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วิวฒ
ั นาการของบรรยากาศ
• ในยุคเริมแรก (พรีแคมเบรียน ประมาณ 4.7 พันล้ านปี ) บรรยากาศเป็ นเพียงชันบาง ๆ ทีห่ อหุ้มด้ วยแก๊ส
ไฮโดรเจน (H2) และแก๊สเฉือย เช่น ฮีเลียม อาร์กอน นีออน และคริปตอน ทีมาจากการดวงอาทิตย์
• ต่อมายุคแคมเบรียน (4.3-4.0 พันล้ านปี ) เกิดการระเบิดของภูเขาไฟ ทําให้ มีการปลดปล่อยแก๊สไฮโดรเจน
ไนโตรเจน (N2) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แอมโมเนีย (NH3) มีเทน (CH4) และไอนํา (H2O) เข้ าสู่
บรรยากาศ ซึงไอนําจะเกิดการควบแน่นทําให้ เกิดฝน และมีการสะสมของนําบนพืนผิวโลกจนเกิดมหาสมุทร
• รังสี UV ทําปฏิกริ ิยากับแก๊สแอมโมเนีย เกิดเป็ นแก๊สไนโตรเจน
• ไอนําทําปฏิกริ ิยากับคาร์บอนมอนนอกไซด์ และแสงอาทิตย์ เกิดเป็ นคาร์บอนไดออกไซด์
2NH3 + uv -------> N2 + 3H2

H2O + CO+ แสงอาทิตย์ -------> H2 + CO2

• CO2 และ CH4(แก๊สเรือนกระจก) จะดูดกลืนรังสีคลืนยาวเอาไว้ บางส่วนทําให้ โลกมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึน แต่ปริมาณ
รังสีแสงอาทิตย์โดยเฉพาะในช่วงคลืน UV ยังอยู่ในระดับทีสูงมาก
• การสังเคราะห์แสงของพืชเซลล์เดียวในนํา และมีการปล่อยแก๊สออกซิเจน และ UV ทําให้ โมเลกุลออกซิเจน
แตกออกและรวมตัวเป็ น “โอโซน” ในบรรยากาศ
• การระเบิดของภูเขาไฟลดลง ออกซิเจนในบรรยากาศมีสดั ส่วนอยู่ที 21% โดยปริมาตรเหมือนกับในปัจจุบนั

ชันบรรยากาศ
• โทรโพสเฟี ยร์ (troposphere : 0-12 กม.) มีไอนํามหาศาล ก่อให้ เกิดเมฆ หมอก พายุ
ฝน และสิงมีชีวติ อาศัยอยู่
• สตราโทสเฟี ยร์ (stratosphere : 12-50 กม.)มีไอนําเล็กน้ อย ไม่มีเมฆ อากาศมีการ
เคลือนตัวอย่าวช้ าๆ จึงเหมาะกับการเดินทางทางอากาศ แก๊สสําคัญในชันนี คือ แก๊สโอโซน
ซึงช่วยดูดซับรังสี UV จากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิของชันนีอยู่ระหว่าง -60 ถึง 10 องศา
เซลเซียส
• มีโซสเฟี ยร์ (mesosphere : 50-80 กม.) มีอากาศเบาบางมาก แต่กม็ ากพอทีจะทําให้ ดาว
ตกเกิดการเผาไหม้ และเป็ นชันทีช่วยดูดซับรังสี UV จากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิในชันนีจะ
ลดลงมาอยู่ที -120 องศาเซลเซียส
• เทอร์โมสเฟี ยร์ (thermosphere : 80-700 กม.) มีอากาศเบาบาง แต่เป็ นชันหลักทีช่วย
ดูดซับรังสี UV จากดวงอาทิตย์ ทําให้ มีอณ
ุ หภูมิในชันนีมากถึง 2,000 องศาเซลเซียส
อนุภาคมีประจุไฟฟ้ าทีเรียกว่า “อิออน” ทีเกิดจากการแตกตัว เมืออนุภาคในสภาวะปกติถูก
กระตุ้นด้ วยรังสี UV จากดวงอาทิตย์ อิออนเหล่านีจะมีคุณสมบัติสะท้ อนคลืนวิทยุได้ จึง
เป็ นชันทีใช้ ส่งสัญญาณวิทยุสอสาร
ื
รวมถึงการเกิดแสงเหนือและแสงใต้ หรือ “ออโรรา”
• เอกโซสเฟี ยร์ (exosphere : 80-700 กม.) อากาศค่อยๆ เจือจางลง เป็ นบรรยากาศ
ชันนอกสุดซึงติดกับอวกาศ
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มลพิษทางอากาศ

แหล่ งกําเนิดมลพิษอากาศ

• อากาศ (Air) หมายถึง ก๊าซผสมทีเกิดในบรรยากาศของโลกซึงมีส่วนประกอบของอากาศแห้ ง ณ ระดับนําทะเล มีส่วนประกอบโดย
ปริมาตรดังนี ไนโตรเจน 78.09% ออกซิเจน 20.95% อาร์กอน 0.93% และคาร์บอนไดออกไซด์ 0.03% นอกนันประกอบด้ วยก๊าซ
อืนๆ อีกในปริมาณเล็กน้ อย ปริมาณไอนําในบรรยากาศมีค่าไม่คงทีขึนอยู่กบั สภาวะของอากาศ การทีจะถือว่าอากาศบริสทุ ธิก็ต่อเมือ
ไม่มีสารอืนๆ ในปรรยากาศมากพอทีจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ หรือสัตว์ ไม่ทาํ ลายสิงแวดล้ อมอืนๆ
• ภาวะมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง สภาวะการบรรยากาศกลางแจ้ งมีสงเจื
ิ อปน (contaminant) เช่น ฝุ่ นผง (dusts)
ไอควัน (flumes) ก๊าซต่างๆ (gases) ละอองไอ(mist) กลิน (odor) ควัน(smoke) ไอ(vapor) ฯลฯ อยู่ในลักษณะปริมาณ และ
ระยะเวลทีนานพอทีจะทําให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์หรือสัตว์ หรือทําลายทรัพย์สนิ ของมนุษย์หรือสิงแวดล้ อมอืนๆ
• มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศทีมีสารเจือปนอยู่ในปริมาณทีสูงกว่าระดับปกติเป็ นเวลานานพอทีจะทําให้ เกิดอันตรายแก่
มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สนิ ต่างๆอาจเกิดขึนเองตามธรรมชาติ เช่น ฝุ่ นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ ป่า
กรณีทเกิ
ี ดจากการกระทาของมนุษย์ ได้ แก่ มลพิษจาก ท่อไอเสียของรถยนต์จากโรงงานอุตสาหกรรมจากขบวนการผลิตจากกิจกรรม
ด้ านการเกษตรจากการระเหย ของก๊าซบางชนิด ซึงเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย
• มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาพของอากาศทีมีการเจือปนของสารต่างๆ ในปริมาณสูงกว่าระดับปกติ และเป็ นระยะเวลายาวนาน
พอทีจะก่อให้ เกิดอันตรายกับมนุษย์ สัตว์ พืช และทรัพย์สนิ ต่างๆ นอกจากนันยังได้ รบกวนต่อการดํารงชีวิตของสิงมีชีวติ ชนิดต่างๆ
อีกด้ วย

1. สารพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
นํามันและผลิตภัณฑ์นํามัน หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ทผลิ
ี ตจาก
ปิ โตรเลียม ได้ แก่ นํามันเบนซิน นํามันก๊าด นํามันเชือเพลิง
สําหรับเครืองบินไอพ่ น นํามันดีเซล นํามันเชือเพลิงหนัก นํามัน
เตา และนํามันอืน ๆ ทีคล้ ายกับนํามันทีได้ ออกชือ มาแล้ ว

ปิ โตรเลียม
• นํามันดิบ (Crude Oil) คือ ปิ โตรเลียมในสถานะของเหลว
ซึงประกอบด้ วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดระเหยง่าย
เป็ นส่วนใหญ่ และโดยทัว นํามันดิบมักจะมีสีดาํ หรือสีนาตาล
ํ
ภายหลังกระบวนการกลัน เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์นามั
ํ นชนิดต่าง ๆ
เช่ น นํามันเชือเพลิงสําหรับเครืองยนต์ นํามันก๊าด และยางมะ
ตอย เป็ นต้ น
• ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) คือ ปิ โตรเลียมในสถานะก๊าซ
ซึงประกอบด้ วยไฮโดรคาร์บอน 95% โดยมีองค์ประกอบหลัก
คือ ก๊าซมีเทน (CH4) ซึงอาจมีไนโตรเจน (N) และ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ปะปนอยู่เล็กน้ อย สามารถ
นํามาใช้ เป็ นเชือเพลิงและนํามาเป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีต่าง ๆ
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แก๊สพิษทีเกิดจากการเผาไหม้ เชือเพลิง

แก๊สพิษทีเกิดจากการเผาไหม้ เชือเพลิง

รถมีควันขาว ควันดํา เป็ นสัญญาณบอกว่าต้องซ่อม
• รถมีควันขาว ควันดํา เกิดจากเครืองยนต์มีปัญหา เผาไหม้ ไม่หมด
ปล่อยไอเสียเป็ นควัน เขม่า และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5
• รถควันดําปั ญหากับเครืองยนต์ดเี ซล

เรือ

เครืองบิน
• เครืองบินไอพ่นพาณิชย์ขนาดใหญ่ สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้
มากกว่า 500 คน และบรรทุกนําหนักขณะบินได้ มากกว่า 1.2 ล้ าน
ปอนด์ (545,000 กิโลกรัม) ต้ องอาศัยพลังงานมหาศาล จากการ
เผาผลาญนํามันประเภทนํามันเชือเพลิงอากาศยาน เครืองจักของ
เครืองบินไอพ่นถูกออกแบบมาให้ พ่นไอเสียร้ อนออกมา เพือให้
เกิดแรงผลักดันให้ เครืองบินเคลือนทีไปข้ างหน้ า ไอเสียทีเกิดขึนนีก็
เหมือนกับไอเสียจากรถยนต์ทประกอบด้
ี
วยคาร์บอนไดออกไซด์
ไนโตรเจนออกไซด์ และอนุภาคต่าง ๆ
• ไอนําทีอยู่ในไอเสียเป็ นสาเหตุทาํ ให้ อุณหภูมิในบรรยากาศสูงขึน
เมือเวลาล่วงไป จึงเป็ นทีแน่ชัดว่า เครืองบินไอพ่นเป็ นต้ นเหตุ
สําคัญทีทําให้ เกิดมลพิษทางอากาศ แต่ผลกระทบอย่างถูกต้ อง
แน่นอนนันยังไม่เป็ นทีเข้ าใจกันชัดเจน

เรือขนาดใหญ่ทออกแบบมาเพื
ี
อขนส่งของทีบรรทุก (สินค้ า)
ข้ ามมหาสมุทรสร้ างมลพิษปริมาณมหาศาล เพราะขนาดและ
นําหนักของเรือทีใหญ่มาก ต้ องการพลังงานมากในการ
ขับเคลือน นอกจากนันเรือขนส่งสินค้ าใหญ่ขนาดนีใช้ นามั
ํ นที
มีคุณภาพตําและถูก ซึงจะปล่อยไอเสียทีสกปรกกว่าเชือเพลิง
พวกนํามันเบนซิน

ปี 2014 จํานวนเทียวบิน 6 แสนเทียวต่อปี
ปี 2015 จํานวนเทียวบิน 7 แสนเทียวต่อปี
ปี 2016 จํานวนเทียวบิน 7.7 แสนเทียวต่ อปี
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รถไฟ

2. สารพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้า

ทีมา:www.upload.wikimedia.org/wikipedia

• เครืองจักรรถไฟส่วนใหญ่ใช้ นามั
ํ นดีเซล การคมนาคมทางรถไฟในสหรัฐอเมิรกาส่วนใหญ่ ใช้ ในการบรรทุกหรือขนส่งสินค้ าในปี
2007 ในสหรัฐอเมริกา มีรถไฟทีใช้ ในการขนส่งสินค้ า 22,000 ขบวน แต่รถไฟทีบรรทุกผู้โดยสารมีเพียง 270 ขบวน
• หัวรถจักรของรถไฟพ่นมลพิษออกมากับไอเสียอย่างมีนัยสําคัญ แต่ละปี รถไฟในสหรัฐอเมริกาปล่อยแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ได้
เท่ากับโรงไฟฟ้ าพลังถ่านหินถึง 120 แห่ง และปล่อยอนุภาคของมลพิษได้ เท่ากับโรงไฟฟ้ าพลังงานถ่านหิน 70 แห่ง

• โรงไฟฟ้ า คือ สถานทีทีผลิตไฟฟ้ าเพือจ่ายไปตามสายไฟสู่
บ้ านเรือน โรงเรียน ทีทํางาน ร้ านค้ า และโรงงาน
อุตสาหกรรม
• การผลิตกระแสไฟฟ้ าต้ องใช้ พลังงานไปผลักดันอิเล็กตรอน
(ส่วนประกอบในอะตอม) ผ่านทางวงจรไฟฟ้ า
พลังงานได้ จากพลังไอนําไปขับเคลือนกังหัน (วัตถุ
ลักษณะคล้ ายกงล้ อทีหมุนได้ รอบตัว) ให้ หมุนไปรอบๆ
กังหันจะไปขับเคลือนเครืองกําเนิดไฟฟ้ า ซึงเป็ น
เครืองจักรทีเปลียนพลังงานกลไปเป็ นพลังงานไฟฟ้ า
และเนืองจากการเก็บพลังงานไฟฟ้ านันทําได้ ยากอย่าง
น้ อยโรงไฟฟ้ าจึงต้ องมีโครงข่ายระบบไฟฟ้ า ระบบ
เชือมต่อของโรงไฟฟ้ า สายส่งไฟฟ้ าแรงสูง และผู้ใช้
ไฟฟ้ าปลายทาง ทีต้ องทํางานตลอดเวลา

โรงไฟฟ้ าพลังถ่านหิน
• โรงงานไฟฟ้ าเผาถ่านหินเพือต้ มนําให้ เกิดไอนําไปขับเคลือน
กังหันให้ หมุน ถ่านหินมีข้อดีทสํี าคัญคือ เป็ นเชือเพลิงซากดึกดํา
บรรพ์ทมีี มากทีสุด
• การเผาถ่านหินจะทําให้ เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ไนตรัส
ออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์
• การควบคุมมลพิษ : ฝุ่ นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน
โรงไฟฟ้ าถ่านหินกระบี

โรงไฟฟ้ าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา

ทีมา :www.mbamagazine.net/index.php/intelligent
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3. สารพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม

อดีตทีผ่านมาโรงงานผลิตสารเคมีส่วนใหญ่ปล่อยไอ
เสียสู่บรรยากาศโดยตรง แต่ภายหลังบางประเทศมี
การออกกฎหมายมาควบคุม โรงงานจึงมีการปฏิบตั ิ
ต่อของเสียทีปล่อยออกมาให้ เป็ นพิษน้ อยลง

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/e8wj1d/developed_countries_of_2019/

โรงกลัน
• โรงกลัน คือ โรงงานทีผลิตเชือเพลิง เช่น นํามันเบนซินและนํามันดีเซลจากการกลัน
นํามันดิบ โรงกลันใช้ ทงสารเคมี
ั
และความร้ อนสูงเพือแยกนํามันดิบออกมาเป็ น
เชือเพลิงชนิดต่าง ๆ
• โรงกลันปล่อยไอเสียทีเป็ นผลพลอยบางชนิดจากการกลันนํามันมีความเป็ นพิษมาก
เช่น เบนซิน แนฟธะลิน ไดออกวิน และฟอร์มัลดีไฮด์ ซึงเชือกันว่าสารบางชนิดใน
กลุ่มนีเป็ นสเหตุก่อมะเร็ง
• ควบคุมการปล่อยทิงอากาศเสียจากโรงงานกลันนํามันปิ โตรเลียม : ฝุ่ นละออง
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ สารตะกัว

โรงงานอุตสาหกรรม
• โรงหลอม (เตาหลอมทุกประเภท หรือกระบวนการหล่อโลหะ)
เป็ นโรงงานแยกหรือหลอมโลหะออกมาจากแร่ประกอบหินที
เรียกว่า สินแร่ ในการหลอมต้ องใช้ สารเคมีเข้ มข้ นหรือความร้ อน
สูงมากเพือหลอมสินแร่ ผลพลอยทีเกิดขึนไม่ว่าจะเป็ นของแข็ง
ของเหลว หรือ สิงทีลอยได้ ในอากาศหลายชนิดมีความเป็ นพิษสูง
มาก โรงหลอมทีสกัดกํามะถันจากสินแร่จะปล่อยไอเสียทีมี
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
• อากาศเสียจากโรงงานเหล็ก : ฝุ่ นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
• อากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต์ : ฝุ่ นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
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เตาเผาขยะ

4. สารพิษทางอากาศจากการกําจัดของเสีย

• มูลฝอยติดเชือ หมายถึง มูลฝอยทีมีเชือโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความ
เข้ มข้ น ซึงถ้ ามีการสัมผัสหรือใกล้ ชิดกับมูลฝอยนันแล้ วสามารถทําให้ เกิดโรคได้

การเผาขยะ
• ขยะหรือของเสีย แบ่งเป็ น มูลฝอยธรรมดาทัวไป ได้ แก่ มูลฝอยสด เศษอาหาร กระดาษ โฟม
พลาสติก ขวด แก้ ว โลหะ ฯลฯ และของเสียอันตราย ได้ แก่ มูลฝอยติดเชือจากโรงพยาบาล กาก
สารเคมี สารเคมีกาํ จัดแมลง กากนํามัน หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรีใช้ แล้ ว
• การเผาในทีโล่ง (Open Burning) หมายถึง การเผาวัสดุต่างๆ ในสถานทีทีควันและมลพิษถูก
ปล่อยสู่อากาศโดยตรงไม่ผ่านปล่องหรือกระบวนการใด ทีจะกรองหรือบําบัดและกําจัดมลพิษที
ออกมา ก๊าซทีเกิดจากการเผาไหม้ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ สารอินทรีย์
ระเหย รวมทังฝุ่ นละออง ควัน เถ้ า เขม่า
• เตาเผาขยะชุมชน : เผาไหม้ ขยะในห้ องที1 ทีอุณหภูมิประมาณ 600-800 ºC ขยะจะกลาย
สภาพเป็ นไอนํา เเละก๊าซทีเผาไหม้ ได้ และเผาขยะในห้ องที 2 โดยนําควันทีเกิดจากขยะในห้ องแรก
มาเผาซําทีอุณหภูมิ 800-1,000ºC เพือทําลายสารอินทรีย์ กลิน เขม่า ควันและก๊าซพิษ
•ควบคุมการปล่อยทิงอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย : ฝุ่ นละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์
ของไนโตรเจน ไฮโดรเจนคลอไรด์ ปรอท แคดเมียม ตะกัว ไดออกซิน ค่าความทึบแสง
ทีมา : www.thaipublica.org/2019/08/waste-incinerator-plant

• เตาเผาแบบไพโรไลติก (pyrolytic) มี 2 ห้ องเผา เหมาะสมกับมูลฝอยติดเชือ
(รวมวัสดุมีคม) และมูลฝอยพยาธิสภาพ เช่น เลือด นําเหลือง เนือเยือ หรือ
ชินส่วนจากสัตว์ทดลอง ยาและสารเคมีตกค้ างทาให้ เกิดการสลายตัวของสารเคมี
ตกค้ างได้ มากทีสุด อุณหภูมิเตาเผา ประมาณ 800 -900 oC
• เตาเผาแบบหมุน (rotary kilns) มีความสามารถในการทําลายสารมีพิษทาง
พันธุกรรมและสารเคมีททนความร้
ี
อนสูง มูลฝอยติดเชือ (รวมถึงวัสดุมีคม) และ
มูลฝอยพยาธิสภาพ เช่น เลือด นําเหลือง เนือเยือ หรือชินส่วนจากสัตว์ทดลอง
ยาและสารเคมีทุกชนิด อุณหภูมิเตาเผา ประมาณ 1,200-1,600oC
• การควบคุมอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชือ : ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ก๊าซไฮโดรเจนฟลูออไรด์
(HF) ไดออกซินฝุ่ นละออง ความทึบแสง ปรอท แคดเมียม และตะกัว

ทีมา :www.pcd.go.th/info_serv/envi_incinerate.html

5. มลพิษทางอากาศภายในอาคาร

มลพิษทางอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Pollutants) คือ สภาวะทีมีการสะสมของสารปนเปื อนทีมีค่าความ
เข้ มข้ นระดับหนึงในอากาศเป็ นระยะเวลานานพอ ทีสามารถก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย
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