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•ปี 2561 ประเทศทีมีปริมาณ PM2.5 มาก
ทีสุดในโลก ได้ แก่ บังกลาเทศ ส่วนอินเดีย
นันแม้ จะอยู่อนั ดับ 3 แต่กลับมีเมืองทีเต็ม
ไปด้ วยมลพิษทางอากาศสูงสุดถึง 22 จาก
ทังหมด 30 เมืองแรกของโลก
• ไทยมีปริมาณ PM2.5 มากทีสุดเป็ น
อันดับ 3 ในอาเซียน ตามหลังอินโดนีเซียซึง
อยู่อนั ดับ 11 ของโลก โดยมีปริมาณ 42
มก./ลบ.ม. และเวียดนามในอันดับ 17 ที
32.9 มก./ลบ.ม.
• ไทยติดอันดับมากถึง 10 แห่ ง ได้ แก่ จ.
สมุทรสาคร นครราชสีมา และ อ.ท่าบ่อ จ.
หนองคาย ซึงอยู่ในระดับสีส้ม
• กรุงเทพฯ ถูกจัดให้ เป็ น "เมืองหลวง" ทีมี
PM2.5 มากทีสุดเป็ นอันดับ 24 ของโลก

 ฝุ่ นละออง หมายถึง อนุภาคของแข็งและหยดละอองของเหลวทีแขวนลอย
กระจายในอากาศ อนุภาคทีแขวนลอยอยู่ในอากาศ บางชนิดมีขนาดใหญ่ และ
สีดาํ จนมองเห็นเป็ นเขม่าและควัน แต่บางชนิดมีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็น
ด้ วยตาเปล่ า ฝุ่ นละอองทีแขวนลอยในบรรยากาศ โดยทัวไปมีขนาดตังแต่
100 ไมครอนลงมา
 ฝุ่ นละอองแบ่งเป็ น 3 ช่ วงขนาด ได้ แก่ ฝุ่ นรวม (Total
Suspended Particulate : TSP) มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
<100 ไมครอน ฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
มีขนาดเล็กกว่ าเส้ นผม ฝุ่ นขนาดเล็กกว่ า 2.5 ไมครอน
(PM2.5) มีขนาดเท่าเชือโรคไปจนถึงระดับโมเลกุล

ทีมา : www.cmi.nfe.go.th/lib/Lib_Doisaket

ทีมา :www.posttoday.com/social/general/582361m
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Smog เป็ นกลุ่มหมอกควันทีเป็ นมลภาวะทางอากาศอย่างหนึง ซึงมลพิษถูกกักเก็บไว้ ใน
อากาศเนืองจากปรากฎการณ์เปลียนแปลงของอุณหภูมิ ซึงมลพิษเหล่านีเกิดจาก (1) การเผา
ไหม้ เชือเพลิง ถ่านหิน นํามัน และ (2) จากการทําปฎิกริ ิยาของแสงกับออกไซด์ของ
ไนโตรเจนและสารประกอบอินทรีย์ชนิดระเหยได้ ลักษณะ
หมอกพิษแบ่งเป็ น 2 ประเภท
 หมอกควันพิษแห่ งกรุงลอนดอน (Classical smog /London Smog)
 หมอกควันแบบโฟโตเคมิเคิล (Photochemical Smog)

ทีมา : www.aboutmom.co/features/pm-2-5-affect-kid-body

หมอกควันพิษแห่งกรุงลอนดอน
(Classical smog /London Smog)
 Classical smog เป็ นหมอกควันสีเทาทีเกิดจากการเผาไหม้ เชือเพลิงฟอสซิล
และถ่านหิน ซึงก่อให้ เกิดกลุ่มควันทีมีส่วนผสมของฝุ่ นละออง ขีเถ้ า เขม่าและก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมือทําปฏิกริ ิยากับไอนําหรือหมอกในอากาศ ทําให้ เกิดเป็ น
กรดซัลฟิ วริก
 เกิดขึนเป็ นประจําในช่วงฤดูหนาว ในสภาวะอากาศหนาวเย็นและมีความชืนสูง
เรียกว่า Thermal Inversion เป็ นภาวะทีอากาศบริเวณใกล้ พืนดินมีอุณหภูมิตาํ ทํา
ให้ อากาศบริเวณใกล้ พืนดิน ไม่สามารถลอยตัวสูงขึนต่อไป หรือเคลือนทีลดระดับ
ลงสู่พืนดิน เป็ นสาเหตุให้ เกิดอันตรายต่อคน สัตว์และพืชอย่างรุนแรง
 วันที 5-9 ธันวาคม ค.ศ. 1952 ทัวทุกแห่งในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
สม็อกลงหนาจัดตลอดทังวัน สม็อกหลุดรอดเข้ าไปในอาคาร ระบบขนส่งสาธารณะ
ให้ บริการได้ เฉพาะรถไฟใต้ ดิน ภายในแค่ 4 วันแรก มีผ้ ูเสียชีวิตสูงถึงราว 4,000
คน เจ็บป่ วยอีกราว 100,000 คน หลังจากเหตุการณ์มีผ้ ูเสียชีวิตเพิมขึนอีกราว
8,000 คน เหตุการณ์ครังนีมีผ้ ูเสียชีวิตสูงถึง 12,000 คน ส่วนสัตว์นับพันเสียชีวิต

หมอกควันแบบโฟโตเคมิคอล (Photochemical Smog)
• หมอกควันแบบโฟโตเคมิคอล (Photochemical Smog) หรือ หมอกนําตาล
(Brown-Air Smog) เกิดจากการทําปฏิกริ ิยาเคมีแสง (Photochemical Reaction)
ของออกไซด์ของไนโตรเจน (nitrogen oxides : NOx) และสารอินทรีย์ระเหย
ง่าย (volatile organic compounds : VOCs) เกิดเป็ นก๊าซโอนโซนภาคพืนดิน
(Ground Level Ozone : O3) และ เปอร์ออกซีอาซีติลไนเตรต (Peroxy acetylnitrate:
PAN)
• ช่วงเวลากลางวันทีมีอากาศร้ อนและแสงแดดจัด ซึงเหมาะสมต่อการเกิดปฏิกริ ิยา
เคมีแสง ทําให้ เกิดเป็ นหมอกควันในบรรยากาศอบอุ่นและมีแสงแดดจ้ า อากาศขุ่นมัว
มีกลินไม่พึงประสงค์ ทําให้ เกิดการแสบตา หรือระบายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
เป็ นอันตรายต่อเยือจมูก นัยน์ตา ทําให้ สอี าคารซีด โลหะผุกร่อน
•ปี 1943 เกิดหมอกควันแบบโฟโตเคมิเคิล ทีนครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการใช้ รถยนต์จาํ นวนมาก
• ปรากฏการณ์เกาะความร้ อนเมือง (Urban heat island) อุณหภูมิพืนผิวในพืนทีเมือง
ถูกแผ่ความร้ อนออกมาตอนกลางวันและถูกสะสมไว้ เมือถึงกลางคืนความร้ อนทีถูก
สะสมจะถูกแผ่ออกมา ทําให้ พืนทีภายในเมืองมีอณ
ุ หภูมิทร้ี อนกว่าเขตชานเมือง
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แก๊สพิษ
 คืนวันที 2 ธันวาคม 1984 โรงงานผลิตสารเคมีกาํ จัดศัตรูพืชของบริษัทยูเนียนคาร์
ไบด์ (Union Carbide) ในเมืองโภปาล (Bhopal) ประเทศอินเดีย เกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรง
เนืองจากระบบหล่อเย็นของถังเก็บสารเคมีเกิดไม่ทาํ งาน ส่งผลทําให้ เกิดการรัวไหลของ
สารเมทิลไอโซไซยาไนด์ออกจากถัง และทีแย่กว่านันคือ ได้ เกิดปัญหากับระบบสือสาร
เพือแจ้ งข่าวเตือนภัย สายลมในยามดึกได้ นาํ ก๊าซมฤตยูเข้ าไปในเมืองเพือคร่าชีวติ ผู้คน
ทังทีรู้ตัวและไม่ร้ ตู ัว
 มีผ้ ูเสียชีวติ ทันทีถงึ 3,787 คน และเสียชีวติ ภายในสัปดาห์แรกหลังเกิดเหตุการณ์
กว่า 8 พันคน ยอดผู้เสียชีวติ รวมทังหมดมากกว่า 1.5 หมืนคน และมีอกี หลายหมืนคน
ทีต้ องเป็ นคนทุพพลภาพไปตลอดชีวติ และยังมีผ้ ูทได้
ี รับผลกระทบในระยะยาวจาก
เหตุการณ์นีไม่ตากว่
ํ า 5 แสนคน
 ปี 2000 ศาลอินเดียได้ ตัดสินให้ นายวอร์เรน แอนเดอร์สนั ประธานบริษัทยูเนียน
คาร์ไบด์ และอดีตพนักงานอีก 7 คนทียังมีชีวติ อยู่ มีความผิดฐานกระทําโดยประมาท
เป็ นเหตุให้ ผ้ ูอนถึ
ื งแก่ความตาย โดยลงโทษจําคุกคนละ 2 ปี และปรับเงินอีกคนละ
2000 เหรียญสหรัฐ

•ฝนกรด หมายถึง นําฝนทีมีค่า pH ตํากว่า 5.6
• ฝนกรดเป็ นผลมาจากการทําปฏิกริ ิยาทางเคมีระหว่างไอนํา กับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
และไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ก่อให้ เกิดกรดซัลฟิ วริก (H2SO4) กรดไนตริก (HNO3)
• แก๊สออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO2) และแก๊สออกไซด์ของไนโตรเจน (NO2) ถูกปล่อย
จากการเผาถ่านหินในโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรม การเผาขยะ และยานพาหนะ
การเกิดฝนกรดจําแนกออกเป็ น 2 ประเภท
1. ฝนกรดแบบเปี ยก คือ การรวมตัวกันของกรดซัลฟิ วริกหรือกรดไนตริกกับเมฆบนท้ องฟ้ า ส่งผลให้ ฝนและหิมะมีฤทธิเป็ นกรด
2. ฝนกรดแบบแห้ง คือ ละอองกรดซัลฟิ วริกและกรดไนตริกในอากาศ ลอยไปตามลมแล้ วตกสะสมบนพืนดิน แหล่งนํา ต้ นไม้ อาคาร สิงก่อสร้ าง
ผลกระทบจากฝนกรด
• ผลกระทบต่อป่ าไม้และธาตุอาหารพืช : ฝนกรดละลายและพัดพาธาตุอาหาร (N, P, K, Ca, Mg) ทําให้ พืชขาดธาตุอาหาร กระทบต่อการ
เจริญเติบโตของพืช นอกจากนีแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ยังไปปิ ดปากใบทําให้ การสังเคราะห์แสงลดลง ใบเหลืองและร่วงหล่น
• ผลกระทบต่อดิน : ดินเป็ นกรดมากขึน โลหะหนัก (Cd, Pb, Hg) ในดิน ละลายออกได้ มากขึน ทําให้ ดินเป็ นพิษ กระทบต่อจุลินทรีย์และวัฏจักรสาร
• ความเสียหายต่อแหล่งนํา: แหล่งนํามีสภาพเป็ นกรดมากขึน ปลาบางชนิดจะหยุดขยายพันธุ์ แพลงตอนลดลงซึงจะต่อเนืองไปยังสิงมีชีวิตลําดับถัดไป
ในห่วงโซ่อาหาร และทําให้ ระบบนิเวศเสียสมดุลในท้ายทีสุด
•ความเสียหายต่อสิงก่อสร้าง : เป็ นตัวเร่งให้ เกิด การกัดกร่อนของโลหะ ชนิด รวมทังหินปูน หินอ่อน หินชนวน กระเบืองหลังคาและปูนซีเมนต์
•ผลเสียต่อสุขภาพของมนุ ษย์ : สร้ างความระคายเคืองต่อผิวหนัง ดวงตา และระบบทางเดินหายใจ รวมไปถึงระบบทางเดินอาหาร เนืองจากการ
บริโภคนําฝนทีเพิงตกลงมาใหม่ๆอาจเสียงต่อการดืมนําทีมีสภาวะเป็ นกรดและมีสารพิษปนเปื อน

ไฟไหม้โรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก
จังหวัดสมุทรปราการไฟไหม้
• 03.00 น. ของเช้ าวันที 5 กรกฏาคม 2564 ไฟไหม้ โรงงานบริษัท
หมิงตีเคมีคอล จํากัด ซึงเป็ นโรงงานผลิตโฟม และเม็ดพลาสติก
จังหวัดสมุทรปราการไฟไหม้
•เคลือนย้ ายประชาชนออกจากพืนทีไปยังพืนทีปลอดภัย พร้ อมกับล้ าง
สารเคมีทเหลื
ี อด้ วยนําปริมาณมากๆ
• เฮลิคอปเตอร์ 3 ลํา ขึนบินสํารวจและโปรยสารเคมีดับไฟ
• สารสไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene Monomer) เป็ นสารตังต้ นผลิตโฟม
มีคุณสมบัติติดไฟได้ ง่าย ส่วนสารพอลิสไตรีน เมือถูกความร้ อนสูง จะ
ให้ สาร 2 ชนิดคือ สไตรีน (Styrene) และเบนซีน (Benzene) อาการ
ของผู้ทได้
ี รับเบนซีนเมือหายใจเข้ าไปในระดับสูงและเป็ นเวลานาน คือ
ในระยะแรก ๆ จะเกิดอาการซึม วิงเวียน คลืนไส้ หมดสติ ใจสัน เมือ
สูดดมเป็ นเวลานานจะทําให้ เป็ นโรคมะเร็งเม็ดเลือด (Leukemia)
• ความเสียหายเบือต้ น : บาดเจ็บมากกว่า 20 คน เจ้ าหน้ าทีถูกไฟ
คลอก 4 คน อาการสาหัส 3 คน เสียชีวติ 1 คน บ้ านเรือนกว่า 70 คน
รถยนต์อย่างน้ อย 20 คัน

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็ นปรากฏการณ์ทอุี ณหภูมิของ
โลกสู ง ขึ นเรื อย ๆ เนื องจากการเพิ มขึ นของแก๊ ส เรื อ นกระจก
(Greenhouse gas) ทําให้ สภาพอากาศของโลกเปลียนแปลงไปอย่ าง
มากและส่งผลกระทบต่ อสิงมีชีวิตบนโลกอย่ างรุนแรง สภาวะดังกล่าว
เรียกว่า การเปลียนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change)
•ก๊าซเรือนกระจก มี คุณสมบัติใ นการเก็บกักรังสีความร้ อนจากผิวโลก
แล้ วคายรังสีความร้ อนนั นกลับลงมา ทําให้ อุณหภูมิ บนผิวโลกร้ อนขึ น
กว่าเดิม เปรียบเหมือนกระจกทีสะท้ อนรังสีความร้ อนไม่ ให้ ออกไปจาก
โลก
• พิธสี ารเกียวโต กําหนดแก๊สเรือนกระจก7 ชนิด : คาร์บอนไดออกไซด์
ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N20) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC)
เพอร์ ฟ ลู อ อโรคาร์ บ อน (PFC) ก๊ า ซซั ล เฟอร์ เ ฮกซะฟลู อ อไรด์
(SF6) และก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3)

ก๊าซ

แหล่งกําเนิด

ระยะเวลา
ในบรรยากาศ

ศักยภาพการทําให้ โลกร้ อน
(เทียบกับ CO2)

CO2

การเผาไหม้ เชือเพลิงฟอสซิล (70-75%)
การเผาป่ าและพืช (20-25%)

50-500 ปี

1

CH4

นาข้าว หลุมฝังกลบขยะ การรัวไหลของ
แก๊สธรรมชาติ

9-15 ปี

24

N20

การเผาไหม้ เชือเพลิงฟอสซิล
การหมัก การผลิตไนลอน

120 ปี

360

11-20 ปี

1,500-7,000

CFCs เครืองปรับอากาศ ตู้เย็น ผลิตโฟม
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 อากาศสุดขัว : ประเทศไทย ฤดูร้อนยาวนานขึนและอากาศจะร้ อนมากขึน ฤดูหนาวจะสัน
ลง และอุณหภูมิไม่ลดตําลงเหมือนในอดีต เมือเกิดพายุหรือฝนตกหนักก็จะตกอย่างหนักและ
ลมพัดรุนแรงขึน
ิ
 คลืนความร้ อน : ทําให้ คลืนความร้ อน (heat wave) มีความรุนแรงมากขึน จะมีผ้ เู สียชีวต
มกขึนถึง 3 เท่า แถบยุโรปและอเมริกาเหนือในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิจะสูงถึง 50oC เขต
อบอุ่นมีผ้ เู สียชีวิตมากขึน ทําให้ เกิดไฟป่ าอย่างกว้ างขวาง
ํ
 ภัยแล้ งซําซาก : ทําให้ เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ (การเปลียนแปลงของอุณหภมินาทะเล
บริเวณเส้ นศูนย์สตู ร ทําให้ แล้ งในเอเชีย ฝนตกในอเมริกาใต้ ) และลานีญา (ฝนตกหนักใน
เอเชียและแห้ งแล้ งในอเมริกาใต้ )ทีมีความรุนแรงและถีขึน ส่งผลให้ เกิดภัยแล้ งบ่อยครังขึน
 หิมะถล่มเมือง : ทวีปอเมริกาเหนือและตอนเหนือของยุโรปอาจต้ องเผชิญกับความหนาว
สุดขัว อุณหภูมิตดิ ลบ หิมะตกทับถมต่อเนืองนาน
ํ
อณ
ุ หภูมิสงู ขึน มีแนวโน้ มทําให้ พายุ
 พายุหมุนขนาดยักษ์ : ภาวะโลกร้ อนทําให้ นาทะเลมี
หมุนเขตร้ อน(ไต้ ฝนุ่ เฮอริเคน ไซโคลน) ทีก่อตัวขึนกลางมหาสมุทร เกิดถีขึนและรุนแรงขึน
ส่งผลให้ เกิดนําท่วม ดินถล่ม ลมพายุทาํ ลายสิงก่อสร้ างต่าง ๆ

นําท่วมโลก : วัฏจักรของนําจะนําหิมะให้ ตกลงมาสะสมในขัวโลกใต้ และขัวโลกเหนือ
นับตังแต่ยุคนําแข็ง แต่ภาวะโลกร้ อนกําลังละลายนําแข็งขัวโลกลงสู่ทะเลในอัตราที
เพิมขึนหลายเท่าจากอดีต ทําให้ ระดับนําทะเลสูงขึนหลายเมตร
กระแสนํามหาสมุทรแปรปรวน : ปกติในมหาสมุทรมีการไหลเวียนของกระแสนําเชือม
กันทัวโลกเป็ นวงจรใหญ่ เรียกว่า สายพานมหาสมุทรโลก ทีระบายความร้ อนจากเขตร้ อน
ไปยังขัวโลกทังสอง เกิดเป็ นกระแสนําอุ่นและกระแสนําเย็นทีมีผลต่อภูมิอากาศของทวีป
ต่างๆ แต่ภาวะโลกร้ อนจะทําให้ สายพานนีเคลือนทีช้ าลงและอาจหยุดลง
ทะเลเป็ นกรด : ทะเลและมหาสมุทรเป็ แหล่งกักเก็บ CO2 แต่ะเมือโลกร้ อนขึน
มหาสมุทรจะละลาย CO2 มากขึน ทําให้ สภาพนําทะเลมีความเป็ นกรดสูงขึน
ู พันธุ์ : นําทะเลร้ อนขึนทําให้ ปะการังฟอกขาว บนบกกระทบต่อการผลิ
พืชและสัตว์สญ
ดอกของพืช สัตว์อพยพย้ ายถิน การวางไข่ หากสิงมีชีวติ ปรับตัวไม่ทนั จะอยู่รอดได้ ยาก
ิ ชีวติ ทีได้ รับประโยชน์จาก
โรคอุบัตใิ หม่และโรคอุบัติซาํ : อุณหภูมิสงู ขึน ทําให้ สงมี
ความร้ อนคือสิงมีชีวติ เล็ก ๆ เช่น ยุง แมลง ไวรัส และเชือโรค ทําให้ วงจรชีวติ สัตว์
เหล่านีสันลง แพร่ขยายพันธุ์เร็ว และวิวฒ
ั นาการได้ เร็วขึน การระบาดของโรคจากเขต
ร้ อนจะแพร่กระจายสู่ภมู ิภาคอืน ๆ ของโลกได้ ง่าย เช่น โรคมาลาเรีย ไข้ เลือดออก ไข้
สมองอักเสบ โรคคอตีบ และการเกิดโรคชนิดใหม่ ๆ เช่น โควิด-19
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