ก า ร ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร แ ห ล่ ง ม ล พิ ษ
(Pollution Control and Management)

บทที่ 2 มลพิษทางนา้
เรื่อง ผลกระทบจากมลพิษทางนา้
อาจารย์รุ่งเรื อง งาหอม
สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลกระทบต่ อการเกษตรกรรม
แร่ สังกะสี ทมี่ ีแคดเมียมเกิดร่ วมเป็ นเพือ่ น
o ดอยผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็ นต้นน้ าแม่ตาว ห้วยแม่กุ และเป็ นแหล่งแร่ สงั กะสี คุณภาพ
ดี ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
o บ.ไทยซิ้ ง ค์ จากัด เข้า มาทาเหมื อ งก่ อนจะเลิ กไป แล้ บ.ผาแดงอิ น ดัส ทรี จ ากัด (มหาชน) ได้
รับประทานบัตริ เข้าดาเนินการต่อตั้งแต่ปี 2525 และมี บ. ตากไมนิ่งโฮลดิ้ง จากัด เข้าสัมปทานเหมือง
ในบริ เวณใกล้กนั อีกแห่งหนึ่ง
o การปนเปื้ อนแคดเมี ยมในพื้นที่ ลุ่มน้ าแม่ตาว มาจากตะกอนแขวนลอยที่ พดั พาผ่านพื้นที่ ที่เป็ น
ศักยภาพแร่ สงั กะสี ทั้งที่เป็ นเหมืองแร่ พื้นที่ป่าธรรมชาติและการปนเปื้ อนนี้กม็ ีต่อเนื่องและยาวนาน
o ค่าปนเปื้ อนของแคดเมี่ยมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าแต่ตาว-แม่กุ เป็ นค่าช่วงเดียวกับที่ก่อให้เกิดโรคอิไตอิ
ไต ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเกิดจากเหมืองแร่ ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณต้น้ าแม่น้ าจินสุ เขตโตยามา
o 5 ตุลาคม 2547 คณะรัฐมนตรี มีมติให้จงั หวัดตาก ทาลายข้าวในพื้นที่ปนเปื้ อน เผาฟ่ อนข้าวกว่า
520 ตัน รวบรวมข้าวไปฝังกลบในหลุมเหมืองสังกะสี รัฐบาลช่วยจ่ายค่าชดเชยให้ชาวนาที่ปลูกข้าว
และพืชอาหารเป็ นเวลา 3 ปี อัตราไร่ ละ 4,200 บาท รวมพื้นที่ 13,237 ไร่

ผลกระทบต่ อการเกษตรกรรม
เกลือ-โพแทสเซียม
o แผ่นดินอีสานเมื่อ 65-188 ล้านปี ก่อน มีน้ าทะเลไหลเข้าสู่ ที่ราบสู งอีสาน เข้าและออกเช่นนี้ ถึง
3 ครั้ง จึงได้ทิ้งมรดกความเค็ม เป็ น เกลือหิน (rock salt) แร่ ธาตุที่เป็ นประกอบด้วยโซเดียมกับ
คลอไรด์ (NaCl) และแร่ โพแตส สารประกอบธาตุ โพแทสเซี ยม (K) เป็ นแอ่งโคราช และแอ่ง
สกลนคร
oนาเกลือ (สู บน้ าบาดาลเค็มมาต้มและตาก) เริ่ มที่ บ้านหนองบ่อ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ไม่นาน
นักสภาพแวดล้อมรอบหนองบ่อที่เป็ นต้นกาเนิ ดแม่น้ าเสี ยว ลาน้ าสาขาแม่น้ ามูล เกิดปั ญหาน้ าเค็ม
กว่าทะเลสองเท่า ดินเค็ม พืชและสัตว์ธรรมชาติตาย ข้าวในนาเสี ยหาย
o บ.เกลือพิมาย จากัด (เกลือปรุ งทิพย์) อ.พิมาย จ.นครราชสี มา โดยทาเหมืองละลายเกลือหิ น คือ
สู บน้ าจืดลงละลายเกลือหิ นที่ระดับความลึก 200 เมตร นาน้ าเกลือมาอบได้เม็ดเกลือบริ สุทธิ์ 99%
o โครงการเหมืองแร่ โปแตชในภาคอีสาน 11 แห่ ง 8 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ชัยภูมิ สกลนคร
นครราชสี มา ขอนแก่ น มหาสารคาม และนครพนม เพื่ อใช้พ ฒ
ั นาอุ ตสาหกรรมต่ อเนื่ อง เช่ น
กระจก เซรามิก ปุ๋ ยเคมี เคมีภณ
ั ฑ์ ผลิตยางรถยนต์ เป็ นต้น

ผลกระทบต่ อการประมง
ปรากฏการณ์ทะเลน้ าเปลี่ยนสี (Algae bloom หรื อ Eutrophication) เกิด
จากการระบายน้ าที่มีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่เป็ นสารอาหารหลัก
ของพืช ทาให้สาหร่ ายเซลล์เดียว (แพลงก์ตอนพืช) เจริ ญเติบโตอย่าง
รวดเร็ ว ทาให้น้ าเปลี่ยนสี ไปจากเดิม เป็ นสี ของแพลงก์ตอน เมื่อ
แพลงก์ตอนตายลงจะทาให้ปริ มาณออกซิ เจนในน้ าถูกใช้หมดจนน้ า
เน่าเสี ย มีกลิ่นเหม็น
 มีผลกระทบต่อสัตว์น้ าและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริ เวณชายฝั่งทะเล
และถ้าแพลงก์ตอนที่เพิ่มจานวนขึ้นเป็ นชนิดที่มีพิษ จะทาให้สัตว์น้ า
ชนิดอื่นมีการสะสมพา เช่น การเกิดภาวะหอยแมลงภู่เป็ นพิษ
ถ้ามีดีดีทีในแหล่งน้ า 0.18 ส่ วนในล้านส่ วน (0.18 ppt) จะเป็ นอันตรายต่อปลา ทาให้หอย
นางรมตายถึง 90% อีก 10% ที่เหลือจะหยุดการเจริ ญ สารโลหะหนัก เช่น ปรอทจะทาให้
ผิวหนังและเหงือกของปลาเป็ นอันตราย ทาให้การพัฒนาของไข่ปลาหยุดชะงัก
 แหล่งน้ าที่มีออกซิ เจนลดต่าลง ถึงแม้จะไม่ทาให้ปลาตายทันที แต่กอ็ าจทาลายพืชและสัตว์
น้ าเล็ก ๆ ที่เป็ นอาหารของปลา ทาให้ปลาขาดอาหาร ในที่สุดปลาก็จะลดจานวนลง ก่อให้เกิด
ผลเสี ยหายต่อการประมง


ผลกระทบต่ ออุตสาหกรรม
• อุตสาหกรรมเกือบทุกชนิ ดต้องการใช้น้ าที่มีคุณภาพดีและปริ มาณมากพอ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในอตสาหกรรมการผลิตอาหารที่จาเป็ นต้องใช้น้ าที่สะอาด
• หากน้ ามี คุณภาพไม่เหมะสมจะต้องมีการปรั บสภาพก่อนนามาใช้ ทาให้
ต้นนทุนนการผลิตสู งขึ้น เช่น น้ ามีความขุ่นสู ง ความเป็ นกรดหรื อด่าง และ
ความกระด้า งของน้ า ที่ ไ ม่ เ หมาะสมในการใช้ง าน จะต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง
คุณภาพให้เหมาะสมก่อนใช้เสมอ
• โรงงานอุ ต สาหกรรมจ าเป็ นต้อ งสร้ า งระบบบ าบัดน้ า เสี ย เพื่ อ ลดความ
เข้มข้นของน้ าเสี ยให้เป็ นน้ าดีตามมาตรฐานการควบคุมน้ าทิ้งก่อนที่จะระบาย
ลงสู่แหล่งน้ า เจ้าของกิจการต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อซื้อที่ดิน เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ ตลอดจนค่าติดตั้งและดูแลรักษา จึงต้องนามาบวกเป็ นราคาต้นทุน
ของสิ นค้า ส่ งผลให้ประชาชนผูซ้ ้ือสิ นค้าต้องจ่ายเงินซื้อในราคาแพงขึ้น

ผลกระทบต่ อนา้ เพือ่ การอุปโภคบริโภค (นา้ ดืม่ นา้ ใช้ )
• แหล่งน้ าสาหรับผลิตน้ าประปา ส่ วนใหญ่มาจากแม่น้ า ลาคลอง และน้ า
บาดาล แต่เมื่อแหล่งปนเปื้ อนจากมลสารต่าง ๆ ที่ทาให้น้ ามีความสกปรก
ไม่เหมาะสมที่ จะเป็ นนาเพื่อผลิ ตน้ าประปา จาเป็ นต้องหาแหล่งน้ าดิ บ
ใหม่หรื อใช้กระบวนการผลิตใหม่
o ใส่ สารเคมีเพื่อปรับค่ากรดด่างของน้ า เติมสารดูดจับสารพิษออก
จากน้ า เพื่อทาให้สารแขวนลอยตกตะกอน
o เติ ม คลอรี นเพื่ อ ฆ่ า เชื้ อโรค แต่ ค ลอรี นเกิ ด การรวมตั ว กั บ
สารอิ น ทรี ย์ ที่ อ ยู่ ใ นน้ า ท าให้ เ กิ ด สารใหม่ คื อ คลอโรฟอร์ ม
(chloroform) ซึ่ ง เป็ นสารประกอบไตรฮาโลมี เทน (trihalomethane)
ทาให้เกิดความผิดปกติ หรื อทาให้เกิดอาการผิดปกติทางไต ทาให้เกิด
อาการผิดปกติในเด็กแรกเกิด และเป็ นสารก่อมะเร็ ง

• เหมื องแร่ ดีบุ ก (นอกจากนั้น ยัง มี วุลแฟรม ยิบ ซั่ม พลวง แบไรต์
โดโลไมท์ ฟอสเฟต) บริ เวณเขาคูหา เขาสรวงจันทร์ เขาร่ อนนา เขาลา
แหลน เขาควนเคย เขาชุมทอง เขารามโรม เขาปั ดโวก อ.ร่ อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
• บริ เวณที่ ขุดแร่ เป็ นบ่ อทราย ที่ ไหนขุดจะมี น้ าซับขึ้ นมาใสสะอาด
คนงานบางคนที่มาจากต่างถิ่นจับจองที่ ปลูกเพิงพักอาศัยและขุดบ่อ
น้ าตื้นในหลุมทรายนั้นไว้ใช้ดื่มใช้บริ โภค
• ต่อมามีคนป่ วยคนตายเรื่ อย ๆ แต่ไม่รู้เป็ นเพราะอะไร (เหมืองแร่ มี
ตั้งแต่ปี 2447)
• ไข้ดาหรื อโรคพิษสารหนูเรื้ อรัง ตรวจพบในประชาชนที่ร่อนพิบูลย์
เมื่อปี 2530 เนื่ องจากมีสารหนูสะสมในร่ างกายมากเกินปกติ จากการ
ดื่ ม น้ าจากบ่ อ ดิ น ที่ ป นเปื้ อนสารหนู หลัง การท าเหมื อ งแร่ หลาย
รู ปแบบมานานนับหลายร้อยปี

การสาธารณสุ ข
•
•
•

•

แหล่งน้ าที่เน่ าเสี ย ทาให้เกิ ดสภาพที่ไม่น่าดู อาจเกิ ดปั ญหาส่ งกลิ่นเหม็นรบกวน ก่อให้เกิ ด
ความราคาญและบัน่ ทอนสุ ขภาพ
เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ที่เป็ นพาหะของโรคมาลาเรี ย ไข้เลือดออก
โรคระบาด จากการดื่มน้ าที่ไม่สะอาด
o องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่า ในแต่ละปี มีคนเกือบ 2 ล้านคนทัว่ โลกเสี ยชีวิต
เนื่องจากอหิวาตกโรคและโรคระบาดทางน้ า
o อหิ วาตกโรค มี อาการท้องร่ วง และหากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ ดีพออาจเสี ยชี วิตได้
เนื่องจากร่ างกายขาดน้ า (ร่ างกายไม่มีน้ าเพียพอที่จะให้ระบบต่าง ๆ ทางานได้ตามปกติ)
จึงเป็ นเหตุให้ทอ้ งร่ วง
o ไข้ไทฟอยด์ ทาให้เกิดไข้สูงและเสี ยชีวติ ได้
o โรคพยาธิใบไม้ในเลือด พบมากที่สุดที่ซบั -ซาฮารา ทวีปแอฟริ กา (เป็ นพื้นที่ทางตอนใต้
ของทะเลทรายซาฮารา ทวีปแอฟริ กา)
การเกิดโรคมินามาตะ (Minamata) จากพิษสารปรอท และโรคอิไตอิไต (Itai-Itai) จากพิษของ
สารแคดเมียม ซึ่ งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยสารพิษเหล่านี้ ลงสู่ แหล่งน้ า แล้วเข้าสู่
วงจรอาหาร

ผลกระทบของนา้ เสี ยต่ อสิ่ งแวดล้ อม
• ผลกระทบจากน้ ามันที่รั่วไหล เป็ นพิษกับสัตว์ที่อยูใ่ นทะเล เช่น ปลา กุง้ ปู หอย และแมวน้ า น้ ามันจะจับเป็ น
คราบตามชายฝั่ง และทาให้สตั ว์ตวั เล็ก ๆ ที่อยูต่ ามหาดทรายตาย ขนของนกทะเลจะอุดตันไปด้วยน้ ามัน ทาให้
นกสาลัก จมน้ า หรื อตายด้วยพิษจากน้ ามัน ส่ วนน้ ามันที่ตกลงก้นทะเล หรื อตามชายฝั่งจะยังคงความเป็ นพิษอยู่
เช่นนั้นหลายปี
• ปะการังซึ่ งอยูห่ ่ างไกลจากบริ เวณปากแม่น้ าของเขตชุมชนสามารถที่จะถูกกระทบกระเทือนได้ง่าย จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมบางประการ เช่น ความเค็มและการเพิ่มความขุ่น ปะการังชอบอยูใ่ นบริ เวณน้ า
ทะเลที่ใสและมีออกซิเจนละลาอยูม่ ากพอสมควร
• สารอันตรายบางส่ วนซึมลงตามชั้นดินจนกระทัง่ ถึงชั้นน้ าใต้ดินอาจปนเปื้ อนไปยังบ่อที่มีการใช้น้ าในการอุปโภคบริ โภค
o การปนเปื้ อนโลหะหนัก และสารอินทรี ยร์ ะเหยในดินและน้ าใต้ดินในพื้นที่ โดยรอบนิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง
o การปนเปื้ อนสารอินทรี ยร์ ะเหยในดินและน้ าใต้ดินในพื้นที่โดยรอบนิคม อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลาพูน

