


ค�าน�า

 จำกกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรตดิตำมตรวจสอบรวมทัง้กำรก�ำหนดมำตรกำร

และแนวทำงในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพษิทำงอำกำศในประเทศไทยในช่วง

หลำยปีทีผ่่ำนมำ ส�ำนักจัดกำรคุณภำพอำกำศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ จึงได้

ท�ำกำรรวบรวมผลงำนและข้อมูลทำงวิชำกำรที่เกี่ยวกับมลพิษทำงอำกำศ ได้แก่ 

สำรมลพษิทำงอำกำศทีส่�ำคญั สำเหต ุผลกระทบ กำรด�ำเนนิกำรตดิตำมตรวจสอบและ

ประเมินสถำนกำรณ์ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศในระดับต่ำงๆ 

กำรด�ำเนินควำมร่วมมือในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ รวมทั้งเหตุกำรณ์

มลพษิทำงอำกำศส�ำคญัต่ำง ๆ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เพือ่เป็นแหล่งควำมรู้

เกีย่วกบัมลพษิทำงอำกำศให้กบัประชำชนทัว่ไป ผูป้ระกอบกำร นักเรียน-นักศึกษำ

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัญหำมลพิษ

ทำงอำกำศ และกำรตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหำมลพษิทำงอำกำศเพือ่คณุภำพสิง่แวดล้อมและคณุภำพชวีติทีด่ขีองประชำชน

        คณะผู้จัดท�ำ 

    ส�ำนักจัดกำรคุณภำพอำกำศและเสียง

                          มีนำคม 2554
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ค�าอธิบายหน่วยและตัวย่อ

AAUs Assigned Amount Units
 จ�ำนวนหน่วยที่ได้รับในกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ตำมพิธีสำรเกียวโต
Aerosol  อนุภำคต่ำง ๆ ที่แขวนลอยอยู่ในบรรยำกำศ
Benzene สำรเบนซีน (เป็น VOCs ชนิดหนึ่ง)
C Carbon  ธำตุคำร์บอน
CAI-Asia  Clean Air Initiative for Asian Cities  
 เครือข่ำยควำมริเริ่มเพื่ออำกำศสะอำดของเมืองในเอเชีย  
Cd Cadmium  สำรแคดเมียม
CERs Certified Emission Reductions 
 กำรรับรองกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (คำร์บอนเครดิต)
CFCs Chlorofluorocarbon 
 สำรประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยคำร์บอน ฟลูออรีน และคลอรีน
CFC 111 TCA CFC 111 Trichloroethane
 สำร CFC ชนิด  1,1,1 ไตรคลอโรอีเทน
CLRTAP  Convention on Long Range Trans-boundary Air Pollution
 อนุสัญญำว่ำด้วยเรื่องมลพิษทำงอำกำศข้ำมแดน
Cl

2
 Chlorine ก๊ำซคลอรีน

CO  Carbon monoxide ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ 
CoHb  Carboxy Haemoglobin 
 เฮโมโกลบินซึ่งถูกกำ๊ซคำร์บอนไดออกไซด์เข้ำไปแทนที่ออกซิเจน 
Dioxin สำรไดออกซิน เป็นผลิตผลทำงเคมีที่เกิดขึ้นมำโดยมิได้ตั้งใจผลิต 
 มักเกิดจำกกระบวนกำรเผำไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
EANET Acid Deposition Monitoring Network in East Asia 
 เครือข่ำยกำรติดตำมตรวจสอบกำรตกสะสมของกรดในภูมิภำคเอเชียตะวันออก 
EIT Economic in Transition  
 กลุ่มประเทศที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งเศรษฐกิจเป็นระบบตลำดเสรี 
EMEP  European Monitoring and Evaluation Programme 
 ส�ำนักงำนติดตำมตรวจสอบและประเมินผลในทวีปยุโรป 
 เพื่อแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศข้ำมแดน
ESP Electrostatic Precipitator
 อุปกรณ์ดักจับฝุ่นโดยใช้หลักกำรไฟฟ้ำสถิตย์
EU European Union  กลุ่มสหภำพยุโรป
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FGD  Flue Gas Desulfurization 
 ระบบดักจับก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง  
HC Hydrocarbon สำรประกอบไฮโดรคำร์บอน
HCl  Hydrogen chloride ก๊ำซไฮโดรเจนคลอไรด์
HF Hydrogen fluoride ก๊ำซไฮโดรเจนฟลูออไรด์
HFCs Hydrofluorocarbons สำรประกอบไฮโดรคำร์บอน และฟลูออรีน
Hg Mercury  สำรปรอท
HNO

3
 Nitric acid กรดไนตริก

H
2
SO

4
 Sulfuric acid กรดซัลฟิวริก

IARC  International Agency for Research on Cancer
 สถำบันวิจัยมะเร็งนำนำชำติ (ส�ำนักงำนเพื่อกำรวิจัยมะเร็งนำนำชำติ)
JBIC Japan Bank for International Cooperation
 ธนำคำรเพื่อกำรประสำนงำนระหว่ำงประเทศของญี่ปุ่น
JICA Japan International Cooperation Agency
 องค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของญี่ปุ่น
ug/m3หรือ มคก./ ลบ.ม. ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (หนึ่งในล้ำนกรัมต่อลูกบำศก์เมตร)
mg/m3 หรือ มก./ ลบ.ม. มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (หนึ่งในพันกรัมต่อลูกบำศก์เมตร)
N Nitrogen ธำตุไนโตรเจน
NAAQS National Ambient Air Quality Standard 
 มำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ ของประเทศไทย 
NGO Non -governmental Organization
 องค์กรอิสระซึ่งไม่ใช่รัฐบำล
NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health
 สถำบันวิจัยด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ 
NO Nitric oxide ก๊ำซไนตริกออกไซด์
NO

2
 Nitrogen dioxide ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์

NO
x
  Nitrogen oxide ก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน ประกอบด้วย NO และ NO

2
 เป็นหลกั

O Oxygen ธำตุออกซิเจน
OECD Organization for Economic Co-operation and Development 
 องค์กรเพื่อควำมร่วมมือและพัฒนำดำ้นเศรษฐกิจ
PAHs  Polycyclic aromatic hydrocarbons
 สำรประกอบไฮโดรคำร์บอนทีป่ระกอบด้วยวงแหวนเบนซนีอย่ำงน้อย 2 วงขึน้ไป
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PANs Peroxyacyl nitrates มลพิษชนิดหนึ่งซึ่งมักพบในกำรเกิดโฟโตเคมิคอลสม็อค
 โดยท�ำให้เกิดกำรระคำยเคืองตำและระบบทำงเดินหำยใจ
Pb Lead  สำรตะกั่ว
PFCs Perfluorocarbon เปอร์ฟลูออโรคำร์บอน
ppm  part(s) per million ส่วนในล้ำนส่วน 
PM  Particulate matter ฝุ่นละออง
PM10 ฝุ่นละอองที่มีขนำดเส้นผำ่นศูนย์กลำงไม่เกิน 10 ไมโครเมตร (ไมครอน)
PM2.5 ฝุ่นละอองที่มีขนำดเส้นผำ่นศูนย์กลำงไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตร (ไมครอน)
POPs  Persistent organic pollutants สำรมลพิษอินทรีย์ที่ตกคำ้งยำวนำน 
S Sulfur ธำตุซัลเฟอร์หรือก�ำมะถัน
SO

2
 Sulfur dioxide ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

TSP  Total suspended particulate อนุภำคฝุ่นแขวนลอยในบรรยำกำศ
UNECE  United Nations Economic Commission for Europe
 องค์กำรสหประชำชำติดำ้นเศรษฐกิจของยุโรปและอเมริกำเหนือ
UNCED United Nations Conference on Environment and Development
 กำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ 
UNDP United Nations Development Programme
 ส�ำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ
UNFCCC  United Nations Framework Convention on Climate Change
 อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
USAID  United States Agency for International Development
 องค์กำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศแห่งสหรัฐอเมริกำ
UN ESCAP United Nations Economic and Social Commission 
 for Asia and Pacific 
 คณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจและสังคมส�ำหรับเอเชียและแปซิฟิก
US.EPA United States Environmental Protection Agency
 องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ
VOCs  Volatile Organic Compounds  สำรอินทรีย์ระเหยงำ่ย
WHO  World Health Organization องค์กำรอนำมัยโลก
Xylene สำรไซลีน (เป็น VOCs ชนิดหนึ่ง)
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1

1.1 บทน�า 
 มลพิษทำงอำกำศ (Air Pollution) หมำยถึง ภำวะของอำกำศที่มีสำรมลพิษเจือปนอยู่ในปริมำณ และ
เป็นระยะเวลำ ที่จะท�ำให้เกิดผลเสียต่อสุขภำพอนำมัยของมนุษย์ สัตว์ พืช และวัสดุต่ำงๆ สำรมลพิษดังกล่ำว
อำจเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติหรือเกิดจำกกำรกระท�ำของมนุษย์ อำจอยู่ในรูปของกำ๊ซ หยดของเหลว หรืออนุภำค
ของแข็งก็ได้ สำรมลพิษทำงอำกำศที่ส�ำคัญและมีผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัย ได้แก่ ฝุ่นละออง สำรตะกั่ว 
กำ๊ซคำร์บอนมอนอกไซด์ ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ก๊ำซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน ก๊ำซโอโซน และสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย เป็นต้น 

          ระบบภำวะมลพิษอำกำศ  มส่ีวนประกอบทีม่คีวำมสมัพนัธ์
กนั 3 ส่วน คอื แหล่งก�ำเนดิสำรมลพษิ (Emission Sources) อำกำศหรอื
บรรยำกำศ  (Atmosphere) และผูร้บัผลกระทบ (Receptors) แสดงเป็น
แผนภมูคิวำมสมัพนัธ์ดงัรปู

อำกำศหรือบรรยำกำศ 
(Atmosphere)

แหล่งก�ำเนิดสำรมลพิษ 
(Emission Sources)

ผู้รับผลกระทบ 
(Receptors) 

กำรแพร่กระจำย
(Dispersion)

สำรมลพิษ
(Pollutants)

(1) แหล่งก�ำเนิดมลพิษทำงอำกำศ (Emission Sources)
 เป็นแหล่งทีก่่อให้เกดิมลพษิทำงอำกำศและระบำยออกสูบ่รรยำกำศ โดยทีช่นดิและปรมิำณของสำรมลพษิ
ที่ถูกระบำยออกสู่อำกำศขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งก�ำเนิด ลักษณะกำรเผำไหม้ ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ กิจกรรม 
และวิธีกำรควบคุมกำรระบำยสำรมลพิษทำงอำกำศ

(2) อำกำศหรือบรรยำกำศ (Atmosphere)
 เป็นส่วนของระบบที่รองรับสำรมลพิษอำกำศที่ถูกระบำยออกจำกแหล่งก�ำเนิดต่ำงๆ และเป็นตัวกลำง 
(Media) ให้สำรมลพษิทำงอำกำศทีถ่กูระบำยออกสูอ่ำกำศ มกีำรแพร่กระจำยออกไป โดยมปัีจจยัทำงอตุนุยิมวทิยำ 
เช่น อุณหภูมิของอำกำศ ควำมเร็วและทิศทำงลม รวมทั้งลักษณะภูมิประเทศ เช่น ภูเขำ หุบเขำ ต้นไม้ และอำคำร
บำ้นเรือน เป็นตัวก�ำหนดลักษณะกำรแพร่กระจำยสำรมลพิษในอำกำศ

1 มลพิษทางอากาศ ....เรื่องที่คุณควรรู้
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(3) ผู้รับผลเสียหรือผลกระทบ (Receptors)
 เป็นส่วนของระบบทีส่มัผสักบัสำรมลพษิในอำกำศ ท�ำให้ได้รบัควำมเสยีหำยหรอือนัตรำย โดยผูร้บัผลกระทบ
อำจเป็นสิ่งที่มีชีวิต เช่น คน พืช สัตว์ หรือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น เสื้อผ้ำ อำคำร บ้ำนเรือน วัสดุและสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ 
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ จะมคีวำมรนุแรงมำกหรอืน้อย ขึน้อยูก่บัประเภท หรอืควำมเข้มข้นของสำรมลพษิในอำกำศและ
ระยะเวลำที่สัมผัสกับมลพิษทำงอำกำศ
 ปริมำณ และชนิดของสำรมลพิษที่ถูกระบำยออกจำกแหล่งก�ำเนิด (Emission sources) สภำวะทำง
อตุนุยิมวทิยำ (Meteorology) และ สภำพภมูปิระเทศ (Topography) จะเป็นตวัก�ำหนดควำมเข้มข้นของสำรมลพษิ
ทีเ่จอืปนอยูใ่นอำกำศในพืน้ทีท่ีอ่ยูห่่ำงไกลออกไปจำกแหล่งก�ำเนดิ ส่วนคณุภำพอำกำศจะเป็นตวัก�ำหนดถงึลกัษณะ
และควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น (1)

ภำพแสดงตัวอย่ำงสภำพภูมิประเทศที่เป็นตัวก�ำหนดควำมเข้มข้นและกำรกระจำยตัวของสำรมลพิษทำงอำกำศ 

(ที่มำ  http://ocw.usu.edu)

ภำพแสดงสัดส่วนของก๊ำซต่ำง ๆ 
ในอำกำศสะอำด  

อำกำศหรือบรรยำกำศ (Atmosphere)
 มนุษย์เรำมีชีวิตอยู่ในโลกได้เนื่องจำกในโลก
ของเรำมีอำกำศเพื่อใช้ในกำรหำยใจ อำกำศบริสุทธิ์
ประกอบด้วยก๊ำซไนโตรเจน 78% ก๊ำซออกซิเจน 21% 
ส่วนอีกประมำณ 1% เป็นก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
ไอน�ำ้ และก๊ำซเฉือ่ยต่ำงๆ ด้วยองค์ประกอบของอำกำศใน
โลกซึ่งมีลักษณะแตกต่ำงจำกดำวดวงอื่นๆ นี้เอง ท�ำให้มี
ควำมเหมำะสมแก่กำรด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ

Ar,
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เอกโสสเฟยร (Exosphere)
สูงจากผิวโลก ตั้งแต 500 กิโลเมตรขึ้นไป

เทอรโมสเฟยร (Thermosphere)
สูงจากผิวโลกถึง 500 กิโลเมตร อุณหภูมิ 2,000.c

เมโสสเฟยร (Mesosphere) 
สูงจากผิวโลกถึง 80 กิโลเมตร

โทรโพสเฟยร (Troposphere)  
สูงจากพื้นผิวโลก ถึง 20 กิโลเมตร เปนชั้นที่เกิดเมฆฝน

โอโซน (Ozone) 
ชวยปองกันรังสีอันตรายจากดวงอาทิตย

สตราโตสเฟยร (Stratosphere) 
สูงจากผิวโลกตั้งแต 20-50 กิโลเมตร 
อุณหภูมิตั้งแต -60.c ถึงจุดเยือกแข็ง

 อำกำศมีควำมส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ หำกขำดน�้ำหรืออำหำร มนุษย์ยัง

สำมำรถด�ำรงชีวิตได้หลำยวัน แต่หำกขำดอำกำศเพียงไม่กี่นำทีจะท�ำให้เสียชีวิตได้ อำกำศที่มีสำรมลพิษเจือปนอยู่

จะมผีลต่อสขุภำพอนำมยั กำรมอีำกำศทีส่ะอำดบรสิทุธิจ์งึเป็นสิง่จ�ำเป็นเพือ่ให้เรำสำมำรถด�ำรงชวีติได้โดยปรำศจำก

ควำมเจบ็ป่วย  ดงันัน้เรำต้องช่วยกนัลดกำรปล่อยมลพษิทำงอำกำศเพือ่รกัษำคณุภำพอำกำศให้อยูใ่นสภำพทีเ่หมำะ

สมต่อกำรด�ำรงชีวิต 

ชั้นบรรยำกำศที่ห่อหุ้มโลกเป็นอย่ำงไร  
 บรรยำกำศของโลกที่เรำอำศัยอยู่นี้แบ่งออก
เป็นชัน้ๆ  ตำมสมบตัแิละก๊ำซองค์ประกอบ โดยแต่ละชัน้
มีกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และควำมดันบรรยำกำศ
แตกต่ำงกัน  
 โทรโพสเฟียร์ (Troposphere) ซึ่งเป็นชั้น
ล่ำงสุด เป็นบรรยำกำศชั้นที่เรำอำศัยอยู่ ซึ่งวัดจำก
พื้นโลกขึ้นไปประมำณ 10-20 กิโลเมตร พบควำมหนำ
มำกที่สุด 20 กิโลเมตรที่เขตศูนย์สูตร และควำม
หนำน้อยที่สุด 7 กิโลเมตรที่ขั้วโลก มีอุณหภูมิลดลง
ตำมระดับควำมสูงที่ เพิ่มขึ้น ในบรรยำกำศชั้นนี้
ประกอบด้วยอำกำศที่เรำใช้หำยใจ มีทั้งเมฆ หมอก 
และฝนให้เรำได้สัมผัส  
 สตรำโตสเฟียร์ (Stratosphere) เป็นชั้น
บรรยำกำศที่อยู่สูงจำกพื้นโลกตั้งแต่ 7-50 กิโลเมตร 
(ขึ้นอยู่กับว่ำวัดจำกบริเวณใด ชั้นสตรำโตสเฟียร์ไม่สูง
แต่หนำบริเวณใกล้ขั้วโลก) ซึ่งอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นตำม
ระดับควำมสูง ปกติมีเฉพำะเครื่องบินไอพ่นควำมเร็ว
เหนือเสียงเท่ำนั้นที่จะมีโอกำสได้เข้ำไปสัมผัสชั้นล่ำง
ของบรรยำกำศชัน้นี ้เครือ่งบนิพำณชิย์ทีใ่ช้กนัส่วนมำก
บินสูงสุดถึงเพียงรอยต่อระหว่ำงชั้นโทรโพสเฟียร์กับ
ชั้นสตรำโตสเฟียร์  
 เมโสสเฟียร์ (Mesosphere)  อยูส่งูขึน้ไปถงึ
ระดบั 80-90 กโิลเมตรจำกพืน้โลก โดยอณุหภมูจิะลดลง
ตำมระดบัควำมสงู และพบอณุหภมูติ�ำ่สดุทีช่ัน้นี้ 
 เทอร์โมสเฟียร์ (Thermosphere)  เป็น
ชัน้บรรยำกำศทีม่กีำรดดูซบัคลืน่รงัสคีวำมยำวคลืน่สัน้ 
โดยไนโตรเจน ออกซิเจนและอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น
ตำมระดบัควำมสงู 
 เอกโสสเฟียร ์ (Exosphere) เป ็นชั้น
บรรยำกำศชั้นนอกสุด ซึ่งอยู่สูงจำกพื้นโลกตั้งแต่ 500 
กโิลเมตรขึน้ไป ซึง่มกีำรหลดุลอดของโมเลกลุก๊ำซออกไป

จำกแรงดึงดูดโลกได้ 
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 มลพษิทำงอำกำศทีส่่งผลกระทบต่อสิง่มชีวีติและทรพัย์สนิ ส่วนมำกเกดิขึน้ในชัน้บรรยำกำศทีเ่รำอำศยัอยู่

หรือชั้นโทรโพสเฟียร์ โดยเกิดขึ้นจำกกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมทั้งจำกธรรมชำติ และจำกกำรที่มนุษย์

สร้ำงขึน้ นอกจำกนัน้กำรปล่อยสำรมลพษิในบรรยำกำศชัน้นี ้ยงัท�ำให้เกดิปัญหำต่อเนือ่งไปสูช่ัน้บรรยำกำศอืน่ ๆ  

เช่น กำรใช้สำรCFC
S
 ท�ำให้เกิดรอยรั่วของโอโซนในชั้นสตรำโตสเฟียร์ หรือกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์

หรือก๊ำซเรือนกระจกประเภทอื่น ๆ ในชั้นบรรยำกำศโทรโพสเฟียร์เป็นสำเหตุของปัญหำภำวะโลกร้อน ท�ำให้

เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะแวดล้อม สภำพภูมิอำกำศ เกิดภัยธรรมชำติ

ต่ำงๆ ซึ่งส่งผลกระทบย้อนกลับมำสู่มนุษย์เอง

1.2 ประเภทของสารมลพิษทางอากาศ 
สำรมลพิษทำงอำกำศอำจแบ่งได้ 2 ประเภท ตำมลักษณะกำรเกิด คือ 

 

1.2.1 สำรมลพิษอำกำศปฐมภูมิ (Primary Air Pollutants)

        เป็นสำรมลพษิทำงอำกำศทีเ่กดิขึน้ และถกูระบำยจำกแหล่งก�ำเนดิโดยตรงสูบ่รรยำกำศ เช่น ก๊ำซซลัเฟอร์

ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) ก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน 

(Nitrogen oxide) สำรไฮโดรคำร์บอน (Hydrocarbon) สำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (Volatile Organic Com-

pounds) ฝุ่นละออง ดินทรำย แป้ง ละอองเกสร และเขม่ำควันที่เกิดจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงในยำนพำหนะ

และในโรงงำนอุตสำหกรรม เป็นต้น

1.2.2 สำรมลพิษอำกำศทุติยภูมิ (Secondary Air Pollutants)

        เป็นสำรมลพิษทำงอำกำศที่ไม่ได้เกิดและถูกระบำยออกจำกแหล่งก�ำเนิดใดๆ แต่เกิดขึ้นในบรรยำกำศ

จำกปฏิกิริยำเคมีระหว่ำงสำรมลพิษอำกำศปฐมภูมิกับสำรประกอบอื่นๆ ที่อยู่ในบรรยำกำศ เช่น ก๊ำซโอโซน 

ฝุ่นละอองขนำดเล็ก และสำรมลพิษทำงอำกำศที่เป็นสำรอนินทรีย์ (Inorganic) เช่น ก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

และฝุ่นตะกั่ว เป็นต้น
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แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1.3.1 แหล่งก�ำเนิดตำมธรรมชำติ (Natural Sources)

 เป็นแหล่งก�ำเนิดที่ก่อให้เกิดสำรมลพิษทำงอำกำศตำมกระบวนกำรทำงธรรมชำติ หรือไม่มีกำรกระท�ำ

หรือกิจกรรมของมนุษย์เข้ำไปเกี่ยวข้อง  เช่น ภูเขำไฟระเบิด  แผ่นดินไหว ไฟป่ำตำมธรรมชำติ  กำรปล่อยก๊ำซ

จำกกำรย่อยสลำยซำกพืชซำกสัตว์โดยจุลินทรีย์ เป็นต้น

1.3.2 แหล่งก�ำเนิดที่เกิดจำกกิจกรรมของมนุษย์ (Man-Made Sources หรือ Anthropogenic Sources) 

 เป็นแหล่งก�ำเนิดที่เกิดจำกกิจกรรมของมนุษย์ ที่ท�ำให้มีกำรระบำยสำรมลพิษทำงอำกำศ แบ่งได้เป็น 3 

ประเภท คือ

 1. แหล่งก�ำเนิดมลพิษทำงอำกำศที่อยู่กับที่ หรือ Point Sources ได้แก่ กำรปลดปล่อยมลพิษจำก

โรงงำนอุตสำหกรรม  (Industrial air pollution) ไอระเหยจำกคลังน�้ำมันและสถำนีบริกำรน�้ำมัน เป็นต้น

 2. แหล่งก�ำเนิดมลพิษทำงอำกำศที่เคลื่อนที่ หรือ Mobile Sources ได้แก่ มลพิษจำกยำนพำหนะ 

(Automobile air pollution) ประเภทต่ำง ๆ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เรือ เครื่องบิน เป็นต้น

 3. มลพิษทำงอำกำศที่ไม่มีแหล่งก�ำเนิดแน่นอน หรือ Non-point sources ได้แก่ กำรเผำในที่โล่ง  กำร

ลักลอบเผำป่ำ กำรเผำตอซังในนำข้ำว กำรเผำขยะ ฝุ่นละอองจำกพื้นดินที่ถูกพัดพำโดยลม เป็นต้น

1.4 มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม (Industrial air pollution) 
 กำรประกอบกิจกรรมจำกภำคอุตสำหกรรมถือเป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษชนิดอยู่กับที่ (Point Sources) 

มีขั้นตอนส�ำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทำงอำกำศคือ 1) เกิดจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงประเภทต่ำง ๆ และ 2) เกิด

จำกกิจกรรมต่ำง ๆในกระบวนกำรผลิต

1.3 แหล่งก�าเนิดสารมลพิษทางอากาศ
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 ทั้งนี้หำกแหล่งก�ำเนิดของมลพิษทำงอำกำศเหล่ำนี้มีกำรระบำยมลพิษอย่ำงต่อเนื่องและมีปริมำณมำก 

จะก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชนและคุณภำพสิ่งแวดล้อมโดยรวมได้ ดังนั้นจึงต้องมีกำร

ก�ำหนดค่ำมำตรฐำนกำรระบำยมลพิษเพื่อควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อประชำชนและสิ่งแวดล้อม 

โดยรำยละเอียดค่ำมำตรฐำนกำรระบำยมลพิษจำกภำคอุตสำหกรรมในปัจจุบันสำมำรถค้นคว้ำได้จำกเวปไซต์

ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)

ตำรำงแสดงชนิดของสำรมลพิษทำงอำกำศที่เกิดจำกอุตสำหกรรมบำงประเภท 

ประเภทของอุตสำหกรรม
ชนิดของมลพิษ

จำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง
ชนิดของมลพิษ

จำกกระบวนกำรผลิต

กำรผลิตทั่วไป SO
2
 NO

x
 PM CO Pb Cd Hg Benzene Xylene 

Cl
2
 H

2
SO

4

โรงไฟฟ้ำ SO
2
 NO

x
 PM

เตำเผำมูลฝอย SO
2
 NO

x
 PM HCl Dioxin 

โรงกลั่นน�้ำมัน SO
2
 NO

x
 VOCs SO

2
 NO

x
 VOCs

เตำเผำมูลฝอยติดเชื้อ SO
2
 NO

x
 PM HCl HF Pb Cd Hg Dioxin

โรงโม่ บด ย่อยหิน PM

โรงงำนปูนซิเมนต์ โรงเหล็ก SO
2
 NO

x
 PM SO

2
 NO

x
 PM

1.4.1 มลพิษทำงอำกำศจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง (Fuel combustion) โดยเชื้อเพลิงที่นิยมใช้ส่วนใหญ่

ได้แก่ถ่ำนหิน น�้ำมันเตำ ก๊ำซธรรมชำติ และไม้ ซึ่งมลพิษหลักที่เกิดจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงมีหลำยชนิด อำทิ

เช่น ฝุน่ละออง เขม่ำควนั ก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน โลหะหนกั และ สำรอนิทรย์ีระเหยง่ำย 

ซึ่งหำกในกระบวนกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงมีกำรเผำไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น มีอำกำศไม่เพียงพอในกำรเผำไหม้ 

จะท�ำให้เกิดเขม่ำควันด�ำ ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ สำรประกอบไฮโดรคำร์บอน ได้อีกด้วย

1.4.2 มลพิษทำงอำกำศจำกกระบวนกำรผลิต (Manufacturing process) อำจเกิดจำกวัตถุดิบ

ที่ใช้ และขั้นตอนต่ำง ๆ ในกระบวนกำรผลิต ซึ่งสำรมลพิษทำงอำกำศที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต ได้แก่ ฝุ่น

ละออง กลิ่น สำรอินทรีย์ระเหยง่ำย หรือกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละอองจำกกำรขนถ่ำยสินค้ำ เช่น แป้งมัน 

ถ่ำนหิน แร่ รวมทั้งกำรรั่วซึมของสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในกระบวนกำรผลิต กำรเก็บรักษำ และกำรขนถ่ำย

วัตถุดิบและสำรเคมีในอุตสำหกรรม เป็นต้น



7

1.5.2 กำรระบำยจำกห้องเครื่องยนต์ (Crank case) : กำรระบำยสำรมลพิษ

ด้วยกระบวนกำรนีจ้ะเกดิขึน้ในห้องเครือ่งยนต์ทีเ่รยีกว่ำ crank case (อ่ำงข้อเหวีย่ง ใต้ท้อง

เครื่องยนต์) จะมีบำงส่วนของไอดี ซึมผำ่นลูกสูบออกมำในจังหวะอัดมำที่ก้นอ่ำง และ

มีเล็กน้อยในจังหวะระเบิด โดยทั่วไปเรียกกำ๊ซพวกนี้ว่ำ blow-by gas ซึ่งส่วนใหญ่มัก

จะเป็นก๊ำซไฮโดรคำร์บอน

ภำพแสดงแหล่งก�ำเนิดของมลพิษทำงอำกำศ
จำกส่วนต่ำง ๆ ของรถยนต์

  1.5.3 กำรระบำยออกจำกท่อไอเสีย 

(Exhaust Pipe):  สำรมลพิษทำงอำกำศจำกยำน

พำหนะส่วนใหญ่จะถูกระบำยจำกท่อไอเสีย ซึ่ง

เป็นผลมำจำกกำรสันดำปของเชื้อเพลิง เช่น ก๊ำซ

ไฮโดรคำร์บอนทีย่งัไม่เผำไหม้และทีเ่ผำไหม้ไม่สมบรูณ์ 

ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ ที่มำจำกกำรเผำไหม้ไม่

สมบูรณ์ ออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดจำกกำรเผำไหม้

ไนโตรเจนในเชื้อเพลิง (Fuel-NOx) รวมกับไนโตรเจน

ในอำกำศทีอ่ณุหภมูสิงู (Thermal-NOx) และยงัมคีวนัด�ำ 

ซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะส�ำหรับเครื่องยนต์ดีเซลอีกด้วย                     

 

  สำรมลพิษที่ระบำยออกมำจำกท่อไอเสีย

รถยนตเ์กดิขึน้จำกกระบวนกำรเผำไหม้ระหว่ำงเชือ้เพลงิ

และอำกำศในห้องเผำไหม้ของเครื่องยนต์ ซึ่งปริมำณ

กำรระบำยสำรมลพิษจะมำกหรือน้อยขึ้นอยู ่กับ

เทคโนโลยีของเครื่องยนต์ คุณภำพของน�้ำมันเชื้อเพลิง 

ประสทิธภิำพกำรท�ำงำนของเครือ่งยนต์ อปุกรณ์ในกำร

ควบคุมมลพิษ รวมไปถึงกำรบ�ำรุงและดูแลรักษำ

เครื่องยนต์ เป็นต้น

1.5 มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ (Automobile Air Pollution)
 รถยนต์ทีใ่ช้น�ำ้มนัเชือ้เพลงิในกำรขบัเคลือ่นเป็นแหล่งก�ำเนดิมลพษิทำงอำกำศประเภทเคลือ่นทีไ่ด้  (Mobile 

Source) โดยจะปลดปล่อยสำรมลพิษออกสู่บรรยำกำศได้หลำยทำง ดังนี้

1.5.1  กำรระเหยของไอเชื้อเพลิง (Fuel evaporation gas): รถยนต์จะปลดปล่อยกำ๊ซไฮโดรคำร์บอนที่ระเหย

ออกมำจำกส่วนต่ำงๆ ของรถยนต์ เช่น จำกถังน�้ำมันและคำร์บูเรเตอร์ ซึ่งปริมำณสำรมลพิษจะมำกหรือน้อยขึ้นอยู่

กับอุณหภูมิของบรรยำกำศและเครื่องยนต์ รวมไปถึงควำมสำมำรถในกำรระเหยของน�้ำมันเชื้อเพลิง
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 สำรมลพิษที่ระบำยออกมำจำกท่อไอเสียรถยนต์ มีทั้งคุณสมบัติที่เป็นกำ๊ซ  และของแข็ง   ซึ่งเกิดจำก

กำรเผำไหม้ในระบบของเครื่องยนต์ โดยมีชนิดและลักษณะกำรเกิด ดังนี้

ตำรำงแสดงชนิดของสำรมลพิษจำกท่อไอเสียและแหล่งก�ำเนิด

ชนิดของสำรมลพิษจำกท่อไอเสีย แหล่งก�ำเนิด 

1. ก๊ำซไฮโดรคำร์บอน 
   (HC):  

เกิดจำกกำรที่สำรไฮโดรคำร์บอนในเชื้อเพลิงไม่ถูกเผำไหม้ หรือเป็น
ผลผลิตจำกกำรเผำไหม้ที่ยังไม่สิ้นสุดหรือไม่สมบูรณ์
กำรเกิดไฮโดรคำร์บอน จะเกิดขึ้นมำกเมื่อเครื่องยนต์อยู่ในสถำนะติด
เครื่องอยู่กับที่ (Idle)

2. กำ๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน  
   (NO

x
):

เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรสันดำปในเครื่องยนต์ โดยจะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อ
อยูใ่นอณุหภมูสิงูเท่ำนัน้ นอกจำกจะขึน้อยูก่บัอณุหภมูแิล้ว อตัรำกำรเกดิ
ก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน ยงัขึน้อยูก่บัปรมิำณออกซเิจนในขณะเกดิกำร
สันดำปด้วย

3. ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ 
   (CO):

เกดิจำกกำรเผำไหม้ทีไ่ม่สมบรูณ์ในเครือ่งยนต์ หรอืสภำวะทีร่ะบบเผำไหม้
มีออกซิเจนไม่เพียงพอท�ำให้เกิดก๊ำซ CO แทนที่ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
(CO

2
) ซึง่มคีวำมเป็นพษิมำกกว่ำ กำรเกดิ CO จะเกดิขึน้มำกเมือ่เครือ่งยนต์

อยู่ในสถำนะติดเครื่องอยู่กับที่

4. ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
   (SO

2
):

เกดิจำกกำรเผำไหม้เชือ้เพลงิทีม่กี�ำมะถนัเป็นองค์ประกอบ ในรถยนต์ส่วน
มำกเกดิกบัรถทีใ่ช้น�ำ้มนัดเีซลหรอืโซล่ำ ก๊ำซนีส้ำมำรถท�ำปฏกิริยิำกบัสำร
มลพิษอื่นเกิดเป็นฝุ่นละอองได้

5. ฝุ่นละออง 
   (Particulate Matter):

เกดิจำกกระบวนกำรเผำไหม้ในเครือ่งยนต์ท�ำให้เกดิเป็นอนภุำคฝุน่ละออง
ขนำดเล็ก
* หน่วยวดัปรมิำณฝุน่ละอองจำกท่อไอเสยี คอื กรมัต่อลกูบำศก์เมตร กำร
วัดปริมำณฝุ่นละอองที่ระบำยจำกท่อไอเสียจะวัดในรถยนต์ใหม่ 

6. ควันด�ำ 
   (Black Smoke หรือ Soot):

เป็นควันสีด�ำซึ่งเป็นกำรรวมตัวของอะตอมของคำร์บอน (C)และส่วน
หนึ่งของไฮโดรคำร์บอน (HC)ซึ่งถูกเผำไหม้บำงส่วน ท�ำให้ในโมเลกุลมี
อัตรำส่วนระหว่ำง คำร์บอนและไฮโดรเจน (C/H) เพิ่มขึ้น ดังนั้นกำรเกิด
ควันด�ำเป็นขบวนกำรที่มีโมเลกุลของไฮโดรเจนเกิดกำรรวมตัวกันเป็น
โมเลกุลใหญ่ขึ้น (polymerization) แล้วในทำ้ยที่สุดก็จะเกำะกันเป็น
กลุ่มก้อน (agglomeration) สีด�ำ ลักษณะมวลสำรของเขม่ำยังสำมำรถ
ดดูซบัก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์  และออกไซด์ของไนโตรเจน ไว้ในโมเลกลุได้
* กำรวัดปริมำณ black smoke จะมีหน่วยวัดเป็น ร้อยละ ซึ่งจะใช้กับ
รถยนต์ที่ใช้งำน

7. กลุ่มสำรพิษ 
   (Air Toxic Pollutants):  

เกิดขึ้นจำกกำรเผำไหม้และกำรระเหยของเชื้อเพลิงชนิดตำ่ง ๆ ทั้งน�้ำมัน
ดีเซล น�้ำมันเบนซิน กำ๊ซธรรมชำติ เป็นต้น กลุ่มสำรพิษพวกนี้ได้แก่ สำร
อนิทรย์ีระเหยง่ำย (VOCs) สำรกลุม่คำร์บอนลิ (Carbonyl groups)  และ
สำรกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมำติกไฮโดรคำร์บอน (PAH

s
)  
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1.6 มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง (Open Burning)

 กำรเผำในที่โล่ง(Open Burning) เป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษทำงอำกำศเชิงพื้นที่ (Area Sources) หรือ

ไม่มีแหล่งก�ำเนิดที่แน่นอน (Non-point sources) ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมและสุขภำพอนำมัยของ

ประชำชน โดยมสีำรมลพษิประเภทต่ำง ๆ  ได้แก่ ฝุน่ละออง เขม่ำควนั เถ้ำ ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์   ก๊ำซซลัเฟอร์ได

ออกไซด์   ออกไซด์ของไนโตรเจน   ตลอดจนสำรมลพิษทุติยภูมิ เช่น โอโซน รวมทั้งเป็นแหล่งก�ำเนิดของสำรอนิทรย์ี

ระเหยง่ำย  ซึง่บำงชนดิเป็นสำรทีม่คีวำมเสีย่งต่อกำรก่อให้เกดิมะเรง็  เช่น  Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 

(PAHs) ฯลฯ นอกจำกนี้ยังมีกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งเป็นกำ๊ซเรือนกระจกด้วย 

 ฝุ่นละออง ควัน เขม่ำ เถ้ำ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรเผำในทีโ่ล่งก่อให้เกดิควำมเดอืดร้อนร�ำคำญ และส่งผลกระทบ

ต่อระบบทำงเดินหำยใจ ที่ครอบคลุมพื้นที่กว้ำง หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ มลพิษข้ำมแดน (Transboundary 

Pollution) นอกจำกนี้ควันที่เกิดขึ้นจำกกำรเผำเศษพืชหรือขยะมูลฝอยถ้ำเกิดขึ้นในบริเวณริมเส้นทำงจรำจรจะไป

บดบังทัศนวิสัยและอำจเป็นสำเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนท�ำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ 

 กำรเผำในที่โล่งเกิดจำก 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กำรเกิดไฟป่ำ กำรเผำเศษวัสดุกำรเกษตร และกำรเผำขยะ

มูลฝอยชุมชน  (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 7)
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 ในประเทศไทยได้มกีำรก�ำหนดค่ำมำตรฐำนคณุภำพอำกำศในบรรยำกำศ เพือ่ประโยชน์ในกำรส่งเสรมิและ

รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ตำมมำตรำ  32 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 

2535 โดยกำรก�ำหนดมำตรฐำนดังกล่ำวเป็นไปตำมหลักวิชำกำร กฏเกณฑ์และหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์พื้นฐำน 

และค�ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ยังมีกำรก�ำหนดมำตรฐำน

กำรระบำยสำรมลพิษทำงอำกำศจำกแหล่งก�ำเนิด ตำมมำตรำ 55 อีกด้วย สำรมลพิษทำงอำกำศตำมมำตรฐำน

คณุภำพอำกำศในบรรยำกำศทีส่�ำคญัและมผีลกระทบต่อสขุภำพอนำมยัทีม่กีำรก�ำหนดค่ำมำตรฐำนแล้วมจี�ำนวน 7 

ชนิด ได้แก่ ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊ำซโอโซน ฝุ่นละออง สำร

อินทรีย์ระเหยง่ำย และสำรตะกั่ว โดยมีกำรก�ำหนดมำตรฐำนเป็นค่ำเฉลี่ยระยะสั้น ได้แก่ มำตรฐำนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

8 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง ก�ำหนดขึ้นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยอย่ำงเฉียบพลัน (Acute effect)  ส่วน

มำตรฐำนค่ำเฉลี่ยระยะยำว ได้แก่ มำตรฐำนเฉลี่ย 1 เดือน และ 1 ปี ก�ำหนดขึ้นเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิด

ขึ้นในระยะยำวหรือผลกระทบเรื้อรังต่อสุขภำพอนำมัย (Chronic effect) โดยรำยละเอียดของแหล่งก�ำเนิดและ

ผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยและสิ่งแวดล้อมของสำรมลพิษทำงอำกำศทั้ง 7 ชนิดดังกล่ำว สรุปได้ดังนี้

2.1 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
 แหล่งก�ำเนดิ  ก๊ำซนีเ้กดิจำกกำรเผำไหม้ทีไ่ม่สมบรูณ์ของ

เชื้อเพลิงที่มีคำร์บอนเป็นองค์ประกอบ กำรที่เป็นก๊ำซที่

ไม่มสี ีกลิน่ และรส ท�ำให้มคีวำมเป็นอนัตรำยสงู เนือ่งจำก

เรำจะไม่สำมำรถรับรู้ได้ว่ำมีก๊ำซนี้อยู่ในบรรยำกำศ  โดย

ปกตใินบรรยำกำศทัว่ไปมปีรมิำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ 

ประมำณ 0.1 ppm (ส่วนในล้ำนส่วน) ในท้องถนนที่

มีกำรจรำจรหนำแน่นอำจมีค่ำสูงถึง 100-200 ppm 

ซึ่งสำมำรถท�ำให้เกิดกำรวิงเวียนศีรษะ โดยหำกระดับ

ควำมเข้มข้นสูงกว่ำ 1,000 ppm จะท�ำให้หมดสติและ

เสียชีวิตได้  

 ส�ำหรับในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และเมืองหลักในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศไทย 

มแีหล่งก�ำเนดิหลกัของก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์มำจำกกำรระบำยจำกรถยนต์ต่ำงๆ ทีว่ิง่อยูบ่นท้องถนน และเครือ่งยนต์

ทีม่กีำรเผำไหม้ไม่สมบรูณ์ กำรตดิเครือ่งยนต์ขณะรถยนต์จอดอยูก่บัทีท่�ำให้มกีำรระบำยของก๊ำซชนดินีม้ำกขึน้ โดย

เฉพำะเมื่ออยู่ในภำวะกำรจรำจรหนำแน่นและติดขัด ท�ำให้เกิดกำรสะสมตัวของมลพิษทำงอำกำศหลำยชนิดใน

ปรมิำณมำก  นอกจำกนีย้งัเกดิจำกกำรเผำไหม้ต่ำงๆ ในบ้ำนเรอืนหรอืกจิกรรมชมุชน เช่น กำรสบูบหุรี ่กำรจดุเตำถ่ำน

ในบ้ำนเรอืน กำรป้ิงหรอืกำรย่ำงอำหำร ท�ำให้มกีำรสะสมก๊ำซนีใ้นบรรยำกำศในปรมิำณสงูขึน้ซึง่จะท�ำให้เป็นอนัตรำย

โดยเฉพำะในห้องที่ไม่มีช่องระบำยอำกำศ

2  7 ชนิด มลพิษทางอากาศ  
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ได้รบัก๊ำซนีใ้นปรมิำณมำกจะท�ำให้ร่ำงกำยเกดิภำวะขำดออกซเิจนและจะเป็นอนัตรำยถงึแก่ชวีติ

 ส�ำหรับมำตรฐำนก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยำกำศของประเทศไทย มีกำรก�ำหนดไว้ 2 ประเภท คือ 

มำตรฐำนค่ำเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่ำไม่เกิน 30 ppm และมำตรฐำนค่ำเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่ำไม่เกิน 9 ppm ส�ำหรับ

มำตรฐำนกำรระบำยก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์จำกแหล่งก�ำเนดิ สำมำรถสบืค้นได้จำกเวปไซต์ของกรมควบคมุมลพษิ 

(www.pcd.go.th)

ผลกระทบ 

 ก ๊ำซคำร ์บอนมอนอกไซด์ เป ็นมลพิษที่มี

ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภำพอนำมัยของมนุษย์ และ

ได้ชื่อว่ำเป็น “มลพิษไร้สีไร้กลิ่น” หรือ “ฆำตกรเงียบ”  

ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์มีควำมสำมำรถในกำรละลำย

ในเลอืดได้ดกีว่ำออกซเิจนถงึ 200-250 เท่ำ เมือ่เรำหำยใจ

เข้ำไปท�ำให้ก๊ำซชนิดนี้ไปแย่งจับกับฮีโมโกลบินในเลือด 

เกดิเป็นคำร์บอกซฮีโีมโกลบนิ (CoHb) ท�ำให้ควำมสำมำรถ

ของเลือดในกำรเป็นตัวน�ำออกซิเจนจำกปอดไปยัง

เนื้อเยื่อต่ำง ๆ ลดลง ท�ำให้เลือดขำดออกซิเจนไปเลี้ยง

เซลล์ต่ำง ๆ  ในร่ำงกำย และหวัใจท�ำงำนหนกัขึน้ หำกมนษุย์
ได้รบัก๊ำซนีใ้นปรมิำณมำกจะท�ำให้ร่ำงกำยเกดิภำวะขำดออกซเิจนและจะเป็นอนัตรำยถงึแก่ชวีติ

2.2 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO
2
)

แหล่งก�ำเนิด 

 ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นก๊ำซทีไ่ม่มสีแีละกลิน่ ละลำยน�ำ้ได้เลก็น้อย เกดิได้จำกธรรมชำต ิฟ้ำแลบ ภเูขำไฟ

ระเบดิ หรอืกำรเผำไหม้เชือ้เพลงิต่ำง ๆ  เช่น กำรเผำไหม้น�ำ้มนัเชือ้เพลงิในรถยนต์หรอืเกดิจำกอตุสำหกรรมบำงชนดิ 

เช่น กำรผลติกรดไนตรกิ ออกไซด์ของไนโตรเจนมหีลำยรปู ได้แก่ ไนตรกิออกไซด์ (NO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO
2
), 

ไนตรัสออกไซด์ (N
2
O), NO

3
, N

2
O

3
, N

2
O

4
, N

2
O

5
 โดยเรำจะเรียกผลรวมของก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ ที่ส�ำคัญต่อ

กระบวนกำรโฟโตเคมคิอลออกซเิดชัน่ ว่ำ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO
x
) ซึง่ประกอบด้วย NO และ NO

2
 เป็นหลกั 

ซึ่งมีส่วนส�ำคัญอย่ำงมำกต่อกำรเกิดโอโซน (O
3
) ในชั้นบรรยำกำศโทรโพสเฟียร์ กำรติดตั้งระบบก�ำจัดมลพิษ เช่น 

แคตำไลติกคอนเวอร์เตอร์ (Catalytic converter) ในรถยนต์ จะช่วยดักจับมลพิษชนิดนี้ ท�ำให้ลดกำรปลดปล่อย

มลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 
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ผลกระทบ

 มนุษย์เริ่มได้กลิ่นก๊ำซนี้ที่ระดับ 230  ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร  หำกมีควำมชื้นเพิ่มขึ้นจะท�ำให้เกิด

กลิ่นเร็วขึ้น ผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดอำจมีอำกำรเร็วขึ้นหำกได้รับก๊ำซนี้ที่ระดับ 190 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร  

คนทั่วไปเริ่มต้นมีอำกำรเมื่อได้รับก๊ำซนี้ที่ระดับควำมเข้มข้นประมำณ 1,300-1,800 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร

 ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีผลต่อระบบกำรมองเห็นและผู้ที่มีอำกำรหอบหืดหรือโรคเกี่ยวกับทำงเดิน

หำยใจ ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศ หำกรวมตวักบัไอน�ำ้ จะสำมำรถเกดิเป็นกรดไนตรกิ (NHO
3
) ซึง่มี

ฤทธิ์กัดกร่อนวัสดุต่ำง ๆ  รวมถึงทำงเดินหำยใจของมนุษย์ และเป็นสำเหตุของปัญหำฝนกรด นอกจำกนี้ยังพบว่ำ

ก๊ำซชนิดนี้มีผลท�ำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรบำงชนิดลดลง เช่นเมื่อมีควำมเข้มข้นในบรรยำกำศสูงกว่ำ 0.5 ppm 

เป็นเวลำมำกกว่ำ 10 วัน (2)

 ส�ำหรับมำตรฐำนคุณภำพอำกำศใบรรยำกำศในประเทศไทย ได้ก�ำหนดเป็นมำตรฐำนก๊ำซไนโตรเจน

ไดออกไซด์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ มำตรฐำนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่ำไม่เกิน 0.17 ppm และมำตรฐำนเฉลี่ย 

1 ปี มีค่ำไม่เกิน 0.03 ppm ส�ำหรับมำตรฐำน กำรระบำย NO
2
 จำกแหล่งก�ำเนิด สำมำรถดูได้จำกเวปไซต์ของ

กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) 

2.3 ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
)   

แหล่งก�ำเนิด

 ก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นก๊ำซทีไ่ม่มสี ีหรอือำจมี

สเีหลอืงอ่อนๆ มรีสและกลิน่ทีร่ะดบัควำมเข้มข้นสงูพอ ก๊ำซนี้

เกดิจำกกำรเผำไหม้เชือ้เพลงิทีม่กี�ำมะถนั (ซลัเฟอร์) เป็นส่วน

ประกอบ ก๊ำซชนิดนี้สำมำรถละลำยน�้ำได้ดี สำมำรถเปลี่ยน

เป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO
3
) และกรดซัลฟิวริก (H

2
SO

4
) 

โดยปฏิกิริยำโฟโตเคมิคอลในบรรยำกำศ และสำมำรถรวม

ตัวกับมลพิษอื่น และก่อตัวเป็นอนุภำคฝุ่นขนำดเล็กได้ 

 แหล่งก�ำเนิดของก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตำม

ธรรมชำติ เช่น กำรระเบิดของภูเขำไฟ  และแหล่งก�ำเนิดจำก

กิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ กำรเผำไหม้เชื้อเพลิงจำกฟอสซิล 

ถ่ำนหิน น�้ำมันดีเซล กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน เป็นต้น
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ผลกระทบ

 ก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์มฤีทธิก์ดักร่อน เป็นก๊ำซทีม่ผีลกระทบโดยตรงต่อสขุภำพ ท�ำให้เกดิกำรระคำยเคอืง

ต่อระบบทำงเดนิหำยใจ ผวิหนงั และเยือ่บตุำ ท�ำให้เกดิกำรแสบตำ เมือ่เรำหำยใจเอำก๊ำซชนดินีเ้ข้ำไป จะท�ำให้ก๊ำซ

ละลำยในของเหลวในระบบทำงเดนิหำยใจ เกดิเป็นกรดซลัฟิวรกิซึง่จะกดักร่อนอวยัวะในระบบทำงเดนิหำยใจ  หำก

ได้รบัเป็นเวลำนำน ๆ  จะท�ำให้เป็นโรคหลอดลมอกัเสบเรือ้รงัได้ นอกจำกนี ้ก๊ำซชนดินีใ้นรปูแบบของฝุน่ละอองยงัมี

ผลกระทบต่อทศันวสิยั ท�ำให้ระยะกำรมองเหน็ลดลง และสำมำรถกดักร่อนวสัดบุำงชนดิ หรอืท�ำลำยเซลล์ของพชืได้ 

กำรก�ำหนดค่ำมำตรฐำนก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยำกำศในประเทศไทย มี 3 ประเภท คือ

 1. มำตรฐำนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่ำไม่เกิน 0.3 ppm

 2. มำตรฐำนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่ำไม่เกิน 0.12 ppm

 3. มำตรฐำนเฉลี่ย 1 ปี มีค่ำไม่เกิน 0.04 ppm

 ส�ำหรับมำตรฐำนกำรระบำยก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำกแหล่งก�ำเนิดสำมำรถสืบค้นจำกเวปไซต์ของ

กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)

2.4 ก๊าซโอโซน และ โฟโตเคมคิอลออกซแิดนท์ (Ozone and Photochemical Oxidant) 
แหล่งก�ำเนิด 

 โอโซน จัดเป็นโฟโตเคมิคอลออกซิแดนท์ตัวหนึ่ง โมเลกุลโอโซน ประกอบด้วยอะตอมออกซิเจน (O) 

3 อะตอม เป็นก๊ำซทีเ่กดิจำกกำรแตกตวัของโมเลกลุออกซเิจน (O
2
) เป็นอะตอมอสิระ (O) โดยพลงังำนจำกดวงอำทติย์

และเกดิกำรรวมตวักบัโมเลกลุออกซเิจน (O
2
) เกดิเป็นโอโซน (O

3
) ด้วยปฏกิริยิำทีเ่รยีกว่ำ โฟโตเคมคิอลออกซเิดชัน่ 

(Photochemical oxidation reaction) โอโซนเป็นกำ๊ซที่ไม่มีสีหรือมีสีฟ้ำอ่อน มีกลิ่นฉุน ละลำยน�้ำได้เล็กน้อย 

สำมำรถใช้ในอุตสำหกรรมเพื่อก�ำจัดเชื้อโรคตำ่ง ๆ  

 สำรโฟโตเคมิคอลออกซิแดนท์อื่นๆได้แก่ สำรประกอบพวกอัลดีไฮด์ (Aldehydes) คีโตน (Ketones)   

PAN (Peroxyacetyl Nitrate) PBN (Peroxybenzoyl nitrate) H
2
O

2
 (Hydrogen peroxide) และกรดฟอร์มิก 

(Formic acid) 

 ก๊ำซโอโซนสำมำรถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับชั้นบรรยำกำศผิวโลกที่ใกล้พื้นดิน (ชั้นโทรโพสเฟียร์)  และ

ในระดบับรรยำกำศชัน้ทีส่งูจำกผวิโลก (ชัน้สตรำโตสเฟียร์) โอโซนทีอ่ยูใ่นชัน้บรรยำกำศสตรำโตสเฟียร์ เป็นโอโซนทีม่ี

ประโยชน์ มหีน้ำทีห่่อหุม้โลกและดดูกลนืรงัสอีลุตำไวโอเลต (UV) จำกดวงอำทติย์ซึง่มพีลงังำนสงูมำก (ควำมยำวคลืน่

ระหว่ำง 240 ถึง 320 นำโนเมตร) รังสีพลังงำนสูงขนำดนี้สำมำรถก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังและท�ำอันตรำยพืชพันธุ์

หลำยชนิด

 บางคนอาจเคยได้ยนิกนัว่า “แหล่งท่องเทีย่วบางแห่งมโีอโซนตดิอนัดบัโลก” หรอื ”เชญิชวนให้ไป

สูดโอโซนที่ยอดเขาหรือชายทะเล” จริงๆ แล้วรู้หรือไม่ว่าโอโซนนั้นมีทั้งโอโซนที่เป็นประโยชน์ และโอโซน

ที่เป็นโทษ 
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 ก๊ำซโอโซนในชั้นบรรยำกำศที่มนุษย์อำศัยอยู่หรือโทรโพสเฟียร์ (Tropospheric ozone หรือ ground 

level ozone) ก๊ำซโอโซนในชั้นโทรโพสเฟียร์ ในธรรมชำตินั้นมีอยู่แล้วในปริมำณที่เหมำะสม ท�ำให้อำกำศ

สะอำดเนื่องจำกสำมำรถก�ำจัดเชื้อโรคได้ แต่เมื่อมีปริมำณสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม ก๊ำซโอโซนในชั้นบรรยำกำศนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจำกปฏิกิริยำระหว่ำงก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน 

ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ และสำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย เช่น เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) 

ไซลีน (Xylene) โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยำ สำรอินทรีย์ระเหยง่ำยเหล่ำนี้มีแหล่งก�ำเนิดทั้งจำกยำนพำหนะ 

โรงไฟฟ้ำ  โรงงำนอุตสำหกรรม  คลังน�้ำมัน สถำนีบริกำรน�้ำมัน และกำรขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง และยังมีส่วนหนึ่ง

ระเหยจำกพืช ป่ำไม้ ไร่นำ ตำมธรรมชำติ

ผลกระทบ

 กำรเพิ่มขึ้นของปริมำณก๊ำซโอโซนในชั้นโทรโพสเฟ ียร ์ก่อให ้เกิดสภำพโฟโตเคมิคอลสม็อค

 (Photochemical Smog*) ซึ่งมีลักษณะเหมือนหมอกสีขำวๆ ปกคลุมอยู่ทั่วไปในอำกำศ นอกจำกนี้เมื่อมีปริมำณ

ก๊ำซโอโซนในชัน้บรรยำกำศทีม่นษุย์อำศยัอยูเ่พิม่ขึน้ท�ำให้มผีลกระทบต่อสขุภำพอนำมยัของมนษุย์และสิง่มชีวีติ

เนื่องจำกโอโซนมีฤทธิ์กัดกร่อน   ก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองตำและระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจและเยื่อบุ

ต่ำงๆ ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนของปอดลดลง เหนื่อยเร็ว โดยเฉพำะในเด็ก คนชรำ และคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง 

 *สม็อค หรือ Smog คอืค�ำเชือ่มระหว่ำงค�ำว่ำ Smoke และ Fog  ปรำกฎกำรณ์ Photochemical smog 

เกิดขึ้นเมื่อมีกำรปล่อยมลพิษและผลจำกสภำพอำกำศท�ำให้เกิดมลพิษทำงอำกำศในรูปของหมอกปกคลุมในพื้นที่

ที่รับผลกระทบ   

ภำพแสดงก๊ำซโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยำกำศ
เหนือสตรำโตสเฟียร์ที่ท�ำหน้ำที่ห่อหุ้มโลก  และโอโซน
ที่เกิดจำกมลพิษทำงอำกำศในชั้นโทรโพสเฟียร์
ซึ่งท�ำให้เกิดเกิดปรำกฏกำรณ์ Photochemical smog  

Ozone layer

Stratosphere

Troposphere

Smog

Ozone layer
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ภำพแสดงสภำพอำกำศของกรุงเทพมหำนคร ที่เกิดจำกผลกระทบจำกโอโซน 
(ข้อมูลโอโซนจำกสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศ กรมประชำสัมพันธ์)

 ก๊ำซโอโซนส่งผลกระทบต่อสขุภำพทัง้ในระยะสัน้ และส่งผลกระทบต่อสุขภำพในระยะยำว โดยจะส่งผล

กระทบต่อโรคระบบทำงเดนิหำยใจและกำรท�ำงำนของปอด แม้ไม่มีหลักฐำนจำกผลกำรศึกษำมำกนัก แต่มีรำยงำนว่ำ

หำกได้รบัก๊ำซโอโซนในระยะยำวจะท�ำให้เกดิภำวะโรคหดืหอบโดยเฉพำะในเดก็ซึง่อำศยัในบรเิวณทีม่โีอโซนสงู มผีล

กำรศกึษำด้ำนสขุภำพระบวุ่ำถ้ำหำกเรำหำยใจเอำก๊ำซโอโซนในระดบัมำตรฐำนทีอ่นญุำตให้มไีด้ในบรรยำกำศ คอื 0.10 

ppm เฉลีย่ 1 ชัว่โมง จะส่งผลให้เกิดปัญหำทำงเดินหำยใจอย่ำงเฉียบพลัน ควำมจุของปอดในกำรรับก๊ำซออกซิเจน

จะลดน้อยลง เกิดกำรอกัเสบของเนือ้เยือ่ปอด และก่อให้เกดิภมูต้ิำนทำนลดน้อยลง โดยเฉพำะผูท้ีเ่ป็นโรคหอบหดืจะ

มอีำกำรมำกขึน้กว่ำเดมิ นอกจำกนี้ก๊ำซโอโซนยังท�ำลำยระบบนิเวศและวัสดุต่ำงๆ ด้วย

 ปัจจบุนัปรมิำณโอโซนในชัน้โทรโพสเฟียร์มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ และควำมเข้มข้นสงูสดุมกัจะเกดิในช่วง

ฤดูร้อน ส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของมนุษย์ พืชและสัตว์ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัย ในประเทศไทย

มำตรฐำนก๊ำซโอโซนในบรรยำกำศทัว่ไปเฉลีย่ 1 ชัว่โมง มค่ีำ 0.1 ppm และมำตรฐำนเฉลีย่ 8 ชัว่โมง มค่ีำ 0.07 ppm

ภำพแสดงกำรเปรียบเทียบเนื้อเยื่อช่องทำงเดินปอดที่ปกติ  (ซ้ำย) กับเนื้อเยื่อช่องทำงเดินปอดที่อักเสบ
โดยมีสำเหตุมำจำกก๊ำซโอโซน (ขวำ)  (ที่มำ www.cleanairtrust.org)

ทัศนวิสัยในวันที่มีค่ำโอโซนสูง  
(6 พ.ค. 52 มีคำ่โอโซน 43.4ppb) 

ทัศนวิสัยในวันที่มีคำ่โอโซนต�่ำ  
(19 ต.ค. 52 มีค่ำโอโซน 8.6ppb) 
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2.5 ฝุ†นละออง 
 ฝุน่ละออง หมำยถงึอนภุำคของแขง็หรอืของเหลวทีม่อียูใ่นอำกำศ ฝุน่ละอองเกดิจำกกจิกรรมต่ำง ๆ  ทัง้โดย

ธรรมชำตแิละจำกกำรเผำไหม้เชือ้เพลงิ โดยเกดิได้ทัง้จำกกำรจรำจรขนส่ง กจิกรรมอตุสำหกรรมและกำรเผำในทีโ่ล่ง

ท�ำให้องค์ประกอบทำงกำยภำพและเคมีของฝุ่นมีควำมหลำกหลำย นอกจำกนี้ยังเกิดจำกกำรรวมตัวของอนุภำค

ฝุ่นและก๊ำซบำงตัว เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน เป็นต้น  ฝุ่นละอองในบรรยำกำศจึงอำจแบ่ง

เป็น 2 ประเภท คอื ฝุน่ละอองชนดิปฐมภมู ิซึง่เกดิขึน้และแพร่กระจำยสูบ่รรยำกำศโดยตรง และ ฝุน่ละอองชนดิทตุยิภมูิ 

เกิดขึ้นจำกปฏิกิริยำต่ำง ๆ ในบรรยำกำศ เช่น กำรรวมตัวของฝุ่นละอองด้วยกัน กำรรวมตัวของฝุ่นละอองกับก๊ำซ 

กำรรวมตัวของฝุ่นละอองกับของเหลวหรือรวมตัวกับของแข็ง 

 ฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยำกำศรอบ ๆ  ตัวเรำ มีทั้งขนำดใหญ่กว่ำ 500 ไมครอน ซึ่งเป็นฝุ่นทรำยขนำดใหญ่

มองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ ไปจนถึงขนำดเล็กมำกตั้งแต่ 0.002 ไมครอน ซึ่งเป็นกลุ่มของโมเลกุล (มองด้วยตำเปล่ำ

ไม่เห็น ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเลคตรอน) 

ภำพแสดงกำรเปรียบเทียบขนำดของฝุ่นละอองขนำดเล็กที่มีผลกระทบต่อสุขภำพ กับอนุภำคทรำย 
และเส้นผม (ที่มำ ดัดแปลงจำก  www.mfe.govt.nz)     

 ฝุ่นละอองขนำดใหญ่ มักเกิดจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำง กำรฟุ้งกระจำยของดินหรือทรำย มักตกลงสู่พื้น

ดินอย่ำงรวดเร็ว

 ฝุน่ละอองแขวนลอยในบรรยำกำศ (Total Suspended Particulate: TSP) หมำยถงึฝุน่ละอองทีส่ำมำรถ

แขวนลอยอยู่ในอำกำศได้เป็นเวลำนำน มีขนำดเล็กกว่ำหรือเท่ำกับ 100 ไมครอน (1 ไมครอน เท่ำกับ 1:10,000 

เซนติเมตร) ซึ่งเกิดได้จำกธรรมชำติเช่น กำรฟุ้งของดิน และเกิดจำกมนุษย์ เช่น กำรก่อสร้ำง ควันจำกท่อไอเสีย จำก

โรงงำนอุตสำหกรรม เป็นต้น นอกจำกนี้ยังเกิดจำกปฏิกิริยำเคมีของสำรมลพิษบำงชนิดในอำกำศ เกิดเป็นอนุภำค

ฝุ่นได้เช่นกัน
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 ฝุ่นละอองขนำดเล็กมักเกิดจำกกำรเผำไหม้

ต่ำง ๆ เช่น กำรเผำไหม้ของน�้ำมันดีเซล บุหรี่ กำรเผำ

เศษวชัพชืและขยะ และปฏกิริยิำเคมใีนอำกำศ โดยฝุน่

ละอองในกลุ่มนี้อำจแบ่งย่อยออกได้เป็น 3 ชนิด  ดังนี้

 ● ฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำหรือเท่ำกับ 10 

ไมครอน (PM10) เป็นฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อ

สขุภำพ เนือ่งจำกเมือ่หำยใจเข้ำไปสำมำรถเข้ำไปสะสม

ในระบบทำงเดินหำยใจ

 ● ฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำหรือเท่ำกับ 2.5 

ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อ

สุขภำพมำกกว่ำ เนื่องจำกสำมำรถเข้ำไปถึงถุงลมใน

ปอดได้      

 ●  ฝุน่ละอองขนำดเลก็กว่ำ 1 ไมครอน (PM1)

  ฝุ่นละอองที่แขวนลอยอยู่ในอำกำศได้นำน 

เนื่องจำก มีควำมเร็วในกำรตกตัวต�่ำ มักจะเป็น

ฝุน่ละอองขนำดเลก็ หำกมอีงค์ประกอบอืน่ ๆ  กำรไหล

เวียนของอำกำศ กระแสลม มำเกี่ยวข้อง จะท�ำให้

ฝุน่ละอองแขวนลอยอยูใ่นอำกำศได้นำนขึน้ ฝุน่ละออง

ที่มีขนำดใหญ่ (ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงใหญ่กว่ำ 100 

ไมครอน) อำจแขวนลอยอยู่ในบรรยำกำศได้เพียง 2-3 

นำที แต่ฝุ่นละอองที่มีขนำดไม่เกิน 0.5 ไมครอน อำจ

แขวนอยู่ในอำกำศ ได้นำนเป็นปี (3, 4)

ภำพแสดงตัวอย่ำงแหล่งที่มำส�ำคัญของฝุ่นละออง
ในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภำพ

ภำพแสดงฝุ่นละอองขนำดเล็กที่สำมำรถเข้ำสู่ระบบ
ทำงเดินหำยใจของมนุษย์

ผลกระทบ

 ฝุน่ละอองเป็นมลพษิทำงอำกำศทีเ่ป็นปัญหำ

หลกัในกรงุเทพมหำนครและชมุชนขนำดใหญ่ จำกกำร

วิจัยพบว่ำฝุ ่นละอองที่ก่อให้เกิดปัญหำต่อสุขภำพ 

จะเป็นฝุ ่นละอองขนำดเล็ก ที่มีขนำดไม่เกิน 10 

ไมครอน โดยฝุ่นละอองขนำดเล็กนี้จะสำมำรถเข้ำไป

ในระบบทำงเดินหำยใจผ่ำนโพรงจมูกเข้ำไปถึงถุงลม

ในปอด และฝุ่นละอองจะมีพิษมำกขึ้นหำกฝุ่นละออง

นัน้เกดิจำกกำรรวมตวัของก๊ำซบำงชนดิเช่นซลัเฟอร์ได

ออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจนเข้ำไปในอนภุำคของฝุน่ 

รำยงำนจำกกำรศึกษำวิจัยพบว่ำพื้นที่ซึ่งมีปริมำณฝุ่น

ละอองขนำดเล็กในปริมำณมำกจะมีจ�ำนวนผู้ป่วยด้วย

โรคระบบทำงเดินหำยใจมำกขึ้นด้วย

ควันบุหรี่
Smoking

การระบายจากทอไอเสียรถยนต
Diesel Exhaust Particles

การระบายจากทอไอเสียรถยนต

การเผาในที่โลง
Open burning

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
Respiratory Disease

โรคเกี่ยวกับหัวใจ
Cardiovascular Disease

การระบายจากทอไอเสียรถยนตการระบายจากทอไอเสียรถยนตการระบายจากทอไอเสียรถยนตการระบายจากทอไอเสียรถยนตการระบายจากทอไอเสียรถยนต
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แหล่งก�ำเนิด

 สำรอินทรีย์ระเหยง่ำยหรือวีโอซี (VOCs) จัดเป็นกลุ ่มของสำรประกอบอินทรีย์ (Organic 

Compounds) ทีม่คีวำมดนัไอมำกกว่ำ 1 มลิลเิมตรปรอท สำมำรถระเหยเป็นไอกระจำยตวัไปในอำกำศได้ง่ำย

ที่อุณหภูมิและควำมดันปกติ ไอเหล่ำนี้สำมำรถจะเปลี่ยนรูปกลับเป็นของเหลวหรือของแข็งตำมสภำวะเดิมได้ 

โดยกำรเพิม่อณุหภมูหิรอืลดควำมดนั โมเลกลุส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมของคำร์บอนและไฮโดรเจน อำจมี

ออกซิเจน หรือธำตุฮำโลเจน เช่น คลอรีน โบรมีน ร่วมอยู่ด้วย

 สำรอินทรีย์ระเหยง่ำยที่แพร่กระจำยอยู่ในบรรยำกำศมีที่มำจำกหลำยแหล่ง แต่โดยทั่วไปแล้วมี 

2 แหล่งใหญ่ คอื สำรอนิทรย์ีระเหยง่ำยทีเ่กดิขึน้ตำมธรรมชำต ิเช่น ไฟไหม้ป่ำ ก๊ำซจำกกำรเน่ำเสยีของอนิทรย์ี

วัตถุ รวมทั้งจำกกำรขับถ่ำยและกำรหำยใจของมนุษย์ เกิดจำกภูเขำไฟระเบิด หรือ เกิดจำกพืชบำงชนิดที่

ผลิตสำรอนิทรย์ีระเหยง่ำยออกสูบ่รรยำกำศ เป็นต้น  และสำรอนิทรย์ีระเหยง่ำยทีเ่กดิจำกกจิกรรมของมนษุย์ 

เป็นแหล่งก�ำเนิดสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยที่ส�ำคัญและเป็นต้นเหตุของปัญหำมลพิษสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะมี

ควำมรนุแรงมำกขึน้ จนต้องมกีำรศกึษำในกำรบ่งชีปั้ญหำ รวมทัง้หำมำตรกำรและรปูแบบกำรแก้ไขทีเ่หมำะสม

 กำรก�ำหนดมำตรฐำนฝุน่ละอองในบรรยำกำศของประเทศไทย ได้ก�ำหนดมำตรฐำนส�ำหรบัฝุน่ละอองขนำด

ไม่เกิน 100 ไมครอน หรือ TSP  ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 และฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน หรือ PM2.5 ซึ่งจะมีมำตรฐำนค่ำเฉลี่ย  24 ชั่วโมง และ  1 ปี  ส�ำหรับ TSP มีค่ำมำตรฐำนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ไม่เกนิ 330 ไมโครกรมัต่อลกูบำศก์เมตร และ ค่ำมำตรฐำนเฉลีย่ 1 ปี ไม่เกนิ 100 ไมโครกรมัต่อลกูบำศก์เมตร PM10 

มีค่ำมำตรฐำนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร และ ค่ำมำตรฐำนเฉลี่ย 1 ปี ไม่เกิน 50 

ไมโครกรมัต่อลกูบำศก์เมตร  และ  PM2.5 มค่ีำมำตรฐำนเฉลีย่ 24 ชัว่โมง ไม่เกนิ 50 ไมโครกรมัต่อลกูบำศก์เมตร และ

 ค่ำมำตรฐำนเฉลีย่ 1 ปี ไม่เกนิ 25 ไมโครกรมัต่อลกูบำศก์เมตร ส�ำหรบัมำตรฐำนฝุน่ละอองจำกแหล่งก�ำเนดิเคลือ่นที่

และมำตรฐำนแหล่งก�ำเนิดอยู่กับที่อื่นๆ สำมำรถดูได้จำกเวปไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)

2.6 สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds, VOCs)
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ภำพแสดงแหล่งที่มำของสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย
ในสิ่งแวดล้อม

 กิจกรรมของมนุษย ์ที่ ก ่อให ้ เกิดมลพิษ

สำรอินทรีย์ระเหยมีมำกมำย ตั้งแต่กระบวนกำรผลิต

ที่ใช้สำรเคมี เครื่องยนต์น�้ำมันเชื้อเพลิงต่ำง ๆ และ

อุตสำหกรรมที่ผลิตหรือใช้สำรอินทรีย์ระเหย เช่น

อุตสำหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน�้ำมัน นอกจำกนั้น

ยังมำจำกกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่ ไอระเหย

จำกกำรเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง กำรใช้เชื้อเพลิงหุงต้ม 

กำรเผำไหม้กองขยะ และกำรใช้สำรเคมีในครัวเรือน 

เช่น น�้ำยำซักแห้งหรือ น�้ำยำท�ำควำมสะอำด หรือ

เครื่องส�ำอำงบำงชนิด

ผลกระทบ 

 สำรอนิทรย์ีระเหยง่ำยมผีลกระทบโดยตรงต่อ

สุขภำพอนำมัย และผลกระทบทำงอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบต่อสุขภำพ  

 สำรอินทรีย์ระเหยง่ำยท�ำให้เกิดผลกระทบ

ต่อสุขภำพอนำมัยแบบเฉียบพลันและเรื้อรังโดยมีผล

โดยตรงต่อระบบทำงเดนิหำยใจ  นอกจำกนีส้ำรอนิทรย์ี

ระเหยง่ำยบำงตัวจัดเป็นสำรก่อกำรกลำยพันธุ์ และ

เป็นสำรที่มีควำมเสี่ยงในกำรก่อมะเร็ง ตำมนิยำมและ

กำรวจิยัโดยสถำบนัวจิยัด้ำนมะเรง็นำนำชำต ิ(IARC) และองค์กำรอนำมยัโลก (WHO) สำรอนิทรย์ีระเหยง่ำยสำมำรถ

เข้ำสู่รำ่งกำยได้ 3 ทำงคือ กำรหำยใจ กำรกิน-กำรดื่ม และ กำรสัมผัสทำงผิวหนัง หลังจำกเขำ้สู่ร่ำงกำยแล้วจะถูก

ก�ำจดัโดยตบั ซึง่จะมเีอนไซม์และระบบกำรเผำผลำญ (เมตะบอลสิม์; metabolism) ทีแ่ตกต่ำงกนั กลไกกำรเกดิพษิ

ของสำร VOCs ต้องอำศัยควำมรู้ดำ้นเภสัชวิทยำและพิษจุลศำสตร์ เช่น สำรพิษถูกเปลี่ยนแปลงทำงเมตะบอลิสม์

ในตับ   แล้วถูกขับออกทำงปัสสำวะ ซึ่งควำมเป็นพิษต่อร่ำงกำยจะมำกน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ (5)

 1. ช่วงครึ่งชีวิต (Half life) ของสำร VOCs ในร่ำงกำย              

 2. สภำวะควำมสมบูรณ์และควำมแข็งแรงของร่ำงกำย 

 3. กำรท�ำงำนของระบบขับถ่ำยของเสีย

 ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เมือ่สำรอนิทรย์ีระเหยง่ำยท�ำปฏกิริยิำกบัก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจนในบรรยำกำศ

ในสภำวะทีม่แีสงสว่ำงจำกดวงอำทติย์ ท�ำให้เกดิก๊ำซโอโซน สำรอนิทรย์ีระเหยง่ำยจงึเป็นมลพษิตวัหนึง่ทีเ่ป็นสำเหตุ

ของกำรเกิดก๊ำซโอโซนในบรรยำกำศ (Ozone precursor)  

 มำตรฐำนค่ำสำรอนิทรย์ีระเหยง่ำยในบรรยำกำศในเวลำ  1 ปี ของประเทศไทย มีรำยละเอียดดังภำคผนวก 

โดยมีสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย 9 ชนิด และค่ำเฝ้ำระวงัสำรอนิทรย์ีระเหยง่ำย 19 ชนดิ ส�ำหรับค่ำมำตรฐำนสำรอินทรีย์

ระเหยง่ำยบำงชนิดจำกแหล่งก�ำเนิดอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรก�ำหนดร่ำงมำตรฐำน โดยสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้จำก

เวปไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)
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2.7 สารตะกั่ว  (Lead: Pb)
 สำรตะกั่ว เป็นโลหะหนักที่มีฤทธิ์ท�ำลำยระบบประสำท และมีผลต่อกระบวนกำรรับรู้และกำรพัฒนำสติ

ปัญญำของมนุษย์ 

แหล่งก�ำเนิด 

ในอดีตสำรตะกั่วในบรรยำกำศเกิดจำกกำรสะสมของควันพิษจำกกำรจรำจร

เป็นหลัก เนื่องจำกน�้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องยนต์มีส่วนประกอบของ

สำรตะกั่วปะปนอยู่ เมื่อมีปัญหำกำรจรำจรติดขัดท�ำให้เกิดกำรสะสมของสำร

ตะกั่วในบรรยำกำศในปริมำณสูง โดยเฉพำะในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหำนคร 

ซึ่งมีปริมำณรถมำกและประชำกรอำศัยอยู่หนำแน่น 

ผลกระทบ   

 สำรตะกั่วมีฤทธิ์ท�ำลำยระบบประสำท และมีผลต่อกระบวนกำรรับรู้และ

กำรพัฒนำสติปัญญำของมนุษย์

 ส�ำหรบัค่ำมำตรฐำนของสำรตะกัว่ในบรรยำกำศ ได้ก�ำหนดค่ำมำตรฐำนเฉลีย่ 1 เดอืน ไม่เกนิ 1.5 ไมโครกรมั

ต่อลูกบำศก์เมตร ในปัจจุบัน ปริมำณสำรตะกั่วในบรรยำกำศมีปริมำณต�่ำกว่ำค่ำมำตรฐำนมำก เนื่องจำกน�้ำมัน

เบนซินที่ใช้ในประเทศทั้งหมดเปลี่ยนเป็นชนิดไร้สำรตะกั่วตั้งแต่ปี 2539 อย่ำงไรก็ตำม สำรมลพิษทำงอำกำศอื่นๆ 

ที่อำจจะเป็นปัญหำในอนำคต ได้แก่ โลหะหนักประเภทต่ำง ๆ เช่น ปรอท แคดเมียม สำรหนู รวมทั้งสำรอื่น ได้แก่

สำรอินทรีย์ที่ตกค้ำงยำวนำน (Persistant Organic Pollutants: POPs) เช่น ไดออกซิน ฟิวแรน เป็นต้น

ภำพแสดงกำรด�ำเนินกำรและแนวโน้มของปริมำณสำรตะกั่วในบรรยำกำศเฉลี่ยรำยปี
ในกรุงเทพมหำนครปี 2531-2543
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3  มลพิษทางอากาศ.....ภัยเงียบที่ไร้พรมแดน

 มลพษิทำงอำกำศ สำมำรถส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมได้อย่ำงกว้ำงขวำง พอสรปุสงัเขป ดงันี้

3.1 ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อม
 สำรมลพษิในอำกำศ นอกจำกจะส่งผลกระทบต่อสขุภำพอนำมยัของมนษุย์แล้ว ยงัส่งผลกระทบต่อระบบ

นเิวศและสิง่แวดล้อมทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม

 สำรมลพษิประเภทออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซลัเฟอร์ และโอโซน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพชื เมือ่

พชืหำยใจก๊ำซเหล่ำนีเ้ข้ำไป จะท�ำลำยเนือ้เยือ่ของพชื และชะลอกำรเจรญิเตบิโต โดยก๊ำซเหล่ำนีเ้ป็นพษิกบัเนือ้เยือ่

ปอดของมนษุย์ และสตัว์ชนดิอืน่ ๆ ในลกัษณะเดยีวกนั ในยโุรปมกีำรประมำณกำรในปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ.2543) ว่ำ

ก๊ำซโอโซนท�ำให้ผลผลติทำงกำรเกษตรเสยีหำยเป็นมลูค่ำกว่ำ 2.8 พนัล้ำนยโูรต่อปี (6)  

 ในทำงอ้อม ออกไซด์ของไนโตรเจนเมือ่ละลำยในน�ำ้ฝนและตกสูด่นิ จะกลำยเป็นปุย๋ของพชื ท�ำให้พชืเตบิโต

อย่ำงรวดเรว็ และมกีำรเปลีย่นแปลงองค์ประกอบของดนิ พชืหำยำกทีส่ำมำรถทนภำวะไนโตรเจนต�ำ่ จะค่อย ๆ สญูพนัธุ์

โดยถกูแทนทีด้่วยพชืทัว่ไปทีช่อบไนโตรเจน นอกจำกนี ้มลพษิจำกปัญหำฝนกรดยงัก่อให้เกดิกำรสญูเสยีแร่ธำตใุนดนิ 

ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อกำรเจรญิเตบิโตของพชื นอกจำกนีห้ำกแร่ธำตถุกูชะล้ำงจำกดนิลงสูแ่หล่งน�ำ้ท�ำให้สำหร่ำยในน�ำ้

ขยำยพนัธุอ์ย่ำงรวดเรว็ เกดิปรำกฏกำรณ์ทีเ่รยีกกนัว่ำ Algae Bloom หรอื ยโูทรฟิเคชัน่ (Euthrophication) และ

มกีำรใช้ออกซเิจนมำก ท�ำให้แหล่งน�ำ้ขำดออกซเิจน  แต่ปัญหำเหล่ำนีอ้ำจไม่ได้เกดิจำกมลพษิทำงอำกำศเพยีงอย่ำงเดยีว 

แต่อำจเกดิจำกกำรชะล้ำงจำกปุย๋ซึง่ใช้ในพืน้ทีเ่กษตรกรรมและสิ่งปฏิกูล หรือกำรท�ำปศุสัตว์ก็เป็นสำเหตุท�ำให้เกิด

กำรเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนในดินได้เช่นกัน 

ภำพแสดงผลกระทบจำกมลพิษทำงอำกำศที่มีผล
ต่อกำรสูญเสียแร่ธำตุในพืชและดิน

เมื่อฝนตกแรธาตุที่พืชไดรับ

เทากับที่หายไปจากดิน

น้ำฝนปกติละลายแรธาตุในดิน
และตนไมสามารถนำไปใชได ฝนที่เปนกรดทำใหดินขาดสมดุล

และพืชนำแรธาตุมาใชไดนอยลง

ชั้นดิน

ชั้นหิน

ตนไมเริ่มเปลี่ยนสี
เนื่องจากขาดแรธาตุ

สีแดงแรธาตุสลายตัวจากหิน
สีน้ำเงินแรธาตุละลายจากดิน

แรธาตุสวนนอย
ถูกชะลางออกจากดิน
สูน้ำทา และน้ำใตดิน

ฝนกรดชะลางแรธาตุจากดิน
ทำใหพืชขาดแคลนแรธาตุ

และแรธาตุถูกชะลางสูแหลงน้ำเพิ่มขึ้น
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ปาธรรมชาติ
ผลกระทบจากสารกรด 

ทำใหเกิดการสูญเสียแรธาตุในดิน

ปาที่ไดรับผลกระทบจากฝนกรด
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 สำรแอโรโซล (Aerosol) ซึ่งเป็นอนุภำคต่ำงๆ ที่แขวนลอยอยู่ในอำกำศบำงชนิดท�ำลำยชั้นโอโซน

ในชั้นบรรยำกำศสตรำโตสเฟียร์ ซึ่งท�ำหน้ำที่ดูดซับแสงอุลตรำไวโอเลต (ยูวี) ส่งผลให้แสงยูวีทะลุชั้นบรรยำกำศ

มำสูพ่ืน้โลกได้มำกขึน้ แสงยวูมีส่ีวนท�ำให้มนษุย์เป็นมะเรง็ผวิหนงัและต้อหนิ และยงัท�ำให้พชื และสตัว์น�ำ้ขนำดเลก็

ทีเ่รยีกว่ำแพลงตอน เตบิโตไม่สมบรูณ์ พกิำร และเตบิโตช้ำ ส่งผลกระทบต่อกำรเจรญิเตบิโตของสตัว์ทะเลขนำดใหญ่ 

นอกจำกนี้แสงยูวียังเร่งกำรสลำยตัวของโพลิเมอร์หลำยชนิด ท�ำให้อุปกรณ์หรือสิ่งก่อสร้ำงที่ห่อหุ้มด้วยโพลิเมอร์

สลำยตัวเร็ว ไม่คงทน 

3.2 ปัญหารูรั่วของโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ 
 ขณะที่โอโซนในชั้นบรรยำกำศที่เรำหำยใจ ซึ่งเป็นโอโซนที่ก่อให้เกิดปัญหำต่อสุขภำพมีปริมำณเพิ่มสูงขึ้น  

โอโซนในชั้นสตรำโตสเฟียร์ซึ่งเป็นโอโซนดีกลับมีปริมำณลดลง (Ozone layer depletion) เกิดปรำกฏกำรณ์ที่

เรียกว่ำ “รูรั่วของโอโซน” 

 ปัญหำรูรั่วของโอโซนนั้น เกิดในชั้นบรรยำกำศสตรำโตสเฟียร์ ซึ่งโอโซนในชั้นสตรำโตสเฟียร์นั้นมีเพียง

บำงๆ เหนือพื้นที่เขตร้อนอย่ำงประเทศไทย แต่ควำมหนำของชั้นโอโซนนั้นปกติเพิ่มเป็นทวีคูณเมื่อเข้ำใกล้บริเวณ

เหนือขั้วโลกทั้งสอง หน่วยที่ใช้วัดโอโซนในชั้นสตรำโตสเฟียร์นั้นเรียกกันว่ำ ด็อบสัน (Dobson unit: DU) ซึ่งปกติ

มีค่ำประมำณ 260 DU เหนือประเทศไทย แต่มีค่ำสูงกว่ำนั้นเหนือทวีปยุโรป ออสเตรเลีย หรืออเมริกำเหนือและใต้

 รูรั่วโอโซนบริเวณขั้วโลกใต้ถูกค้นพบโดยนักวิทยำศำสตร์จำกมหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ โอโซนในชั้นสตรำ

โตสเฟียร์ถูกท�ำลำยปีละครั้ง ผ่ำนวัฏจักรคะตำไลติก (Catalytic Cycle) โดยมีสำเหตุมำจำกสำรประกอบซีเอฟซี 

(CFCs) ซึ่งเดิมใช้กันมำกในเครื่องท�ำควำมเย็น เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอำกำศ กระป๋องสเปรย์ และกำรผลิต

บรรจุภัณฑ์พวกโฟม นอกจำกนี้ก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยำกำศชั้นสูงโดยเครื่องบินไอพ่นก็อำจมีส่วน

เกี่ยวข้องในกำรเกิดรูรั่วของโอโซนได้เช่นกัน

ภำพแสดงกำรขยำยตัวของบริเวณที่มีปริมำณโอโซนในชั้นสตรำโตสเฟียร์เฉลี่ยต�่ำสุดบริเวณขั้วโลกใต้
ในเดอืนตลุำคมตัง้แต่ปี 1980 ถงึ 2004 (พ.ศ.2523 - 2547) (ข้อมลูจำกดำวเทยีม NASA TOMS 
(Total Ozone Mapping Spectrometer)) 
(ที่มำ : http://www.environment.gov.au)
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 หลำยๆ คนคงเคยได้ยินค�ำวำ่ “ฝนกรด” ซึ่งควำมหมำยของฝนกรด คือน�้ำฝนที่มีสภำพเป็นกรดมำกกว่ำ

สภำพน�้ำฝนในธรรมชำติซึ่งสำมำรถวัดได้งำ่ยๆ ด้วยกำรวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง หรือ พีเอช (pH) ค่ำพีเอชจะใช้

บอกถงึควำมเป็นกรดหรอืเป็นด่ำงของสำรละลำยต่ำง ๆ  น�ำ้ฝนในธรรมชำตซิึง่มก๊ีำซคำร์บอนไดออกไซด์ในบรรยำกำศ

ละลำยอยู่จะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ๆ ของกรดคำร์บอนิค คือ มีค่ำพีเอชประมำณ 5.6 กำรเกิดฝนกรดเกิดจำกใน

บรรยำกำศมีก๊ำซบำงชนิด ได้แก่ ออกไซด์ของซัลเฟอร์ ซึ่งมีแหล่งก�ำเนิดจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงที่มีก�ำมะถัน

เป็นส่วนประกอบ หรือเกิดได้จำกธรรมชำติโดยกำรระเบิดของภูเขำไฟหรือน�้ำพุร้อนตำ่ง ๆ นอกจำกนี้ยังเกิดจำก

ออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งมำจำกกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิง กำ๊ซทั้งสองชนิดนี้เมื่อละลำยอยู่ในน�้ำฝนจะมีผลท�ำให้

ค่ำพีเอชของน�้ำฝนลดลงหรือมีควำมเป็นกรดเพิ่มขึ้น นอกจำกสำรกรดจะอยู่ในรูปของน�้ำฝนแล้วยังสำมำรถอยู่ใน

รูปอื่น ๆ ได้ในบรรยำกำศ เช่น ก๊ำซ หมอก ฝุ่นละออง และในต่ำงประเทศอำจอยู่ในรูปของหิมะ เรำจึงเรียก

สำรกรดทั้งในรูปน�้ำฝน หิมะ หมอก ฝุ่นละออง และก๊ำซต่ำง ๆ ว่ำ “สำรกรดในบรรยำกำศ” ซึ่งเมื่อตกลงสู่พื้นโลก

จะเรียกวำ่ “กำรตกสะสมของกรด” (Acid Deposition)

SO2

NOX

การเกิดฝนกรด

ฝนกรด

 สำรกรดในบรรยำกำศ ถือเป็นมลพิษทำงอำกำศข้ำมแดน (Transboundary Air Pollution) 

เนื่องจำกสำรกรดทั้งในรูปก๊ำซ และในรูปที่สำรกรดรวมตัวกับฝุ่นละอองขนำดเล็ก (Aerosol) สำมำรถอยู่ใน

บรรยำกำศได้เป็นระยะเวลำนำน และถกูพดัพำไปไกลจำกแหล่งก�ำเนดิ ส่งผลกระทบต่อพืน้ทีห่่ำงไกลจำกแหล่ง

ก�ำเนิด สำรกรดที่ถูกปล่อยจำกพื้นที่อุตสำหกรรม อำจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ตั้งอยู่ใต้ทิศทำงลมของพื้นที่

อตุสำหกรรมนัน้ ๆ  ได้ นอกจำกนีย้งัพบว่ำสำรกรดในบรรยำกำศซึง่ถกูปล่อยจำกประเทศหนึง่ สำมำรถก่อให้เกดิ

ปัญหำกำรตกสะสมของกรดในอีกประเทศหนึ่งหรือหลำยประเทศได้เช่นกัน  

3.3 ผลกระทบจากการตกสะสมของสารกรด



24

 มลพิษสำรกรดในบรรยำกำศ นอกจำกจะส่งผลต่อสุขภำพของมนุษย์แล้ว กำรตกสะสมของสำรกรดในสิ่ง

แวดล้อม ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ผลผลิตทำงกำรเกษตร ปำ่ไม้ สัตว์น�้ำและสิ่งมีชีวิตในแหล่งน�้ำ กำรตก

สะสมของฝนกรดในดิน จะท�ำให้เกิดกำรชะล้ำงสำรอำหำรในดินพวกแมกนีเซียม แคลเซียม และโพแทสเซียมออก

จำกดนิ ท�ำให้พชืเจรญิเตบิโตช้ำ  นอกจำกนี ้สำรกรดในบรรยำกำศยงัท�ำให้ทศันวสิยัในกำรมองเหน็ลดลงได้ ฝนกรด

และสำรกรดในบรรยำกำศยงัสำมำรถกดักร่อนวสัดแุละสิง่ก่อสร้ำงต่ำง ๆ  โดยเฉพำะทีท่�ำจำกหนิปนูหรอืหนิอ่อน ส่ง

ผลกระทบต่อโบรำณสถำนต่ำง ๆ  ด้วย  

 ส�ำหรับประเทศไทยได้มีกำรติดตำมตรวจสอบกำรตกสะสมของกรดในพื้นที่ตำ่ง ๆ ของประเทศ ได้แก่ 

กรุงเทพมหำนคร ปทุมธำนี กำญจนบุรี เชียงใหม่ นครปฐม ชัยนำท นครรำชสีมำ ชลบุรี และสงขลำ โดยพบว่ำบำง

พื้นที่มีค่ำเฉลี่ยควำมเป็นกรด-ด่ำง ต�่ำกว่ำน�้ำฝนตำมธรรมชำติ โดยค่ำเฉลี่ยค่ำควำมเป็นกรดด่ำงของน�้ำฝนรำยปีระ

หว่ำงปีพ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2552 แสดงดังรูป

กรำฟแสดงค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของน�้ำฝนในประเทศไทย
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2546-2552

ภำพแสดงเครื่องเก็บตัวอย่ำงน�้ำฝนแบบอัตโนมัติ
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 ทศันวสิยั (Visibility) คอืสภำวะอำกำศใกล้หรอืไกลทีค่นเรำสำมำรถมองเหน็ทวิทศัน์รอบตวั วนัทีท่ศันวสิยัดี 

หมำยควำมว่ำ วันที่สำมำรถมองเห็นภูเขำ ขอบฟ้ำ ทุ่งหญำ้ ต้นไม้ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้ำง อำคำรบ้ำนเรือนได้อย่ำง

ชดัเจนในเวลำกลำงวนั ไม่ว่ำจะเป็นกำรท่องเทีย่วชำยทะเลหรอืป่ำเขำ คนส่วนมำกชืน่ชอบทีจ่ะมองไปได้ไกล มคีวำม

รู้สึกชื่นชมธรรมชำติ ควำมเบิกบำนเมื่อได้เห็น มีควำมส�ำคัญจรรโลงจิตใจของเรำ ดังนั้นกำรสงวนรักษำทัศนวิสัยจึง

เป็นสิ่งจ�ำเป็น 

 ปัญหำมลพษิทำงอำกำศทีเ่กดิขึน้หลำยครัง้เป็นตวัท�ำลำยทศันวสิยั หมอกควนัหรอืเขม่ำควนัด�ำและควนัขำว

หรือแม้กระทั่งฟำ้หลัว ล้วนมีที่มำจำกกำรปล่อยสำรแขวนลอยสู่บรรยำกำศทั้งในรูปของก๊ำซ ตลอดจนหยดน�้ำและ

ของแข็งขนำดเล็ก ด้วยเหตุนี้ ทัศนวิสัยจึงสำมำรถใช้เป็นเครื่องบ่งบอกระดับมลพิษทำงอำกำศในบรรยำกำศทั่วไป

ได้อีกทำงหนึ่งด้วย

3.4 ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อทัศนวิสัย

ภำพแสดงทัศนวิสัยเมืองเชียงใหม่ที่เกิดจำกผลกระทบของฝุ่นละอองขนำดเล็ก

เป็นทัศนวิสัยเมื่อมีค่ำ  PM10 = 140 ไมโครกรัม
ต่อลูกบำศก์เมตร

เป็นทัศนวิสัยที่มีคำ่  PM10 = 20 ไมโครกรัม
ต่อลูกบำศก์เมตร สังเกตดอยสุเทพด้ำนหลัง
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ภำพแสดงกระบวนกำรเกิดซัลเฟตแอโรซอล สำรมลพิษจ�ำพวกก๊ำซอย่ำงซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สำมำรถเปลี่ยนรูป
ไปเป็นแอมโมเนียมซัลเฟตที่ควบแน่นและเปลี่ยนรูปจำกก๊ำซเป็นอนุภำคซัลเฟตที่แขวนลอยรวมกับน�้ำในอำกำศ 
และมีขนำดใหญ่พอที่จะมีผลบดบังทัศนวิสัย (ที่มำ  William C. Malm, 1999) (7)

ภำพแสดงกำรฝึกอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดควำมทึบแสงของควันด้วยสำยตำ

ภำพแผนภูมิเขม่ำควันริงเกิลมำนน์

 ในประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยำ

เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบกำรรำยงำนค่ำทัศนวิสัย

ที่สั ง เกตได ้จำกสถำนีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยำ

ทั่วประเทศ ค่ำทัศนวิสัยนี้ถือเป็นมำตรฐำนและใช้

ประโยชน์ในทำงกำรบิน ในแง่มลพิษทำงอำกำศ

ที่ผ่ำนมำมีกำรวิจัยเพื่อหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ค่ำทัศนวิสัยกับปริมำณฝุ่นละอองในอำกำศ เพื่อ

พิจำรณำใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ปริมำณสำรแขวนลอย

ในบรรยำกำศ

 อย่ำงไรก็ดี ค่ำทัศนวิสัย หรือค่ำควำมทึบแสงได้ถูกน�ำมำประยุกต์ใช้เป็นวิธีตรวจวัดมลพิษทำงอำกำศ

อย่ำงง่ำยส�ำหรบักำรควบคมุมลพษิจำกแหล่งก�ำเนดิ โดยได้ก�ำหนดให้ค่ำควำมทบึแสงของกลุม่ควนัทีร่ะบำยออก

จำกปล่องโรงงำนอตุสำหกรรมต้องไม่เกนิร้อยละ 10 เมือ่อ่ำนจำกแผนภมูเิขม่ำควนัรงิเกลิมำนน์ (Ringelmann’s 

Chart) โดยผู้อ่ำนจะต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมทดสอบผู้ตรวจวัดควำมทึบแสงของควันด้วยสำยตำ 
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 อกีปัญหำหนึง่ทีค่นให้ควำมสนใจมำกทีส่ดุในช่วงนีค้อืกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศของโลก กำรเพิม่ขึน้

ของอุณหภูมิเฉลี่ยของอำกำศใกล้พื้นผิวโลกและน�้ำในมหำสมุทรตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ท�ำให้มี

กำรคำดกำรณ์ว่ำอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรสะสมของก๊ำซเรือนกระจก 

 3.5.1 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะอำกำศอันเป็น

ผลจำกกจิกรรมของมนษุย์ทีเ่ปลีย่นองค์ประกอบของบรรยำกำศโลกโดยตรงหรอืโดยอ้อม เรำเริม่ได้ยนิกำรกล่ำวถงึ

กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศบ่อยขึน้จำกสภำพภมูอิำกำศก�ำลงัเปลีย่นแปลงไปอย่ำงรวดเรว็ โดยนกัวทิยำศำสตร์

เชื่อวำ่กำรเผำผลำญเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงำนส�ำคัญในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในช่วง 

200 ปีทีผ่่ำนมำ เป็นสำเหตสุ�ำคญัทีท่�ำให้ควำมเข้มข้นของก๊ำซเรอืนกระจก (Greenhouse gas) ในบรรยำกำศเพิม่ขึน้ 

ก่อให้เกดิปรำฏกำรณ์เรอืนกระจก (Greenhouse effect) หรอืภำวะโลกร้อน (Global warming) นอกจำกนีย้งัพบว่ำ

ในช่วง 100 ปีที่ผ่ำนมำ (1906–2005) อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นประมำณ 0.74 องศำเซลเซียส (8)  

 “ปรำกฏกำรณ์เรอืนกระจก” เป็นปรำกฏกำรณ์ที่มีลักษณะคลำ้ยคลึงกับสภำพที่เกิดขึ้นภำยในเรือนกระจก

ที่ใช้ส�ำหรับปลูกพืชในประเทศเขตหนำว โดยแสงแดดสำมำรถส่องผ่ำนให้ควำมอบอุ่นภำยในเรือนกระจกได้ แต่

กระจกสำมำรถสะท้อนไม่ให้ควำมร้อนออกไปจำกเรือนกระจกได้ จึงสำมำรถคงอุณหภูมิภำยในเรือนกระจกไม่ให้

หนำวเย็นเหมือนภำยนอก ท�ำให้สำมำรถปลูกพืชในฤดูหนำวได้

3.5 ผลกระทบจากมลพษิทางอากาศต่อภมูอิากาศโลก

ภำพแสดงกำรเกิดปรำกฏกำรณ์ก๊ำซเรือนกระจก 
(ที่มำ www.tgo.or.th)

“ก๊ำซเรือนกระจก” (Greenhouse Gas)   

 เป็นก๊ำซที่มีคุณสมบัติในกำรดูดซับ

คลื่นรังสีควำมร้อน หรือรังสีอินฟำเรดได้ดี ก๊ำซ

เหล่ำนี้มีควำมจ�ำเป็นต่อกำรรักษำอุณหภูมิใน

บรรยำกำศของโลกให้คงที่ ซึ่งหำกบรรยำกำศ

โลกไม่มก๊ีำซเรอืนกระจกในชัน้บรรยำกำศ ดงัเช่น

ดำวเครำะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะแล้ว จะ

ท�ำให้อณุหภมูติอนกลำงวนัร้อนจดั และในตอน

กลำงคืนนั้นหนำวจัด แต่เนื่องจำกก๊ำซเรือน

กระจกดูดคลื่นรังสีควำมร้อนไว้ในเวลำกลำง

วัน แล้วค่อยๆ แผ่รังสีควำมร้อนออกมำในเวลำ

กลำงคืน ท�ำให้อุณหภูมิในบรรยำกำศโลกไม่

เปลี่ยนแปลงอยำ่งฉับพลัน (9)
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 มีก๊ำซหลำยชนิดที่มีคุณสมบัติในกำรดูดซับคลื่นรังสีควำมร้อน และถูกจัดอยู่ในกลุ่มก๊ำซเรือนกระจก 

ซึ่งมีทั้งก๊ำซที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติและเกิดจำกกิจกรรมของมนุษย์ ก๊ำซเรือนกระจกที่ส�ำคัญคือ ไอน�้ำ ก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์ โอโซน มเีทนและไนตรสัออกไซด์ สำรซเีอฟซ ีเป็นต้น แต่ก๊ำซเรอืนกระจกทีถ่กูควบคมุโดยพธิสีำร

เกียวโต มีเพียง 6 ชนิด ซึ่งก�ำหนดโดยหน่วยงำนกลำง หรือ อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) โดยจะต้องเป็นก๊ำซที่

เกดิจำกกจิกรรมของมนษุย์ (Anthropogenic greenhouse gas emission) เท่ำนัน้ ได้แก่ ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 

(CO
2
) ก๊ำซมีเทน (CH

4
) ก๊ำซไนตรัสออกไซด์ (N

2
O) ก๊ำซไฮโดรฟลูออโรคำร์บอน (HFC) ก๊ำซเพอร์ฟลูออโรคำร์บอน 

(PFC) และก๊ำซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF
6
) ทั้งนี้ ยังมีก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดจำกกิจกรรมของมนุษย์ที่ส�ำคัญอีก

ชนิดหนึ่ง คือ สำรซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon) ซึ่งใช้เป็นสำรท�ำควำมเย็นและใช้ในกำรผลิตโฟม แต่

ไม่ถูกก�ำหนดในพิธีสำรเกียวโต เนื่องจำกเป็นสำรที่ถูกจ�ำกัดกำรใช้ในพิธีสำรมอนทรีออลแล้ว (9) 

กำ๊ซเรือนกระจก แหล่งก�ำเนิดจำกมนุษย์ที่ส�ำคัญ

CO
2
 CH

4
 N

2
O HFC PFC SF

6

ไอเสยีรถยนต์ กำรเผำป่ำ กำรเผำไหม้เชือ้เพลงิจำกถ่ำนหนิ ปิโตรเลยีม 

และ โรงงำนอุตสำหกรรม

CH
4
 กำรขุดเจำะปิโตรเลียม กำรปศุสัตว์ กำรท�ำนำ

 กิจกรรมต่ำง ๆ ของมนุษย์ เป็นตัวกำรที่ท�ำให้ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกเหล่ำนี้เพิ่มขึ้นในบรรยำกำศ 

กำรเผำไหม้เชื้อเพลิงจำกถ่ำนหิน น�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติรวมทั้งกำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำท�ำให้เกิดก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์ กำรท�ำกำรเกษตรและกำรปศุสัตว์ปล่อยก๊ำซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ นอกจำกนี้ 

กระบวนกำรแปรรูปอุตสำหกรรมปล่อยสำรฮำโลคำร์บอน (อำทิ CFCs, HFCs, PFCs) กำรเพิ่มขึ้นของก๊ำซ

เรอืนกระจกนัน้ ส่งผลให้ชัน้บรรยำกำศมคีวำมสำมำรถในกำรกกัเกบ็รงัสคีวำมร้อนได้มำกขึน้ ผลทีต่ำมมำคอื 

อณุหภมูเิฉลีย่ของชัน้บรรยำกำศทีเ่พิม่ขึน้ด้วย แต่กำรเพิม่ขึน้ของอณุหภมูโิลกนัน้ ไม่ได้เพิม่ขึน้เป็นเส้นตรงกบั

ปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจกทีเ่พิม่ขึน้ อกีทัง้ ก๊ำซเรอืนกระจกแต่ละชนดิยงัมศีกัยภำพในกำรท�ำให้เกดิภำวะเรอืน

กระจก (Global Warming Potential: GWP) ทีแ่ตกต่ำงกนั ค่ำศกัยภำพในกำรท�ำให้เกดิภำวะโลกร้อนนี ้ขึ้น

อยู่กับประสิทธิภำพในกำรแผ่รังสีควำมร้อนของโมเลกุล และขึ้นอยู่กับอำยุของกำ๊ซนั้นๆ ในบรรยำกำศ โดย

ระดบัควำมสำมำรถท�ำให้โลกร้อนขึน้เมือ่เทยีบกบัค่ำควำมสำมำรถของ ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์  ส�ำหรบัก๊ำซ

เรือนกระจกชนิดต่ำง ๆ แสดงดังตำรำงต่อไปนี้
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ตำรำงแสดงค่ำศกัยภำพในกำรท�ำให้เกดิภำวะเรอืนกระจก (GWP) ของก๊ำซเรอืนกระจกต่ำงๆ ในช่วงเวลำ 100 ปี  
(ที่มำ http://unfccc.int)

ก๊ำซเรอืนกระจก อำยใุนชัน้บรรยำกำศ (ปี) ศกัยภำพในกำรท�ำให้เกดิโลกร้อน

คำร์บอนไดออกไซด์ ไม่แน่นอน 1

มีเทน 12±3 21

ไนตรัสออกไซด์ 120 310

ไฮโดรฟลูออโรคำร์บอน 1.5-264 140-11700

เพอร์ฟลูออโรคำร์บอน 2,600-50,000 6500-9200

ซัลเฟอร์เฮกสะฟลูออไรด์ 3,200 23900

 ภำวะโลกร้อนนี้มีผลต่อกำรอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต เนื่องจำกอุณหภูมิของโลกโดยรวมสูงขึ้น ท�ำให้ฤดูกำล

ตำ่งๆ เปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตที่ไม่สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ ก็จะค่อยๆ ตำยลงและ

อำจสญูพนัธุไ์ปในทีส่ดุ ส�ำหรบัผลกระทบต่อมนษุย์นัน้ อณุหภมูทิีเ่พิม่สงูขึน้อำจท�ำให้บำงพืน้ทีก่ลำยเป็นทะเลทรำย 

ประชำชนขำดแคลนอำหำรและน�ำ้ดืม่ บำงพืน้ทีป่ระสบปัญหำน�ำ้ท่วมหนกัเนือ่งจำกฝนตกรนุแรงขึน้ น�ำ้แขง็ขัว้โลก

และบนยอดเขำสงูละลำย ท�ำให้ปรมิำณน�ำ้ทะเลเพิม่สงูขึน้ พืน้ทีช่ำยฝ่ังทะเลได้รบัผลกระทบโดยตรง อำจท�ำให้บำง

พื้นที่จมหำยไปอย่ำงถำวร รวมทั้งท�ำให้เกิดกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคหรือโรคระบำดบำงชนิดได้ ดังนั้น ปัญหำ

ด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศจงึเป็นปัญหำส�ำคญัทีม่วลมนษุยชำตจิะต้องร่วมมอืกนัป้องกนั และเสรมิสร้ำง

ควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น (9,10)

3.5.2 ผลกระทบจำกฝุ่นละอองในบรรยำกำศต่อภูมิอำกำศโลก

 จำกงำนวจิยัและผลกำรศกึษำหลำยชิน้ได้บ่งบอกว่ำ ฝุน่ละอองขนำดเลก็ซึง่สำมำรถแขวนลอยในบรรยำกำศ

ได้นำน เป็นอีกสำเหตุหนึ่งที่ท�ำให้สภำวะภูมิอำกำศโลกเปลี่ยนไปเช่นกัน ฝุ่นละอองเหล่ำนั้น เมื่อแขวนลอยอยู่ใน

อำกำศกแ็ปรเปลีย่นเป็นเหมอืนชัน้กัน้ไม่ให้รงัสคีวำมร้อนสะท้อนออกไปนอกโลก ท�ำให้อณุหภมูขิองโลกเพิม่ขึน้ ส่ง

ผลให้วงจรของภูมิอำกำศโลกเปลี่ยนไป 

 ในขณะเดียวกันนักวิทยำศำสตร์อีกกลุ่มก็ประเมินว่ำมลพิษที่เป็นฝุ่นขนำดเล็กและแอโรซอล สะท้อนแสง

อำทิตย์กลับสู่บรรยำกำศ อำจท�ำให้อุณหภูมิของโลกต�่ำลงในอนำคต แต่ไม่ว่ำแนวโน้มจะเป็นเช่นไร กำรที่อุณหภูมิ

โลกเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลท�ำให้ทั้งพืชและสัตว์ในระบบนิเวศต้องยำ้ยถิ่นอำศัย หรือจะต้องสูญพันธ์ุไป และท�ำให้

กระแสน�้ำ กระแสลม ในโลกเปลี่ยนแปลง ท�ำให้เกิดภัยพิบัติธรรมชำติเพิ่มขึ้นและรุนแรงขึ้นได้
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4  รู้ทันปัญหามลพิษทางอากาศ

 กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศมีควำมส�ำคัญเนื่องจำกท�ำให้เรำได้ทรำบถึงคุณภำพ

อำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไปรอบตัวเรำว่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ปลอดภัยส�ำหรับใช้ในกำรหำยใจและด�ำรงชีวิต

หรือไม่ วิธีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพอำกำศมีหลำยวิธี ทั้งนี้อำจจ�ำแนกออกได้เป็นกำรติดตำมตรวจสอบสำร

มลพษิทำงอำกำศด้วยวธิมีำตรฐำนซึง่ได้มกีำรทดสอบยนืยนัควำมถกูต้องแล้ว และกำรตดิตำมตรวจสอบด้วยวธิอีืน่ๆ

4.1 การติดตามตรวจสอบสารมลพิษในอากาศด้วยวิธีมาตรฐาน
 กำรติดตำมตรวจสอบสำรมลพิษในบรรยำกำศที่มีกำรก�ำหนดค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศนั้นจะต้องใช้

วิธีกำรตำมที่ประกำศไว้ในประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ เรื่อง ก�ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศใน

บรรยำกำศโดยทั่วไป ดังรำยละเอียดตำมรำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งโดยสำระส�ำคัญ ได้มีกำรก�ำหนดให้ใช้วิธีกำรที่เป็น

มำตรฐำนสำกล เช่น ใช้เครื่องวัดระบบนันดีสเปอร์ซีฟอินฟรำเรดดีเทคชั่น (Non-dispersive Infrared Detection) 

ส�ำหรับตรวจวัดก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ ใช้เครื่องวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน (Chemiluninescence) ส�ำหรับตรวจ

วัดก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊ำซโอโซน ใช้เครื่องวัดระบบยูวี-ฟลูออเรสเซน (UV-Fluorescence) ส�ำหรับ

ตรวจวัดก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ใช้เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่นสเปกโตรมิเตอร์ (Atomic Absorption 

Spectrometer) ส�ำหรับหำปริมำณสำรตะกั่วในบรรยำกำศ และใช้เครื่องวัดระบบกรำวิเมตริก (Gravimetric) 

ส�ำหรับฝุ่นรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM10) นอกจำกนั้นยังสำมำรถใช้วิธีอื่นซึ่งกรมควบคุมมลพิษให้

ควำมเห็นชอบได้

 ส�ำหรับสำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศ มีวิธีกำรเก็บตัวอย่ำง กำรตรวจวัด และเครื่องมือ

ตรวจวิเครำะห์ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2550) โดยใช้ถังเก็บตัวอย่ำง

อำกำศ (Canister) แล้วน�ำมำวิเครำะห์หำองค์ประกอบสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยด้วยเครื่องก๊ำซโครมำโตกรำฟี (GC 

และ GC/MS) ตำมวิธีกำรที่องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำก�ำหนด ส�ำหรับวิธีกำรตรวจวัด

สำรมลพิษทำงอำกำศด้วยวิธีมำตรฐำน สำมำรถสืบค้นได้จำกเวปไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) 

จำกประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติและรำชกิจจำนุเบกษำ

ภำพแสดงองค์ประกอบของกำรตรวจวัดก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์
โดยใช้เครื่องตรวจวัดระบบนันดีสเปอร์ซีฟอินฟรำเรดดีเทคชั่น

ภำพแสดงลักษณะภำยนอก
และภำยในของเครื่องวัดก๊ำซ
คำร์บอนมอนอกไซด์โดยใช้เครื่อง
ตรวจวัดระบบนันดีสเปอร์ซีฟ
อินฟรำเรดดีเทคชั่น
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4.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศด้วยวิธีอื่นๆ

 กำรติดตำมตรวจสอบสำรมลพิษในอำกำศ สำมำรถด�ำเนินกำรด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งหำกจะน�ำค่ำที่ได้มำเปรียบ

เทยีบกบัเกณฑ์มำตรฐำน จะต้องมกีำรรบัรองเทยีบเคยีงวธิกีำรนัน้ๆ กบัวธิมีำตรฐำน  ตวัอย่ำงวธิกีำรตดิตำมตรวจสอบ  

ที่อำจน�ำมำประยุกต์ใช้ในอนำคต ได้แก่

4.2.1 วิธีตรวจวัดโดยผ่ำนเส้นทำงเปิด (Open Path) หรือปิด (Close Path)

 วิธีตรวจวัดโดยผ่ำนเส ้นทำงเปิดที่ เป ็นที่รู ้จักกันในกำรตรวจวัดมลพิษทำงอำกำศ คือ FT-IR 

(Fourier Transform Infrared Spectrometer) และ DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) 

แต่อุปกรณ์ทั้งสองวิธีมีรำคำสูง สำมำรถตรวจวัดได้ดีเฉพำะในช่วงที่ก๊ำซค่ำควำมเข้มข้นสูง เช่น กรณีก๊ำซรั่วไหล 

จึงเหมำะส�ำหรับใช้ในกำรเฝ้ำระวัง แต่ยังไม่สำมำรถใช้เปรียบเทียบกับวิธีกำรมำตรฐำนได้

ภำพตัวอย่ำงอุปกรณ์ที่องค์กรเอกชนทดลองใช้ตรวจวัด
คุณภำพอำกำศที่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด เป็น Argos UV 
DOAS รุ่น HR2000 สำมำรถตรวจวัดก๊ำซได้ 12 ชนิด ได้แก่

ก๊ำซในกลุ่ม BTEX (รวมทั้งสิ้น 6 ชนิด), SO
2
, O

3
, H

g
, Cl

2
, 

NH
3
 และ 1-3 Butadiene ซึ่งมักใช้ส�ำหรับตรวจสอบ

กำรรั่วไหลในขั้นต้นเทำ่นั้น 

 เทคโนโลย ีDOAS เป็นวธิทีีส่ำมำรถตรวจวดัควำมเข้มข้นของก๊ำซทีม่ปีรมิำณน้อย ๆ  ในบรรยำกำศ  (Trace gases) 

โดยค�ำนวณค่ำควำมเข้มข้นของก๊ำซทีม่สีมบตัดิดูกลนืรงัสทีีค่วำมยำวคลืน่จ�ำเพำะจำกปรมิำณรงัสทีีถ่กูดดูกลนืไป  โดยทัว่ไป

ต้องมีกำรปล่อยรังสีช่วงควำมยำวคลื่นที่ตำมองเห็นถึงช่วงรังสียูวี UV แต่เดิมใช้หลอดไฟ Xenon-arc แต่ปัจจุบัน

มีกำรพัฒนำให้สำมำรถใช้แสงอำทิตย์หรือแสงทั่วไปเป็นแหล่งก�ำเนิดคลื่นแสง
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4.2.2 วิธีตรวจวัดแบบพำสซีฟแซมปลิงก์ 

(Passive Sampling)

 กำรตรวจวัดโดยวิธีมำตรฐำนในข้อ 4.1  

ส่วนใหญ่เป็นวิธีกำรที่ใช้อุปกรณ์ชักตัวอย่ำงอำกำศ

เพื่อเข้ำสู่ระบบวิเครำะห์ ซึ่งเป็นกำรตรวจวัดแบบ 

Active Sampling ซึ่งจ�ำเป็นจะต้องใช้กระแสไฟฟ้ำ 

และยังต้องกำรพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมระบบปรับ

อำกำศ ท�ำให้ไม่สะดวกที่จะใช้ติดตำมตรวจสอบ

คณุภำพอำกำศในบำงสถำนที ่ อกีทัง้ยงัมค่ีำใช้จ่ำยสงู

ในกำรซ่อมแซมดูแลและบ�ำรุงรักษำเครื่องมือ

 ท�ำให้เป็นข้อจ�ำกดัในกำรน�ำไปใช้เพือ่เฝ้ำระวงัปัญหำ

มลพิษทำงอำกำศในพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ซึ่งไม่มี

กระแสไฟฟ้ำเข้ำถึงได้สะดวก ดังนั้น จึงมีกำรพัฒนำ

วิธีกำรทำงเลือกในกำรเก็บตัวอย่ำงสำรมลพิษใน

อำกำศ โดยใช้วธิกีำรเกบ็ตวัอย่ำงอำกำศแบบพำสซฟี

แซมปลิงก์ (Passive Sampling) ซึ่งเป็นวิธีกำรที่ไม่

ต้องใช้อุปกรณ์ชักตัวอย่ำงอำกำศ แต่อำศัยกำรแพร่

ผ่ำนของโมเลกุลก๊ำซ อุปกรณ์มีขนำดเล็ก สะดวกใน

กำรน�ำไปติดตั้งในสถำนที่ต่ำงๆ มีรำคำถูกกว่ำ และ

สำมำรถน�ำอุปกรณ์บำงส่วนกลับมำใช้ซ�้ำได้ วิธีกำร

นี้จึงมีแนวโน้มที่จะเหมำะสมส�ำหรับกำรตรวจวัด

ในระดับชุมชน ส�ำหรับประเทศไทย ได้มีกำรน�ำเข้ำ

อุปกรณ์พำสซีฟแซมปลิงค์จำกต่ำงประเทศเพื่อใช้

ในงำนวจิยัและพฒันำส�ำหรบัตรวจวดัก๊ำซไนโตรเจน

ไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน แต่ใน

ปัจจุบันได้มีนักวิจัยไทยในหลำยมหำวิทยำลัยได้

ริเริ่มพัฒนำชุดอุปกรณ์ที่ผลิตเอง และอยู่ระหว่ำง

ทดสอบกำรใช้งำนเทียบกับวิธีกำรมำตรฐำน เพื่อใน

อนำคตเรำอำจจะสำมำรถน�ำวิธีกำรตรวจวัดที่รำคำ

ประหยัดนี้ไปใช้เฝ้ำระวังปัญหำมลพิษทำงอำกำศใน

ชุมชนต่ำงๆ ทั่วประเทศได้ 

ภำพแสดงอุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงอำกำศแบบ Passive sampling 
ยี่ห้อ Ogawa (ที่มำ: Ogawa & Company, 1998)

ภำพแสดงอุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงอำกำศ
แบบ Passive sampling ที่พัฒนำขึ้นโดยนักวิจัยไทย
จำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร
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 ระบบกำรตดิตำมตรวจสอบคณุภำพอำกำศในบรรยำกำศของประเทศไทยจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ 

1) ติดตำมตรวจสอบสภำพปัญหำมลพิษทำงอำกำศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่ำงๆ ของประเทศไทย 2) เพื่อเฝำ้ระวังสภำพ

ปัญหำและศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของคุณภำพอำกำศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่ำงๆ อันจะเป็นข้อมูลส�ำคัญที่จะน�ำไปใช้ใน

กำรก�ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ กำรลดและป้องกนัปัญหำทีเ่กดิขึน้หรอือำจจะเกดิขึน้ และใช้เป็น

ข้อมลูในกำรประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนและคำดกำรณ์สภำพกำรเปลีย่นแปลงของคณุภำพอำกำศในบรรยำกำศทีเ่กดิขึน้ 

โดยได้เริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่ พ.ศ.2520 เป็นต้นมำ

 ระบบเครอืข่ำยกำรตดิตำมตรวจสอบคณุภำพอำกำศในบรรยำกำศของประเทศไทย ซึง่ด�ำเนนิกำรโดย

กรมควบคุมมลพิษ แบ่งเป็น 2 ส่วน

1. สถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ (Ambient Air Monitoring Stations) 

        ประกอบด้วยสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศแบบกึ่งถำวร (สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ถ้ำจ�ำเป็น) และหน่วยตรวจ

วัดคุณภำพอำกำศแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) โดยติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลไปยังกรมควบคุมมลพิษ

2. ระบบจัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูล

 เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เดิมมีซอฟท์แวร์หลัก คือ AIRVIRO ซึ่งได้รับควำมอนุเครำะห์จำกรัฐบำลสวีเดน 

และในปัจจบุนัได้มกีำรพฒันำซอฟท์แวร์ขึน้เองภำยในประเทศเพือ่ให้เหมำะสมกบักำรใช้งำนมำกขึน้ สำมำรถใช้เรยีก

ข้อมลูหรอื ระบบฐำนข้อมลู ทำงภมูศิำสตร์และแหล่งก�ำเนดิมลพษิ และแบบจ�ำลองทำงคณติศำสตร์ส�ำหรบัประเมนิกำร

แพร่กระจำยของสำรมลพิษทำงอำกำศ โดยมีศูนย์ควบคุมส่วนกลำง ตั้งอยู่ที่ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหำนคร 

4.3 ระบบเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ภำพสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ

ซึ่งมีกลไกกำรประมวลข้อมูลทั้งหมดด้วย AIRVIRO 

และใช ้กำรควบคุมผ ่ำนระบบโทรศัพท์เรียกข ้อมูล

จำกสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศที่ตั้งอยู่ ในที่ต่ำง ๆ 

ทั่วประเทศไทย จ�ำนวน 57 แห่ง  (ข้อมูล ณ ปี 2553) 

รวมทั้งสถำนีตรวจวัดสภำพอำกำศทำงอุตุนิยมวิทยำอีก 

5 แห่ง เพื่อท�ำให้ทรำบสถำนกำรณ์คุณภำพอำกำศและ

ภำวะมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่ต่ำง ๆ ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

(Real-time Monitoring) และสำมำรถใช้พยำกรณ์

สถำนกำรณ์ภำวะมลพิษได้ในระดับหนึ่ง 
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4.4 รายละเอียดของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 โครงสร้ำงของสถำนีฯ เป็นตู้คอนเทนเนอร์  ขนำดโดยประมำณกว้ำง 3 เมตร ยำว 4 เมตร สูง 2.4 เมตร 

ตั้งอยู่บนฐำนคอนกรีตขนำดประมำณกว้ำง 5 เมตร ยำว 5 เมตร  

 สถำนีฯ ที่ท�ำกำรติดตั้งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ สถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศในชุมชน ซึ่งจะอยู่ห่ำงจำก

ถนนหลกัประมำณ 50 เมตร ขึน้ไปเพือ่ตรวจวดัคณุภำพอำกำศในพืน้ทีท่ัว่ไปหรอืเป็นตวัแทนของพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่ง

ที่พักอำศัย และสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศริมเส้นทำงจรำจร (Road Side) อยู่ริมถนนหรือห่ำงจำกถนนหลัก

ไม่เกิน 10 เมตร เพื่อตรวจวัดคุณภำพอำกำศของพื้นที่ริมถนน

สถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศ
ในชุมชน

สถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศ
ริมเส้นทำงจรำจร
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• พื้นที่ที่ใช้ติดตั้งสถำนีฯ (เฉพำะสถำนีฯ ในชุมชน) ต้องเป็นพื้นที่เปิด หรือ ค่อนข้ำงโล่ง 

• พื้นที่ข้ำงสถำนีฯ จะติดตั้งเสำส�ำหรับติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภำพอำกำศทำงอุตุนิยมวิทยำ ซึ่งมีควำมสูง

ประมำณ 10 เมตร คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอำกำศ จ�ำนวน 2 เครื่อง และอำจจะติดตั้งรั้วโดยรอบสถำนีฯ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของสถำนที่  โดยตรวจวัดสภำพอำกำศด้ำนอุตุนิยมวิทยำดังต่อไปนี้

 o ควำมเร็วของกระแสลม 

 o ทิศทำงของกระแสลม 

 o อุณหภูมิของอำกำศ 

 o ปริมำณกำรแผ่รังสีของแสงจำกดวงอำทิตย์ และแหล่งอื่นๆ 

 o ควำมดันของบรรยำกำศ 

 o ปริมำณน�้ำฝน 

• กำรก่อสร้ำงสถำนฯี และกำรตดิตัง้เครือ่งตรวจวดัคณุภำพอำกำศและอปุกรณ์ จะด�ำเนนิกำรโดยบรษิทัทีป่รกึษำ

ที่มีควำมช�ำนำญเป็นพิเศษ และต้องเป็นไปตำมข้อก�ำหนดในกำรก่อสร้ำง โดยได้รับกำรรับรองจำกวิศวกรอย่ำง

ถูกต้อง 

• บนหลังคำสถำนีฯ จะติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยำกำศ จ�ำนวน 1-2 เครื่อง อุปกรณ์ชักตัวอย่ำง

อำกำศ (Sampling probe)  เครื่องวัดปริมำณน�้ำฝน และไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียง (มีบำงสถำนี) โดย

มีควำมสูงเฉลี่ยจำกพื้นหลังคำสถำนีฯ ประมำณ 1.5 เมตร 

• ภำยในสถำนีฯ มีกำรติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภำพอำกำศและอุปกรณ์ เครื่องตรวจวัดสภำพอำกำศทำง

อุตุนิยมวิทยำ เครื่องวัดระดับเสียง(มีบำงสถำนี)  และเครื่องวิเครำะห์รวมถึงบันทึกผลกำรตรวจวัดฯ ซึ่งมีระบบ

กำรท�ำงำนแบบอัตโนมัติ  ซึ่งภำยในสถำนีฯ ต้องมีกำรควบคุมอุณหภูมิให้เหมำะสมต่อกำรท�ำงำนของเครื่องมือ

ตำมค�ำแนะน�ำจำกผู้ผลิต

• สำรมลพิษในบรรยำกำศที่ท�ำกำรตรวจวัดฯ ประจ�ำสถำนีฯ ประกอบด้วย 

 o ฝุ่นละออง  ได้แก่

  ● ฝุ่นละอองขนำดใหญ่ตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมำ (TSP) โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่ำงแบบกึ่งอัต

โนมัติชนิดไฮโวลุม (High Volume Air Sampler)

  ● ฝุน่ละอองขนำดเลก็ตัง้แต่ 10 ไมครอนลงมำ โดยใช้เครือ่งเกบ็ตวัอย่ำง PM10 แบบกึง่อตัโนมตัิ

ชนดิไฮโวลมุ หรอื เครือ่งเกบ็ตวัอย่ำง PM10 แบบอตัโนมตัชินดิรงัสเีบต้ำ หรอื ชนดิทอีอม (Tapered Element 

Oscillating Microbalance: TEOM)

  ● ฝุ่นละอองขนำดเล็กตั้งแต่ 2.5 ไมครอนลงมำ (PM2.5) โดยใช้เครื่องเก็บตัวอยำ่งแบบ

อัตโนมัติ หรือ กึ่งอัตโนมัติ

 o ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่ำงแบบอัตโนมัติ

 o ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่ำงแบบอัตโนมัติ

 o ก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน  (NO NO
2 
NO

x
) โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่ำงแบบอัตโนมัติ

 o ก๊ำซไฮโดรคำร์บอน โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่ำงแบบอัตโนมัติ

 o ก๊ำซโอโซน โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่ำงแบบอัตโนมัติ
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ภำพแสดงเครื่องเก็บตัวอย่ำงฝุ่นละอองแบบ High Volume Air Sampler ส�ำหรับเก็บตัวอย่ำงฝุ่นละอองชนิด TSP (ซ้ำย) 
และ PM10 (กลำง) แบบกึ่งอัตโนมัติ  และกำรติดตั้งบริเวณริมถนน (ขวำ)

ภำพแสดงเครื่องมือตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศที่ติดตั้งภำยในสถำนีฯ ในภำพประกอบด้วยเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง
ขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอนชนิดรังสีเบต้ำ และเครื่องวัดปริมำณก๊ำซในบรรยำกำศ  

ภำพแสดงเครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยำซึ่งติดตั้งที่สถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศ  ภำพซ้ำยคือ อุปกรณ์วัดควำมเร็ว และ
ทิศทำงลม  ภำพขวำคือ  อุปกรณ์วัดปริมำณน�้ำฝน(ซำ้ย) ท่อชักตัวอย่ำงอำกำศ อุปกรณ์วัดควำมชื้น อุณหภูมิ และควำมดัน
บรรยำกำศ (ขวำ)
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4.5 ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI)

 ดัชนีคุณภำพอำกำศ หรือ AQI เป็นกำรรำยงำนข้อมูลคุณภำพอำกำศในรูปแบบที่งำ่ยต่อควำมเขำ้ใจของ

ประชำชนทัว่ไป เพือ่เผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ให้สำธำรณชนได้รบัทรำบถงึสถำนกำรณ์มลพษิทำงอำกำศในแต่ละพืน้ที่

ว่ำอยู่ในระดับใด มีผลต่อสุขภำพหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภำพอำกำศเป็นรูปแบบสำกลที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในหลำย

ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มำเลยเซีย และประเทศไทย เป็นต้น

 ดัชนีคุณภำพอำกำศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย ค�ำนวณโดยเทียบจำกมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ 

โดยทั่วไปของสำรมลพิษทำงอำกำศ 5 ประเภท ได้แก่ กำ๊ซโอโซนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง กำ๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 

ชั่วโมง กำ๊ซคำร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 

10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภำพอำกำศที่ค�ำนวณได้ของสำรมลพิษทำงอำกำศประเภทใดมีค่ำสูงสุด 

จะใช้เป็นดัชนีคุณภำพอำกำศของวันนั้น

 ดัชนีคุณภำพอำกำศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือตั้งแต่ 0 ถึง มำกกว่ำ 300 ซึ่งแต่ละระดับจะใช้

สเีป็นสญัลกัษณ์เปรยีบเทยีบระดบัของผลกระทบต่อสขุภำพอนำมยั (ดงัภำพ) โดยดชันคีณุภำพอำกำศ 100 จะมค่ีำ

เทียบเท่ำกับมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป หำกดัชนีคุณภำพอำกำศมีค่ำสูงเกินกวำ่ 100 แสดง

ว่ำค่ำควำมเข้มข้นของมลพษิทำงอำกำศมค่ีำเกนิมำตรฐำนและคณุภำพอำกำศในวนันัน้จะเริม่มผีลกระทบต่อสขุภำพ

อนำมัยของประชำชน

สัญลักษณ์ AQI ควำมหมำย สีที่ใช้ แนวทำงกำรป้องกันผลกระทบ

0 - 50 คุณภำพดี ฟ้ำ ไม่มีผลต่อสุขภำพ

 51 - 100 คุณภำพปำนกลำง เขียว ไม่มีผลต่อสุขภำพ

101 - 200
มีผลกระทบ
ต่อสุขภำพ

เหลือง
ผูป่้วยโรคทำงเดนิหำยใจ ควรหลกีเลีย่งกำรออกก�ำลงักำย
ภำยนอกอำคำร บคุคลทัว่ไป โดยเฉพำะเดก็และผูส้งูอำยุ 

ไม่ควรท�ำกิจกรรมภำยนอกอำคำรเป็นเวลำนำน

201 -300
มีผลกระทบต่อ
สุขภำพมำก

ส้ม
ผู้ป่วยโรคทำงเดินหำยใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรม
ภำยนอกอำคำร บุคคลทั่วไป โดยเฉพำะเด็กและ
ผู้สูงอำยุ ควรจ�ำกัดกำรออกก�ำลังภำยนอกอำคำร

> 300 อันตรำย แดง
บุคคลทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงกำรออกก�ำลังภำยนอกอำคำร 

ส�ำหรับผู้ป่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจ 
ควรอยู่ภำยในอำคำร

ภำพแสดงเกณฑ์ดัชนีคุณภำพอำกำศส�ำหรับประเทศไทย
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4.6 จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

 จอแสดงผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ เป็นจอแสดงผลที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ

ในบรรยำกำศที่ได้จำกสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศที่ติดตั้งอยู่ตำมบริเวณต่ำงๆ และเป็นกำรเฝ้ำระวังผลกระทบ

คณุภำพอำกำศต่อสขุภำพอนำมยัของประชำชนในพืน้ที ่โดยข้อมลูจะถกูรำยงำนผลเป็นค่ำตรวจวดัรำยพำรำมเิตอร์ 

หรือรำยงำนเป็นค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศ (AQI) เพื่อให้ง่ำยต่อควำมเขำ้ใจของประชำชนที่สัญจรผ่ำนไปมำในพื้นที่ที่

จอแสดงผลติดตั้งอยู่ จอแสดงผลนี้จะรำยงำนผลข้อมูลคุณภำพอำกำศของสถำนีตรวจวัดเป็นรำยชั่วโมง แยกตำม

รำยพำรำมิเตอร์ โดยจะมีกำรหมุนเวียนกำรแสดงผลกำรตรวจวัดของแต่ละสถำนีตำมช่วงเวลำที่ก�ำหนด 

1. ข้อมูลคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศจำกสถำนีตรวจวัดต่ำงๆ

 

2. ข้อมูลจำกสถำนีเข้ำสู่ศูนย์ข้อมูลเพื่อประมวลผล

3. ค�ำนวณจำกค่ำควำมเข้มข้นของสำรมลพิษเป็นค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศ

4. ค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศถูกส่งไปยังจอแสดงผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ

และน�ำเสนอในรูปแบบที่ควำมสวยงำมและงำ่ยต่อควำมเข้ำใจ

ถูกดึงผ่ำนระบบสื่อสำร

ถูกส่งผ่ำนระบบสื่อสำร

กำรท�ำงำนของจอแสดงผล

ภำพแสดงตัวอย่ำงจอแสดงผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ



39

5  เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

 ในกำรประเมนิกำรแพร่กระจำยของมลพษิทำงอำกำศเพือ่ดผูลกระทบของมลพษิและทศิทำงสูผู่ร้บัและสิง่

แวดล้อมนั้น กำรใช้โมเดล หรือ แบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical Model) เป็นเครื่องมือส�ำคัญอย่ำง

หนึ่งที่ควรน�ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพอำกำศที่ใช้อธิบำยเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของระบบภำวะมลพิษ

อำกำศทั้งสำมส่วนคือ แหล่งก�ำเนิดสำรมลพิษ อำกำศหรือบรรยำกำศ และผู้รับผลเสียหรือผลกระทบ ซึ่งในกำรจัด

ท�ำแบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์ นอกจำกจะใช้ข้อมูลปริมำณก๊ำซและฝุ่นละอองจำกกำรตรวจวัดด้วยเครื่องมือซึ่ง

ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกลแล้ว จ�ำเป็นต้องมีองค์ประกอบทำงด้ำนอุตุนิยมวิทยำเขำ้มำเกี่ยวข้องด้วย เช่น 

ทิศทำงและควำมเร็วลม ควำมชื้นในบรรยำกำศ อุณหภูมิบรรยำกำศ ปริมำณรังสีดวงอำทิตย์ เป็นต้น

5.1 การแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ
 กำรแพร่กระจำยของมลพิษทำงอำกำศนั้น มีตัวก�ำหนดส�ำคัญคือปัจจัยที่เรียกว่ำ ‘เสถียรภำพของ

บรรยำกำศ’ (Atmospheric stability) ควำมหมำยคือกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตำมควำมสูง ซึ่งโดยปกติ

อำกำศเย็นลงเมื่อห่ำงพื้นดินสูงขึ้นไป เว้นแต่เมื่อได้รับควำมร้อนจำกกระบวนกำรแผ่รังสีโดยสภำพภูมิประเทศที่

ดูดกลืนรังสีแสงอำทิตย์ แล้วคำยควำมร้อนออกมำด้วยอัตรำต่ำงๆ กัน หรือเกิดจำกอิทธิพลของควำมกดอำกำศ 

ตวัอย่ำงของอทิธพิลของเสถยีรภำพของบรรยำกำศต่อกำร

แพร่กระจำยมลพิษจำกปำกปล่องแสดงดังภำพดำ้นขวำ 

สังเกตรูปทรงของพวยอำกำศสัมพัทธ์กับควำมสูงของ

ปล่องกบักำรลดลงหรอืเพิม่ขึน้ของอณุหภมูติำมควำมสงู

ที่ระดับตำ่งๆ กัน ตำมเส้นกรำฟด้ำนซ้ำยมือ

ภำพแสดงกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตำมควำมสูงตำมกรำฟ 
(ซ้ำย) แกนนอนคืออุณหภูมิ แกนตั้งคือควำมสูง เสถียรภำพของ
บรรยำกำศก�ำหนดรูปร่ำงของมลพษิทีอ่อกจำกปำกปล่อง (ขวำ) ซึง่
บ่งบอกกำรแพร่กระจำยมลพิษ กรณีที่มักเป็นปัญหำคือ ข้อ (e) 
ฟูมิเกชั่น (Fumigation) (ภำพจำก T.K. Oke, Boundary Layer 
Climate,1987)

 ตวัอย่ำงเช่น ในฤดหูนำวของประเทศไทย ปกติ

จะมีสภำพควำมกดอำกำศสูงแผ่ก�ำลังมำจำกผืนทวีป

เอเชียทำงใต้ของจีน อิทธิพลนี้ท�ำให้อำกำศเย็นปกคลุม

หุบเขำซึ่งภำยในมักมีอำกำศอุ่นกว่ำ เนื่องจำกกำรกักเก็บควำมร้อนจำกช่วงกลำงวันของหุบเขำ หำกมีแหล่งก�ำเนิด

มลพษิภำยในหบุเขำ สำรมลพษิจะไม่สำมำรถฟุง้กระจำยออกไปนอกพืน้ทีเ่นือ่งจำกถกูอำกำศเยน็เหนอืหบุเขำกดทบัเอำไว้ 

ท�ำให้สำรมลพษิสะสมจนมคีวำมเข้มข้นสงูและเป็นอนัตรำยต่อมนษุย์ พชื สตัว์ทีอ่ำศยัอยูใ่ต้ลม ภำยในบรเิวณเดยีวกนั 

ดงัเหตกุำรณ์ทีป่รำกฏรอบโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ จงัหวดัล�ำปำง ปัญหำหมอกควนัและไฟป่ำทีก่่อให้เกดิปัญหำมลพษิในแอ่ง

เชยีงใหม่-ล�ำพนู หรอืแม้แต่กำรทีม่ลพษิไม่สำมำรถแพร่กระจำยในช่วงฤดหูนำวในพืน้ทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอน เช่น เมือ่มี

กำรเผำในที่โล่งในฤดูหนำวก็มักจะเห็นว่ำ กลุ่มควันไม่ฟุ้งกระจำย และสะสมเรี่ยอยู่ที่พื้น เมื่อตรวจวัดปริมำณ

ฝุ่นละอองขนำดเล็กพบว่ำมีปริมำณสูงต่อเนื่องหลำยวัน



40

ภำพแสดงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกำรเปลีย่นแปลง
อณุหภมูติำมระดบัควำมสงู กบักำรกระจำยตวัของ
ก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ กรณเีกดิขึน้ทีโ่รงไฟฟ้ำ
แม่เมำะ จงัหวดัล�ำปำง

ภำพแสดงปัญหำมลพษิทำงอำกำศเกดิจำกควำมแตกต่ำงของเสถยีรภำพของบรรยำกำศเหนอืผวิดนิทีต่่ำงกนัระหว่ำงชำนเมอืงกบัตวัเมอืง 
สมัพนัธ์กบัทีต่ัง้ของแหล่งก�ำเนดิมลพษิ (ดดัแปลงจำก T.K. Oke, Boundary Layer Climate, 1987)

 สภำวะทีเ่ป็นปัญหำส�ำหรบัมลพษิทำงอำกำศทีบ่่อยครัง้ต้องใช้โมเดลหรอืแบบจ�ำลองคณติศำสตร์เข้ำมำช่วย 

คอื กรณเีมือ่เกดิสภำพทีเ่รยีกว่ำ “ฟมูเิกชัน่” (Fumigation)  ซึง่ปัญหำมลพษิทำงอำกำศเกดิจำกควำมแตกต่ำงของ

เสถยีรภำพของบรรยำกำศเหนอืผวิดนิทีต่่ำงกนัเนือ่งจำกสมบตักิำรดดูกลนืและคำยควำมร้อนทีแ่ตกต่ำงกนัของพืน้ผวิ

ที่แตกต่ำงกัน ตัวอย่ำงเช่น กรณีที่มีโรงงำนอยู่รอบเขตเมือง ปล่องโรงงำนที่อยู่เหนือลมระบำย ปล่อยสำรมลพิษ

ควำมเข้มข้นสูงที่ลอยอยู่ในสภำพบรรยำกำศเสถียร (Fanning) เนื่องจำกอำกำศในเมืองมักจะอุ่นกว่ำอำกำศ

รอบนอกเมือง ลมจึงพัดพำมลพิษจำกนอกเมืองเข้ำในเมือง เป็นผลให้เกิดสภำพฟูมิเกชั่นขึ้น เนื่องจำกสำรมลพิษ

ถกูดงึลงสูพ่ืน้ดนิในเขตเมอืงซึง่มอีณุหภมูสิงูกว่ำ สำรมลพษิยงัรวมตวักบักำรระบำยมลพษิจำกปล่องโรงงำนทีอ่ยูท่ำงใต้ลม 

เนือ่งจำกอำกำศนอกเมอืงทีเ่ยน็ด้ำนล่ำง สำรมลพษิอำจจะไม่ตกสูพ่ืน้ดนิทนัทแีละเกดิกำรแพร่กระจำยแบบ Lofting  ดงัภำพ

การแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่น

ทิิศทางลม

การแพรเปนรูปพัด (ในแนวระนาบ)

การแพรแบบลอฟทิ่ง

พื้นที่ชนบทชนบทนอกเมือง ในเมือง

มลพิษจากในเมือง

การแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่นการแพรแบบฟูมิเกชั่น

มลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมือง

การแพรแบบลอฟทิ่ง

มลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมืองมลพิษจากในเมือง

การแพรแบบลอฟทิ่ง

 ในอกีบำงกรณ ีสภำวะฟมูเิกชัน่กอ็ำจเกดิขึน้ทีบ่รเิวณชำยฝ่ังทะเล ทัง้นีเ้ป็นเพรำะควำมแตกต่ำงของอณุหภมูิ

ผิวน�้ำทะเลที่มีสมบัติกำรดูดกลืนและคำยควำมร้อนได้ช้ำกว่ำพื้นดิน ดังตัวอย่ำงในภำพด้ำนล่ำง ในเวลำเช้ำที่ลมพัด

เข้ำหำฝั่งเนื่องจำกพื้นดินร้อนขึ้นได้เร็วกว่ำพื้นน�้ำ ท�ำให้เกิดลมทะเล นอกจำกจะเกิดลมทะเลแล้วยังท�ำให้เกิดควำม

ไม่มีเสถียรภำพของบรรยำกำศเหนือพื้นดินใต้ลม สภำพฟูมิเกชั่นจึงเกิดขึ้นเมื่อสำรมลพิษจำกปล่องโรงงำนที่ตั้งอยู่

ตรงชำยฝั่งทะเลลอยอยู่ด้วยควำมเข้มข้นสูงในระดับปำกปล่อง และถูกพัดพำเข้ำสู่ฝั่ง เมื่อมำปะทะกับรอยต่อช่วง

ที่เกิดกำรแปรผกผันของอุณหภูมิตำมควำมสูงท�ำให้เกิดสภำวะฟูมิเกชั่น ส่งผลให้สำรมลพิษถูกดึงลงสู่พื้นดินด้วย

ควำมเข้มข้นที่สูงและอำจเป็นอันตรำยต่อผู้ที่อำศัยลึกเข้ำมำในชำยฝั่งได้  



41

ภำพแสดงปัญหำมลพิษทำงอำกำศเกิดจำกควำมแตกต่ำงของเสถียรภำพของบรรยำกำศเหนือผิวดินที่ต่ำงกันระหว่ำงพื้นน�้ำกับพื้นดิน 
สัมพันธ์กับที่ตั้งของแหล่งก�ำเนิดมลพิษที่อยู่ตรงรอยต่อชำยฝังทะเล (ดัดแปลงจำก T.K. Oke, Boundary Layer Climate, 1987)

พื้นน้ำ
พื้นดิน

ทิศทางลม
กลุมควันดานบน

การแพรเปนรูปพัด

พื้นดินพื้นดินพื้นดินพื้นดิน

กลุมควันดานบนกลุมควันดานบนกลุมควันดานบน
การแพรเปนรูปพัดการแพรเปนรูปพัดการแพรเปนรูปพัดการแพรเปนรูปพัด

การแพรแบบฟูมิเกชั่น

การแพรแบบลูป

กำแพงของควัน

การแพรแบบลูป

5.2 โมเดลที่ใช้ท�านายมลพิษทางอากาศ
 แบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์หรือโมเดลที่ใช้ท�ำนำยมลพิษในขณะที่มีกำรแพร่กระจำยในบรรยำกำศนั้น 
มีควำมเกี่ยวข้องกับสภำพอำกำศหรือที่เรียกว่ำ อุตุนิยมวิทยำของมลพิษทำงอำกำศโดยตรง ปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
ควำมเร็วลม ทิศทำงลม อุณหภูมิ ควำมชื้น รังสีแสงอำทิตย์ ปัจจัยเหล่ำนี้เป็นตัวก�ำหนดทิศทำงกำรแพร่กระจำย 
ควำมเข้มข้น และควำมเรว็ในกำรเปลีย่นรปูของสำรมลพษิทำงอำกำศ เช่น ก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์เปลีย่นเป็นซลัเฟต
หรือฝนกรด หรือก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ท�ำปฏิกิริยำรวมตัวกับสำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำยกลำยเป็นก๊ำซโอโซน
ซึ่งต้องอำศัยรังสีแสงอำทิตย์

ภำพแสดงแบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์แสดงกำรกระจำยตัวของก๊ำซโอโซนในชั้นบรรยำกำศโทรโพสเฟียร์ที่เกิดจำก
มวลอำกำศพัดพำสำรตั้งต้นท�ำปฏิกิริยำและส่งผ่ำนมลพิษข้ำมมหำสมุทรจำกทวีปเอเชีย (ฝังซ้ำยของภำพ) ไปยัง
ทวปีอเมรกิำเหนอื (ฝังขวำของภำพ) ในช่วงระหว่ำงวนัที ่21 – 22 เมษำยน ปี ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2548) ทีค่�ำนวณโดย
แบบจ�ำลอง CMAQ (Community Multiscale  Air Quality Model) ในภำพจะเห็นควำมสัมพันธ์ของสภำพ
อุตุนิยมวิทยำกับกำรแพร่กระจำยมลพิษ (ภำพจำก Adel Hanna, CMAS Center)
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6  วิกÄติการณ์อากาศพิษรอบโลก

 ในอดีตที่ผ่ำนมำ ได้เกิดผลกระทบจำกปัญหำมลพิษทำงอำกำศในหลำย ๆ ประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

มลพิษทำงอำกำศจำกกำรกระท�ำของมนุษย์ เช่น ในประเทศที่มีกำรพัฒนำทำงด้ำนอุตสำหกรรมและกำรคมนำคม

อย่ำงรวดเร็ว ท�ำให้มีกำรปล่อยมลพิษจ�ำนวนมำกสู่สิ่งแวดล้อม โดยในระยะแรก ๆ ยังไม่มีกำรควบคมุกำรระบำย

มลพษิก่อนปล่อยสูส่ิง่แวดล้อม ท�ำให้เกดิผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของมนุษย์ ทัศนวิสัย สิ่งก่อสร้ำง ระบบนิเวศน์

และผลผลติทำงกำรเกษตร ซึง่เหตกุำรณ์มลพษิทำงอำกำศทีส่่งผลกระทบอย่ำงรนุแรงทีส่�ำคญั ได้แก่ ลอนดอนสมอ็ค  

ลอสแองเจิลลิสโฟโตเคมิคอลสม็อค  ปัญหำผลกระทบจำกฝนกรด และปัญหำมลพิษในประเทศอุตสำหกรรมอย่ำง

ประเทศจีน นอกจำกนี้ยังมีปัญหำมลพิษทำงอำกำศจำกเหตุกำรณ์ธรรมชำติ เช่น กรณีกำรระเบิดของภูเขำไฟใน

ประเทศไอซ์แลนด์ หรือกำรเกิดไฟป่ำในรัสเซีย ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้ำง จึงได้

รวบรวมไว้เป็นแนวทำงในกำรศกึษำเพือ่ให้เกดิควำมเข้ำใจ ตระหนกัถงึปัญหำ เพือ่เป็นแนวทำงในกำรป้องกนั เฝ้ำระวงั 

และแก้ไขปัญหำเหล่ำนี้ที่อำจเกิดขึ้นได้ในประเทศเรำได้เช่นกัน

 ดังที่ได้อธิบำยถึงปัจจัยต่ำงๆ โมเดลที่ใช้ท�ำนำยมลพิษนั้น อันที่จริงคือกำรจ�ำลองภำพควำมจริง โมเดล
ไม่ได้จ�ำลองเอำทุกรำยละเอียดของควำมจริง แต่น�ำมำเฉพำะควำมจริงทำงวิทยำศำสตร์ที่เพียงพอต่อกำรจ�ำลอง
สถำนกำรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำร โมเดลอำจหมำยรวมถึงกำรย่อส่วนสิ่งปลูกสร้ำงแล้วจ�ำลอง
เหตุกำรณ์นั้น แต่โดยมำกเรำนิยมใช้โมเดลที่เรียกว่ำ แบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์ ซึ่งสร้ำงจำกสมกำรควำมสัมพันธ์
ทำงฟิสิกส์และเคมีของบรรยำกำศ
 
 ปกติแล้วกำรใช้แบบจ�ำลองจะมีขั้นตอนต่ำงๆ เช่น กำรเตรียมข้อมูล โดยทั่วไปได้แก่ อัตรำกำรระบำยสำร
มลพิษ ลักษณะทำงกำยภำพที่ตั้งของแหล่งก�ำเนิด สภำพภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษำ สภำพอุตุนิยมวิทยำของพื้นที่ 
และควำมเข้มข้นพืน้หลงั (Background pollutant concentration) ของสำรมลพษิในพืน้ที ่จำกนัน้เป็นกำรน�ำเข้ำ

ข้อมลูและใช้โปรแกรมคณติศำสตร์เพื่อ่ประมวลผล ผลลพัธ์ทีไ่ด้จงึถกูน�ำไปวเิครำะห์ ก่อนทีจ่ะอธบิำยและให้ค�ำตอบ

ที่ต้องกำร
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6.1 ลอนดอน สมçอค (London smog)

 สมอ็ค  (Smog) คอืค�ำเชือ่มระหว่ำงค�ำว่ำสโมค (Smoke/ควนั) และฟอก (Fog/หมอก) ในภำษำองักฤษ 

เนือ่งจำกกำรเกดิสมอ็คจะเกดิขึน้เมือ่มกีำรปล่อยมลพษิและผลจำกสภำพอำกำศท�ำให้เกดิมลพษิทำงอำกำศในรปูของ

หมอกมลพษิปกคลมุในพืน้ทีท่ีร่บัผลกระทบ  

 ในระยะแรกทีก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ มกีำรใช้เชือ้เพลงิจำกไม้ และต่อมำได้เปลีย่นมำใช้ถ่ำนหนิเป็นเชือ้

เพลงิในภำคอตุสำหกรรม โดยยงัไม่มกีำรควบคมุกำรปล่อยมลพษิ ในช่วงดงักล่ำวมรีำยงำนว่ำเกดิปัญหำผลกระทบจำก

ฝุน่ทีเ่รยีกว่ำเถ้ำด�ำ (Black soot) ซึง่เกดิจำกกำรเผำไหม้ถ่ำนหนิ ท�ำควำมสกปรกให้กบัสิง่ก่อสร้ำงส�ำคญั ๆ เช่น โบสถ์

เซนต์ปอล (St. Paul’s) และอำคำรต่ำง ๆ  โดยพบว่ำต้องท�ำกำรทำสอีำคำรใหม่ทกุ 3 ปี เนือ่งจำกกำรสะสมของฝุน่บน

ผนงัอำคำรเหล่ำนัน้

 ในปี ค.ศ. 1873 (พ.ศ. 2416) มรีำยงำนว่ำประชำชนในกรงุลอนดอน เสยีชวีติมำกถงึ 268 คนจำกโรคทีเ่กีย่ว

กบัปอดอนัเนือ่งจำกหมอกควนัซึง่ขณะนัน้ยงัไม่มกีำรศกึษำสำเหต ุหลงัจำกนัน้ในเดอืนมกรำคมปีถดัมำ ประชำชน 592 

คนในเมอืงแมนเชสเตอร์และเซลฟอร์ด เสยีชวีติจำกปัญหำมลพษิทำงอำกำศ 

 ในศตวรรษที ่19 มกีำรออกกฎหมำยควบคมุกำรปล่อยมลพษิทีเ่รยีกว่ำ “Smoke abatement laws” แต่

กำรบงัคบัใช้ยงัไม่มปีระสทิธภิำพเนือ่งจำกยงัขำดแคลนเทคโนโลยใีนกำรควบคมุและก�ำจดัมลพษิทีม่ปีระสทิธภิำพ โดย

พบว่ำเกดิปัญหำหมอกควนัปกคลมุเมอืงบ่อยครัง้
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 จนกระทัง่ในเดอืนธนัวำคมปี ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) เกดิเหตกุำรณ์หมอกควนัปกคลมุเมอืงลอนดอนเป็น

เวลำ 5 วนัโดย 10 วนัให้หลงัมคีนตำยถงึ 4,000 คนจำกอำกำรหอบหดืและโรคเกีย่วกบัหวัใจ และในเดอืนมกรำคมปี 

ค.ศ. 1956 (พ.ศ. 2499) เกดิหมอกควนัปกคลมุเมอืงอกีครัง้และมคีนตำย 1,000 คน 

 ในปีเดยีวกนักฎหมำยอำกำศสะอำด (Clean Air Act) ได้ผ่ำนควำมเหน็ชอบของรฐัสภำ และพบว่ำปัญหำ

มลพษิดงักล่ำวเกดิจำกกำรใช้ถ่ำนหนิคณุภำพต�ำ่เพือ่ผลติไฟฟ้ำส�ำหรบัเครือ่งท�ำควำมร้อนในช่วงฤดหูนำว ท�ำให้เกดิ

กำรออกกฎหมำยควบคมุกำรปล่อยควนัจำกกำรเผำถ่ำนหนิดงักล่ำวและได้ก�ำหนดให้ใช้ถ่ำนหนิคณุภำพดมีำเป็นเชือ้

เพลงิทดแทน ท�ำให้สถำนกำรณ์คณุภำพอำกำศดขีึน้ 

 นอกจำกเหตกุำรณ์ในประเทศองักฤษแล้วยงัพบรำยงำนในลกัษณะเดยีวกนัในประเทศอืน่ ๆ เช่น ในเดอืน

ธนัวำคมปี ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) ในประเทศเบลเยีย่ม เกดิหมอกควนัปกคลมุเป็นเวลำ 3 วนั ท�ำให้ประชำชนหลำย

ร้อยคนเจบ็ป่วยและ 60 คนเสยีชวีติ ในปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) เมอืงโดนอร่ำ รฐัเพนซลิเวเนยี ประเทศสหรฐัอเมรกิำ

ซึง่ท�ำเหมอืงและโรงงำนเคม ีเกดิหมอกปกคลมุ 4 วนั ประชำชน 7,000 คนป่วยและ 20 คนเสยีชวีติ และหลงัจำกผ่ำน

เหตกุำรณ์ไป 10 ปี พบว่ำคนทีเ่คยป่วยมกีำรป่วยและเสยีชวีติโดยเฉลีย่สงูกว่ำคนเมอืงอืน่ๆ (2, 11,12) 

6.2 ลอสแองเจลิลสิ โฟโตเคมคิอล สมçอค (Los Angeles Photochemical Smog)

 ปัญหำมลพษิทำงอำกำศในเมอืงลอสแองเจลิลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิำ เกดิขึน้ในช่วงทีม่กีำรพฒันำทำงด้ำน

อตุสำหกรรมอย่ำงรวดเรว็ในช่วงสงครำมโลกครัง้ทีส่อง โดยพบมลพษิทีก่่อให้เกดิกำรระคำยเคอืงตำ และส่งผลต่อ

ทศันวสิยั มรีำยงำนว่ำในช่วงปี ค.ศ. 1932-1937 (พ.ศ. 2475-2480)  ในเมอืงลอสแองเจลิลสิมจี�ำนวนวนัทีม่ทีศันวสิยั

ทีด่ซีึง่มองเหน็ได้ไกลมำกกว่ำ 35 ไมล์ คดิเป็น 21 % ของจ�ำนวนวนัทัง้หมดในฤดรู้อน แต่ลดจ�ำนวนวนัเหลอืเพยีง 

0.2 % ในช่วงปี ค.ศ. 1943-1947 (พ.ศ. 2486-2490)

 โฟโตเคมคิอลสมอ็ค มกัเกดิในเมอืงใหญ่ๆ ทีม่กีำรจรำจรหนำแน่น และมปีรมิำณมลพษิทำงอำกำศสงู ส่งผล

ต่อระบบทำงเดนิหำยใจ และท�ำให้ทศันวสิยัในกำรมองเหน็ลดลง ซึง่เหตกุำรณ์นีเ้กดิหลำยครัง้ในหลำยประเทศ เช่น 

อเมรกิำ เมก็ซโิก บรำซลิ รวมถงึประเทศไทยด้วย
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 จำกกำรตรวจวดัปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจนในเมอืงลอสแองเจลิลสิในปลำยทศวรรษที ่1940 

พบว่ำมีปริมำณมำกถึง 400 ตันต่อวัน โดยพบว่ำครึ่งหนึ่งเกิดจำกกำรระบำยจำกยำนพำหนะ และอีกครึ่งหนึ่ง

เกิดจำกกำรผลิตไฟฟ้ำและกำรกลั่นน�้ำมัน และพบว่ำปริมำณกำรระบำยก๊ำซไฮโดรคำร์บอนมำกกว่ำ 1,500 ตัน

ต่อวัน โดยเกิดจำกกำรรั่วไหลไอระเหยไฮโดรคำร์บอนในกระบวนกำรผลิต กำรกลั่น และกำรใช้น�้ำมัน นอกจำกนี้

ยังเกิดจำกกิจกรรมอื่นที่มีกำรใช้ตัวท�ำละลำยต่ำง ๆ ด้วย

 เมือ่พจิำรณำจำกกำรเพิม่ของประชำกรในเมอืงลอสแองเจลิลสิ พบว่ำจ�ำนวนประชำกรเพิม่จำก 3 ล้ำนคน

ในปี ค.ศ. 1940 เป็นเกือบ 9 ล้ำนคนในกลำงทศวรรษที่ 1960 ท�ำให้มีจ�ำนวนยำนพำหนะเพิ่มขึ้น โดยในปลำย

ทศวรรษที ่1950  มกีำรตรวจวดัปรมิำณโอโซนเฉลีย่ 1 ชัว่โมงในบรรยำกำศของเมอืงลอสแองเจลลสิ พบว่ำมค่ีำเกนิ

ค่ำมำตรฐำน (0.1 ppm) มำกกว่ำ 300 วันใน 1 ปี 

 ถึงแม้ว่ำจะมีกำรควบคุมกำรระบำยก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจนและไฮโดรคำร์บอนด้วยกำรติดตั้งระบบ

คะตะไลตกิคอนเวอร์เตอร์ (Catalytic Converter) ในรถยนต์ แต่พบว่ำปัญหำกำรเกดิโฟโตเคมคิอลสมอ็ค ยงัเกดิจำกกำร

ใช้สำรเคมรีะเหยต่ำง ๆ  ในบ้ำนเรอืน เช่น กำรใช้น�ำ้ยำท�ำควำมสะอำด กำรทำสทีีม่ส่ีวนผสมของไอระเหยไฮโดรคำร์บอน 

ท�ำให้ปัญหำนีย้งัไม่สำมำรถแก้ไขได้ แต่อย่ำงไรกด็พีบว่ำกำรควบคมุปรมิำณมลพษิโดยกำรลดสดัส่วนปรมิำณกำรระบำย

ก๊ำซไฮโดรคำร์บอนต่อปรมิำณกำรระบำยออกไซด์ของไนโตรเจนท�ำให้ปัญหำกำรเกดิโอโซนลดลงได้

ภำพแสดงปัญหำทัศนวิสัยจำกกำรเกิดโฟโตเคมิคอล
สม็อค ในเมืองลอสแองเจิลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
(ที่มำ www.tropical rainforest-anlimals.com 
โดย Brooke Ganz) 
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 นอกจำกนี้ยังมีรำยงำนกำรเกิดโฟโตเคมิคอลสม็อคในประเทศอื่น ๆ ด้วย เช่น ในอังกฤษ เมืองลอนดอน

ปี ค.ศ. 2003 (พ.ศ.2546) ช่วงระยะเวลำวันที่ 1 ถึง 14 สิงหำคม 2546 ได้เกิดเหตุกำรณ์โฟโตเคมิคอลสม็อค ทั่ว

เกำะอังกฤษ (England and Wales) โดยเฉพำะบริเวณมหำนครลอนดอน  ระดับของโอโซนและฝุ่นละอองขนำด

เล็ก (PM10) มีค่ำสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2545 โดยระดับโอโซน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ปี 2546 มีค่ำ 104 

ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตรเทียบกับปี 2545 ซึ่งมีค่ำ 59 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ค่ำฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ปี 2546  มีคำ่ 29 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร เทียบกับปี 2545  มีคำ่ 16 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร จะเห็น

วำ่ระดับของโอโซนและฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่ำตัว กำรเพิ่มขึ้นของมลพิษทั้งสองตัวท�ำให้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ

ในนครลอนดอนจะมีผู้เสียชีวิตจำกกำรเพิ่มขึ้นของโอโซน ประมำณ 212 คน และทั่วทั้งเกำะอังกฤษจะมีผู้เสียชีวิต

ประมำณ 1,239 คน และเมื่อประเมินผลกระทบที่เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองพบว่ำท�ำให้มีผู้เสียชีวิตในนคร

ลอนดอน 85 คน และทั่วเกำะอังกฤษมีผู้เสียชีวิต 440 คน โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอำยุ เด็กและผู้มีโรค

ประจ�ำตัวเกี่ยวระบบทำงเดินหำยใจ (13)

6.3 มลพิษทางอากาศในประเทศจีน

 ปัจจบุนักำรใช้พลงังำนในประเทศจนีโดยเฉพำะกำรเผำไหม้ถ่ำนหนิท�ำให้เกดิมลพษิทำงอำกำศทีซ่�ำ้รอยกบั

กำรเกดิมลพษิทำงอำกำศในกรงุลอนดอนและในเมอืงลอสแองเจลิลสิ กำรเผำไหม้เชือ้เพลงิจำกถ่ำนหนิในประเทศจนี

มีกำรใช้ทั้งในอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ กำรใช้ในชุมชนและครัวเรือน มลพิษทำงอำกำศในเมืองใหญ่ของจีน

จึงประกอบด้วย ฝุ่นละอองซึ่งเกิดจำกกำรเผำไหม้จำกรถยนต์และกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงถ่ำนหิน และฝุ่นละออง

ทีเ่กดิจำกปฏกิริยิำเคมใีนอำกำศของซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุน่ละอองขนำดเลก็กว่ำ 2.5 ไมครอนเป็นปัญหำใหญ่ทีท่�ำให้

เกิดปัญหำทัศนวิสัยและผลกระทบต่อสุขภำพซึ่งจำกกำรตรวจวัดในเมืองปักกิ่งพบค่ำเฉลี่ย สูงกว่ำ 100 ไมโครกรัม

ต่อลกูบำศก์เมตรเมือ่เทยีบกบัค่ำเฉลีย่ 1 ปีในเมอืงลอสแองเจลิลสิทีม่ค่ีำ 22 ไมโครกรมัต่อลกูบำศก์เมตร และพบค่ำ

สงูสุดถึง 300 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ซึ่งพบร่วมกับกำรเกิดหมอกควันเช่นเดียวกับกรุงลอนดอน และพบว่ำ

มีวันที่ปริมำณฝุ่นละอองรวมมีค่ำสูงเกิน 1,000 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (ค่ำมำตรฐำนฝุ่นรวม 24 ชั่วโมงของ

ประเทศไทย เท่ำกับ 330 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร)

 กำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศในประเทศจีน ได้เริ่มด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง โดยกำรเปลี่ยนกำรใช้เชื้อ

เพลงิจำกถ่ำนหนิมำเป็นก๊ำซธรรมชำตซิึง่ใช้ได้ผลมำแล้วในกำรแก้ไขปัญหำลอนดอนสมอ็ค นอกจำกนีร้ถยนต์ทีผ่ลติ

ใหม่ต้องมีกำรติดตั้งคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์ และมีกำรหันมำใช้น�้ำมันไร้สำรตะกั่ว กำรควบคุมฝุ่นละอองจำกกำร

ก่อสรำ้ง แต่อย่ำงไรก็ดีพบว่ำปริมำณฝุ่นละอองพื้นฐำนในเมืองรอบๆ ปักกิ่งมีค่ำสูงอยู่แล้วจำกกำรพัดพำฝุ่นมำจำก

ทำงเหนือของประเทศ ดังนั้นกำรควบคุมปัญหำจึงต้องครอบคลุมกำรจัดกำรนอกพื้นที่ด้วย (14)
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ภำพถ่ำยหมอกควันปกคลุมเมืองปักกิ่งในเดือนกุมภำพันธ์ ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) ก่อนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิก
ในเดือนสิงหำคม ค.ศ. 2008  (ที่มำ ; http://www.msnbc.msn.com/id/23581237  โดย Diego Azubel)

 นอกจำกนี้ประเทศจีนได้มีควำมพยำยำมและลงทุนอย่ำงมำกในกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำมลพิษ

ทำงอำกำศในประเทศเพื่อเป็นเจำ้ภำพจัดกีฬำโอลิมปิกในเดือนสิงหำคม ปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) โดยได้มีกำร

เตรียมกำรและออกมำตรฐำนที่เข้มงวดเพื่อปรับปรุงคุณภำพอำกำศให้อยู่ในระดับมำตรฐำน โดยมีกำรด�ำเนิน

โครงกำรส�ำคัญถึง 20 โครงกำรเพื่อควบคุมกำรระบำยมลพิษที่ปล่อยจำกโรงงำนอุตสำหกรรมและยำนพำหนะ 

โดยครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่ ชำงซี (Shanxi)  เฮไบ (Hebei)  ปักกิ่ง (Beijing) เทียนจิน (Tianjin)  และ

มองโกเลียตอนใน รวมถึงเทศบำลตำ่ง ๆ ออกควำมร่วมมือมำตรฐำนคุณภำพอำกำศพิเศษ รวมถึงกำรปิดโรงงำน

อตุสำหกรรมหลำยแห่ง กำรห้ำมยำนพำหนะเข้ำในเขตเมอืง กำรท�ำควำมสะอำดถนน กำรควบคมุกำรก่อสร้ำง และ

มีกำรพยำกรณ์กำรเกิดมลพิษทำงอำกำศเพื่อใช้ในกำรเตือนภัยที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิก(15)
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ภำพแสดงผลกระทบจำกกำรตกสะสม
ของสำรกรดที่เกิดขึ้นในต่ำงประเทศ

6.4 ปัญหาฝนกรด (Acid Rain)

 ปัญหำฝนกรด เริ่มรู้จักกันดีในช่วงกว่ำ 100 ปีที่ผ่ำนมำ โดยขณะนั้นประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกำ 

เช่น  สำธำรณรฐัเชก็ และประเทศแคนำดำ  มกีำรใช้พลงังำนจำกถ่ำนหนิกนัอย่ำงมำกและยงัไม่มรีะบบก�ำจดัมลพษิ

โดยเฉพำะในช่วงฤดูหนำวซึ่งใช้ถ่ำนหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำส�ำหรับเครื่องท�ำควำมร้อน เมื่อมีกำรปล่อยมลพิษ

ซึง่ส่วนใหญ่เป็นก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊ำซเหล่ำนีจ้ะลอยอยูใ่นอำกำศและถกูพดัพำไป

ยังพื้นที่ซึ่งหำ่งออกไป เมื่อรวมตัวกับฝน หิมะ หมอก น�้ำค้ำง ท�ำให้ฝนหรือหิมะเหล่ำนั้นมีควำมเป็นกรด  เมื่อฝน 

หิมะ หรือก๊ำซนั้นตกสู่แหล่งรองรับต่ำง ๆ เช่นแหล่งน�้ำ ป่ำไม้ จะมีกำรตกสะสมลงสู่แหล่งรองรับนั้น เรียกว่ำ 

กำรตกสะสมของกรด (Acid Deposition) โดยพบว่ำปัญหำนี้ส่งผลกระทบต่อต้นไม้และสัตว์น�้ำในทะเลสำบใน

ทวีปยุโรปและอเมริกำ ต้นไม้ยืนต้นตำยในหลำยแห่ง สัตว์น�้ำบำงชนิดตำยและสูญพันธุ์เนื่องจำกกำรตกสะสมของ

สำรกรดในแหล่งน�้ำ นอกจำกนี้สำรกรดในบรรยำกำศยังกัดกร่อนวัสดุต่ำง ๆ  เช่น อนุสำวรีย์ รูปปั้นต่ำง ๆ  ท�ำให้เกิด

กำรสึกกร่อนเสียหำยด้วย 
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6.5 เถ้าถ่านและหมอกควันจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟในประเทศไอซ์แลนด์
ในปี พ.ศ. 2553
     

 ภเูขำไฟไอย์ยำฟยลัลำโยกลู (Eyjafjallajökull) ใต้ธำรน�ำ้แขง็

ในประเทศไอซ์แลนด์ได้เกดิกำรระเบดิเมือ่วนัที ่ 14 เมษำยน 

2553 ท�ำให้น�้ำแข็งละลำยและเกิดกลุ่มหมอกควันหนำทึบ

และเถ้ำถ่ำนฟุ้งกระจำยในบรรยำกำศ ส่งผลให้ประชำชน

หลำยร้อยคนต้องอพยพหนีน�้ำท่วมฉับพลัน เถ้ำถ่ำนและหมอกควันปริมำณมหำศำลจำกภูเขำไฟในไอซ์แลนด์ได้ส่ง

ผลกระทบต่อกำรท�ำเกษตรกรรมและกำรใช้ชีวิตของประชำชนบริเวณใกล้เคียง นอกจำกนี้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำเถ้ำ

ถ่ำนที่ลอยขึ้นไปบนชั้นบรรยำกำศที่สูงขึ้นไปอำจก่อให้เกิดอันตรำยกับเครื่องยนต์ของเครื่องบินโดยสำร ท�ำให้ท่ำ

อำกำศยำนนำนำชำตทิัง้ในยโุรปและทัว่โลกได้ยกเลกิเทีย่วบนิอย่ำงกระทนัหนั ส่งผลกระทบอย่ำงหนกัต่อกำรจรำจร

ทำงอำกำศทั่วยุโรปเหนือท�ำให้มีผู้โดยสำรตกค้ำงเป็นจ�ำนวนมำกในขณะนั้น นับเป็นผลกระทบต่อกำรสัญจรทำง

อำกำศครั้งใหญ่สุดนับตั้งแต่เหตุวินำศกรรมในสหรัฐอเมริกำในปี 2544 มีรำยงำนระบุว่ำกลุ่มขี้เถ้ำจำกกำรระเบิด

ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเมฆขนำดใหญ่ได้พัดผ่ำนมหำสมุทรแปซิฟิกไปไกลถึงกรุงมอสโกและเข้ำสู่ประเทศออสเตรีย 

ท�ำให้มีกำรเตือนภัยเพื่อเฝ้ำระวังผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนในหลำยพื้นที่ เนื่องจำกเถ้ำถ่ำนขนำดเล็กอำจ

เป็นอนัตรำยและจะท�ำให้เกดิปัญหำระบบทำงเดนิหำยใจโดยเฉพำะผูท้ีเ่ป็นโรคหอบหดืและโรคระบบทำงเดนิหำยใจ

หลำยร้อยคนต้องอพยพหนีน�้ำท่วมฉับพลัน เถ้ำถ่ำนและหมอกควันปริมำณมหำศำลจำกภูเขำไฟในไอซ์แลนด์ได้ส่ง

ภำพถ่ำยกำรระเบิดของภูเขำไฟไอย์ยำฟยัลลำโยกูล โดย Halldor Kolbeins, AFP/Getty 
(ที่มำ www.usatoday.com)
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ภำพถ่ำยจำกดำวเทียมบันทึกในวันที่ 15 และ 17 เมษำยน 2553  หลังจำกภูเขำไฟไอย์ยำฟยัลลำโยกูล ในไอซแลนด์ 
เกิดระเบิดขึ้น และส่งควันภูเขำไฟแพร่สู่น่ำนน�้ำแอตแลนติกเหนือ และทวีปยุโรป (ที่มำ www.nasa.gov) 

ภำพแสดงพื้นที่กำรเกิดหมอกควันจำกภูเขำไฟ
ไอย์ยำฟยัลลำโยกูล ระหว่ำงวันที่ 14-25 เมษำยน 2553 
(ที่มำwww.metoffice.gov.uk)

 มีกำรคำดกำรณ์ว่ำชนิดของมลพิษในอำกำศที่

เกิดจำกกำรตกของเถ้ำภูเขำไฟจะคล้ำยคลึงกับมลพิษที่

เกิดจำกกำรปลดปล่อยจำกกำรจรำจรโดยรถยนต์ ซึ่งโดย

ปกติแล้วมลพิษทำงอำกำศจำกภูเขำไฟระเบิดที่ส�ำคัญ

คือก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และ

ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ โดยจะส่งผลกระทบมำกกับ

ประชำชนที่อำศัยในบริเวณใกล้เคียงกับกำรระเบิดและ

ในบรเิวณทีม่มีลพษิมปีรมิำณสงู  จำกกำรศกึษำโดยหน่วย

งำนในประเทศไอซ์แลนด์ พบว่ำในช่วงแรกของกำรระเบดิ

ของภูเขำไฟไอย์ยำฟยัลลำโยกูล พบองค์ประกอบทำงเคมี

ของเถ้ำภูเขำไฟส่วนใหญ่พบปริมำณฟลูออไรด์ ประมำณ 

25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมำณซิลิคอนไดออกไซด์ 

ประมำณร้อยละ 58 โดยน�้ำหนัก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ

ปศุสัตว์ ส่วนร้อยละ 25 ของน�้ำหนักฝุ่นที่ตรวจพบจะเป็น

ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน อย่ำงไรก็ดีเนื่องจำก

ยังมีหมอกควันที่เกิดจำกกำรปะทุของภูเขำไฟอย่ำง

ต่อเนือ่ง ท�ำให้ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2553 ยงัตรวจพบ

ปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กมีคำ่สูงในหลำยพื้นที่และเกิน

ค่ำมำตรฐำนคณุภำพอำกำศ โดยบำงครัง้พบค่ำฝุน่ละออง

ขนำดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงกว่ำ 1,000 ไมโครกรัมต่อ

ลูกบำศก์เมตร (16, 17,18)



51

6.6 หมอกควันในยุโรป ....จากรัสเซีย ถึงสเปนและโปรตุเกส 

 ปลำยเดอืนกรกฎำคมจนถงึเดอืนสงิหำคม ปี พ.ศ. 2553 ประเทศรสัเซยีประสบภำวะหมอกควนัจำกไฟป่ำ

ครั้งรุนแรงในแบบที่ไม่เคยประสบมำก่อนในประวัติศำสตร์ในรอบ 130 ปี รัฐบำลรัสเซียได้ประกำศให้พื้นที่ 7 เขต

เป็นพืน้ทีภ่ยัพบิตัจิำกมลพษิทำงอำกำศ หมอกควนัเหล่ำนีเ้กดิจำกจดุไฟ (hot spot) รำว 560 แห่งทีเ่กดิขึน้ต่อเนือ่ง

ในภำคกลำงของประเทศ ในจ�ำนวนนี้ 39 จุดเกิดขึ้นในพื้นที่ป่ำพรุ โดยมี 27 จุดเกิดรอบๆ กรุงมอสโคว ทั้งนี้กำร

ดับไฟป่ำเป็นไปโดยยำกล�ำบำกเนื่องจำกมีเจ้ำหน้ำที่ผจญเพลิงเพียงหมื่นคนส�ำหรับพื้นที่ที่กว้ำงขวำงหลำยล้ำนไร่ 

อกีทัง้อปุกรณ์เครือ่งมอืกไ็ม่เพยีงพอ นอกจำกนีร้ฐับำลรสัเซยียงัต้องเคลือ่นย้ำยขปีนำวธุนวิเคลยีร์ จำกฐำนทพัหลำย

แห่งที่อยู่ในพื้นที่เกิดไฟป่ำ

 ภำวะหมอกควันนี้เกิดขึ้นพร้อมกับสภำวะอุณหภูมิสูงผิดปกติ คลื่นควำมร้อนแผ่ปกคลุมท�ำให้เมืองที่ปกติ

หนำวเย็นถึงขั้นอุณหภูมิติดลบ ต้องประสบกับอุณหภูมิสูงระดับเดียวกับช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย โดยสูงถึง 40 

องศำเซลเซยีสตดิต่อกนัหลำยวนั  ทศันวสิยัทีต่�ำ่ส่งผลกระทบต่อกำรบนิ โดยมรีะยะกำรมองเหน็ได้ไม่เกนิ 300-400 

เมตร ภำพทีป่รำกฏทัว่ไปในกรงุมอสโควขณะนัน้คอื ประชำชนทัว่ไปต้องสวมหน้ำกำก และยงัพบว่ำระดบัควำมเข้มข้น

ของก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์สูงกว่ำปกติถึง 6 เท่ำ และก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์สูงกว่ำปกติ 3 เท่ำ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชำญ

ทำงกำรแพทย์ได้ระบวุ่ำ กำรสดูดมหมอกควนัครัง้หนึง่นัน้มอีนัตรำยเทยีบเท่ำกบักำรสบูบหุรีว่นัเดยีวทลีะหลำยซอง 

เหตุกำรณ์ดังกล่ำวท�ำให้อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้คนเพิ่มขึ้นถึง 30%
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ภำพถ่ำยดำวเทยีมแสดงภำวะหมอกควนัและจดุไฟเหนอื
ประเทศรัสเซีย (news.bbc.co.uk)

ภำพแสดงพืน้ทีอ่ทุยำนแห่งชำตทิีเ่กดิไฟป่ำบรเิวณชำยแดน
สเปนและโปรตุเกส (news.bbc.co.uk)

ประชำชนในกรุงมอสโควในภำวะหมอกควันจำกไฟป่ำ
(Spiegel.de)

 จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว รัฐบำลรัสเซียได้เตือนประชำชนในเมืองใหญ่โดยเฉพำะกรุงมอสโควให้งดกำร

ออกก�ำลังกำยกลำงแจ้ง พยำยำมอยู่แต่ภำยในอำคำรบ้ำนเรือน เพื่อเลี่ยงกำรสูดดมหมอกควันที่ท�ำลำยสุขภำพ 

สถำนกำรณ์ไฟป่ำคุกคำมรัสเซียยำวนำนหลำยสัปดำห์ คลื่นควำมร้อนและควำมแล้งยังส่งผลให้เกิดไฟป่ำปะทุใน

ยุโรปที่ชำยแดนสองประเทศคือโปรตุเกสและสเปน ซึ่งเหตุกำรณ์เหล่ำนี้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ เกี่ยวโยงกับภำวะกำร

เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศที่ท�ำให้เกิดควำมแห้งแล้งผิดปกติ เป็นอีกภัยพิบัติที่พึงเฝำ้ระวัง

ที่มำ http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-10871997, Der Spiegel, The Independent
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7  ก่อนท้องฟ้าจะสดใส

 ในอดตีทีผ่่ำนมำ ประเทศไทยเอง กม็เีหตกุำรณ์มลพษิทำงอำกำศทีส่�ำคญัหลำยครัง้ ซึง่แต่ละครัง้ได้ส่งผล

กระทบต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง ซึ่งอำจรวบรวมสรุปเหตุกำรณ์และกำรด�ำเนินกำร

แก้ไขปัญหำ ดังนี้

7.1 มลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง

 ปี พ.ศ. 2535 ปัญหำมลพิษทำงอำกำศจำกก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
) ได้เป็นที่รู้จักและโด่งดังไป

ทั่วประเทศ เมื่อโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ ซึ่งตั้งอยู่ที่อ�ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล�ำปำง ระบำยก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่

บรรยำกำศในระดับที่สูงมำก โดยตรวจพบค่ำเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุดเท่ำกับ 3,418 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ส่ง

ผลให้ประชำชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภำพ พืชผลทำงกำรเกษตร และสัตว์เลี้ยงได้รับควำมเสียหำย และ

อำจกล่ำวได้ว่ำเหตุกำรณ์นี้เป็นครั้งแรกที่โครงกำรขนำดใหญ่ของรัฐก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับสิ่งแวดล้อมในระดับ

ประเทศ

โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ จังหวัดล�ำปำง

 หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง ได้ร่วมกนัด�ำเนนิกำรแก้ไขปัญหำ

ตัง้แต่ปี 2535 โดยคณะกรรมกำรสิง่แวดล้อมแห่งชำต ิซึง่มนีำยก

รัฐมนตรีเป็นประธำน ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพื่อ

แก้ไขปัญหำภำวะมลพษิและฟ้ืนฟสูภำพแวดล้อมบรเิวณโรงไฟฟ้ำ

แม่เมำะ  และมอบหมำยให้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงำน

หลักในกำรประสำนงำน และกำรก�ำหนดมำตรกำรแก้ไขปัญหำ

ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน 

มำตรกำรเร่งด่วนที่ด�ำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น คือ 

 • ลดก�ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำชั่วครำวในช่วงเวลำที่สภำวะของบรรยำกำศไม่เหมำะสม เพื่อลดปริมำณ

กำรระบำยก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำกแหล่งก�ำเนิด

 • ตดิตัง้สถำนตีรวจวดัคณุภำพอำกำศในบรรยำกำศในพืน้ทีโ่ดยรอบโรงไฟฟ้ำเพือ่เฝ้ำระวงัปัญหำอย่ำงต่อเนือ่ง 
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ภำพแสดงโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ และระบบก�ำจดั
ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ภำพแสดงตัวอย่ำงระบบก�ำจัดก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเปียก และกำรติดตั้งในระบบผลิตไฟฟ้ำ 
(ที่มำwww.babcock.com และ  www.en.citizendium.org)

มำตรกำรเพื่อแก้ไขปัญหำในระยะยำว ได้แก่

 • กำรติดตั้งระบบก�ำจัดก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization : FGD) ในโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ

หน่วยที ่ 4-13  ซึง่โรงไฟฟ้ำแม่เมำะได้ลงทนุตดิตัง้ระบบดงักล่ำวในวงเงนิประมำณหนึง่หมืน่ล้ำนบำท โดยตดิตัง้ระบบ 

FGD ครบทั้งหมดในปี 2542 ยกเว้นหน่วยที่ 1-3 ไม่ได้ติดตั้งเนื่องจำกปลดระวำงกำรผลิตในปี 2542

ภำพแสดงโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ และระบบก�ำจดั
ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

 • กำรก�ำหนดค่ำมำตรฐำนกำรปล่อยทิ้งอำกำศเสียจำกโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ ได้แก่ ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊ำซ

ออกไซด์ของไนโตรเจน และฝุน่ละออง โดยก�ำหนดค่ำกำรระบำยของก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในหน่วยกำรผลติที ่4-13 

มีค่ำไม่เกิน 320 ส่วนในหนึ่งล้ำนส่วน (836 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) และก�ำหนดให้มีกำรระบำยก๊ำซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์จำกปล่องไม่เกิน 11 ตันต่อชั่วโมง

 • ปรับปรุงค่ำมำตรฐำนก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ซึ่งในปี พ.ศ. 2538 

ได้ก�ำหนดค่ำมำตรฐำนไว้ไม่เกิน 1,300 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร เป็น 780 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร

โดยในปี พ.ศ. 2544
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ผลกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศ
ที่โรงไฟฟำ้แม่เมำะ

 จำกกำรด�ำเนนิงำนต่ำงๆ ข้ำงต้นส่งผลให้ปรมิำณ

ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศในพื้นที่แม่เมำะ

ลดระดับลงอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมในปีพ.ศ. 2541 

ปริมำณก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่แม่เมำะได้เพิ่มสูง

ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงระยะเวลำสั้นๆ ทั้งนี้เนื่องมำจำกข้อ

ผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ และขำดกำร

เตรยีมพร้อมในกำรรองรบัเหตกุำรณ์ฉกุเฉนิ ซึง่นบัแต่นัน้มำ

ปัญหำดังกล่ำวก็ได้รับกำรแก้ไขและมีควำมระมัดระวังใน

กำรปฏบิตังิำนมำกขึน้   ถงึแม้ว่ำประชำชนในพืน้ทีแ่ม่เมำะ

บำงส่วนยังวิตกกังวลอยู่มำกว่ำอำจจะเกิดปัญหำมลพิษ

ทำงอำกำศขึ้นมำอีกในอนำคต แต่ในภำพรวมปัญหำกำ๊ซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่แม่เมำะก็ได้รับกำรแก้ไขจน

อยู่ในระดับที่น่ำพอใจ โดยเฉพำะกำรที่สำมำรถควบคุม

ปริมำณก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ระบำยจำกปล่อง และ

ปริมำณก๊ำซนี้ในบรรยำกำศ ให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน

ที่ก�ำหนดได้ตลอดเวลำ 

7.2 ปัญหาผลกระทบจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเขตเมือง

  ในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหำนคร แหล่งก�ำเนิดหลัก

ของก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์มำจำกกำรระบำยจำกรถยนต์ต่ำงๆ ที่

วิ่งอยู่บนท้องถนน และเครื่องยนต์ที่มีกำรเผำไหม้ไม่สมบูรณ์ โดย

เฉพำะเมื่ออยู่ในภำวะกำรจรำจรหนำแน่นและติดขัด ท�ำให้เกิด

กำรสะสมตัวของมลพิษหลำยชนิดในปริมำณมำก  กำรแก้ไขปัญหำ

ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์จำกกำรระบำยจำกรถยนต์ได้ด�ำเนินกำร

อย่ำงเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2536 โดยมีกำรบังคับใช้อุปกรณ์ขจัด

มลพิษในระบบไอเสียรถยนต์เบนซินใหม่ ที่ใช้น�้ำมันไร้สำรตะกั่วให้

ติดตั้งอุปกรณ์แปรสภำพไอเสีย หรือคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์ (Catalytic Converter) เพื่อลดกำรระบำยก๊ำซ

คำร์บอนมอนอกไซด์ ท�ำให้ปริมำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยำกำศ และบริเวณท้องถนนเริ่มลดปริมำณลง 

อย่ำงไรกต็ำมในปี พ.ศ. 2537 ปรมิำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ยงัเพิม่สงูขึน้ เนือ่งจำกมำตรกำรในกำรบงัคบัใช้คะตะไลตกิ

คอนเวอร์เตอร์ ต้องด�ำเนนิกำรต่อเนือ่งจำกกำรยกเลกิใช้น�ำ้มนัเบนซนิทีม่สีำรตะกัว่ก่อน ช่วงแรกของกำรปรบัเปลีย่น

บนท้องถนนทั่วไปจึงยังคงมีรถยนต์เก่ำที่ไม่ได้มีกำรติดตั้งคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์ ใช้งำนอยู่เป็นจ�ำนวนมำก ในปี 

พ.ศ. 2538 เมื่อปริมำณรถยนต์ใหม่ที่ติดตั้งคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์มำกขึ้น ปริมำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์

จงึค่อย ๆ ลดลง จนปัจจุบันอยู่ในระดับเกณฑ์มำตรฐำน
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ภำพแสดงกำรติดตั้งคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์ ในรถยนต์ 
(ที่มำ www. all-catalytic-converters.com)

 นอกจำกนี้ยังได้มีมำตรกำรต่ำงๆ ควบคู่ไปกับกำรติดตั้งอุปกรณ์ขจัดมลพิษ ไม่ว่ำจะเป็นกำรก�ำหนด

มำตรฐำนกำรระบำยมลพิษจำกไอเสียรถยนต์ โดยก�ำหนดเป็นมำตรฐำนส�ำหรับรถยนต์ใหม่ตำมมำตรฐำนของกลุ่ม

สหภำพยุโรป (EU) โดยเริ่มใช้มำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 พร้อมกับมีกำรปรับปรุงให้มีควำมเข้มงวดมำกขึ้นเรื่อยๆ จนถึง

ปัจจบุนัรถยนต์ใหม่มกีำรระบำยมลพษิอยูใ่นระดบัต�ำ่มำก ส�ำหรบัรถจกัรยำนยนต์ใหม่นัน้ได้มกีำรปรบัปรงุมำตรฐำน

กำรระบำยมลพิษจำกไอเสียให้มีควำมเข้มงวดมำกขึ้นตำมล�ำดับ และส่งเสริมให้มีกำรผลิตและใช้รถจักรยำนยนต์ 

4 จังหวะ ที่มีกำรระบำยมลพิษต�่ำ รวมทั้งปรับปรุงคุณภำพน�้ำมันเบนซินโดยปรับปริมำณสำรเพิ่มออกซิเจน 

(Oxygenate) เพื่อช่วยให้เครื่องยนต์เผำไหม้ได้สมบูรณ์มำกขึ้น และกำรด�ำเนินโครงกำร “คลินิกไอเสียมำตรฐำน”  

และ “คลินิกไอเสียมำตรฐำนดีเด่น” รวมทั้งกำรพัฒนำเป็น “อู่สีเขียว คลินิกไอเสียมำตรฐำน” ซึ่งเป็นกำรอบรม

ช่ำงเทคนคิประจ�ำอูซ่่อมรถให้สำมำรถปรบัแต่งและซ่อมเครือ่งยนต์เพือ่ลดมลพษิ ตลอดจนกำรรณรงค์ประชำสมัพนัธ์

ให้ประชำชนดแูลรกัษำสภำพรถ รวมทัง้กำรจดักำรสิง่แวดล้อมในสถำนประกอบกำร ผลจำกกำรด�ำเนนิงำนในหลำยๆ 

มำตรกำรข้ำงต้น ท�ำให้ปริมำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยำกำศมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง

 คลินิกไอเสียมำตรฐำนดีเด่นและคลินิกไอเสียมำตรฐำน หมำยถึง สถำนบริกำร หรือศูนย์บริกำรที่ให้

บริกำรซ่อมบ�ำรุงรักษำ และปรับแต่งเครื่องยนต์ ที่ได้รับกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน ในด้ำนกำรให้บริกำร

และบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ พร้อมให้ค�ำแนะน�ำปรึกษำเรื่องกำรใช้และบ�ำรุงรักษำรถอย่ำงถูกวิธี  และได้รับป้ำย

สัญลักษณ์“คลินิกไอเสียมำตรฐำน” และ ”คลินิกไอเสียมำตรฐำนดีเด่น” ออกให้โดยกรมควบคุมมลพิษ

 อูส่เีขยีว คลนิกิไอเสยีมำตรฐำน หมำยถงึ สถำนประกอบกำรหรอืศนูย์บรกิำรทีใ่ห้บรกิำรปรบัแต่งและซ่อม

บ�ำรุงเครื่องยนต์ ที่มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจประเมินของกรมควบคุมมลพิษ สถำนประกอบ

กำรจะได้รับป้ำย “อู่สีเขียว คลินิกไอเสียมำตรฐำน” ส�ำหรับติดตั้ง ณ สถำนประกอบกำร เพื่อเป็นกำรรับรองและ

ประกันคุณภำพกำรให้บริกำร ตลอดจนกำรรักษำสิ่งแวดล้อม  (ข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถค้นหำได้จำกเวปไซต์ www.

emissionclinic.com)
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 ควำมร่วมมือของสถำนประกอบกำรปรับแต่งและซ่อม บ�ำรุงเครื่องยนต์ มีส่วนช่วยในกำรแก้ไขและลด

ปัญหำมลพษิทำงอำกำศและเสยีงจำกยำนพำหนะโดยด�ำเนนิกจิกำรปรบัแต่งและซ่อมบ�ำรงุเครือ่งยนต์ทีถ่กูต้องตำม

วิธีกำร ให้มีค่ำมลพิษที่ปล่อยจำกท่อไอเสียไม่เกินกว่ำค่ำมำตรฐำนที่ก�ำหนด นอกจำกนี้กำรให้ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจที่

ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปรับแต่งเครื่องยนต์ และกำรบ�ำรุงรักษำเครื่องยนต์แก่ประชำชนผู้ใช้รถ โดยสถำนประกอบกำร

ที่เข้ำร่วมโครงกำรและผ่ำนกำรตรวจประเมินเหล่ำนี้ มีควำมตั้งใจจริงในกำรร่วมกันรณรงค์แก้ไขปัญหำมลพิษ

ทำงอำกำศและเสียงจำกยำนพำหนะ เป็นกำรเริ่มต้นที่ดีของภำคเอกชนที่ให้ควำมสนใจในกำรแก้ไข และป้องกัน

ปัญหำมลพิษทำงอำกำศและเสียง

7.3 ปัญหาสารตะกั่วในบรรยากาศ  
 สำรตะกั่ว เป็นสำรพิษที่มีฤทธิ์ท�ำลำยระบบประสำท และมีผลต่อกระบวนกำรรับรู้และกำรพัฒนำสติ

ปัญญำของมนุษย์ ในอดีตประมำณ 20 ปีก่อน ในบรรยำกำศมีปริมำณสำรตะกั่วค่อนข้ำงสูงและอยู่ในระดับที่เป็น

อันตรำยต่อสุขภำพ โดยเฉพำะในเขตเมือง เช่นกรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีปัญหำกำรจรำจรหนำแน่น โดยเป็นผลมำ

จำกกำรสะสมของควันพิษจำกกำรจรำจรเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2533 พบปริมำณสำรตะกั่วสะสมบริเวณริมถนนใน

เขตกรุงเทพมหำนคร สูงถึง 5.69 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร ซึ่งสูงกวำ่ระดับมำตรฐำนถึง 4 เท่ำ เนื่องจำกขณะนั้น

น�้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องยนต์มีส่วนประกอบของสำรตะกั่วปะปนอยู่ 

 กำรแก้ไขปัญหำที่ต้นเหตุ ถูกน�ำมำใช้ส�ำหรับกรณีของสำรตะกั่วในบรรยำกำศ โดยกำรยกเลิกกำรใช้

น�้ำมันที่มีสำรตะกั่วปะปนอยู่อย่ำงสิ้นเชิง โดยควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทะเบียน

กำรค้ำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ และกรมควบคุมมลพิษ โดยร่วมกันก�ำหนด มำตรกำร

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้น�้ำมันเบนซินไร้สำรตะกั่ว โดยเริ่มต้นได้ทดลองใช้และลดปริมำณสำรตะกั่วในน�้ำมัน

เบนซิน จำกปี พ.ศ.2532 ได้ลดปริมำณสำรตะกั่วในน�้ำมันเบนซินทั้งชนิดธรรมดำและพิเศษ จำก 0.85 กรัม/ลิตร 

ลงเหลือ 0.45 กรัม/ลิตร ปี 2533 ลดลงเหลือ 0.40 กรัม/ลิตร ปีพ.ศ. 2536 ลดลงเหลือ 0.15 กรัม/ลิตร และในปี 

พ.ศ. 2537 ได้เปลี่ยนน�้ำมันเบนซินธรรมดำทั้งหมดเป็นน�้ำมันไร้สำรตะกั่ว ส�ำหรับเบนซินชนิดพิเศษได้เปลี่ยนเป็น

ไร้สำรตะกั่วทั้งหมดในปี พ.ศ. 2539 ท�ำให้แนวโน้มปริมำณสำรตะกั่วริมถนนมีปริมำณลดลงอย่ำงต่อเนื่อง

 นอกจำกกำรลดปรมิำณสำรตะกัว่ในน�ำ้มนัแล้ว ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำต ิได้จดัท�ำ

แผนรณรงค์ประชำสมัพนัธ์ผ่ำนสือ่แขนงต่ำงๆ ให้ประชำชนรูจ้กัน�ำ้มนัไร้สำรตะกัว่และหนัมำใช้น�ำ้มนัไร้สำรตะกัว่มำก

ขึ้น โดยในปี พ.ศ.2534 ได้จัดท�ำกำรประชำสัมพันธ์โดยใช้มนุษย์ตะกั่วเป็นตัวเอกในกำรน�ำเสนอเรื่องท�ำให้น�้ำมันไร้

สำรตะกัว่เป็นทีรู่จ้กักนัอย่ำงแพร่หลำย และในช่วงแรกของกำรรณรงค์ได้ปรบัลดภำษนี�ำ้มนัไร้สำรตะกัว่ลงต�ำ่กว่ำ

รำคำปกตเิพือ่จงูใจให้ประชำชนหนัมำใช้น�ำ้มนัไร้สำรตะกัว่มำกขึน้ รวมทัง้กำรเตมิสำรทดแทนในน�ำ้มนัไร้สำรตะกัว่

เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์เก่ำ ว่ำหำกใช้น�้ำมันไร้สำรตะกั่วแล้วจะไม่ท�ำให้เกิดปัญหำกับเครื่องยนต์ กำร

รณรงค์ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องดังกล่ำวท�ำให้ประชำชนมีควำมเข้ำใจและเห็นควำมส�ำคัญถึงปัญหำพิษภัยจำก

น�ำ้มนัทีม่สีำรตะกัว่ปะปน ปัจจบุนัน�ำ้มนัเบนซนิทีใ่ช้กนัอยูจ่งึเป็นน�ำ้มนัไร้สำรตะกัว่ทัง้หมดส่งผลให้ปรมิำณสำร

ตะกั่วในบรรยำกำศต�่ำกว่ำระดับมำตรฐำนมำก 
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7.4 ปัญหาฝุ†นละอองในพื้นที่
ต�าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 

         ต�ำบลหน้ำพระลำน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เคยเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหำวิกฤติมลพิษทำง

อำกำศด้ำนฝุ่นละอองอย่ำงรุนแรงมำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539-2547 โดยปริมำณฝุ่นขนำดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด

บริเวณพื้นที่หน้ำพระลำนเกินมำตรฐำนทุกปี ซึ่งกิจกรรมหลักที่เป็นแหล่งก�ำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่ ได้แก่ กิจกรรม

กำรโม่บดและย่อยหิน กิจกรรมกำรท�ำเหมืองหิน กิจกรรมกำรบรรทุกขนส่งหิน รวมทั้งกิจกรรมกำรผลิตปูนซีเมนต์ 

        คณะกรรมกำรสิง่แวดล้อมแห่งชำต ิมมีตเิมือ่วนัที ่19 เมษำยน พ.ศ. 2547 เหน็ชอบในกำรประกำศให้ต�ำบล

หน้ำพระลำน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตำมแนวเขตกำรปกครองท้องถิ่นทั้งต�ำบลเป็นเขตควบคุม

มลพิษตำมควำมในมำตรำ 59 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535  และต่อมำ

ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม พ.ศ. 2547 โดย หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องจำกส่วนกลำง 

ส่วนภมูภิำค ส่วนท้องถิน่ ตลอดจนภำคเอกชนและประชำชน ได้ร่วมกนัจดัท�ำแผนปฏบิตักิำรเพือ่ลดและขจดัมลพษิ

ในเขตควบคมุมลพษิต�ำบลหน้ำพระลำน พ.ศ.2548-2552 เพือ่ก�ำหนดมำตรกำรและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำดงักล่ำว 

ซึ่งแผนปฏิบัติกำรฯ ประกอบด้วย 6 แผนงำนหลัก คือ 1) แผนงำนฟื้นฟูและบ�ำบัด 2) แผนงำนด้ำนกฎหมำย 

3) แผนงำนป้องกันและเฝ้ำระวัง 4) แผนงำนสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อม 5) แผนงำนศึกษำวิจัย และ 

6) แผนงำนตรวจและประเมินผล 

 ทั้งนี้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้ก�ำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบปัญหำฝุ่นอย่ำงต่อเนื่องและเคร่งครัด 

รวมทั้งคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองในพื้นที่ต�ำบล

หน้ำพระลำน ซึง่มส่ีวนรำชกำรและภำคส่วนทีเ่กีย่วข้องร่วมเป็นคณะอนกุรรมกำร ซึง่มหีน้ำทีห่ลกัในกำรก�ำกบัดแูล

กำรแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองในเขตควบคุมมลพิษต�ำบลหน้ำพระลำนให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ที่ก�ำหนดขึ้น

 จำกกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำส่งผลให้สถำนกำรณ์ปัญหำฝุ่นละอองในพื้นที่หน้ำพระลำนมีแนวโน้มดีขึ้น

อย่ำงชัดเจน โดยพบว่ำค่ำเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดของฝุ่นขนำดเล็กมีค่ำลดลง ซึ่งเห็นได้ชัดจำกปีพ.ศ. 2547 ซึ่งเคย

ตรวจพบค่ำฝุ่นละอองขนำดเล็กสูงสุดเท่ำกับ 415.7 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ลดลงมำเป็น 246 ไมโครกรัมต่อ

ลูกบำศก์เมตรในปีพ.ศ. 2552  และมีจ�ำนวนวันที่มีฝุ่นละอองขนำดเล็กสูงเกินค่ำมำตรฐำนลดลง จำกร้อยละ 34.9 

ในปีพ.ศ. 2547 เหลือร้อยละ 26.6 ในปีพ.ศ. 2552   
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7.5 ปัญหาจากการเผาในที่โล่ง 
 

 กำรเผำในที่โล่ง คือ กำรเผำไหม้สิ่งต่ำง ๆ  ในพื้นที่เปิดโล่ง ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นบริเวณกวำ้ง 

จำกกำรประเมนิสำเหตขุองปัญหำมลพษิทำงอำกำศจำกกำรเผำในทีโ่ล่ง พบว่ำสำเหตสุ่วนใหญ่เกดิจำก 1.) กำรเกดิไฟป่ำ 

2.) กำรเผำเศษวสัดแุละพชืผลทำงกำรเกษตร และ 3.) กำรเผำขยะมลูฝอย มลพษิทำงอำกำศจำกกำรเผำในทีโ่ล่ง 

มักจะประกอบด้วย ควัน ฝุ่นละออง กำ๊ซพิษต่ำง ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัย เนื่องจำกองค์ประกอบ

ที่หลำกหลำยของเชื้อเพลิงท�ำให้เกิดมลพิษหลำกหลำยชนิด นอกจำกนี้ยังส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยกำรมองเห็น 

กระทบต่อกำรคมนำคมต่ำง ๆ 

7.5.1 กำรเกิดไฟป่ำ 

 ปัญหำไฟป่ำทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยนัน้ ส่วนใหญ่

เกิดจำกคนที่จุดไฟเผำป่ำด้วยวัตถุประสงค์อย่ำงใดอย่ำง

หนึ่ง เช่น เผำไร่ หำของปำ่ ล่ำสัตว์ และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

หรอือำจเกดิจำกควำมประมำท เลนิเล่อ ขำดควำมรบัผดิชอบ 

หรือทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อปัญหำไฟป่ำ ท�ำให้เกิดปัญหำ

มลพิษทำงอำกำศ ในรูปของหมอกควัน ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อสขุภำพอนำมยัของมนษุย์ และกระทบต่อกำรเกษตรกรรม 

กำรคมนำคมขนส่ง มลพิษทำงอำกำศจำกไฟป่ำ มีควำมหลำกหลำยของชนิดของมลพิษ ทั้งฝุ่นละออง ก๊ำซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์ กำ๊ซคำร์บอนมอนอกไซด์ ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และสำรพิษต่ำง ๆ 

 หมอกควนัทีเ่กดิขึน้จำกไฟป่ำสำมำรถถกูพดัพำไปได้เป็นระยะทำงไกล (ขึน้อยูก่บัควำมเรว็และทศิทำงลม) 

ส่งผลกระทบต่อพืน้ทีเ่ป็นวงกว้ำง และบำงครัง้อำจถกูพดัพำข้ำมพรมแดนประเทศ เกดิเป็นปัญหำมลพษิจำกหมอก

ควันขำ้มแดน ดังตัวอย่ำงจำกกรณีหมอกควันจำกไฟป่ำและไฟบนดินในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมลพิษทำงอำกำศที่

เกิดขึ้นส่งผลกระทบในหลำยประเทศใกล้เคียง รวมถึงภำคใต้ตอนล่ำงของประเทศไทยด้วย

7.5.2 กำรเผำเศษวัสดุและพืชผลทำงกำรเกษตร

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีกำรปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ต่ำงๆ ทั่วประเทศ พืชเศรษฐกิจที่

ส�ำคญั ได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพด อ้อย มนัส�ำปะหลงั เป็นต้น ในกำรท�ำกำรเกษตรให้ได้ผลผลติสงู สิง่ทีส่�ำคญัทีส่ดุคอืกำรเต

รียมดินที่จะท�ำกำรเพำะปลูก ซึ่งจะต้องมีกำรถำงพื้นที่เพื่อก�ำจัดเศษพืช วิธีกำรที่ง่ำย สะดวกและประหยัด ส�ำหรับ
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เกษตรกรที่นิยมใช้กันมำก คือ กำรเผำ เช่น กำรเผำตอซังและ

ฟำงข้ำว เกษตรกรหันมำใช้วิธีกำรเผำฟำงในนำให้หมดไปหรือ

เบำบำงลงก่อนที่จะใช้รถไถนำไถกลบ เพื่อเตรียมดินปลูกข้ำวใน

ฤดูต่อไป นอกจำกนี้ในกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตภำคกำรเกษตรบำง

ชนิด เช่น อ้อย เกษตรกรต้องท�ำกำรเผำใบอ้อยให้มีปริมำณน้อย

ลงเพื่อให้งำ่ยต่อกำรเก็บเกี่ยว รวมทั้งกำรก�ำจัดเศษพืชประเภท

อื่นๆ เกษตรกรจึงมักจะใช้กำรเผำเช่นเดียวกัน แต่กำรเผำวัสดุ

กำรเกษตรในพืน้ที ่จะส่งผลเสยีต่อคณุภำพดนิ เนือ่งจำกจะท�ำให้

สูญเสียอินทรีย์วัตถุที่อยู่หนำ้ดินซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในกำรปรับปรุงดินเพื่อกำรเกษตรแบบยั่งยืน ท�ำให้ดินเสื่อมโทรม

ลง และต้องใช้ปุย๋เคม ีมผีูป้ระเมนิว่ำเฉพำะกำรเผำทิง้เศษเหลอืจำกตอซงัและฟำงข้ำวเพยีงอย่ำงเดยีว ท�ำให้ดนิต้อง

สญูเสยีธำตอุำหำรหลกัทีเ่ป็นไนโตรเจนถงึ 90 ล้ำนกโิลกรมั ฟอสฟอรสั 20 ล้ำนกโิลกรมั และโพแทสเซยีม 260 ล้ำน

กโิลกรมั ยงัไม่นบักำรสญูเสยีธำตอุำหำรรอง เช่น แคลเซยีม แมกนเีซยีม และซลัเฟอร์ อกีกว่ำ 150 ล้ำนกโิลกรมัต่อปี 

นอกจำกนี ้กำรเผำยงัท�ำให้โครงสร้ำงดนิเปลีย่นแปลงไป เกดิกำรสญูเสยีน�ำ้ในดนิ และยงัท�ำลำยจลุนิทรย์ีและแมลง

ที่เป็นประโยชน์ในดิน (19)  รวมทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษทำงอำกำศ เช่น ฝุ่นละออง (กำรเผำเศษพืช 1 ตัน จะท�ำให้เกิด

ฝุ่นละอองประมำณ 2-14 กิโลกรัม)(20) ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

และก๊ำซพษิอืน่ๆ อกีหลำยชนดิและกลุม่ควนัยงัอำจก่อให้เกดิอบุตัเิหตทุำงถนน และยงัท�ำให้เกดิไฟไหม้ลกุลำมเป็น

วงกวำ้งได้

 ในกำรก�ำจดัเศษวสัดกุำรเกษตร เกษตรกรควรใช้กำรไถกลบแทนกำรเผำ ซึง่จะเป็นกำรเพิม่อนิทรย์ีวตัถใุห้

แก่ดิน ท�ำให้ดินร่วนซุย ช่วยรักษำควำมเป็นกรด-ด่ำงของดิน ลดควำมเป็นพิษของแร่ธำตุบำงตัวในดินซึ่งจะละลำย

ในสภำพดินเปรี้ยว เพิ่มจุลินทรีย์และสัตว์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ท�ำให้ดินมีสภำพดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน และไม่ก่อให้เกิด

มลพษิต่อสขุภำพอนำมยั นอกจำกนีย้งัสำมำรถน�ำวสัดทุำงกำรเกษตรบำงส่วนไปใช้เป็นเชือ้เพลงิในภำคอตุสำหกรรม

ต่ำง ๆ ได้

7.5.3 กำรเผำขยะมูลฝอยจำกชุมชน

 จำกกำรศึกษำพบว่ำกำรเผำขยะ 1 กิโลกรัม ท�ำให้เกิดฝุ่นขนำดเล็กที่มีอันตรำยต่อสุขภำพ  19 กรัม หรือ

เท่ำกบั 45.7 กรมัต่อครวัเรอืนต่อวนั (อตัรำกำรผลติของครวัเรอืน 2-5 กโิลกรมัต่อวนั)  นอกจำกนีก้ำรเผำขยะมลูฝอย

ทีม่พีลำสตกิปนอยูใ่นทีโ่ล่งจะก่อให้เกดิสำรอนิทรย์ีระเหยประมำณ 14 กรมัต่อขยะมลูฝอย 1 กโิลกรมั หรอืประมำณ 

35 กรัมต่อครัวเรือนต่อวัน โดยสำรมลพิษที่ส�ำคัญที่พบ ได้แก่  เบนซีน  ไดออกซิน  ซึ่งสำรทั้งสองชนิดดังกล่ำวเป็น

สำรก่อมะเร็ง(20) 
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 จะเหน็ได้ว่ำปัญหำหลกัทีเ่กดิจำกกำรเผำในทีโ่ล่งและกำรเกดิไฟป่ำคอืปัญหำมลพษิจำกหมอกควนัและก๊ำซ

พิษ โดยพบวำ่ปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM10)  มีปริมำณเกินกว่ำค่ำมำตรฐำน (ค่ำมำตรฐำน

ฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่ำไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) นอกจำกนี้ใน

กำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบจำกกำรเผำในที่โล่งจะพิจำรณำจำกปริมำณจุดควำมร้อน (Hotspot) ซึ่งได้จำก

ภำพถ่ำยดำวเทียมที่แสดงข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงรำยวัน หำกมีปริมำณจุดควำมร้อนมำกก็แสดงว่ำมีจุดที่เกิดไฟ

ไหม้ในพื้นที่นั้นๆ มำก ซึ่งส่วนใหญ่จ�ำนวนจุดควำมร้อนที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณฝุ่นละอองใน

บรรยำกำศด้วย ข้อมูลจุดควำมร้อนดังกล่ำวสำมำรถดูได้จำกดำวเทียม TERRA และ AQUA ระบบ MODIS ซึ่งใช้

ในกำรตรวจสอบและตดิตำมผลกระทบทีเ่กดิจำกไฟป่ำ  อย่ำงไรกด็ ีจดุควำมร้อนทีป่รำกฏอยูบ่นภำพจำกดำวเทยีม

เป็นเพียงจุดที่ตรวจพบควำมร้อนมำกผิดปกติของค่ำควำมร้อนปกติบนผิวโลก ซึ่งสำมำรถเกิดได้จำกหลำยสำเหตุ 

เช่น บริเวณที่เกิดไฟไหม้ ภูเขำไฟ บริเวณที่โล่งแจ้ง ลำนหิน ผิวน�้ำ กองขยะ ปล่องโรงงำน หลังคำสังกะสี เป็นต้น 

ดงันัน้กำรตรวจสอบควำมถกูต้องทำงภำคพืน้ดนิว่ำจดุดงักล่ำวเป็นจดุทีเ่กดิไฟไหม้จรงิหรอืเป็นเพยีงจดุทีม่ค่ีำควำม

ร้อนมำกผดิจำกปกตจิงึมคีวำมจ�ำเป็นต้องท�ำควบคูก่นั ทัง้นีส้ำมำรถตรวจสอบจดุทีเ่กดิควำมร้อนผดิปกตบินผวิโลก

และติดตำมตรวจสอบสถำนกำรณ์ไฟป่ำด้วยดำวเทียม TERRA และ AQUA โดยระบบ MODIS ได้จำกเว็บไซด์ของ

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช http://www.dnp.go.th/forestfire หรือกำรหำข้อมูลจุดควำมร้อนใน

ระดบัภมูภิำคอำเซยีนได้จำกศนูย์เชีย่วชำญด้ำนอตุนุยิมวทิยำแห่งอำเซยีน (ASEAN Specialized Meteorological 

Centre: ASMC) ที่ http://www.weather.gov.sg/wip/web/ASMC 

7.5.4 ปัญหำหมอกควันข้ำมแดนจำกกำรเผำในที่โล่งในประเทศไทย

 มลพิษทำงอำกำศจำกกำรเผำในที่โล่ง นอกจำกจะก่อให้เกิดปัญหำทั้งในพื้นที่แล้ว ยังเป็นมลพิษขำ้มแดน 

(Transboundary air pollution) ซึง่ส่งผลกระทบต่อพืน้ทีไ่กลออกไป โดยก่อให้เกดิหมอกควนัและมลพษิทำงอำกำศ

หลำยชนดิซึง่สำมำรถถกูพดัพำโดยลมไปได้ไกลจำกแหล่งก�ำเนดิ ดงัเช่นปัญหำหมอกควนัในภำคใต้ของประเทศไทย

ซึ่งได้รับผลกระทบปัญหำหมอกควันจำกไฟป่ำในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเกิดไฟป่ำเป็นพื้นที่กว้ำงเป็นประจ�ำทุกปี 

เป็นปัญหำในระดับภูมิภำคซึ่งส่งผลกระทบต่อหลำยประเทศ และในภำคเหนือของประเทศไทยในช่วงฤดูแล้งยังได้

รับปัญหำหมอกควันในพื้นที่และหมอกควันข้ำมแดนจำกประเทศเพื่อนบ้ำนใกล้เคียงด้วยเช่นกัน
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 จำกกำรตดิตำมตรวจสอบคณุภำพอำกำศของกรมควบคมุมลพษิ และกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูภำพถ่ำย

ดำวเทียมเพื่อใช้ในกำรติดตำมหมอกควันในภูมิภำค พบว่ำประเทศไทยได้รับผลกระทบจำกหมอกควัน

ใน 2 ช่วงเวลำตำมอิทธิพลของสภำพอุตุนิยมวิทยำ  ควำมถี่และควำมหนำแน่นของกำรเผำในที่โล่ง ได้แก่

ภำพแสดงทิศทำงลมมรสุมประจ�ำปีของประเทศไทย 
(ที่มำ www.tmd.go.th )

ภำพแสดงจุดควำมร้อน (Hotspot) และทิศทำง
กำรกระจำยตวัของหมอกควนัจำกประเทศอนิโดนเีซยี
มำยังพื้นที่ภำคใต้ตอนล่ำงของประเทศไทยในเดือน
สิงหำคมปี 2549 (ที่มำเว็ปไซต์ศูนย์เชี่ยวชำญ
ดำ้นอุตุนิยมวิทยำแห่งอำเซียน ประเทศสิงคโปร์)

1) ช่วงระหวำ่งเดือนมิถุนำยนถึงเดือนสิงหำคม 

 ซึ่งเป็นฤดูฝนแต่เกิดควำมแห้งแล้งในปีเอลนิญโญ่ 

(El Nino) ช่วงหน้ำแล้งของประเทศอำเซียนในเขตใต้

เส้นศูนย์สูตร ส่งผลให้เกิดไฟป่ำและกำรเผำในที่โล่งอื่นใน

ประเทศอินโดนีเซีย และมำเลเซีย หมอกควันจำกไฟดังกลำ่ว

ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยและคุณภำพอำกำศในหลำยพื้นที่ 

โดยหำกในช่วงเวลำดงักล่ำวลมพดัจำกทศิใต้ค่อนไปทำงตะวนัตก 

(South-Westerly) หมอกควนัและฝุน่ละอองจะถกูพดัพำไป

ยงัประเทศสงิคโปร์ มำเลเซยี และหลำยจงัหวดัในพืน้ทีภ่ำคใต้

ตอนล่ำงของประเทศไทย เช่น ภูเก็ต สตูล สงขลำ ยะลำ 

ปัตตำน ีและนรำธวิำส  ส่งผลให้เกดิกำรเพิม่สงูขึน้ของปรมิำณ

ฝุน่ละอองขนำดเลก็อย่ำงชดัเจน บดบงัทศันวสิยักำรมองเหน็ 

ส่งผลต่อกำรคมนำคมทำงบก ทำงน�้ำ และทำงอำกำศ และ

กระทบต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน เช่น ก่อให้เกิดกำร

แพ้และระคำยเคืองผิวหนังและดวงตำ ก่อให้เกิดโรคระบบ

ทำงเดนิหำยใจโดยเฉพำะในกลุม่เสีย่ง ได้แก่ เดก็ และผูส้งูอำยุ 

เป็นต้น
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2) ช่วงระหว่ำงเดือนธันวำคมถึงเดือนเมษำยน 
 เป็นช่วงหน้ำแล้งของภมูภิำคอนิโดจนี ควำมแห้งแล้ง 
และควำมชื้นในอำกำศต�่ำ ส่งผลให้ควำมถี่ของกำรเกิดไฟปำ่
เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบำ้น ได้แก่ 
พม่ำ เวียดนำม ลำว และกัมพูชำ ประกอบกับในช่วงเวลำ
ดังกล่ำวเกษตรกรจะท�ำกำรเผำเศษวัสดุทำงกำรเกษตร เพื่อ
เตรียมพื้นที่ส�ำหรับกำรท�ำกำรเกษตรในพื้นที่ชลประทำน 
สภำวะอำกำศทีแ่ห้งและนิง่ ท�ำให้ฝุน่ละอองทีเ่กดิขึน้สำมำรถ
แขวนลอยอยู่ในบรรยำกำศได้นำนไม่ตกลงสู่พื้นดิน จังหวัด
ในภำคเหนือ ภำคตะวันตก ภำคกลำง และภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ จึงมักพบกำรเพิ่มสูงขึ้นของปริมำณฝุ่นละออง
ขนำดเล็กในช่วงเวลำดังกล่ำว 

 สถำนกำรณ์วิกฤติหมอกควันในพื้นที่ภำคเหนือ
ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เกิดเนื่องจำกอิทธิพลจำก
ปรำกฏกำรณ์เอลนิญโญ่ ส่งผลให้เกิดควำมแห้งแล้งต่อเนื่อง
และยำวนำนตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมิถุนำยน ประกอบกับ
ในช่วงเดือนมีนำคม 2550 ร่องควำมกดอำกำศต�่ำ และ
มวลอำกำศเยน็ปกคลมุพืน้ทีภ่ำคเหนอื เมือ่เกดิไฟป่ำและกำร
เผำซึง่ส่วนใหญ่เกดิจำกฝีมอืมนษุย์ ท�ำให้มกีำรเผำไหม้ลกุลำม

ภำพแสดงจุดควำมร้อน (Hotspot) และทิศทำงลม
ขณะเกดิปัญหำหมอกควนัในพืน้ทีภ่ำคเหนอื ในเดอืน
มีนำคมปี 2553 (ที่มำ เว็ปไซต์ศูนย์เชี่ยวชำญด้ำน
อุตุนิยมวิทยำแห่งอำเซียน ประเทศสิงคโปร์)

กรำฟแสดงค่ำเฉลีย่ 24 ชัว่โมง
ของ PM10 ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2550-2552

เป็นบริเวณกว้ำง เกิดหมอกควันซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อกำรคมนำคมทำงบก ทำงน�้ำ และทำงอำกำศ กระทบต่อ
ธุรกิจกำรท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน เช่น  กำรแพ้และระคำยเคืองผิวหนังและ
ดวงตำ  ท�ำให้เกดิโรคระบบทำงเดนิหำยใจ โดยเฉพำะในกลุม่เสีย่ง ได้แก่ เดก็ ผูป่้วย และผูส้งูอำย ุ โดยปัญหำหมอก
ควันในภำคเหนือมักเกิดในช่วงเวลำเดียวกันเป็นประจ�ำทุกปีโดยเฉพำะในเดือนกุมภำพันธ์ ถึงเมษำยน (21)
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 สถำนกำรณ์หมอกควนัในภำคเหนอืในช่วงเดอืนกมุภำพนัธ์ถงึเมษำยน จำกกำรตดิตำมตรวจสอบโดยสถำนี

ตรวจวดัคณุภำพอำกำศแบบอตัโนมตัอิย่ำงต่อเนือ่งของกรมควบคมุมลพษิ ในปี พ.ศ. 2550-2552 พบว่ำค่ำเฉลีย่ 24 

ชั่วโมงของปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM10) ในทุกสถำนีในภำคเหนือมีค่ำสูงเกินค่ำมำตรฐำน

เป็นเวลำหลำยวันต่อเนื่องกัน

กำรแก้ไขปัญหำจำกกำรเผำในที่โล่ง

 กำรแก้ไขปัญหำจำกสถำนกำรณ์วิกฤติหมอกควันจำกกำรเผำในที่โล่ง จ�ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำก

หลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรตำมแผนแม่บทแห่งชำติว่ำด้วยกำรควบคุมกำรเผำในที่โล่ง   

ติดตำมตรวจสอบคุณภำพอำกำศและแจ้งเตือนสถำนกำรณ์มลพิษให้กับหน่วยงำนในพื้นที่  และเร่งรัดให้ด�ำเนิน

มำตรกำรป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองจำกแหล่งก�ำเนิดทั้งจำกยำนพำหนะและกำรเผำในที่โล่ง กำร

จดัประชมุหำรอืเพือ่ก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนนิกำรร่วมกนัในกำรแก้ไขปัญหำมลพษิหมอกควนั และขอควำมร่วมมอื

จำกประชำชนงดกำรเผำในที่โล่งทุกประเภทโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงที่เกิดสภำพอำกำศปิด กำรรณรงค์สร้ำง

จิตส�ำนึกให้ประชำชนในพื้นที่พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรติดตำม 

เฝ้ำระวัง ควบคุม และป้องกันปัญหำมลพิษหมอกควันจำกไฟปำ่และกำรเผำในที่โล่ง รณรงค์ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ในกำรลดกำรเผำภำคกำรเกษตร ลดกำรเผำขยะชุมชน และกำรท�ำกำรเกษตรอินทรีย์ปลอดกำรเผำ 

 กำรก�ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ไฟป่ำและหมอกควัน เพื่อให้มีกำร

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหวำ่งหน่วยงำนส่วนกลำงและหน่วยงำนท้องถิ่น มีกำรรวบรวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องส�ำหรับ

ใช้ในกำรประเมนิสถำนกำรณ์ และจดัท�ำเป็นแนวทำงปฏบิตัใินกำรแจ้งเตอืนสถำนกำรณ์หมอกควนัในพืน้ทีภ่ำคเหนอื   

ด�ำเนินโครงกำรน�ำร่องสำธิตกำรใช้มำตรกำรควบคุมกำรเผำในที่โล่งในพื้นที่เกษตรกรรมในภำคเหนือ และภำค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่เผยแพร่องค์ควำมรูเ้กีย่วกบัสภำพปัญหำและผลกระทบทีเ่กดิขึน้จำกกำรเผำในทีโ่ล่งให้กบั

ประชำชน เกษตรกร และเจ้ำหน้ำทีส่่วนรำชกำรท้องถิน่ ก�ำหนดกำรสำธติกำรใช้เทคโนโลย ีกำรเกษตรปลอดกำรเผำ 

กำรไถกลบตอซังฟำงข้ำวควบคู่กับกำรใช้น�้ำหมักชีวภำพในกำรย่อยสลำยเศษพืชในจังหวัดที่มีพื้นที่กำรเกษตรเป็น

ปรมิำณมำก ส่งเสรมิให้เครอืข่ำยเกษตรกรปลอดกำรเผำมกีำรจดัตัง้ศนูย์เครือ่งจกัรกลกำรเกษตรปลอดกำรเผำ โดย

ให้กำรสนับสนุนเครื่องจักรกลกำรเกษตร ให้มีกำรน�ำไปใช้ในทำงปฏิบัติอย่ำงจริงจังในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง

กำรใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มำจำกเกษตรอินทรีย์ปลอดกำรเผำ กำรแก้ไขและบรรเทำ

ปัญหำ ประกอบด้วย โครงกำรปฏิบัติกำรฝนหลวงเพื่อบรรเทำปัญหำหมอกควันและไฟปำ่ในพื้นที่ภำคเหนือ โดย

ปฏิบัติกำรในพื้นที่ระหว่ำงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ – 30 เมษำยน ของทุกปี

 แนวทำงแก้ไขอีกประกำรหนึ่งคือกำรรณรงค์กำรรักษำควำมสะอำดและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

จดันทิรรศกำรและให้ควำมรูเ้รือ่งปัญหำหมอกควนัและไฟป่ำ จดักจิกรรมโครงกำรรณรงค์ประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่

องค์ควำมรู้กำรจัดกำรมลพิษจำกหมอกควันและไฟป่ำแบบมีส่วนร่วม ( 22)
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7.6 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดระยอง

 จงัหวดัระยอง เป็นพืน้ทีท่ีไ่ด้รบักำรพฒันำให้เป็นศนูย์อตุสำหกรรมหลกัทีม่กีำรลงทนุภำคอตุสำหกรรมสงู

ทีส่ดุของประเทศไทย มกีำรเตรยีมควำมพร้อมด้ำนสำธำรณปูโภคขัน้พืน้ฐำนภำยใต้โครงกำรพฒันำพืน้ทีช่ำยฝ่ังทะเล

ภำคตะวนัออก หรอืทีเ่รยีกว่ำโครงกำรอสีเทร์ิน ซบีอร์ด (Eastern Seaboard) เป็นทีต่ัง้ของนคิมอตุสำหกรรม 8 แห่ง 

และเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม 5 เขต มีโรงงำนอุตสำหกรรมจ�ำนวนมำกกว่ำ 1,700 แห่ง เป็นฐำนเศรษฐกิจ

ที่ส�ำคัญน�ำรำยได้เข้ำมำพัฒนำประเทศจ�ำนวนมหำศำลให้แก่จังหวัดระยองและประเทศไทย น�ำมำสู่ควำมเจริญ

เตบิโตทำงเศรษฐกจิของชมุชน แต่ในอกีด้ำนหนึง่ของกำรพฒันำ ได้ส่งผลกระทบต่อคณุภำพสิง่แวดล้อมและสขุภำพ

อนำมัยของประชำชน  โดยในปี พ.ศ. 2548 มีกำรรำยงำนข่ำวขององค์กรเอกชน (NGO) ชี้ว่ำคุณภำพอำกำศใน

พืน้ทีอ่ตุสำหกรรมมำบตำพดุวกิฤตหนกั และมมีลพษิทีอ่ำจเป็นสำเหตกุำรเกดิโรคมะเรง็ ซึง่รฐับำลได้ให้ควำมส�ำคญั

ต่อปัญหำที่เกิดโดยได้มีกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นพบว่ำมีปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมในระดับหนึ่ง  จึงได้มอบ

หมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดผลเชิงปฏิบัติในระยะยำวอย่ำงยั่งยืน 

 

 คณะกรรมกำรสิง่แวดล้อมแห่งชำต ิ(กก.วล.) ได้มมีตเิมือ่ต้นปี พ.ศ. 2550 แต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรเฉพำะกจิ

เพือ่แก้ไขปัญหำมลพษิและก�ำหนดกำรพฒันำในพืน้ทีจ่งัหวดัระยองเพือ่ก�ำกบัดแูลผลกัดนักำรแก้ไขปัญหำทีเ่กดิขึน้

ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยอำศัยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับภำคเอกชนและ

ประชำชนในพื้นที่ จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550 – 2554 มีมำตรกำร

ในกำรด�ำเนินงำนภำยใต้แผนงำนและโครงกำร 144 โครงกำร ที่ครอบคลุมมำตรกำรลดมลพิษทั้งในและนอกนิคม

อุตสำหกรรม  กำรบริหำรจัดกำรมลพิษและติดตำมตรวจสอบ  กำรจัดกำรสำธำรณสุขและอำชีวอนำมัย กำรพัฒนำ

เชงิพืน้ที ่และกำรมส่ีวนร่วมในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำมลพษิ มงีบประมำณด�ำเนนิกำรตำมแผนปฏบิตักิำรฯ ของ

ภำครัฐและผู้ประกอบรวมกว่ำ 21,000 ล้ำนบำท ซึ่งในปี 2550 – 2551 มีงบประมำณในกำรด�ำเนินกำรประมำณ 

9,470 ล้ำนบำท โดยงบประมำณกว่ำร้อยละ 80  เป็นงบประมำณซึ่งมำจำกผู้ประกอบกำร นอกจำกนี้ยังมีกำรตั้ง
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สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  ฉบับที่ 32 (2552) ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 65 ง หน้ำ 99 เรื่อง ก�ำหนด

ให้ท้องที่เขต ต.มำบตำพุด ต.ห้วยโป่ง ต.เนินพระ และ ต.ทับมำ อ.เมือง จ.ระยอง ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 

และ ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง ทั้งต�ำบล รวมทั้งพื้นที่ทะเลภำยในแนวเขต เป็นเขตควบคุมมลพิษ และมีผล

บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2552 โดยตำมมำตรำ 60 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตควบคุมมลพิษ จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรเพื่อลด

และขจัดมลพิษ บรรจุไว้ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด

  

 จำกผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ สำมำรถ

แก้ไขปัญหำมลพิษและพัฒนำคุณภำพชีวิตโดย

รวมได้ดีขึ้นระดับหนึ่ง มีกำรติดตำมตรวจสอบ

คุณภำพสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งคุณภำพ

อำกำศ น�้ำในคลองสำธำรณะ น�้ำใต้ดินและน�้ำ

ทะเลรวมทั้งกำรจัดกำรของเสียอันตรำยจำก

อุตสำหกรรม พบว่ำคุณภำพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพำะ

คุณภำพอำกำศในปัจจุบันอยู่ในสภำพที่ดีขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2549   โดยมีปริมำณสำรมลพิษ

ลดลง เช่น ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊ำซ

ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นต้น และปริมำณสำร

อินทรีย์ระเหยง่ำยที่ตรวจวัดส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ต�่ำ และเป็นไปตำมมำตรฐำนคุณภำพอำกำศยกเว้นสำรอินทรีย์

ระเหยง่ำย 3 ชนิด ที่มีค่ำเกินมำตรฐำนในบำงพื้นที่ ซึ่งภำครัฐและผู้ประกอบกำรจะด�ำเนินมำตรกำรควบคุมและ

แก้ไขทีเ่ข้มข้นอย่ำงต่อเนือ่ง ส�ำหรบัผลกระทบต่อสขุภำพอนำมยัและสถำนกำรณ์โรคมะเรง็ของประชำชนในพืน้ทีน่ัน้ 

กระทรวงสำธำรณสุขได้มีกำรศึกษำเพื่อสรุปควำมเชื่อมโยงของปัญหำมลพิษกับสุขภำพอนำมัยที่ชัดเจนโดยจ�ำเป็น

จะต้องมีกำรศึกษำต่อเนื่อง และเป็นข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของชุมชน

ควบคู่กันไป รวมทั้งกำรน�ำข้อมูลและข้อเท็จจริงสู่ภำคประชำชน กำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วม

ของชุมชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำดังกล่ำว

กองทนุเพือ่สนบัสนนุกำรพฒันำระยะยำวประกอบด้วยมลูนธิกิองทนุระยองแขง็แรง และมลูนธิกิองทนุคณุภำพชวีติ

และสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองมำบตำพุด และเทศบำลต�ำบลบ้ำนฉำง 

 ต่อมำคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

ในครำวประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 

2552 มีมติเห็นชอบให้ใช้อ�ำนำจประกำศก�ำหนดให้

ท้องที่เขตเทศบำลเมืองมำบตำพุด และพื้นที่บริเวณ

ใกล้เคยีง เป็นเขตควบคมุมลพษิ เพือ่ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในท้องที่จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรเสนอต่อ

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และด�ำเนินกำรตำมข้อก�ำหนด

ในพระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษำคณุภำพสิง่แวดล้อม

แห่งชำติ พ.ศ. 2535 และได้มีประกำศคณะกรรมกำร
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8  วิธีพิชิตปัญหามลพิษทางอากาศ 

 ในกำรป้องกัน และลดผลกระทบของมลพิษทำงอำกำศสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อำจกระท�ำได้ 3 แนวทำง

หลัก ๆ คือ กำรป้องกันและควบคุมที่แหล่งก�ำเนิด กำรป้องกันที่ผู้รับ และกำรลดผลกระทบโดยสร้ำงแนวป้องกัน 

โดยมีรำยละเอียดพอสังเขป ดังนี้

 (1) ป้องกัน ควบคุมและลดมลพิษจำกแหล่งก�ำเนิด เช่น   กำรเลือกใช้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด   

กำรติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์บ�ำบัดมลพิษที่เหมำะสมกับสำรมลพิษชนิดนั้นๆ  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เช่น กำรติดตั้ง

ระบบอีเอสพี หรือ Electrostatic Precipitator (ESP) เพื่อดักจับฝุ่นละอองในขบวนกำรผลิต กำรติดตั้งระบบ

เอฟจีดี หรือ Flue Gas Desulfurization (FGD) เพื่อลดกำ๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำกกระบวนกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง

จำกถ่ำนหนิ กำรก�ำหนดมำตรฐำนคณุภำพอำกำศ มำตรฐำนกำรระบำยสำรมลพษิจำกแหล่งก�ำเนดิ เป็นต้น ซึง่วธิกีำร

ป้องกันและลดมลพิษทำงอำกำศจำกแหล่งก�ำเนิด ถือเป็นกำรป้องกันปัญหำที่ดีที่สุด

 (2) กำรป้องกนัทีผู่ร้บั เช่น กำรใส่หน้ำกำกอนำมยัป้องกนัเขม่ำควนัและฝุน่ละอองเมือ่เกดิปัญหำหมอกควนั

จำกไฟปำ่  กำรปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับ และลดผลกระทบจำกมลพิษทำงอำกำศ

 (3) กำรเพิ่มระยะห่ำงระหว่ำงแหล่งก�ำเนิดมลพิษกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น กำรก�ำหนดพื้นที่

แนวกนัชน (Buffer zone) เป็นแนวทำงหนึง่ทีห่ลำยประเทศในแถบยโุรปและเอเชยีพจิำรณำน�ำมำใช้ในกำรป้องกนั 

ลด และควบคุมผลกระทบของมลพิษจำกอุตสำหกรรม โดยหลักกำรคือกำรจัดวำงผังของกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม

และพื้นที่แนวกันชนให้มีควำมสัมพันธ์กับควำมเป็นไปได้ที่มลพิษที่เกิดจำกกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงงำนอุตสำหกรรม 

จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด 

8.1 การก�าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

 ในประเทศไทยได้มีกำรก�ำหนดค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริม

และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตำมมำตรำ 32 แห่ง พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม

แห่งชำติ พ.ศ. 2535 โดยที่ได้ด�ำเนินกำรไปแล้วเป็นกำรก�ำหนดมำตรฐำนสำรมลพิษหลักจ�ำนวน 7 ชนิด ได้แก่ 

กำ๊ซคำร์บอนมอนอกไซด์ ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สำรตะกั่ว ฝุ่นละออง(ฝุ่นรวม  PM10 

และPM2.5)  กำ๊ซโอโซน และสำรมลพิษทำงอำกำศที่เป็นอันตรำย หรือ Toxic Air Pollutants ซึ่งขณะนี้มีกำร

ก�ำหนดมำตรฐำนแล้ว คือสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศทั่วไป จ�ำนวน 9 ชนิด โดยเป็นสำรที่มีควำมเสี่ยง

ต่อกำรก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพระยะยำว โดยจะท�ำลำยภูมิคุ้มกันระบบประสำท 

รวมทั้งท�ำให้เกิดควำมผิดปกติของระบบสืบพันธุ์และต่อมไร้ท่อ  นอกจำกนี้ยังมีกำรก�ำหนดปริมำณกำรระบำย

สำรมลพิษทำงอำกำศจำกแหล่งก�ำเนิด ตำมมำตรำ 55 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม

แห่งชำติ พ.ศ. 2535 เพื่อใช้ในกำรควบคุมกำรระบำยสำรมลพิษทำงอำกำศที่ปล่อยออกจำกแหล่งก�ำเนิด

ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภำพอนำมัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มำตรฐำนควบคุมมลพิษทำงอำกำศ

จำกแหล่งก�ำเนิดเคลื่อนที่ และมำตรฐำนควบคุมมลพิษทำงอำกำศจำกแหล่งก�ำเนิดอยู่กับที่ โดยสำมำรถหำข้อมูล

เพิ่มเติมได้จำกเวปไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)
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8.2 การป้องกันที่ผู้รับ 

 นอกจำกกำรลดผลกระทบจำกมลพิษโดยควบคุมจำกแหล่งก�ำเนิดแล้ว กำรป้องกันที่ผู้รับก็มีควำมส�ำคัญ 

ที่รู้จักกันดีคือกำรใช้หน้ำกำกอนำมัย ซึ่งมีกำรน�ำมำใช้เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคและฝุ่นละอองใน

โรงพยำบำลและโรงงำนอตุสำหกรรม กำรเลอืกชนดิของหน้ำกำกอนำมยัทีเ่หมำะสมในกำรป้องกนัมลพษิทำงอำกำศ

มคีวำมส�ำคญั ตำมข้อแนะน�ำของสถำบนัวจิยัด้ำนอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัของประเทศสหรฐัอเมรกิำ (NIOSH)

ได้แบ่งประเภทของหน้ำกำกกันฝุ่นละอองเป็นหลำยประเภท เช่น N95 N100 R95 P100 ตำมประสิทธิภำพใน

กำรดกัจบัฝุน่ละอองขนำดทีม่ผีลกระทบต่อสขุภำพอนำมยั นอกจำกนีย้งัมหีน้ำกำกชนดิป้องกนัมลพษิประเภทก๊ำซ

ตำ่ง ๆ ซึ่งมักบรรจุผงถ่ำนคำร์บอนเพื่อดักจับก๊ำซไม่ให้เขำ้สู่ระบบหำยใจ และหน้ำกำกอนำมัยส�ำหรับกำรป้องกัน

เชื้อโรคต่ำง ๆ เช่น ไข้หวัด 2009 ซึ่งควรเลือกใช้ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนเพื่อให้ได้ประสิทธิภำพสูงสุด นอกจำก

กำรป้องกนัทีต่วับคุคลแล้วยงัสำมำรถป้องกนัผลกระทบจำกมลพษิทำงอำกำศด้วยกำรปลกูต้นไม้เพือ่ลดผลกระทบ

จำกฝุ่นละอองและก๊ำซบำงชนิดได้ด้วยเช่นกัน

รูปแสดงตัวอย่ำงหน้ำกำกป้องกันมลพิษทำงอำกำศ และกำรใช้งำน

8.3 การก�าหนดพื้นที่แนวกันชน (Buffer zone) 

 พืน้ทีแ่นวกนัชน (Buffer zone) หมำยถงึ พืน้ทีท่ีอ่ยูร่ะหว่ำงพืน้ทีใ่ดๆตัง้แต่สองพืน้ทีห่รอืมำกกว่ำ เพือ่ช่วย

ลดผลกระทบซึ่งกันและกันที่อำจเกิดขึ้นจำกกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่ำว    

 ส่วนใหญ่พื้นที่แนวกันชนถูกน�ำมำใช้กับกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงกว้ำงขวำง แต่ในขณะ

เดยีวกนั พืน้ทีแ่นวกนัชนถกูน�ำมำใช้โดยมวีตัถปุระสงค์ในเชงิกำรเมอืง (Geo-political Buffer Zone) เช่น กำรแบ่ง

แยกยุโรปออกเป็นยุโรปตะวันออก และยุโรปตะวันตก หรือกำรแบ่งแยกดินแดนระหว่ำงเกำหลีเหนือและเกำหลีใต้ 

เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังถูกน�ำมำใช้ในกำรควบคุม ป้องกัน กำรกระจำยของเชื้อโรค (Sanitary Buffer Zone) เช่น 

กำรป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรค Viral Potato Diseases จำกไร่มันฝรั่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยกำรปลูก

พืชไร่ชนิดอื่นรอบๆ ไร่มันฝรั่ง เป็นต้น 
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 ควำมส�ำคัญของพื้นที่แนวกันชนต่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อำจสรุปได้ดังนี้

 - เพื่อจ�ำกัดขอบเขตและกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ได้

 - ช่วยกรองมลพิษและลดผลกระทบจำกกำรปลดปล่อยมลพิษจำกโรงงำนอุตสำหกรรมสู่พื้นที่ชุมชน

 - ช่วยปรับปรุงคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ

 - ลดปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงโรงงำนและชุมชน

 - พืน้ทีก่นัชนทีเ่ป็นพืน้ทีส่เีขยีวในลกัษณะของป่ำเศรษฐกจิ วนอทุยำน และสวนสำธำรณะ เป็นต้น สำมำรถ

   เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคมได้ เช่น ทรัพยำกรป่ำไม้ สัตว์ป่ำ และมีส่วนท�ำให้ระบบนิเวศน์มีควำม

   หลำกหลำยและสมบูรณ์มำกขึ้น

 - เพิ่มประโยชน์จำกกำรใช้พื้นที่กันชน เช่น เพื่อกำรท่องเที่ยว เพื่อกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ เป็นต้น

 - เพิ่มสุนทรียภำพและควำมร่มรื่นในพื้นที่

 - ป้องกันควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ เช่น วำตภัย อุทกภัย เป็นต้น

วิธีกำรจัดท�ำพื้นที่แนวกันชน 

 

 กำรจัดท�ำพื้นที่แนวกันชนสำมำรถกระท�ำได้โดยกำรศึกษำและก�ำหนดผังที่ตั้งของโรงงำนอุตสำหกรรม

และพื้นที่แนวกันชนได้อย่ำงเหมำะสม โดยกำรพิจำรณำจำกศักยภำพของมลพิษจำกแหล่งก�ำเนิดที่จะมี

ผลกระทบต่อสขุภำพและสิง่แวดล้อม และควำมสมัพนัธ์ร่วมกนัระหว่ำงข้อมลูสำรมลพษิ ข้อมลูสภำพอตุนุยิมวทิยำ 

และระดบัของสำรมลพษิทีพ่บในพืน้ที ่ดงันัน้ แบบจ�ำลองทำงคณติศำสตร์เพือ่ใช้ในกำรประเมนิกำรกระจำยตวัของ

สำรมลพิษจำกแหล่งก�ำเนิดสู่บรรยำกำศจึงถูกน�ำมำใช้วิเครำะห์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำก�ำหนดผังที่ตั้งโรงงำน

อุตสำหกรรม พื้นที่ที่อยู่อำศัย และขนำดของพื้นที่แนวกันชนอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ กำรจัดวำงกลุ่มโรงงำน

อุตสำหกรรม มีควำมส�ำคัญต่อกำรก�ำหนดขนำดและระยะห่ำงของพื้นที่แนวกันชนในกำรที่จะลดผลกระทบด้ำน

มลพิษต่อพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ดังนั้น กำรจัดกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมควรพิจำรณำจำกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทีเ่กดิจำกโรงงำนอตุสำหกรรม ซึง่โดยทัว่ไปประกอบไปด้วย ชนดิของมลพษิและปรมิำณทีเ่กดิจำกกจิกรรมต่ำง ๆ  ของ

โรงงำนอตุสำหกรรม รวมถงึมลพษิทีจ่ะเกดิจำกกำรจรำจรและกำรขนส่งวตัถดุบิและผลติภณัฑ์ด้วย  นอกจำกนีร้ะดบั

ควำมเสีย่งทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจำกกจิกรรมของโรงงำนอตุสำหกรรมกค็วรน�ำมำพจิำรณำด้วยเช่นกนั

ภำพตัวอย่ำงกำรจัดวำงพื้นที่แนวกันชน  
(ที่มำ : Town and Country 

Planning ; F.M.Maas)
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 นอกจำกนี ้กำรจดัท�ำแนวป้องกนั (Protection Strip) ทีเ่ป็นกำรจดักำรโดยกำรท�ำแนวป้องกนัในพืน้ทีข่องโรงงำน

อตุสำหกรรมหรอืแหล่งก�ำเนดิมลพษิอืน่ๆ โดยท�ำเป็นแนวปลกูต้นไม้หรอืกำรก่อสร้ำงแนวป้องกนัโดยใช้วสัดหุรอื

โครงสร้ำงต่ำงๆ เพื่อป้องกันและลดมลพิษที่แพร่กระจำยสู่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ในกรณีที่โรงงำนไม่มีพื้นที่

เพยีงพอส�ำหรบัจดัท�ำแนวกนัชน (Buffer Zone) สำมำรถด�ำเนนิกำรในลกัษณะสิง่ทดแทนได้ โดยมรีปูแบบต่ำงๆ 

ได้แก่ แผงกันลม เพื่อป้องกันลมกระจำยออกสู่ด้ำนนอก โดยกำรวำงแผงสลับเป็นฟันปลำ ซึ่งต้องอำศัย

กำรค�ำนวณควำมสงู องศำกำรจดัวำง ตำมหลกักำรวศิวกรรม ซึง่มค่ีำลงทนุสงู ก�ำแพงเขยีว เป็นกำรปลกูพชืล้มลกุ 

ไม้ผลัดใบ ซึ่งมีคุณสมบัติดูดสำรพิษแตกต่ำงกัน เช่น ต้นเดหลี สำมำรถดูดซับอะซิโตน ฟอร์มัลดีไฮด์ ต้นเศรษฐี

เรอืนนอก สำมำรถดดูซบัแอมโมเนยี เป็นต้น ทัง้นีก้ำรปลกูพชืต้องค�ำนงึถงึชนดิของสำรพษิทีเ่กดิขึน้ภำยในโรงงำนด้วย 

รวมทั้งกำรดูแลรักษำให้ต้นไม้เจริญงอกงำมและมีกำรสับเปลี่ยนตำมกำลเวลำหรืออำยุของพืช

ภำพแสดงตัวอย่ำงรูปแบบ
กำรปลูกแนวป้องกันผลกระทบ
จำกมลพิษทำงอำกำศ 
(ขอขอบคุณภำพจำก กระทรวงอุตสำหกรรม)

ภำพแสดงตัวอย่ำงกำรจัดท�ำก�ำแพงเขียว (ซำ้ย) และ แผงกันลม (ขวำ)
เพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบจำกมลพิษทำงอำกำศ 
(ขอขอบคุณภำพจำก กระทรวงอุตสำหกรรม)



71

ภำพแสดงตัวอย่ำงพืชบำงชนิดที่มีคุณสมบัติในกำรดูดซับสำรพิษ 
(ขอขอบคุณภำพจำก กระทรวงอุตสำหกรรม)

พื้นที่แนวกันชนกับประเทศไทย

 ส�ำหรบัประเทศไทย ได้มกีำรก�ำหนดพืน้ทีแ่นวกนัชนในกำรออกแบบนคิมอตุสำหกรรมในระยะเริม่ต้น แต่

เมือ่ระยะเวลำผ่ำนไป กำรให้ควำมส�ำคญัต่อพืน้ทีแ่นวกนัชนได้ลดน้อยลงไป โดยหนัมำให้ควำมส�ำคญัของกำรพฒันำ

อตุสำหกรรมมำกขึน้ ท�ำให้มกีำรน�ำพืน้ทีแ่นวกนัชนมำปรบัเปลีย่นเป็นพืน้ทีส่�ำหรบักำรพฒันำอตุสำหกรรม เมือ่พืน้ที่

แนวกนัชนถกูลดทอนลงจำกขนำดทีค่วรจะเป็น จงึก่อให้เกดิผลกระทบต่อชมุชนและสิง่แวดล้อมอย่ำงทีท่รำบกนัอยู่

ในปัจจุบัน

 ดงันัน้ จำกสภำพปัญหำทีเ่กดิขึน้ ผูว้ำงแผนพฒันำอตุสำหกรรมหรอืหน่วยงำนของรฐัทีม่คีวำมเกีย่วข้องกบั

เรื่องนี้ ควรต้องหวนกลับมำให้ควำมส�ำคัญกับพื้นที่กันชนกันอีกครั้ง  รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพื่อ

เป็นกำรลดปัญหำผลกระทบของมลพษิและยงัจะช่วยให้อตุสำหกรรมกบัชมุชนอยูร่่วมกนัได้อย่ำงกลมกลนืและยัง่ยนื

ตลอดไป
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9  นานาทัศนะ รักษ์อากาศ

 เนือ่งจำกปัญหำมลพษิทำงอำกำศทัง้ทีเ่กดิจำกปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำตแิละจำกกจิกรรมของมนษุย์ 

บำงครั้งก่อให้เกิดกำรแพร่กระจำยมลพิษและผลกระทบที่กว้ำงขวำงหรือปัญหำมลพิษข้ำมแดน จึงได้มีควำม

พยำยำมร่วมกันในระดับนำนำชำติในภูมิภำคต่ำงๆเพื่อร่วมมือในกำรติดตำม ป้องกันและแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 

ดังกรณีตัวอย่ำงพอสังเขปต่อไปนี้

9.1 ข้อตกลงเรื่องมลพิษทางอากาศข้ามแดนในสหภาพยุโรป

 (ที่มำ www.unece.org/env/lrtap)

 เนื่องจำกมลพิษทำงอำกำศนั้น

แท้ทีจ่รงิแล้วมลีกัษณะเป็นมลพษิทำงอำกำศ

ข้ำมแดน (Transboundary air pollution) 

กล่ำวคือมลพิษไม่ได้หยุดแพร่กระจำยที่

ขอบเขตต�ำบล อ�ำเภอ จงัหวดั หรอืประเทศใด

ประเทศหนึ่ง ประเด็นปัญหำนี้เริ่มได้รับ

ควำมสนใจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) 

จำกกำรทีม่กีำรพสิจูน์ทำงวทิยำศำสตร์ได้ว่ำ 

โรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิในบรเิวณ ‘สำมเหลีย่มด�ำ’ 

(Black Triangle) ใจกลำงทวีปยุโรปบรเิวณ

รอยต่อชำยแดนประเทศสำธำรณรัฐเชค 

เยอรมันตะวันออก และโปแลนด์ ท�ำให้
เกดิเขม่ำควนัและก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์หรอืออกไซด์ของก�ำมะถนั ทีส่ำมำรถล่องลอยไปตกไกลถงึบรเิวณกลุม่ประเทศ

สแกนดิเนเวีย ตลอดจนตอนเหนือของสหรำชอำณำจักร บนยอดเขำในสก็อตแลนด์ และไอร์แลนด์ ประเทศใน

สหภำพยโุรปจงึได้เริม่ตืน่ตวัเกีย่วกบัปัญหำมลพษิทำงอำกำศข้ำมแดน จงึเป็นทีม่ำของกำรก่อตัง้องค์กรทีช่ือ่ว่ำ EMEP 

(European Monitoring and Evaluation Programme) เพือ่รวบรวมข้อมลูกำรระบำยสำรตัง้ต้นมลพษิทำงอำกำศ 

จำกแต่ละประเทศ และจดัท�ำบญัชฐีำนข้อมลูเพือ่น�ำไปใช้ในแบบจ�ำลองทำงคณติศำสตร์เพือ่พยำกรณ์กำรแพร่กระจำย

 โดยเชือ่มโยงแหล่งก�ำเนดิกบัจดุรบัมลพษิ เป็นผลให้มข้ีอตกลงลดกำรระบำยสำรมลพษิทำงอำกำศในแต่ละประเทศ

อย่ำงเป็นรปูธรรม ภำยใต้กรอบควำมร่วมมอืของสหประชำชำตคิณะกรรมำธกิำรเศรษฐกจิส�ำหรบัยโุรป (UNECE) ที่

เรียกว่ำ อนุสัญญำมลพิษทำงอำกำศข้ำมแดน (Convention on Long Range Transboundary Air Pollution: 

CLRTAP) ซึ่งครอบคลุมทุกประเทศในทวีปยุโรป และอเมริกำเหนือ ได้แก่ สหรัฐอเมริกำและแคนำดำ โดยมีภำคี

อนุสัญญำทั้งหมด 8 ฉบับ ครอบคลุมและก�ำหนดให้มีกำรแบ่งปันข้อมูลระหว่ำง 51 ประเทศในเรื่องกำรติดตำม

ตรวจสอบมลพิษทำงอำกำศ กำรระบำยสำรมลพิษทำงอำกำศ และกำรเปรียบเทียบผลกำรใช้แบบจ�ำลองกำร

แพร่กระจำยของสำรมลพษิ อนัได้แก่ ก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ สำรประกอบอนิทรย์ีระเหยง่ำย  

โลหะหนกั และสำรมลพษิทีต่กค้ำงยำวนำน (POPs) มุง่เน้นป้องกนัภำวะฝนกรด ภำวะน�ำ้เปลีย่นส ี(Eutrophication) 

และภำวะกำรเพิ่มขึ้นของก๊ำซโอโซนในบรรยำกำศใกล้ผิวโลก
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 ในปัจจบุนั UNECE และองค์กรพทิกัษ์สิง่แวดล้อมของสหรฐัอเมรกิำและแคนำดำ ได้ด�ำเนนิโครงกำรศกึษำ

กำรเคลื่อนที่ของมลพิษทำงอำกำศในระดับซีกโลก (Hemispheric Transport of Air Pollution: HTAP) เพื่อ

ศกึษำกำรส่งผ่ำนมลพษิทำงอำกำศในซกีโลกเหนอื โดยพจิำรณำรวบรวมเอำข้อมลูกำรระบำยมลพษิจำกทกุประเทศ

ในซกีโลกเหนอื ไม่จ�ำเพำะแต่ข้อมลูในทวปียโุรปและอเมรกิำเหนอื แต่รวมถงึทวปีเอเชยี เข้ำสูแ่บบจ�ำลองคณติศำสตร์

ระดับโลก เพื่อประเมินสัดส่วนผลกระทบของมลพิษทำงอำกำศจำกภูมิภำคหนึ่งสู่อีกภูมิภำคหนึ่ง รวมทั้งพิจำรณำ

ควำมเป็นไปได้ที่ภำวะโลกร้อนหรือภำวะกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศจะมีผลต่อระดับคุณภำพอำกำศในพื้นที่ต่ำงๆ 

ในซีกโลกเหนือ โดยสำมำรถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.emep.int และ www.htap.org

9.2 เครือข่ายความริเริ่มเพื่ออากาศสะอาดของเมืองในเอเชีย 

 ปัจจุบันปัญหำมลพิษทำงอำกำศขำ้มแดน และปัญหำมลพิษทำงอำกำศในแต่ละประเทศในภูมิภำคเอเชีย

เป็นปัญหำส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชนในภูมิภำค ในหลำยประเทศได้ตระหนักถึงปัญหำ

ดังกลำ่วและจัดท�ำแผนกำรจัดกำรปัญหำดังกล่ำว และได้ร่วมมือกันจัดตั้งเครือข่ำย CAI-Asia ขึ้น

 เครือข่ำยควำมริเริ่มเพื่ออำกำศสะอำดของเมืองในเอเชีย หรือ Clean Air Initiative for Asian Cities 

(CAI-Asia) ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2544 โดยร่วมมอืกบัองค์กรระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ เช่น ธนำคำรโลก ธนำคำรเพือ่กำร

พฒันำเอเชยี USAID UNESCAP US.EPA เป็นต้น โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ควำมรู ้พฒันำศกัยภำพและควำมร่วมมอื

ระดับประเทศในกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศ   

 จำกข้อมูลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพอำกำศของ 20 ประเทศในเอเชียช่วงปี พ.ศ. 2536-2547 พบว่ำ

ค่ำเฉลีย่กำรปล่อยก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุน่ละอองมแีนวโน้มลดลงเลก็น้อย ซึง่ปรมิำณก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์

อยู่ในระดับที่ต�่ำกวำ่ค่ำแนะน�ำโดยองค์กำรอนำมัยโลก (WHO) แต่ปริมำณไนโตรเจนไดออกไซด์ในหลำยประเทศ

ยงัเกนิค่ำทีแ่นะน�ำโดย WHO และปรมิำณฝุน่ละอองยงัอยูใ่นระดบัเกนิค่ำแนะน�ำและเป็นอนัตรำยต่อสขุภำพอนำมยั 

ซึ่งประเทศสมำชิกจ�ำเป็นต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหำเหล่ำนี้ร่วมกัน
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กรำฟแสดงคุณภำพอำกำศโดยเฉลี่ยของเมืองใหญ่ในประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำคเอเชีย
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2536-2547 (ค.ศ.1993-2004) (ที่มำ: CAI-Asia)

ภำพแสดงค่ำเฉลีย่รำยปีของฝุน่ละอองชนดิ PM10 ใน 203 เมอืงของเอเชยีปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
(ที่มำ: รำยงำนประจ�ำปี พ.ศ. 2551 ของ CAI-Asia)
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9.3 การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศกรณีมลพิษหมอกควันข้ามแดน
    ในอาเซียน  

 

  ปี พ.ศ. 2540 เจ้ำหน้ำทีอ่ำวโุสอำเซยีนด้ำนสิง่แวดล้อม ได้จดัตัง้เจ้ำหน้ำทีอ่ำวโุสเฉพำะกจิ

ของอำเซียนด้ำนหมอกควัน รับผิดชอบกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันหมอกควันจำก

ไฟป่ำในระดบัภมูภิำคอำเซยีน เนือ่งจำกควำมรนุแรงของปัญหำหมอกควนัข้ำมแดน โดยได้มกีำร

จดักำรประชมุเจ้ำหน้ำทีอ่ำวโุสเฉพำะกจิ และกำรประชมุระดบัรฐัมนตรอีำเซยีนด้ำนหมอกควนั

ควบคูก่นัมำอย่ำงต่อเนือ่ง โดยผลจำกกำรประชมุทัง้สองระดบั ก่อให้เกดิเป็นข้อตกลงอำเซยีน เรือ่งมลพษิจำกหมอกควนั

ข้ำมแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกัน 

ลด และติดตำมตรวจสอบมลพิษจำกหมอกควันข้ำมแดนอันเป็นผลเนื่องมำจำกไฟบนพื้นดินและ/หรือไฟป่ำ โดย

อำศัยควำมพยำยำมร่วมกันในระดับประเทศ และควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคและระดับนำนำชำติ 

 ประเทศไทยได้ร่วมลงนำมในข้อตกลงอำเซียนเรื่องมลพิษจำกหมอกควันข้ำมแดน เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 

พ.ศ. 2545 ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่25 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2546 ประเทศภำคสีมำชกิทีใ่ห้สตัยำบนัแล้ว 8 ประเทศ 

ได้แก่ บรูไน มำเลเซีย พม่ำ สิงคโปร์ เวียดนำม ลำว กัมพูชำ และไทย  นอกจำกนี้ประเทศไทยได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำร

จัดตั้งคณะท�ำงำนด้ำนหมอกควันและไฟป่ำในอนุภูมิภำคแม่โขงประกอบด้วยประเทศสมำชิก 5 ประเทศ ได้แก่ 

พม่ำ ลำว เวยีดนำม กมัพชูำ และไทย โดยมสี�ำนกังำนเลขำธกิำรอำเซยีนท�ำหน้ำทีฝ่่ำยเลขำนกุำร และศนูย์เชีย่วชำญ

ด้ำนอตุนุยิมวทิยำแห่งอำเซยีนให้กำรสนบัสนนุข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ประเทศไทยได้รบัเลอืกให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธำน

คณะท�ำงำนดังกล่ำวในวำระ 2 ปี (พ.ศ. 2551-2552) โดยมีหน้ำที่หลักในกำรผลักดันให้มีกำรด�ำเนินควำมร่วมมือ

ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษหมอกควันข้ำมแดนให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ และผลักดันให้แต่ละประเทศ

จดัท�ำแผนปฏบิตักิำรแก้ไขปัญหำหมอกควนัและไฟป่ำ ตลอดจนด�ำเนนิกำรตำมแผนปฏบิตักิำรให้เกดิผลเป็นรปูธรรม  
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9.4 เครือข่ายการติดตามตรวจสอบปัญหาการตกสะสมของกรด

 ปัญหำกำรตกสะสมของกรด (Acid Deposition) เป็นปัญหำทั้งในระดับประเทศ รวมถึงเป็นปัญหำ

ในระดบัภมูภิำค โดยเป็นปัญหำต่อระบบนเิวศ สิง่แวดล้อม และสขุภำพอนำมยัของประชำชน และมลีกัษณะเป็นมลพษิ

ข้ำมแดน ซึ่งประเทศไทยอำจได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่กระจำยของสำรกรดในบรรยำกำศ ทั้งจำกแหล่งก�ำเนิด

ในประเทศและจำกกำรข้ำมแดนมำจำกประเทศอื่น ๆ ได้ 

 

 จำกข้อเสนอแนะในกำรประชมุสดุยอดผูน้�ำเรือ่งปัญหำมลพษิทำงอำกำศข้ำมแดน ณ กรงุรโิอ เดอ จำเนโร 

สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล ในปี พ.ศ. 2535 ได้น�ำไปสู่ควำมพยำยำมในกำรจัดตั้งเครือข่ำยกำรติดตำมตรวจสอบ

กำรตกสะสมของกรดในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออก (Acid Deposition Monitoring Network in East Asia: EANET) 

โดยในปี พ.ศ. 2536-2540 ได้มีกำรประชุมผู้เชี่ยวชำญในภูมิภำคเอเชียตะวันออก เพื่อหำรือประเด็นควำมร่วมมือ

และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกลุ่มประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรเพื่อรับมือกับปัญหำ

กำรตกสะสมของกรด  ต่อมำในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2541 ที่ประชุมระดับรัฐบำลครั้งที่ 1 ของ EANET ณ เมือง

โยโกฮำม่ำ ประเทศญีปุ่น่ ได้มมีตใิห้เริม่ด�ำเนนิกจิกรรมขัน้เตรยีมกำร (Preparatory phase) โดยมปีระเทศในภมูภิำค

เอเชียตะวันออกเข้ำร่วมทั้งสิ้น 10 ประเทศ ได้แก่ สำธำรณรัฐประชำชนจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มำเลเซีย มองโกเลีย 

ฟิลิปปินส์ สำธำรณรัฐเกำหลี (เกำหลีใต้) สหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศไทย และสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม  

ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2543 ที่ประชุมระดับรัฐบำลครั้งที่ 2 ของ EANET ได้เห็นผลสัมฤทธิ์จำกกำรด�ำเนินกิจกรรม

ขัน้เตรยีมกำร จงึมมีตใิห้เครอืข่ำยด�ำเนนิกำรตดิตำมตรวจสอบอย่ำงต่อเนือ่ง (Regular phase)  ตัง้แต่เดอืนมกรำคม 

พ.ศ. 2544 เป็นต้นมำ ทั้งนี้ รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และสหภำพพม่ำ 

ได้เข้ำร่วมใน EANET ในปี พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2548 ตำมล�ำดับ กำรจัดตั้ง EANET ถือเป็น

ส่วนส�ำคัญในกำรริเริ่มควำมร่วมมือระดับภูมิภำคของกลุ่มประเทศเครือข่ำยเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ร่วมกันถึงสถำนกำรณ์กำรตกสะสมของกรด 

ภำพแสดงประเทศที่เข้ำร่วมเครือข่ำย EANET 
(ที่มำ www.eanet.cc)

 

 ในส่วนของกำรด�ำเนินกำรในประเทศไทย

นั้น หน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่ศูนย์กลำงของประเทศไทย 

(National Center of EANET in Thailand) คือ 

กรมควบคุมมลพิษ และได้มีกำรจัดตั้งอนุกรรมกำร

เครือข่ำยกำรติดตำมตรวจสอบกำรตกสะสมของกรด

ในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชำญจำก

หน่วยงำนต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ กรมสนธสิญัญำและ

กฎหมำย กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กรมป่ำไม้ 

กรมวชิำกำรเกษตร กรมชลประทำน กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติ

แห่งประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยำ ผู ้เชี่ยวชำญ

จำกมหำวิทยำลัย โดยมีกรมควบคุมมลพิษท�ำหน้ำที่

ฝ ่ำยเลขำนุกำร เพื่อร ่วมกันด�ำเนินกำรติดตำม

ตรวจสอบผลกระทบจำกกำรตกสะสมของสำรกรด

ในสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรมต่ำง ๆ ภำยใต้กำรติดตำมตรวจสอบกำรตกสะสมของกรดในประเทศไทย ประกอบด้วย กำรติดตำม

ตรวจสอบคุณภำพน�้ำฝน กำรตรวจวัดควำมเข้มข้นของก๊ำซที่เป็นกรดในบรรยำกำศ กำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง

ของระบบนิเวศ ได้แก่ คุณภำพน�้ำผิวดิน คุณภำพดินและองค์ประกอบในพืช โดยในปัจจุบันกำรด�ำเนินงำน

ของประเทศไทยได้ด�ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงน�้ำฝนและก๊ำซเพื่อประเมินสถำนภำพกำรตกสะสมของกรดทั้งสิ้น 

10 สถำนี ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร ปทุมธำนี กำญจนบุรี เชียงใหม่  นครรำชสีมำ ชัยนำท นครปฐม 

ชลบุรี และสงขลำ ซึ่งเป็นกำรด�ำเนินกำรโดยหน่วยงำนภำยใต้คณะอนุกรรมกำรเครือข่ำยกำรติดตำมตรวจสอบ

กำรตกสะสมของกรดในประเทศไทย และมหำวิทยำลัยในแต่ละภูมิภำค

9.5 โครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

 กระบวนกำรด้ำนสิง่แวดล้อมศกึษำ (Environmental Education) เป็นหนึง่ในกจิกรรมทีช่่วยให้ประชำชน

ได้ตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อม โดยจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้และเข้ำใจเรื่องปัญหำสิ่งแวดล้อม 

แนวทำงในกำรป้องกนัแก้ไข รวมถงึสร้ำงจติส�ำนกึในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมผ่ำนกระบวนกำร

เรียนรู้ตำ่งๆ อย่ำงเหมำะสม ดังตัวอย่ำงที่มีกำรด�ำเนินกำรอยู่ เช่น  

 

 9.5.1 โครงกำรควำมร่วมมอืด้ำนสิง่แวดล้อมศกึษำเรือ่งปัญหำกำรตกสะสมของกรด  กรมควบคมุมลพษิ 

ได้ด�ำเนนิโครงกำรควำมร่วมมอืด้ำนสิง่แวดล้อมศกึษำ ร่วมกบั Acid Deposition and Oxidant Research Center

  (ADORC) (หรือ ชื่อใหม่ Asia Center for Air Pollution Research : ACAP) ซึ่งเป็นศูนย์กลำงของเครือข่ำย

กำรตดิตำมตรวจสอบกำรตกสะสมของกรดในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออก และหน่วยงำนควำมร่วมมอืด้ำนกำรอนรุกัษ์

สิง่แวดล้อมแห่งจงัหวดันกิำตะ (Niigata  Prefectural  Environmental Conservation Corporation) ประเทศ

ญีปุ่น่ โดยประเทศไทยมี โรงเรียนวัดแสมด�ำ ประเทศญี่ปุ่นมี โรงเรียนซำซำกุจิ และโรงเรียนมุยคะมะจิ เขำ้ร่วมเป็น

โรงเรียนน�ำร่อง   ทั้งนี้ภำยใต้โครงกำรฯ เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษำของทั้ง 3 โรงเรียนดังกล่ำว ได้ด�ำเนินงำน

และท�ำกิจกรรมในรูปแบบเดียวกัน โดยมีรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำนดังนี้

  1. กำรให้ควำมรูด้้ำนปัญหำสิง่แวดล้อมผ่ำนกำรบรรยำยและกำรทดลองอย่ำงง่ำย โดยเดก็นกัเรยีน

ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น วัฏจักรของน�้ำ ชั้นบรรยำกำศของโลก และสิ่งแวดล้อมรอบๆ โรงเรียน โดย

เน้นเรือ่งปัญหำและผลกระทบของฝนกรด ทัง้นีเ้ดก็นกัเรยีนของแต่ละโรงเรยีนได้ร่วมท�ำกำรทดลองอย่ำงง่ำย ได้แก่ 
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  2. กำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต (Internet Conference) ระหว่ำงเด็กนักเรียน

ของประเทศไทยและญีปุ่น่ ได้มกีำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนนิงำน และผลกำรทดลองอย่ำงง่ำยของเดก็นกัเรยีนทัง้ 3 โรงเรยีน 

ข้ำงต้น รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองด้ำนปัญหำสิ่งแวดล้อมโดยเฉพำะปัญหำฝนกรด และประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนิน

กิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ โดยมีผู้แทนของประเทศเครือขำ่ย EANET เขำ้ร่วมสังเกตกำรณ์ด้วย 12 ประเทศ 

ได้แก่ กัมพูชำ จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลำว มำเลเซีย พม่ำ มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ รัสเซีย เวียดนำม และประเทศไทย

กำรตรวจวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ของน�้ำฝน กำรตรวจวัดค่ำควำมเข้มข้นของก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์

อย่ำงง่ำย และตรวจวัดปริมำณฝุ่นละออง กำรจ�ำลองกำรเกิดฝนกรด กำรเก็บตัวอย่ำงไอเสียจำกรถยนต์เพื่อดู

ผลกระทบต่อคุณภำพน�้ำฝนและกำรกัดกร่อนวัสดุ กำรศึกษำกำรเจริญเติบโตของถั่วงอกโดยใช้น�้ำเลี้ยงที่มีค่ำ pH 

แตกต่ำงกัน นอกจำกนั้นได้ร่วมกันระดมควำมคิดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศและปัญหำฝนกรด 

โดยมีผู้เชี่ยวชำญจำกประเทศญี่ปุ่นและเจ้ำหน้ำที่กรมควบคุมมลพิษเป็นพี่เลี้ยง

ภำพแสดงกิจกรรมกำรจ�ำลองกำรเกิดฝนกรด กำรตรวจวัดก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์อย่ำงงำ่ย กำรเก็บตัวอย่ำงจำกท่อไอเสีย และ
ผลของน�้ำฝนต่อกำรกัดกร่อนวัสดุต่ำง ๆ

ภำพแสดงกิจกรรม Internet Conference ระหว่ำงเด็กนักเรียนของประเทศไทยและญี่ปุ่น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิติ์

 ผลกำรด�ำเนินโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ ได้ขยำยควำมรู้และกิจกรรมไปสู่โรงเรียน

ในจังหวัดอื่น เช่น ระยอง สระบุรี และเชียงใหม่ เพื่อให้เด็กนักเรียนซึ่งจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรร่วมอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในอนำคตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัญหำสิ่งแวดล้อมมำกยิ่งขึ้น โดย

เฉพำะปัญหำมลพิษทำงอำกำศและฝนกรด รวมถึงช่วยสร้ำงควำมตระหนักและปลูกจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม และได้แนวทำงควำมร่วมมือและเครือข่ำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม

ดำ้นสิ่งแวดล้อมศึกษำในกลุ่มประเทศเครือข่ำย EANET ต่อไป
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ภำพกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรน�ำเสนอผลงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมศึกษำที่จัดขึ้นที่เมืองนิกำตะ (Niigata) ประเทศญี่ปุ่น

 9.5.2 โครงกำรศูนย์พัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนมลพิษทำงอำกำศ (TAPCE)

 

 กำรพฒันำประเทศด้ำนเศรษฐกจิและสงัคมทีผ่่ำนมำท�ำให้คณุภำพอำกำศในประเทศไทยเสือ่มโทรมลงจน

บำงครัง้ก่อให้เกดิปัญหำผลกระทบต่อสขุภำพอนำมยัของประชำชน ซึง่ปัญหำมลพษิทำงอำกำศทีเ่กดิขึน้นีไ้ม่ได้เกดิ

ขึ้นเฉพำะในเขตกรุงเทพมหำนครเท่ำนั้น แต่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่ำง ๆ ทั่วประเทศ กำรจัดกำรปัญหำมลพิษทำงอำกำศ

จะต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนเป็นอย่ำงมำก ซึ่งในปัจจุบันบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร

จัดกำรปัญหำมลพิษทำงอำกำศ และปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศในประเทศไทย ยังมี

จ�ำนวนค่อนขำ้งจ�ำกัด โดยส่วนใหญ่ประจ�ำอยู่ในหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ทั้งนี้ควำมรู้ควำมสำมำรถที่บุคลำกร

ต่ำง ๆ  มอียูน่ัน้ เป็นควำมรูท้ีเ่กดิจำกกำรพฒันำกำรเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์ในระหว่ำงกำรท�ำงำน เนือ่งจำกสถำบนั

กำรศกึษำต่ำง ๆ ส่วนใหญ่ในประเทศไทยยงัไม่มหีลกัสตูรวชิำเฉพำะด้ำนมลพษิทำงอำกำศ แต่จะเปิดสอนวชิำควำมรู้

เบื้องต้นดำ้นมลพิษทำงอำกำศเท่ำนั้น 

 เพือ่ให้กำรจดักำรปัญหำมลพษิทำงอำกำศในประเทศไทย สำมำรถด�ำเนนิกำรได้ครอบคลมุทัว่ทกุพืน้ทีข่อง
ประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระรำชบัญญัติ
ก�ำหนดแผน และขั้นตอน กำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในเรื่องกำรกระจำย
อ�ำนำจ และหน้ำทีข่องรฐัให้ท้องถิน่พึง่ตนเองและตดัสนิใจในกจิกำรท้องถิน่ได้เอง กรมควบคมุมลพษิจงึได้จดัตัง้ศนูย์
พฒันำควำมเป็นเลศิด้ำนมลพษิทำงอำกำศ (Thailand Air Pollution Center of Excellence: TAPCE)  ขึน้เมือ่วนัที่ 
14 มกรำคม 2545 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สง่เสรมิวชิำกำรและพฒันำบคุลำกรด้ำนมลพษิทำงอำกำศสร้ำงเครือข่ำย
ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมป้องกันมลพิษทำงอำกำศ สนับสนุนงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรควบคุม
มลพิษทำงอำกำศ และตลอดจนพัฒนำบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภำคให้มีควำมรู้ควำม
สำมำรถและควำมเชี่ยวชำญในดำ้นกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ และเพื่อให้สำมำรถด�ำเนินกำรป้องกัน และแก้ไข
ปัญหำมลพิษทำงอำกำศในท้องถิ่นของตนเองได้ โดยศูนย์พัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนมลพิษทำงอำกำศนี้มีหน้ำที่ใน
กำรจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอน (Training the trainer) จำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ที่เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยศูนย์ฝึกอบรม
กำรจดักำรมลพษิทำงอำกำศ เพือ่ให้มหำวทิยำลยัทีเ่ข้ำร่วมเป็นเครอืข่ำยของศนูย์ฯ เหล่ำนีถ่้ำยทอดหลกัสตูรทีไ่ด้รบั
กำรอบรมจำกศนูย์ฯ อย่ำงต่อเนือ่งให้แก่บคุลำกรทีป่ฏบิตังิำนด้ำนมลพษิทำงอำกำศ ในส่วนภมูภิำคและส่วนท้องถิน่

ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยเฉพำะบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภำคที่มหำวิทยำลัยนั้นตั้งอยู่

ซึ่งจะท�ำให้กำรฝึกอบรมสำมำรถท�ำได้อยำ่งครอบคลุมทั่วประเทศ 
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 หลกัสตูรทีศ่นูย์พฒันำควำมเป็นเลศิด้ำนมลพษิทำงอำกำศจดัอบรมให้แก่มหำวทิยำลยัทีเ่ข้ำร่วมเป็นเครอืข่ำย

ศูนย์ฝึกอบรมกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศนั้น เป็นหลักสูตรอบรมมำตรฐำนด้ำนมลพิษทำงอำกำศที่น�ำมำจำก

สถำบันฝึกอบรมด้ำนมลพิษทำงอำกำศ (Air Pollution Training Institute: APTI) ขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

แห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ (US.EPA) ซึ่งมีจ�ำนวน 37 หลักสูตร และหลักสูตรของคณะกรรมกำรทรัพยำกรอำกำศ

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Air Resources Board: CARB) จ�ำนวน 66 หลักสูตร โดยจำกกำรที่กระทรวง

วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรป้องกัน

สิ่งแวดล้อมกับองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ เมื่อปี พ.ศ. 2542 ศูนย์พัฒนำควำมเป็นเลิศ

ด้ำนมลพิษทำงอำกำศได้ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ จัดกำรฝึกอบรมกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ และจัดท�ำ

หลกัสตูรมำตรฐำนด้ำนมลพษิทำงอำกำศเป็นภำษำไทยรวมทัง้ทบทวนและปรบัปรงุหลกัสตูรอบรมมำตรฐำนต่ำง ๆ  

เพื่อให้มีควำมทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ เพื่อถ่ำยทอดให้กับบุคลำกรท้องถิ่นที่ปฏิบัติงำนด้ำนมลพิษทำงอำกำศ 

 ในปี พ.ศ. 2553 เครือข่ำยศูนย์ฝึกอบรมกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศได้มีมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมเป็นเครือ

ข่ำยแล้ว 16 มหำวิทยำลัย ได้แก่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยสีรุนำร ีมหำวทิยำลยับรูพำ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำพระนครเหนอื จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

มหำวทิยำลยัศลิปำกร มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรุ ีมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 

มหำวทิยำลยัมหดิล มหำวทิยำลยัขอนแก่น มหำวทิยำลยัรงัสติ มหำวทิยำลยันเรศวร มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ และ

มหำวทิยำลยัมหำสำรคำม ซึง่มหำวทิยำลยัทีเ่ป็นเครอืข่ำยของศนูย์พฒันำควำมเป็นเลศิด้ำนมลพษิทำงอำกำศจะเป็น

ผูท้�ำกำรฝึกอบรมให้แก่บคุลำกรของรฐัในภมูภิำคทีม่หำวทิยำลยันัน้ตัง้อยู ่โดยกรมควบคมุมลพษิจะให้กำรสนบัสนนุ

ทำงด้ำนวิชำกำร งบประมำณบำงส่วน และอุปกรณ์ เครื่องมือที่ต้องใช้ประกอบกำรฝึกอบรมตำมควำมเหมำะสม

ภำพแสดงเครือข่ำยศูนย์พัฒนำควำมเป็นเลิศ
ด้ำนมลพิษทำงอำกำศของประเทศไทย
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9.6 การแก้ไขปัญหามลพษิทางอากาศและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

 ปัจจบุนั นำนำประเทศให้ควำมส�ำคญักบัปัญหำกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ ในบรบิทของกำรประเมนิ

ผลกระทบ และกำรแก้ไขและจัดกำรปัญหำและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งผลกระทบจะมีต่อทุกภำคส่วนแตกต่ำง

กันไปตำมควำมเสี่ยงทำงกำยภำพและควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพื่อรองรับสภำวะดังกล่ำว ส�ำหรับประเทศไทย

มีข้อสรุปทำงวิทยำศำสตร์เบื้องต้นว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในด้ำนฤดูแล้งยำวนำนขึ้น ฤดูร้อนและ

ฤดูหนำวมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น วันที่ฝนตกกระจุกตัวมำกขึ้น ระดับน�้ำทะเลสูงขึ้น และเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติ

บ่อยครั้งขึน้ ซึง่กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศเหล่ำนีจ้ะท�ำให้ภำยในสบิปีข้ำงหน้ำ ประเทศไทยจะมคีวำมเสีย่งและ

ผลกระทบ เช่น โคลนถล่ม น�้ำท่วมในที่รำบลุ่ม คลื่นทะเลขนำดใหญ่  กำรขำดแคลนน�้ำในบำงช่วงเวลำ ปริมำณ/

คณุภำพผลผลติทำงกำรเกษตรลดลง เกดิปรำกฏกำรณ์ปะกำรงัฟอกขำว ไฟป่ำ ผลกระทบต่อระบบนเิวศ และควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพ และโรคอุบัติใหม่ตำ่งๆ

 ในช่วงระยะเวลำทีป่ระชำคมโลกตืน่ตวัต่อสถำนกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ  ประเทศไทยเอง

ก็มิได้นิ่งนอนใจต่อปัญหำดังกล่ำว โดยได้เขำ้ร่วมเป็นสมำชิกในเวทีโลกต่ำงๆ เช่น อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วย

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และพิธีสำรเกียวโต นอกจำกนี้ยังได้จัดท�ำแผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศแห่งชำติ (10 ปี) พ.ศ. 2553 – 2562

อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ หรือ 

UNFCCC  เป็นอนุสัญญำฯ ที่เกิดจำกควำมพยำยำมของประชำคมโลกใน

กำรแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ที่เชื่อว่ำมีสำเหตุมำจำก

ภำวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) อันเนื่องมำจำกกำรสะสมตัวของ

ก๊ำซต่ำงๆในชัน้บรรยำกำศ  มหีลกัฐำนทำงวทิยำศำสตร์ทีเ่ชือ่มโยงกำรปล่อยก๊ำซ

เรอืนกระจกกบักำรเปลีย่นแปลงสภำพอำกำศ และคำดกำรณ์ได้ว่ำในระหว่ำง

คริสต์ศตวรรษที่ 21  โลกจะร้อนขึ้นประมำณ 0.2 ถึง 0.5 องศำเซลเซียสต่อทศวรรษ และจะมีผลท�ำให้ระดับ

น�้ำทะเลสูงขึ้นถึง 20 เซนติเมตร ภำยใน พ.ศ. 2573 และอำจสูงขึ้น 65 เซนติเมตรภำยในปลำยศตวรรษ  นอกจำกนี้

จะท�ำให้เกิดพำยุ เฮอริเคน ควำมแห้งแล้ง ไฟป่ำและอุทกภัยบ่อยครั้งและรุนแรงมำกขึ้น (Houghton et al., 1990) 

ประชำคมโลกจึงได้จัดให้มีกำรประชุมด�ำเนินกำรตำ่งๆ อย่ำงต่อเนื่อง (9, 23)

 อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ได้รับกำรยอมรับในกำรประชุมที่

ส�ำนกังำนใหญ่ขององค์กำรสหประชำชำต ิทีน่วิยอร์ค สหรฐัอเมรกิำ เมือ่วนัที ่9 พฤษภำคม พ.ศ. 2535 และเปิดให้

ลงนำมในกำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ  หรือกำรประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลก ที่

กรุง ริโอ เดอ จำเนโร  ประเทศบรำซิล ในปีพ.ศ. 2535  โดยมีเป้ำหมำยส�ำคัญ “เพื่อให้บรรลุถึงกำรรักษำระดับ

ควำมเข้มข้นของก๊ำซเรือนกระจกในบรรยำกำศให้คงที่ อยู่ในระดับที่ปลอดภัยจำกกำรแทรกแซงของมนุษย์ที่

เป็นอันตรำยต่อระบบภูมิอำกำศ   กำรรักษำระดับดังกลำ่วต้องด�ำเนินกำรในระยะเวลำเพียงพอที่จะให้ระบบ

นิเวศปรับตัว โดยไม่คุกคำมต่อกำรผลิตอำหำรของมนุษย์” ซึ่งอนุสัญญำนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. 

2537 และในปัจจุบันมีประเทศภำคีสมำชิกจ�ำนวน 195 ประเทศ (23)
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ประเทศภำคสีมำชกิของอนสุญัญำประชำชำตว่ิำด้วยกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศแบ่งเป็น 2 กลุม่คอื (9, 10)

 o กลุ่มประเทศในภำคผนวกที่ 1 (Annex I Country) ประกอบด้วย ประเทศอุตสำหกรรม ซึ่งรวมถึง

ประเทศในกลุ่มองค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ  (OECD) ประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจเปลี่ยน

ผ่ำน (EIT) หรอืประเทศในยโุรปกลำงและยโุรปตะวนัออกทีเ่คยเป็นส่วนหนึง่ของประเทศรสัเซยี (ภำยในกลุม่ Annex I 

ได้แบ่งเป็นกลุม่ Annex II ซึง่หมำยถงึประเทศกลุม่ OECD ทีต้่องมข้ีอผกูพนัในกำรสนบัสนนุด้ำนกำรเงนิแก่ประเทศ

ก�ำลังพัฒนำในกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ) 

 o กลุ่มประเทศนอกภำคผนวกที่ 1 (Non-Annex I) ประกอบด้วย ประเทศก�ำลังพัฒนำทั้งหมด ซึ่งรวม

ถึงประเทศไทยด้วย   (สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อได้จำกเว็บไซด์ www.unfccc.int)

 คณะท�ำงำนตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศได้ด�ำเนินกำรให้เกิด 

พิธีสำรเกียวโต (Kyoto Protocols)  เพื่อเป็นข้อผูกพันทำงกฎหมำยในกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุถึงเป้ำหมำย

ในกำรรับมือกับสภำวะโลกร้อน (Global Warming)  

 พธิสีำรเกยีวโตตัง้ชือ่ขึน้ตำมสถำนทีใ่นกำรเจรจำทีเ่มอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเก่ำของประเทศญีปุ่น่ เมือ่วนัที่ 

11 ธันวำคม พ.ศ. 2540 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2548 กำรมีผลบังคับใช้เกิดขึ้น 90 วัน 

หลังจำกกำรให้สัตยำบันของรัสเซีย ในเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2547 โดยพิธีสำรมีผลบังคับใช้เมื่อมีประเทศภำคี

ภำยใต้อนุสัญญำฯ ร่วมให้สัตยำบันไม่น้อยกว่ำ 55 ประเทศ โดยจะต้องมีประเทศในกลุ่มภำคผนวกที่ 1 ที่ปล่อย

กำ๊ซเรือนกระจกออกมำรวมแล้วอย่ำงน้อย 55% ของปริมำณที่มีอยู่ในปี พ.ศ. 2533 โดยพิธีสำรภำยใต้อนุสัญญำฯ 

ประเทศในกลุม่ภำคผนวกที ่1 จะต้องลดปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก โดยรวมอย่ำงน้อย ร้อยละ 5 เมือ่เทยีบกบั

ระดับในปี พ.ศ. 2533 โดยกำรด�ำเนินงำนระยะแรกจะสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) (9, 23)

กลไกตำมพิธีสำรเกียวโตที่จะช่วยให้บรรลุเป้ำหมำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

 • กำรค้ำขำยแลกเปลี่ยนก๊ำซเรือนกระจก (Emissions Trading หรือ ET) 

 • กำรด�ำเนินกำรร่วมกัน (Joint Implementation หรือ JI) 

 • กลไกกำรพัฒนำที่สะอำด (Clean Development Mechanism หรือ CDM ) 
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การค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก 
คำร์บอนเครดิต  (Carbon credit )

 ค�ำนี้อำจค่อนข้ำงใหม่ส�ำหรับประเทศไทย แต่ในหมู่ของผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรม ฟำร์มสุกร 

โรงงำนปำล์มน�้ำมัน ส่วนใหญ่มีควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดี เนื่องจำกมีกำรท�ำธุรกิจเกี่ยวกับกำรขำยคำร์บอนเครดิต 

ส�ำหรับประชำชนทั่วไปควรต้องท�ำควำมเข้ำใจค�ำว่ำคำร์บอนเครดิต เนื่องจำกอำจจะต้องเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องทำง

ตรงหรือทำงอ้อมในบำงโอกำส

คำร์บอนเครดิต คือ อะไร

 • คำร์บอนเครดิตหมำยถึง ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดลงจำกกำรท�ำกิจกรรมหรือพัฒนำโครงกำร โดย

คำร์บอนเครดิต 1 หน่วยหมำยถึงปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเทำ่ 1 ตัน

คำร์บอนเครดิตได้มำอย่ำงไร

 • ได้มำจำกกำรลดปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจกจำกแหล่งก�ำเนดิ เช่น ฟำร์มสกุร โรงไฟฟ้ำชวีมวล เป็นต้น โดยกำร

ลดปรมิำณกำรใช้เชือ้เพลงิ หรอืลดปรมิำณกำรใช้ไฟฟ้ำในโรงงำน ท�ำให้ปรมิำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกกจิกรรม

นั้นลดลงหรือกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน ท�ำให้ปริมำณกำรใช้พลังงำนลดลงนั่นหมำยถึง ปริมำณกำร

ปล่อยของกำ๊ซคำร์บอนไดออกไซด์ลดลงด้วย

 กลไกหลกัทีท่�ำให้เกดิคำร์บอนเครดติกค็อื พนัธกรณตีำมพธิสีำรเกยีวโต ซึง่มกีำรก�ำหนดพนัธกรณแีละสร้ำง

กลไกตำ่ง ๆ  ที่จะท�ำให้เป้ำหมำยของกรอบอนุสัญญำฯ เกิดผลในทำงปฏิบัติได้จริง โดยก�ำหนดพันธกรณีให้ประเทศ

ภำคีสมำชิกต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดมำกขึ้น กล่ำวคือ 
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 พันธกรณีกลุ่มภำคีภำคผนวก 1 (Annex I) กลุ่มภำคีภำคผนวก 1 หรือกลุ่มประเทศอุตสำหกรรมจะ

ต้องมพีนัธกรณแีละเป้ำหมำย (Emission Target) ให้ลดอตัรำกำรปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกลงประมำณร้อยละ 5 

ทุกประเทศในกลุ่ม Annex I จะถูกก�ำหนดปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่จะปล่อยได้ในช่วงปี 2551-2555 โดยแต่ละ

ประเทศจะได้รบักำรจดัสรรปรมิำณก๊ำซทีต่นเองสำมำรถปล่อยได้ในแต่ละปี (หรอืทีเ่รยีกว่ำ “หน่วยปรมิำณกำรปล่อย

ก๊ำซทีไ่ด้รบัจดัสรร” หรอื AAUs: Assigned Amount Units) หรอืเป็น “คำร์บอนเครดติ” ทีก่ลุม่ภำค ีAnnex I ได้รับ 

และมีพันธะที่จะต้องควบคุมกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยรวมให้อยู่ภำยในจ�ำนวน AAUs ที่ก�ำหนด  คำร์บอน

เครดิตจึงสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

 1. คำร์บอนเครดิตที่เกิดจำกพันธกรณีของกลุ่มภำคี Annex I 

 2. คำร์บอนเครดิตที่เกิดจำกกำรด�ำเนินโครงกำรเพื่อลดก๊ำซเรือนกระจก ได้แก่

การด�าเนินการร่วม (Joint Implementation: JI) 
 

 เป็นกลไกที่เปิดโอกำสให้กลุ่มภำคี Annex I สำมำรถด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ร่วมกันเพื่อลดปริมำณกำร

ปล่อยกำ๊ซเรอืนกระจกในรูปแบบต่ำง ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกำรลงทุนโครงกำรทีม่ีผลให้เกิดกำรลดปริมำณก๊ำซ

ในประเทศกลุ่ม Economic in Transition (EIT) หรือเศรษฐกิจเปลี่ยนผำ่นที่ใช้ต้นทุนต�่ำกว่ำกำรลงทุนในลักษณะ

เดยีวกนัในประเทศอตุสำหกรรม โดยจะมกีำรคดิคำร์บอนเครดติให้ผูด้�ำเนนิกำรเป็นหน่วยปรมิำณก๊ำซทีส่ำมำรถลด

ได้ (ERUs: Emission Reduction Units) ซึ่งภำคี Annex I สำมำรถน�ำ ERUs ที่ได้รับนี้ไปค�ำนวณเพื่อคิดปริมำณ

กำรปล่อยก๊ำซโดยรวมทั้งหมดของประเทศ

กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 
 

 เป็นกลไกที่เปิดโอกำสให้เกิดกำรร่วมมือกันระหว่ำงกลุ่มภำคี Annex I กับกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนำ (Non 

Annex I) โดยให้เกิดกำรลงทุนในโครงกำรที่มีผลให้เกิดกำรลดปริมำณก๊ำซในพื้นที่ของประเทศก�ำลังพัฒนำ ซึ่งจะ

ช่วยให้เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้อีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ จะมีกำรคิดคำร์บอนเครดิต

จำกหน่วยปริมำณก๊ำซที่ลดได้และได้รับกำรรับรอง (CERs: Certified Emission Reductions) ซึ่งภำคี Annex I 

สำมำรถน�ำ CERs นี้ไปค�ำนวณเพื่อคิดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซโดยรวมทั้งหมดของประเทศได้

 คำร์บอนเครดติหรอืกำรลดกำรระบำยมลพษิ เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ใหม่ตลอดเวลำ ดงันัน้กำรขำยคำร์บอนเครดติ

ในช่วงที่ประเทศยังไม่มีพันธกรณีก็จะไม่ส่งผลกระทบต่ออนำคตหำกเกิดกำรบังคับให้ต้องลดก๊ำซเรือนกระจกใน

อนำคต นอกจำกนัน้ประเทศนอกภำคผนวกที ่ 1 ไม่มบีญัชกีำรเกบ็สะสมปรมิำณคำร์บอนเครดติ (Registry) คำร์บอน

เครดิตที่เกิดขึ้นแล้วหำกไม่ได้ขำยออกไปหรือไม่มีผู้ซื้อก็จะสูญหำยไปในอำกำศกลำยเป็นกำรลงทุนที่สูญเปลำ่(9)
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การแก้ไขปัญหาแบบผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits Approach)

 ก๊ำซเรือนกระจก ได้แก่คำร์บอนไดออกไซด์ ไนตรัสออกไซด์ มีเธน รวมทั้งสำรประกอบไฮโดรคลอโรและ

เพอร์ฟลูออโรคำร์บอน ตลอดจนซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ แม้ว่ำจะไม่ใช่สำรมลพิษทำงอำกำศที่มีกฎหมำยก�ำหนด

ว่ำจะต้องควบคุมกำรปล่อยทิ้งจำกแหล่งก�ำเนิด แต่กำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศสำมำรถด�ำเนินไปได้ควบคู่กับกำร

ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ในแนวทำงกำรก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน (Co-benefits) ในระหว่ำง พ.ศ. 2551 

ถึง 2555 ประเทศไทยในฐำนะประเทศที่ร่วมเป็นภำคีอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรลดก๊ำซเรือนกระจก ไม่ได้

มีข้อผูกพันว่ำจะตั้งเป้ำลดกำรระบำยก๊ำซเรือนกระจก แต่ประเทศไทยก็ได้แสดงเจตจ�ำนงที่จะลดก๊ำซเรือนกระจก

ด้วยกำรให้สัตยำบัน และพร้อมจะขำยคำร์บอนเครดิตต่ำงๆ ก๊ำซเรือนกระจกตัวส�ำคัญ เช่น คำร์บอนไดออกไซด์ 

ซึง่มทีีม่ำจำกกจิกรรมประเภทเดยีวกบัทีก่่อให้เกดิมลพษิทำงอำกำศ จำกกำรคมนำคมโดยใช้รถยนต์ทีเ่ผำไหม้เชือ้เพลงิ 

ไม่วำ่จะเป็น น�้ำมันหรือก๊ำซธรรมชำติ และกิจกรรมกำรเผำไหม้อื่น ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษ (24) 

 

 มำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำมลพษิทำงอำกำศและกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ  แบบผลประโยชน์ร่วม 

(Co-benefits Approach) คือ กำรประเมินผลพลอยได้จำกมำตรกำรต่ำงๆ ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหำมลพิษ

ทำงอำกำศ ซึง่มผีลโดยอ้อมในกำรช่วยลดปรมิำณกำรปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก เป็นกำรลดต้นทนุในกำรด�ำเนนิกำร 

เช่น กำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำมัน และกำรปรับปรุงมำตรฐำนรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้งำน มีเปำ้หมำยหลักในกำร

ลดกำรระบำยสำรมลพิษจำกท่อไอเสีย แต่ยังมีผลประโยชน์โดยอ้อมในกำรลดกำรระบำยก๊ำซเรือนกระจกจำก

รถยนต์ได้ ท�ำให้ลดผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ    

 

 กำรลดผลกระทบจำกภำวะโลกร้อนและปัญหำมลพิษทำงอำกำศสำมำรถด�ำเนินกำรควบคู่กันไปได้ โดย

ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ เอกชน และประชำชน โดยมีกรอบ นโยบำยและแผนด�ำเนินกำรหรือ

แผนปฏบิตักิำรทีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม ไม่ว่ำจะโดยกระบวนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก กำรควบคมุมลพษิทำง

อำกำศ และกำรเพิ่มพูนและรักษำไว้ซึ่งทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อเป็นแหล่งดูดซับและเก็บกักก๊ำซเรือนกระจก โดย

เฉพำะในส่วนภำครฐันัน้ ได้ก�ำหนดกรอบนโยบำยกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมไว้ในแผนพฒันำกำร

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิและแผนจดักำรคณุภำพสิง่แวดล้อม เป็นวำระจ�ำเป็นทีจ่ะต้องเร่งรดัด�ำเนนิกำรในแต่ละ

ด้ำนอย่ำงชัดเจน โดยในด้ำนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก จะต้องเร่งพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

เพือ่ลดมลพษิ และควบคมุมลพษิทำงอำกำศจำกภำคกำรขนส่ง อตุสำหกรรม กำรก่อสร้ำง กำรเผำในทีโ่ล่ง และกำร

ปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก ที่ท�ำให้เกิดภำวะโลกร้อนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยกำรเร่งปรับปรุงระบบ

ขนส่งมวลชนให้ปรำศจำกมลพิษ เช่น รถไฟฟำ้ เป็นต้น สนับสนุนกำรใช้เครื่องยนต์และพลังงำนสะอำด โดยเฉพำะ

ในระบบขนส่งสำธำรณะ ตลอดจนส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอำด เทคโนโลยีวัสดุ และ

นำโนเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้เกิดกำรประหยัด ทรัพยำกร พลังงำน และลดมลพิษ รวมทั้งกำรผลิตพลังงำนทดแทน

จำกพชืและชวีมวล และสนบัสนนุมำตรกำรกลไกกำรพฒันำทีส่ะอำด (Clean Development Mechanism - CDM) 

 Co-benefits Approach ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้ำงใหม่ แต่หำกทุกคนน�ำวิธีนี้มำประยุกต์ใช้ ในงำนกำรแก้ไข

ปัญหำมลพิษ ก็จะได้ผลประโยชน์ขึ้นอีกมิติหนึ่ง โดยไม่ต้องมีกำรลงทุนเพิ่ม (win-win solutions)
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10  สาระน่ารู้เรื่องเชื้อเพลิง

 เมื่อมนุษย์มีกำรคิดค้นเครื่องยนต์ต่ำง ๆ เพื่อให้ชีวิตมีควำมสะดวกสบำย เครื่องยนต์ต่ำง ๆ จ�ำเป็น

ต้องใช้เชื้อเพลิงในกำรขับเคลื่อน เครื่องยนต์รุ่นแรก ๆ จะใช้ไม้และถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง ต่อมำได้มีกำรพัฒนำ

เครือ่งยนต์และเปลีย่นมำใช้เชือ้เพลงิเหลว ได้แก่ น�ำ้มนัเบนซนิ น�ำ้มนัดเีซลหรอืโซลำ ซึง่ได้จำกกำรกลัน่น�ำ้มนัดบิ 

และต่อมำได้มีผู้คิดที่จะน�ำเชื้อเพลิงอื่นมำใช้ทดแทน เช่น ก๊ำซธรรมชำติ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือแอลพีจี  

แอลกอฮอล์ น�้ำมันปำล์ม และน�้ำมันพืชชนิดอื่นที่หำได้ภำยในประเทศ อย่ำงไรก็ตำมกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง

เกือบทุกชนิด จะก่อให้เกิดมลพิษทำงอำกำศ ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพของอำกำศ  เมื่อมนุษย์หำยใจ

เอำอำกำศที่มีสำรพิษเข้ำไป ก็จะมีผลเสียต่อสุขภำพ ส่วนจะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพมำกน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ

องค์ประกอบของสำรที่มีอยู่ในเชื้อเพลิงนั้น

10.1 ถ่ำนหิน

 ถ่ำนหิน (coal) คือหินตะกอนชนิดหนึ่งซึ่งสำมำรถติดไฟได้ มีส่วนประกอบที่ส�ำคัญคือ สำรประกอบของ

คำร์บอน ซึ่งจะมีอยู่ประมำณไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 โดยน�้ำหนักหรือร้อยละ 70 โดยปริมำณ ถ่ำนหินมีก�ำเนิดมำ

จำกกำรเปลี่ยนแปลงตำมธรรมชำติของพืชพันธุ์ไม้ต่ำงๆ ที่สลำยตัวและสะสมอยู่ในลุ่มน�้ำหรือแอ่งน�้ำต่ำงๆ นับเป็น

เวลำหลำยร้อยล้ำนปี เมือ่เกดิกำรเปลีย่นแปลงของ ผวิโลกเช่น เกดิแผ่นดนิไหว ภเูขำไฟระเบดิ หรอืมกีำรทบัถมของ

ตะกอนมำกขึ้น ท�ำให้แหล่งสะสมตัวนั้นได้รับควำมกดดันและควำมร้อนที่มีอยู่ภำยในโลกเพิ่มขึ้น ซำกพืชเหล่ำนั้นก็

จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกลำยเป็นถ่ำนหิน  

 โดยทัว่ไปถ่ำนหนิถกูแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  แอนทรำไซต์ บทิมูนิสั ซบับทิมูนิสั และลกิไนต์ โดยพจิำรณำจำก

คณุสมบตัทิัว่ไปของ ถ่ำนหนิทีอ่ยูใ่นล�ำดบัสงูคอืจะมปีรมิำณคำร์บอนมำก ให้ควำมร้อนสงู มไีฮโดรเจนและออกซเิจน

อยู่น้อย ในขณะที่ถ่ำนหินที่อยู่ในล�ำดับต�่ำจะมีปริมำณคำร์บอนน้อย แต่มีไฮโดรเจนและออกซิเจนมำก ซึ่งแต่ละ

ล�ำดับชั้นถูกแบ่งย่อยลงไปอีก ตำมคุณสมบัติทำงเคมีและค่ำควำมร้อนที่ต่ำงกันไป ลักษณะทั่วๆไปของถ่ำนหิน

ในแต่ละล�ำดับชั้นดังกล่ำว

ภำพแสดงสัดส่วนของสำรองค์ประกอบในกระบวนกำรแปรสภำพเป็นถ่ำนหิน
ที่มำ : กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย, 2547
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ตำรำง แสดงกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติต่ำงๆ ของถ่ำนหินแต่ละชนิด

ชนิด ค่ำควำมร้อน ค่ำควำมชื้น ปริมำณขี้เถำ้ ปริมำณก�ำมะถัน

1. แอนทรำไซท์ สูง ต�่ำ ต�่ำ ต�่ำ

2. บิทูมินัส สูง ต�่ำ ต�่ำ ต�่ำ

3. ซับบิทูมินัส ปำนกลำง-สูง ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง

4. ลิกไนต์ ต�่ำ-ปำนกลำง สูง สูง ต�่ำ-สูง

กำรใช้ประโยชน์จำกถำ่นหิน

 

 ถ่ำนหินส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ส่วนที่เหลือถูกใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ 

เช่น อุตสำหกรรมกำรถลุงโลหะ กำรผลิตปูนซีเมนต์ อุตสำหกรรมอำหำร เป็นต้น จำกข้อมูลของส�ำนักงำนนโยบำย

และแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน พบว่ำประเทศไทยใช้ถ่ำนหนิลกิไนต์ในกำรผลติไฟฟ้ำถงึร้อยละ 86 ส่วนทีเ่หลอื

ร้อยละ 14 ถูกน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ในขณะที่ภำพรวมทั่วโลกพบว่ำมีกำรใช้ถำ่นหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ

ประมำณร้อยละ 64 ซึ่งปริมำณของถ่ำนหินที่ขุดขึ้นมำได้นั้นจะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงค่อนขำ้งมำกโดยเฉพำะกำรผลิต

กระแสไฟฟ้ำ นอกจำกกำรใช้เป็นเชือ้เพลงิเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้ำ และเป็นเชือ้เพลงิส�ำหรบักำรให้พลงังำนควำมร้อน

ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ แล้ว ยังมีกำรใช้ถ่ำนหินเป็นวัตถุดิบเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น กำรผลิตถ่ำนโค้กเทียม 

ถำ่นกัมมันต์ ปุ๋ยยูเรีย หรือกำรน�ำมำสกัดเอำน�้ำมันดิบ เป็นต้น ดังนั้นกำรใช้ประโยชน์จำกถำ่นหินจึงอำจจะส่งผล

กระทบต่อสภำพแวดล้อมได้ หำกไม่มีกำรควบคุมที่มีประสิทธิภำพดีเพียงพอ  เช่น กำรเกิดฝนกรด ปรำกฏกำรณ์

ก๊ำซเรือนกระจก เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีถ่ำนหินสะอำดขึ้น เพื่อช่วยลดมลพิษจำกถ่ำนหิน  

อันจะช่วยท�ำให้กำรใช้ประโยชน์จำกถ่ำนหินมีควำมปลอดภัยมำกขึ้น และลดผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยและ

สภำพแวดล้อมได้

ต้นทุนเชื้อเพลิงในกำรผลิตพลังงำนไฟฟำ้ของ กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

เชื้อเพลิง บำท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง

 1. ลิกไนต์ 0.50

 2. ก๊ำซธรรมชำติ 0.93

 3. น�้ำมันเตำ 1.10

 4. น�้ำมันดีเซล 2.72
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เทคโนโลยีถำ่นหินสะอำด (Clean Coal Technology)
 
 เทคโนโลยถ่ีำนหนิสะอำด เป็นกำรพฒันำด้ำนเทคโนโลยกีำรก�ำจดัหรอืลดมลพษิเพือ่น�ำถ่ำนหนิมำใช้เป็นเชือ้
เพลิง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งปัญหำมลพิษที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ของ
ถ่ำนหิน ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ และคำร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ปัจจุบัน
เทคโนโลยถ่ีำนหนิสะอำดได้รบักำรพฒันำและสำมำรถก�ำจดัปัญหำมลพษิทีเ่กดิจำกกำรเผำไหม้ของถ่ำนหนิได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะปัญหำฝุ่นละออง ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  และก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ แต่ส�ำหรับปัญหำ
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ยังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีในกำรควบคุมให้เกิดประสิทธิภำพ  
 
 นอกจำกนีก้ำรพฒันำเทคโนโลยถ่ีำนหนิสะอำดได้ถกูน�ำมำใช้เพือ่พฒันำด้ำนกำรใช้เชือ้เพลงิถ่ำนหนิควบคู่
ไปกับเทคโนโลยีถ่ำนหินสะอำด เพื่อแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำ

ประเภทของเทคโนโลยีถ่ำนหินสะอำด

 1) เทคโนโลยีถ่ำนหินสะอำดก่อนกำรเผำไหม้ (Pre-combustion Technology) เป็นกำรก�ำจัดสิ่ง
เจือปนต่ำงๆ ออกจำกถ่ำนหิน เช่น ฝุ่นละออง เศษดิน เศษหิน และสำรประกอบอนินทรีย์ เช่น Pyritic Sulfur เพื่อ
ลดปริมำณเถ้ำและก�ำมะถัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มค่ำควำมร้อนของถ่ำนหินก่อนน�ำไปเผำไหม้เป็นเชื้อเพลิงต่อไป ได้แก่ 
 • กำรท�ำควำมสะอำดโดยวิธีทำงกำยภำพ (Physical Cleaning) คือ กำรแยกสำรที่ไม่ต้องกำร เช่น ฝุ่น
ละออง เศษดิน เศษหิน และ Pyritic Sulfur ออกจำกเนื้อถ่ำนหิน
 • กำรท�ำควำมสะอำดโดยวิธีทำงเคมี (Chemical Cleaning) คือ กำรใช้สำรเคมีที่มีคุณสมบัติชะลำ้งแร่
ธำตุและก�ำมะถันอินทรีย์ ซึ่งไม่สำมำรถก�ำจัดได้ด้วยวิธีกำรท�ำควำมสะอำดทำงกำยภำพ วิธีทำงเคมีดังกล่ำว เช่น 
Molten Caustic Leaching
 • กำรท�ำควำมสะอำดโดยวิธีทำงชีวภำพ (Biological Cleaning) คือ กำรใช้สิ่งมีชีวิตเล็กๆ เช่น แบคทีเรีย 
และ เชื้อรำ ในกำรก�ำจัดก�ำมะถันในถ่ำนหิน
 
 2) เทคโนโลยถ่ีำนหนิสะอำดขณะกำรเผำไหม้ ( Combustion Technology) เป็นกำรปรบัปรงุเตำเผำ
และหม้อไอน�้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเผำไหม้ถำ่นหินและลดมลพิษที่เกิดระหวำ่งกำรเผำไหม้ ซึ่งจะควบคุม
ไม่ให้มีกำรปล่อยก๊ำซมลพิษ (Zero Emission) ได้แก่ 
 • กำรเผำไหม้ถ่ำนหินด้วยกำรบดถ่ำนหินให้มีขนำดเล็กมำก แล้วพ่นเข้ำไปในเตำเผำพร้อมอำกำศ 
(Pulverized Fuel Combustion : PFC)   
 • กำรเผำไหม้ถ่ำนหินด้วยกำรน�ำถ่ำนหินที่บดจนมีขนำดเล็กมำกผสมกับหินปูนพ่นเข้ำไปในหม้อไอน�้ำ
พร้อมอำกำศร้อน (Fluidized Bed Combustion : FBC)
 • กำรผสมผสำนระหว่ำงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถำนะถ่ำนหินให้เป็นก๊ำซ (Coal Gasification) กับ โรงไฟฟ้ำ
พลังควำมร้อนร่วมกังหันก๊ำซ (Gas Fired Combined Cycle Plant) เข้ำด้วยกัน ซึ่งเรียกว่ำ Integrated 
Gasification Combined Cycle : IGCC)

 3) เทคโนโลยถ่ีำนหนิสะอำดหลงักำรเผำไหม้ (Post-Combustion Technology) เป็นกำรก�ำจดัมลพษิ
ทีเ่กดิจำกกำรเผำไหม้และป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ซึง่จะเกีย่วข้องกบักระบวนกำรทีเ่กดิขึน้หลงัจำกถ่ำนหนิ
เผำไหม้แล้ว ได้แก่ 
 • ขบวนกำรก�ำจัดจับฝุ่นด้วยกำรใช้ไฟฟ้ำสถิตย์ดักจับเถำ้ลอยหรือถุงกรอง 
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 • ขบวนกำรก�ำจัดก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดจำกกำรเผำไหม้โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสม เป็นต้น
 
 4) เทคโนโลยีถ่ำนหินสะอำดโดยกำรแปรสภำพถ่ำนหิน (Coal Conversion)  เป็นกำรแปรสภำพ
ถ่ำนหินให้อยู่ในสภำวะอื่น เช่น กำรแปรสภำพถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงเหลว (Coal liquefaction)  หรือแปรสภำพ
เป็นก๊ำซ (Coal Gasification) ซึ่งเป็นกำรใช้ถ่ำนหินแบบเชื้อเพลิงสะอำดเพื่อช่วยลดมลภำวะจำกกำรใช้ถ่ำนหิน
เป็นเชื้อเพลิงอีกทำงหนึ่ง นอกจำกนี้กระบวนกำรแปรสภำพถ่ำนหิน จะสำมำรถแยกเอำก๊ำซที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือ
เป็นพิษ และสำรพลอยได้ตำ่ง ๆ ที่มีอยู่ในถ่ำนหินน�ำไปใช้ประโยชน์อื่นได้อีก เช่น ก�ำมะถันใช้ท�ำกรดก�ำมะถันและ
แร่ยิปซัม แอมโมเนียใช้ท�ำปุ๋ยเพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น

 10.2 เชื้อเพลิงจำกปิโตรเลียม
 ปิโตรเลยีม หมำยถงึ สำรประกอบไฮโดรคำร์บอนทีเ่กดิขึน้เองตำมธรรมชำต ิโดยมธีำตเุป็นองค์ประกอบหลกั 
คือ คำร์บอน และไฮโดรเจน อำจมีธำตุอื่น เช่น ก�ำมะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน ปนอยู่ด้วย ปิโตรเลียมเป็นได้ทั้ง
ของแข็ง ของเหลว หรือก๊ำซ และสำมำรถแบ่งตำมสถำนะในธรรมชำติได้ 2 ชนิด คือ ก๊ำซธรรมชำติและน�้ำมันดิบ 
 
 ก๊ำซธรรมชำติ  (Natural Gas)  เป็นพลังงำนปิโตรเลียมชนิดหนึ่ง มีก๊ำซหลำยอย่ำงประกอบเขำ้ด้วยกัน 
แต่โดยทัว่ไปจะประกอบด้วยก๊ำซมเีทนเป็นส่วนใหญ่ ส�ำหรบัก๊ำซธรรมชำตทิีใ่ช้เป็นเชือ้เพลงิส�ำหรบัยำนยนต์ หรอืที่
เรียกกันวำ่เอ็นจีวี (Natural Gas for Vehicles : NGV ) กำรใช้งำนจะอยู่ในสภำพเป็นก๊ำซที่ถูกอัดจนมีควำมดันสูง
เกบ็ไว้ในถงัทีม่คีวำมแขง็แรงทนทำนสงูเป็นพเิศษ บำงครัง้เรยีกก๊ำซนีว่้ำซเีอน็จ ี(Compressed Natural gas: CNG) 
หรอื ก๊ำซธรรมชำตอิดั CNG เป็นเชือ้เพลงิทีส่ะอำด เนือ่งจำกมสีดัส่วนของคำร์บอนน้อยกว่ำเชือ้เพลงิปิโตรเลยีมอืน่ๆ 
และด้วยคุณสมบัติที่เป็นก๊ำซท�ำให้กำรเผำไหม้สมบูรณ์มำกกว่ำเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่นด้วยเช่นกัน ท�ำให้ไอเสียของ
รถยนต์ที่ใช้ CNG เป็นเชื้อเพลิงมีกำรระบำยมลพิษต�่ำกว่ำเชื้อเพลิงปิโตรเลียมชนิดอื่น โดยเฉพำะปริมำณฝุ่นละออง

หรือควันด�ำ กำ๊ซคำร์บอนมอนอกไซด์ และก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน

ภำพแสดงแหล่งทีม่ำและกระบวนกำรแยก
ก๊ำซธรรมชำติในประเทศไทย
(ที่มำ http://pttweb2.pttplc.com/
webngv/TH/kw_if.aspx)
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 น�้ำมันดิบ  (Crude Oil)   น�้ำมันดิบที่ค้นพบจะถูกน�ำมำกลั่นก่อน เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรย่อยสลำย

สำรประกอบไฮโดรคำร์บอนที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียมออกเป็นกลุ่มตำ่งๆ และจะก�ำจัดมลทินต่ำงๆ เช่น 

ก�ำมะถันหรือไนโตรเจนออกโดยหอกลั่น และจะได้ผลิตภัณฑ์ตำมล�ำดับก่อน-หลังดังนี้ 

แก๊สหงุต้ม >> น�ำ้มนัเบนเซนิ >> น�ำ้มนัก๊ำด >> น�ำ้มนัดเีซล >> น�ำ้มนัเตำ >> น�ำ้มนัหล่อลืน่ >> ยำงมะตอย

ภำพแสดงกระบวนกำรกลั่นน�้ำมันจำกน�้ำมันดิบ และหอกลั่นน�้ำมัน
(ที่มำ www.ptit.org   และ www.promma.ac.th)

เชื้อเพลิงหลักที่ได้จำกน�้ำมันดิบ

 น�ำ้มนัเชือ้เพลงิทีใ่ช้ในรถยนต์  ซึง่ผลติจำกน�ำ้มนัปิโตรเลยีม เป็นน�ำ้มนัเชือ้เพลงิทีไ่ด้มำจำกกำรกลัน่น�ำ้มนัดบิ  

ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยจะมี 2 ชนิด คือ น�้ำมันเบนซิน และ  น�้ำมันดีเซล

 

 • น�้ำมนัเบนซนิหรือก๊ำซโซลนี (Gasoline) เป็นเชื้อเพลงิทีร่ะเหยไดง่้ำย เหมำะสมในกำรใช้เป็นเชื้อเพลงิ

ของเครื่องยนต์เบนซินชนิดสันดำปภำยในโดยมีหัวเทียนเป็นเครื่องจุดระเบิด  ในทำงทฤษฎีเมื่อเครื่องยนต์เผำไหม้

น�้ำมันเบนซินจะเกิดกำรเผำไหม้อย่ำงสมบูรณ์ เกิดกำ๊ซคำร์บอนไดออกไซด์ และน�้ำ แต่ในควำมเป็นจริงแล้วพบวำ่

เครื่องยนต์สันดำปภำยใน มักจะไม่เกิดกำรเผำไหม้ที่สมบูรณ์  โดยในกระบวนกำรเผำไหม้น�้ำมันเบนซินนั้น จะเกิด

ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ ก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ และก๊ำซไฮโดรคำร์บอน เนื่องจำกองค์ประกอบของน�้ำมันเบนซิน

ประกอบด้วยคำร์บอนเป็นส่วนใหญ่ จึงมีผลผลิตคือกำ๊ซคำร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยออกสู่บรรยำกำศ ประมำณ

ว่ำกำรเผำไหม้น�้ำมันเบนซิน 1 แกลลอนจะปล่อยคำร์บอนออกมำสู่บรรยำกำศประมำณ 5 ถึง 6 ปอนด์ (หรือ 2.5 

กิโลกรัม) นอกจำกนี้ยังมีสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยซึ่งสำมำรถระเหยสู่บรรยำกำศ ดังนั้น กำรที่จะท�ำให้น�้ำมันเบนซิน

มีคุณสมบัติที่ไม่ก่อให้เกิดสำรมลพิษสูง จ�ำเป็นที่จะต้องระบุข้อก�ำหนดบำงประกำรในกำรผลิตน�้ำมันเบนซิน เช่น 

ปริมำณก�ำมะถัน  สำรเบนซีน สำรอะโรมำติก เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยได้มีกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำมันเบนซิน

เพื่อลดกำรระบำยสำรมลพิษทำงอำกำศมำอย่ำงต่อเนื่อง  

 • น�้ำมันดีเซล (Diesel) เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์น�้ำมันดิบที่ได้จำกโรงกลั่นเช่นเดียวกับน�้ำมันเบนซิน 
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ซึ่งเป็นน�้ำมันที่เรียกว่ำ น�้ำมันใส เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์แรงอัดสูง และจุดระเบิด ซึ่งกำรจุดระเบิดของเชื้อ

เพลิงเกิดขึ้นจำกควำมร้อนจำกแรงอัดสูงของอำกำศในกระบอกสูบโดยไม่ต้องใช้หัวเทียน เนื่องจำกกำรเผำไหม้

น�้ำมันดีเซลที่ไม่สมบูรณ์จะท�ำให้เกิดมลพิษคือ ฝุ่นละออง กำ๊ซคำร์บอนมอนอกไซด์ ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัย  จึงมีกำรก�ำหนดคุณภำพน�้ำมันดีเซลเพื่อลดกำรเกิดมลพิษ

เหลำ่นี้ เช่น กำรก�ำหนดร้อยละของก�ำมะถัน  ปริมำณสำร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) เป็นต้น

10.3 เชื้อเพลิงชีวภำพ 

 เชื้อเพลิงชีวภำพ หรือ Biofuel  คือ เชื้อเพลิงที่ได้จำกชีวมวล (Biomass) เป็นพลังงำนที่ได้จำกพืชและ

สัตว์ สำมำรถผลิตได้เองและน�ำมำทดแทนน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จำกน�้ำมันดิบ  เชื้อเพลิงชีวภำพมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 

ของแขง็ ของเหลว และก๊ำซ ในทีน่ีจ้ะพดูถงึเฉพำะเชือ้เพลงิชวีภำพทีเ่ป็นของเหลว เชือ้เพลงิชวีภำพทีด่�ำเนนิกำรผลติ

เชิงพำณิชย์และจ�ำหน่ำยอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ น�้ำมันแก๊สโซฮอล์  ไบโอดีเซล และ น�้ำมันดีเซลปำล์ม (บริสุทธิ์) 

กำรเผำเชื้อเพลิงชีวภำพท�ำให้เกิดปริมำณก๊ำซพิษน้อยกวำ่เชื้อเพลิงชนิดอื่นเมื่อเทียบกันในอัตรำส่วนต่อหนึ่งหน่วย  

กำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพจึงเทำ่กับเป็นกำรช่วยรักษำสภำพแวดล้อมได้ 

  น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ได้มำจำกกำรผสมของ

น�้ำมันเบนซินหรือน�้ำมันแก๊สโซลีนกับเอทิลแอลกอฮอล์ หรือ เอทำนอล (Gasoline + Ethylalcohol = Gasohol) 

ในอัตรำส่วนตำ่งๆกัน เช่น ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 85 ตำมสัดส่วนของปริมำณแอลกอฮอล์ที่เติม

ลงไป ซึ่งส่วนใหญนิยมใช้เอทำนอล จึงเรียกชื่อขึ้นต้นน�้ำมันแต่ละชนิดด้วยค�ำว่ำอี (E) เช่น  E10   E20 และ E85 

ซึ่งหมำยถึงน�้ำมันเชื้อเพลิงที่มีเอทำนอลร้อยละ 10 20 และ 85 ตำมล�ำดับ

 กำรใช้แก๊สโซฮอล์จะช่วยลดปรมิำณสำรทีก่่อให้เกดิมลพษิต่ำงๆ เช่น สำรประเภทไฮโดรคำร์บอน และก๊ำซ

คำร์บอนมอนอกไซด์ เนื่องจำกออกซิเจนในเอทำนอลที่ผสมอยู่ในแก๊สโซฮอล์จะช่วยให้กำรเผำไหม้ของเครื่องยนต์

สมบูรณ์ขึ้น  และเอทำนอลมีสำรประกอบไฮโดรคำร์บอนที่มีควำมบริสุทธิ์สูงมำกกว่ำ 99.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อผ่ำน

กำรเผำไหม้จึงสะอำดกว่ำน�้ำมันเบนซิน  ขณะที่น�้ำมันเบนซินโดยทั่วไปมีองค์ประกอบของไฮโดรคำร์บอนตั้งแต่ 

C4 ถงึ C15 จ�ำนวนมำกกว่ำ 500 ชนดิ และมสีิง่เจอืปนสงูกว่ำแก๊สโซฮอล์ จงึยำกแก่กำรเผำไหม้ได้สมบรูณ์ อย่ำงไรกด็ี 

กำรเผำไหมน้�้ำมนัแก๊สโซฮอลจ์ะมอีุณหภูมกิำรเผำไหมสู้งกว่ำน�้ำมันเบนซินจงึอำจท�ำใหเ้ครื่องยนต์สกึหรอเร็วขึน้ได้ 

นอกจำกนี้จำกผลกำรศึกษำยังพบว่ำกำรเผำไหม้น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ ยังก่อให้เกิดสำร VOCs บำงชนิด เช่น 

ฟอร์มัลดีไฮด์เพิ่มขึ้นได้

 ไบโอดีเซล (Biodiesel) คือ เชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ผลิตได้จำก น�้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือ

น�ำ้มนัปรงุอำหำรทีใ่ช้แล้ว ซึง่ได้รบักำรก�ำจดัยำงเหนยีวและสิง่สกปรกออก และน�ำไปผ่ำนกระบวนกำรทำงเคมมีำท�ำ

ปฏิกิริยำทำงเคมีทรำนส์เอสเตอริฟิเคชั่นได้เป็นสำรเอสเตอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน�้ำมันดีเซล โดยไบโอดีเซล

ผสมจะใช้สัญลักษณ์ Bxx หมำยถึงน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ประกอบด้วยไบโอดีเซลร้อยละ xx และดีเซลร้อยละ 100-xx 

เช่น B20 หมำยถึงน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ประกอบด้วยไบโอดีเซลร้อยละ 20 ผสมกับน�้ำมันดีเซลร้อยละ 80 เป็นต้น โดย

ส่วนมำกเมื่อน�ำมำผสมกับน�้ำมันดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 5-10 สำมำรถน�ำมำใช้งำนในเครื่องยนต์ดีเซลได้เป็นอยำ่งดี 

โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์  และให้พลังงำนเฉกเช่นเดียวกันกับน�้ำมันดีเซลปกติ  เป็นเชื้อเพลิงสะอำด ช่วยให้
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ประสทิธภิำพกำรเผำไหม้ของเครือ่งยนต์ดขีึน้ ท�ำให้กำรจดุระเบดิดขีึน้ กำรสนัดำปสมบรูณ์ กำรใช้ไบโอดเีซลสำมำรถ

ลดมลพษิทำงอำกำศ ซึง่เป็นผลจำกกำรเผำไหม้ในเครือ่งยนต์ได้ส่วนหนึง่ เนือ่งจำกองค์ประกอบของไบโอดเีซลไม่มี

ธำตุก�ำมะถัน แต่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบประมำณร้อยละ 10  โดยน�้ำหนัก จึงช่วยกำรเผำไหม้ได้ดีขึ้นและลด

กำ๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรคำร์บอน คำร์บอนมอนนอกไซด์ และฝุ่นละออง ลงไปได้รำวร้อยละ 10-70 

 

 ดีเซลปำล์มบริสุทธิ์ เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จำกกำรน�ำน�้ำมันปำล์มบริสุทธิ์ผสมกับน�้ำมันดีเซล ในสัดส่วน

น�้ำมันปำล์มบริสุทธิ์ไม่เกินร้อยละ 10 โดยปริมำตร สำมำรถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน�้ำมันดีเซลได้ มีคุณสมบัติเช่น

เดยีวกบัน�ำ้มนัดเีซล ตำมข้อก�ำหนดของกระทรวงพำณชิย์ทกุประกำร สำมำรถเตมิดเีซลปำล์มบรสิทุธิ ์ผสมกบัน�ำ้มนั

ที่เหลือในถังได้เลยโดยไม่ต้องรอให้น�้ำมันในถังหมด และผู้ใช้รถไม่ต้องปรับแต่งเครื่องยนต์แต่อย่ำงใด สำมำรถช่วย

ลดปริมำณมลพิษจำกท่อไอเสีย โดยสำมำรถลดปริมำณควันด�ำลงได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ เนื่องจำกน�้ำมันพืชเป็นเชื้อ

เพลิงสะอำด มีปริมำณก�ำมะถันน้อยมำก เมื่อเทียบกับน�้ำมันดีเซล

ภำพแสดงกระทวนกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล 
(ที่มำ : web.bangmod.ac.th)

10.4 พลังงำนไฟฟ้ำ

 พลงังำนไฟฟ้ำสำมำรถใช้ในยำนยนต์เพือ่ทดแทนน�ำ้มนัได้ใน 2 แนวทำง คอื 1) ใช้พลงังำนไฟฟ้ำอย่ำงเดยีว

โดยผ่ำนมอเตอร์ไฟฟ้ำที่ขับเคลื่อนโดยแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้ำ   และ 2) ใช้พลังงำนไฟฟ้ำและน�้ำมันในรถลูกผสม

หรือรถไฮบริด โดยรถไฮบริดต้องใช้ทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้ำ

 

 ยำนพำหนะไฟฟ้ำ หรือ รถไฟฟ้ำ หรือ EV (Electric Vehicle) 

 เป็นยำนพำหนะซึ่งขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้ำแทนกำรใช้เครื่องยนต์ที่มีกำรเผำไหม้สันดำปภำยใน 

โดยรถไฟฟ้ำใช้ไฟฟ้ำเป็นแหล่งพลงังำนเพยีงแหล่งเดยีวแทนน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ พลงังำนไฟฟ้ำถอืว่ำเป็นพลงังำนสะอำด 

ดังนั้นจึงเป็นพำหนะที่ไม่มีกำรปล่อยมลพิษออกสู่บรรยำกำศ หรือ Zero Emission 
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 รถไฮบริด (Hybrid Cars)

 รถยนต์ไฮบริด คือ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงำน 2 แบบในรถยนต์คันเดียวกัน กล่ำวคือ พลังงำนจำก

เครื่องยนต์ที่ใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงำนจำกมอเตอร์ไฟฟ้ำที่ใช้กระแสไฟฟ้ำจำกแบตเตอรี่ โดยทั้งสองระบบจะ

ท�ำงำนผสมผสำนกันตลอดเวลำอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อขับเคลื่อนรถยนต์ โดยระบบไฮบริดสำมำรถช่วยลดมลพิษ

จำกกำรปล่อยไอเสยีด้วยกำรหยดุกำรท�ำงำนของเครือ่งยนต์สนัดำปภำยในอตัโนมตัใินบำงจงัหวะของกำรขบัเคลือ่น 

เช่น กำรจอดและกำรลดควำมเรว็  เป็นกำรช่วยประหยดัเชือ้เพลงิและลดกำรปล่อยมลพษิ  และไร้เสยีงรบกวนขณะ

ขับขี่ด้วย 

 

 รถยนต์ซึ่งใช้เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell)  

 รถยนต์ซึ่งใช้เซลล์เชื้อเพลิงจัดเป็นรถไฮบริดชนิดหนึ่ง โดยเมื่อเติมก๊ำซไฮโดรเจนหรือเชื้อเพลิงอื่นและ

ออกซิเจนเขำ้ไป เซลล์เชื้อเพลิงก็จะแปลงให้เป็นพลังงำนไฟฟ้ำส่งต่อไปยังมอเตอร์เพื่อที่จะไปหมุนเพลำและล้อให้

รถสำมำรถเคลื่อนที่ไปได้ รถยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงเป็นรถที่ปลอดกำรใช้น�้ำมัน และไร้มลพิษ โดยส่วนที่เหลือจำก

กำรท�ำปฎิกิริยำทำงเคมีระหว่ำง ไฮโดรเจน กับ ออกซิเจน ในเซลล์เชื้อเพลิงจะเหลือเพียงควำมร้อนและน�้ำบริสุทธิ์

ที่หยดออกมำจำกปลำยท่อไอเสียเท่ำนั้น

ภำพแสดงตัวอย่ำงกำรติดตั้งเซลล์เชื้อเพลิงในรถยนต์  
(ที่มำ http://news.softpedia.com)
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  อากาศสะอาดด้วยมือเรา ..

 จะเห็นได้ว่ำ ปัญหำมลพิษทำงอำกำศ ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรกระท�ำของมนุษย์ ดังนั้น เรำต้องช่วย

กันดูแลรักษำคุณภำพอำกำศเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสมในกำรด�ำรงชีวิต โดยหำกเป็นผู้ประกอบกำรหรือมี

ส่วนในกำรปล่อยมลพิษเช่นกำรขับรถยนต์ ควรร่วมมือในกำรติดตั้งอุปกรณ์ลดและขจัดมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์

มำตรฐำนที่ก�ำหนดก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม  นอกจำกนี้ ในชีวิตประจ�ำวันซึ่งเรำมีส่วนที่จะท�ำให้เกิดปัญหำ

มลพิษทำงอำกำศทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เรำจึงควรช่วยกันคนละไม้คนละมือ ซึ่งกำรปฏิบัติไม่ยำกเกินควำม

สำมำรถของเรำทุกคน

• ช่วยกันลดปัญหำโลกร้อน  

 พวกเรำต้องช่วยลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซที่เป็นทั้งปัญหำมลพิษทำงอำกำศและเป็นสำเหตุท�ำให้โลก

ร้อนหรือปล่อยให้น้อยที่สุดเท่ำที่เรำจะสำมำรถท�ำได้  หมั่นตรวจเช็ครถยนต์ กำรดูแลเครื่องยนต์ให้ท�ำงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ กำรใช้ระบบขนส่งมวลชน กำรลดกำรใช้พลังงำน เช่น กำรงดใช้ลิฟท์โดยกำรเดินขึ้นบันได ช่วยกัน

สนับสนุนกำรผลิตไฟฟำ้ด้วยเทคโนโลยีทำงเลือก เช่น ไฟฟ้ำ พลังงำนลม พลังงำนคลื่น ไม่เผำขยะ กำรไถกลบตอ

ซงัข้ำวแทนกำรเผำ ซึง่นอกจำกจะลดมลพษิแล้วยงัเป็นกำรฟ้ืนฟดูนิได้ด้วย  รวมถงึกำรใช้ผลติภณัฑ์ทีป่รำศจำกสำร

มลพิษที่ท�ำลำยชั้นโอโซน กิจกรรมต่ำงๆ ที่เรำลด จะท�ำให้มลพิษ เช่น ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่นละออง ที่ปล่อย

ออกสู่สิ่งแวดล้อมลดลง ซึ่งท�ำให้ลดผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยได้อีกด้วย

• ช่วยกันลดกำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศ

 เรำต้องลดกจิกรรมต่ำง ๆ  ทีเ่ป็นกำรระบำยมลพษิทำงอำกำศสูส่ิง่แวดล้อม เช่น กำรเผำในทีโ่ล่ง กำรเลอืกใช้

เชือ้เพลงิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  ลดกจิกรรมใด ๆ  ทีก่่อให้เกดิมลพษิระบำยสูบ่รรยำกำศ รวมถงึลดกำรใช้พลงังำน 

ซึ่งสำมำรถท�ำให้งำ่ย ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน ดังนี้

 » ตรวจเช็คเครื่องยนต์อยำ่งสม�่ำเสมอ เปลี่ยนอะไหล่และเช็คน�้ำมันหล่อลื่น ระดับน�้ำแบตเตอรี่ ไส้กรอง

อำกำศ ตำมระยะ

 » ขับรถด้วยควำมเร็วไม่เกิน 90 กม./ชั่วโมง  

 » ไม่ขับก็ดับเครื่อง นอกจำกจะช่วยลดกำรใช้พลังงำนแล้ว ยังเป็นกำรลดมลพิษอีกด้วย

 » ใช้พลังงำนทดแทนที่ก่อมลพิษน้อยกว่ำแทนกำรใช้น�้ำมัน  

 » ตรวจเช็คลมยำงให้พอดี ไม่บรรทุกของเกินควำมจ�ำเป็น

 » ศึกษำเส้นทำง วำงแผนก่อนเดินทำง 

 » ใช้โทรศัพท์ โทรสำร ไปรษณีย์ แทนกำรไปส่งเอกสำรด้วยรถยนต์

 » ลดกำรใช้รถยนต์ส่วนตัว มำใช้ระบบขนส่งมวลชน รถจักรยำน หรือไปคันเดียวกันเมื่อไปทำงเดียวกัน 

เพื่อเป็นกำรลดกำรใช้เชื้อเพลิงและลดมลพิษ
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 นอกจำกกำรช่วยกนักำรประหยดัเชือ้เพลงิและลดมลพษิจำกกำรเดนิทำงแล้ว เรำยงัสำมำรถช่วยประหยดั

พลังงำนจำกกำรท�ำกิจกรรมตำ่ง ๆ ในบำ้นได้ดังนี้

 » หมั่นท�ำควำมสะอำดเครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน เช่น เครื่องปรับอำกำศ พัดลม ตู้เย็น

 » ปรบัอณุหภมูเิครือ่งปรบัอำกำศให้เหมำะสม ที ่25 องศำเซลเซยีส และท�ำควำมสะอำดแผ่นกรองอำกำศ

อย่ำงสม�่ำเสมอ

 » เลือกขนำดเครื่องใช้ไฟฟ้ำให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน และเลือกชนิดประหยัดพลังงำน

 » ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ไม่ใช้งำน ไม่เสียบปลั๊กกระติกน�้ำร้อน คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำง ๆ ทิ้งไว้

 » ปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงำ กรองมลพิษ และลดควำมร้อนในบ้ำน 

 » เปิดหน้ำตำ่งเพื่อระบำยอำกำศและรับลมธรรมชำติ 

 » ส�ำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ก๊อกน�้ำในบ้ำนอย่ำงสม�่ำเสมอ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 » ลด ละ เลิก ใช้ผลิตภัณฑ์ย่อยสลำยยำก เช่น ถุงพลำสติก กล่องโฟม 

 » หันมำใช้ผลติภณัฑ์เพือ่สิง่แวดล้อมให้มำกขึน้ เช่น ถ่ำนไฟฉำยแบบชำร์ตซ�ำ้ ใช้ถงุผ้ำ ใช้สนิค้ำอย่ำงคุม้ค่ำ 

 » บริโภคให้เหมำะสม เพื่อลดขยะจำกเศษอำหำร จัดกำรขยะอย่ำงถูกวิธี ท�ำกำรแยกขยะ ไม่เผำขยะ 

ก�ำจัดขยะโดยกำรฝังกลบหรือท�ำปุ๋ยหมักชีวภำพ
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กำรใช้พลังงำนทำงเลือกที่สะอำด

 ทำงเลอืกอืน่ ๆ คอื กำรใช้พลงังำนทำงเลอืกต่ำง ๆ ทีม่มีลพษิทำงอำกำศน้อยหรอืไม่มเีลย เช่น พลงังำนลม 

พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนไฮโดรเจน แต่แนวทำงนี้มีค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูง 

 เนื่องจำกมลพิษทำงอำกำศยังคงเป็นปัญหำที่ประชำชนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล พื้นที่

อุตสำหกรรม และเขตเมืองตำ่งๆ ยังคงประสบอยู่  แม้ว่ำปัจจุบันปัญหำมลพิษทำงอำกำศ จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

จำกมำตรกำรต่ำงๆ ที่ภำครัฐได้ด�ำเนินอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรควบคุมกำรระบำยมลพิษจำกแหล่งก�ำเนิด 

กำรควบคุมตรวจจับยำนพำหนะที่มีมลพิษเกินมำตรฐำนกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพรถยนต์ใหม่ กำรควบคุม

กจิกรรมกำรก่อสร้ำงและขนส่งทีเ่ป็นแหล่งก�ำเนดิของฝุน่ กำรปรบัปรงุคณุภำพน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ กำรตรวจสภำพ

ยำนพำหนะประจ�ำปี กำรพิจำรณำสนับสนุนกำรใช้รถที่มีมลพิษต�่ำ เป็นต้น แต่ปัจจัยส�ำคัญในกำรควบคุม 

ป้องกัน และแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศและเสียง อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล คือ “กำรมีส่วนร่วม

จำกประชำชนและผูก่้อมลพษิ”  ดงันัน้จงึเป็นหน้ำทีข่องทกุคนทกุฝ่ำยทีจ่ะร่วมมอืกนัเพือ่รกัษำคณุภำพอำกำศ

ให้สะอำดอย่ำงยั่งยืนตลอดไป
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ภาคผนวก

มำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป

สำรมลพิษ ค่ำเฉลีย่ควำมเข้มข้นในเวลำ ค่ำมำตรฐำน

1. ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชม. ไม่เกิน 30 ppm (34.2 มก./ลบ.ม.)

8 ชม. ไม่เกิน 9 ppm (10.26 มก./ลบ.ม)

2. ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO
2
) 1 ชม. ไม่เกิน 0.17 ppm (0.32 มก./ลบ.ม.)

1 ปี ไม่เกิน 0.03 ppm (0.057 มก./ลบ.ม.)

3. กำ๊ซโอโซน (O
3
) 1 ชม. ไม่เกิน 0.10 ppm (0.20 มก./ลบ.ม.)

8 ชม. ไม่เกิน 0.07 ppm. (0.14 มก./ลบ.ม.)

4. ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
) 1 ปี ไม่เกิน 0.04 ppm (0.10 มก./ลบ.ม)

24 ชม. ไม่เกิน 0.12 ppm(0.30 มก./ลบ.ม)

1 ชม. ไม่เกิน 0.3 ppm(0.78 มก./ลบ.ม)

5. ตะกั่ว (Pb) 1 เดือน ไม่เกิน 1.5 มคก./ลบ.ม

6. ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 100 ไมครอน 24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.

1 ปี ไม่เกิน 0.10 มก./ลบ.ม.

7. ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม

1 ปี ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม

8. ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 24 ชม. ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม.

1 ปี ไม่เกิน 0.025 มก./ลบ.ม.

หมำยเหตุ 

 1. มำตรฐำนค่ำเฉลี่ยระยะสั้น (1, 8 และ 24 ชม.) ก�ำหนดขึ้นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยอย่ำง

เฉียบพลัน (acute effect)

 2. มำตรฐำนค่ำเฉลี่ยระยะยำว (1 เดือน และ 1 ปี) ก�ำหนดขึ้นเพื่อป้องกันผลกระทบยำวหรือผลกระทบเรื้อรัง ที่

อำจเกิดขึ้นต่อสุขภำพอนำมัย (chronic effect)

ที่มำ  ดัดแปลงจำก

 1. ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง ก�ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศใน

บรรยำกำศโดยทั่วไป ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศ

ในกิจจำนุเบกษำ เล่ม 112 ตอนที่ 52 ง วันที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2538 

 2. ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก�ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศใน

บรรยำกำศโดยทั่วไป ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยำยน พ.ศ. 2547 

 3. ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ก�ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศใน

บรรยำกำศโดยทั่วไป ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 124 ตอนพิเศษ 58 ง วันที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2550 
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มำตรฐำนค่ำสำรอินทรีย์ระเหยงำ่ยในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ปี

สำรมลพิษ ค่ำมำตรฐำน

1. เบนซนี (Benzene) ไม่เกิน 1.7 มคก./ลบ.ม

2. ไวนลิคลอไรด์ (Vinyl Chloride) ไม่เกิน 10 มคก./ลบ.ม

3. 1,2 - ไดคลอโรอเีทน (1,2 - Dichloroethane) ไม่เกิน 0.4 มคก./ลบ.ม

4. ไตรคลอโรเอทธลินี (Trichloroethylene) ไม่เกิน 23 มคก./ลบ.ม

5. ไดคลอโรมเีทน (Dichloromethane) ไม่เกิน 22 มคก./ลบ.ม

6. 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน (1,2 - Dichloropropane) ไม่เกิน 4 มคก./ลบ.ม

7. เตตระคลอโรเอทธลินี (Tetrachloroethylene) ไม่เกิน 200 มคก./ลบ.ม

8. คลอโรฟอร์ม (Chloroform) ไม่เกิน 0.43 มคก./ลบ.ม

9. 1,3 - บวิทำไดอนี (1,3 - Butadiene) ไม่เกิน 0.33 มคก./ลบ.ม

 4. ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก�ำหนดมำตรฐำนคำ่ก๊ำซไนโตรเจน

ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทั่วไป ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 

2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2552

 5. ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก�ำหนดมำตรฐำนฝุ่นละอองขนำด

ไม่เกิน 2.5  ไมครอนในบรรยำกำศโดยทั่วไป ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่ง

ชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 127 ตอนพิเศษ 37 ง วันที่  24 มีนำคม พ.ศ. 2553

หมำยเหตุ

 1. กำรหำค่ำสำรอนิทรย์ีระเหยง่ำยในบรรยำกำศโดยทัว่ไปในเวลำ 1 ปี แต่ละชนดิ ให้น�ำผลกำรตรวจวเิคำระห์ตวัอย่ำง

อำกำศแบบต่อเนือ่งตลอด 24 ชัว่โมงของทกุๆ เดอืน (อย่ำงน้อยเดอืนละหนึง่ครัง้) มำหำค่ำมชัฌมิเลขคณติ (Arithmetic Mean)

 2. ในกรณีตัวอย่ำงอำกำศที่เก็บมำตรวจวิเครำะห์ตำมวรรคสองไม่สำมำรถตรวจวิเครำะห์ได้ให้เก็บตัวอย่ำง

มำวิเครำะห์ใหม่ภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัทีเ่กบ็ตวัอย่ำงทีไ่ม่สำมำรถวเิครำะห์ได้

 3. กำรค�ำนวณค่ำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ปี แต่ละชนิดตำมข้อ 1 ให้ค�ำนวณผล

ที่ควำมดัน 1 บรรยำกำศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และที่อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส

ที่มำ ดัดแปลงจำก

 1. ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2550) เรื่อง ก�ำหนดมำตรฐำนค่ำสำรอินทรีย์

ระเหยง่ำยในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ปี ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม

แห่งชำติ พ.ศ. 2535 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 124 ตอนพิเศษ 143 ง วันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2550
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