8.63 มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั คา่สดัสว่นความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จึงไม่มีความ
เสี่ยงต่อการรบัสมัผสัท่ีมีอนัตรายต่อสุขภาพ และปริมาณสารหนู มีค่าการเขา้สู่รา่งกายทางการ
รบัประทานเท่ากบั 0.00 มิลลกิรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั คา่สดัสว่นความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จงึไม่มีความ
เสี่ยงต่อการรบัสัมผัสท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ ท าใหส้ามารถประเมินปริมาณของโลหะหนักท่ี มี
โอกาสปนเป้ือนในสิ่งแวดลอ้มท่ีเสี่ยงต่อการเขา้สู่ร่างกายดว้ยเสน้ทางรบัประทานฝุ่ นดินท่ีมีการ
ปนเป้ือนโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายทางปาก จึงมีค่าเท่ากับ 18.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน 
คา่สดัสว่นความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จงึไมมี่ความเสี่ยงตอ่การรบัสมัผสัท่ีมีอนัตรายตอ่สขุภาพ 

2. ผลการศึกษาการประเมินความเส่ียงการรับสัมผัสของการปนเป้ือนโลหะหนัก 
จากการคัดแยกซากผลิตภัณฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์(เทคนิค Atomic Absorption 
Spectrophotometry : AAS) 

ผลการศกึษาการประเมินความเสี่ยงการรบัสมัผสัของการปนเป้ือนโลหะหนกัจากการ
คัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิค Atomic Absorption 
Spectrophotometry : AAS) จ านวน 8 ชนิด ได้แก่  ทองแดง (Cu) ตะกั่ ว (Pb) สังกะสี  (Zn) 
แคดเมียม (Cd) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) โครเมียม (Cr) และสารหน ู(As) พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ 
อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์จ านวน 77 แห่ง สามารถน ามาวิเคราะหผ์ลได ้ดงันี ้

ตาราง 21 ผลการประเมินความเสี่ยงการรบัสมัผสัของการปนเป้ือนโลหะหนกัจากการคดัแยกซาก
ผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสด์ว้ยเทคนิค AAS 

ความเส่ียงการรับสัมผัสของการปนเป้ือนโลหะหนัก 
ทองแดง (Cu) การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน 

(มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั) 
27.09 

คา่สดัสว่นความเสี่ยง (Hazard Quotient : HQ) 0.1 
ระดบัความเสี่ยงการรบัสมัผสั มีอนัตรายอยูใ่นระดบัต ่า 

ตะกั่ว (Pb) การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน 
(มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั) 

2.02 

คา่สดัสว่นความเสี่ยง (Hazard Quotient : HQ) 0.0 
ระดบัความเสี่ยงการรบัสมัผสั ไม่มีอนัตราย 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

ความเส่ียงการรับสัมผัสของการปนเป้ือนโลหะหนัก 
สงักะสี (Zn) การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน 

(มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั) 
25.78 

 คา่สดัสว่นความเสี่ยง (Hazard Quotient : HQ) 0.0 
 ระดบัความเสี่ยงการรบัสมัผสั ไม่มีอนัตราย 
แคดเมียม (Cd) การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน 

(มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั) 
0.19 

 คา่สดัสว่นความเสี่ยง (Hazard Quotient : HQ) 0.0 
 ระดบัความเสี่ยงการรบัสมัผสั ไม่มีอนัตราย 
นิกเกิล (Ni) การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน 

(มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั) 
0.61 

 คา่สดัสว่นความเสี่ยง (Hazard Quotient : HQ) 0.0 
 ระดบัความเสี่ยงการรบัสมัผสั ไม่มีอนัตราย 
แมงกานีส (Mn) การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน 

(มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั) 
36.76 

 คา่สดัสว่นความเสี่ยง (Hazard Quotient : HQ) 0.0 
 ระดบัความเสี่ยงการรบัสมัผสั ไม่มีอนัตราย 
โครเมียม (Cr) การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน 

(มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั) 
70.70 

คา่สดัสว่นความเสี่ยง (Hazard Quotient : HQ) 0.2 
ระดบัความเสี่ยงการรบัสมัผสั มีอนัตรายอยูใ่นระดบัต ่า 

สารหน ู(As) การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน 
(มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั) 

0.00 

คา่สดัสว่นความเสี่ยง (Hazard Quotient : HQ) 0.0 
ระดบัความเสี่ยงการรบัสมัผสั ไม่มีอนัตราย 

ภาพรวม การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทาน 
(มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั) 

20.40 

 คา่สดัสว่นความเสี่ยง (Hazard Quotient : HQ) 0.0 
 ระดบัความเสี่ยงการรบัสมัผสั ไม่มีอนัตราย 
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จากตารางท่ี 21 ผลการศึกษาการประเมินความเสี่ยงการรบัสมัผสัของการปนเป้ือน
โลหะหนกัจากการคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ 
อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย์ จ านวน 77 แห่ง ดว้ยเทคนิค AAS พบว่าปรมิาณทองแดง 
มีค่าการเขา้สู่ร่างกายทางการรบัประทานเท่ากับ 27.09 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวัน และมีค่า
สดัส่วนความเสี่ยงเท่ากับ 0.1 มีความเสี่ยงต่อการรบัสมัผสั จึงมีอนัตรายต่อสขุภาพในระดบัต ่า 
ปริมาณตะกั่ว มีค่าการเขา้สู่รา่งกายทางการรบัประทานเท่ากบั 2.02 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวนั 
ค่าสัดส่วนความเสี่ยงเท่ากับ 0.0 จึงไม่มีความเสี่ยงต่อการรบัสัมผัสท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ 
ปรมิาณสงักะสี มีคา่การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทานเท่ากบั 25.78 มิลลกิรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั 
คา่สดัสว่นความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จงึไม่มีความเสี่ยงตอ่การรบัสมัผสัท่ีมีอนัตรายตอ่สขุภาพ ปรมิาณ
แคดเมียม มีค่าการเข้าสู่ร่างกายทางการรับประทานเท่ากับ 0.19 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวัน 
ค่าสัดส่วนความเสี่ยงเท่ากับ 0.0 จึงไม่มีความเสี่ยงต่อการรบัสัมผัสท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ 
ปรมิาณนิกเกิล มีค่าการเขา้สู่รา่งกายทางการรบัประทานเท่ากบั 0.61 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวนั 
คา่สดัสว่นความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จงึไม่มีความเสี่ยงตอ่การรบัสมัผสัท่ีมีอนัตรายตอ่สขุภาพ ปรมิาณ
แมงกานีส มีค่าการเข้าสู่ร่างกายทางการรบัประทานเท่ากับ 36.76 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวัน 
คา่สดัสว่นความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จงึไม่มีความเสี่ยงตอ่การรบัสมัผสัท่ีมีอนัตรายตอ่สขุภาพ ปรมิาณ
โครเมียม มีค่าการเข้าสู่ร่างกายทางการรับประทานเท่ากับ 70.70 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวัน 
ค่าสดัส่วนความเสี่ยงเท่ากบั 0.2 จึงมีความเสี่ยงต่อการรบัสมัผสัท่ีมีอนัตรายต่อสขุภาพในระดบัต ่า 
และปรมิาณสารหน ูมีคา่การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทานเท่ากบั 0.00 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัตอ่วนั 
ค่าสัดส่วนความเสี่ยงเท่ากับ 0.0 จึงไม่มีความเสี่ยงต่อการรบัสัมผัสท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ 
เม่ือพิจารณาปริมาณโลหะหนักท่ีตรวจหาดว้ยเทคนิค AAS พบว่ามีค่ามากกว่าวิธีการตรวจหา 
ดว้ยเทคนิค XRF โดยปรมิาณของโลหะหนกัท่ีมีโอกาสปนเป้ือนในสิ่งแวดลอ้มท่ีเสี่ยงต่อการเขา้สู่
ร่างกายดว้ยเสน้ทางรบัประทานฝุ่ นดินท่ีมีการปนเป้ือนโลหะหนักเขา้สู่ร่างกายทางปาก มีค่า
เท่ากบั 20.4 มลิลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั คา่สดัสว่นความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จงึไมมี่ความเสี่ยงตอ่การ
รบัสัมผัสท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ และเม่ือพิจารณาการศึกษาประเมินความเสี่ยงการรบัสัมผัส  
ของการปนเป้ือนโลหะหนักจากการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ดว้ยวิธีการตรวจหาโลหะหนกัดว้ยเทคนิคเอ็กเรยด์ิฟแฟรกชั่นและเทคนิคอะตอมมิกแอดซอรบ์ชนั 
พบว่า การปนเป้ือนโลหะหนักจากการคดัแยกซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่มีความเสี่ยงตอ่การรบัสมัผสัท่ีจะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพในพืน้ท่ีท่ีท าการศกึษา 
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ทัง้นี ้ในภาพรวมผลการศึกษาการประเมินความเสี่ยงการรบัสมัผสัของการปนเป้ือน
โลหะหนักจากการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย เทคนิค X-ray 
Fluorescence Spectrophotometry (XRF) และเทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometry 
(AAS) ไม่มีความเสี่ยงต่อการรบัสัมผัสท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ผลการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการรบัสัมผัสของผู้ประกอบการรา้นรบัซือ้และคัดแยกซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์อยู่ในระดบัไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ผูป้ระกอบการรา้นรบัซือ้
และคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสค์วรสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย  
ส่วนบุคคลขณะปฏิบตัิงานตลอดเวลา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้ไปดูแลการด าเนินงาน  
ใหข้อ้แนะน า รวมถึงตดิตามผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของประชาชนท่ีประกอบกิจการรา้นรบัซือ้
และคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  78 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการประเมินความเสี่ยงการรับสัมผัสสารอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์
เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์และวิธีการจดัการ ในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน์ 
จงัหวดับุรีรมัย ์เก่ียวกบัรูปแบบการรบัซือ้ วิธีการจดัการ ความรู ้ทศันคติ พฤติกรรมในการจดัการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณโลหะหนัก ปนเป้ือนในดินและ
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรบัซือ้และคัดแยกต่อปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดิน และ 
การประเมินความเสี่ยงการรบัสมัผสัของการปนเป้ือนโลหะหนักจากการคดัแยกซากผลิตภณัฑ์
เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์สามารถสรุปไดด้งันี ้

1. สรุปผลการวิจยั 
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวจิัย  
1. ผลการศึกษารูปแบบการรับซือ้ วิธีการจัดการ ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมในการ

จัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย (รอ้ยละ 50.65) และ

เพศหญิง (รอ้ยละ 49.35) ในดา้นอายุกลุ่มตวัอย่างมีอายุระหว่าง 36 - 50 ปี มากท่ีสุด (รอ้ยละ 
42.86) รองลงมามีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี (รอ้ยละ 40.26) อายุ 61 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 9.09) และ
ระหว่าง 21 - 35 ปี (รอ้ยละ 7.79) ตามล าดับ และมีน ้าหนักตัวส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 51 - 70 
กิโลกรมั (รอ้ยละ 67.53) รองลงมามีน า้หนักตัวระหว่าง 31 - 50 กิโลกรมั (รอ้ยละ 24.68) และ
ระหว่าง 71 - 90 กิโลกรมั (รอ้ยละ 7.79) ตามล าดบั โดยมีสถานภาพการอยู่อาศยัในครอบครวั
สูงสุดเป็นหัวหน้าครอบครวั (รอ้ยละ  70.13) และสถานภาพผู้อยู่อาศัย (รอ้ยละ 29.87) และ 
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา  (รอ้ยละ  68.83) รองลงมามีระดับ
การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (รอ้ยละ 25.97) ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า 
(รอ้ยละ 2.60) ระดบัอนปุรญิญาหรอืเทียบเท่า (รอ้ยละ 1.30) และระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 1.30) 
ตามล าดบั ทัง้นี ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจา้ของกิจการ (รอ้ยละ 90.90) และเป็นลกูจา้ง 
(รอ้ยละ 9.10) ตามล าดบั โดยมีระยะเวลาประกอบอาชีพคดัแยกซากผลิตภณัฑม์ากท่ีสดุระหว่าง 
4 - 6 ปี (รอ้ยละ 55.84) รองลงมาระหว่าง 1 - 3 ปี (รอ้ยละ 42.86) และระหว่าง 7 - 10 ปี (รอ้ยละ 
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1.30) ตามล าดับในส่วนของรายไดสุ้ทธิของครอบครวัต่อเดือนพบสูงสุดอยู่ระหว่าง  10,001 - 
20,000 บาท (รอ้ยละ 61.03) รองลงมาต ่ากว่า 10,000 บาท (รอ้ยละ 29.87) และระหว่าง 20,001 
- 30,000 บาท  (รอ้ยละ 9.10) ตามล าดับ  โดยผู้ตอบแบบสอบถามเคยตรวจสุขภาพ  (รอ้ยละ 
94.81) และไม่เคยตรวจสขุภาพ (รอ้ยละ 5.19) และพบว่าไม่มีโรคประจ าตวั (รอ้ยละ 74.03) และ 
มีโรคประจ าตวั (รอ้ยละ 25.97) ตามล าดบั 

ผลการศึกษารูปแบบการรบัซือ้ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนใหญ่รบัซือ้จากผูป้ระกอบการรายใหญ่ (รอ้ยละ 53.25) และรบัซือ้จากบา้นเรือน (รอ้ยละ 
46.75) ในส่วนของวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์ไม่มีมูลค่า  
มีรูปแบบการจัดการซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสส์่วนใหญ่แยกทิง้จากขยะ  
มลูฝอยทั่วไปและใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการจดัการ (รอ้ยละ 74.03) และทิง้รวมกับ
ขยะมูลฝอยทั่ วไป และให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดการ (ร ้อยละ 25.97) 
ผลการศึกษาความรูใ้นการจัดการซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์อยู่ในระดบั
ปานกลาง (X̅ = 2.64, S.D. = 0.11) ทัศนคติในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์อยู่ในระดบัปานกลาง (X̅ = 3.08, S.D. = 0.09) และพฤติกรรมในการจดัการซาก
ผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 2.56, S.D. = 0.12)  

ทัง้นี ้ผูป้ระกอบการรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
พื ้นท่ีต าบลแดงใหญ่ อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรมัย์ มีความสนใจหากหน่วยงาน  
ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาสง่เสรมิในการคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์(รอ้ยละ 100) 
รวมทั้ง ยินดีปฏิบัติตามหากมีกฎหมายเก่ียวกับการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์(รอ้ยละ 100) 

2. ผลการศึกษาปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินบริเวณร้านรับซือ้และคัดแยกซาก
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์ 

2.1 ผลการวิเคราะหป์รมิาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดินดว้ยเทคนิค X-ray Fluorescence 
Spectrophotometry (XRF) 

ผลการศึกษาปรมิาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดินบรเิวณรา้นรบัซือ้และคดัแยกซาก
ผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จงัหวดั
บรุรีมัย ์ด้วยเทคนิค X-ray Fluorescence Spectrophotometry (XRF) ตรวจพบทองแดง จ านวน 
70 แห่ง (รอ้ยละ 90.90) มีค่าสูงสุด 2,030.96 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าต ่าสุด 3.74 มิลลิกรมัต่อ
กิโลกรมั เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานพบว่าเกินค่ามาตรฐานของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
จ านวน 4 แห่ง (รอ้ยละ 5.19) ตรวจพบตะกั่ว จ านวน 13 แห่ง (รอ้ยละ 16.88) มีค่าสงูสดุ 512.42 
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มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าต ่าสดุ 19.57 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน
พบว่าเกินค่ามาตรฐานคณุภาพดินท่ีใชป้ระโยชนเ์พื่อการอยู่อาศยัและเกษตรกรรม ประเทศไทย 
จ านวน 1 แห่ง (รอ้ยละ 1.30) ตรวจพบสงักะสี จ านวน 68 แห่ง (รอ้ยละ 88.31) มีคา่สงูสดุ 768.34 
มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าต ่าสดุ 7.60 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน
พบว่าเกินค่ามาตรฐานของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์จ านวน 1 แห่ง (รอ้ยละ 1.30) ตรวจไม่พบ
แคดเมียม ตรวจพบนิกเกิล จ านวน 3 แห่ง (รอ้ยละ 3.90) มีค่าสงูสดุ 15.23 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 
ค่าต ่าสุด 10.73 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าไม่เกินค่า
มาตรฐานท่ีก าหนด  ตรวจพบแมงกานีส จ านวน 77 แห่ง (รอ้ยละ 100) มีค่าสูงสุด 817.17 
มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าต ่าสดุ 49.17 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน
พบวา่ไม่เกินคา่มาตรฐานท่ีก าหนด ตรวจพบโครเมียม จ านวน 26 แห่ง (รอ้ยละ 33.77) มีคา่สงูสดุ 
83.37 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าต ่าสุด 17.54 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับ 
ค่ามาตรฐานพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด และตรวจไม่พบสารหนู ในดินบริเวณรา้นรบัซือ้
และคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์
จงัหวดับรุรีมัย ์

2.2 ผลการวิเคราะหด์ว้ยเทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) 
ผลการศกึษาปรมิาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดินบรเิวณรา้นรบัซือ้และคดัแยกซาก

ผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จงัหวดั
บุรีรมัย ์ดว้ยเทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) ตรวจพบทองแดง จ านวน 
76 แห่ง (รอ้ยละ 98.70) มีค่าสูงสุด 1,780.36 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าต ่าสุด 0.22 มิลลิกรมัต่อ
กิโลกรมั เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานพบว่าเกินค่ามาตรฐานของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
(intervention value) จ านวน 5 แห่ง (รอ้ยละ 6.49) ตรวจพบตะกั่ว จ านวน 1 แห่ง (รอ้ยละ 1.30) 
มีค่าเท่ากับ 363 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าไม่เกิน  
ค่ามาตรฐานท่ีก าหนด ตรวจพบสังกะสี จ านวน 52 แห่ง (รอ้ยละ 67.53) มีค่าสูงสุด 715.23 
มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าต ่าสดุ 0.38 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน
พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด ตรวจพบแคดเมียม จ านวน 31 แห่ง (รอ้ยละ 40.26) 
มีค่าสงูสดุ 5.26 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าต ่าสดุ 0.06 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั เม่ือน าไปเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด ตรวจพบนิกเกิล จ านวน 27 แห่ง (รอ้ยละ 
35.06) มีค่าสูงสุด 11.79 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ค่าต ่าสุด 0.18 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั เม่ือน าไป
เปรยีบเทียบกบัคา่มาตรฐานพบวา่ไม่เกินคา่มาตรฐานท่ีก าหนด ตรวจพบแมงกานีส จ านวน 77 แห่ง 
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(รอ้ยละ 100) มีค่าสูงสุด 659.22 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม ค่าต ่าสุด 18.27 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม 
เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด ตรวจพบโครเมียม 
จ านวน 77 แห่ง (รอ้ยละ 100) มีคา่สงูสดุ 379.27 มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมั คา่ต ่าสดุ 9.08 มิลลกิรมัตอ่
กิโลกรมั เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานพบว่าเกินค่ามาตรฐานคณุภาพดินท่ีใชป้ระโยชน์
เพื่อการอยูอ่าศยัและเกษตรกรรม ประเทศไทย จ านวน 4 แห่ง (รอ้ยละ 5.19) และตรวจไมพ่บสารหน ู

2.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปรมิาณโลหะหนกัปนเป้ือนในดินบริเวณ
รา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง เทคนิค X-ray Fluorescence Spectrophotometry 
(XRF) กับ เทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) พบว่า ปริมาณทองแดง 
ตะกั่ว สังกะสี ไม่มีความแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และปริมาณแคดเมียม 
นิกเกิล แมงกานีสโครเมียม แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และปริมาณสารหนู 
ไม่สามารถวิเคราะหค์วามแตกตา่งไดเ้น่ืองจากตรวจไมพ่บ 

3. ผลการศึกษาการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรับซื้อ และวิธีการ
จัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกสต์อ่ปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดนิ 

3.1 ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการรบัซือ้ซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิ เล็กทรอนิกส์ต่อปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินด้วยเทคนิค X-ray Fluorescence 
Spectrophotometry (XRF) พบว่า รูปแบบการรับซื ้อ (รับซื ้อจากบ้านเรือน และรับซื ้อจาก
ผูป้ระกอบการรายใหญ่) ไมมี่ความสมัพนัธก์นักบัปรมิาณทองแดง ตะกั่ว สงักะสี นิกเกิล แมงกานีส 
และโครเมียม ในดินบรเิวณรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และ
ไม่สามารถหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรบัซือ้ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสต์อ่ปรมิาณแคดเมียม และสารหนไูด ้เน่ืองจากตรวจไมพ่บ 

3.2 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างวิธีการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิ เล็กทรอนิกส์ท่ี ไม่ มีมูลค่าต่อปริมาณโลหะหนัก ปนเป้ือนในดินด้วยเทคนิค  X-ray 
Fluorescence Spectrophotometry (XRF) พบว่า วิธีการจัดการ (ทิง้รวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป
และใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลด าเนินการจดัการ แยกทิง้จากขยะมลูฝอยทั่วไป และใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดการ และทิง้ในพืน้ท่ีของตนเอง) มีความสัมพันธ์กันเชิงลบกับ
ปริมาณแมงกานีส  ในดินบริเวณรา้นรับซือ้และคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จังหวดับุรีรมัย์ ท่ีระดบันัยส าคญั 
ทางสถิติ 0.05 และไม่มีความสมัพนัธก์นักบัปรมิาณทองแดง ตะกั่ว สงักะสี นิกเกิล และโครเมียม 
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ในดินบริเวณรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบล 
แดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และไม่สามารถ
หาค่าความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการรบัซือ้ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ตอ่ปรมิาณแคดเมียม และสารหนไูด ้เน่ืองจากตรวจไมพ่บ 

3.3 ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการรบัซือ้ซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิ เล็กทรอนิกส์ต่อปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินด้วยเทคนิค  Atomic Absorption 
Spectrophotometry (AAS) พบว่า  รูปแบบการรับ ซื ้อ  (รับ ซื ้อจากบ้าน เรือน  และรับ ซื ้อ 
จากผูป้ระกอบการรายใหญ่) มีความสมัพนัธก์นัเชิงลบ กบัปรมิาณโครเมียม ในดินบรเิวณรา้นรบั
ซือ้และคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอ  
บา้นใหม่ไชยพจน ์จงัหวดับุรีรมัย ์ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และไม่มีความสมัพนัธก์ันกับ
ปริมาณทองแดง ตะกั่ ว สงักะสี แคดเมียม นิกเกิล และแมงกานีส ในดินบริเวณรา้นรบัซือ้และ 
คดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์
จงัหวดับรุรีมัย ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และไม่สามารถหาคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งรูปแบบ
การรบัซือ้ซากผลิตภณัฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสต์่อปริมาณสารหนูได ้เน่ืองจากตรวจ  
ไม่พบ 

3.4 ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งวิธีการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ท่ี ไม่ มีมูลค่าต่อปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในดินด้วยเทคนิค  Atomic 
Absorption Spectrophotometry (AAS) พบว่า วิธีการจดัการ (ทิง้รวมกับขยะมลูฝอยทั่วไป และ
ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดการ แยกทิง้จากขยะมูลฝอยทั่วไป และให้องคก์าร
บริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดการ และทิง้ในพืน้ท่ีของตนเอง) มีความสัมพันธ์กันกับปริมาณ
สังกะสี แคดเมียม นิกเกิล และโครเมียม ในดินบริเวณรา้นรบัซือ้และคัดแยกซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จังหวดับุรีรมัย์ 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และไม่มีความสัมพันธ์กันกับปริมาณทองแดง ตะกั่ ว และ
แมงกานีส ในดินบริเวณรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จังหวัดบุรีรมัย์ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
และไม่สามารถหาค่าความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการรบัซือ้ซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสต์อ่ปรมิาณสารหนไูด ้เน่ืองจากตรวจไม่พบ 
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4. ผลการศึกษาการประเมินความเส่ียงการรับสัมผัสของการปนเป้ือนโลหะหนักจาก
การคัดแยกซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์ 

4.1 ผลการศึกษาการประเมินความเสี่ยงการรบัสมัผัสของการปนเป้ือนโลหะหนัก  
จากการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอ  
บ้าน ใหม่ ไชยพจน์  จั งห วัดบุ รี รัม ย์  จ าน วน  77 แห่ ง  ด้วย เทคนิ ค  X-ray Fluorescence 
Spectrophotometry (XRF) พบว่าปริมาณทองแดง มีค่าการเขา้สู่ร่างกายทางการรบัประทาน
เท่ากับ 40.63 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวัน ค่าสัดส่วนความเสี่ยงเท่ากับ 0.2 จึงมีความเสี่ยงต่อ 
การรับสัมผัสท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพในระดับต ่า ปริมาณตะกั่ ว มีค่าการเข้าสู่ร่างกายทาง  
การรบัประทานเท่ากบั 4.79 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวนั ค่าสดัส่วนความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จึงไม่มี
ความเสี่ยงต่อการรบัสัมผัสท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ ปริมาณสังกะสี มีค่าการเขา้สู่ร่างกายทาง  
การรบัประทานเท่ากบั 29.71 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวนั คา่สดัส่วนความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จึงไม่มี
ความเสี่ยงต่อการรบัสัมผัสท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ ปริมาณแคดเมียม มีค่าการเขา้สู่ร่างกาย
ทางการรบัประทานเท่ากับ 0.00 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวัน ค่าสัดส่วนความเสี่ยงเท่ากับ 0.0 
จึงไม่มีความเสี่ยงต่อการรบัสมัผสัท่ีมีอนัตรายต่อสขุภาพ ปริมาณนิกเกิล มีค่าการเขา้สู่รา่งกาย
ทางการรบัประทานเท่ากับ 0.21 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวัน ค่าสัดส่วนความเสี่ยงเท่ากับ 0.0 
จงึไม่มีความเสี่ยงตอ่การรบัสมัผสัท่ีมีอนัตรายตอ่สขุภาพ ปรมิาณแมงกานีส มีคา่การเขา้สูร่า่งกาย
ทางการรบัประทานเท่ากับ 61.52 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวนั ค่าสดัส่วนความเสี่ยงเท่ากับ 0.0 
จึงไม่มีความเสี่ยงต่อการรบัสมัผสัท่ีมีอนัตรายต่อสขุภาพ ปรมิาณโครเมียม มีค่าการเขา้สู่รา่งกาย
ทางการรบัประทานเท่ากับ 8.63 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวัน ค่าสัดส่วนความเสี่ยงเท่ากับ 0.0 
จึงไม่มีความเสี่ยงต่อการรบัสัมผัสท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ และปริมาณสารหนู มีค่าก ารเขา้สู่
รา่งกายทางการรบัประทานเท่ากบั 0.00 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวนั ค่าสดัส่วนความเสี่ยงเท่ากบั 
0.0 จึงไม่มีความเสี่ยงต่อการรบัสัมผัสท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ ท าให้สามารถประเมินปริมาณ  
ของโลหะหนักท่ีมีโอกาสปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อมท่ีเสี่ยงต่อการเข้าสู่ร่างกายด้ วยเส้นทาง
รบัประทานฝุ่ นดินท่ีมีการปนเป้ือนโลหะหนกัเขา้สู่รา่งกายทางปาก จึงมีค่าเท่ากบั 18.2 มิลลิกรมั
ตอ่กิโลกรมัต่อวนั คา่สดัส่วนความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จึงไม่มีความเสี่ยงต่อการรบัสมัผสัท่ีมีอนัตราย
ตอ่สขุภาพ 

4.2 ผลการศึกษาการประเมินความเสี่ยงการรบัสมัผัสของการปนเป้ือนโลหะหนัก  
จากการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์พืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอ  
บา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์จ านวน 77 แห่ง ดว้ยเทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometry 
(AAS) พบวา่ปรมิาณทองแดง มีคา่การเขา้สูร่า่งกายทางการรบัประทานเท่ากบั 27.09 มิลลกิรมัตอ่
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กิโลกรมัต่อวนั และมีค่าสดัส่วนความเสี่ยงเท่ากบั 0.1 มีความเสี่ยงต่อการรบัสมัผสั จึงมีอนัตราย
ต่อสุขภาพในระดับต ่า ปริมาณตะกั่ว มีค่าการเขา้สู่ร่างกายทางการรบัประทานเท่ากับ 2.02 
มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั คา่สดัสว่นความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จึงไม่มีความเสี่ยงตอ่การรบัสมัผสัท่ีมี
อันตรายต่อสุขภาพ ปริมาณสังกะสี  มีค่าการเขา้สู่ร่างกายทางการรบัประทานเท่ากับ 25.78 
มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั คา่สดัสว่นความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จึงไม่มีความเสี่ยงตอ่การรบัสมัผสัท่ีมี
อันตรายต่อสุขภาพ ปริมาณแคดเมียม มีค่าการเขา้สู่ร่างกายทางการรบัประทานเท่ากับ 0.19 
มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั คา่สดัสว่นความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จึงไม่มีความเสี่ยงตอ่การรบัสมัผสัท่ีมี
อันตรายต่อสุขภาพ ปริมาณนิกเกิล มีค่าการเข้าสู่ร่างกายทางการรบัประทานเท่ากับ 0.61 
มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั คา่สดัสว่นความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 จึงไม่มีความเสี่ยงตอ่การรบัสมัผสัท่ีมี
อนัตรายต่อสุขภาพ ปริมาณแมงกานีส มีค่าการเขา้สู่รา่งกายทางการรบัประทานเท่ากับ 36.76 
มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั คา่สดัสว่นความเสี่ยงเท่ากับ 0.0 จึงไม่มีความเสี่ยงตอ่การรบัสมัผสัท่ีมี
อันตรายต่อสุขภาพ ปริมาณโครเมียม มีค่าการเขา้สู่ร่างกายทางการรบัประทานเท่ากับ 70.70 
มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวนั ค่าสดัส่วนความเสี่ยงเท่ากับ 0.2 จึงมีความเสี่ยงต่อการรบัสมัผสัท่ีมี
อนัตรายต่อสุขภาพในระดับต ่า และปริมาณสารหนู มีค่าการเขา้สู่ร่างกายทางการรบัประทาน
เท่ากับ 0.00 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมัต่อวนั ค่าสดัส่วนความเสี่ยงเท่ากับ 0.0 จึงไม่มีความเสี่ยงต่อ 
การรบัสมัผสัท่ีมีอนัตรายต่อสขุภาพ เม่ือพิจารณาปริมาณโลหะหนกัท่ีตรวจหาดว้ยเทคนิค AAS 
พบว่ามีคา่มากกว่าวิธีการตรวจหาดว้ยเทคนิค XRF โดยปรมิาณของโลหะหนกัท่ีมีโอกาสปนเป้ือน
ในสิ่งแวดลอ้มท่ีเสี่ยงตอ่การเขา้สูร่า่งกายดว้ยเสน้ทางรบัประทานฝุ่ นดินท่ีมีการปนเป้ือนโลหะหนกั
เขา้สูร่า่งกายทางปาก มีคา่เท่ากบั 20.4 มิลลกิรมัตอ่กิโลกรมัตอ่วนั คา่สดัสว่นความเสี่ยงเท่ากบั 0.0 

อภปิรายผล 
จากผลการศึกษาการประเมินความเสี่ยงการรบัสมัผสัสารอนัตรายจากซากผลิตภณัฑ์

เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์และวิธีการจดัการ ในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน์ 
จังหวัดบุรีรมัย ์ดว้ยวิธี XRF ตรวจพบทองแดง ตะกั่ว สังกะสี นิกเกิล แมงกานีส และโครเมียม 
ตรวจไม่พบแคดเมียม และสารหน ูและเมื่อใชเ้ทคนิค AAS ตรวจพบทองแดง ตะกั่ว สงักะสี นิกเกิล 
แมงกานีส โครเมียม และแคดเมียม ตรวจไม่พบสารหนู ในดินบริเวณรา้นรบัซือ้และคัดแยก  
ซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยตรวจพบปรมิาณสารโลหะหนกัในบรเิวณจดุ
เก็บตัวอย่าง WEEE 48 WEEE 63 และ WEEE 74 ในปริมาณสูง ไดแ้ก่ ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี 
แมงกานีส และโครเมียม เน่ืองจากบริเวณจุดเก็บตวัอย่างดงักล่าวมีการคดัแยกซากผลิตภณัฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์ประเภท แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์จอโทรทศัน ์คอมพิวเตอร ์
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และแบตเตอรี่ บนพืน้ดิน ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (เพ็ญโฉม แซ่ตัง้, สกุรานต ์โรจนไพร
วงศ์, วลัยพร มุขสุวรรณ , และ สุภาวดี ประทุมชาต, 2552) ท่ีได้ท าการศึกษาผลกระทบและ
แสวงหาแนวทางการจดัการขยะอย่างมีส่วนรว่ม กรณี ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆอ้งชยั จงัหวดั
กาฬสินธุ์ ตรวจพบตะกั่ ว แคดเมียม นิกเกิล แมงกานีส สารหนู ในดินในพื ้นท่ีคัดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส ์และรายงานผลการตรวจสอบการปนเป้ือนของโลหะหนกัจากการประกอบกิจการ
ถอดแยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ในพื ้นท่ีแหล่งชุมชนปี 2563 ของ 
กรมควบคุมมลพิษ ตรวจพบ ทองแดง ตะกั่ว แมงกานีส และโครเมียม ในบริเวณบา้นเรือนของ 
ผูป้ระกอบกิจการถอดแยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์บริเวณพืน้ท่ีต  าบล  
แดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคณุภาพดนิท่ีใชป้ระโยชน์
เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2563a) ทั้งนี ้ในส่วนของการประเมิน 
การรบัสมัผสัสารอนัตรายจากซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการ
รา้นรบัซือ้และคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ดว้ยเทคนิค XRF และ
เทคนิค AAS พบว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการรบัสมัผสัท่ีมีอนัตรายต่อสขุภาพจากโอกาสการสมัผสั  
ฝุ่ นของโลหะหนักหรือการปนเป้ือนของโลหะหนักในอาหารแล้วรับประทานเข้าไปทางปาก 
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ (คคนานต ์โกญจนาวรรณ และคนอ่ืน ๆ, 2563) ท่ีท าการศกึษา
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของผูร้ือ้แยกขยะอิเล็กทรอนิกสท่ี์สัมผัสโลหะหนักผ่านทาง
ผิวหนงัในจงัหวดับุรีรมัย ์ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสขุภาพจากการสมัผสัผ่านมือทัง้สองขา้ง
ของโลหะหนักท่ีจัดเป็นสารไม่ก่อมะเร็ง ยงัไม่พบโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยพบ 
ผูป้ระกอบกิจการถอดแยกซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสไ์ม่มีการสวมอุปกรณ์
ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล  

อย่างไรก็ตามถึงแมผ้ลการประเมินความเสี่ยงต่อการรบัสมัผสัของผูป้ระกอบการรา้นรบั
ซือ้และคดัแยกซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์อยู่ในระดบัไม่เป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพ แต่จากการสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกสด์ว้ยแบบสอบถาม พบวา่ ผูป้ระกอบการมีความรู ้ทศันคติ และพฤตกิรรมในการ
จดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับ
ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการรา้นรบัซือ้และคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จึงเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อ  
องค์ความรูเ้ก่ียวกับความเป็นอันตรายจากสารโลหะหนักท่ีเป็นองค์ประกอบในผลิต ภัณฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าแต่ละชนิด และการปฏิบตัิตนท่ีถูกสขุลกัษณะ รวมทัง้ใชว้ิธีการ คดัแยก ย่อย และ
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เผาหลอมซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ดว้ยวิธีการแบบดัง้เดิมของชมุชนท่ีมกั
เทกองซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีผ่านการคดัแยกท่ีไม่มีมลูค่าลงบนพืน้ดินบรเิวณท่ีพกัอาศยั 
พืน้ท่ีเกษตรกรรม และรกรา้งท่ีเป็นท่ีดินส่วนบุคคล แยกย่อยแผงวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ดว้ยวิธีการเผาหลอมโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบตัิงาน ซึ่งเป็นสาเหตุ
ส  าคญัท่ีท าใหส้่วนประกอบท่ีมีโลหะหนกัในแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสมี์การเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส 
โลหะหนัก ฝุ่ นของโลหะหนัก รวมถึงวัสดุอุปกรณ์บางชนิดเม่ือสัมผัสกับความชืน้แลว้สามารถ  
เกิดการรั่วซึมปนเป้ือนของโลหะหนักลงสู่พืน้ดิน เกิดการสะสมและตกคา้งเป็นระยะเวลานาน  
ในสิ่งแวดลอ้มท าใหป้ระชาชนในพืน้ท่ี ผูป้ระกอบการและแรงงานในรา้นรบัซือ้และคดัแยกซาก
ผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสมี์โอกาสรบัสมัผสัโลหะหนกัเหลา่นัน้แลว้เกิดเป็นความ
เสี่ยงตอ่สขุภาวะของประชาชนทัง้แบบเฉียบพลนั หรอืเรือ้รงั หรอืมีโอกาสเป็นมะเรง็ไดใ้นระยะยาว 

อนึ่ง ถึงแมว้่ายงัไม่พบโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสารโลหะหนกั แต่สาร
โลหะหนกับางชนิดอาจสง่ผลตอ่ผูป้ระกอบการรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีโรคประจ าตัวให้โรคเกิดความรุนแรกของโรคขึน้ไดห้ากไดร้บัการสะสม 
ของสารโลหะหนกัเป็นระยะเวลายาวนาน อาทิ ตะกั่ว มีผลต่อโรคไต ระบบโลหิต โรคกระดกู และ
โรคไทรอยด ์สงักะสี มีผลต่อโรคตบั และโรคไต ทองแดง มีผลต่อระบบโลหิต และแมงกานีส มีผล
ต่อระบบปอด เป็นตน้ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา  
ควรปรบัปรุงสถานท่ีคดัแยกใหถู้กสุขลักษณะไม่ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนของสารโลหะหนักลงสู่
สิ่งแวดลอ้ม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้ไปดแูลการด าเนินงาน ใหข้อ้แนะน า รวมถึงติดตาม
ผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของประชาชนท่ีประกอบกิจการรา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑ์
เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสอ์ยา่งสม ่าเสมอ 

ทั้งนี ้ เพื่อให้การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประสบ
ความส าเร็จและมีความยั่งยืน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดับทอ้งถ่ิน อาทิ องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลสามารถด าเนินการเบือ้งตน้ โดยการใหค้วามส าคญักบั
แผนและนโยบาย การรณรงค ์ประชาสมัพนัธ ์สรา้งการรบัรูใ้หแ้ก่ประชาชนผูป้ระกอบกิจการรา้น
รบัซือ้และคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสเ์ก่ียวกับวิธีการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์เหมาะสม จัดให้มีศูนยก์ารเรียนรูชุ้มชนตน้แบบ  
ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง รวมทั้งออกกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ส าหรบัใชบ้ริหารจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์และ  
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จดัใหมี้การจัดเก็บค่าก าจดัซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์ไม่มีมูลค่าส าหรบั
น ามาใช้เป็นต้นทุนในการจัดการโดยอาจคิดอัตราค่าบริการในรูปแบบการชั่ งน ้าหนักซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์ไม่มีมูลค่าเพื่อเป็นการกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการ  
น าซากผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสเ์ขา้สูร่ะบบการจดัการมากยิ่งขึน้ 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาการประเมินความเสี่ยงการรบัสมัผสัสารอนัตรายจากซากผลิตภณัฑ์

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์และวิธีการจดัการ ในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์
จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสท่ี์เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของผูป้ระกอบรา้นรบัซือ้และคดัแยก
ซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้ 

1. การประเมินความเสี่ยงต่อการรบัสมัผสัของผูป้ระกอบการรา้นรบัซือ้และคดัแยกซาก
ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์อยู่ในระดบัไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพแต่ผูป้ระกอบการ
รา้นรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ควรมีการเฝ้าระวงัและ
ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้ไปใหค้  าแนะน าการใชอ้ปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล
ต่อผู้ประกอบการรับซื ้อและคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์ 
อย่างสม ่าเสมอ  รวมทั้ง ควรน าผลการวิจัยฉบับนี ้ ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้น  าชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น อาสาสมคัรพิทักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มหมู่บา้น และ
ประชาชน เก่ียวกับผลกระทบ วิธีการจัดการ และแนวทางปฏิบตัิท่ีถูกตอ้งเพื่อลดผลกระทบต่อ
สขุภาพอนามยั และสิ่งแวดลอ้มจากการประกอบอาชีพคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์ 

3. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจัดให้ผู้ประกอบการรบัซือ้และคัดแยกซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสมี์การตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งเฝ้าระวัง
สุขภาพอนามัยของประชาชน ท่ี เกิดจากการประกอบกิจกรรมถอดแยกและรีไซ เคิ ล  
ขยะอิเล็กทรอนิกสอ์ย่างไม่ถูกตอ้ง เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยใหด้  าเนินการ
อยา่งตอ่เน่ือง 

4. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจัดให้มีสถานก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสท่ี์ไม่มีมลูค่าแยกออกจากสถานท่ีก าจดัขยะมลูฝอยทั่วไปเพื่อปอ้งกนัการลกัลอบทิง้
ในพืน้ท่ีสาธารณะ และสถานท่ีฝังกลบมลูฝอยทั่วไป ซึง่สง่ผลใหง้่ายตอ่การจดัการ 
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5. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจัดใหร้ะบบการตรวจสอบเสน้ทางการน าซากผลิตภัณฑ์
เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสเ์ขา้มาด าเนินการในพืน้ท่ี 

6. ภาครัฐควรเร่งให้มีการออกกฎหมายเฉพาะในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์เพื่ อควบคุมให้มีการจัดการอย่างถูกตอ้งและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ เฝา้ระวงัการปนเป้ือนมลพิษและลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม  

7. ส  าหรับผู้วิจัย ท่ีจะท าการศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสของ
ผูป้ระกอบการรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสใ์นพืน้ท่ีต  าบล 
แดงใหญ่ อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรมัย ์ควรศึกษาในเชิงลึกดา้นสาเหตุของปัญหา
สุขภาพของของผูป้ระกอบรบัซือ้และคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ในประเด็นการเกิดโรคท่ีเก่ียวกบัโลหะหนกัและสารเคมีท่ีเกิดจากกิจกรรมดงักลา่ว เพื่อใหไ้ดข้อ้มลู
ในเชิงลึกส าหรบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปใชใ้นการด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ พิจารณาการใชเ้ทคนิคในการวิเคราะหท่ี์เหมาะสม ซึง่จากการวิจยั
ในครัง้นี ้ผู้วิจัยเสนอให้ใช้เทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometry ในการวิเคราะห์เน่ือง 
จากเทคนิคดงักลา่วเป็นการสกดัตวัอย่างดินโดยใชก้รดเขม้ขน้ซึง่จะสามารถสกดัสารโลหะหนกัได้
มากกว่าการวิ เคราะห์ด้วยเทคนิค  X-ray Fluorescence Spectrophotometry และสามารถ
วิเคราะหห์าปรมิาณสารโลหะหนกัท่ีมีปรมิาณนอ้ยไดด้ีกว่า ดงันัน้วิธีการวิเคราะหห์าปรมิาณโลหะ
หนักด้วยเทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometry มีความเหมาะสมในการใช้ติดตาม
ตรวจสอบตวัอยา่งทางดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีมีความละเอียดและแม่น 
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1. แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง การศึกษาการประเมินความเส่ียงการรับสัมผัสสารอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอเิล็กทรอนิกสแ์ละวธีิการจัดการ 
 
ค าชีแ้จง แบบสอบถามมีทัง้หมด 6 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มลูการรบัซือ้ซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
 ตอนท่ี 3 ขอ้มลูความรู ้ทศันคติ และพฤติกรรมในการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์
 ตอนท่ี 4 ปัญหาท่ีเกิดจากซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์

ตอนท่ี 5 ความประสงคใ์นการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
ตอนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
  1) ชาย    2) หญิง 

2. อาย ุ  โปรดระบ…ุ………ปี 
3. น า้หนกัตวั โปรดระบ…ุ………กิโลกรมั 
4. สถานภาพในครอบครวั 
   1) หวัหนา้ครอบครวั   2) ผูอ้าศยั 
   3) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ......................................    
5. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
   1) ประถมศกึษา      2) มธัยมศกึษาตอนตน้ 
   3) มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า  4) อนปุรญิญาหรอืเทียบเท่า 
   5) ปรญิญาตร ี      6) อ่ืน ๆ(ระบ)ุ.......................... 
6. ต าแหน่งงาน 

 1) เจา้ของกิจการ    2) ลกูจา้ง 
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7. ท่านประกอบอาชีพคดัแยกซากเครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสม์าแลว้ก่ีปี 
 1) นอ้ยกวา่ 1 ปี    2) 1-3 ปี 
 3) 4-6 ปี     4) 7-10 ปี 
 5) 11 – 15 ปี    6) 16 ปีขึน้ไป 

8. ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน....................ชั่วโมง/วนั 
9. ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน....................วนั/สปัดาห ์
10. รายไดส้ทุธิของครอบครวัตอ่เดือน 

 1) ต ่ากวา่ 10,000 บาท   2) 10,000 - 20,000 บาท 
 3) 20,001 - 30,000 บาท   4) 30,001 - 40,000 บาท 
 5) 40,001 บาท ขึน้ไป 

11. ท่านเคยตรวจสขุภาพหรอืไม่ 
 1) เคย     2) ไม่เคย 

12. ท่านมีโรคประจ าตวัหรอืไม่ 
 1) มี (ระบ)ุ......................................  2) ไม่มี 

 

ตอนที ่2 ข้อมูลการรับซือ้ซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกสเ์พือ่คัดแยก 
1) รูปแบบการรับซือ้ 

 1.1) รบัซือ้จากบา้นเรอืน   1.2) รบัซือ้จากผูป้ระกอบการรายใหญ่ 
 1.3) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ...................................... 

2) ชนิดของซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกสท์ีรั่บซือ้เพือ่คัดแยก 

 2.1) โทรทศัน ์   ปรมิาณ..............................ตนั/เดือน 
 2.2) ตูเ้ย็น     ปรมิาณ..............................ตนั/เดือน 
 2.3) เครือ่งซกัผา้    ปรมิาณ..............................ตนั/เดือน 
 2.4) เครือ่งปรบัอากาศ   ปรมิาณ..............................ตนั/เดือน 
 2.5) คอมพวิเตอร ์   ปรมิาณ..............................ตนั/เดือน 
 2.6) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ................................ปรมิาณ..............................ตนั/เดือน 
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3) การจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกสห์ลังจากการคัดแยก 
 3.1) ทิง้รวมกบัขยะมลูฝอยทั่วไป และใหอ้งคก์ารบรกิารสว่นต าบลด าเนินการจดัการ 
 3.2) แยกทิ ้งจากขยะมูลฝอยทั่ วไป และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ด าเนินการจดัการ 
 3.3) ทิง้ในพืน้ท่ีของตนเอง 
 3.4) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ...................................................................................... 

ตอนที ่3 ข้อมูลความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรมในจัดการคัดแยกซากผลิตภัณฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์

1) ความรู้ในการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกบัความรูข้องท่านมากท่ีสดุเพียงขอ้เดียว 
  ระดบั 5 หมายถึง ความรูอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
  ระดบั 4 หมายถึง ความรูอ้ยูใ่นระดบัมาก 
  ระดบั 3 หมายถึง ความรูอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึง ความรูอ้ยูใ่นระดบันอ้ย 
  ระดบั 1 หมายถึง ความรูอ้ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

ล าดบั ความรู้ในการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
ระดบัความรู้ 

5 4 3 2 1 
1. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์หมายถึง ผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกสท่ี์ช ารุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใชง้านหรือไม่เป็นท่ี
ตอ้งการอีกตอ่ไป 

     

2. ของเสียท่ีเกิดจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสมี์สารโลหะ
หนกัอนัตราย เช่น สารตะกั่ว ปรอท แคดเมียม เป็นตน้ 

     

3. สารตะกั่วในซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสเ์ม่ือสะสมในรา่งกาย
จะส่งผลต่อการพฒันาของสมองของเด็ก และการเจรญิเติบโต และสามารถสะสม
ไดใ้นสิ่งแวดลอ้มสง่ผลตอ่การเจรญิเติบโตของพืชและสตัว ์

     

4. สารปรอทในซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสเ์ม่ือก่อใหเ้กิดพิษ 
ตอ่สมอง ไต และระบบทางเดินอาหาร และระคายเคืองผิวหนงัและตา 

     

5. สารแคดเมียมในซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสเ์ม่ือสะสม  
ในรา่งกายจะสง่ผลตอ่พฒันาการของเด็กและสตรมีีครรภ ์
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ล าดบั ความรู้ในการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
ระดบัความรู้ 

5 4 3 2 1 
6. สารโลหะหนักในซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสส์ามารถ

ปนเป้ือนสูด่ิน แหลง่น า้ อากาศ ได ้
     

7. ของเสียท่ีเกิดจากซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสไ์ม่ควรน า  
มาท าลายและเผา เพราะจะท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดลอ้ม และสุขภาพ
อนามยั 

     

8. ซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสค์วรคดัแยกออกจากขยะมูลฝอย
ทั่วไป 

     

9 การคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสต์อ้งสวมใสถ่งุมือ 
และผา้ปิดจมกู/ปาก เพื่อปอ้งกนัสารพิษเขา้สูร่า่งกาย 

     

10. ซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสมี์ส่วนประกอบของโลหะท่ีมี
มลูคา่ เช่น ทองค า ทองแดง อะลมูิเนียม เป็นตน้ 

     

 

2) ทศันคตใินการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสดุเพียงขอ้เดียว 
  ระดบั 5 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

ระดบั 4 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

ล าดบั 
ทศันคตใินการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์
ระดับความเหน็ 

5 4 3 2 1 
1. ควรใชห้ลักการการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทีเกิดจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช ้

ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
     

2. ควรคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสอ์อกจากขยะ
มลูฝอยทั่วไปก่อนทิง้ เพื่อใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลด าเนินการจดัการตอ่ไป 

     

3. การคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ควรสวมใส่ถงุมือ
ผา้ปิดจมกู/ปาก เพื่อปอ้งกนัอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยั 
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ล าดบั 
ทศันคตใินการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์
ระดับความเหน็ 

5 4 3 2 1 
4. การคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกสใ์นบรเิวณพืน้ท่ี

โลง่แจง้จะสง่ผลใหส้ารพิษปนเป้ือนสูส่ิ่งแวดลอ้ม 
     

5. การคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท่ี์ถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

     

6. การคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นหนา้ท่ีของ
พนกังานเก็บขยะขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

     

7. การเผาซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์เพื่อใหไ้ดโ้ลหะท่ีมี
มลูคา่ จะสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

     

8. หากองคก์ารบริการหารส่วนต าบลด าเนินการเก็บค่าธรรมเนียมในการ
ก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะส่งผลให้การจัดการ 
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
มากยิ่งขึน้ 

     

9. หากองคก์ารบรกิารหารสว่นต าบลก าหนดใหมี้การรวมกลุม่กนัเพื่อประกอบกิจการ 
ณ สถานท่ีท่ีก าหนด จะส่งผลใหปั้ญหาสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพอนามยัท่ีเกิด
จากการคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสล์ดนอ้ยลง 

     

10. การประชาสัมพันธ์ให้ความรูใ้นการคัดแยกซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
จะช่วยสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในการคดัแยกซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการมากยิ่งขึน้ 

     

 

3) พฤตกิรรมในการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกบัพฤตกิรรมของท่านมากท่ีสดุเพียงช่องเดียว 
  ระดบั 5 หมายถึง ปฏิบตัิทกุครัง้ 

ระดบั 4 หมายถึง ปฏิบตัิเกือบทกุครัง้ 
ระดบั 3 หมายถึง ปฏิบตัิเสมอ 
ระดบั 2 หมายถึง ปฏิบตัินาน ๆ ครัง้ 
ระดบั 1 หมายถึง ไมเ่คยปฏิบตัิหรอืแทบไม่ปฏิบตัิ 
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ล าดบั 
พฤตกิรรมในการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์
ระดับพฤตกิรรม 

5 4 3 2 1 
1. ท่านน าซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ  ท่ีไม่สามารถ 

ขายไดแ้ยกออกจากขยะมลูฝอยทั่วไปก่อนน าไปทิง้  
     

2. ท่านมีการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีสามารถขายไดอ้อกจากซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสอ่ื์น ๆ 
ท่ีไม่สามารถขายได ้

     

3. ท่านคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสใ์นบรเิวณ 
ท่ีมีหลงัคามิดชิด และพืน้คอนกรตี 

     

4. ท่านคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสบ์ริเวณ
พืน้ดนิในพืน้ท่ีของท่าน 

     

5. ท่านจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสห์ลงัจาก  
คัดแยกแล้วใส่ถุงหรือภาชนะท่ีมิดชิดและติดฉลากแสดงข้อความ 
“ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
มองเห็นไดช้ดัเจนก่อนน าไปทิง้ 

     

6. ท่านจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสห์ลงัจาก  
คดัแยกแลว้ไวใ้นจดุเฉพาะท่ีแยกออกจากพืน้ท่ีใชป้ระโยชนอ่ื์น ๆ เพื่อรอ
ทิง้ในจดุรวบรวมขยะขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

     

7. ท่านเก็บรวบรวมซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสห์ลงัจาก
คดัแยกแลว้ไวใ้หไ้ดจ้  านวนมากก่อนน าไปทิง้ 

     

8. ท่านสวมถุงมือ ผา้ปิดจมกู/ปากทุกครัง้ก่อนการคดัแยกซากผลิตภณัฑ์
เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์

     

9. ท่านมีการเผาซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อใหไ้ด้
โลหะท่ีมีมลูคา่ 

     

10. ท่านให้ความร่วมมือกับองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างดีในการ
จดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
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ตอนที ่4 ปัญหาทีเ่กิดจากการคัดแยกซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

ตอนที ่5 ความประสงคใ์นการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
1) หากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมในการคัดแยกซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกสส์นใจหรือไม่ 

 1) สนใจ  

เพราะ………………………………..………………………………………

.…...….……………………………………………………………………………………………… 

 2) ไม่สนใจ  

เพราะ………………………………..………………………………………

.…...….……………………………………………………………………………………………… 
2) หากมีกฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยกซากผลิตภัณฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทา่นยนิดทีีจ่ะปฏิบัตติามหรือไม่ 

 1) ยินดีปฏิบตัิตาม 

เพราะ………………………………..………………………………………

.…...….……………………………………………………………………………………………… 

 2) ไม่ยินดท่ีีจะปฏิบตัิตาม 

เพราะ………………………………..………………………………………

.…...….……………………………………………………………………………………………… 
ตอนที ่6 ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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2. ผลการตรวจสอบความเทีย่งตรงของเคร่ืองมือวิจัย (IOC) 
 

แบบตรวจสอบความเทีย่งตรงของเคร่ืองมือวิจัย 
เร่ือง การศึกษาการประเมินการรับสัมผัสสารอันตรายจากซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกสแ์ละวิธีการจัดการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าชีแ้จง  

แบบตรวจสอบความเท่ียงตรง (IOC) ของเครือ่งมือการวิจยั เรือ่ง การศกึษาการประเมินการรบั
สัมผัสสารอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการจัดการ เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถปุระสงคข์องการวิจยั โดยประเมินจากความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อใหไ้ดข้อ้ค าถามท่ีมีความเหมาะสมในการน าไปใชเ้ป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยั ซึง่จะท าการประเมินความเท่ียงตรงในตอนท่ี 3 โดยไดก้ าหนดเกณฑ์
ในการพิจารณาความเท่ียงตรง 

+1  หมายถึง  เห็นดว้ย 
  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
 -1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 

โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของท่านว่าขอ้ความมีความสอดคลอ้ง 
หรอืถกูตอ้งเพียงใด 
 

ค าชีแ้จง 
 1. แบบสอบถามนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการรบัซือ้และคัดแยกซาก
ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการในพืน้ท่ีต  าบลแดงใหญ่ อ าเภอบา้น
ใหม่ไชยพจน ์จงัหวดับรุีรมัย ์และเพื่อประเมินความเสี่ยงการรบัสมัผสัของการปนเป้ือนโลหะหนกั
จากการคดัแยกซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการ 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลนี ้ด  าเนินการโดย นายณัฐพงษ์  บุญชุม นิสิตปริญญาโท 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้มและการจัดการทรพัยากร คณะ
วฒันธรรมสิ่งแวดลอ้มและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามครัง้นี ้จะน าไปใชใ้นการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหว่างรูปแบบการรบัซือ้และคดัแยกซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสต์่อปรมิาณโลหะ
หนกัในดิน เพื่อใชใ้นการศึกษาตามหลกัสตูรวิทยาศาสตรม์หาบณัฑิตเท่านัน้ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใหข้้อมูลแตอ่ย่างใด 
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 4. แบบสอบถามมีทัง้หมด 6 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 ขอ้มลูการรบัซือ้ซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
  ตอนท่ี 3 ขอ้มลูความรู ้ทศันคติ และพฤติกรรมในการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์
  ตอนท่ี 4 ปัญหาท่ีเกิดจากซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์

ตอนท่ี 5 ความประสงคใ์นการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์
ตอนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ลงในช่อง  หรอืตอบค าถามโดยการกรอกขอ้ความ 

1. เพศ 
  1) ชาย    2) หญิง 

2. อาย ุ  โปรดระบ…ุ………ปี 
3. น า้หนกัตวั โปรดระบ…ุ………กิโลกรมั 
4. สถานภาพในครอบครวั 
   1) หวัหนา้ครอบครวั   2) ผูอ้าศยั 
   3) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ......................................    
5. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
   1) ประถมศกึษา      2) มธัยมศกึษาตอนตน้ 
   3) มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า  4) อนปุรญิญาหรอืเทียบเท่า 
   5) ปรญิญาตร ี      6) อ่ืน ๆ(ระบ)ุ.......................... 
6. ต าแหน่งงาน 

 1) เจา้ของกิจการ    2) ลกูจา้ง 
7. ท่านประกอบอาชีพคดัแยกซากเครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกสม์าแลว้ก่ีปี 

 1) นอ้ยกวา่ 1 ปี    2) 1-3 ปี 
 3) 4-6 ปี     4) 7-10 ปี 
 5) 11 – 15 ปี    6) 16 ปีขึน้ไป 

8. ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน....................ชั่วโมง/วนั 
9. ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน....................วนั/สปัดาห ์
 



  105 

10. รายไดส้ทุธิของครอบครวัตอ่เดือน 
 1) ต ่ากวา่ 10,000 บาท   2) 10,000 - 20,000 บาท 
 3) 20,001 - 30,000 บาท   4) 30,001 - 40,000 บาท 
 5) 40,001 บาท ขึน้ไป 

11. ท่านเคยตรวจสขุภาพหรอืไม่ 
 1) เคย     2) ไม่เคย 

12. ท่านมีโรคประจ าตวัหรอืไม่ 
 1) มี (ระบ)ุ......................................  2) ไม่มี 

 

ตอนที ่2 ข้อมูลการรับซือ้ซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกสเ์พือ่คัดแยก 
1) รูปแบบการรับซือ้ 

 1.1) รบัซือ้จากบา้นเรอืน   1.2) รบัซือ้จากผูป้ระกอบการรายใหญ่ 
 1.3) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ...................................... 

2) ชนิดของซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกสท์ีรั่บซือ้เพือ่คัดแยก 

 2.1) โทรทศัน ์   ปรมิาณ..............................ตนั/เดือน 
 2.2) ตูเ้ย็น     ปรมิาณ..............................ตนั/เดือน 
 2.3) เครือ่งซกัผา้    ปรมิาณ..............................ตนั/เดือน 
 2.4) เครือ่งปรบัอากาศ   ปรมิาณ..............................ตนั/เดือน 
 2.5) คอมพวิเตอร ์   ปรมิาณ..............................ตนั/เดือน 
 2.6) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ................................ปรมิาณ..............................ตนั/เดือน 

ตอนที่ 3 ข้อมูลความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในจัดการซากผลิตภัณฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์

1) ความรู้ในการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกบัความรูข้องท่านมากท่ีสดุเพียงขอ้เดียว 
  ระดบั 5 หมายถึง ความรูอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
  ระดบั 4 หมายถึง ความรูอ้ยูใ่นระดบัมาก 
  ระดบั 3 หมายถึง ความรูอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึง ความรูอ้ยูใ่นระดบันอ้ย 
  ระดบั 1 หมายถึง ความรูอ้ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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ล าดบั 
ความรู้ในการจัดการซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

ความเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
= 

(ΣR)/N 

ผลการประเมิน 
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  ธ
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้าง

 

ใช้ได ้ ใช้ไม่ได ้

1. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
หมายถึง ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีช ารุดหรอืเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใชง้านหรอืไม่
เป็นท่ีตอ้งการอีกตอ่ไป 

1 1 1 1   

2. ของเสียท่ีเกิดจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกสมี์สารโลหะหนักอันตราย เช่น 
สารตะกั่ว ปรอท แคดเมียม เป็นตน้ 

1 0 1 0.66   

3. สารตะกั่ วในซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสเ์ม่ือสะสมในรา่งกายจะสง่ผลตอ่การ
พัฒนาของสมองของเด็กและการเจริญเติบโต 
และสามารถสะสมได้ในสิ่ งแวดล้อมส่ งผลต่ อ 
การเจรญิเติบโตของพืชและสตัว ์

1 1 1 1   

4. สารปรอทในซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดพิษต่อสมอง ไต ระบบ
ทางเดนิอาหาร และระคายเคืองผิวหนงัและตา 

1 1 1 1   

5. สารแคดเมียมในซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เม่ือสะสมในร่างกายจะส่งผลต่อ
พฒันาการของเด็กและสตรมีีครรภ ์

1 1 1 1   

6. สารโลหะหนกัในซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถปนเป้ือนสู่ดิน แหล่งน ้า 
อากาศ ได ้

1 1 1 1   

7. ของเสียท่ีเกิดจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรน ามาท าลายและเผา 

1 0 1 0.66   
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ล าดบั 
ความรู้ในการจัดการซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

ความเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
= 

(ΣR)/N 

ผลการประเมิน 
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ใช้ได ้ ใช้ไม่ได ้

เพราะจะท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ
สขุภาพอนามยั 

8. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ควรคดัแยกออกจากขยะมลูฝอยทั่วไป 

1 1 1 1   

9. การคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสต์อ้งสวมใส่ถุงมือ และผา้ปิดจมูก/
ปาก เพื่อปอ้งกนัสารพิษเขา้สูร่า่งกาย 

1 0 1 0.66   

10. ซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสมี์
ส่วนประกอบของโลหะท่ีมีมูลค่า เช่น ทองค า 
ทองแดง อะลมูิเนียม เป็นตน้ 

1 1 1 1   

 

2) ทศันคตใินการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสดุเพียงขอ้เดียว 

  ระดบั 5 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบั 4 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง ความคดิเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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ล าดบั 
ทศันคตใินการจัดการซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

ความเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
= 

(ΣR)/N 

ผลการประเมิน 
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ใช้ได ้ ใช้ไม่ได ้

1. ควรใชห้ลกัการการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาทีเกิดจาก
ซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์

1 0 1 0.66   

2. ควรคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสอ์อกจากขยะมูลฝอยทั่วไปก่อนทิง้ 
เพื่อให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดการ
ตอ่ไป 

1 1 1 1   

3. การคัดแยกซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ควรสวมใส่ถุงมือผ้าปิดจมูก/ปาก 
เพื่อปอ้งกนัอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยั 

1 0 1 0.66   

4. การคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสใ์นบริเวณพืน้ท่ีโล่งแจง้จะส่งผลให้
สารพิษปนเป้ือนสูส่ิ่งแวดลอ้ม 

1 1 1 1   

5. การคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิ เล็กทรอนิกส์ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรบัการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

1 1 1 1   

6. การคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสเ์ป็นหนา้ท่ีของพนกังานเก็บขยะของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

1 1 1 1   

7. การเผาซากผลิ ตภัณ ฑ์ เค รื่อ งใช้ ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อใหไ้ดโ้ลหะท่ีมีมูลค่า จะส่งผล
กระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
 

1 0 1 0.66   
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ล าดบั 
ทศันคตใินการจัดการซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

ความเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
= 

(ΣR)/N 

ผลการประเมิน 
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ใช้ได ้ ใช้ไม่ได ้

8. หากองคก์ารบริการหารส่วนต าบลด าเนินการเก็บ
ค่ า ธ รรม เนี ย ม ใน ก า รก า จั ด ซากผลิ ตภัณฑ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์จะส่งผลใหก้าร
จัด ก ารซากผลิ ตภัณ ฑ์ เค รื่ อ ง ใช้ ไฟ ฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกสถ์กูตอ้งตามหลกัวิชาการมากยิ่งขึน้ 

1 0 1 0.66   

9. หากองค์การบริการหารส่วนต าบลก าหนดให้มีการ
รวมกลุ่มกันเพื่อประกอบกิจการ ณ สถานท่ีท่ีก าหนด 
จะส่งผลใหปั้ญหาสิ่งแวดลอ้มและสขุภาพอนามยัท่ี
เกิดจากการคดัแยกซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกสล์ดนอ้ยลง 

1 1 1 1   

10. การประชาสัมพั นธ์ ให้ความรู ้ในการคัดแยกซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยสรา้งความรู ้
ความเข้าใจในการคัดแยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้ าและ
อิเลก็ทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการมากยิ่งขึน้ 

1 1 1 1   

 
3) พฤตกิรรมในการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกบัพฤตกิรรมของท่านมากท่ีสดุเพียงช่องเดียว 

  ระดบั 5 หมายถึง ปฏิบตัิทกุครัง้ 
ระดบั 4 หมายถึง ปฏิบตัิเกือบทกุครัง้ 
ระดบั 3 หมายถึง ปฏิบตัิเสมอ 
ระดบั 2 หมายถึง ปฏิบตัินาน ๆ ครัง้ 
ระดบั 1 หมายถึง ไมเ่คยปฏิบตัิหรอืแทบไม่ปฏิบตัิ 

 



  110 

ล าดบั 
พฤตกิรรมในการจัดการซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

ความเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
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(ΣR)/N 
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ใช้ได ้ ใช้ไม่ได ้

1. ท่านน าซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อ่ืน ๆ  ท่ีไม่สามารถขายไดแ้ยกออกจากขยะมูลฝอย
ทั่วไปก่อนน าไปทิง้  

1 1 1 1   

2. ท่านมีการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิ เล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถขายได้ออกจากซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์ อ่ืน  ๆ 
ท่ีไม่สามารถขายได ้

1 1 1 1   

3. ท่านคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณท่ี มีหลังคามิดชิด และ 
พืน้คอนกรตี 

1 1 1 1   

4. ท่านคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสบ์รเิวณพืน้ดนิในพืน้ท่ีของท่าน 

1 1 1 1   

5. ท่านจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์หลังจากคัดแยกแล้ว ใส่ถุงหรือ
ภาชนะท่ีมิด ชิดและติดฉลากแสดงข้อความ 
“ซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส”์ 
เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนก่อนน าไปทิง้ 

1 1 1 1   

6. ท่านจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสห์ลงัจากคดัแยกแลว้ไวใ้นจดุเฉพาะท่ี
แยกออกจากพืน้ท่ีใชป้ระโยชนอ่ื์น ๆ เพื่อรอทิง้ใน
จดุรวบรวมขยะขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
 

1 1 1 1   
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ล าดบั 
พฤตกิรรมในการจัดการซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

ความเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 
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ใช้ได ้ ใช้ไม่ได ้

7. ท่านเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสห์ลงัจากคดัแยกแลว้ไวใ้หไ้ดจ้  านวน
มากก่อนน าไปทิง้ 

0 1 1 0.66   

8. ท่านสวมถงุมือ ผา้ปิดจมกู/ปากทุกครัง้ก่อนการคดัแยก
ซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์

1 1 1 1   

9. ท่านมีการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อใหไ้ดโ้ลหะท่ีมีมลูคา่ 

1 1 1 1   

10. ท่านใหค้วามรว่มมือกับองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เป็นอย่างดีในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 
ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์

1 1 1 1   

 

ตอนที ่4 ปัญหาทีเ่กิดจากการคัดแยกซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

ตอนที ่5 ความประสงคใ์นการจัดการซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์
1) หากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมในการคัดแยกซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกสส์นใจหรือไม่ 

 1) สนใจ  
เพราะ………………………………..………………………………………

.…...….……………………………………………………………………………………………… 
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 2) ไม่สนใจ  
เพราะ………………………………..………………………………………

.…...….……………………………………………………………………………………………… 
2) หากมีกฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยกซากผลิตภัณฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท์่าน
ยนิดทีีจ่ะปฏิบัตติามหรือไม่ 

 1) ยินดีปฏิบตัิตาม 
เพราะ………………………………..………………………………………

.…...….……………………………………………………………………………………………… 
 2) ไม่ยินดท่ีีจะปฏิบตัิตาม 
เพราะ………………………………..………………………………………

.…...….……………………………………………………………………………………………… 
ตอนที ่6 ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

3. ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.970 29 
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4. จริยธรรมการวิจัย 
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5. การแปลผลแบบสอบถาม 
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจยัท่ีมีความครอบคลมุประเด็นตามวตัถุประสงค์

ของการวิจยั ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดผสม ท่ีมีทัง้ขอ้ค าถามท่ีก าหนดตวัเลือกใหต้อบ และค าถาม
ปลายเปิด ใหผู้ต้อบมีอิสระในการตอบ ซึง่แบบสอบถามมีทัง้หมด 6 ตอน ดงันี ้ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจรายการ (Check Lists) 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลการรบัซือ้ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบ

ส ารวจรายการ (Check Lists) 
ตอนท่ี  3 ข้อมูลความรู ้ ทัศนคติ  และพฤติกรรมในการจัดการซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดบั ตามวิธีการของ ลิเคิรท์ (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์คะแนน และความหมาย ดงันี ้ (มานะ 
สถาพรสกลุ, 2556) 

- ความรูใ้นการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
ระดบั 5 หมายถึง ความรูอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบั 4 หมายถึง ความรูอ้ยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึง ความรูอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง ความรูอ้ยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง ความรูอ้ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
- ทศันคติในการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์
ระดบั 5 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบั 4 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง ความคดิเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
- พฤตกิรรมในการจดัการซากผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์
ระดบั 5 หมายถึง ปฏิบตัิทกุครัง้ 
ระดบั 4 หมายถึง ปฏิบตัิเกือบทกุครัง้ 
ระดบั 3 หมายถึง ปฏิบตัิเสมอ 
ระดบั 2 หมายถึง ปฏิบตัินาน ๆ ครัง้ 
ระดบั 1 หมายถึง ไมเ่คยปฏิบตัิหรอืแทบไม่ปฏิบตัิ 



  118 

ตอนท่ี 4 ปัญหาท่ีเกิดจากซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์โดยเป็นขอ้
ค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended) 

ตอนท่ี 5 ความประสงคใ์นการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
โดยเป็นขอ้ค าถามแบบส ารวจรายการ (Check Lists) 

ตอนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะ โดยเป็นขอ้ค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended) 
การแปลผลคะแนนความรู ้ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์ผูว้ิจัยใช ้ค่าเฉลี่ย ( x̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในรูปตารางประกอบ 
ค าบรรยายโดยก าหนดเกณฑก์ารใหน้ า้หนกัของลิเคิรท์ (Likert) แปลความหมายคะแนนตามเกณฑ์
จดุกึ่งกลางของช่วงชัน้ระดบัคะแนน โดยแบง่ออกเป็น 5 ระดบั ตามวิธีการของเบสท ์ดงันี ้ 

1.00-1.49 หมายถึง ความรูใ้นการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

1.50-2.49 หมายถึง ความรูใ้นการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการในระดบันอ้ย 

2.50-3.49 หมายถึง ความรู ้ในจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการในระดบัปานกลาง 

3.50-4.49 หมายถึง ความรูใ้นการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการในระดบัมาก 

4.50-5.00 หมายถึง ความรูใ้นการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการในระดบัมากท่ีสดุ 

การแปลผลคะแนนทัศนคติในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์ผูว้ิจัยใช ้ค่าเฉลี่ย ( x̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในรูปตารางประกอบ 
ค าบรรยายโดยก าหนดเกณฑก์ารใหน้ า้หนกัของลิเคิรท์ (Likert) แปลความหมายคะแนนตามเกณฑ์
จุดกึ่งกลางของช่วงชัน้ระดบัคะแนน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตามวิธีการของเบสท ์ดงันี ้(มานะ 
สถาพรสกลุ, 2556) 

1.00-1.49 หมายถึง ทัศนคติในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

1.50-2.49 หมายถึง ทัศนคติในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการในระดบันอ้ย 
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2.50-3.49 หมายถึง ทัศนคติในการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการในระดบัปานกลาง 

3.50-4.49 หมายถึง ทัศนคติในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการในระดบัมาก 

4.50-5.00 หมายถึง ทัศนคติในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการในระดบัมากท่ีสดุ 

การแปลผลคะแนนพฤติกรรมในการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์ผูว้ิจัยใช ้ค่าเฉลี่ย ( x̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในรูปตารางประกอบ 
ค าบรรยายโดยก าหนดเกณฑก์ารใหน้ า้หนกัของลิเคิรท์ (Likert) แปลความหมายคะแนนตามเกณฑ์
จุดกึ่งกลางของช่วงชั้นระดับคะแนน โดยแบ่งออกเป็น  5 ระดับ ตามวิธีการของเบสท์ ดังนี ้
(มานะ สถาพรสกลุ, 2556) 

1.00-1.49 หมายถึง พฤติกรรมในการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

1.50-2.49 หมายถึง พฤติกรรมในการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการในระดบันอ้ย 

2.50-3.49 หมายถึง พฤติกรรมในการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการในระดบัปานกลาง 

3.50-4.49 หมายถึง พฤติกรรมในการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการในระดบัมาก 

4.50-5.00 หมายถึง พฤติกรรมในการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการในระดบัมากท่ีสดุ 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบการด าเนินการวิจัย 
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ภาคผนวก ค  
ภาพการด าเนินการวิจัย 
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ภาพประกอบ 7 การลงพืน้ท่ีเก็บตวัอยา่งการวิจยั  
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ภาพประกอบ 8 ภาพการวิเคราะหต์วัอยา่งดิน 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
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