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การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตระหนัก ความคิดเห็น ปจจัยที่มีผลตอความตระหนักและความคิดเห็น และ
ความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารกับความตระหนักตอมลพิษสิ่งแวดลอมจากการทิ้งซากโทรศัพทมือถือ (Mobile 
phone; MP) และแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ (Battery; BT) โดยการวิจัยเชิงสํารวจดวยแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยาง 
ผลการวิจัยพบวา ผูใชโทรศัพทมือถือมีความตระหนักในระดับมาก (21.0%) และมากที่สุด (75.5%) ในดานสารพิษที่เปน
องคประกอบของซาก MP และ BT อันตรายตอสุขภาพของมนุษยโดยตรงหรือผานทางหวงโซอาหาร และผลกระทบ        
ตอสิ่งแวดลอม ในขณะที่ประชาชนยังมีการท้ิงซาก BT ปะปนกับขยะภายในบาน (27.0%) และมีความเขาใจวาซาก MP 
(20.5%) และ BT (20.8%) ไมใชขยะอันตรายตอสิ่งแวดลอม ผูใชโทรศัพทมือถือมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยในการท้ิง
ซาก BT ที่จุดรวมของเสียอันตรายหรือถังขยะฝาสีแดง รัฐบาลควรสนับสนุนใหมีโรงงานรีไซเคิลซาก MP และ BT และเห็น
ดวยอยางย่ิงในการแกไขปญหามลพิษรวมกัน การคัดแยกขยะ ผูผลิตตองไมใชสารอันตรายหรือหาสารอื่นทดแทนใน
ผลิตภัณฑ การมีกฎหมายควบคุมโรงงานท่ีรับผิดชอบ และพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน
ไมมีผลตอความตระหนัก (p>0.05) แตประชาชนที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการทิ้งซาก MP และ BT แตกตางกัน 
(p<0.05) โดยเฉพาะอายุตํ่ากวา 20 ป มีความคิดเห็นดวยนอยกวาอายุระหวาง 30-39 ป นอกจากน้ี อายุกับเพศยังมีปฏิสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยประชาชนเพศหญิงที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากกวาเพศชาย 
แตประชาชนเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 50 – 59 ป มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยนอยกวาเพศชาย ในขณะที่การรับรูขาวสาร
มลพิษสิ่งแวดลอมจากแหลงขอมูลขาวสาร ไมมีความสัมพันธกับความตระหนักตอมลพิษสิ่งแวดลอมจากการทิ้งซาก MP   
(r = 0.02; p>0.05) และ BT (r = -0.06; p>0.05) 
 
ABSTRACT 

This research aims to examine mobile phone users’ awareness, opinions, factors affecting their awareness 
and opinions, and the correlation between their exposure to environmental information and their awareness of 
environmental pollution caused by waste disposal of mobile phones (MPs) and its batteries (BTs). The survey 
research using self-administered questionnaire was conducted with 400 samples. The findings reveal that the 
samples had a very high level (75.5 %) of awareness regarding environmental pollution, and a high (21.0%) 
level of awareness of the dangerous chemicals contained in the MPs and BTs that are directly harmful to human 
health or indirectly through the food chain and impacting environmental pollution. However, they abandoned the 
BTs into their house garbage (27.0 %) and believed that waste of the MPs (20.5%) and BTs (20.8%) was not 
toxic garbage.  The samples agreed highly on the suggestion of disposing MPs and BTs in red garbage cans    
and on government assistance to build public recycler. They also agreed highly to separate MPs and BTs waste 
from common garbage, and agreed that manufacturers substitute the dangerous chemicals inside MPs and      
BTs with harmless ones, and implement environmental laws to control responsible waste disposal. Gender, age, 
educational level, and income did not have an effect on users’ awareness of environmental pollution caused by 

 



 

waste disposal of MPs and BTs, but their age did have a significant influence on their opinions. The group below 
20 years old had a lower agreement level than those in the group of 30-39 years of age. Significant interaction 
was found between age and gender such that women below 20 years old had a higher agreement level than men 
whereas women of 50 - 59 years of age had a lower agreement level than men. Exposure to environmental 
information was not correlated with awareness of environmental pollution caused by waste disposal of MPs (r = 
0.02; p > .05) and BTs (r = - 0.06; p > .05). 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีที่สําคัญของประเทศ โดยเฉพาะทางดาน
การติดตอสื่อสารเพ่ือใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว 
โทรศัพทมือถือจึงเปนเคร่ืองมือสื่อสารชนิดหน่ึงที่มี
บทบาทและจําเปนในชีวิตประจําวัน เน่ืองจากประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและติดตอสื่อสารไดอยาง
รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น ทั้งภายในสถาบันครอบครัว 
ระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการติดตอ 
สื่อสารระหวางประเทศ เพราะสามารถพกพาและใชติดตอ 
สื่อสารไดเกือบทุกพ้ืนที่ ในขณะที่คานิยมการใชโทรศัพท 
มือถือในปจจุบันไดกลายมาเปนสวนหน่ึงในวิถี ชีวิต 
ประจําวันของประชาชนทุกชนช้ันอยางแพรหลาย ไมเพียง 
แตเฉพาะกลุมนักธุรกิจและกลุมสังคมช้ันสูงเทาน้ัน ยังรวม 
ถึงกลุมประชาชนทั่วๆ ไปดวย (ปุยฝาย  ศิริสารภาร, 2545: 1) 

สํานักงานสถิติแหงชาติ (2550) ไดรายงานจํานวนผูใช
โทรศัพทมือถือ ณ เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2549 
วามีจํานวนประมาณ 24.7 ลาน คาดวาในอนาคตจะมีจํานวน
โทรศัพทมือถือรวมทั้งแบตเตอรี่ที่จะหมดอายุการใชงาน
ซึ่งจําเปนตองกําจัดเปนจํานวนมากในขณะที่การผลิต
โทรศัพทและความตองการใชโทรศัพทมือถือเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ ถึงแมวามีขาวสารเก่ียวกับแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
ระเบิดเน่ืองจากแบตเตอร่ีไมไดมาตรฐาน (ไทยรัฐ, 2546:5; 
INN News, 2550) จนกระทั่งมีประชาชนเสียชีวิตที่ประเทศ 
เกาหลีใต (ขาวสด, 2550:7) แตการเผยแพรความรูเก่ียวกับ
อันตรายของขยะพิษจากโทรศัพทมือถือและแบตเตอร่ี
เสื่อมสภาพตอสิ่งแวดลอมใหประชาชนไดรับทราบยังมีไม
มากพอและตอเน่ือง ทั้งๆ ที่สื่อตางๆ สามารถเผยแพรหรือ
ตีพิมพใหประชาชนไดรับทราบขาวสารอยางทันเหตุการณ 

โทรศัพทมือถือประกอบดวยแผนแผงวงจรอิเล็ก- 
ทรอนิกส (Printed Circuit Board, PCB) จอแสดงขอมูล 
(Liquid – Crystal Display Panel, LCD) ซึ่งมีสารพิษ PBT 
(Persistent Bio-accumulative Toxin) ที่เปนอันตรายมาก 
เพราะสารชนิดน้ีสลายตัวในสภาพแวดลอมไดชา แพร 

กระจายไดไกล และถูกเคล่ือนยายในนํ้า อากาศ หรือดินได
งาย เปนผลทําใหเกิดการสะสมสารพิษในสิ่งแวดลอม หรือ
มีการสะสมในเน้ือเยื่อไขมันของสัตว และมนุษยโดยผาน
ทางหวงโซอาหาร (Food chain) หรือสายใยอาหาร (Food 
web) โดยเฉพาะมนุษย ซึ่งเปนผูบริโภคสูงสุด (Top con-
sumers) จะทําใหเกิดอันตรายมากและคาดวาสารชนิดน้ีมี
ความเก่ียวของกับการเกิดโรคมะเร็ง มีผลตอการทํางาน
ของระบบสืบพันธุ และระบบประสาท นอกจากน้ีใน
โทรศัพทมือถือยังมีสารอันตรายอื่นๆ  เชน  สารหนู 
(Arsenic) ปรอท (Mercury) แคดเม่ียม (Cadmium) เงิน 
(Silver) สังกะสี (Zinc) เปนตน ในปจจุบันมีการแยกโลหะ
ที่มีคาออกจากโทรศัพทมือถือที่หมดอายุการใชงานแลว 
สวนประกอบอ่ืนที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหม จะเปน
ของเสียอันตรายและถูกทิ้งไปกับขยะชุมชนสูหลุมฝงกลบ 
ทําใหเกิดการรั่วไหลและปนเปอนของของเสียอันตราย
เหลาน้ีลงสูแหลงนํ้าใตดิน หรือถามีการเผาทําลายก็จะ      
กอให เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง เชน 
Polychlorinated Dibenzodioxins (PCDD), Polychlorinated 
Dibenzofurans (PCDF) และ Polychlorinated Biphenyls 
(PCBs) (ประภัสสรา  นีละคุปต, 2548: 45-50; Milby, 1984; 
Basel Action Network, 2004; U.S. Environment Protection 
Agency [USEPA], 2005) 

นอกจากน้ีโทรศัพทมือถือยังมีสวนประกอบของ
แบตเตอรี่ที่ เปนอันตรายมากตอมนุษยและสิ่งแวดลอม    
ซึ่งมีองคประกอบทางเคมี ไดแก สารปรอท แคดเมี่ยม และ
สารกัมมันตรังสี เชน โคบอลต (Cobalt) เมื่อหมดอายุการ
ใชงานและมีการท้ิงรวมไปกับขยะมูลฝอยทั่วไป จะสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือขณะอยูในหลุมฝงกลบวัสดุ
ช้ันนอกของแบตเตอร่ีจะเกิดการผุกรอนหรืออาจแตก เน่ือง 
จากแรงกดทับ ทําใหสารเคมีที่อยูขางในซึมออกมาและปน 
เปอนนํ้าผิวดินหรือนํ้าใตดิน ในกรณีที่ขยะพิษดังกลาว   
ถูกเผา สารเคมีโลหะหนักบางสวนจะถูกปลอยออกมาสู
บรรยากาศในรูปของเถาลอย (Fly ash) ซึ่งตองมีการกําจัด
อยางเหมาะสม เพราะหากปนเปอนในสิ่งแวดลอม เชน นํ้า 



อยางไรก็ตาม จากปญหามลพิษที่เกิดจากซากโทรศัพท 
มือถือรวมแบตเตอรี่ เสื่ อมสภาพที่ส งผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งมนุษยเราไมวาจะโดยตรงหรือทางออม
ก็ตาม แนวทางหน่ึงที่สําคัญเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวคือ 
ความรวมมือจากหลายฝายทั้งภาครัฐและเอกชน และที่
สําคัญอยางย่ิงตองทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูหรือมี
ความรูเก่ียวกับเรื่องดังกลาว เมื่อประชาชนมีความรูก็สงผล
ใหเกิดความตระหนัก หรือมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบ
ตอปญหาที่เกิดขึ้นกอนที่จะนําวิธีการอ่ืนใดมาใชในการ
แกไขปญหา มิเชนน้ันวิธีการใดๆ ก็อาจจะไมไดผล ทั้งน้ี
เพราะมนุษยเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาว 
เมื่อประชาชนไดตระหนักหรือมีจิตสํานึกถึงปญหาที่เกิด
แลวก็จะสงผลใหประชาชนเกิดความรับผิดชอบ การหลีก 
เล่ียง และการระวังที่จะไมทําใหสิ่งแวดลอมเกิดมลพิษ 
เน่ืองจากความตระหนักเปนความรับผิดชอบของบุคคล    
ที่สํานึกถึงสิ่งตางๆ ในปรากฏการณโดยผานการเรียนรู
(Good, 1973) ซึ่งจะนําไปสูความพรอมที่จะแสดงออกหรือ
กระทําของแตละบุคคล หากทุกคนตระหนักถึงอันตรายตอ
ตนเอง บุคคลอื่น และสิ่งแวดลอมแลว อันตรายตางๆ ที่
เกิดขึ้นจากปญหาดังกลาวก็จะลดนอยลง 

ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ีจึงมุงศึกษาความตระหนักความ
คิดเห็นของประชาชนผูใชโทรศัพทมือถือในกรุงเทพ-     
มหานครตอมลพิษสิ่งแวดลอมจากการทิ้งซากโทรศัพท  
มือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และศึกษาปจจัยที่เก่ียว- 

ของและความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารกับความ
ตระหนักในเรื่องมลพิษดังกลาว  

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย  
1.  ศึกษาความตระหนักของประชาชนผูใชโทรศัพท 

มือถือในกรุงเทพมหานครตอมลพิษสิ่งแวดลอมจากการ 
ทิ้งซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ 

2.  ศึกษาความคิดเห็นตอการทิ้งซากโทรศัพทมือถือ
และแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพของประชาชนผูใชโทรศัพท    
มือถือในกรุงเทพมหานครตอมลพิษสิ่งแวดลอม 

3.  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นและความตระ- 
หนักของประชาชนผูใชโทรศัพทมือถือในกรุงเทพมหานคร
ตอมลพิษสิ่งแวดลอมจากการทิ้งซากโทรศัพทมือถือและ
แบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ  

4.  ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารกับ
ความตระหนักตอมลพิษสิ่งแวดลอมจากการทิ้งซากโทร-
ศัพทมือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ 

 
สมมติฐานของการวิจัย  

1.  ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความตระหนักตอ
มลพิษสิ่งแวดลอมจากการทิ้งซากโทรศัพทมือถือและ
แบตเตอร่ีเสื่อมสภาพแตกตางกัน 

2.  ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นใน
การท้ิงซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพของ
ประชาชนผูใชโทรศัพทมือถือในกรุงเทพมหานครแตกตาง
กัน 

3.  การรับรูขาวสารเก่ียวกับมลพิษสิ่งแวดลอมมีความ 
สัมพันธทางบวกกับความตระหนักตอมลพิษสิ่งแวดลอม
จากการท้ิงซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีคือประชาชนในกรุงเทพ-
มหานครที่ใชโทรศัพทมือถือ มีอายุ 12 ปขึ้นไป โดยมี     
ตัวแปรที่ศึกษา คือ 

1.  ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได และการรับรูขาวสารเก่ียว 
กับมลพิษจากแหลงขอมูลขาวสารคือจากวิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพ นิตยสาร/วารสาร การอบรม/สัมมนา รานคา/
ศูนยจําหนายโทรศัพทมือถือ 

 



ประโยชนท่ีจะไดรับจากงานวิจัย 2.  ตัวแปรตาม คือ ความตระหนัก และความคิดเห็น
ของประชาชนผูใชโทรศัพทมือถือในกรุงเทพมหานคร   
ตอมลพิษสิ่งแวดลอมจากการทิ้งซากโทรศัพทมือถือและ
แบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ 

 
นิยามศัพท 

มลพิษสิ่งแวดลอม หมายถึง สภาวะสิ่งแวดลอมที่มี 
มลสาร (Pollutant) ที่เปนพิษจนมีผลตอสุขภาพของมนุษย 
และสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว (เกษม  จันทรแกว, 2547: 
225) 

ความตระหนัก หมายถึง การท่ีบุคคลหน่ึงไดฉุกคิด
หรือเกิดความรูสึกวาสิ่งใดสิ่งหน่ึง  หรือเหตุการณใด
เหตุการณหน่ึง ภายใตสภาวะจิตใจที่สามารถแสดงออก
ดวยการพูด การเขียน การอานหรืออื่นๆ โดยอาศัยระยะ 
เวลา ประสบการณหรือสภาพแวดลอมทางสังคม หรือสิ่ง
เราจากภายนอกใหเกิดความรูสึกจากการสัมผัส การรับรู 
ความคิดรวบยอด การเรียนรูหรือความรู สงผลใหเกิดความ
ตระหนักและนําไปสูพฤติกรรมที่แสดงออกในสิ่งน้ัน 

ความตระหนักตอมลพิษสิ่งแวดลอมจากการทิ้งซาก
โทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หมายถึง ความ 
รูสึกรับผิดชอบ หรือความโนมเอียงของความรูสึกตอผล 
กระทบทางลบทั้งแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังของสารพิษที่
อยูในซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ ซึ่งทํา
ใหเกิดอันตรายโดยทางตรงหรือทางออมตอมนุษย สัตว พืช 
และสิ่งแวดลอม 

ซากโทรศัพทมือถือ หมายถึง โทรศัพทมือถือที่หมด
สภาพการใชงาน ซึ่งเปนตัวเคร่ืองที่ประกอบดวยจอแสดง
ขอมูล แผนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส รวมถึงสารเคมีที่อยู
ภายในตัวเคร่ือง 

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หมายถึง แบตเตอรี่โทรศัพท  
มือถือที่หมดสภาพการใชงาน 

ความคิดเห็นของประชาชนผูใชโทรศัพทมือถือ 
หมายถึง การแสดงออกทางความคิดของประชาชนผูใช
โทรศัพทมือถือในกรุงเทพมหานครตอการทิ้งซากโทรศัพท 
มือถือและแบตเตอรี่ เสื่อมสภาพโดยผานการตอบแบบ 
สอบถาม 

 
 
 

1.  หนวยงานที่เก่ียวของหรือรับผิดชอบสามารถนําผล
ที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีใชเปนแนวทางในการวางแผนปอง 
กันการทิ้งขยะพิษที่เปนอันตรายสิ่งแวดลอม และสงเสริม
หรือเผยแพรใหประชาชนไดตระหนักหรือรับผิดชอบตอ
มลพิษสิ่งแวดลอม 

2.  สามารถนําผลจากการวิจัยครั้งน้ีไปใชเปนขอมูล
พ้ืนฐานสําหรับงานวิจัยที่เก่ียวของตอไป 

 
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ขยะอิเล็กทรอนิกส (Electronic waste: E-waste) 
หมายถึง อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทั้งหลายท่ีหมดอายุการใช
งาน เน่ืองจากสภาพชํารุด เสื่อมสภาพตามกาลเวลา ไดแก 
เครื่องคอมพิวเตอร โทรทัศน เครื่องถายเอกสาร เครื่องรับ 
สงโทรสาร พริ้นเตอร เครื่องเสียง โทรศัพทมือถือ ฯลฯ ซึ่ง
ขยะดังกลาวเปนวัตถุอันตรายเน่ืองจากช้ินสวนตางๆ มี
โลหะหนักที่เปนสารพิษเปนองคประกอบ เชน สารตะก่ัว 
แคดเมี่ยม และปรอท เปนตน จึงถูกระบุวาเปนขยะอันตราย
ภายใตอนุสัญญาบาเซล และโลหะหนักเหลาน้ีหากไดรับ
การจัดการอย างไม เหมาะสมและเกิดการรั่ วไหลสู
สิ่งแวดลอมจะเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและ
ระบบนิเวศท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

ปญหาขยะอิเล็กทรอนิกสที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
สามารถแบงได 2 สวน ดังน้ี  

1.  ขยะเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เกิดจาก
โรงงานผูผลิตภายในประเทศ เปนของเสียที่อยูในรูปของ
เศษช้ินสวนตางๆ เชน เศษแผนแผงวงจรพิมพ เศษวงจร
ตางๆ ซึ่งการกําจัดของเหลาน้ีโรงงานผูผลิตจะตองขอ
อนุญาตนําออกเพ่ือไปกําจัด ในสวนที่ยังสามารถนํากลับมา
ใชประโยชนไดจะถูกสงกลับไปโรงงานคัดแยกและรีไซเคิล 
และบางสวนจะถูกสงออกไปตางประเทศเพื่อแยกโลหะ     
มีคา เชน ทอง และเงิน เปนตน ในสวนที่ไมสามารถใช
ประโยชนจะถูกนําไปฝงกลบในหลุมฝงกลบตามประเภท
โรงงาน 

2.  ขยะเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เกิดขึ้น 
จากการหมดอายุการใชงาน ซึ่งยังไมมีขอมูลชัดเจนวาซาก 
 

 
 

 



ผลิตภัณฑไดถูกนําไปสูกระบวนการกําจัดมากนอยเพียงใด 
สวนที่เสื่อมสภาพแลวแตยังสามารถใชงานไดจะถูกนําเขา
ไปในรานซอม และนํากลับมาใชใหมอีกครั้ง สวนที่เสื่อม 
สภาพไมสามารถใชไดอีกจะขายใหแกซาเลงหรือรานรับซื้อ
ของเกา ซึ่งเปนแหลงรวบรวมและแยกช้ินสวน หลังจาก
น้ันจะถูกแยกช้ินสวนอยางไมถูกตองทั้งที่ช้ินสวนหรือซาก
เหลาน้ันจัดเปนของเสียอันตรายที่ตองกําจัดโดยวิธีเฉพาะ 
แตมักถูกรวมไปกับขยะทั่วไปและใหเทศบาลจัดเก็บไป
กําจัดอยางไมถูกหลักวิชาการ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดลอมตามมา 
(ปองพล  สารสมัคร, สุพัตรา  ศรีปจฉิม และณัฐกาญจน  
เลิศวุฒิโสภณ, 2548: 13-95) 

 

การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว ทําใหเกิดการลาสมัยของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
โดยเฉพาะโทรศัพทมือถือ ซึ่งมีอัตราการเปล่ียนแปลงเร็ว
ที่สุด กลาวคือโทรศัพทมือถือมีอายุเฉล่ียเพียง 18 เดือน แต
ผูใชโทรศัพทมือถือมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ขณะน้ีมีจํานวน
โทรศัพทมือถือที่ถูกใชอยูทั่วโลกมากกวา 1 พันลานเครื่อง 
ทําใหปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากกลายเปนขยะอิเล็กทรอนิกส
ที่มีอัตราการเพ่ิมสูงชนิดหน่ึง (กรีนพีช, 2550) 

การปองกันและแกไขปญหาขยะพิษที่เกิดจากซาก
โทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพตองอาศัยความ
รวมมือกันทุกฝายไมวาภาครัฐหรือเอกชน โดยเฉพาะ
ประชาชนทั่วไปยังไมมีรายงานที่ชัดเจนถึงขยะจากซาก
โทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพที่ไมถูกนําไป
กําจัดอยางถูกวิธี ประกอบกับขยะเหลาน้ีมีช้ินสวนขนาด
เล็ก ดังน้ันจึงนาเปนหวงอยางย่ิงที่ขยะพิษจะถูกทิ้งตาม
สิ่งแวดลอม เชน ตามพ้ืนดิน แหลงนํ้า หรือทิ้งปะปนกับ
ขยะชุมชนและไมผานวิธี กําจัดที่ถูกตองทําให เกิดผล
อันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษย และสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมตามมา ดังน้ัน การปองกันและแกไขปญหาน้ี
วิธีการหน่ึงคือ การทําใหประชาชนทุกคนเกิดความตระหนัก 
ตอปญหาดังกลาว เมื่อประชาชนเกิดความตระหนักตอ
ปญหา หรือมีจิตสํานึกที่รับผิดชอบตอตัวเองและสังคม ก็
จะระมัดระวังที่จะไมกอปญหาใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
เพราะความตระหนักเปนความสํานึก เปนความรูตัว เปน
ความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ ที่เขาประสบใน
สิ่งแวดลอมที่เปนสิ่งเราโดยการสัมผัส เกิดการรับรูขึ้น 
และนําไปสูการเกิดความคิดรวบยอด การเรียนรู หรือความ 

รู นําไปสูความตระหนัก ซึ่งการเรียนรูและความตระหนัก
นําไปสูความพรอมที่จะแสดงการกระทําหรือแสดง
พฤติกรรมตอไป (บรรชร  กลาหาญ และรุงทิพย  กลาหาญ, 
2545: 8; Good 1973; อางถึงใน บรรชร  กลาหาญ และ      
รุงทิพย  กลาหาญ, 2545: 7) ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 
      การสัมผัส            การรับรู              ความคิดรวบยอด 
 
      สิ่งแวดลอม 
            การเรียนรู/ความรู 
       พฤติกรรม 
                ความตระหนัก 
 

ภาพท่ี 1 กระบวนการเกิดความตระหนัก 
ที่มา: Good (1973) 

นิตยา  ภูแสนธนาสาร (2538) ศึกษาความตระหนัก 
ในปญหาสิ่งแวดลอม และปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความ
ตระหนักในปญหาอนามัยสิ่ งแวดลอมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความ
ตระหนักโดยภาพรวมอยูในระดับสูง และตัวแปรตางๆ 
ไดแก อายุ ระดับการศึกษา และคณะที่ศึกษามีผลตอระดับ
ความตระหนักในปญหาอนามัยสิ่งแวดลอม อยางมีนัย-
สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 สวนเพศ อาชีพของบิดา 
ภูมิลําเนา ประสบการณในปญหาสิ่งแวดลอม และความ
สนใจขาวสารสิ่งแวดลอมไมพบวามีผลตอระดับความ
ตระหนักในปญหาอนามัยสิ่งแวดลอม  

ประพล  มิลินทจินดา (2542) ศึกษาความตระหนักใน
ปญหาสิ่งแวดลอมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
ในจังหวัดเพชรบุรี พบวา ระดับความตระหนักในปญหา
สิ่งแวดลอมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล อยูใน
ระดับสูง อายุ การศึกษา ตําแหนง อาชีพ การรับรูขาวสาร 
และความรูความเขาใจในปญหาสิ่งแวดลอม มีผลตอความ
ตระหนักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนเพศ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได และประสบการณในปญหา
สิ่งแวดลอม ไมมีผลตอความตระหนัก 

ธิดารัตน  สุภาพ (2548) ศึกษาความตระหนักในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมของประชาชนอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวา ประชาชนในอําเภอบางไทร

 



ขนาดของตัวอยาง (n)   =     NZ2 p(1- p)              

พิเชษฐ  ตุมมล  (2546) ศึกษาความตระหนักของ
ราษฎรตอการอนุรักษทรัพยากรสัตวปาในเขตหามลาสัตว
ปาถํ้าคางคาวและวัดเขาชองพราน จังหวัดราชบุรี พบวา
ราษฎรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากร
สัตวปาในระดับสูง  

ศรายุทธ  ธรรมโชติ (2546) ศึกษาความตระหนักใน
ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมนํ้า 
บางประกง กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พบวา
ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมในการรักษาความสะอาด 
ในระดับที่สูงกวาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา สวนความตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอมไมมีความ 
สัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษแมนํ้าบางประกงโดยการ
รักษาความสะอาดถึงแมวาสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการต้ังถ่ินฐานจะแตกตางกัน 

จากรายงานวิจัยที่เก่ียวของพอสรุปไดวา งานวิจัยดาน
สิ่งแวดลอมสวนใหญมีการศึกษาความตระหนักในปญหา
สิ่งแวดลอมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน แมนํ้า ปาไม 
ในขณะที่ยังไมมีรายงานการศึกษาความตระหนักตอขยะ
อิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะปญหาจากซากโทรศัพทมือถือ
และแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพที่นับวันจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นตาม
ความกาวหนาของเทคโนโลยีและความตองการของมนุษย 
ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความตระหนักตอมลพิษ
สิ่งแวดลอมจากการท้ิงซากโทรศัพทมือถือ 

 

           NE2 + Z2 p(1-p) 

เมื่อ  n  = ขนาดของตัวอยาง 
N = จํานวนประชากรผูในโทรศัพทมือถือใน

กรุงเทพมหานคร 
Z = คะแนนมาตรฐาน (1.96) ที่ชวงความ

เช่ือมั่น 95 % 
p = สัดสวนประชากรท่ีตองการศึกษา (50 %)  
E = คาความคลาดเคล่ือน ±5 %  

 
จากประชากรผูใชโทรศัพทมือถือในกรุงเทพฯ 

ทั้งหมด 3,587,400 คน 
แทนคา   n  =         3,587,400 x (1.96)2 x 0.5(1-0.5) 
                               3,587,400 x (0.05)2 + (1.96)20.5(1-0.5) 
    n  =  384.14 

สําหรับการวิจัยครั้งนี้ไดใช n เทากับ 400 ตัวอยาง 
 
เคร่ืองมือในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม มี 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวน

บุคคลของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

สวนที่ 2 แบงเปน 2 เรื่อง 
2.1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูขาวสารท่ีไดรับ

ดานปญหามลพิษจากการท้ิงซากโทรศัพทมือถือ และ
แบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ ไดแก แหลงขอมูลขาวสารจากวิทยุ 
โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร/วารสาร การอบรม/สัมมนา 
รานคา/ศูนยจําหนายโทรศัพทมือถือ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 2.2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนใน
การทิ้งซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ 
ประกอบดวยคําถาม จํานวน 9 ขอ 

ประชากร คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ใช
โทรศัพทมือถือ จํานวนทั้งหมด 3,587,400 คน จาก 50 เขต 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2549) สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความตระหนัก

ตอมลพิษสิ่งแวดลอมจากการทิ้งซากโทรศัพทมือถือและ
แบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ ประกอบดวยคําถาม 16 ขอ 

กลุม ตัวอย าง  คือ  ผู ใชโทรศัพทมือถือที่สุมจาก
ประชากรดังกลาวที่มีอายุ 12 ปขึ้นไป โดยสุมตัวอยางแบบ 
2 ขั้นตอน คือ สุมเขตการปกครองแบบช้ันภูมิ และสุม
ตัวอยางผูใชโทรศัพทแบบโดยบังเอิญ การกําหนดขนาด
ตัวอยางตามสูตรคํานวณ (วัฒนา  สุนทรธัย, 2546:39) 

 
 
 

 



วิธีดําเนินการวิจัย การแปรความหมายของคะแนนเฉล่ียของตัวแปรดังน้ี 
ชวงคะแนนเฉล่ีย  ระดับความคิดเห็น การสรางเครื่องมือในการวิจัย โดยศึกษาจากเอกสาร

และงานวิจัยที่ เ ก่ียวของ  การหาความตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) โดยใหผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความครอบคลุมของ
เน้ือหา โดยพิจารณาเปนรายขอวาแตละขอคําถามน้ันมี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม เพ่ือหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) 
และหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการนําแบบสอบถาม
ไปทดสอบกับประชาชนผูใชโทรศัพทมือถือที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน (Tryout) 
และนําไปทดสอบความเช่ือมั่นรวมโดยใชวิธีวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลจากการแจกแบบสอบถามโดยบังเอิญ
แกกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูใชโทรศัพทมือถือที่อยูตามแหลง
ชุมชนตางๆ ไดแก หางสรรพสินคา ตลาดนัดสินคา ชุมชนท่ี
อยูอาศัย หนวยงานราชการ และโรงพยาบาล เปนตน และรวบ 
รวมแบบสอบถามมาลงรหัสขอมูลเพ่ือนําไปประมวลผล
ตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/FW 
โดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน คือ 

1.  ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
วิเคราะหดวยคาสถิติบรรยาย ไดแก ความถ่ี และรอยละ 

2.  ขอมูลการรับรูขาวสารมลพิษสิ่งแวดลอม และ
ขอมูลความคิดเห็น ดังน้ี 

ก) ขอมูลการรับรูขาวที่ไดรับดานปญหามลพิษ
จากซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพทําการ
วิเคราะหดวยคาสถิติบรรยาย ไดแก ความถ่ี และรอยละ 

ข) ขอมูลความคิดเห็นของประชาชนในการทิ้ง
ซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ เสื่อมสภาพทําการ
วิเคราะหดวยคาสถิติบรรยาย ไดแก ความถ่ี คาเฉล่ีย รอยละ 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
 
 

3.50 – 4.00  เห็นดวยอยางยิ่ง 
2.50 – 3.49  เห็นดวย 
1.50 – 2.49  ไมเห็นดวย 
1.00 – 1.49  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 

3.  ขอมูลความตระหนักตอมลพิษสิ่งแวดลอมจากการ
ทิ้งซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ ทําการ
วิเคราะหคาสถิติบรรยาย ไดแก ความถ่ี และรอยละ 

การแปรความหมายคะแนนของตัวแปรความตระ- 
หนัก โดยคิดเปนรอยละของคะแนนรวม มีรายละเอียดดังน้ี 

 
รอยละของคะแนนรวม      ระดับความตระหนัก 
รอยละ 80 – 100  มากที่สุด 
รอยละ 60 – 79  มาก 
รอยละ 40 – 59  ปานกลาง 
รอยละ 20 – 39  นอย 
รอยละ   0 – 19  นอยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 
1.  การศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคลของประชาชน

ผูใชโทรศัพทมือถือในกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนผูใชโทรศัพทมือถือใน

กรุงเทพมหานครเปนเพศชาย จํานวน 130 คน เพศหญิง 
จํานวน 269 คน สวนใหญมีอายุ 20-29 ป คิดเปนรอยละ 
45.3 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปน
รอยละ 46.7 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 
49.5 และมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.4 

ประชาชนผูใชโทรศัพทมือถือในกรุงเทพมหานครที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดแตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอการทิ้งซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอร่ี
เสื่อมสภาพในระดับเห็นดวย มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.11 3.08 
3.15 3.11 และ 3.12 คะแนน ตามลําดับ และมีความตระหนัก
ตอมลพิษในระดับมากที่สุด มีคารอยละ 86.23 86.38 86.20 
86.50 และ 86.26 ตามลําดับ 

 
 
 

 



2.  การศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมจากการท้ิงซากโทรศัพทมือถือและ
แบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ 

3.  การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนผูใชโทรศัพท 
มือถือในกรุงเทพมหานครตอการท้ิงซากโทรศัพทมือถือ   
และแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ 

ผลการศึกษาพบวา ประชาชนผูใชโทรศัพทมือถือใน
กรุงเทพมหานครไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลมาก
ที่สุด คือ หนังสือพิมพ โทรทัศน และนิตยสาร/วารสาร คิด
เปนรอยละ 44.8 43.7 และ 42.2 ตามลําดับ โดยมีความถ่ีใน
การไดรับขาวสาร 1-5 ครั้งตอเดือน ในขณะท่ีการไมไดรับ
ขอมูลขาวสารในดานมลพิษจากสื่อวิทยุมีมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 47.1 ดังแสดงในภาพท่ี 2 

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นตอการทิ้ งซาก
โทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพของประชาชน
ผูใชโทรศัพทมือถือในกรุงเทพมหานครในประเด็นตางๆ  
มีคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดง
ในตารางที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 จํานวนครั้งที่ไดรับขอมูลขาวสารจากวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และนิตยสาร/วารสารในรอบ 1 เดือน
 
 
 
 
 
 

 



ตารางที่ 1  รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอการทิ้งซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่
เสื่อมสภาพของประชาชนผูใชโทรศัพทมือถือในกรุงเทพมหานคร 

  n=400 
ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น เฉล่ีย SD ความ 

จํานวน เห็นดวย เห็น
ดวย 

ไมเห็น ไมเห็นดวย 
(รอยละ) อยางย่ิง อยางย่ิง ดวย 

หมาย 

1. แบตเตอร่ีโทรศัพทมือถือเสื่อมสภาพมีขนาด
เล็กทิ้งตามพ้ืนดิน หรือแหลงนํ้าก็ได 

14 
(3.5) 

15 
(3.8) 

85 
(21.3) 

285 
(71.4) 

1.39 0.73 ไมเห็นดวย 
อยางย่ิง 

2. ในครั้งตอไปหากแบตเตอรี่ทานหมดอายุ  
การใชงาน ทานทิ้งที่จุดรวมของเสียอันตราย 
เชน ถังขยะที่มีฝาสีแดง 

182 
(45.8) 

187 
(47.1) 

12 
(3.0) 

16 
(4.0) 

3.35 0.73 เห็นดวย 

3. ประเทศไทยควรมีกฎหมายควบคุมโรงงาน  
ที่รับผิดชอบกําจัดซากโทรศัพทมือถือและ
แบตเตอร่ีเสื่อมสภาพอยางเขมงวด 

242 
(60.5) 

149 
(37.2) 

3 
(0.8) 

6 
(1.5) 

3.57 0.59 เห็นดวย 
อยางย่ิง 

4. รัฐบาลไทยควรสนับสนุนใหมีการต้ังโรงงาน
รีไซเคิลซากโทรศัพทมือถือ เพ่ือลดปริมาณขยะ
ที่ตองกําจัด 

207 
(51.8) 

172 
(43.0) 

11 
(2.7) 

10 
(2.5) 

3.44 0.67 เห็นดวย 

5. ปญหามลพิษจากการทิ้งซากโทรศัพทมือถือ
และแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเปนปญหาที่หนวยงาน
รัฐรับผิดชอบฝายเดียว 

29 
(7.3) 

38 
(9.5) 

245 
(61.2) 

88 
(22.0) 

 

2.02 0.78 ไมเห็น
ดวย 

 
6. ปญหามลพิษจากการทิ้งซากโทรศัพทมือถือ 
และแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเปนปญหาที่ประชาชน
ทุกคนตองรวมมือกันปองกันแกไข 

244 
(61.3) 

142 
(35.7) 

9 
(2.2) 

3 
(0.8) 

3.58 0.58 เห็นดวย 
อยางย่ิง 

7. ผูประกอบการ ผลิต จําหนาย และใหบริการ
โทรศัพทมือถือควรมีกลองต้ังบริการรับคืนซาก
โทรศัพทมือถือ และแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ 

231 
(57.9) 

158 
(39.6) 

6 
(1.5) 

4 
(1.0) 

3.54 0.58 เห็นดวย 
อยางย่ิง 

8. ประชาชนควรใหความรวมมือในการคัดแยก
ซากโทรศัพทมือถือ และแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ
โดยไมทิ้งปะปนกับขยะอื่น 

244 
(61.0) 

148 
(37.0) 

3 
(0.8) 

5 
(1.2) 

3.58 0.58 เห็นดวย 
อยางย่ิง 

9. การปองกันและแกไขปญหาผลกระทบจาก
สารพิษในซากโทรศัพทมือถือ และแบตเตอรี่
เสื่อมสภาพควรเริ่มตนจากผูผลิตตองไมใชสารที่
เปนอันตรายหรือหาสารอื่นทดแทนสารอันตราย
ที่อยูในผลิตภัณฑ 

222 
(55.6) 

170 
(42.6) 

6 
(1.5) 

1 
(0.3) 

3.54 0.54 เห็นดวย 
อยางย่ิง 

 
 
 
 

 



4.  การศึกษาความตระหนักของประชาชนผูใชโทร-
ศัพทมือถือในกรุงเทพมหานครตอมลพิษสิ่งแวดลอม    
จากการท้ิงซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ 

ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความตระหนักใน
ระดับมากและมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 21.0 และ 75.5 

ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) และมีคาจํานวนและรอยละของผูใช
โทรศัพทมือถือตอความตระหนักดานมลพิษสิ่งแวดลอม
จากการทิ้งซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ 
ในดานตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูใชโทรศัพทมือถือ จําแนกตามระดับความตระหนัก 

ระดับความตระหนัก จํานวน รอยละ  
(รอยละของคะแนนรวม)  (n) (%) 

มากที่สุด (80 – 100) 284 75.5 
มาก (60 – 79) 79 21.0 
ปานกลาง (40 – 59) 9 2.4 
นอย (20 – 39) 4 1.1 
นอยที่สุด (0 – 19) 0 0.0 

 
ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของผูใชโทรศัพทมือถือตอความตระหนักดานมลพิษสิ่งแวดลอมจากการทิ้งซากโทรศัพท       

มือถือและแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ 
   n=400 

ตอบถูก ตอบไมถูก รวม 
มลพิษสิ่งแวดลอม รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน 

(n) (%) (n) (%) (n) (%)  
1)  ดานสารพิษท่ีเปนองคประกอบ    

ก) ซากโทรศัพทมือถือ    
1. สารอันตรายในโทรศัพทมือถือไดแก โบรมีน        

แคดเมี่ยม และตะก่ัวสามารถทําอันตรายตอมนุษยได 
384 97.0 12 3.0 396 100.0 

2. ตะก่ัวเปนสารพิษในซากโทรศัพทมือถือ                
ที่มีอันตราย และกําจัดยากสุด 

364 91.5 34 8.5 398 100.0 

3. ซากโทรศัพทมือถือจัดวาเปนขยะอันตราย 313 79.5 82 20.5 395 100.0 
ข) แบตเตอร่ีโทรศัพทมือถือเสื่อมสภาพ       

1. ปจจุบันแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่นิยมกันมากคือ 
ชนิดลิเทียม-ไอออน (Li-ion Battery) ซึ่งสารลิเทียม-ไอออน
มีอันตรายมาก เมื่อกลืนกิน สูดดมหรือถูกดูดซึมผานผิวหนัง
จะทําลายเยื่อบุเมือกดวงตา ทางเดินหายใจ และผิวหนัง 

366 92.2 31 7.8 397 100.0 

2. แบตเตอร่ีโทรศัพทมือถือมีสารอันตราย เชน 
โคบอลต ปรอท แคดเมี่ยม เปนตน  

377 94.7 21 5.3 398 100.0 

3. แบตเตอร่ีโทรศัพทมือถือเสื่อมสภาพจัดวาเปน   
ของเสียอันตรายตอสิ่งแวดลอม 

312 79.2 82 20.8 394 100.0 

 



ตารางท่ี 3 (ตอ) จํานวนและรอยละของผูใชโทรศัพทมือถือตอความตระหนักดานมลพิษสิ่งแวดลอมจากการทิ้งซาก
โทรศัพทมือถือและแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ 

ตอบถูก ตอบไมถูก รวม 
มลพิษสิ่งแวดลอม จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

(n) (%) (n) (%) (n) (%)  
2)  ดานอันตรายตอมนุษยและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม       

ก) ซากโทรศัพทมือถือ       
1. สารพิษที่อยูในซากโทรศัพทมือถือเมื่อเกิดการ

รั่วไหลสูสิ่งแวดลอมไมเปนการคืนแรธาตุสารอาหารแก
สิ่งแวดลอม 

241 60.6 157 39.4 398 100.0 

2. สารพิษจากซากโทรศัพทมือถือเขาสูรางกายของ
มนุษยโดยการสัมผัส การหายใจ และการกินอาหารปนเปอน 

295 74.1 103 25.9 398 100.0 

3. มนุษยเปนผูผลิตโทรศัพทมือถือเพ่ือใชอํานวยความ
สะดวกในการสื่อสารแตสุดทายมนุษยก็ไดรับพิษภัยจากสิ่งที่
ผลิตขึ้นมาเพราะขาดความระมัดระวังในการปองกัน 

382 96.0 16 4.0 398 100.0 

4. สารพิษในแบตเตอร่ีโทรศัพทมือถือเสื่อมสภาพไหล
ลงสูแหลงนํ้า สิ่งมีชีวิตในนํ้าไดรับการปนเปอน เมื่อมนุษย
บริโภคพืช หรือสัตวนํ้าที่มีการปนเปอนจะไดรับพิษจากสาร
อันตรายน้ันๆ 

 367 92.4 30 7.6 397 100.0 

5. มนุษยไดรับสารพิษจากแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
เสื่อมสภาพโดยการบริโภคพืช หรือสัตวที่มีการปนเปอน 
(ผานทางหวงโซอาหาร) 

291 73.5 105 26.5 396 100.0 

3)  ดานการรณรงคแกประชาชน       

ก) แบตเตอร่ีโทรศัพทมือถือเสื่อมสภาพ       

1. 381 96.0 15 4.0 397 100.0 รัฐบาลควรมีการรณรงคใหประชาชนเขาใจอันตราย
ที่เกิดจากสารพิษในแบตเตอรี่เสื่อมสภาพที่เกิดแกสุขภาพ
มนุษยและสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



5.  การพิสูจนสมมติฐาน และแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p >0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 4  สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความ

ตระหนักตอมลพิษสิ่งแวดลอมจากการท้ิงซากโทรศัพทมือถือ 
 
ตารางที่ 4 การทดสอบปจจัยสวนบุคคล (ตัวแปรอิสระ) ตอความคิดเห็นและความตระหนักตอมลพิษสิ่งแวดลอมจากการท้ิง

ซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ  

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม SS df MS F 
เพศ ความตระหนัก 7.527 1 7.527 0.472 
 ความคิดเห็น 0.155 1 0.155 1.028 
อายุ ความตระหนัก 7.933 4 1.983 1.244 
 1.483 4 0.371     2.459∗ ความคิดเห็น 
การศึกษา ความตระหนัก 1.066 1 1.066 0.668 
 ความคิดเห็น 0.230 1 0.230 1.529 
อาชีพ ความตระหนัก 3.126 3 1.042 0.654 
 ความคิดเห็น 0.507 3 0.169 1.122 
รายได ความตระหนัก 2.582 5 5.164 0.324 
 ความคิดเห็น 0.458 5 9.165 0.608 
เพศและอายุ ความตระหนัก 4.081 3 1.360 0.853 
 1.562 3 0.521    3.455∗ ความคิดเห็น 
∗  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (p < 0.05) 

 
สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความ

คิดเห็นตอการทิ้งซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่เสื่อม 
สภาพแตกตางกัน พบวา อายุของประชาชนผูใชโทรศัพท 
มือถือมีความคิดเห็นตอการท้ิงซากโทรศัพทมือถือและ
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05; ตารางท่ี 4) และยังมีปฏิสัมพันธกันระหวางเพศ
และอายุตอความคิดเห็นในการทิ้งซากโทรศัพทมือถือและ
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05; ตารางที่ 4-5 และภาพที่ 3) 

 
ตารางที่ 5 เปรยีบเทียบผลตางของคะแนนความคิดเห็นระหวางชวงอายุของผูใชโทรศัพทมือถือในกรุงเทพมหานคร 

อายุ คาเฉล่ีย 1 2 3 4 5 

1 ( < 20 ป) 2.93 _ -0.18 -0.21∗ -0.18 -0.15 
2 ( 20-29 ป) 3.11  _ -0.03 -0.03 0.03 
3 ( 30-39 ป) 3.14   _ 0.03 0.06 
4 ( 40-49 ป) 3.11    _ 0.03 
5 ( 50-59 ป) 3.08     _ 

∗  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (p < 0.05) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ปฎิสัมพันธระหวางเพศและอายุตอความคิดเห็นในการทิ้งซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ 
 

สมมติฐานท่ี 3 การรับรูขาวสารมลพิษสิ่งแวดลอมมี
ความสัมพันธทางบวกกับความตระหนักตอมลพิษ
สิ่งแวดลอมจากการทิ้งซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่
เสื่อมสภาพ พบวา การรับรูขาวสารมลพิษสิ่งแวดลอมจาก

แหลงขอมูลขาวสารตางๆ ไมมีความสัมพันธกับความ
ตระหนักตอมลพิษจากการท้ิงซากโทรศัพทมือถือ (r = 
0.02; p>0.05) และแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ (r = -0.063; p>0.05) 
ดังแสดงในตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันระหวางแหลงขอมูลขาวสารกับความตระหนักของประชาชนผูใชโทรศัพทมือถือ 

ในกรุงเทพมหานคร 
 

ความตระหนักตอมลพิษสิ่งแวดลอม พารามิเตอร 
โทรศัพทมือถือ แบตเตอร่ี 

แหลงขอมูลขาวสาร 0.020 
(p = 0.708) 

- 0.063 
( p = 0.225) 

 
การอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
1.  ปจจัยสวนบุคคล มีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน (เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได) ไมสงผลใหประชาชนมีความ
ตระหนักตอมลพิษสิ่งแวดลอมจากการทิ้งซากโทรศัพท 
มือถือและแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพแตกตางกัน  (p>0.05; 
ตารางที่ 4) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากประชาชนผูใชโทรศัพท 
มือถือในกรุงเทพมหานครเปนกลุมชนที่มีโอกาสบริโภค
ขาวสารและอยูทามกลางความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
สื่อสารหลายรูปแบบ ทําใหสามารถรับรูขาวสาร สาระตางๆ 

ไดหลากหลายและทันเหตุการณ  และสภาพสังคมใน
ป จจุ บั น เปน ยุคของข อมู ลข าวสาร ท่ีประชาชนใน
กรุงเทพมหานครไมวาจะเปนเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดแตกตางกัน ก็มีโอกาสรับรูขาวสารดาน
มลพิษสิ่งแวดลอมโดยอาศัยสื่อมวลชนตางๆ เชน โทรทัศน 
วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร/วารสาร ตลอดจนจากการ
ประชาสัมพันธของหนวยงานรัฐหรือองคกรเอกชนไดอยาง
ทั่วถึง 

งานวิจัยที่ผานมาพบวา เพศ ไมมีผลตอความตระ- 
หนักในปญหาสิ่งแวดลอมแตกตางกัน (p>0.05; นิตยา      
ภูแสนธนาสาร, 2538; ประพล  มิลินทจินดา, 2542) และ

 



1.2 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน (เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได) มีความคิดเห็นตอการทิ้งซาก
โทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ พบวา อายุของ
ผูใชโทรศัพทมือถือในกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นตอ
การทิ้งซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพแตก 
ตางกัน (p<0.05; ตารางที่ 4-5) และเพศและอายุมีปฏิสัมพันธ
ตอระดับความคิดเห็นในการทิ้งซากโทรศัพทมือถือและ
แบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ โดยเพศชายที่มีอายุตํ่ากวา 50 ป       
มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นตํ่ากวาเพศหญิง ในขณะที่อายุ
มากกวา 50 ป พบวา เพศชายมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็น
สูงกวาเพศหญิงหรือเพศชายมีแนวโนมความคิดเห็นใน
ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
2.  แหลงขอมูลขาวสาร 

การไดรับขอมูลขาวสารมลพิษสิ่งแวดลอมจากแหลง
ตางๆ ไมมีความสัมพันธทางบวกกับความตระหนักตอ
มลพิษจากการทิ้งซากโทรศัพทมือถือ (r=0.02; p>0.05) 
และแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ (r = -0.063; p>0.05) (ตารางที่ 6) 
แสดงใหเห็นวาประชาชนยังคงไมไดรับขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับมลพิษที่เกิดจากซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่
เสื่อมสภาพผานสื่อบางประเภทเปนจํานวนมาก ถึงแมวา
กรมควบคุมมลพิษไดดําเนินการผลิตสื่อรณรงคประชา-
สัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงอันตรายของสารพิษ
ในซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ โดยผาน
สื่อสิ่งพิมพ  สปอตวิทยุ  สปอตโทรทัศน  นิทรรศการ
เผยแพรความรู (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)  

อยางไรก็ตาม ประชาชนก็ยังไมไดรับขาวสารโดย 
เฉพาะจากสื่อวิทยุมากถึงรอยละ 47.1 (ภาพท่ี 2) ทั้งน้ีอาจ
เปนไปไดวาการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนได 
รับทราบขาวสารเปนการดําเนินการที่ไมตอเน่ือง ทําให

ประชาชนจํานวนมากยังไมไดรับทราบขาวสาร แนวทาง
ปองกันอันตราย และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงมีผลทํา
ใหปจจัยแหลงขอมูลขาวสารไมมีความสัมพันธทางบวก
กับความตระหนักตอมลพิษดังกลาว 

 
3.  ความคิดเห็นตอการท้ิงซากโทรศัพทมือถือและแบต-
เตอร่ีเสื่อมสภาพ 

จากผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนผูใช
โทรศัพทมือถือในกรุง เทพมหานครตอการทิ้ งซาก
โทรศัพทและแบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ  แสดงให เห็นวา
ประชาชนเห็นดวยที่จะทิ้งแบตเตอร่ีโทรศัพทมือถือ
เสื่อมสภาพตามที่ทิ้งจุดรวมของเสียอันตราย มีคาคะแนน
เฉลี่ย 3.35 คะแนน (ตารางที่ 1) ถึงแมวาประชาชนผูใช
โทรศัพทมือถือในกรุงเทพมหานครเห็นดวยที่จะทิ้ง
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือเสื่อมสภาพตามที่ทิ้งจุดรวม   
ของเสียอันตราย แตในสภาวะปจจุบันการรณรงคใหทิ้ง
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพตามจุดที่ทิ้งรวมของเสียอันตราย 
หรือกลองรับทิ้งขยะอันตรายตามหางสรรพสินคา รานคา
หรือศูนยจําหนายโทรศัพทมือถือ ยังคงมีปริมาณนอย และ
ไดดําเนินการอยางไมตอเน่ือง ในขณะที่กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนิน 
การเรียกคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือต้ังแตป พ.ศ. 
2548 เปนตนมา แตยังมีปริมาณกลองรับคืนซากแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือเสื่อมสภาพยังไมมากพอที่จะกระจายไป
ตามแหลงชุมชนตางๆ ไดทั่วถึง ซึ่งจากการสํารวจขอมูลป 
พ.ศ. 2547 มีรายงานซากโทรศัพทมือถือจํานวน 17 ลาน
เครื่อง และแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือเสื่อมสภาพมีจํานวน 
21 ลานกอน และคาดวาในป พ.ศ. 2551 จะมีซากโทรศัพท 
มือถือเพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 41 ลานเครื่อง และแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือเสื่อมสภาพเพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 47 ลานกอน 
ซึ่งจํานวนดังกลาวไมรวมถึงพ้ืนที่อื่นๆ นอกเขตกรุงเทพ-
มหานครและปริมณฑล และที่ถูกทิ้งตามพ้ืนที่ทั่วไปยังไม
สามารถคาดคะเนได (กรมควบคุมมลพิษ, 2550) จึงนาเปน
หวงและหว่ันวิตกถึงอันตรายที่มนุษยไดรับและผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมถาประชาชนยังคงทิ้งซากโทรศัพทมือถือ
และแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพปะปนกับขยะอื่นๆ ตามพื้นดิน 
และแหลงนํ้าอยูตอไป 

ดานนโยบายการปองกันปญหาดังกลาวแสดงใหเห็น
วาประชาชนผูใชโทรศัพทมือถือในกรุงเทพมหานครเห็น

 



สําหรับประเทศไทยเพ่ือปองกันปญหามลพิษที่เกิด
จากแบตเตอร่ีโทรศัพทมือถือเสื่อมสภาพ รัฐบาลไดขอ
ความรวมมือกับตัวแทนจําหนายหรือสถานที่ ชําระคา 
บริการโทรศัพทมือถือใหกําหนดจุดต้ังวางรับซากโทรศัพท 
มือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ เพ่ือรวบรวมและสงไป
โรงงานของผูรับบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใช
แลวซึ่งขึ้นทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายและให
ผูประกอบการท่ีใหบริการโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ 
(บริษัท/หางหุนสวน) รับผิดชอบคาใชจายในการจัดการ
ซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ และให
ความรูเพ่ือยืดอายุการใชงานโทรศัพทใหนานข้ึน ตลอดจน
ขอความรวมมือประชาชนไมใหทิ้งซากโทรศัพทมือถือ
และแบตเตอรี่เสื่อมสภาพปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปและ

ใหนํามาทิ้งที่จุดรวมของเสียอันตราย (สยามรัฐ, 2548: 5) 
นอกจากน้ันประชาชนผูโทรศัพทมือถือในกรุงเทพ-     
มหานครไดแสดงความคิดเห็นในการสนับสนุนใหมีการ
สรางโรงงานรีไซเคิลซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่
เสื่อมสภาพ (ตารางท่ี 1) อยางไรก็ตาม วิธีการน้ีมีขอเสีย
ตามมาหลายประการ คือ วิธีการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส
คอนขางใชตนทุนสูง เพ่ิมภาระใหผูประกอบการ และทํา
ใหรัฐบาลเพ่ิมงบประมาณในการตรวจสอบมาตรฐาน
วิธีการรีไซเคิลของผูประกอบการ เพราะปญหาการกําจัด
ขยะไมมีประสิทธิภาพ  ยังอาจเกิดอันตรายจากความ
รูเทาไมถึงการณของคนงาน (ปองพล และคณะ, 2548:   
13-95) 

 
4.  ความตระหนักตอมลพิษสิ่งแวดลอมจากการทิ้งซากโทร-
ศัพทมือถือและแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ 

ประชาชนผูใชโทรศัพทมือถือในกรุงเทพมหานคร มี
ความตระหนักในระดับมากถึงมากที่สุด ในดานสารพิษที่
เปนองคประกอบในซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอร่ี
เสื่อมสภาพ อันตรายและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ 
การรณรงคใหความรูขาวสารแกประชาชน  

ถึงแมวาประชาชนมีความตระหนักเก่ียวกับอันตราย
ของสารพิษในแบตเตอร่ีโทรศัพทมือถือเสื่อมสภาพ แต
ในทางปฏิบัติประชาชนยังทิ้งแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
เสื่อมสภาพรวมกับขยะอื่นๆ ในบานมากถึงรอยละ 27.0 
(ตารางที่ 3) ซึ่งอาจเปนไปไดวาประชาชนไมรูจะนําขยะ
เหลาน้ีไปทิ้งที่ไหน แหลงชุมชนที่อยูอาศัยมีกลองรับทิ้ง
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือเสื่อมสภาพหรือถังขยะพิษมี     
ไมเพียงพอที่จะทิ้งใหถูกตองได 

นอกจากน้ี ประชาชนผูใชโทรศัพทมือถือในกรุงเทพ- 
มหานคร  มีความตระหนักที่จะใหรัฐบาลรณรงคให
ประชาชนไดเขาใจถึงอันตรายจากสารพิษที่อยูในแบต- 
เตอรี่โทรศัพทมือถือเสื่อมสภาพตอมนุษยและสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับหนวยงานภาครัฐ 
หรือเอกชนที่ตระหนักในเรื่องน้ีดีโดยเฉพาะกรมควบคุม
มลพิษไดดําเนินการใหประชาชนไดรับทราบถึงอันตราย
ของสารพิษในซากโทรศัพทมือถือ และแบตเตอร่ีเสื่อม 
สภาพโดยการเผยแพรขาวสารเปนเอกสาร หรือรณรงค
ประชาสัมพันธทางนิตยสารรายปกษ หนังสือพิมพ สปอต
วิทยุ โทรทัศน และนิทรรศการเผยแพรความรูความเขาใจ

 



ถึงอันตรายของสารพิษที่อยูในแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
เสื่อมสภาพตอสุขภาพของมนุษยและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม  การท่ีประชาชนผูใชโทรศัพทมือถือในกรุงเทพ-   

มหานครมีระดับความตระหนักมากตอมลพิษสิ่งแวดลอม
จากทิ้งซากโทรศัพทมือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ แสดง 
ใหเห็นวา ประชาชนอยูทามกลางสภาพแวดลอมที่มีปจจัย
ตางๆ เปนสิ่งเราหรือกระตุนใหเกิดการเรียนรูหรือเกิด
ความรู สอดคลองกับกรอบความคิดที่ไดนําเสนอโดย   
บรรชร  กลาหาญ และรุงทิพย  กลาหาญ (2545: 7 อางถึง
ใน Good, 1973) ซึ่งปจจัยสําคัญที่กระตุนประชาชนใหเกิด
ความรู คือ สื่อจากแหลงตางๆ ไดแก โทรทัศน หนังสือพิมพ 
นิตยสาร/วารสาร หรือรายการวิทยุ นอกจากนั้น ความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําใหประชาชน
กาวทันเหตุการณ เชน การใชอินเทอรเน็ตในการคนหา
ขอมูลและขาวสารตางๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ทําให
ประชาชนไดรับขาวสารอยางทั่วถึง สงผลใหประชาชนมี
ความตระหนักตอปญหาดังกลาวตามมา ดังน้ัน สื่อจาก
แหลงตางๆ จึงเปนแหลงความรูที่สําคัญตอประชาชนไดรับ
ความรูจากขาวสารดานมลพิษสิ่งแวดลอมที่ เกิดขึ้นใน
สภาวะปจจุบันและอนาคต 

 
สรุปผลการวิจัย 

1.  

2.  ประชาชนผูใชโทรศัพทมือถือในกรุงเทพมหานคร
มีความคิดเห็นตอการทิ้งซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่
เสื่อมสภาพในระดับเห็นดวยอยางย่ิง ในดานการแกไข
มลพิษจากซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพ 
การคัดแยกซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ เสื่อม    
สภาพโดยไมทิ้งปะปนรวมกับขยะอ่ืน ประเทศไทยควรมี
กฎหมายควบคุมโรงงานท่ีรับผิดชอบกําจัดซากโทรศัพท 
มือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ การรวมมือกันปองกัน
และแกไขปญหา ผูประกอบการผลิต จําหนายและให 
บริการโทรศัพทมือถือควรมีกลองต้ังบริการรับคืนซาก
โทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ เสื่อมสภาพ ผูผลิตโทร-  
ศัพทมือถือและแบตเตอรี่ตองไมใชสารท่ีเปนอันตราย  
หรือหาสารอื่นทดแทนสารอันตรายท่ีอยูในผลิตภัณฑ   
และเห็นดวยในครั้งตอไปเมื่อแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
หมดอายุการใชงานจะทิ้งที่จุดรวมของเสียอันตรายหรือถัง
ขยะที่มีฝาสีแดง  รัฐบาลควรสนับสนุนใหมีการสราง
โรงงานรีไซเคิลซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่เสื่อม 
สภาพเพ่ือลดปริมาณขยะ แตประชาชนไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ที่จะทิ้งแบตเตอร่ีเสื่อมสภาพตามพ้ืนดินหรือแหลงนํ้า 

ประชาชนผูใชโทรศัพทมือถือในกรุงเทพมหานคร
มีความตระหนักตอมลพิษสิ่งแวดลอมจากการทิ้งซากโทร-
ศัพทมือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพในระดับมาก ถึงมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 21.0 และ 75.5 ในดาน 1.1) สารพิษที่
เปนองคประกอบในซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอร่ี
เสื่อมสภาพ คิดเปนรอยละมากกวา 90.0 ในขณะเดียวกัน
ประชาชนผูใชโทรศัพทมือถือไมรูวาซากโทรศัพทมือถือ
และแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเปนขยะอันตราย คิดเปนรอยละ 
20.5 และ 20.8 1.2) อันตรายตอสุขภาพของมนุษยและ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไดแก วิธีที่สารพิษเขาสูรางกาย
ของมนุษย การร่ัวไหลของสารพิษสูสิ่งแวดลอม การท้ิง
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือเสื่อมสภาพรวมกับขยะอื่นๆ การ
เผาหรือฝงแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ การร่ัวไหลของสารพิษ   
สูแหลงนํ้า และอันตรายของสารพิษที่มนุษยไดรับผาน  
ทางหวงโซอาหาร และ 1.3) การรณรงคใหขอมูลขาวสาร
แกประชาชนโดยหนวยงานภาครัฐเพ่ือใหประชาชนเขาใจ 
 

3.  การรับรูขอมูลขาวสารมลพิษสิ่งแวดลอมไมมี
ความสัมพันธกับความตระหนักตอมลพิษสิ่งแวดลอมจาก
การทิ้งซากโทรศัพท (r = 0.02; p>0.05) และแบตเตอร่ี
โทรศัพทเสื่อมสภาพ (r = -0.06; p>0.05) 

 
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

รัฐควรรณรงคใหประชาชนไดรูผลกระทบจาก      
การท้ิงซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพตอ
สิ่งแวดลอมและอันตรายตอมนุษยอยางตอเน่ือง และจัด  
หาถังขยะสําหรับเก็บรวบรวมแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ
เสื่อมสภาพในชุมชนอยางทั่วถึง เน่ืองจากประชาชนยังทิ้ง
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือเสื่อมสภาพรวมกับขยะภายใน
บาน คิดเปนรอยละ 27.0 และประชาชนยังไมเขาใจวาซาก
โทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเปนขยะอันตราย 
คิดเปนรอยละ 20.5 และ 20.8 
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