
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   

เรื่อง  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือโครงงานอย่างจิตส านึกและความรับผิดชอบ  

 

 
 

สาระท่ี  3   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐาน ง  3.1     เข้าใจ  เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล                  

                          การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ      

                          ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

ตัวช้ีวัด  ม.12         ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง    :  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน  ตามหลักการท าโครงงาน  

                                    :  ศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น   

                                       เพ่ือหาแนวทางปรบัปรุงและพัฒนา 



       ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือโครงงานอย่างจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

 

(ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซด์  WWW.GOOGLE.COM) 

                ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน  ท าให้สามารถสร้างคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่มีง่ายต่อ
การน าไปใช้  ค านวณตัวเลขปริมาณมากอย่างรวดเร็ว  แม่นย าและถูกต้อง  แสดงผลข้อมูลที่มีคุณภาพ  จัดเก็บ
ข้อมูลจ านวนมากได้  ติดต่อสื่อสารลักษณะเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก  รวมทั้งคุณสมบัติของขนาดและ ราคา
คอมพิวเตอร์ที่ลดลง ท าให้มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานที่หลากหลาย  

                 โดยเฉพาะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  ที่มีให้เลือกใช้หลายขนาด  ได้แก่ 

1.  คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  (Desktop Computer)  เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก  

ถูกออกแบบมาให้ตั้งบนโต๊ะ  มีการแยกชิ้นส่วนประกอบเป็นซีพียู  จอภาพ และแผงแป้นอักขระ 

    

(ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซด์  WWW.GOOGLE.COM) 



                  2.  แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์  (Laptop  Computer)  เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่วาง

ใช้งานบนตักได้ จ อภาพที่ใช้เป็นแบบแบนราบชนิดจอภาพผนึกเหลว  (Liquid Crystal Display : LCD) 

น้ าหนักประมาณ 3-8 กิโลกรัม 

          

 

                 3.  โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์  (Notebook  Computer)  เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดและ 

ความหนามากกว่าแล็ปท็อป  น้ าหนักประมาณ 1.5-3 กิโลกรัม  จอภาพแสดงผลเป็นแบบราบชนิดมีทั้งแบบ

แสดงผลสีเดียว หรือแบบหลายสี  โน้ตบุ๊กที่มีขายทั่วไปมีประสิทธิภาพและความสามารถเหมือนกับแล็ปท็อป  

      

                 4.  ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์  (Palmtop  Computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับท างาน

เฉพาะอย่าง เช่น  พจนานุกรม สมุดจนบันทึกประจ าวัน  บันทึกการนัดหมาย  และเก็บข้อมูลเฉพาะบางอย่าง

ที่สามารถพกพาติดตัวไปมาได้สะดวก 

      

(ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซด์  WWW.GOOGLE.COM) 



การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงาน 

             1.  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานน าเสนอข้อมูล 
                  การน าเสนอข้อมูล  หากข้อมูลที่น าเสนอมีเฉพาะ  ข้อความ  ตัวเลขหรือตารางจะท าให้ผู้ฟัง
รู้สึกเบื่อหน่ายและอาจสื่อความเข้าใจได้ยาก  ดังนั้นจึงนิยมใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้างภาพกราฟิก
เพ่ือการน าเสนอข้อมูล  เช่น  รายงานสรุปการเงิน  คะแนนนักเรียน  จ านวนประชากร  สามารถท าเป็น
รูปกราฟวงกลม  กราฟเส้น  กราฟแท่ง   เพื่อแสดงถึงปริมาณหรือความสัมพันธ์ของค่าต่าง ๆ    

           
 

 

 
 

(ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซด์  WWW.GOOGLE.COM) 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรืองานน าเสนอข้อมูลในชีวิตประจ าวัน  

 

 



                2.  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการติดต่อสื่อสาร 

                พัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์   เริ่มจากการประมวลผลแบบรวมศูนย์   (centralized 
processing)  เช่น ใช้เครื่องมินิคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเมนเฟรม เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (host) 
ศูนย์กลางให้ผู้ใช้ใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน  แต่ละคนเปรียบเสมือนเป็นสถานีปลายทาง  สามารถ
เรียกใช้ทรัพยากรหรือการค านวณจากศูนย์กลาง  และให้คอมพิวเตอร์ตอบสนองต่อการท างานนั้น   
ต่อมาเม่ือมีการพัฒนาไมโครคอมพิวเตอร์ที่ท าให้สะดวกต่อการใช้งานส่วนบุคคล หรือ  พีซี  (Personal  
Computer : PC )  บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ต่างๆ ก็ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบสนองความ
ต้องการที่สามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม   เครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงเป็นวิธีการหนึ่งและก าลังได้รับ
ความนิยมสูงมากโดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพราะสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้
สะดวก  มีการประยุกต์ใช้งานกว้างขวาง เช่น  การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล  
การสืบค้น  และเรียกดูข่าวผ่านระบบเว็บ การพูดคุย และส่งข้อความถึงกัน เป็นต้น 

          

        

 (ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซด์  WWW.GOOGLE.COM) 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือการติดต่อสื่อสารบนระบบเครือข่ายในชีวิตประจ าวัน 
 



                 3.  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ  
                      คอมพิวเตอร์ได้ถูกน าไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างภาพกราฟิก   เพ่ืออกแบบ
ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Aided Design : CAD) 
ถูกใช้งานออกแบบสิ่งก่อสร้าง  รถยนต์  เครื่องบิน  ยานอวกาศ   รวมทั้งการออกแบบคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่   

         
 

 
 

      
 

(ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซด์  WWW.GOOGLE.COM) 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือการออกแบบในชีวิตประจ าวัน 
 



           4.  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานการแพทย์ 

                การตรวจรักษาโรคของแพทย์  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ควบคุมการท างานด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยการรักษาเกิดความแน่นอน  ถูกต้อง  สะดวกสบายและรวดเร็วแก่ผู้รับการรักษา  
หรือใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพนามธรรมเพ่ือซ่อมแซมอวัยวะที่ผิดปกติหรือช ารุด   

                 

                  

 

(ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซด์  WWW.GOOGLE.COM) 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือการแพทย์ในชีวิตประจ าวัน 
 



           5.  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานศิลปะ 
                การสร้างงานด้านศิลปะนับเป็นสิ่งส าคัญส าหรับมนุษยชาติ  ศิลปินสามารถใช้สื่อต่าง ๆ ในการ
ถ่ายทอดจินตนาการ  อารมณ์  ความรู้สึกสู่ผู้ชมงานศิลปะนั้น  คอมพิวเตอร์นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
ในการสร้างภาพกราฟิกเพ่ือสื่อความหมาย  เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการน าเสนอได้มาก ได้แก่ การวาดภาพ
โดยใช้โปรแกรมวาดภาพที่มีเครื่องมือให้สามารถใช้เมาส์แทนการใช้พู่กันและสี  บางโปรแกรมสามารถปรับแต่ง
ภาพถ่ายเป็นภาพวาดสีน้ า  สีน้ ามันหรือแบบอ่ืน ๆ ได้  

                การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานศิลปะการละคร  ฟิล์มภาพยนตร์  หรือวีดิทัศน์สามารถ
บันทึกภาพการแสดงได้  ท าให้ผู้ก ากับการแสดงสามารถวิเคราะห์ออกแบบท่าทางของนักแสดง   ก ากับบทบาท
ของตัวละครแต่ละคนบันทึกเป็นข้อมูล  ก าหนดฉาก  แสง  แล้วแสดงเป็นภาพการแสดงรวม  ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบแก้ไขรายละเอียดทุกส่วน  และน าไปสู่บทบาทการแสดงจริงบนเวที   

 

              
 
 

       

    
(ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซด์  WWW.GOOGLE.COM) 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานศิลปะหรืองานในชีวิตประจ าวัน 



            6.  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานพยากรณ์อากาศ 
                 ภาพแผนที่อากาศและค าพยากรณ์อากาศที่ปรากฏในข่าวทางทีวีในแต่ละวันเป็นงานที่เกิดจาก
รวบรวมข้อมูลความกดอากาศ  อุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์  ความเร็วลม  และทิศทางลมของกรม
อุตุนิยมวิทยาจากหลายพื้นที่  โดยใช้ข้อมูลจากการมองเห็น  ภาพส ารวจผ่านดาวเทียม  สัญญาณจาก
เรดาร์  เครื่องวัดภาคพ้ืนดิน  เครื่องมือวัดจากบัลลูนอากาศ  แล้วป้อนเข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
แหล่งเก็บข้อมูลนั้น ๆ จากนั้นข้อมูลจ านวนมากมายนี้จะถูกส่งต่อมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์กรม
อุตุนิยมวิทยา  กรุงเทพฯ  ซึ่งจะท าการค านวณด้วยความเร็วสูงเพ่ือจ าลองสภาพของอากาศ   ผลที่ได้จะเป็น
ภาพกราฟิกท่ีเป็นภาพแผนที่อากาศและข้อมูลส าหรับพยากรณ์อากาศ   

 
 
 

 
 

(ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซด์  WWW.GOOGLE.COM) 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานพยากรณือากาศหรืองานในชีวิตประจ าวัน 



          7.  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานกีฬา  
               ในสนามกีฬาหลายแห่งจะมีกระดานอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์   ส าหรับให้
ข้อมูลและสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมโดยแสดงภาพกราฟิก  เช่น  สถิติและคะแนนการแข่งขัน  ย้อนภาพ
การแข่งขัน  แสดงภาพเคลื่อนไหว  แสดงความยินดีและเป็นก าลังใจให้นักกีฬาเสนอเกร็ดกีฬา  
               ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของนักกีฬา   ผู้ควบคุมการฝึกสอนกีฬาสามารถใช้
โปรแกรมทางกราฟิก  เช่น  การน าภาพการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬาขณะวิ่งเก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์
โดยใช้เครื่องกราดตรวจพิเศษหรือดิจิไทเซอร์  แล้วสร้างโครงร่างกายขณะเคลื่อนไหวเป็นภาพกราฟิก  รูปแบบ
ที่สร้างขึ้นนี้สามารถน าไปใช้ในการเปรียบเทียบกับผลการวิ่งของนักกีฬาคนอ่ืน   ท าให้สามารถพัฒนารูปแบบ
การวิ่งและวิธีการเพ่ิมขีดความสามารถของนักกีฬาได้   

 
 
 

        
 

(ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซด์  WWW.GOOGLE.COM) 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือการกีฬาในชีวิตประจ าวัน 



ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น 
        

             ปจัจบุนัคอมพิวเตอร์   การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และระบบสื่อสารไดส้ร้างประโยชน์
อย่างมากมายต่อทุกวงการ  เกิดการขยายตัวด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   และสังคมเป็นแบบไร้พรมแดน 
โดยมีผลกระทบตามมาทั้งในด้านบวกและลบ  ได้แก่ 
 
               

              :  การปรับปรุงคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์  เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ช่วยให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น  เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้มนุษย์มีเวลาว่างเพ่ือใช้ 
ในทางท่ีเกิดประโยชน์มากขึ้น  มีเครื่องมือติดต่อสื่อสารสมัยใหม่ให้ติดต่อกันได้สะดวก  มีระบบคมนาคมขนส่ง
ที่รวดเร็ว   ใช้โทรศัพท์อรรถประโยชน์ในขณะเดินทางไปมายังที่ต่าง ๆ  ได้  มีอุปกรณ์ช่วยอ านวยความสะดวก
ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  เช่น  ลิฟต์  เครื่องซักผ้า  เครื่องปรับอากาศ  วิทยุ  โทรทัศน์ มีรายการให้เลือกชม
ได้มากมาย  มีการแพร่กระจายสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  ท าให้ผู้ชมสามารถรับรู้ข่าวสารทั่วทุกมุมโลก
ได้อย่างรวดเร็วเหมือนอยู่ในเหตุการณ์  คอมพิวเตอร์ช่วยจัดล าดับงาน  ช่วยพิมพ์  ช่วยควบคุมเครื่องมือต่างๆ 
ให้ท างานอย่างเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้มีเวลาพักผ่อนและคายความเครียดจากการท างานได้มาก 

 
 

              :  ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  ติดต่อ  สั่งซื้อขาย   แลกเปลี่ยน 
สินค้าและบริการแบบ  Online  โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน  ช่วยลดปัญหาการจราจร  ประหยัดทั้งเวลา
และค่าใช้จ่ายได้มาก  ส่งผลให้ประชาชนมีฐานะและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน    

 
              :  ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน  คอมพิวเตอร์ช่วยให้การค้นคว้าด้านการแพทย์



เจริญรุดหน้าไปมาก เช่น เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ  ตรวจคลื่นสมอง  ตรวจวัดสายตา  การผ่าตัดที่ใช้คอมพิวเตอร์
ในการควบคุม  เป็นต้น  การแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลวิจัยทางการแพทย์ทีม่ีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลกช่วย
ในการตรวจรักษา  วิเคราะห์  วินิจฉัยโรค และช่วยสกัดและป้องกันโรคบาดได้ทันท่วงที  ประชาชนมีสุภาพดี
และมีชีวิตยืนยาวยิ่งขึ้น  

 
 

              :  ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตย  คอมพิวเตอร์ถูกน ามาใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบ
ในสังคมออนไลน์    ด้วยการเผยแพร่ข่าวสาร  แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น  ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้
สารสนเทศที่เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  เช่น  การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง  จัดท าสถิติข้อมูลอย่างรวดเร็ว 

 
 

              :  ช่วยส่งเสริมงานค้นคว้าและวิจัยด้านเทคโนโลยี  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และระบบสื่อสาร 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการค านวณงานที่ซับซ้อนได้  เช่น  งานส ารวจทางด้านอวกาศ   ควบคุมการส่งดาวเทียม
หรือยานอวกาศ  ออกแบบโครงสร้างอาคาร เครื่องจักรท างานอย่างอัตโนมัติ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และสารเคมี 
การจ าลองรูปแบบของสิ่งค้นหารายงานและศึกษาผลงานวิจัยห้องสมุดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  

 
               :  เกิดความวิตกกังวล  แม้การใช้คอมพิวเตอร์จะช่วยอ านวยความสะดวก  และสร้างงานทางด้าน



คอมพิวเตอร์ขึ้นจากความต้องการบุคลากรที่มีความรู้คอมพิวเตอร์อีกมาก  ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนลักษณะ
งานจากการใช้แรงงานเป็นการใช้ความรู้และทักษะเพ่ิมมากข้ึน  ย่อมมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเดิม  แต่ถ้า
สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ผลกระทบนี้ก็จะลดน้อยลง 

 
 

               :  เกิดความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ  การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้านธุรกิจอย่างเต็มที่เท่ากับเป็น
การฝากลมหายใจไว้กับคอมพิวเตอร์  ถ้าหากระบบการจัดเก็บ  การรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลที่เป็นหัวใจ
ของธุรกิจไม่ดีพอ  จะท าให้ธุรกิจเกิดความเสียหายได้   ลดความเสี่ยงโดย มีการป้องกันข้อมูลให้รอบคอบ  เช่น   
การส าเนาข้อมูล  การควบคุมดูแลการใช้งาน        
                                                  
               :  เกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  ได้แก่  การขโมยโปรแกรมและข้อมูล  การแอบใช้คอมพิวเตอร์
แก้ไขดัดแปลงข้อมูล  เป็นผลให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ระบบงานและข้อมูลได้  อาชญากรรมเหล่านี้จะเกิด
มากขึ้น  และจ าเป็นต้องมีการศึกษาหาทางป้องกัน      
               :  การมีมนุษย์สัมพันธ์ลดลง  ในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยปฏิบัติงานมากขึ้น  คุ้นเคยกับการสั่งงาน
และโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้เกิดการลดความรู้สึกตามธรรมชาติของมนุษย์  
คือ  การเอาใจเขามาใส่ใจเรา  เพราะการใช้งานคอมพิวเตอร์มีลักษณะของการสั่งงานข้างเดียวโดยไม่ต้องสนใจ
ว่าเครื่องจะคิดอย่างไร  นานวันอาจเพ่ิมความรู้สึกการคิดและท างานโดยไม่สนใจผู้อื่น และอาจท าให้เกิดปัญหา
ขัดแย้งทางด้านมนุษยสัมพันธ์ได้เช่นกัน  นอกจากนี้อาจท าให้เสียสายตาหรือมีปัญหาด้านสุขภาพ 

          
 

              : ขยะอิเล็กทรอนิกส์  หรือ “อีเวสต์” (e-waste)  จากการทีเ่ทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มีการ



พัฒนามากข้ึนตลอดเวลา   ผู้ใช้งานต้องซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทนของเก่าที่หมดอายุ  เสียจนซ่อมไม่ได้ 
หรือเสื่อมความนิยม ก่อให้เกิดเป็นปัญหาขยะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวล้ าทางเทคโนโลยีทุกวันนี้  ยังมีส่วนเร่งให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสภาพตกรุ่น
เร็วยิ่งขึ้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (อายุการใช้งานปัจจุบันอยู่ระหว่าง 3 - 5 ปี)  และโทรศัพท์มือถือ 
(อายุการใช้งานเฉลี่ย 18 เดือน )  ที่ มีอัตราการเปลี่ยนเครื่องบ่อยที่สุด   เนื่องจากระยะเวลา การใช้งานที่สั้นลง  
สวนทางกับปริมาณผู้ใช้ที่เพ่ิมมากข้ึนแบบทวีคูณ   เป็นสาเหตุส าคัญของขยะอิเล็กทรอนิกส์  การปล่อยให้
ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นตากแดดตากฝน มีผลท าให้สารเคมีบางชนิดที่อยู่บนแผงวงจร หรือ
เคลือบบนอุปกรณ์ไหลลงสู่แหล่งน้ าหรือผิวดินแบบผิดวีธีกลายเป็นขยะมีพิษ  เมื่อไม่มีการจัดการกับที่ถูกต้อง
ท าให้โลหะหนักและสารพิษ  เช่น  สารปรอท  ตะกั่ว และแคดเมียมปนเปื้อนในธรรมชาติ  ดังนั้น หากขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ถูกน ามาใช้ซ้ า (Reuse) (เป็นการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว และที่ไม่ต้องการใช้กลับมา
ใช้ใหม่อีกครั้ง อาจจะน ามาซ่อมแซม หรือน าไปบริจาคให้กับผู้ที่ขาดแคลน )  หรือ รีไซเคิล ( Recycle) (เป็น
การน าส่วนที่ยังเป็นประโยชน์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกส่วนประกอบและวัตถุที่มีค่าภายในออกมา 
อาทิ โลหะมีค่า เงิน ทองค าขาว และทองแดง  ซึ่งสามารถน าไปรีไซเคิลและน าไปผลิตอุปกรณ์อย่างอ่ืนได้ ) 
หรือเก็บไปท้ิงแบบถูกต้องแล้ว  ปัญหานี้จะเบาบางและดีข้ึนได้ (ขอขอบคุณข้อมูลจาก  www.oknation.net) 
 
 

     
 

(ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซด์  WWW.GOOGLE.COM) 
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