
BMO5-1 

ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นถนน จากโรงงานแยกช้ินส่วนขยะอเิลก็ทรอนิกส์และชุมชนใกล้เคยีงใน
ประเทศไทย 

Concentrations of Heavy Metals in Road Dust From an E-Waste Dismantling Facility and 
Adjacent Communities in Thailand 

 
จริยา ขวญัทอง (Jariya Khwanthong)* ดร.ดุษฎี หม่ืนห่อ (Dr.Dudsadee Muenhor)** ดร.วงศพ์นัธ์ ลิปเสนีย ์

(Dr.Wongpun Limpaseni)*** ดร.เพญ็ศรี วจัฉละญาณ (Dr.Pensri Watchalayan)**** 
บทคดัย่อ 

กระบวนการคดัแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของโลหะหนกั (ตะกัว่ โครเมียม แคดเมียม และปรอท) 
ในฝุ่ นถนน โดยทาํการเกบ็ตวัอยา่งฝุ่ นถนนบริเวณรอบโรงงานคดัแยกขยะอิเลก็ทรอนิกส์ วเิคราะห์โดยใช ้ICP-MS และ 
ICP-OES ผลการศึกษาพบว่า ความเขม้ขน้ของตะกัว่ โครเมียม และปรอทมีค่าเท่ากบั  16.13-70.95,  17.09-35.74 และ 
0.015-0.348 mg/kg โดยพบค่าสูงสุดท่ี ถนนบริเวณหน้าโรงงาน (Street-EW), ถนนบริเวณหน้าโรงงาน (Street-EW) 
และถนนหนา้บา้นทิศท่ีไม่มีลมพดัผ่าน (Street-H2) ตามลาํดบั ส่วนแคดเมียมไม่ตรวจพบในทุกตวัอยา่งของการศึกษา
คร้ังน้ี สาํหรับผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ปริมาณของตะกัว่ และปรอทท่ีเกบ็จากถนนหนา้โรงงาน 
(Street-EW) มีความแตกต่างจากพ้ืนท่ีบริเวณอ่ืนๆ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05)  ส่วนโครเมียมในแต่ละบริเวณไม่
มีความแตกแต่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ โรงงานคดัแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์
อาจเป็นแหล่งกาํเนิดของโลหะหนกัท่ีสาํคญัโดยเฉพาะตะกัว่และปรอท  

 
ABSTRACT 

 The electronic-waste dismantling processes pose a threat to environment and human health. This study 
investigates levels of lead (Pb), chromium (Cr), cadmium (Cd) and mercury (Hg) in road dust samples collected from 
the e-waste dismantling facility and facility-adjacent communities. The communities were located in 2 specific areas: 
1. communities with no prevailing winds and 2. communities predominantly downwind of a facility.  Communities 
sampled ranged over a distance of 300 meters. All samples were collected using 1600 W vacuum cleaners and 25 μm 
pore size nylon socks. Concentrations of heavy metal in the dust samples were analyzed by ICP-MS and ICP-OES. 
Levels of lead, chromium and mercury in road dust were 16.13-70.95, 17.09-35.74 and 0.015-0.348 mg/kg with the 
highest levels detected in the street area near the e-waste dismantling facility, the street area near the e-waste 
dismantling facility and the street area near the house with no prevailing winds, respectively. Cadmium was not found 
in all collected samples. A one-way analysis of variance (ANOVA) revealed significant differences in lead and 
mercury concentrations among the four different study areas (p<0.05), but there were no significant differences in 
chromium levels among the areas (p<0.05). The result indicates that an e-waste dismantling facility may be a crucial 
source of heavy metals, especially lead and mercury. 
 
คาํสําคญั: โรงงานแยกช้ินส่วนขยะอิเลก็ทรอนิกส์ ชุมชนใกลเ้คียง ฝุ่ นถนน 
Key Words: E-waste dismantling facility, Adjacent communities, Roads dust 
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บทนํา 
ปัจจุบนัการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็น

กิจกรรมหน่ึงท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทัว่โลก 
ซ่ึงการบริโภคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็ว น้ีทําให้ เกิดขยะอิ เล็กทรอนิกส์  (e-waste) 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะประกอบไปด้วยสารเคมีท่ี
แตกต่างกันหลายชนิดโดยส่วนมากเป็นโลหะหนัก 
เช่น  ตะกั่วท่ีใช้ในบัดกรีบนแผงวงจรและท่ีใช้เป็น
ส่วนประกอบในจอคอมพิวเตอร์ และจอโทรทัศน์  
ปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนต ์แคดเมียมในแบตเตอร่ี
โทรศพัท์มือถือ โครเมียมในฝาครอบโทรศพัท์มือถือ 
โดยร้อยละ 40 ของโลหะหนกัท่ีพบในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสารตะกัว่ ดงันั้นเม่ือ
เลิกใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แลว้
จะตอ้งมีการควบคุมและกาํจดัอยา่งถูกตอ้ง ไม่นาํไปท้ิง
รวมกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป และไม่นาํไปฝังกลบหรือเผา
ทาํลาย เน่ืองจากอาจทาํใหเ้กิดการปนเป้ือนของสารพิษ
เหล่าน้ีในส่ิงแวดลอ้ม และยงัก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของมนุษยต์ามมา  

ในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีปริมาณของ
ซากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์มากถึง 308, 845 
ตั น  ( Pollution Control Department (PCD), 2008) 
เน่ืองจากการขาดการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี
เหมาะสมในประเทศ ทําให้คนงานในโรงงานแยก
ช้ินส่วนขยะอิเลก็ทรอนิกส์และประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น
บริเวณใกลเ้คียงมีโอกาสไดส้ัมผสัโลหะหนกัผ่านทาง
ฝุ่ นท่ีมีการปนเป้ือน จากการศึกษาการรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจีนและอินเดียพบว่า ทุก
ขั้นตอนของกระบวนการรีไซเคิลขยะอิเลก็ทรอนิกส์มี
การปล่อยโลหะหนักท่ีเป็นพิษเป็นจาํนวนมากออกสู่
ส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการและส่ิงแวดล้อม
ใกลเ้คียง (Brigden et al., 2005) ซ่ึงกระบวนการต่างๆ
ในการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้น การคดัแยกขยะ
อิ เล็กทรอนิกส์ เป็นกระบวนการท่ีทําให้ เกิดการ
ปนเป้ือนของโลหะหนักในส่ิงแวดลอ้มเป็นปริมาณ
มากกวา่กระบวนการอ่ืนๆ 

โลหะหนัก  เป็นสารท่ี มีความคงตัว  ไม่
สามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ แต่สามารถสะสม
ในส่ิงมีชีวิต  จึงมีโลหะหนักบางชนิดตกค้างอยู่ใน
ส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อมต่างๆ  เช่น  พืช สัตว์ ดิน 
ดินตะกอน นํ้ า อากาศ และฝุ่ น (Foroughi et al., 2011;  
Miretzky et al., 2004) เม่ือมนุษยไ์ดรั้บโลหะหนักจาก
สถานท่ีทํางาน หรือท่ีพักอาศัยเข้าไปในร่างกาย จะ
ก่อให้เกิดอาการเป็นพิษเฉียบพลนัจนถึงขั้นเสียชีวิต
ทนัที หรือเกิดพิษเร้ือรัง เช่น ตะกัว่จะเขา้ไปสะสมใน
กระดูก ในระบบไหลเวียนโลหิต สะสมในกลา้มเน้ือ
โครเมียมจะทําลายระบบทางเดินอาหาร กระเพาะ
อกัเสบ เป็นแผลท่ีลาํไส้เล็ก และส่งผลให้ลาํไส้ใหญ่
อกัเสบ แคดเมียมจะเขา้สู่ระบบไหลเวียนโลหิตแลว้ไป
ทําลายตับและไต   และยงัส่งผลเสียต่อโครงสร้าง
กระดูก และปรอทจะเข้าไปทําลายระบบประสาท
ส่วนกลาง และทาํลายระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งยงัมี
ผลต่อทารากในครรภ์ (วิทยา, 2542) ซ่ึงโดยทั่วไป
มนุษยส์ามารถไดรั้บสัมผสัโลหะหนกัท่ีปนเป้ือนอยูใ่น
ฝุ่ นทางการกิน การหายใจ และการสัมผสัทางผิวหนัง 
(Leung et al., 2008)  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาการปนเป้ือนของโลหะหนัก ได้แก่  
ตะกัว่ โครเมียม แคดเมียม และปรอท ในฝุ่ นถนน จาก
โรงงานแยกช้ินส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์และฝุ่ นถนน
จากชุมชนใกลเ้คียงในประเทศไทย  

 
วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาปริมาณ การปนเป้ือนของตะกั่ว 
โครเมียม แคดเมียม และปรอท ในฝุ่ นถนน จากบริเวณ
หน้าโรงงานแยกช้ินส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ และฝุ่ น
ถนนบริเวณใกลเ้คียง  
 
 
วธีิการวจิัย 
 สถานทีเ่กบ็ตวัอย่างและจุดเกบ็ตวัอย่าง 
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 เก็บตวัอย่างฝุ่ นถนน จากบริเวณหน้าโรงงาน
คดัแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในจังหวดัพทัลุง 
และฝุ่ นถนนบริเวณชุมชนใกลเ้คียงท่ีอยู่ในระยะ 300 
เมตรทิศเหนือลม ทิศใต้ลม และทิศท่ีไม่มีลมพดัผ่าน
จากโรงงานคดัแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง 
และจาํนวนตวัอยา่งแสดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 กลุ่มตวัอยา่ง และจาํนวนตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่าง รายละเอยีด 

Street-EW (n=5) ฝุ่ นถนนหนา้โรงงานคดัแยกขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

Street-H1 (n=5) ฝุ่ นถนนหนา้บา้นใกลเ้คียงทางทิศ
ใตล้ม 

Street-TP (n=5) ฝุ่ นถนนหนา้วดัใกลเ้คียงทางทิศใต้
ลม 

Street-H2 (n=5) ฝุ่ นถนนหนา้บา้นใกลเ้คียงทางทิศ
ท่ีไม่มีลมพดัผา่น 

 
 วธีิการเกบ็ตวัอย่างฝุ่นถนน 
 การเก็บตัวอย่างฝุ่ นถนนจะดูดฝุ่ นบนพ้ืนท่ี
ขนาด 4 ตารางเมตร นาน 4 นาที โดยดูดฝุ่ นจากกลาง
ถนนมายงัขอบถนน 
 การเก็บตัวอย่างฝุ่ นต้องต่อถุงเก็บตัวอย่าง
ไนลอนเขา้กบัปลายท่อของเคร่ืองดูดฝุ่ น หลงัจากนั้นดูด
ฝุ่ นบนพ้ืนท่ีต้องการ ตามเวลาท่ีกาํหนด หลังจากนั้ น
ถอดถุงเก็บตัวอย่างไนลอนออกจากปลายท่อของ
เคร่ืองดูดฝุ่ น มดัปากถุงเก็บตวัอยา่งดว้ยลวดเกลียว แลว้
เก็บในถุงซิปล็อค พร้อมระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 
หลังจากนั้ นนําตัวอย่างฝุ่ นท่ีได้ไปร่อนผ่านตะแกรง
ขนาด 500 ไมครอนเพ่ือกาํจดัส่ิงสกปรกอ่ืนๆ ออก และ
ถ่ายเทตวัอย่างฝุ่ นท่ีไดล้งในขวดแกว้พร้อมฝาปิดแลว้
เก็บตวัอยา่งฝุ่ นไวท่ี้อุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส เพ่ือรอ
การวเิคราะห์ทางเคมีต่อไป 
  
วธีิการเตรียม และวเิคราะห์ตวัอย่างฝุ่น 

 ชั่งตัวอย่างฝุ่ นท่ีได้ประมาณ 0.25-0.30 กรัม 
ใส่ลงในหลอดทดลอง หลังจากนั้ นเติมกรดไนตริก 
(HNO3) เข้มข้นปริมาตร 2 มิลลิลิตร แล้วนําไปแช่ใน 
Water bath ท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซียลเซส เป็นเวลา 1.30 
ชั่วโมง  เติมกรดไฮเปอร์คลอริก  (HClO4) เข้มข้น
ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร และนําไปแช่ใน Water bath ท่ี
อุณหภูมิ 95 องศาเซียลเซส เป็นเวลา 30 นาทีอีกคร้ัง 
และท้ิงไวใ้ห้เย็นท่ีอุณหภูมิห้อง นําสารละลายท่ีได้
กรองดว้ยกระดาษกรองเบอร์ 1 ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1 
มิลลิเมตรหลงัจากนั้นปรับปริมาตรสารละลายท่ีไดใ้ห้
ไ ด้  10 มิ ล ลิ ลิ ต ร  ด้ ว ยนํ้ าก ลั่ น  (Deionized water)
วิเคราะห์หาตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียมด้วยเคร่ือง 
ICP-OES 4300DV และวิเคราะห์หาปรอทด้วยเคร่ือง 
ICP-MS 7500 
 การวเิคราะห์ทางสถิต ิ
 หาค่าเฉล่ีย และวิเคราะห์ความแปรปรวนโดย
ใช ้ANOVA (Duncan’s Multiple Range) ดว้ยโปรแกรม 
SPSS เวอร์ชัน่ 17 
 
ผลการวจิัย และอภิปรายผล 
 การประเมินความเข้มข้นของโลหะหนักใน
ฝุ่นถนน 

ผลการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นของตะกั่ว 
โครเมียม และปรอทมีค่าเท่ากบั  16.13-70.95,  17.09-
35.74 และ  0.015-0.348 mg/kg โดยพบค่ าสู งสุ ด ท่ี 
ถนนบริเวณหน้าโรงงาน  (Street-EW), ถนนบริเวณ
หนา้โรงงาน (Street-EW) และถนนหนา้บา้นทิศท่ีไม่มี
ลมพัดผ่าน (Street-H2) ตามลาํดับ ส่วนแคดเมียมไม่
ตรวจพบในทุกตวัอย่างของการศึกษาคร้ังน้ี (ตารางท่ี 
1) จากก ารท ดสอบท างส ถิ ติ  (Duncan’s Multiple 
Range) พบว่าปริมาณของตะกัว่ และปรอทท่ีเก็บจาก
ถนนหน้าโรงงาน  (Street-EW) มีความแตกต่างจาก
พ้ืนท่ีบริเวณอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05)  
ส่วนโครเมียมในแต่ละบริเวณไม่มีความแตกแต่งกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) 
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พบว่า ค่าความเขม้ขน้เฉล่ียของโลหะหนัก
ในแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงความเขม้ขน้ของ
ตะกั่ว  และปรอทในฝุ่ นถนนบริเวณหน้าโรงงาน 
(Street-EW) จะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) จากพื้นท่ีบริเวณอ่ืน  

ความเขม้ขน้ของตะกัว่ พบว่า ค่าเฉล่ียความ
เขม้ขน้ของตะกัว่จากฝุ่ นถนนหนา้โรงงาน (Street-EW) 
มีค่ าสู งสุ ด  เท่ ากับ  41.60±17.84 mg/kg ซ่ึ ง มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จากฝุ่ น
ถนนบริเวณหนา้บา้นทิศใตล้ม (Street-H1) หนา้วดัทิศ
ใตล้ม (Street-TP) และ หน้าบา้นทิศท่ีไม่มีลมพดัผ่าน 
(Street-H2) ซ่ึงมีความเข้มข้นเฉล่ียของตะกั่วเท่ากับ 
20.87±1.59, 20.75±3.84 แ ล ะ  22.20±2.58 mg/kg 
ตามลาํดบั (ภาพท่ี 1) 
 ความเข้มข้นของโครเมียม พบว่า ค่าเฉล่ีย
ความเข้มข้นของโครเมียมจากฝุ่ นถนนหน้าโรงงาน 
(Street-EW) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 28.61±6.94 mg/kg ซ่ึงไม่
มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) จาก
ฝุ่ นถนนบริเวณหนา้บา้นทิศใตล้ม (Street-H1) หนา้วดั
ทิศใต้ลม (Street-TP) และ หน้าบ้านทิศท่ีไม่มีลมพัด
ผ่าน (Street-H2) ซ่ึงมีความเขม้ขน้เฉล่ียของโครเมียม
เ ท่ า กั บ  29.27±6.27, 29.11±3.27 แ ล ะ  30.80±2.91 
mg/kg ตามลาํดบั (ภาพท่ี 2) 

ความเขม้ขน้ของปรอท พบวา่ ค่าเฉล่ียความ
เข้มข้นของปรอทจากฝุ่ นถนนหน้าโรงงาน  (Street-
EW) มีค่าเฉล่ียสูงสุด  เท่ากับ  0.13±0.12 mg/kg ซ่ึงมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) จาก
ฝุ่ นถนนบริเวณหนา้บา้นทิศใตล้ม (Street-H1) หนา้วดั
ทิศใต้ลม (Street-TP) และ หน้าบ้านทิศท่ีไม่มีลมพัด
ผ่าน  (Street-H2) ซ่ึงมีความเข้มข้นเฉล่ียของปรอท
เท่ า กั บ  0.053±0.02, 0.037±0.02 แ ล ะ  0.029±0.02 
mg/kg ตามลาํดบั (ภาพท่ี 3) 

ส่วนแคดเมียมไม่พบในตัวอย่างฝุ่ นถนน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากปริมาณของแคดเมียมท่ีวดัไดมี้ค่าตํ่ากว่า
ค่ า  Detection Limit ขอ ง เค ร่ื อ งต รวจวัด ใช้ แ ท น
สัญลกัษณ์ ND 

 ความเขม้ขน้ของตะกัว่ และปรอทในฝุ่ นถนน
ท่ีเก็บจากบริเวณหน้าโรงงาน  (Street-EW) จะมีค่า
ความเข้มข้นเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับฝุ่ น
ถนนบริเวณอ่ืนๆ แสดงใหเ้ห็นวา่ กระบวนการรีไซเคิล
ขยะอิ เล็กทรอนิกส์  การคัดแยกแผงวงจร  ท่ี เป็น
แหล่งกาํเนิดของโลหะหนักท่ีสําคญัโดยเฉพาะตะกัว่ 
และปรอท หากไม่มีการควบคุม ป้องกนั และแกไ้ขท่ี
ถูกต้อ งก็ จะ ส่ งผลกระทบ ต่อ ส่ิ งแวดล้อม  และ
ประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงอีกดว้ย 
ตารางที่ 2 ความเขม้ขน้ของโลหะหนักแต่ละชนิดใน
ฝุ่ นถนน 

Pb Cr Cd Hg
Street-EW 1/1 70.949 17.091 ND 0.338

Street-EW 1/2 31.336 35.741 ND 0.086

Street-EW 1/3 24.124 30.588 ND 0.039

Street-EW 1/4 40.755 28.678 ND 0.178

Street-EW 1/5 40.845 30.997 ND 0.030

Street-H1 1/1 19.984 18.796 ND 0.031

Street-H1 1/2 20.300 32.110 ND 0.068

Street-H1 1/3 20.089 29.218 ND 0.024

Street-H1 1/4 20.051 30.842 ND 0.056

Street-H1 1/5 23.705 35.388 ND 0.083

Street-TP 1/1 23.902 25.822 ND 0.082

Street-TP 1/2 20.989 28.657 ND 0.015

Street-TP 1/3 16.133 26.216 ND 0.020

Street-TP 1/4 17.705 31.534 ND 0.044

Street-TP 1/5 25.045 33.321 ND 0.021

Street-H2 1/1 22.247 27.161 ND 0.050

Street-H2 1/2 18.247 30.637 ND 0.049

Street-H2 1/3 21.788 30.293 ND 0.079

Street-H2 1/4 23.464 35.326 ND 0.100

Street-H2 1/5 25.252 30.626 ND 0.348

ความเข้มข้นของโลหะหนัก (mg/kg)
กลุ่มตัวอย่าง
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ภาพที ่1 ความเขม้ขน้ของตะกัว่ในตวัอยา่งฝุ่ น (mg/kg) 
 

 
ภาพที ่2 ความเขม้ขน้ของโครเมียมในตวัอยา่งฝุ่ น (mg/kg) 

 

 
ภาพที ่3 ความเขม้ขน้ของปรอทในตวัอยา่งฝุ่ น (mg/kg) 
 

 เปรียบเทยีบงานวจิัยกบัการศึกษาอ่ืนๆ 
 จากการศึกษาความเขม้ขน้ของโลหะหนกัใน
ฝุ่ นถนนท่ีเก็บจากถนนบริเวณหนา้โรงงานคดัแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์  และถนนท่ีอยู่ในระยะ  300 เมตร
ทางดา้นทิศใตล้ม และทิศท่ีไม่มีลมพดัผา่นจากโรงงาน
คดัแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ฝุ่ นถนนท่ีเก็บจาก
บริเวณหนา้โรงงานคดัแยกขยะอิเลก็ทรอนิกส์ (Street-
EW) มี ค ว าม เข้ ม ข้ น เฉ ล่ี ย ข อ ง ต ะ กั่ ว  เ ท่ า กั บ 
41.60±17.84 mg/kg ซ่ึ ง มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง อ ย่ า ง มี

นัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) จากฝุ่ นถนนบริเวณหน้า
บ้านทิศใต้ลม  (Street-H1) หน้าวดัทิศใต้ลม  (Street-
TP) และ หนา้บา้นทิศท่ีไม่มีลมพดัผา่น (Street-H2) ซ่ึง
มีความเข้มข้น เฉ ล่ียของตะกั่วเท่ ากับ  20.87±1.59, 
20.75±3.84 และ  22.20±2.58 mg/kg ตามลําดับ  และ
ค่าเฉ ล่ียความเข้มข้นของปรอทจากฝุ่ นถนนหน้า
โ ร ง ง าน  (Street-EW) มี ค่ า เฉ ล่ี ย สู ง สุ ด  เ ท่ า กั บ 
0.13±0.12 mg/kg ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) จากฝุ่ นถนนบริเวณหน้าบา้นทิศใต้
ลม (Street-H1) หนา้วดัทิศใตล้ม (Street-TP) และ หนา้
บา้นทิศท่ีไม่มีลมพดัผา่น (Street-H2) ซ่ึงมีความเขม้ขน้
เฉล่ียของปรอทเท่ากับ 0.053±0.02, 0.037±0.02 และ 
0.029±0.02 mg/kg ตามลาํดบั จากค่าเฉล่ียความเขม้ขน้
ดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ตะกัว่ และปรอทบริเวณถนนหนา้
โรงงาน (Street-EW)  มีค่าเฉล่ียความเขม้ขน้สูงกวา่ฝุ่ น
ถนนบริเวณพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงค่าเฉล่ียความเข้มข้นของ
ตะกั่วมีค่าสูงท่ีสุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ Leung 
และคณะ (2008) ได้ทําการศึกษาความเข้มข้นของ
โลหะหนัก (Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb และ Zn) ในฝุ่ นท่ี
เก็บจากหมู่บ้านท่ีมีอาชีพเก่ียวขอ้งกบักระบวนการรี
ไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในเมือง Guiyu ประเทศจีน 
ผลการศึกษาพบวา่ ฝุ่ นบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบติังาน สาํหรับ
การรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีความเข้มข้นของ
ตะกั่วเฉล่ียสูงถึง 110000 mg/kg และฝุ่ นท่ีอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง เช่น ฝุ่ นถนน โรงเรียน และตลาด ก็พบว่า 
ตะกัว่ มีค่าเฉล่ียสูงถึง 22600 mg/kg ระดบัความเขม้ขน้
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ากระบวนการรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดโลหะหนักโดยเฉพาะตะกัว่ 
และส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังาน ผูท่ี้อาศยัอยู่บริเวณ
ใกลเ้คียง และส่ิงแวดลอ้ม Tong  และ Lam (1998)  ได้
ศึกษาความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่ นพ้ืน  (floor 
dust) ท่ีเก็บจากโรงเรียนเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล
ทั้งหมด 53 แห่งในฮ่องกง รวมทั้งศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่ิงแวดลอ้มต่างๆกบัระดบัการปนเป้ือน
ของโลหะหนักในฝุ่ น  ผลการศึกษาพบว่า ฝุ่ นจาก
ภายนอก (Exterior dust) มีค่าเฉล่ียของความเข้มข้น
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ของแคดเมียม ทองแดง แมงกานีส ตะกัว่ และสังกะสี 
เ ท่ า กั บ  407, 409.10, 532.16, 280.01 แ ล ะ  269.42 
mg/kg ตามลําดับ  ซ่ึ งปัจจัย ส่ิ งแวดล้อม ท่ี มีผลต่อ
ปริมาณโลหะหนกัในฝุ่ น ไดแ้ก่ การจราจร ระยะเวลาท่ี
มีการทาสีโรงเรียนคร้ังล่าสุด  อายุของอาคาร และ
สภาพความชํารุดของโรงเรียน นอกจากน้ียงัพบว่า 
โลหะหนักท่ีพบภายในโรงเรียนมีแหล่งกาํเนิดมาจาก
ยานพาหนะและการจราจรจากภายนอก Wong และ 
Mak (1997) ไดศึ้กษาปริมาณโลหะหนกัในฝุ่ นพ้ืนจาก
สนามเด็กเล่นของโรงเรียนในฮ่องกง พบว่า มีค่าเฉล่ีย
ของความเขม้ขน้ของแคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว และ
สั งก ะ สี  เท่ ากั บ  263, 201, 302 แ ล ะ  151.7 mg/kg 
ต าม ลํ าดั บ  โ ด ยป ริ ม าณ โ ล ห ะห นั ก ใน ฝุ่ น มี
ความสัมพนัธ์กับปริมาณการจราจรอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ การจราจรมีผลต่อปริมาณ
โลหะหนกัในฝุ่ น และผลการศึกษายงัพบวา่ ตะกัว่ และ
สังกะสี ท่ีพบในฝุ่ นมีท่ีมาจากแหล่งกาํเนิดเดียวกนั ซ่ึง
การไดรั้บสัมผสัฝุ่ นท่ีมีการปนเป้ือนของโลหะหนกัจะ
ทาํใหมี้ความเส่ียงต่อสุขภาพอนามยัของเดก็ 
 จากงานวิจัยน้ีเปรียบเทียบกับงานวิจัยอ่ืนๆ 
จะเห็นไดว้่า กิจกรรมการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
การร้ือ  ถอดแผงวงจร  เป็นแหล่งกําเนิดท่ีสําคัญ ท่ี
ก่อให้เกิดความเขม้ขน้ของโลหะหนักในตวัอย่างฝุ่ น 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตะกัว่ท่ีพบในปริมาณท่ีสูง แต่ปัจจยั
ส่ิงแวดลอ้มก็ผลต่อปริมาณโลหะหนักในฝุ่ น ได้แก่ 
การคมนาคมขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 
สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาความเข้มข้นของโลหะหนัก 
(ตะกัว่ โครเมียม แคดเมียม และปรอท) ในฝุ่ นถนนจาก
บริเวณหน้าโรงงานคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ
ถนนในบริเวณระยะ 300 เมตร ทิศใตล้ม และทิศท่ีไม่มี
ลมพดัผ่านจากโรงงานคดัแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า ฝุ่ นถนนบริเวณหน้า
โรงงานคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์  (Street-EW) มี
ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของตะกั่ว โครเมียม และปรอท 

เท่ากับ 41.60, 28.61 และ 0.13 mg/kg ฝุ่ นถนนบริเวณ
หน้าบ้านทิศใต้ลม  (Street-H1) เท่ากับ  20.87, 29.27 
และ 0.053 mg/kg ตามลาํดับ ฝุ่ นถนนบริเวณหน้าวดั
ทิศใต้ลม (Street-TP) เท่ากับ 20.75, 29.11 และ 0.037 
mg/kg ตามลาํดบั และฝุ่ นถนนบริเวณหนา้บา้นทิศท่ีไม่
มีลมพัดผ่าน  เท่ากับ  22.20, 30.80 และ 0.029 mg/kg 
ตามลําดับ  ส่วนแคดเมียมไม่พบการปนเป้ือนใน
ตวัอยา่งฝุ่ น และจากระดบัความเขม้ขน้ดงักล่าวแสดง
ให้เห็นว่ากระบวนการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
ก่อให้เกิดโลหะหนักและส่งผลกระทบต่อผูท่ี้อาศยัอยู่
บริเวณใกลเ้คียง และส่ิงแวดลอ้ม  
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