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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นี ้  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา ลกัษณะทางประชากร  ความรู้  ทศันคต ิและพฤตกิรรม 
การท างานของคนเก็บขยะ   ศกึษาปริมาณของโลหะหนกัท่ีสะสมในสิ่งแวดล้อมใต้บริเวณหลมุฝั งกลบขยะ
จากบอ่ขยะทุง่ทา่ลาด   และศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการประเมินความเส่ียงตอ่สขุภาพของคนเก็บขยะ
และปริมาณโลหะหนกัในสิ่งแวดล้อม  ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมรา ช  โดยใช้แบบ
สมัภาษณ์ คนเก็บขยะในพืน้ท่ี จ านวน 50 คน ด้วยการสอบถามข้อมลูสว่นบคุคล พฤติ กรรมการท างาน 
สขุภาพ  และพฤตกิรรมการใช้เคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากการสมัผสัขยะ  การใช้ แบบสงัเกต และการหา
ปริมาณโลหะหนกัในดนิ ของพืน้ท่ีบอ่ฝังกลบขยะ โดยท าการเก็บตวัอยา่งดนิจากกองขยะเพ่ือหาปริมาณ
โลหะหนกัได้แก่ โครเมียม แคดเมียม ตะกัว่  และเก็บแบบสมัภาษณ์จากคนเก็บขย ะ เพื่อหาความสมัพนัธ์ 
จากผลการศกึษา พบวา่ อายมีุความสมัพนัธ์กบัความรู้ท่ีนยัส าคญั 0.042 ระยะเวลาในการเก็บขยะ (วนั/
สปัดาห์ ) มีความสมัพนัธ์กบัความรู้ท่ีนยัส าคญั 0.037 ระยะเวลาท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ (ปี) มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมท่ีนยัส าคญั 0.048 ผลการตรวจหาปริ มาณโลหะหนกัในดนิ สารทัง้สามตวัคือ 
โครเมียม แคดเมียม ตะกัว่ ผา่นเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีก าหนดไว้   การประเมินความเส่ียงด้านสขุภาพคน
เก็บขยะ  ปริมาณตะกัว่ มีคา่ความปลอดภยั  1 หมายความวา่ ปริมาณสารเคมีท่ีร่างกายได้รับไมม่าก
พอท่ีจะเกิดผลกระทบ หรือผลไมพ่งึปร ะสงค์ตอ่ร่างกาย  ปริมาณโครเมียมสามารถยอมรับได้ 2 คน คือไม่
เกิดความเส่ียงตอ่สขุภาพจากการได้รับสมัผสัสารและคนเก็บขยะจ านวน 48 คนคือ มีความเส่ียงตอ่สขุภาพ
จากการได้รับสมัผสัสารก่อมะเร็ง  ซึง่ไมมี่ระดบัท่ีปลอดภยัถ้าได้รับสมัผสัเป็นเวลานานสามารถก่อโรคได้ 
จากพฤตกิรร มการท างานของคนเก็บขยะหากไมมี่ความตระหนกัในเร่ืองการป้องกนัตนเองท าให้มีความ
เส่ียงตอ่การได้รับสมัผสัขยะสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพได้ 
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Abstract 
The objectives of this research were to study demographic characteristics, knowledge, 
attitudes, and behaviors of scavengers in municipality dump site. To measure the quantity of 
heavy metal especially of chromium, cadmium and manganese in soil at working dump site 
among scavengers. Fifties of scavengers in municipality dump site were interviewed personal 
data working behaviors, personal health protection equipment used. The result showed  
knowledge and exposure behaviors of the scavengers most of them were in moderate level. 
Age associated significantly with knowledge (p<0.042). Periods of time working in the dump site 
associated significantly with knowledge (p<0.037) and health behaviors (p<0.048). The 
quantities of heavy metals (Cd, Cr and Pb) not excess the standard level of USEPA. The Value 
of health risk assessment of all subjects found that level of Pb less than one that not affect to 
their health. For Cr exposure 48 of scavenger have risk with cancer and non-level of safety if 
they keep for long time exposure. For protection behaviors and solid waste exposure have 
health risk and effect to health awareness and monitoring from responsibility organization was 
need.  
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บทน า 
 ปัญหาขยะถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส าคญัท่ีเกิดขึน้ โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆท่ีมี
ประชากรอยูเ่ป็นจ านวนมากเน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของประ ชากรและการใช้ทรัพยากรเพ่ือการด ารงชีวิตจาก
รายงานสถานการณ์ขยะของไทยตามรายงานของกรมควบคมุมลพิษระบวุา่ ชว่ง 10 ปีท่ีผา่นมา ประเทศ
ไทยมีปริมาณขยะเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ขยะสง่ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่สขุภาพของมนษุย์ 
และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเชน่ กลิ่น ฝุ่ น สารพิษ สตัว์และแมงน าโรค โลหะหนกั ทศันะอจุาด น า้ชะขยะ 
มลพิษทางสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ รวมถึงผลกระทบทางสขุภาพ ความเส่ียงตอ่สขุภาพจากขยะมีผลกระทบทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบทางตรงจากการกิน หายใจ  การสมัผสัเชือ้โรค ซึง่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วย 
การบาดเจ็บและตายได้ การตดิเ ชือ้และการได้รับสารพิษตอ่เน่ืองยาวนานอาจมีผลให้เกิดการสะสมของ
สารพิษและเชือ้โรค  คนเก็บขยะเป็นประชาชนอีกกลุม่หนึง่ท่ีมีพฤตกิรรมการประกอบอาชีพท่ีมีความเส่ียง
ตอ่การเกิดปัญหาสขุภาพ 
 คนเก็บขยะ และการท างานสมัผสัขยะ ในพืน้ท่ีฝังกลบขยะ มีจ านวนผู้ประกอบอาชีพจ านวนมาก  
และยงัขาดความตระหนกัในด้านการดแูลตนเองด้านสขุภาพ การส ารวจการประเมินความเส่ียงด้าน
สขุภาพของคนเก็บขยะจงึเป็นเร่ืองท่ีต้องให้ความส าคญัเป็นอยา่งมากและมีการด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง 
จริงจงั เป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจนเพ่ือประโยชน์อยา่งแท้จริงตอ่คนเก็บขยะเป็นแนวทางในก ารพฒันา
คณุภาพชีวิตให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิต (ศริศกัดิ ์สนุทรชยั , 2548) ปัจจบุนัปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาท่ี
ส าคญั ซึง่นบัวนัจะทวีความรุนแรงยิ่งขึน้  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาขยะล้นเมือง  ซึง่รวมถึงขยะท่ีมีโลหะ
หนกัปะปนรวมมาด้วยได้แก่  ถ่านไฟฉาย  แบตเตอร่ี กระป๋องสี  กระป๋องยาฆา่แมลง  แผน่วงจร
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเส่ือมสภาพแล้ว  ฯลฯ การสมัผสัโลหะหนกัมาเป็นเวลานานของสิ่งมีชีวิตนัน้ ถ้ามีปริมาณ
เกินระดบัหนึง่ก็จะเกิดอนัตราย ตอ่สิ่งมีชีวิตได้ทนัที การท่ีมีโลหะหนกัในสิ่งแวดล้อมในระดบัต ่า ก็อาจเป็น
อนัตรายตอ่มนษุย์ได้ เพราะโลหะหนกั บางชนิดมีพิษมากและสามารถถ่ายทอดไปตามขัน้ของอาหารโดยท่ี
ความเข้มข้นจะสงูขึน้เร่ือยๆ การสะสมโลหะหนกัในสิ่งมีชีวิต  นครศรีธรรมราชประกอบด้วย 23 อ าเภอ มี
พืน้ท่ีทัง้หมด  6.21 ล้าน (ส านกังานเกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราช , 2550)ซึง่ปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็น
ปัญหาส าคญัส าหรับจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยเฉพาะปัญหาขยะ  บอ่ฝังกลบขยะมี เนือ้ท่ี 40 ไร่  ขยะท่ีมี
ตอ่วนัมากกวา่ 200 ตนัตอ่วนั โดยเฉพาะในเขตเทศบาลคาดการณ์วา่จะมีปริมาณเพิ่มขึน้ทกุวนั เน่ืองจาก
ปริมาณขยะท่ีมีปริมาณเพิ่มมากขึน้คนเก็บขยะในท่ีทิง้ขยะของเทศบาลมีมากขึน้และมีการท างานทั ้ งวนั 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษา ศกึษาถึงการประเมินความเส่ียงด้านสขุภาพจากการรับสมัผสัโลหะหนกัของ
คนเก็บขยะจากบอ่ฝังกลบทุง่ทา่ลาด เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนและการเฝ้าระวงัทางสขุภาพจากการ
ท างานของคนเก็บขยะ ตลอดจนการวางแผนในการตดิตาม และดแูลอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 
 
 



วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศกึษาลกัษณะทางประชากร ความรู้ ทศันคต ิพฤตกิรรม ของคนเก็บขยะจากบอ่ฝังกลบ  
     ทุง่ทา่ลาด เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 
 2. เพ่ือศกึษาปริมาณของโลหะหนกัท่ีสะสมในสิ่งแวดล้อมใต้บริเวณหลมุฝังกลบขยะ  
     จากบอ่ขยะทุง่ทา่ลาด เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 
 3. เพ่ือประเมินความเส่ียงด้านสขุภาพจากการรับสมัผสัโลหะหนกัของคนเก็บขยะจากบอ่ฝังกลบ  
                ทุง่ทา่ลาด เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 
 

นิยามศัพท์ 

 1. คนเก็บขยะ หมายถึง กลุม่คนท่ีประกอบอาชีพเก็บขยะในพืน้ท่ีทิง้ขยะของเทศบาลซึง่มี
กิจกรรมการท างานการคุ้ย การคดัแยก การรวบรวม การขนย้าย และการขายขยะในบอ่ฝังกลบขยะทุง่ทา่
ลาดเทา่นัน้ 

 2. อุปกรณ์ป้องกันอันตราย หมายถึง อปุกรณ์ป้องกนัตนเองของคนเก็บขยะได้แก่ หมวก ถงุมือ 
แวน่ตา ผ้าปิดจมกู เสือ้แขนยาว กางเกงขายาวและรองเท้าบทู  

 3. สารโลหะหนัก หมายถึง ธาตท่ีุปนเปือ้นอยู่ในสิ่งแวดล้อม ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ ตะกัว่  
โครเมียม แคดเมียม เทา่นัน้ 
 4. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะท่ีศกึษา เพศ อาย ุสถานภาพ รายได้ ระยะเวลาการเก็บ
ขยะ ระยะเวลาท่ีท างานเก็บขยะ ณ บอ่ฝังกลบทุง่ทา่ลาด  
 5. ความรู้ หมายถึง การป้องกนัตนเองในการเก็บขย ะ ท างานเก็บขยะของคนเก็บขยะท่ีได้จากการ
การบอกเลา่ การอบรบ สงัเกต ประสบการณ์ ส่ือตา่งๆ ประกอบกนั 
 6. ทัศนคติ หมายถึง เป็นความรู้สกึ ความคดิ ความเช่ือ และการให้คณุคา่ ท่ีมีตอ่การท างานเก็บ
ขยะ การป้องกนัตนเอง และอนัตรายจากการท างานสมัผสัขยะ  
 7. พฤตกิรรม  หมายถึง  การปฏิบตัตินเพ่ือป้องกนัตนเองจากการสมัผสัและเก็บขยะ การใช้
อปุกรณ์ป้องกนัตา่งๆ การปฏิบตัตินในการท างาน อนัตรายจากการรับสมัผสัขยะและการป้องกนัอนัตราย
จากการรับสมัผสัโลหะหนกัในการท างาน  
 8. การประเมินความเส่ียง  หมายถึง โอกาสหรือความนา่จะเป็นท่ีจะเกิดและผลกระทบท าง
สขุภาพ โดยแบง่เป็นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการท างานสมัผสัขยะของคนเก็บขยะ ท่ี
สง่ผลเสียตอ่สขุภาพ โดยการสมัภาษณ์ สงัเกต และการตรวจวดัทางสิ่งแวดล้อมในบอ่ฝังกลบขยะทุง่ทา่
ลาด  
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กรอบแนวคิด 
 
  

 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) 
               
  
 

        ตัวแปรตาม (Dependent variable) 
 
 
 
 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการศึกษา 

 เป็นการศกึษาเชิงส ารวจ เพ่ือศกึษาวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงตอ่สขุภาพจากการรับสมัผสั
โลหะหนกัของคนเก็บขยะจากบอ่ฝังกลบทุง่ทา่ลาด จงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยมีกลุม่ตวัอยา่ง 50 คน โดย
การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวิจยัแบบภาคตดัขวางด าเนินการศกึษา  2 แบบคือ  
1.การศกึษาข้อมลูเอกสารเป็นการศกึษาข้อมลูจากเอกสารตา่งๆได้แก่ ทฤษฎีเก่ียวกบัโลหะหนกั อนัตราย
จากการสมัผสัโลหะหนกั การตรวจวิเคราะห์โลหะหนกัในดนิและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
2.การวิจยัแบบภาคตั ดขวางโดยใช้แบบสมัภาษณ์และเก็บตวัอยา่งดนิแล้วน ามาวิเคราะห์โลหะหนกัด้วย
เคร่ือง ICP-OES และน ามาประเมินความเส่ียงตอ่สขุภาพจากการรับสมัผสัสารโลหะหนกั 
 

ขอ้มูลดา้นประชากร 
 เพศ 
 อาย ุ
 สถานภาพ 
 ศาสนา 
 รายได ้
 รายจ่าย 
 ระยะเวลาการเก็บขยะ 
 

 

 
 

ความเส่ียงต่อสุขภาพจากการรับ

สัมผสัโลหะหนกัในส่ิงแวดลอ้ม 

 

ปริมาณโลหะหนกัในส่ิงแวดลอ้ม 

 



เคร่ืองมือในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาประกอบด้วย 
1. แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี ้
 ส่วนที่  1 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูด้านสขุภาพ ได้แก่ เพศ , อายุ, ระดบัการศกึษา , รายได้สถานภาพ 
เป็นต้น จ านวน 22 ข้อจะเป็นแบบให้เลือกตอบ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมลูด้านการประกอบอาชีพ จ านวน8 ข้อจะเป็นแบบให้เลือกตอบ 
 ส่วนที่ 3 ข้อมลูด้านความรู้เก่ียวกบัการท างานสมัผสัและการเก็บมลูฝอย จ านวน 15 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 ข้อมลูด้านทศันคตเิก่ียวกบัการท างานสมัผสัและการเก็บมลูฝอย จ านวน 15 ข้อ 
 ส่วนที่ 5 ข้อมลูด้านพฤตกิรรมเก่ียวกบัการท างานสมัผสัและการเก็บมลูฝอย  จ านวน 15 ข้อ 
2. แบบสังเกต  จะสงัเกตลกัษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมรอบบอ่ฝังกลบขยะ และพฤตกิรรมการ
ท างาน การปฏิบตัตินระหวา่งท างาน การสวมเคร่ืองป้องกนัตนเองของคนเก็บขยะ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 โดยน าแบบสมัภาษณ์มาตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม สถิติส าเร็จรูปจดัหมวดหมู่
ข้อมลู ทราบลกัษณะกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้ความถ่ี คา่ร้อยละและการหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรโดยใช้สถิ ติ
Chi-Square 
 

ผลการศึกษา 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมลูกลุม่ตวัอยา่ง 50 คน ข้อมลูทัว่ไปพบวา่ เพศชาย คดิเป็นร้อยละ 56 และ
เพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 44 มีอายเุฉล่ีย 43 ปี นบัถือศาสนาพทุธ สว่นใหญ่สถานภาพสมรสร้อยละ 80 
รองลงมา สถานะโสด ร้อยละ 16 และเป็นหม้ายร้อยละ 4 รายได้ เฉล่ียตอ่ครัวเรือน 2,775 บาท /เดือน  
รายจา่ยเฉล่ีย  2,206 บาท/เดือน ระยะเวลาเก็บขยะ เฉล่ีย 5 วนั/สปัดาห์ ท่ีพกัอาศยัสว่นใหญ่จะพกับ้าน
เป็นของตนเองร้อยละ84 และร้อยละ16 พกัอยูบ้่านเชา่  ด้านการเข้าถึงบริการและการเจ็บป่วย ไมมี่อาการ
ป่วยคดิเป็นร้อยละ 88 มีอาการป่ว ยร้อยละ 12 ซึง่สาเหตขุองอาการป่วยสว่นใหญ่จะมาจากโรคไข้หวดั 
ในชว่งสามเดือนท่ีผา่นมาไมเ่คยได้รับบาดเจ็บ จนต้องเข้ารับการรักษาร้อยละ90 และเคยได้รับบาดเจ็บร้อย
ละ10 ซึง่สว่นใหญ่เกิดจากสาเหตขุองมีคมบาดหรือทิ่มแทง ความถ่ีในการเจ็บป่วยสว่นมากจะป่วยนานๆ
ครัง้ร้อยละ 66 และไมเ่คยป่วยร้อยละ 34 ซึง่คนสว่นใหญ่ไมมี่โรคประจ าตวัร้อยละ 80 และมีโรคประจ าตวั
ร้อยละ20 ซึง่โรคสว่นใหญ่ร้อยละ 8 เป็นความดนัโลหิตสงู และร้อยละ 12 เป็นเบาหวาน โรคประจ าตวัเป็น
ก่อนท่ีจะมาท างานเก็บขยะ และโรคท่ีเป็นไมไ่ด้มีอปุสรรคในการท างาน คนเก็บขยะร้อยละ 76ไมเ่คยตรวจ
ร่างกายประจ าปีและร้อยละ  24 เคยตรวจร่ายกายประจ าปี เม่ือเจ็บป่วยมีการดแูลตวัเองด้วยวิธีซือ้ยากิน
เองร้อยละ 42 ไปคลินิกและรักษากบัโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล (รพ .สต .) ร้อยละ 26 และไป
โรงพยาบาลจงัหวดัร้อยละ 6 ปัญหาหรืออปุสรรคในการเข้ารับการรักษาพยาบาลร้อยละ 98ไมมี่อุปสรรค



ใดๆและไมมี่สิทธ์ิเข้ารักษาพยาบาลร้อยละ 8 และร้อยละ92มีสิทธ์ิเข้ารักษาพยาบาล  โดยใช้สิทธ์บตัรทอง
ร้อยละ88 บตัรประกนัสงัคมร้อยละ2 และกรณีรักษาพยาบาลอ่ืนๆร้อยละ2 ด้านการประกอบอาชีพเก็บขยะ 
จ านวนชัว่โมงท่ีมาท างาน 5 ชัว่โมง/วนั ร้อยละ 46 6 ชัว่โมง/วนั ร้อยละ36 7ชัว่โมง/วนั ร้อยละ14 8ชัว่โมง/
วนั ร้อยละ 4 ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพเฉล่ีย 8 ปี เหตผุลท่ีเลือกท าอาชีพนีร้้อยละ 78 คดิวา่เป็นอาชีพท่ี
อิสระ ร้อยละ 10  คดิวา่รายได้ดีและร้อยละ 2  ไมมี่การใช้เงินทนุ ร้อยละ 94 ไมมี่อาชีพอ่ืนท า  มีความพงึ
พอใจเก่ียวกบัการประกอบอาชีพนีร้้อยละ 94  รู้สกึเฉยๆร้อยละ  4  มีความคดิอ่ืนๆร้อยละ 2  ซึง่บอกวา่ไมรู้่
จะประกอบอะไร  ขยะท่ีเก็บได้จะมีปริมาณเฉล่ีย 33.22 กิโลกรัม ขยะท่ีเก็บได้จะเป็นขยะพวกกระดาษร้อย
ละ 52  แก้วร้อยละ 80  พลาสตกิร้อยละ  96  โลหะร้อยละ  24  ในสว่นของการได้รับขา่วสารเก่ีย วกบัการ
ป้องกนัตวัเองในการท างานร้อยละ80 ไมเ่คยได้รับขา่วสารใดๆร้อยละ 20 ซึง่ได้รับขา่วสารจากเทศบาลร้อย
ละ 90  ได้รับข่าวสารจากโรงพยาบาล /รพ.สต.ร้อยละ8  ได้รับขา่วสารจากหนว่ยงานอ่ืนๆร้อยละ 2 ซึง่คน
เก็บขยะทัง้ร้อยละ100  ไมมี่การขออนญุาตขึน้ทะเบียนการประกอบอาชีพแตอ่ยา่งใด ระดบัความรู้เก่ียวกบั
การเก็บขยะ ระดบัปานกลางร้อยละ 78 รองลงมาระดบัสงูร้อยละ 22 ระดบัทศันคต ิระดบัสงูร้อยละ 46 
ระดบัปานกลางร้อยละ 30 ระดบัต ่าร้อยละ 24 ระดบัพฤตกิรรมการปฏิบตัติน ระดบัปานกลางร้อยละ 70 
ระดบัสงูร้อยละ 16 ระดบัต ่าร้อยละ 14 ในการหาความสมัพนั ธ์ระหวา่งเพศ อาย ุระยะเวลาเก็บขยะ (วนั/
สปัดาห์) ชว่งสามเดือนท่ีผา่นมาเคยป่วยจากการท างาน ชว่ง 3เดือนท่ีผา่นมาเคยได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้า
รับการรักษา เจ็บป่วยบอ่ยแคไ่หน ชว่งเวลาท่ีมาท างาน (ชัว่โมง/วนั) ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพเก็บขยะ /ปี 
ได้รับขา่วสารในการป้องกนั ตนเองจากการท างาน สมัพนัธ์กบัความรู้ ทศันคตแิละพฤตกิรรมของคนเก็บ
ขยะอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p < 0.05)  พบวา่อายมีุความสมัพนัธ์กบัความรู้อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.042 
ระยะเวลาเก็บขยะ (วนั/สปัดาห์ )สมัพนัธ์กบัความรู้อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.037 ระยะเวลาท่ีแระกอบอาชีพ
เก็บขยะ (ปี)สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.048 จากการสงัเกตสภาพแวดล้อมรอบๆบอ่ฝังกลบ
ขยะทุง่ทา่ลาดลกัษณะทางกายภาพ ท่ีสามารถสงัเกตได้ด้วยตาเปลา่ พืน้ท่ีบอ่ฝังกลบทุง่ทา่ลาดมีสภาพ
เป็นพืน้ท่ีโลง่ แสงเข้าถึง อากาศร้อน มีการระบายอากาศหรือการถ่ายเทท่ีดี มีฝุ่ นละออง พืน้ท่ีสง่กลิ่นเหม็น
ตลอดเวลา มีความชืน้แฉะท าให้น า้เนา่และมีน า้ชะขยะ พบสตัว์และแมลงน าโรค แตจ่ะไมมี่เสียงรบกวน 
ควนัจากการเผาไหม้และไอสารเคมี พฤตกิรรมของคนเก็บขยะถ้าหากมีกรณีท่ีมีการบาดเจ็บมือเป็นแผล 
เกิดอบุตัเิหตจุากสถานท่ีท างานก็จะหยดุท างานเพ่ือปฐมพ ยาบาลเบือ้งต้นก่อน  ผู้ชายมีการสบูบหุร่ีใน
สถานท่ีท างาน ขณะปฏิบตังิา นมีการใช้อปุกรณ์ชว่ยคุ้ยขยะ ขณะท างานจะไมเ่อามือมาสมัผสัผิวหนงัหรือ
ตาเพราะจะเกิดการระคายเคือง ไมน่ าขวดหรือพลาสตกิในกองขยะมาใช้ตอ่ หากเจอขยะพวกถงุแดงจะไม่
เปิดผนกึออก การแตง่กายมีการสวมเสือ้ผ้าปกปิดมิดชิด สวมถงุมือ ใสร่องเท้าบทู แตไ่มมี่การใสห่น้ากาก
หรือผ้าปิดจมกู ไมส่วมท่ีครอบตาหรือแวน่ตา มีการล้างมือก่อนรับประทานอาหารทกุครัง้ มีการน าอาหาร
และเคร่ืองดื่มมารับประทานในสถานท่ีเก็บขยะ และมีการสร้างเพิงท่ีพกัอยูใ่นสถานท่ีท างานเก็บขยะด้วย 
ดงัตารางท่ี 1   



ตารางท่ี 1 กลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามลกัษณะทางประชากร 
คุณลักษณะทางประชากร จ านวน (n = 50) ร้อยละ 

เพศ   
         ชาย 28 56 
         หญิง 22 44 
อาย ุ(ปี)   
         14-30 8 16 
         31-40 5 10 
         41-50 26 52 
         51-60 11 22 
Mean = 42.54, S.D = 11.07, Min = 14, Max = 58  
ศาสนา 
         พทุธ 50 100 
สถานภาพการสมรส   
         โสด 8 16 
          คู ่ 40 80 
         หม้าย/หยา่/แยก 2 4 
ระดบัการศกึษา   
         ไมไ่ด้ศกึษา 2 4 
         ประถมศกึษา 35 70 
         มธัยมศกึษาตอนต้น 6 12 
         มธัยมศกึษาตอนปลาย 7 14 
รายได้ครัวเรือน (บาท/เดือน) 
        1,000-2,000 

 
28 

 
56 

   2,001-3,000    9      18 

                        3,001-4,000    10      20 

                        มากกวา่ 4,000    3       6 

  Mean = 2775.54, S.D = 898.76, Min = 1,000 Max = 5,000 



ตารางท่ี 1 กลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามลกัษณะทางประชากร (ตอ่) 
ลักษณะทางประชากร จ านวน (n = 50) ร้อยละ 

รายจา่ยครัวเรือน (บาท/เดือน)   
         1,000-2,000 25 56 
         2,001-3,000 9 18 
         3,001-4,000 10 20 
         มากกวา่ 4,000 3 6 
         Mean = 2,206.72, S.D = 1,096.63.8, Min = 1,000, Max = 6,000  
ความเพียงพอของรายได้กบัรายจา่ย   
     เพียงพอ 24 48 
     ไมเ่พียงพอ 26 52 
ท่ีอยูอ่าศยั   
     บ้านตนเอง 42 84 
     ห้องเชา่/บ้านเชา่ 8 16 
ระยะเวลาเก็บขยะ(วนั/สปัดาห์)        
     4 1 2 
     5 11 22 
     6 19 38 
     7 19 38 
   

 

จากการศกึษาพบวา่ปริมาณโลหะหนกัในดนิจากบอ่ฝังกลบขยะทุง่ทา่ลาดเม่ือน าตวัอยา่งดนิไป

วิเคราะห์หาความเข้มข้นของโลหะหนกั ได้แก่ แคดเมียม โครเมียม และตะกัว่  พบวา่ความเข้มข้นของ

แคดเมียมมีคา่เทา่กบั < LOQ (ขีดต ่าสดุในการตรวจวดั (LOQ) Cd = 0.008 mg/kg)ทัง้ 2 ตวัอยา่ง 

โครเมีย มตวัอยา่งท่ี 1 มีคา่เทา่กบั 8.17±0.08 mg/kg ในตวัอยา่งท่ี 2 10.50±0.05 mg/kg  และตะกัว่

ตวัอยา่งท่ีมีคา่เทา่กบั  1 39.19±0.28 mg/kg ในตวัอยา่งท่ี2 มีคา่เทา่กบั39.19±0.28 mg/kg ซึง่สารโลหะ

หนกัทัง้สามตวัผา่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

 การประเมินความเส่ียงจากการได้รับสัมผสัสารโลหะหนกั การวิเคราะห์คา่ความเส่ียงจากการ
ได้รับสมัผสัสารท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง (Cancer risk) ถ้า Risk มีคา่น้อยกวา่ 1× 10-6 สามารถยอมรับได้คือ ไม่
เกิดความเส่ียงตอ่สขุภาพจากการได้รับสมัผสัสาร  



 

ตารางที่ 2 : รายงานผลความเส่ียงจากการรับสัมผัสสารก่อมะเร็ง ที่ปนเป้ือนในดนิ ทางผิวหนัง 

  
 จากตารางรายงานผลความเส่ียงจากการรับสมัผสัสารโครเมียมทางผิวหนงั ชนิดสารก่อมะเร็ง
ในตวัอยา่งท่ี1 พบวา่ มีเพศชายจ านวน 2 คนคดิเป็นร้อยละร้อยมีคา่น้อยกวา่ 1.0 x10-6สามารถยอมรับได้ 
และคา่ความเส่ียงในชว่ง 1.1x x10-6– 2.0x x10-6 ในเพศชายร้อยละ  71.43 เพศหญิง 28.57ชว่ง2.1x10-6 – 
3.0x10-6 เพศชายร้อยละ  42.11 เพศหญิงร้อยละ 57.89 3.1 x10-6 ขึน้ไปเพศชายร้อยละ 46.67 เพศหญิง
ร้อยละ53.33 มีความเส่ียงตอ่สขุภาพตามล าดบั ในตวัอยา่งท่ี 2 พบวา่ มีเพศชายจ านวน  1คนคดิเป็นร้อย
ละร้อยมีคา่น้อยกวา่ 1.0 x10-6 สามารถยอมรับได้ และคา่ ความเส่ียงในชว่ง1.1x10-6 – 2.0 x10-6 ในเพศ
ชายร้อยละ  57.14 เพศหญิง 42.86 ชว่ง 2.1 x10-6– 3.0x10-6 เพศชายร้อยละ  43.75 เพศหญิงร้อยละ 
56.25 3.1x10-6 ขึน้ไปเพศชายร้อยละ 57.69 เพศหญิงร้อยละ 42.31 มีความเส่ียงตอ่สขุภาพตามล าดบั 

  การวิเคราะห์คา่ความเส่ียงจากการได้รับสมัผสัสารท่ีไมก่่อให้เกิดมะเร็ง (Cancer risk) 

ถ้า  คา่ความปลอดภยั  1 หมายความวา่ ปริมาณสารเคมีท่ีร่างกายได้รับไมม่ากพอท่ีจะเกิดผลกระทบ 

หรือผลไมพ่งึประสงค์ตอ่ร่างกาย 

ถ้า  คา่ความปลอดภยั  1 หมายความวา่ ปริมาณสารเคมีท่ีร่างกายได้รับ โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัไม่

ปลอดภยัตอ่สขุภาพ 

 

 

 

 

 
 
 
สารก่อมะเร็ง 

สาร ค่าความเสี่ยง จ านวน (ร้อยละ) ชาย 
จ านวน (ร้อยละ) 

หญิง 
จ านวน(ร้อยละ) 

โครเมียม 
ตวัอยา่งที่ 1 

(0.1 – 1.0)x10-6 2(100) 2(100) 0(0.00) 

(1.1 – 2.0)x10-6 14(100) 10(71.43) 4(28.57) 

(2.1 – 3.0)x10-6 19(100) 8(42.11) 11(57.89) 

3.1x10-6 ขึน้ไป 15(100) 7(46.67) 8(53.33) 

โครเมียม 
ตวัอยา่งที่ 2 

(0.1 – 1.0)x10-6 1(100) 1(100) 0(0.00) 

(1.1 – 2.0)x10-6 7(100) 4(57.14) 3(42.86) 

(2.1 – 3.0)x10-6 16(100) 7(43.75) 9(56.25) 

3.1x10-6 ขึน้ไป 26(100) 15(57.69) 11(42.31) 



ตารางที่ 3 : รายงานผลความเส่ียงจากการรับสัมผัสสารไม่ก่อมะเร็ง ที่ปนเป้ือนในดนิ ทางผิวหนัง  

  

จากตารางรายงานผลความเส่ียงจากการรับสมัผสัสารตะกัว่ทางผิวหนงั ชนิดสารไมก่่อมะเร็งใน

ตวัอยา่งท่ี1 พบวา่คา่ความเส่ียงในชว่ง 1.0 x10-6 – 2.0 x10-6เพศชาย ร้อยละ 75 เพศหญิงร้อยละ 25 ชว่ง

2.1 x10-6– 3.0 x10-6ทัง้เพศชายและเพศหญิงร้อยละศนูย์ ชว่ง 3.1 x10-6– 4.0 x10-6เพศชาย2 คน ร้อยละ

ร้อย ชว่ง 4.1 x10-6ขึน้ไป เพศชายร้อยละ 50 เพศหญิงร้อยละ 50 ในตวัอยา่งท่ี2 ชว่ง3.1 x10-6– 4.0 x10-6

พบในเพศชาย 2คน คดิเป็นร้อยละร้อย ชว่ง 4.1 x10-6 ขึน้ไป เพศชายร้อยละ 52.08 เพศหญิงร้อยละ 47.92 

การสมัผสัสารตะกัว่ทางผิวหนงัทัง้ 2 ตวัอยา่ง ทัง้ในเพศชายและเพศหญิง  ปริมาณสารเคมีท่ีร่างกายได้รับ

ไมม่ากพอท่ีจะเกิดผลกระทบ หรือผลไมพ่งึประสงค์ตอ่ร่างกาย 

อภปิรายผล 
 การศกึษาวิจยัเร่ืองการประเมินความเส่ียงด้านสุขภาพจากการรับสมัผสัโลหะหนกัของคนเก็บขยะ

จากบอ่ฝังกลบทุง่ทา่ลาด ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา
ข้อมลูทัว่ไป ความรู้ ทศันคต ิพฤตกิรรม ของคนเก็บขยะจากบอ่ฝังกลบทุง่ทา่ลาด และเพื่อศกึษาปริมาณ
ของโลหะหนกัท่ีสะสมในสิ่งแวดล้อมใต้ บริเวณหลมุฝังกลบขยะจากบอ่ขยะทุง่ทา่ลาด โดยกลุม่ตวัอยา่งท่ี
ท าการศกึษาเป็นคนเก็บขยะจากบอ่ฝังกลบขยะทุง่ทา่ลาด ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช เป็นผู้ ท่ีได้ตอบแบบสมัภาษณ์ 50 คน โดยใช้แบบสมัภาษณ์ประกอบการสมัภาษณ์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อ มลูด้วยโปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูป  สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่  
ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ต ่าสด คา่สงูสดุ ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร คือ คา่สถิต ิ Chi-Square Test ภายในบริเวณหลมุฝังกลบขยะจะมีการสร้าง
เพิงเพ่ือหลบแดด หลบฝน พกัเท่ียงหรือนัง่รับประทานอาหาร และเป็นท่ีเก็บขยะท่ีเก็บได้ ภาวะเศรษฐกิจ

 
 
สารไม่ก่อมะเร็ง 

 

สาร ค่าความปลอดภยั จ านวน (ร้อยละ) ชาย 
จ านวน (ร้อยละ) 

หญิง 
จ านวน(ร้อยละ) 

ตะกัว่  
ตวัอยา่งที่ 1 

(0.1 – 2.0)x10-6 4(100) 3(75) 1(25) 

(2.1 – 3.0)x10-6 0(100) 0(0.00) 0(0.00) 

(3.1 – 4.0)x10-6 2(100) 2(100) 0(0.00) 

4.1x10-6 ขึน้ไป 44(100) 22(50) 22(50) 

ตะกัว่ 
ตวัอยา่งที่ 2 

(0.1 – 2.0)x10-6 0(100) 0(0.00) 0(0.00) 

(2.1 – 3.0)x10-6 0(100) 0(0.00) 0(0.00) 

(3.1 – 4.0)x10-6 2(100) 2(100) 0(0.00) 

4.1x10-6 ขึน้ไป 48(100) 25(52.08) 23(47.92) 



ตกต ่าสง่ผลให้ปริมาณคนเก็บขยะเพิ่มมากขึน้ เพราะเป็นอาชีพอิสระใครท าก็ได้ไมมี่การห้าม หนว่ยงาน
เทศบาลจะเป็นผู้ก าจดัขยะ คนเก็บขยะท่ีเลือกมาท าอาชีพนีเ้พราะคดิวา่เป็นอาชี พท่ีอิสระ มีรายได้พอเลีย้ง
ดคูรอบครัวแตส่ว่นใหญ่รายได้ไมเ่พียงพอตอ่รายจา่ย จากการท างานคนเก็บขยะต้องเผชิญกบัขยะสิ่ง
สกปรกพวกเขายงัต้องเผชิญกบัปัญหาอ่ืนๆ เชน่ปัญหาสขุภาพเน่ืองจากไมมี่ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัโรค
ท่ีมาจากขยะ ในสภาพท่ีเตม็ไปด้วยกลิ่นเหม็น ฝุ่ นละออง เชือ้โรคนานาชนิด แนน่อนวา่เส่ียงตอ่การเกิดโรค
ตา่งๆ คอ่นข้างสงู กลุม่คนท่ีเข้ามาเก็บขยะเกือบทกุคนไมมี่ใครสวมใสผ้่าปิดจมกู โดยสว่นใหญ่ให้เหตผุลวา่
ไมถ่นดั การประเมินความเส่ียงทางสขุภาพจากการรับสมัผสัโลหะหนกัแบง่เป็นผู้หญิง 23 คน ผู้ชาย 27 คน 
ประเภทสารก่อมะเร็งโครเมียมพบวา่ มีเพศชายจ านวน 2 คนมีคา่น้อยกวา่ 1.0 x10-6สามารถยอมรับได้ ใน
ตวัอยา่งท่ี2 พบวา่ มีเพศชายจ านวน  1คนมีคา่น้อยกวา่ 1.0 x10-6 สามารถยอมรับได้ ไมเ่กิดความเส่ียงตอ่
สขุภาพจากการได้รับสมัผสั แตถ่ึงอยา่งไรก็ตามสารก่อมะเร็งไมมี่ระดบัท่ีปลอดภยัซึง่เส่ี ยงตอ่การเกิดโรค 
สว่นตะกัว่ทัง้ตวัอยา่งท่ี 1 และ2 ทัง้ผู้หญิงและผู้ชายร้อยละ 100 สามารถยอมรับได้ คือ คา่ความปลอดภยั
น้อยกวา่หรือเทา่กบั 1 หมายความวา่ ปริมาณสารเคมีท่ีร่างกายได้รับไมม่ากพอท่ีจะเกิดผลกระทบหรือผล
ไมพ่งึประสงค์ตอ่ร่างกาย ถึงแม้สารโลหะหนกัจะปะปนอยูใ่นสิ่งแวดล้อมในปริมาณท่ีสามารถยอมรับได้แต่
สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพมนษุย์โดยตรง 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
1. การศกึษาการประเมินความเส่ียงด้านสขุภาพจากการรับสมัผสัโลหะหนกัของคนเก็บขยะในครัง้นี ้

ควรจะมีการเฝ้าระวงัตดิตามผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้อยูส่ม ่าเสมอ 
2. ควรจะมีการให้ความรู้ และเฝ้าตดิตามพฤตกิรรมของคนเก็บขยะ เพราะอาจจะมีความเส่ียงตอ่การ

ได้รับสมัผสัโลหะหนกัซึง่สามารถเข้าไปสะสมในร่างกายได้หากท างานในเวลานานๆ และไมมี่การ
ป้องกนัท่ีดี  

3. ควรมีการตรวจสขุภาพของคนเก็บขยะจากบอ่ฝังกลบทุง่ทา่ลาด  



ลกัษณะทางกายภาพจากบอ่ฝังกลบทุง่ทา่ลาด 

 
 
กิตตกิรรมประกาศ 
 

 การศกึษาครัง้นีไ้ด้รับงบประมาณสนบัสนนุจากมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ และ งบประมาณแผน่ดนิ 
ปี 2558 ตามสญัญารับทนุเลขท่ี   WU58119 ซึง่การศกึษาวิจยัในเร่ืองนีเ้ป็นสว่นหนึง่ในโครงการ การ
ตดิตามเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อมตอ่การเกิดโรคและควา มผิดปกตทิางสขุภาพของคนเก็บขยะ 
จากการท างาน ในพืน้ท่ีฝังกลบขยะเทศบาลนคร จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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