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แนวทางเบื้องตนสําหรับการจัดการ
ของเสียอิเล็กทรอนิกส จากโทรศัพทมือถือ
1. บทนํา
โทรศัพทมือถือ เปนอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ที่ประกอบขึ้นดวยแผงวงจร
ไฟฟาซึ่งมีสวนผสมของโลหะชนิดตางๆ รวมทั้งสารประกอบของโลหะมีพิษในแบตเตอรี่ ซึ่ง
สภาวะปกติจะคงรูปในสถานะของแข็งที่ไมกอใหเกิดอันตราย

รูปที่ 1 โทรศัพทมือถือ / อุปกรณ และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสภายใน

ปจจุบัน โทรศัพทมือถือกลายเปนสิ่งจําเปนอยางมากสําหรับการติดตอสื่อสาร
ในโลกไรพรมแดน และดวยความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ซึ่งอาจเห็นไดจากการที่มี
โทรศัพทรนุ ใหมออกวางตลาดปละไมตํ่ากวา 3 รุน ทําใหโทรศัพทมือถือจํานวนมากถูกผลิตขึ้น
กวา 400 ลานเครื่องในแตละป เมื่อโทรศัพทเหลานี้หมดสภาพการใชงาน หรือไมไดรับความนิยม
จะกลายมาเปนขยะ ที่มีปริมาณมากถึง 40,000 ตัน
ดังนัน้ เพื่อเปนการนําโลหะที่อยูในโทรศัพทมือถือกลับมาใชประโยชน อีกทั้งเพื่อ
เปนการลดปริมาณของเสียจํานวนมากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีผูคิดหาแนวทาง ตลอดจน
เทคโนโลยีการรีไซเคิลโลหะที่เหมาะสม ซึ่งจําเปนตองรูวาสวนประกอบตางๆ และวัตถุดิบที่จะนํา
มาเขาสูก ระบวนการรีไซเคิลเปนชนิด / ประเภทใด เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการพิจารณา
เลือกวิธกี ารจัดการ และกําจัดของเสียดังกลาวอยางถูกตอง และเหมาะสมตอไป
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2. อุปกรณ และชิ้นสวนตางๆ ในโทรศัพทมือถือ
 แผงวงจรไฟฟ า ซึ่ ง บรรจุ printed circuit board ที่ ป ระกอบด วย

หนวยประมวลผล (microprocessor) และแปลงสัญญาณ (digital signal processor) รวมถึง
หนวยความจําตางๆ (read-only-memory and flash memory ships) ที่เชื่อมตอกันกับ
microphone และ speaker ขนาดเล็ก
 เสาอากาศ ภายในเต็มไปดวยสายไฟ
 หนาจอ ซึ่งทําขึ้นจากผลิตขึ้นดวยเทคโนโลยี Liquid Crystal Display
(LCD) และแกว
 แบตเตอรี่ ปจจุบันมีดวยกัน 3 ชนิด คือ
- nickel-cadmium
- nickel metal hydride
- lithium ion/polymer
 หนากาก (case) ทีท่ าขึ
ํ ้นจากพลาสติก เปนตัวหอหุมแผงวงจร และอุปกรณ
ทัง้ หมด นอกจากนี้ อาจมีโลหะบางชนิดเคลือบเปนชั้น หรือแถบบางๆ เพื่อปองกันการสะทอน
ของรังสี และคลื่นแมเหล็กตางๆ
 แทนชารจประจุไฟ และอุปกรณตอเชื่อม
 อุปกรณเสริม เชน หูฟง หรือสายเชื่อมตอคอมพิวเตอร

รูปที่ 2 แสดงอุปกรณ และสวนประกอบตางๆ ภายในโทรศัพทมือถือ
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3. วัตถุดิบตางๆ ที่ใชในโทรศัพทมือถือ
 โลหะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การนําไปใชในสวนตางๆ
แผงวงจรไฟฟา
แบตเตอรี่
จอแสดงผล
ชองเสียบอุปกรณ หรือสัญญาณเชื่อมตอ
หลอดไฟ
วงจรไฟฟาของปุมสัมผัส

โลหะ
ตะกั่ว สารหนู ดีบุก ทองแดง โลหะมีคา*
ตะกั่ว แคดเมียม โคบอลต นิกเกิล สังกะสี
ตะกั่ว
แบริลเลียม
ปรอท
แบริลเลียม เงิน โลหะมีคา*

* โลหะมีคา : ทองคํา เงิน แพลทินัม
 ชิ้นสวนพลาสติก / อื่นๆ

- พลาสติก ประเภท polycarbonate (PC) และ acrylonitrile
butadiene styrene (ABS) สําหรับใชผลิตหนากากโทรศัพทมือถือ
- พลาสติก ประเภท Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PHA) ใน
หนาจอแสดงผล ซึง่ ใชเทคโนโลยีประเภท LCD (Liquid Crystal Display)
- แฮโลเจน เชน ฟลูออรีน (เปนสารประกอบในแบตเตอรี่แบบ
lithium ion) ซึ่งเปนสารทีอ่ าจกอใหเกิด halogenated hydrocarbon และสารกอมะเร็งประเภท
dioxins และ furans
 สารที่มีฤทธิ์กัดกรอนในแบตเตอรี่

- โพแทสเซียมไฮดรอกไซด
- ไอออนของลิเทียม
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4. แนวทางการแพรกระจายของสารที่อาจกอใหเกิดอันตราย (ในโทรศัพทมือถือ)
สูสิ่งแวดลอม
โทรศัพทมือถือที่ใชแลว โดยปกติจะไมกอใหเกิดสภาพอันตรายตอสิ่งแวดลอม
เวนแตการจัดการที่ไมเหมาะสม และไมถูกวิธีเทานั้นที่จะเปนสาเหตุใหเกิดการแพรกระจาย
ของสาร และโลหะตางๆ ในโทรศัพทมือถือสูสภาพแวดลอม กอใหเกิดเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต
แนวทางการแพรกระจายมีดวยกันหลายวิธี อาทิ
 จากการนําไปใช

ในทางตรงกันขามการนําโทรศัพทมือถือที่ใชแลว และไมเปนที่ตองการ
จากในกลุม ประเทศหนึ่งจะถูกขาย และนํากลับมาใชงานซํ้าไดอีกในกลุมประเทศกําลังพัฒนา ซึ่ง
ถือเปนการยืดอายุการใชงาน และขยายเวลาการเปนขยะของโทรศัพทมือถือเหลานั้น แตสิ่งหนึ่ง
ทีค่ อ นขางนาเปนหวง นัน่ คือ ในกลุมประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศ คอนขางละเลยกับมาตรการ
จัดการ และปองกันสภาพสิ่งแวดลอม ดังนั้น เมื่อโทรศัพทมือถือหมดสภาพการใชงาน และถูกทิ้ง
โดยปราศจากการควบคุม ดูแล จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตจากการ
แพรกระจายของโลหะหนักมีพิษสูแหลงนํ้า และสิ่งแวดลอม
 จากการนําไปทิ้งในบอฝงกลบ

การนําขยะอิเล็กทรอนิกสประเภทโทรศัพทมือถือ ไปทิ้งโดยการฝงกลบ
ในพื้นที่ซึ่งไมมีการปูพื้น หรือวางแนววัสดุกันซึมที่ดี อาจทําใหเกิดการปนเปอนของโลหะมีพิษ
(จากการชะลางของสารละลายประเภทกรดที่ปะปนอยูในขยะทิ้งเหลานั้น) สูชั้นนํ้าผิวดิน และ
ใตดิน กระทั่งแพรกระจายไปในแหลงนํ้าธรรมชาติ กอใหเกิดอันตรายตอมนุษย และสิ่งมีชีวิต
ทัว่ ไปทีน่ านํ
ํ ้าไปใชในการอุปโภคบริโภค
 จากการเผาไหม

การเผาไหมของเสียจากโทรศัพทมือถือ ที่ขาดการควบคุมอุณหภูมิ
การเผาไหม และการระบายอากาศเสียที่เหมาะสม จะปลอยสารมีพิษออกสูบรรยากาศ
โลหะประเภทแคดเมียม และตะกั่ว ซึ่งมีจุดหลอมเหลวตํ่า เมื่อไดรับ
อุณหภูมสิ งู จะกลายเปนไอ และออกไซดของโลหะที่มีอนุภาคขนาดเล็ก และถูกพัดพาไปกับอากาศ
ที่ระบายออกจากปลอง ดังนั้น หากพบวามีโลหะประเภทดังกลาว หรือแมแตโลหะหนักตัวอื่น
ปะปนอยูใ นโทรศัพทมอื ถือจะตองทําการเพิม่ อุณหภูมกิ ารเผาไหมใหสูงกวาอุณหภูมิจุดหลอมเหลว
ไมเชนนัน้ จะเกิดการตกตะกอนของโลหะที่กนเตา เมื่อนําตะกรันที่นี้ ไปทําการฝงกลบในพื้นที่
ทีไ่ มมกี ารปูชั้นวัสดุกันซึมที่ดี ตะกรันจะถูกชะละลาย อยางรวดเร็วหากเทียบกับเมื่ออยูในสถานะ
ของแข็ง นอกจากนี้ การเผาไหมที่อุณหภูมิ และชวงเวลาไมเหมาะสม (อุณหภูมิสูงตํ่า ชวงเวลา
สั้น) จะเปนสาเหตุใหพลาสติก และวัสดุประเภทไฮโดรคารบอนตางๆ ที่เปนสวนประกอบ

-6ในโทรศัพทมือถือเกิดการเผาไหมไม เกิดการรวมตัวกับธาตุแฮโลเจนกอตัวเปน halogenated
hydrocarbons รวมถึงสารกอมะเร็งประเภทไดออกซิน และฟูแรน
 จากขั้นตอนการถลุงเพื่อนําโลหะกลับมาใชใหม

โลหะทั่วไปในแผงวงจรไฟฟา และหนวยประมวลผล
ในขั้นตอนแรกของการถลุงเพื่อนํ าโลหะจากโทรศัพทมือถือกลับมาใช
ใหมนนั้ โดยปกติจะเริ่มจากการถลุงโลหะทองแดง ซึ่งเปนไปไดวาในขั้นตอนนี้ จะไดโลหะตัวอื่นๆ
ออกมาดวย เชนตะกัว่ ดีบกุ และนิกเกิล โลหะทีแ่ ยกออกมา รวมถึงวัสดุอนื่ ๆ จะถูกนํามากลับเขาสู
กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ (ดวยการทําใหบริสุทธิ์) ในขณะที่โลหะมีคายังคงหลอมเหลวอยูใน
สารละลาย ที่อุณหภูมิสูง ไอและออกไซดของโลหะทีม่ อี นุภาคขนาดเล็ก จะถูกปลอยออกมา ซึง่
จําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองใหความใสใจในการดูแล ควบคุมระบบการระบายอากาศเสีย เพื่อปองกัน
การแพรกระจายของสารอันตรายสูคนงาน และชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ ถาในโทรศัพทมือถือ
สวนผสมของสารประเภทไฮโดรคารบอน จะทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ และหากมีธาตุ
แฮโลเจนเปนสวนประกอบ จะยิ่งเปนตัวการกอใหเกิดสารอันตรายประเภทไดออกซิน และฟูแรน
ซึง่ จําเปนตองมีการควบคุมอยางเหมาะสม เพราะเปนสารอันตรายประเภทกอใหเกิดมะเร็ง

รูปที่ 3 แผงวงจรไฟฟา
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รูปที่ 4 แสดงแผนผัง และขั้นตอนการแยกโลหะประเภทตางๆ

โลหะในแบตเตอรี่
เมื่อนําโลหะที่แยกไดเขาสูกระบวนการหลอมที่อุณหภูมิสูง ไอ และ
อนุภาคออกไซดของโลหะจะถูกระบายออกมา ทําใหคนงาน และชุมชนโดยรอบไดรับผลกระทบ
เนือ่ งจากแคดเมียมซึ่งเปนสวนผสมในแบตเตอรี่ประเภท Ni-Cd มีจดุ หลอมเหลวตํ่า จึงระเหย
เปนแคดเมียมออกไซด ซึ่งมีอนุภาคขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยังมีฝุนซึ่งเกิดในระหวางขั้นตอน
การเตรียมวัตถุดิบเพื่อปอนเขาสูเตาหลอม โดยการตัด ลดขนาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
กระบวนการ ทําใหฝุนขนาดเล็กซึ่งมีสารตางๆ เปนองคประกอบ จํานวนมากเกิดการแพรกระจาย
จึงจําเปนทีจ่ ะตองไดรบั การควบคุมและปองกันอยางเหมาะสม และถูกวิธี
ในการหลอมโลหะแตละชนิด จะมีการทําใหบริสุทธิ์โดยใชกระแสไฟฟา
การละลาย และการตกตะกอน เพื่อปรับปรุงคุณภาพโลหะใหเปนที่ตองการของตลาด ในขั้นตอน
เหลานี้เอง จะกอใหเกิดนํ้ าเสียที่มีโลหะหนักปนเปอน ซึ่งสามารถนํ ากลับไปหมุนเวียนใช
ในกระบวนการไดใหม หากไมเชนนั้นจะตองควบคุม โดยผานเขาสูกระบวนการบําบัดกอนปลอยสู
ธรรมชาติ
สําหรับตะกรันที่ไดจากกระบวนการถลุงโลหะ ซึ่งเต็มไปดวยโลหะมีพิษ
ตางๆ นัน้ ถายังคงมีปริมาณของโลหะมาก ควรนํากลับเขาสูกระบวนการถลุงซํ้าอีกครั้ง เพื่อนํา
โลหะทีม่ อี ยูนั้นกลับมาใช ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการปลอยไอระเหย และฝุนเล็กออกมา แตจะชวย
เพิม่ ปริมาณโลหะที่นํากลับมาใช และลดปริมาณขยะที่จะตองกําจัด ตะกรันโลหะจะถูกนํามาเขาสู
กระบวนการลาง และตกตะกอนใหเปนผงโลหะ ในกระบวนการนี้เองที่คนงานเสี่ยงจะไดรับฝุนที่มี
โลหะผสมอยู และนําเสี
้ ยทีม่ โี ลหะมีพษิ ผสมอยูม าก ดังนัน้ จึงควรควบคุม และวางแนวทางการจัดการ
อยางเหมาะสม เพื่อรักษาสภาพแวดลอม

-8สํ าหรับกากตะกรันที่ไดจากการถลุงโลหะ ซึ่งมีสารประกอบประเภท
ซิลิเกตเปนสวนผสม จะถูกนํามาทําใหเสถียร (ไมหลอมละลายทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู ) และนําไปใชในงาน
กอสราง ปูพนื้ ถนน แตหากตะกรันดังกลาวยังไมเสถียรพอ แนวทางการจัดการ คือ การนํา
ไปฝงกลบในพื้นที่ที่มีการบุวัสดุกันซึมที่มีคุณภาพ

รูปที่ 5 เตา และแทงโลหะทองแดง (copper anode) ที่ไดจากกระบวนการถลุง
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5. ทางเลือกในการนําโลหะมีคาจากโทรศัพทมือถือกลับมาใชประโยชน
ปจจุบนั โทรศัพทมือถือถูกผลิตขึ้นมาจํานวนมาก และในขณะเดียวกัน โทรศัพท
มือถือที่ถูกทิ้งใหเปนขยะเสียก็มีปริมาณมากขึ้นตามลํ าดับในแตละป เนื่องจากความกาวหนา
ของรูปแบบโทรศัพททั้งทางดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมดานแฟชั่น รวมทั้งนโยบายสงเสริม
การขายในรูปแบบตางๆ ทําใหความนิยมสนใจของผูใชโทรศัพท มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
โทรศัพทมือถือที่ยังคงสภาพการใชงานไดดีจํานวนมากจึงถูกทิ้งใหกลายเปนของเสีย ซึ่งอาจกอ
ใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิต และสภาพแวดลอมโดยทั่วไปได ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่มนุษย
จะตองหันมาใหความสนใจกับเทคโนโลยีการรีไซเคิล เพื่อนําโลหะ และชิ้นสวนตางๆ กลับมาใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งแนวทางสําหรับการนําโลหะมีคาจากโทรศัพทมือถือมาใชประโยชน
สามารถทําไดโดย

1) การนําไปใชใหม
จากที่ทราบกันดีวาโทรศัพทมือถือเกา จะไมกอใหเกิดการแพรกระจายของวัตถุ
มีพษิ แตผใู ชจําเปนตองดูแล และบํารุงรักษาทําความสะอาดตัวเครื่อง หรือตรวจสอบแบตเตอรี่
ใหอยูในสภาพที่ใชงานได กอนสงขายเปนสินคามือสอง ใหกับผูใชในกลุมประเทศกําลังพัฒนา
ที่ยังขาดความรอบคอบ และรัดกุมในการดูแล จัดการสิ่งแวดลอม การดูแลโทรศัพทใหอยู
ในสภาพปกติ พรอมใชงานจึงมีความสําคัญ เพราะนอกจากจะเปนการยืดอายุการใชงานของ
โทรศัพทมือถือ (reused) แลว ยังเปนการชวยลดปริมาณของเสียตี่ องกําจัด ดังนั้น หนาที่สําคัญ
ของทัง้ ผูซ อื้ และผูขาย คือ การดูแล ซอมใหโทรศัพทมือถืออยูในสภาพที่ใชการได เพื่อเปน
แนวทางสําหรับการชวยลดปญหามลภาวะทางสิ่งแวดลอม แตหากโทรศัพทมือถือนั้น หมดสภาพ
การใชงานแลว แนวทางการจัดการที่เหมาะสม คือ การนําไปกําจัดดวยวิธีที่เหมาะสมโดยระวัง
ไมใหสารตะกัว่ ทีม่ ใี นแผงวงจรไฟฟาของโทรศัพทมอื ถือแพรกระจายสูค นงาน ชุมชน และสิง่ แวดลอม

2) การรีไซเคิลโลหะตางๆ ซึ่งประกอบในโทรศัพทมือถือ และอุปกรณเสริม
ทีห่ มดสภาพ หรืออายุการใชงาน เพื่อนํากลับมาใชประโยชน
หากสามารถรวบรวมโทรศัพทมือถือที่ไมสามารถใชงานไดในปริมาณที่มากพอ
และนํามาทําการแยกชิ้นสวนตางๆ อาทิ โลหะ เศษพลาสติก แบตเตอรี่ และอื่นๆ จากนั้น
นําโลหะทีไ่ ดมาเขาสูก ระบวนการถลุงใหไดเปนโลหะ นําไปใชเปนวัตถุดบิ ตัง้ ตนสําหรับอุตสาหกรรม
ตางๆ ตอไป
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ชิน้ สวนตางๆ เริ่มจาก
 สวนที่เปนแทนชารจประจุไฟฟา และอุปกรณเสริม

ชนิดของโลหะที่นาสนใจ และอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อยูในแผงวงจรไฟฟาของ handset และแทนชารจประจุไฟฟา ที่จุดเชื่อมตอของ handset และ
สายไฟทีท่ ําจากโลหะทองแดง นอกจากนี้ ในอุปกรณเสริม เชน หูโทรศัพท และสายเชื่อมตอ
สัญญาณ จะมีโลหะทองแดงเปนสวนประกอบ เมื่อโทรศัพทมือถือหมดสภาพการใชงาน ถูกทิ้ง
ใหเปนของเสีย อุปกรณเหลานี้จะไมเปนทีต่ อ งการ จึงจําเปนตองแยกเอาโลหะทองแดงกลับมาใช
ประโยชน ดวยกระบวนการถลุงทีเ่ หมาะสม โลหะแตละชนิดใน handset ทีแ่ ยก และนํากลับมา
ใชใหมโดยกระบวนการถลุง จะไดรับการปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลคาทางการตลาด

รูปที่ 6 แสดงแทนชารจประจุไฟฟาแบบตางๆ
 สวนที่เปนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่นํามาใชกับโทรศัพทมือถือ แบบชารจประจุใหมได มีทั้ง
ประเภท nickel cadmium (Ni-Cd) nickel metal hydride (NiMH) และประเภท lithium ion
(Li-ion)
ชิน้ สวนของแบตเตอรีน่ นั้ จะอาศัยแรงงานของคนงานในการแยก ดังนัน้
จึงจําเปนตองมีการปองกันใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การระวัง
เรื่องการลุกไหมไฟของแบตเตอรี่ที่ยังคางอยูในแทนชารจประจุ หรือ ยังคงมีประจุไฟคางอยู
จะกอใหเกิดอันตราย และเปนสาเหตุของการเกิดไฟฟาลัดวงจร ทําใหเกิดไฟไหมได
แบตเตอรี่ ทั้ งสามชนิดสามารถนํ ากลับมาประโยชน และรีไซเคิลได
หากยังคงประสิทธิภาพในการเก็บประจุไฟฟา โดยพิจารณาวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการหาตลาด
เพือ่ ขายตอแบตเตอรี่ที่ยังไมหมดอายุการใชงาน
ขยะแบตเตอรี่ประเภท nickel cadmium ถูกจัดประเภทเปนของเสีย
อันตราย ซึ่งบางประเทศ นํามารีไซเคิลดวยกระบวนการถลุงแยกโลหะกลับมาใชประโยชน เพื่อ
หลีกเลีย่ งการกําจัดดวยวิธีการฝงกลบ และการเผา โดยการแยกโลหะนิกเกิล และแคดเมียม จาก

-11แบตเตอรี่ และนํามาหลอมใหความรอนในเตาถลุง ในขั้นตอนนี้ จะเกิดมลพิษประเภทไอระเหย
ของแคดเมียมระบายออกสูบรรยากาศ โลหะแคดเมียม และนิกเกิลที่แยกได จะนํามาทําให
บริสุทธิ์เพื่อเพิ่มคุณภาพตามความตองการของตลาด ทั้งนี้ กระบวนการดังกลาวจําเปนมีระบบ
ดักจับไอของโลหะ และฝุนอนุภาคเล็ก ที่ระบายออกมาจากเตาหลอม สํ าหรับการจัดการ
กับแบตเตอรี่ประเภท nickel metal hydride (NiMH) และ lithium ion (Li-ion) สําหรับ
หลายประเทศที่ไมมีเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่เหมาะสม จะใชแนวทางการกําจัดดวยวิธีการฝงกลบ
ทัง้ นี้ เนื่องจากการนําโลหะนิกเกิลจากแบตเตอรี่ประเภท nickel metal hydride (NiMH) และ
โลหะโคบอลตจากแบตเตอรี่ประเภท lithium ion (Li-ion) กลับมาใชประโยชนดวยกระบวนการ
ถลุงโลหะแบบเฉพาะ ไมไดรับความนิยม ดวยเหตุผลความไมคุมคาทางเศรษฐกิจ

รูปที่ 7 สัญลักษณการรีไซเคิลแบตเตอรี่ประเภทตางๆ
 การแยกชิ้นสวนอื่นๆ

โทรศัพทมือถือที่นําแบตเตอรี่ออกแลว จะถูกสงมาแยกชิ้นสวนตางๆ
เพือ่ เตรียมเขาสูกระบวนการหลอม และนําโลหะกลับมาใชประโยชน อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ
พบวาคาใชจายสํ าหรับดํ าเนินการดังกลาวคอนขางสูง และใหผลที่ไมคุมคา แมวาจะลงทุน
ในประเทศทีม่ คี า แรงงานตํา่ เชนเดียวกันกับอุปกรณขยายเสียง ระบบประมวลผล และหนวยความจํา
ตางๆ ซึง่ ไมเปนที่นิยมในตลาดรับซื้อของมือสอง เพื่อนํากลับไปใชประโยชน รวมถึงวัสดุที่ใชผลิต
หนาจอ LCD เนือ่ งจากวัสดุเหลานี้ สามารถทําลายอยางปลอดภัยไดในเตาหลอมโลหะภายใต
สภาวะที่เหมาะสม หรือแมกระทั่งหนากากโทรศัพทมือถือ (case) ซึง่ อาจมีโลหะเคลือบอยูภายใน
เพื่ อ ป อ งกั น การสะท อ นของคลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า ก็ ไ ม ส ามารถรี ไ ซเคิ ล กลั บ มาเป น พลาสติ ก
PC/ABS ทีส่ ะอาดได
นอกจากนี้ ความนิ ย มในการนํ าพลาสติ ก ผสมกลั บ มาใช ป ระโยชน
คอนขางนอย และหากพิจารณาประโยชนดานสิ่งแวดลอม เทียบกับพลังงานจํานวนมหาศาลที่ตอง
เสียไปในกระบวนการหลอมเพื่อนํ าพลาสติกผสมกลับมาใชใหมนั้น พบวาไมคุมคาที่จะลงทุน
เนื่องจากในพลาสติกผสม จะมีสวนประกอบของโบรมีนซึ่งมีคุณสมบัติทนทานการไหมไฟ และ

-12เปนขอจํากัดสําหรับการนําพลาสติกกลับมาใชประโยชน ดังนัน้ จึงนําพลาสติกผสมมาเปนเชือ้ เพลิง
สําหรับกระบวนการถลุงโลหะ เพื่อใหเกิดประโยชนคุมคา และมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 8 แสดงหนาจอ LCD ของโทรศัพทมือถือ
 การตัด

การลดขนาดชิ้นสวนตางๆ ของโทรศัพทมือถือ นับเปนสิ่งจําเปนอันดับ
แรกสําหรับกระบวนการถลุง เนื่องจากเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ โดยเริ่มจากการแยก
แบตเตอรี่ และแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส และนําแผนวงจรมาตัดใหเปนชิ้นเล็กๆ ขนาด 2-3
เซนติเมตร ซึ่งจะทําใหงาย และสะดวกในการเก็บ ขนยาย และจัดการดวยอุปกรณ และเครื่องจักร
กอนปอนเขาสูเตาถลุง เพื่อหลอมและแยกโลหะแตละชนิดตอไป
ชิ้นสวนที่ปตัดเปนชิ้นเล็กๆ แลว จะถูกนํามาแยกสวนที่เปนโลหะออก
โดยใชไฟฟา ใหเหลือเพียงโลหะมีคา และเศษพลาสติก จากนั้นจึงปอนเขาเตาถลุง อยางไรก็ตาม
อาจมีการสูญเสียโลหะมีคาบางสวนไปกับเศษพลาสติก ซึ่งคิดเปนมูลคาเพียงเล็กนอย เมื่อเทียบ
มูลคาทีไ่ ดจาการใชพลาสติกเหลานั้นเปนเชื้อเพลิง (ตามที่ไดกลาวไปแลวในขางตน)

รูปที่ 9 อันตรายที่คนงานอาจไดรับ เมื่อตองทํางานใกลกับเตาหลอม

-13นอกเหนือจากกระบวนการแยกชิ้นสวนตางๆ เพื่อเตรียมวัตถุดิบสําหรับ
ปอนในเตาหลอม การปองกัน และสรางความปลอดภัยใหกับคนงาน ซึ่งปฏิบัติหนาที่ถือเปน
สิง่ จําเปนที่ไมควรละเลย เนื่องจากในการทํางานของคนงานจะตองสัมผัสกับสาร และไอระเหยที่มี
อันตรายตลอดเวลา ดังนัน้ จึงไดกาหนดให
ํ
มแี นวทางการปองกันดานอาชีวอนามัยเบือ้ งตนดวยการ
สวมใสอุปกรณนิรภัยตางๆ เพื่อปองกันอวัยวะตางๆ ใหปลอดภัยจากสารเคมี และฝุน ไอของ
โลหะหนักมีพิษตางๆ ตลอดจนอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถปองกันโดย
- การสวมหนากาก หรือแวนตา เพื่อปองกันดวงตาจากการกระเด็น
ของชิน้ สวนพลาสติกจากการตัด หรือจากกระบวนการอื่น
- การสวมหมวกนิรภัย เพื่อปองกัน และลดอันตรายของอุบัติเหตุจาก
เครื่องจักรในกระบวนการ
- การสวมชุดปฏิบัติงานซึ่งสามารถปองกันอันตรายจากสารเคมี และ
ความรอน ตลอดจนถุงมือ และรองเทา ที่เหมาะสมเพื่อปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุระหวางการ
ทํางาน
- การสวมเครื่องปองกันเสียง นอกจากนี้ ควรมีมาตรการควบคุม
ความดังเสียงในสถานประกอบการไมใหเกินตามที่มีมาตรฐานกําหนด
- การสวมเครื่องปองกันไอระเหย ของโลหะมีพิษตางๆ และควรมีการ
ตรวจสอบ ดูแลระบบระบายอากาศเสียใหมีประสิทธิภาพ ระหวางชวงเวลาดําเนินการ
นอกจากนี้ ควรใหความใสใจในการระวังอุบัติเหตุ จาก
- แบตเตอรี่ที่ยังคงมีประจุไฟฟาเหลืออยู เมื่อไดรับความรอนจากการ
เสียดสี (ในขัน้ ตอนการตัด ลดขนาดชิ้นสวน) อาจทําใหเกิดเปนสะเก็ดไฟ ลุกไหมโดยมีพลาสติก
เปนเชื้อเพลิงอยางดี
- โลหะที่มีคุณสมบัติแมเหล็กในเครื่องขยายเสียง อาจเขาไปติดขวาง
อยูในเครื่องตัด ทําใหเปนอุปสรรคตอการทํางาน จึงจําเปนตองใชวัสดุที่ทําจากโลหะแมงกานีส
หรือแสตนเลส เปนสวนประกอบในเครื่องมือ เพื่อปองกันปญหาดังกลาว

-14 การถลุงโลหะทองแดง
ขัน้ แรกของการนําโลหะกลับมาใชประโยชน คือ การหลอมที่อุณหภูมิสูง
เพือ่ ใหไดโลหะที่มีความเขมขน และคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และรีดักชั่น โลหะ
ตางๆ ทีม่ จี ดุ หลอมเหลวตํ่ากวาอุณหภูมิเตาที่ให จะละลายและแยกตัวเปนชั้น โดยที่โลหะทองแดง
และโลหะมีคา ไดแก ทองคํา เงิน และพลาเดียม จะหลอมเหลวรวมตัวกัน แยกชั้นจากโลหะหนัก
พืน้ ฐานตัวอืน่ ๆ ในขณะที่ ตะกัว่ แคดเมียม และแบริลเลียม ซึง่ มีความหนาแนนตําจะถู
่ กออกซิไดส
เปนออกไซดลอยสูผิวหนานํ้ าโลหะ ในรูปของตะกรัน ซึ่งจะถูกแยกออกมาเพื่อนํ ากลับเขาสู
กระบวนการถลุงเพื่อใหไดโลหะ ตะกั่ว ดีบุก และนิกเกิล นอกจากที่กลาวมาแลวโลหะบางตัวที่มี
ความดันไอสูงจะระเหยเปนไอ และถูกกําจัดดวยเครือ่ งดักจับฝุน ละออง และอากาศเสีย กอนปลอย
ออกสูบรรยากาศ
สํ าหรับโลหะทองแดงหลอมเหลวที่ไดจะนํามาเทเปนแทง เพื่อใชเปน
copper anode สําหรับใชแยกโลหะตัวอื่นในขั้นตอนของการทําโลหะใหบริสุทธิ์ตอไป ดวยกรรมวิธี
ทางไฟฟา
อยางไรก็ตาม สามารถนําโทรศัพทมือถือเขาสูกระบวนการถลุงโลหะได
โดยไมจาเป
ํ นตองแยกชิน้ สวนใดกอน เนือ่ งจากพลาสติกในโทรศัพทมอื ถือ จะถูกนํามาใชเปนเชือ้
เพลิงใหพลังงานในกระบวนการถลุง ทั้งนี้ สิ่งที่ตองระวัง คือ การควบคุมอุณหภูมิเตาหลอมใหสูง
พอเพื่อที่จะเผาไหมสารประกอบอินทรียตางๆ ที่มีสารประกอบของอโลหะในหมูแฮโลเจน เชน
คลอรีน หรือ โบรมีน ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดสารฟูแรน และไดออกซิน ซึ่งสามารถปองกันได
โดยปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เพื่อใหการเผาไหมสารประกอบประเภทไฮโดรคารบอนเกิดขึ้นอยาง
สมบูรณ ที่อุณหภูมิสูงตั้งแต 850 องศาเซลเซียสขึน้ ไป (ประมาณ 2 วินาที) ในสภาวะอิม่ ตัวดวย
ออกซิเจน จะชวยลดการเกิดสารอันตรายประเภทไดออกซิน และฟูแรน นอกจากนี้ สารประกอบ
แฮโลเจนยังสามารถเกิดปฏิกิริยาไดผลิตภัณฑเปนกรด และเกลือของกรด ในสถานะแกสรอน ซึ่ง
จะตองถูกนําไปลดอุณหภูมิใหเหลือเพียง 200 องศาเซลเซียส กอนปลอยเขาสู Baghouse หรือ
เครือ่ งตกตะกอนฝุนแบบไฟฟาสถิตยตอไป
 การทําโลหะใหบริสุทธิ์
ขั้นตอนแรกของการทําโลหะทองแดงใหบริสุทธิ์ดวยวิธีทางไฟฟา คือ
การนําแทง copper anode ทีไ่ ดจากการกระบวนการถลุงโลหะ จุมลงในสารละลายกรดซัลฟวริก ที่
ผานกระแสไฟฟาลงไป โลหะทองแดงจากขั้ว copper anode จะละลายและเขาเกาะที่ copper
cathode ซึง่ เปนขั้วโลหะทองแดง (ความบริสุทธิ์ มากกวา 99.5%) สําหรับโลหะมีคา ไดแก ทอง
คํา เงิน และพลาเดียม ซึ่งไมละลายในสารละลายกรดซัลฟวริก จะตกตะกอนเปน cell slimes
สามารถแยกออกมาและนําเขาสูกระบวนการ refine โลหะมีคาแตละชนิดตามกรรมวิธีการที่เหมาะ
สม เพือ่ ใหไดเปนโลหะบริสุทธิ์ตอไป
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รูปที่ 10 กระบวนการทําโลหะทองแดงใหบริสุทธิ์ดวยวิธีทางไฟฟา

 การจัดการกับตะกรัน
ตะกรันที่ไดจากการถลุงโลหะทองแดง จะนํามาผานเขาสูกระบวนการ
หลอมเหลวใหมอีกครั้งเพื่อดึงโลหะตัวที่ตองการออกมา กระทั่งเหลือเปนตะกรันของโลหะซึ่ง
ไมเปนทีต่ องการแลวจึงนํามาตรวจวิเคราะหหาอัตราการชะละลาย หากพบวาไมอยูในระดับที่เปน
อันตราย รวมทั้งไมมีของเสียเปนพิษใดแพรสูสภาพแวดลอม ตลอดจนมีความคงรูป จึงจะนํา
มาบดอัด เพื่อใชในการกอสราง และบดอัดทําถนนตอไป
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6. สรุป
ปจจุบันโทรศัพทมือถือ ไดกลายมาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิต เนื่องจาก
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารในโลกไรพรมแดน สงผลใหโทรศัพทมือถือไดรับ
การพัฒนา และผลิตขึ้นมาจํานวนมากนับรอยลานเครื่องในแตละป และดวยเหตุที่สวนประกอบ
ภายในโทรศัพทมือถือบรรจุแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีโลหะประเภทตางๆ จํานวนมาก ดังนั้น
เมื่อโทรศัพทมือถือหมดสภาพการใชงาน และไมเปนที่ตองการ จึงถูกทิ้งกอใหเกิดเปนมลภาวะ
แกสงิ่ แวดลอม จึงจําเปนอยางยิ่งที่มนุษยจะตองเรงหาเทคโนโลยีการรีไซเคิล และแนวทางปองกัน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม มารองรับการจัดการของเสียปริมาณกวาหลายหมื่นตัน
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ ดวยการนําเอาวิทยาการดานเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใช
ซึ่งไมเพียงจะชวยลดตนทุนของกระบวนการผลิต แตยังประโยชนโดยรวมตอระบบเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน ในการทดแทนการนําเขาวัตถุดิบ และสรางศักยภาพใหแกผูประกอบการ ผลักดันไปสู
การพัฒนาอุตสาหกรรมตนนํ้า ที่เปนพื้นฐานสําหรับความกาวหนาทางอุตสาหกรรมตอไป

รูปที่ 11 วงจรชีวิตของโทรศัพทมือถือ
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ภาคผนวก ก
องคประกอบ (โดยประมาณ) ของโทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง

-19ภาคผนวก ก องคประกอบ (โดยประมาณ) ของโทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง
สวนประกอบ
พลาสติกประเภท ABS-PC
ซิลิคอนพลาสติก
Epoxy
พลาสติกอื่นๆ
สวนผสมของสารประกอบซิลิคอน (เซรามิก)
เหล็ก
PPS
สารทนไฟ
นิกเกิล และสารประกอบของนิกเกิล
สังกะสี และสารประกอบของสังกะสี
ทองแดง และสารประกอบของทองแดง
เงิน และสารประกอบของเงิน
ทองคํา
อะลูมิเนียม
ดีบุก
ตะกั่ว
พลาเดียม
มังกานีส
อื่นๆ
รวม
ที่มา : http://www.envocare.co.uk/mobile_phones.htm

รอยละ
29
10
9
8
16
3
2
1
1
1
15
1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
100
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ภาคผนวก ข
ผลกระทบตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากสารอันตราย
และคามาตรฐานสําหรับปริมาณโลหะมีพิษ ที่เปนองคประกอบในโทรศัพทมือถือ

-21ภาคผนวก ข ผลกระทบตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากสารอันตราย และ
คามาตรฐานสําหรับปริมาณโลหะมีพิษ ที่เปนองคประกอบในโทรศัพทมือถือ
สวนประกอบ

อันตรายตอสุขภาพ

ตะกั่ว

ทําลายระบบประสาท และเปนสารกอมะเร็ง
- เปนพิษตอระบบทางเดินหายใจ ตับ และไต - เปนสารกอมะเร็ง
สงผลกระทบตอการทํางานของปอดอยางรุนแรง
โดยหากไดรับสารแบริลเลียมอยางตอเนื่อง จะ
กอใหเกิดโรค berylicosis
นอกจากนี้ ยังเปนสารกอมะเร็ง
หากสูดหายใจเอาไอระเหย และฝุนของโคบอลต
เขาไป จะกอใหเกิดอันตรายตอปอด
เปนสารกอมะเร็ง
เปนพิษตอระบบประสาท
หากอยูในรูปของไอออน จะกอใหเกิดอันตราย
กับสิ่งมีชีวิตบางชนิด
แตไมเปนอันตรายกับมนุษย
เปนสารกอมะเร็ง

แคดเมียม

แบริลเลียม

โคบอลต
นิเกิล
ปรอท
เงิน
สารหนู
ดีบุก
สังกะสี

หากไดรับในปริมาณสูงมาก จะกอใหเกิดอาการ
ระคายเคือง และสงผลใหการหายใจติดขัด นอก
ทองแดง
จากนี้ อาจเปนอันตรายตอตับ และไต
สารประกอบของ Polycyclic Aromatic
ผลึกคริสตัลเหลว Hydrocarbon (PAH) เปนสาเหตุใหเกิดโรค
มะเร็งกับสัตวในหองทดลอง
หมายเหตุ

1
2

STD 1
3
(µg/m )
< 1.5

STD 2
3
(µg/m )
50
100

0.01

2

-

0.0001

-

0.001
5 x 10-5

-

1 x 10-5

-

10
0.002
0.005

-

0.0001

-

0.0002

คามาตรฐานของ U.S. EPA (กําหนดมาตรฐานในบรรยากาศทั่วไป)
คามาตรฐานของ U.S. OSHA (กําหนดมาตรฐานของอากาศในสถานที่ทํางาน)

ที่มา : Substances of Concern, IPMI Guidance-ESM for used Mobile Phones. July 2003.
http://www.ipmi.org/pdf/IPMI_Guidance_Used_Mobile_Phones.pdf

