1

บทที่ 6 ความรูพื้นฐานมลพิษสิ่งแวดลอม
ความเปนมาของการจัดการปญหาของสิ่งแวดลอมโลก
ในป พ.ศ. 2511 นักวิชาการจากหลายสาขา จากประเทศที่พัฒนาประมาณ 10 ประเทศ ไดจัด
ประชุม ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เรื่อง ความหายนะที่มนุษยกําลังประสบอยูทั้งในปจจุบันและที่จะประสบ
ในอนาคต อันไดแกปญหาความยากจนของประชากร ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม การขยายตัว
เมืองที่ขาดการวางแผน ภาวะเงินเฟอ รวมถึงความปนปวนทางเศรษฐกิจและการเงินอื่น ๆ ปญหา
เหลานี้ คอย ๆ สะสมและแผขยายขอบเขตออกไปอยางชา ๆ แตทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะอยางไม
รูตัว การประชุมที่กรุงโรม ครั้งนั้นสงผลทําใหเกิดความตื่นตัวขึ้นในเรื่องคุณภาพสิ่งแวดลอมกับ
คุณภาพของชีวิต ในป 2515 ก็ไดมีการประชุมเรื่อง สิ่งแวดลอมครั้งยิ่งใหญของสหประชาชาติที่
กรุงสตอกโฮม หลังจากนั้นความสนใจในปญหาสิ่งแวดลอมก็ไดแผขยายไปทั่วโลกอยางรวดเร็ว การ
ผลิตที่เคยคํานึงถึงเฉพาะประโยชนแตเพียงประการเดียว ก็เริ่มมีการคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมา
นักพัฒนาเริ่มพิจารณารูปแบบของการพัฒนาใหม ทุกประเทศที่มีบทบาทในการพัฒนาทางดาน
อุตสาหกรรมตางเริ่มสนใจผลกระทบที่กิจการอุตสาหกรรมจะกอใหเกิดกับสภาพแวดลอม และตางตั้ง
หนวยงานสิ่งแวดลอมเพื่อรับผิดชอบในการจัดใชทรัพยากรธรรมชาติ และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
โดยตรง
ประเทศไทยก็ไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงไดตราพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติขึ้น เมื่อป 2518 จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ขึ้นในปเดียวกัน
โดยมี หนาที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและวิเคราะหสภาวะและคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใชใน
การกําหนดนโยบายและการวางแผนและการกําหนดแนวทางในการสิ่งเสริม อนุรักษและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในประเทศ และไดกําหนดขึ้นไวในรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2521 มาตราที่ 65 วา
"รัฐพึงบํารุงรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอมและพึงขจัดสิ่งเปนพิษที่ทําลายสุขภาพ และอนามัยของ
ประชาชน"
ในป พ.ศ.2535 (ค.ศ. 1992) การตื่นตัวทางสิ่งแวดลอมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทาง
องคการสหประชาชาติไดจัดประชุมสิ่งแวดลอมโลกครั้งใหญขึ้น ระหวางวันที่ 3 – 14 มิถุนายน 2535 ที่
กรุง Rio de Janeiro เมืองหลวงของประเทศบราซิล โดยใชชื่อการประชุมครั้งนั้นวา “The Earth
Summit ”
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จากการประชุม ไดกําหนดวันที่ 5 มิถุนายนของทุกป เปนวันสิ่งแวดลอมโลก เพี่อใหคนทั่ว
โลกไดรับขาวสารและรวมกันแกไขปญหาที่เกิดจากสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไป ประเทศไทยไดเขารวม
ประชุมในครั้งนั้นดวย โดยสมเด็จเจาฟาหญิงจุฬาภรณวลัยลักษ ทรงเปนตัวแทนเขารวมประชุม ผล
จากการประชุมครั้งนั้นจึงไดเปลี่ยนแปลงกระทรวงวิทยาศาสตรและการพลังงาน มาเปน
กระทรวงวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม และตั้งกรมกองตางๆ ที่มีหนาที่รับผิดชอบดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมโดยตรงขึ้นมา พรอมทั้งออกกฏหมาย กฏระเบียบใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมออกมา

ภาพการประชุมสิ่งแวดลอมที่เมืองหลวงของบราซิล
( ในภาพ นายจอรจ บุช ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา กําลังแสดงความคิดเห็น )

ปจจุบัน(พ.ศ. 2552) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําหนาที่เกี่ยวกับการสงวน
อนุรักษ จัดการและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2545 (แตเดิมหนาที่นี้เปน
ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) สํานักงานนโยบายและแผน ฯ
(4) สํานักสนองพระราชดําริ
(5) กรมควบคุมมลพิษ
(6) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(7) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
(8) กรมทรัพยากรธรณี
(9) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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(10)
(11)
(12)

กรมปาไม
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล

มลพิษสิ่งแวดลอม (Environmental Pollution)
พระราชบัญญัติ สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดใหความหมายไววา
สิ่งแวดลอม หมายความวาสิ่งตาง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย
ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น
คุณภาพสิ่งแวดลอม หมายความวาดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว พืชและ
ทรัพยากรธรรมชาติตาง และสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพของประชาชน และความ
สมบูรณสืบไปของมนุษยชาติ
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม หมายความวา คามาตรฐานคุณภาพน้ํา อากาศ เสียง และ
สภาวะอื่น ๆ ของสิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนดเปนเกณฑทั่วไปสําหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
มลพิษ หมายความวา ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่ง
ตกคางจากสิ่งเหลานั้น ที่ถูกปลอยทั้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยูในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ซึ่ง
กอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือภาวะที่เปน ภัยอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนได และใหหมายความรวมถึง รังสี ความรอน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือ
หรือเหตุรําคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิด มลพิษดวย
ประเภทมลพิษทางสิ่งแวดลอม
ในทางวิทยาศาสตรเราสามารถแบงมลพิษที่สําคัญไดดังนี้
มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางกายภาพ (เชน มลพิษทางเสียง มลพิษทางแสง
มลพิษทางความรอน ) มลพิษทางสารพิษในครื่องอุปโภค บริโภค มลพิษทางการเกษตร (เชน มลพิษของ
สารกําจัดศัตรูพืช มลพิษในการใชปุย ) มลพิษที่เกิดจากการใชพลังงาน (เชน มลพิษที่เกิดจากน้ํามัน
ปโตรเลียม มลพิษที่เกิดจากถานหิน มลพิษที่เกิดจากพลังงานนิวเคลียร ) มลพิษทางสังคม (หมายถึง
การเกิดความผิดปกติในบุคคลหรือกลุมของบุคคลในสังคมนั้น เชน ความวิปริตทางประสาท โจรผูราย
บุคคลไรอาชีพ (ขอทาน) คอรัปชั่น การเอาเปรียบ การทะเลาะวิวาท สงคราม การเดินขบวน การนัดหยุด
งาน ฯลฯ จนทําใหสภาพสังคมเสื่อมสภาพไปจากดั้งเดิม)
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มลพิษทางน้ํา (Water Pollution)
น้ําในที่นี้ หมายถึง น้ําในแหลงน้ําตาง ๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึงและทะเล ใชเปนประโยชน
หลายอยาง เชน การอุปโภคบริโภค การพักผอนหยอนใจ การเกษตร การประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และการอุตสาหกรรม
ประเภทของน้ําเสีย น้ําเสียที่พบกันโดยทั่วไป แบงออกไดเปน ๒ ชนิด
1. น้ําเสียเนื่องจากมีออกซิเจนนอยเกินไป ออกซิเจนเปนดัชนีคุณภาพของน้ําที่สําคัญที่สุด เพราะ
ออกซิเจนมีความจําเปนตอการดํารงชีพของสัตวน้ําและชวยปองกันไมใหน้ําเนาเหม็นเนื่องจากปฏิกริยา
ชีวเคมีแบบไมใชออกซิเจน ถาน้ํามีสารอินทรียละลายปนอยูในน้ํา แบคทีเรียก็จะใหออกซิเจนในน้ําไปใน
การเผาผลาญสารอินทรีย ทําใหออกซิเจนลดนอยลงถาออกซิเจนหมดไป ปฏิกริยาชีวเคมีแบบไมใช
ออกซิเจน ก็จะเกิดขึ้น ทําใหน้ําเนาเหม็นและมีสีดํา
2. น้ําเสียเนื่องจากมีสารเคมีละลายปนอยู สิ่งสกปรกบางชนิดจะไมทําใหออกซิเจนลดลง แตอาจ
จะทําใหน้ําเปนพิษหรือทําใหน้ําเนาไมเหมาะที่จะนําไปใชประโยชน สิ่งสกปรกเหลานี้โดยมากจากน้ําทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรมและของเสียจากเกษตรกรรม สารที่เปนพิษที่สําคัญที่สุดไดแก โลหะหนักตาง
ๆ เชน ปรอท แคดเมี่ยม ตะกั่ว และยาฆาแมลง สารพิษเหลานี้ตรวจวิเคราะหไดยาก และสะสมอยูในสัตว
น้ํา เชน หอย ปู ปลา กุง ไดเปนจํานวนมาก เมื่อคนกินสัตวน้ําซึ่งมีสารพิษเขาไป สารพิษก็สะสมอยูใน
รางกายของคน จนในที่สุดมีมากถึงระดับที่เปน อันตรายตอชีวิตไดดังเชนโรคพิษปรอท (Minamata
Disease) และโรคพิษแคดเมี่ยม (Itai-Itai Disease) ที่เกิดขึ้นในญี่ปุน
น้ําเสียอาจเกิดจากสาเหตุที่ 1 และ 2 พรอมกันก็ได
คุณภาพน้ํา
องคประกอบที่จะใชอธิบายถึงมาตรฐานของคุณภาพน้ํา ไดแก อุณหภูมิ อุณหภูมิของน้ํามี
คาประมาณ 20 – 25 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ที่พอเพียงตลอดเวลา คาบีโอดี
(BOD) ที่เหมาะสม คาความเปนกรด-ดาง ซึ่งควรเขาใกลคาที่เปนกลาง จํานวนโคลิฟอรมแบคทีเรีย (coli
form bacteria) ปริมาณโลหะหนักที่มีพิษ ยาฆาแมลง
1. คาออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen, DO)
การวัดคาออกซิเจนละลายในน้ําจะทําใหทราบถึงแนวโนมที่ลําน้ําจะสามารถรองรับความสกปรก
และรักษาปริมาณออกซิเจนใหมีอยูมากนอยเทาใด ปริมาณความเขมขนของออกซิเจนในลําน้ําถูกควบคุม
โดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและขบวนการตาง ๆ เชนการเติมออกซิเจนจากบรรยากาศ, การสังเคราะห
แสง, การหายใจของพืชและสัตวน้ํา, การเปลี่ยนแปลงทางชีวะเคมีที่ตองการออกซิเจน, ขบวนการ
nitrification, การแทรกซึมของน้ําเค็ม
แหลงน้ําตามธรรมชาติควรมีคา Dissolved Oxygen
ตองมีมากกวา 2 mg/l
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2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD)
การวันคา บีโอดี ในน้ําจะชี้ใหเห็นถึงความสกปรกของแหลงน้ํา เนื่องจากการตรวจวัดคาบีโอดีเปน
การวัดปริมาณสารอินทรียที่มีอยูในแหลงน้ํา ถาแหลงน้ําใดมีปริมาณสารอินทรียอยูมาก ยอมแสดงวา
แหลงน้ํานั้นมีความสกปรกมาก ในหลายประเทศไดจัดแบงคุณภาพของแหลงน้ํา (แมน้ํา ลําธาร) ตาม
ปริมาณออกซิเจนที่ถูกใชไปในน้ํา หรือคา Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.) ออกเปน 5 ระดับ
คือ
ชั้น I คุณภาพชั้นดีเยี่ยม B.O.D. 0 -1.5 mg/l
ชั้น II ดีมาก
"
1.5 -3.0 mg/l
ชั้น III ดี
"
3.0 - 6.0 mg/l
ชั้น IV พอใช
"
6.0 -12.0 mg/l
ชั้น V เลว
"
12.0 mg/l ขึ้นไป
3. โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)
โคลิฟอรมแบคทีเรียเปนดัชนีคุณภาพที่แสดงใหเห็นถึงแนวโนมการแพรเชื้อโรคในแหลงน้ําโคลิ
ฟอรมแบคทีเรียที่สําคัญไดแก ฟคอล โคลิฟอรม (Fecal Coli form) ซึ่งเปนแบคทีเรียที่อาศัยอยูในระบบ
ทางเดินอาหารของสัตวเลือดอุน ในน้ําจะมีโคลิฟอรมแบคทีเรียปะปนอยูดวยโดยปนเปอนมาจากอุจจาระ
ของคนและสัตว ซึ่งไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา โดยปกติแลวน้ําดื่ม เชน น้ําประปา จะตองไมมี
เชื้อจุลินทรียที่มาจากอุจจาระ เพราะจะเปนที่มาของ โรคอหิวาตกโรค ไขไทฟอยด ไขรากสาดเทียม โรค
บิด และโรคตับอักเสบ
4. ความกระดางของน้ํา(Hardness) น้ํากระดางเปนน้ําที่มีเกลือไบคารบอเนต คารบอเนตคลอ
ไรด หรือซัลเฟตของธาตุแคลเซียม แมกนีเซียมปะปนอยู ความกระดางของน้ําทําใหเปลืองสบูในการ
ซักฟอกมากกวาปกติ เปนปญหาตอโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหเกิดตะกอนในหมอตมน้ํา ทําใหสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง การแบงระดับความกระดางของน้ํา มีดัง นี้
0 ถึง 75 มิลลิกรัมตอลิตร เรียก น้ําออน
75 ถึง 150 มิลลิกรัมตอลิตร เรียก น้ํากระดางปานกลาง
150 ถึง 300 มิลลิกรัมตอลิตร เรียก น้ํากระดาง
300 มิลลิกรัมตอลิตรขึ้นไป เรียก น้ํากระดางมาก
5. สภาพความเปนกรด – ดาง pH ความเปนกรดเปนดาง อยูระหวาง 6-8 สภาพความเปนกรด
(Acidity) เกิดจากพวกคารบอนไดออกไซด (CO2) เกลือแรและกรดอินทรียตาง ๆ สภาพความเปนดาง
(Alkalinity) เกิดจากพวกไบคารบอเนตและเกลือของพวกกรดอยางออน ๆ เชน พวกฟอสเฟต
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดดําเนินการสํารวจวิเคราะหคุณภาพแหลงน้ําใน
ประเทศมานับตั้งแตป พ.ศ.2519 ไดพบวา แมน้ําและแหลงน้ําในประเทศ มีการเปลิ่ยนแปลงของคุณภาพ
ในลักษณะที่เสื่อมโทรมลงอยางนาวิตก จึงไดดําเนินการประสานงานและรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ของรัฐ และภาคเอกชนโดยพยายามที่จะรักษา และฟนฟูคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสายตาง ๆ ดวยการเรงรัด
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากกิจกรรม ประเภทตาง ๆ ใหอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดความเปนพิษและความ
เสื่อมโทรมของแหลงน้ํา ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําขึ้นเพื่อใชเปนหลักเกณฑ ที่จะมีการ
ปรับปรุง แกไข มาตรฐานน้ําทิ้งเปนไปตามความสําคัญของการใชประโยชนจากแหลงน้ํานั้น ๆ ไดมีการ
แบงระดับคุณภาพน้ําเปนระดับดังนี้
1) คุณภาพระดับ 1 เปนแหลงน้ําสะอาดดีมากที่ใชประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค เพื่อการ
อนุรักษระบบนิเวศนของแหลงน้ํา ไมอนุญาตใหมีการระบายน้ําทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทลงสูแหลงน้ํา
ระดับ 1
2) คุณภาพระดับ 2 เปนแหลงน้ําสะอาดดีที่ใชประโยชนเพื่อ การอุปโภคและบริโภคโดยตองผาน
ขบวนการบําบัด การอนุรักษสัตวน้ําโดยทั่วไปใหมีชีวิตอยูรอด การพักผอนหยอนใจ การทิ้งน้ําเสียลงสู
แหลงน้ําระดับ 2 จะสามารถกระทําได ตอเมื่อผลของการระบายน้ําเสียนั้นไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของแหลงน้ํานั้น
3) คุณภาพระดับ 3 เปนแหลงน้ําสะอาดปานกลางที่ใชประโยชนเพื่อ การอุปโภคและบริโภคโดย
ตองผานขบวนการบําบัด การเกษตรกรรม
4) คุณภาพระดับ 4 เปนแหลงน้ําสะอาดพอใชที่ใชประโยชนเพื่อ การอุปโภคและบริโภค โดยตอง
ผานขบวนการบําบัดน้ําเปนพิเศษ การอุตสาหกรรม กิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความตองการน้ําที่มีคุณภาพใน
ระดับนี้
5) คุณภาพระดับ 5 เปนแหลงน้ําที่ไมเหมาะสมสําหรับการใชประโยชนขางตน แตอาจใชประโยชน
ในดานการคมนาคมได
ตัวอยางการกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา แบงออกเปน 3 เขต ดังนี้
- จากนครสวรรค ที่จุดบรรจบของแมน้ํานานและแมน้ําปง ซึ่งเปนจุดตั้งตนของแมน้ําเจาพระยา
กําหนดใหเปนเขตคุณภาพน้ําระดับ 2
- จากอําเภอเมืองจังหวัดอยุธยา จากปากแมน้ําลงมาและจากปากแมน้ําใกลบริเวณอําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี กําหนดใหเปนเขตคุณภาพน้ําระดับ 3
- นับจากเขตอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี จากปากแมน้ําใกลบริเวณเจดียกลางน้ํา จังหวัด
สมุทรปราการ กําหนดใหเปนเขตคุณภาพน้ําระดับ 4
ตัวอยางคาตาง ๆ ของน้ําในแหลงน้ําที่สัตวน้ําอยูได ควรมีคาตาง ๆ ดังนี้
Dissolved Oxygen ตองมีมากกวา
2 mg/l
Carbon Dioxide
ตองมีมากกวา
12 mg/l
Ammonia
ตองมีนอยกวา
1 mg/l
Cyanide
ตองมีนอยกวา
0.012 mg/l
Phenol
ตองมีนอยกวา
0.02 mg/l
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Total Dissolved Solids ตองมีนอยกวา
1,000 mg/l
Detergent
ตองมีนอยกวา
0.2 mg/l
Insecticides DDT
ตองมีนอยกวา
0.002 mg/l
Endrin
ตองมีนอยกวา
0.004 mg/l
BHC
ตองมีนอยกวา
0.21 mg/l
Parathion
ตองมีนอยกวา
0.10 mg/l
Malathion
ตองมีนอยกวา
0.16 mg/l
สวนโลหะอื่น ๆ เชน ตะกั่ว(Lead), ซีลีเนียม (Selenium), สารหนู (Arsenic) จะมีไดไมเกิน ระหวาง 0.1
ถึง 1 mg/l
ผลเสียหายเนื่องจากน้ําเสีย
น้ําเสียกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งโดยทางตรงและทางออมความเสียหายที่เกิดจากน้ํา
เสีย มีดังตอไปนี้
1 .แหลงเพาะพันธุ ของเชื้อโรค แมลงตาง ๆ เปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เกิดโรคตาง ๆ เชน
ไขเลือดออก ไทฟอยด บิด ทองรวง ฯลฯ
2. ทําความเสียหายตอการเกษตร น้ําเสียที่เปนกรดดางเกินไป หรือมีเกลือแรมากเกินไปอาจทําใหพืช
ตายได
3. ทําความเสียหายตอการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
4. ทําลายระบบนิเวศวิทยาในลําน้ํา อาจทําใหสัตวน้ําบางชนิดสูญพันธุ
5. กอความเดือดรอนรําคาญ และเปนที่นารังเกียจ
การสลายตัวของอินทรียสารในน้ําโสโครก
กอใหเกิด กลิ่นเหม็น
สาเหตุที่ทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา
1. น้ําเสียจากแหลงชุมชน ไดแก น้ําทิ้ง สิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอยที่ปลอยออกมาจากอาคาร
บานเรือน ตลาด แหลงชุมชน ที่อยูริมฝงแมน้ําและคูคลองที่เชื่อมตอกับแมน้ํา น้ําจากการชําระลาง
รางกาย. การประกอบอาหาร, การขับถายของเสีย
2. น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทของน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม มี ๔ ประเภท
1. น้ําหลอเย็นเปนน้ําทิ้งที่เกิดจากการระบายความรอนในเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ โดยปรกติ
ไมสกปรกมากนัก แตน้ําหลอเย็นจากโรงงานบางโรงงานมีสนิมเจือปน และมีอุณหภูมิสูง
2. น้ําลางไดแก น้ําทิ้งที่เกิดจากการลาง ทําความสะอาด เครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ น้ําลางนี้อาจมี
ความสกปรกมาก มีสารเคมีตาง ๆ รวมทั้งน้ําจากสวมและน้ําอาบของคนงาน
3. น้ําจากขบวนการผลิต เปนน้ําทิ้งที่เกิดจากขบวนการผลิต น้ําลางผลไมในการทําผลไมกระปอง
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4. น้ําทิ้งอยางอื่น เชน น้ําคอนเดนเซอร ซึ่งเปนน้ําทิ้งที่ใชในการควบแนนไอน้ําในบารโรเมตริก
คอนเดนเซอร ที่สําคัญที่สุด ไดแกน้ําคอนเดนเซอรซึ่งมีปริมาณมาก อุณหภูมิสูง และมีสิ่งสกปรกละลาย
ปน
อยูดวย
การกําจัดน้ําทิ้ง (wastewater treatment) คือ การแยกหรือทําลายสิ่งสกปรกตาง ๆ ที่มีอยูในน้ําทิ้งใหมี
ปริมาณลดลงจนอยูในระดับที่จะไมใหกอใหเกิดปญหาน้ําเสียขึ้นในแหลงน้ําที่รับน้ําทิ้งนั้น
ขบวนการกําจัดน้ําทิ้ง สิ่งสกปรกตางๆในน้ําทิ้งประกอบดวยสารอินทรียและอนินทรียในรูปของแข็ง
และสารละลายดังนั้นขบวนการกําจัดน้ําทิ้งโดยทั่วไปจึงประกอบดวย ขบวนการยอยหลายขบวนการมา
รวมกัน ขบวนการยอยเหลานี้แบงออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. ขบวนการทางฟสิกส (physical processes) ใชในการกําจัดของแข็งที่ไมละลายน้ํา ไดแกการ
ดักดวยตะแกรง(screening) การกวาด (skimming) การทําใหลอย (flotation) การตกตะกอน
(sedimentation) การแยกดวยแรงเหวี่ยง(centrifugation) การกรอง (filtration) เปนตน
2.ขบวนการทางเคมี (chemical processes) ใชในการกําจัดสารประกอบตางๆ ซี่งสวนมากเปน
สารอนินทรียที่ละลายอยูในน้ําทิ้งไดแก การทําใหเปนกลาง (neutralization) การทําใหเกิดตะกอน
(precipitation) การเติมและลดออกซิเจน (oxidation-reduction)
3. ขบวนการทางชีววิทยา (biological processes) ใชในการกําจัดสารอินทรียซึ่งจุลินทรียยอย
สลายได แบงออกเปน ๒ ประเภท คือขบวนการกําจัดแบบใชออกซิเยน และขบวนการกําจัดแบบไมใช
ออกซิเยน
4. ขบวนการทางฟสิกัลเคมี (physical-chemical processes) ใชในการกําจัดสารอินทรียและ
สารอนินทรียที่ละลายอยูในน้ําทิ้ง ไดแก การดูดซึม (carbon adsorption) การแลกเปลี่ยนประจุ (ion
exchange)
การกําจัดน้ําทิ้ง จากชุมชม
การกําจัดน้ําทิ้งจากชุมชนแบงออกไดเปน ๔ ขั้นดังนี้คือ
1. การกําจัดขั้นเตรียมการ (preliminary treatment) ไดแก การแยกสิ่งสกปรกขนาดใหญ
ออกโดยใชตะแกรง และแยกตะกอนดินทรายที่มีน้ําหนักมากออกโดยใชรางตกตะกอนจุดมุงหมายของการ
กําจัดขั้นเตรียมการคือ การปรับคุณภาพของน้ําทิ้งใหเหมาะสมแกการกําจัดขั้นตอไป
2. การกําจัดขั้นตน (primary treatment) ไดแก การนําน้ําทิ้งมากตกตะกอนเบาซึ่งสวนใหญเปน
สารอินทรียออกจากน้ําทิ้ง การกําจัดในขั้นนี้จะลดคา BOD ไดประมาณ 25-40% แลวแตคุณลักษณะของ
น้ําทิ้ง และประสิทธิภาพของถังตกตะกอน
3. การกําจัดขั้นที่สอง (secondary treatment) ไดแก การกําจัดสารอินทรียหรือ BOD ซึ่งอยูในรูปของ
สารละลายหรืออนุภาคคอลลอยด การกําจัดใชขบวนการทางชีววิทยาแบบตาง ๆ ซึ่งใชแบคทีเรียเปนตัว
ทําลายสารอินทรียในน้ําทิ้ง จะมีตะกอนแบคทีเรียที่จะตองกําจัด รวมกับตะกอนที่เกิดจากการกําจัดขั้นตน
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การกําจัดในขั้นที่สองนี้ จะลดคา BOD ไดประมาณ 75-95% คา BOD ของน้ําทิ้งจะต่ํากวา 20 มิลลิกรัม/
ลิตร ระบบกําจัดน้ําทิ้งโดยมากจะมีเพียงการกําจัดขั้นที่สองเทานั้น
4. การกําจัดขั้นที่สาม (tertiary treatment) ในกรณียที่ตองการน้ําทิ้งที่สะอาด จนสามารถ ใชในการ
อุปโภคบริโภคได ขบวนการกําจัดที่ใชเปนขบวนการเคมีรวมกับขบวนการฟสิกัลเคมี น้ําทิ้งจากการกําจัด
ขั้นที่สองจะถูกนํามาตกตะกอนแยกสารประกอบฟอสเฟตออกดวยน้ําปูนขาว
จากนั้นจึงนํามากําจัด
สารอินทรียที่เหลืออยูดวยขบวนการดูดซึม และกําจัดแอมโมเนียและสารประกอบโลหะตาง ๆ หลังจากฆา
เชื้อโรคแลวจะไดน้ําทิ้งที่สะอาด
การกําจัดน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
การกําจัดน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมคอนขางยุงยากกวาการกําจัดน้ําทิ้งจากชุมชนและตนทุนการ
กําจัดสูงกวามาก เพราะน้ําทิ้งจากโรงงานอาจมีอุณหภูมิสูงมาก มีกรดหรือดางเจือปนอยูมาก มีคา BOD
สูงมาก มักมีสารอินทรียหรือสารอนินทรียที่กําจัดยากปนอยูดวย
การกําจัดน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมไมมีขบวนการแบบแผนแนนอนขบวนการกําจัดขึ้นอยูกับชนิด
ของโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปแลว น้ําทิ้งอินทรียมีคา BOD สูงเกินกวา 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร จะตอง
กําจัดขั้นตนดวยขบวนการชีววิทยาแบบไมใชออกซิเจนกอน
แลวจึงกําจัดในขั้นตอไปดวยขบวนการ
ชีววิทยาแบบใชออกซิเจน
การกําจัดน้ําทิ้งอินทรียดวยวิธีเคมีเชน ตกตะกอนดวยสารสมหรือปูนขาวโดยทั่วไปจะไมสามารถลดคา
BOD ไดต่ํากวา 20 มิลลิกรัม/ลิตร เวนแตในกรณียที่น้ําทิ้งมีคา BOD ต่ํามาก เพราะกวาครึ่งหนึ่งของ
สารอินทรียในน้ําทิ้งจะเปนสารละลายซึ่งตกตะกอนไมได ดังนั้นการตกตะกอนดวยสารเคมีจึงกําจัดไดแต
BOD ไดไมเกิน 50% การกําจัดวิธีนี้จึงเปนแตเพียงการกําจัดขั้นตนเทานั้น ระหวางน้ํากับน้ํายา เขากัน
อยางสมบูรณ และระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะควบคุมคา pH ตามที่ตองการ ถาคา pH เปลี่ยนไป
เครื่องควบคุมจะสงสัญญาณ ไปหยุด หรือเดินเครื่องเติมน้ํายาเคมีทันที การใชปูนขาวนั้น มีขอดีตรงที่
ราคาถูก แตมีขอเสีย ตรงที่จะ ทําใหตะกรันในทอได
การเติมคลอรีนลงในน้ํา (Chlorination) การเติมสารคลอรีนลงในน้ําทิ้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ําทิ้ง
จากชุมชนมีจุดมุงหมายเพื่อฆาเชื้อโรค ที่เปนแบคทีเรียและไวรัส กําจัดกลิ่น
สารประกอบคลอรีนที่ใช สารประกอบที่ใชกันมาก ไดแก แคลเซี่ยม และ โซเดียมไฮเปอรคลอ
ไรด และ แกสคลอรีน แคลเซี่ยมคลอไรดนั้น มักใชในการกําจัดในระบบขนาดเล็ก เนื่องจากสะดวกและ
ปลอดภัย
การควบคุมปริมาณคลอรีน มีหลายวิธี วิธีที่งายที่สุด คือ ควบคุมโดยใชคนปรับอัตราเติม
คลอรีนใหเหมาะสม กับความตองการ การหาปริมาณคลอรีน หาจากคลอรีนที่เหลืออยู หลังจากทํา
ปฏิกิริยากับ น้ําทิ้ง 15 นาที น้ําทิ้งควรมีคลอรีนอยูประมาณ 0.5 มก/ล นอกจากนี้ ยังอาจใชวิธี
อัตโนมัติ เชน เติมคลอรีนดวยปริมาณที่เปนอัตราสวนกับปริมาณการไหล
การทําใหเปนกลาง
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น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม มักจะไมเปนกลาง จะเปนกรดหรือดาง ในการกําจัดน้ําทิ้งดวยวิธีทาง
ชีววิทยา ตองมีคา pH ระหวาง 6-9 มาตรฐานน้ําทิ้ง คือ ระหวาง 5-9 ดังนั้นการปรับคา pH จึงเปน
หนวยการกําจัดที่สําคัญที่ใชกันทั่วไป กรดที่ใชในการลดคา pH ที่ใชกันทั่วไป ไดแก กรดกํามะถันเขมขน
หรือกรดเกลือความเขมขน 35 % ดางที่ใชในการเพิ่มคา pH คือ โซดาไฟ และ ปูนขาว ระบบการปรับคา
pH นั้นประกอบดวย ถังผสม ทําหนาที่ผสมกรดหรือดางเขากับน้ําทิ้ง ถังพัก เพื่อใหเกิดปฏิกริยา
มาตรฐานของน้ําดื่ม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรฐานของน้ําดื่มไว ดังตอไปนี้
คุณสมบัติทางฟสิกส
สี (หนวยมาตรฐานของ Hazen Unit)
ไมเกิน 2.0 หนวย
ความขุน (Silica Scale)
ไมเกิน 5.0 หนวย
คา pH
ตองอยูระหวาง
6.5-8.0
คุณสมบัติทางเคมี
คลอไรด (as chlorine)
ไมเกิน 250.0 มิลลิกรัม/ลิตร
ฟลูออไรด (as fluorine)
ไมเกิน1.0
มิลลิกรัม/ลิตร
ไมเกิน
250.0 มิลลิกรัม/ลิตร
ซัลเฟต (as Na2SO4)
ไนเตรต (as nitrogen)
ไมเกิน
4.0
มิลลิกรัม/ลิตร
ไนไตรท (as nitrogen)
ไมเกิน
0.002 มิลลิกรัม/ลิตร
อัมโมเนีย อิสระ (as ammonia) ไมเกิน 0.06 มิลลิกรัม/ลิตร
Albuminoid ammonia (as ammonia) ไมเกิน
0.1 มิลลิกรัม/ลิตร
สารหนู
ไมเกิน
0.05 มิลลิกรัม/ลิตร
ทองแดง
ไมเกิน
3.0 มิลลิกรัม/ลิตร
เหล็ก
ไมเกิน
1.0 มิลลิกรัม/ลิตร
ตะกั่ว
ไมเกิน
0.1 มิลลิกรัม/ลิตร
แมกเนเซียม
ไมเกิน
250.0 มิลลิกรัม/ลิตร
สังกะสี
ไมเกิน
15.0 มิลลิกรัม/ลิตร
300.0 มิลลิกรัม/ลิตร
ความกระดาง
ไมเกิน
มลพิษทางอากาศ
โลกที่เราอาศัยอยูนี้มีชั้นของบรรยากาศหอหุมอยูโดยรอบหนาประมาณ 15 กิโลเมตร จํานวนแกส
เหลานี้แกสที่สําคัญที่สุดตอการดํารงอยูของสิ่งมีชีวิตในโลกก็คือ แกสออกซิเจนและชั้นของบรรยาศที่
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มีแกสออกซิเจนเพียงพอตอการดํารงชีวิตนั้น มีความหนาเพียง 5-6 กิโลเมตรเทานั้น ซึ่งปกติจะมี
สวนประกอบของแกสตาง ๆ คอนขางคงที่ คือ แกสไนโตรเจน 78.09% ออกซิเจน 20.94% อารกอน
0.93% คารบอนไดออกไซด 0.03% และแกสอื่น ๆ อีก 0.01% ในปริมาณคงที่ของแกสดังกลาวนี้
เราถือวาเปนอากาศบริสุทธิ์ แตเมื่อใดก็ตามที่สวนประกอบของอากาศเปลี่ยนแปลงไป มีปริมาณของ
ฝุนละออง หมอกควัน ไอน้ํา เขมา และกัมมันตภาพรังสี เจือปนอยูในชั้นของบรรยากาศมาเกินไป
จนกอใหเกิดอันตรายตอความเปนอยูของมนุษย สัตว พืช ตลอดจนทรัพยสิน แลวเราเรียกสภาวะ
ดังกลาวนั้นวา "อากาศเสีย" หรือ มลพิษทางอากาศ
แหลงกําเนิดอากาศเสีย
โดยปกติอากาศเสียมีแหลงกําเนิดทั้งโดยธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ซึ่งเปน
สาเหตุสําคัญของอากาศ ซึ่งมีแหลงกําเนิดตาง ๆ ดังนี้
1. จากการคมนาคมขนสง เกิดจากยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต เชน รถยนตเรือ
ยนต เครื่องบิน ยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากนี้ทําใหมีไอเสียออกสูบรรยากาศอยางมากมาย
อันเนื่องมาจากการทํางานของเครื่องยนตไมเต็มที่ เชน เครื่องเสื่อมประสิทธิภาพ จะทําใหการเผาไหม
ในเครื่องยนตเกิดขึ้นไมสมบูรณ ทําใหมีแกสและสารเกิดขึ้น ซึ่งจากขอมูลของสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ระบุวา ทุกวันนี้กรุงเทพฯ มีรถยนตไมต่ํากวา 2 ลานคัน จากจํานวนคนอาศัยไมต่ํากวา 6
ลานคน และยังมีการพยากรณไววาจํานวนรถยนตในกรุงเทพฯ จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ราว 10% ตอป
2. จากโรงงานอุตสาหกรรม เปนแหลงสําคัญที่ปลอยสิ่งเจือปนออกสูบรรยากาศ ทําใหอากาศ
เสียเชน โรงงานอุตสาหกรรมเคมี โรงงานอุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ โรงงานปูนซีเมนต โรงงาน
อุตสาหกรรมน้ํามัน โรงงานผลิตกรดและดาง ซึ่งผลการวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
หรือทีดีอารไอ มีขอมูลวา นอกจากกากสารพิษจากอุตสาหกรรมจะมีทั่วประเทศกวา 2 ลานตันตอป
แลว จะเพิ่มเปน 6 ลานตอปในป พ.ศ. 2544
3. จากขบวนการผลิตที่ทําใหเกิดฝุน เชน การบด การกอสราง โรงโมหิน การระเบิดหิน ทําให
เกิดเศษผงละอองในบรรยากาศ
4. จากกิจกรรมดานการเกษตร เชน การฉีดยาฆาแมลง ยาปราบวัชพืช การเผาไรนา ทําใหเกิด
ฝุนละออกและสารพวกไฮโดรคารบอน
5. จากการใชเคมีภัณฑตาง ๆ ซึ่งมีสวนผสมของตัวทําละลายอินทรีย เชน สีแลคเกอร วารนิช
ยาทาเล็บ และทินเนอร ทําใหเกิดการระเหยของตัวทําลายอินทรียและแกสอื่น ๆ
6. จากการทิ้งขยะมูลฝอย และของเสียลงในดินและในแมน้ํา ทําใหเกิดการยอยสลายโดย
แบคทีเรียใหแกสมีเทนและไฮโดรเจนซัลไฟด
7. จากผลของสงคราม โดยการใชสารเคมีตาง ๆ เปนอาวุธในการประหัตประหารซึ่งกันและกัน
เชน กระสุนปน วัตถุระเบิด และอาวุธเคมี เปนตน ทําใหเกิดฝุนละออง หมอกควัน และแกสพิษตาง ๆ
ในบรรยากาศ
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8. เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ในธรรมชาตินั้นมีแหลงและสาเหตุตาง ๆ ทําใหอากาศสกปรก
แตกตางกันออกไป เชน การฟุงกระจายของผิวน้ําทะเล ฝุนและแกสที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิด ควัน
และอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหมซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เชนไฟไหมปา ฝุนละอองที่เกิดขึ้นจาก
กระแสลมพัด แกสที่เกิดจากการสังเคราะหของพืช และแกสที่เกิดขึ้นจากการหายใจของมนุษย
สารมลพิษที่ทําใหอากาศเสียและอันตรายจากอากาศเสีย
อันตรายที่เกิดจากอากาศเสียมีผลโดยตรงตอชีวิตมนุษย สัตว พืช และวัตถุซึ่งเกิดจากสารมลพิษที่
สําคัญ ๆ
1.คารบอนไดออกไซโซด (CO2) เปนแกสที่เกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงและสิ่งอื่น ๆและ
เปนแกสที่ถูกปลอยออกสูบรรยากาศมากที่สุด โดยปกติแลวแกสคารบอนไดออกไซดนี้ไมจัดวาเปน
แกสพิษ แตถาแกสคารบอนไดออกไซดเปนปริมาณมากเจือปนอยูในบรรยากาศ ทําใหอัตราสวนของ
อากาศบริสุทธิ์สูญเสียไป นอกจากนี้แกสคารบอนไดออกไซดยังมีความสามารถในการสะสมตัวเอง
อยูในชั้นบนของบรรยากาศ ดังนั้น ปริมาณของคารบอนไดออกไซดถูกปลอยออกสูบรรยากาศมาก
เทาใด มันก็จะสะสมตัวเองมากขึ้นเรื่อย ๆ การรวมตัวกันของแกสคารบอนไดออกไซดนี้มีผลโดยตรง
ตออุณหภูมิของโลก เพราะคุณสมบัติเฉพาะตัวของแกสนี้ก็คือ กั้นไมใหความรอนจากพื้นผิวโลกผาน
ขึ้นไปได ซึ่งนักวิชาการเรียกลักษณะนี้วา Green House Effect เนื่องจากมีลักษณะคลายกับ Green
House (โรงเลี้ยงตนไมในเมืองหนาวซึ่งมีกรรมวิธีเก็บความรอนไวภายในโรงเลี้ยง โดยใชกระจกเปน
ตัวกั้นความรอนซึ่งมีความรอนที่มากับแสงแดดสามารถผานกระจกเขาไปได แตความรอนนั้นสะทอน
กลับออกมาไมได) นั่นคือ ในตอนกลางวันแสงแดดสามารถสองผานชั้นแกสนี้ลงมาได เพราะเปนแสง
ที่มีชวงคลื่นสั้น แตเมื่อแสงแดดกระทบพื้นโลกแลวความรอนที่สะทอนกลับขึ้นสูบรรยากาศจะมีชวง
คลื่นยาว ไมสามารถผานทะลุชั้นของแกสคารบอนไดออกไซดขึ้นไปได ทําใหความรอนที่บริเวณผิว
โลกสูงขึ้นเรื่อย ๆ
2. แกสคารบอนมอนอกไซด (CO) เปนแกสที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น น้ําหนักเบา เปนแกสพิษที่ถูก
ปลอยออกจากทอไอเสียรถยนตเปนสวนใหญ บริเวณที่มีการจราจรหนาแนน และติดขัดจะมีแกส
คารบอนมอนอกไซดเจือปนในอากาศเปนจํานวนมาก แกสชนิดนี้มีอันตรายตอมนุษยโดยตรง เพราะ
เมื่อรางกายหายใจเอาแกสคารบอนมอนอกไซดเขาไป จะทําใหเม็ดเลือดแดงไมสามารถรับออกซิเจน
จากปอดไปเลี้ยงรางกายไดตามปกติ เนื่องจากแกสคารบอนมอนอกไซดมีความสามารถในการรวมตัว
กับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงไดมากกวาแกสออกซิเจนถึง 200-250 เทา จะทําใหเวียนศีรษะ หายใจ
อึดอัด คลื่นไสอาเจียน ถารางกายรับเขาไปปริมาณมากอาจเสียชีวิตได
3.แกสซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เปนออกไซดของกํามะถันอยางหนึ่ง เกิดจากการเผาไหมของ
เชื้อเพลิงโดยเฉพาะอยางยิ่ง ถานหิน น้ํามัน ซึ่งมีกํามะถันเจือปนอยู โรงงานอุตสาหกรรมที่ปลอย
แกสซัลเฟอรไดออกไซดออกสูบรรยากาศในปริมาณสูง ไดแก โรงงานอุตสาหกรรมที่ตองใชน้ํามัน
ปโตรเลียม โรงงานอุตสาหกรรมโลหะ เปนตน
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โดยปกติในบรรยากาศมีสวนประกอบที่เปนไอน้ํา หมอก เมฆ และฝน เมื่อแกสซัลเฟอรไดออกไซด
ถูกปลอยสูบรรยากาศก็จะทําใหเกิดปฏิกิริยากับน้ําเปนกรดซัลฟูริค ซึ่งเปนอันตรายมากกวา
แกสซัลเฟอรไดออกไซดเอง โดยเฉพาะสามารถทําใหวัตถุเกิดการผุกรอนได
แกสซัลเฟอรไดออกไซดจะมีอันตรายตอรางกายมากยิ่งขึ้นเมื่อรวมตัวกับฝุนละอองซึ่งฝุนละออง
บางชนิดสามารถดูดซึมและละลายแกสซัลเฟอรไดออกไซดไวในตัว เชน โซเดียมคลอไรด ละอองไอ
ของเหล็กเฟอรัส แมงกานีส วานาเดียม เปนตน
นอกจากจะมีอันตรายตอสุขอนามัยของมนุษยแลว แกสซัลเฟอรไดออกไซดยังมีอันตรายตอพืช
โดยตรงอีกดวย คือ เมื่อแกสซัลเฟอรไดออกไซดถูกปลอยออกสูบรรยากาศและทําปฏิกิริยากับ
ความชื้น กลายเปนกรดซัลฟูริคเจือปนอยูในฝน เรียกวาฝนกรด เมื่อพืชดูดซึมเขาไปกรดซัลฟูริคก็จะ
เขาไปทําลายเนื้อเยื่อภายในทําใหเนื้อเยื่อภายในบิดเบี้ยวไปเปนจุด เปนรูหรือแหวง และทําใหตนไม
แคระ
แกรน ผลผลิตลดลง อาจทําใหผสมพันธุไมติดดวย
4.ออกไซดของไนโตรเจนเปนผลจากการเผาไหมเชื้อเพลิงที่อุณหภูมิสูง มีอยูดวยกันหลายชนิด
ที่สําคัญควรกลาวถึงมีอยู 2 ชนิด คือ ไนตริคออกไซด และไนโตรเจนไดออกไซด แกสไนตริคออกไซด
เปนแกสไมมีสีและกลิ่น จะทําปฏิกิริยากับแกสออกซิเจนเปลี่ยนเปนไนโตรเจนไดออกไซด
แกสไนโตรเจนไดออกไซด เปนแกสสีน้ําตาลแกมแดงที่มีกลิ่นฉุน เมื่อรวมตัวกับน้ําจะเกิดเปนกรด
ไนตริค เปนอันตรายรายแรงตอสิ่งมีชีวิตถารางกายรับเอาแกสไนโตรเจนไดออกไซดที่มีความเขมขนสูง
จะทําอันตรายตอปอดโดยตรง เชน ทําใหปอดอักเสบ เนื้องอกในปอด และทําใหหลอดลมตีบตัน
สําหรับพืชที่ดูดซึมเอาแกสไนโตรเจนไดออกไซดเขาไป ถาแกสนั้นมีลักษณะเจือจางจะเพียงทําให
พืชเจริญเติบโตชากวาปกติ แตถาแกสมีความเขมขนสูงจะทําใหน้ําหนักของพืชลดลง เนื้อในระหวาง
เสนใยจะมีสีซีด หยุดการเจริญเติบโตและใบจะเหี่ยว
5. ละอองตะกั่ว เปนโลหะออนสีเทาเงิน อยูในรูปของสารประกอบอินทรียจําพวกเตตราเอทิลเลต
เตตราเมทิลเลต ซึ่งเปนสารสําหรับใชเติมในน้ํามันเชื้อเพลิง เบนซิน และในรูปของสารประกอบ
อนินทรีย จําพวกออกไซด ซัลไฟด ไนเตรต คลอเรท และคลอไรด เปนตน ละอองตะกั่วที่เจือปนอยูใน
บรรยากาศเกิดจากการเผาไหมของน้ํามันเบนซิน ซึ่งสวนใหญจะออกมาจากทอไอเสียของรถยนต
ดังนั้นบริเวณที่มีการจราจรคับคั่งก็จะมีปริมาณของละอองตะกั่วเจือปนอยูในบรรยากาศมาก ละออง
ตะกั่วเปนสารที่มีพิษตอสิ่งมีชีวิตอยางมาก การหายใจเอาอากาศที่มีสารตะกั่วเจือปนอยูเขาไปจะเปน
อันตรายตอระบบประสาทไต ทางเดินอาหาร ตับ หัวใจ ระบบสืบพันธุ นอกจากนี้ยังทําใหเกิดโรค
เลือดจาง เม็ดเลือดแดงอายุสั้นลง และในหญิงที่มีครรภสารตะกั่วจะผานทางรกเขาสูรางกายทารก ขอ
ที่ควรตระหนักก็คือสารตะกั่วสามารถสะสมอยูในกระดูกเม็ดเลือดไดนาน และถาปริมาณของตะกั่วใน
เม็ดเลือดสูงกวา 40 ไมโครกรัมตอเลือด 100 มิลลิลิตร แลวจะเปนอันตรายตอรางกาย

14

6. ไฮโดรคารบอน เกิดจากการระเหยของน้ํามันเปนสวนใหญมีอยูหลายรูป เชน ฟอรมาลดีไฮด
อัลดีไฮด และคีโทนด เปนตน แกสประเภทนี้อาจทําใหเกิดอาการแสบตา แสบจมูก
7. สารคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) เปนแกสไมมีสี ไมมีกลิ่น และมีน้ําหนักเบา ใชเปนสาร
ทําความเย็นในตูเย็น และเครื่องปรับอากาศ และใชเปนสารขับแรงดันอากาศในกระ-ปองสเปรย สาร
CFC ไมจัดเปนแกสพิษแตเมื่อระเหยเขาสูบรรยากาศ จะสะสมในชั้นบรรยากาศสตราโทสเฟยร ซึ่ง
เปนชั้นบรรยากาศของแกสโอโซน
โอโซน เกิดจากกระบวนการสังเคราะหแสงของพืชทําใหออกซิเจนในอากาศเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
O2 ลอยตัวขึ้นสูบรรยากาศเบื้องสูง จะทําปฏิกิริยากับรังสีอุลตราไวโอเลต หรือที่เรียกกันวารังสียูวี ทํา
ใหโมเลกุลของ O2 แตกตัวออกเปนอะตอมสองอะตอม O2 อะตอมจะเขากับ O2 โมเลกุลอื่นเกิดเปน
สารใหญที่เรียกวา โอโซน ซี่งโอโซนจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบรรยากาศหอหุมโลกชั้นสตราโทสเฟยร
การเกิดโอโซนจํานวนมากทําใหรังสียูวีสูญเสียพลังงานและลดความรุนแรงลง ซึ่งมีบทบาทที่สําคัญ
อยู 2 ประการ คือ ประการแรก ทําหนาที่เปนตัวกรองรังสียูวีจากดวงอาทิตยซึ่งโอโซนจะชวยดูดซับ
รังสียูวีไว ดังนั้นโอโซนจึงเปรียบเสมือนที่กําบังมิใหรังสียูวีผานมายังผิวโลกมากเกินไป และประการที่
สอง ทําหนาที่เปนตัวควบคุมอุณหภูมิของโลก และบรรยากาศดวย
ปจจุบันพบวาระดับของโอโซนในบรรยากาศถูกทําลายและมีปริมาณลดนอยลง เนื่องมาจาก
สารคลอโรฟลูออโรคารบอน หรือ CFC หรือที่มีชื่อทางการคาวา ปรีออน เรคอน ยูคอนจีนีทรอน ซึ่ง
เมื่อปริมาณของโอโซนที่ปกคลุมโลกอยูลดนอยลงเรื่อย ๆ มีผลทําใหรังสียูวีผานมายังผิวโลกมากขึ้น
กอใหเกิดอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ตอคนโดยสามารถทําใหเกิดผิวไหมเปนอันตรายตอ
สายตา ทําใหเกิดโรคมะเร็งที่ผิวหนัง และยังเปนอันตรายตอพืช ทําใหพืชเจริญเติบโตชา ทําให
ฮอรโมนและคลอโรฟลสของพืชเสียหาย ทําใหประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสงนอยลง
7.หมอกควัน เกิดจากการรวมตัวของหมอก ซึ่งเปนกลุมของหยดน้ํา แขวนลอยคงที่อยูใบรรยา
กาศกับควัน ซึ่งเปนอนุภาคของแข็งเกิดจากการเผาไหมไมสมบูรณ ประกอบดวยคารบอนและวัตถุที่
เผาไหมได หมอกควันเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีของสารเคมีที่ปะปนอยูในอากาศ โดยมีสภาวะ
ภูมิอากาศและพลังงานจากดวงอาทิตยชวยในการเกิด การเกิดหมอกควันในบรรยากาศสวนใหญจะ
เกิดขึ้นเมื่อสภาวะของอากาศสงบนิ่ง สารมลพิษที่ถูกปลอยออกมาจากปลองควันของโรงงานตาง ๆ
เชน จากโรงงานกรดซัลฟูริค โรงงานถานหิน โรงงานทําสังกะสี โรงงานผลิตเหล็กกลา โรงงานทํา
กระดาษ ก็จะเขาไปรวมตัวกับละอองน้ําในบรรยากาศ ทําใหเกิดเปนหมอกควัน ซึ่งเปนอันตรายตอ
เยื่อบุออน สวนตาง ๆ ของรางกาย โดยเฉพาะเยื่อบุในระบบทางเดินหายใจ และทําความระคายเคือง
ใหดวงตา นอกจากนี้ยังเปนอันตรายตอพืชทําใหใบรวง หยุดชะงักการเจริญเติบโต
8. Photochemical Product (โฟโตเคมีคอลโปรดัก) เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของแกสตาง ๆ ใน
บรรยากาศ โดยมีพลังงานแสงอาทิตยเปนสวนสําคัญ ที่ทําใหเกิดปฏิกิริยา โฟโตเคมีคอลโปรดัก จะ
ทําใหอากาศทึมทึบ ไมแจมใส และจะเปนอันตรายตอเนื้อเยื่อจมูก นัยนตา ทําใหสีของตัวอาคารซีด
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และทําใหโลหะผุกรอน สําหรับประเทศไทย โฟโตเคมีคอล โปรดัก จะเกิดขึ้นในชวงสั้น ๆ เปนสวน
ใหญ เนื่องจากการถายเทของอากาศคอนขางดี
9. เขมา ขี้เถา เปนอนุภาคขนาดเล็กที่สุด เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณ ทั้งจากรถยนตและ
จากโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ มีลักษณะเปนสีขาว เทา และดํา อันตรายจากเขมาและขี้เถา ทําให
เกิดความรําคาญและเกิดโรคเกี่ยวกับหลอดลม ทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต เนื่องจากมีการ
สังเคราะหแสงไมสมบูรณ ทําใหวัตถุบานเรือนสกปรกและสีซีดจางเร็ว
10. ฝุนละอองและละอองแอสเบสตอส(ใยหิน) เปนอนุภาคขนาดเล็ก สวนใหญมาจาก
โรงงานถลุงแร โรงงานผลิตหินออนและผลิตปูนซึเมนต อันตรายที่เกิดขึ้นจะมีผลตอจมูกและปอดเชน
โรคภูมิแพ โรคซิลโคซิส ฯลฯ
11. สารพิษที่ใชปราบศัตรูของพืชและสัตว สารพิษที่ใชกําจัดศัตรูพืชและสัตวนี้เมื่อใชกําจัด
ไดตามที่ตองการแลวยังทําใหสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ พลอยตายไปดวย เนื่องจากมีสวนหนึ่งยังคงตกคางอยูใน
สิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลกระทบตอสัตวปา และการขยายพันธุของสัตวน้ําที่มนุษยบริโภคดวย และจะ
สะสมทีละนอยในรางกายมนุษยเปนเวลานาน ซึ่งจากขอสังเกตของผูเชี่ยวชาญพบวาโรคมะเร็งสวน
ใหญและโรคแปลก ๆ อื่น ๆ มีตนกําเนิดมาจากสารพิษเขาไปทําลายระบบ และกลไกความสมดุล
ภายในรางกาย สารพิษเหลานี้ ไดแก ดีดีที (DDT) ดีลดริน (Dieldrin) แอลดริน (Aldrin) สารพิษใน
สิ่งแวดลอมจะปลอดภัยตอสิ่งมีชีวิตตอเมื่อไดสลายตัวเปนคารบอนไดออกไซดแลว ซึ่งจะกินเวลาถึง
10-100 ป
หนวยงานที่รับผิดชอบตรวจสารพิษตกคางในอาหารและสิ่งแวดลอม คือ
1. สาขาวิจัยวัตถุมีพิษ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2. กองวิเคราะหอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
3. กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมและสาขาวิจัยวัตถุมีพิษ
ในปจจุบันประเทศไทย และประเทศตาง ๆ นิยมฉีดพนสารพิษทางอากาศ เพราะทุนเวลาและ
คาใชจายไดมาก แตสารพิษเพียง 25% เทานั้นที่ตกถึงพืชที่เราตองการ สวนที่เหลือจะปลิวปะปนอยู
ในบรรยากาศ บางสวนก็จะปลิวไปตกในพื้นที่ที่ไมตองการใชสารพิษ เชน ตกในแมน้ําลําคลอง
บานเรือนที่พักอาศัย และถายิ่งลดขนาดของเม็ดยา หรือละอองยาลงมากเทาใด สารพิษก็ยิ่งมีโอกาศ
ปลิวปะปนอยูในบรรยากาศไดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการพนหรือโปรยสารพิษทางอากาศจําเปนจะตอง
พิจารณาอยางรอบคอบ
ปรากฏการณเรือนกระจก (GREENHOUSE EFFECTS)
แกสตาง ๆ ที่สะสมอยูในชั้นบรรยากาศ ซึ่งอยูเหนือพื้นผิวโลกขึ้นไป 25 กิโลเมตร ได
รวมตัวกันเขาเปนเกราะกําบังพื้นผิวโลกของเราใหมีความอบอุนพอเหมาะสําหรับการดํารงชีวิตทํา
หนาที่คลายกระจก หรือ "กรีนเฮาส"ที่สรางขึ้นมาเพื่อรักษาอุณหภูมิใหตนไมภายในเรือนกระจกมีชีวิต
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อยูได กลาวคือยอมใหความรอนผานลงมายังพื้นโลกไดแตจะกักเก็บความรอนบางสวนเอาไวมิให
สะทอน กลับออกไปสูอวกาศ ทําใหโลกมีอุณหภูมิพอเหมาะ
ปจจุบันเกราะกําบังนี้ไดมีความหนาแนนมากขึ้นทําใหสามารถกักเก็บความรอนไดมากขึ้น
เพราะกลุมแกสเหลานี้จะดูดซับรังสีความรอนไว รังสีความรอนที่ลงสูโลกเปนรังสีคลื่นสั้นความถี่สูงแต
ตอบสะทอนกลับเปนรังสีคลื่นยาวความถี่ต่ําทําใหกลุมแกสสามารถดูดซับรังสีความรอนไวไดมาก
โลกจึง มีอุณหภูมิสูงขึ้นกลุมแกสที่รวมตัวเปนเกราะกําบังนี้ไดแก แกสมีเทน ไนตรัสออกไซด คลอโร
ฟลูออโรคารบอน(CFC) เตทตราคลอไรด คารบอนมอนอกไซด และที่สําคัญคือคารบอนไดออกไซด
ซึ่งมีมากที่สุด แกสคลอโรฟลูออโรคารบอน แมจะมีปริมาณนอยกวาคารบอนไดออกไซด แตก็มี
คุณสมบัติในการกัก เก็บความรอนไดดีกวาแกสคารบอนไดออกไซดหลายเทาตัว
การเพิ่มมากขึ้นของแกสที่เปนเกราะกําบังนี้ เกิดจากกิจกรรมของมนุษยดานอุตสาหกรรม
และกสิกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเชื้อเพลิงจากซากอินทรียวัตถุ พวกถานหิน น้ํามันปโตรเลียม
และแกสธรรมชาติ ทําใหเกิดแกสคารบอนไดออกไซดสะสมในชั้นบรรยากาศมาก การเผาปาไมเปน
ตัวการทําใหเกิดแกสคารบอนไดออกไซดถึง 25 % นอกจากนี้ตนไมที่มีชีวิตจะดูดซึมและใชคารบอนไดออกไซดเพื่อการสังเคราะหแสง การทําลายตนไมแตละตนก็จะทําลายตัวดูดซึมคารบอนไดออก
ไซดไปดวย นักวิทยาศาสตรสวนใหญที่ทําการวิจัยเรื่องบรรยากาศในปจจุบันเชื่อวา การสะสมตัวของ
แกสคารบอนไดออกไซด จะเพิ่มขึ้นเปนสองเทาใน 60 ปขางหนา และจําทําใหอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของ
โลกเพิ่มขึ้น ระหวาง 1.5-4.5 องศาเซลเซียส นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของแกสคลอโรฟลูออโรคารบอน
ซึ่งเกิดจากการนําสารชนิดนี้มาใชเปนสารทําความเย็นในตูเย็น เครื่องปรับอากาศ ใชเปนแกส
ขับดันในผลิตภัณฑสเปรย และเปนสวนผสมในโฟม การเพิ่มขึ้นของแกสมีเทนที่เกิดจากการเนาเปอย
ของสิ่งมีชีวิต การทํานาขาว การเพิ่มขึ้นของแกสคารบอนไดออกไซดจากรถยนต ก็มีสวนทําให
อุณหภูมิ ของโลกเพิ่มขึ้นเชนกัน
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก นักวิทยาศาสตรไดประมาณไววาเหนือเสนศูนยสูตรขึ้นไปฤดู
หนาวจะสั้น สวนฤดูรอนจะยาวขึ้นพื้นดินบางบริเวณกลายเปนทะเลทราย จะมีพายุในเขตรอน
บอยครั้ง และรุนแรงมาก และนาจะเปนไปไดวาในชวง 20-30 ปขางหนา ระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้น 1
เมตร และจะรุกล้ําเขามาในบริเวณเขตน้ําจืด เกิดความเสียหายตอพื้นที่เกษตรกรรมแหลงที่อยูอาศัย
ของปลา และสัตวปาจะไดรับความกระทบกระเทือนหรือสูญหายไป ระบบนิเวศตาง ๆ จะถูกทําลาย
ไป
ปจจุบันปญหาโลกรอนขึ้นมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถาหากไมรวมมือกันปองกันและแกไข
ปญหาตาง ๆแลว ชีวิตทุกชีวิตบนพื้นโลกจะตองไดรับผลกระทบอยางแนนอน การรูจักใชพลังงาน
อยางมี ประสิทธิภาพ ตลอดจนการประหยัดพลังงานทําใหลดการใชเชื้อเพลิงที่เกิดจากซาก
อินทรียวัตถุ ไดแก ปโตรเลียม ถานหิน และไมฟนและลดการเผาไหมวัสดุซึ่งกอใหเกิดแกส
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คารบอนไดออกไซด การพัฒนา พลังงานชนิดใหม เพื่อทดแทนพลังงานที่เกิดขึ้นจากซาก
อินทรียวัตถุ โดยการเลือกใชพลังงานแสงอาทิตย นับวาเปนทางเลือกที่สะอาดอีกอยางหนึ่ง
นอกจากนี้ เทคโนโลยี การแปลงพลังงานจากกระแสน้ําที่ขึ้นลง และกระแสคลื่นรวมทั้งพลัง
งานความรอนจากมหาสมุทร จําเปนตองพัฒนาเพื่อใหสามารถนําพลังงานมาใชทดแทนได การรูจัก
ใชประ โยชนในระยะยาวจากปาไม และการปลูกปาปลูกตนไมเพื่อทดแทนปาไมที่ถูกทําลายไป การ
ควบคุมการใช สารคลอโรฟลูโรคารบอนในผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็น โฟม พลาสติค และสเปรย
กระปองตาง ๆ จะ ชวยลดแกสคลอโรฟลูออโรคารบอน ซึ่งเปนตัวการที่สําคัญตัวหนึ่งที่ทําใหอุณหภูมิ
รอนขึ้น ถาหากทุกประเทศ หันหนาเขาหากันแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นอยางจริงจัง อุณหภูมิของโลกคง
จะไมถึงจุดวิกฤตเปนแน.
แนวทางแกไข ควบคุมและปองกันอากาศเสีย
เนื่องจากปญหาเรื่องอากาศเสีย นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของความ
เจริญเติบโตของเมือง การจราจร การอุตสาหกรรม โดยเฉพาะตามเมืองใหญ ๆ ซึ่งมีการจราจร
หนาแนน มีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก จะมีประชากรอาศัยอยูแออัด รัฐจึงจําเปนที่จะตองแกไข
ควบคุมปองกันอากาศเสีย
1. กําหนดใหมีและบังคับใชมาตรฐานคุณภาพอากาศ
2. ทําการสํารวจ และตรวจสอบคุณภาพอากาศตามแหลงกําเนิด และยานตาง ๆ เปนประจํา
3. กําหนดแกไข ปรับปรุงมาตรฐาน และวิธีการตรวจสอบคุณภาพอากาศใหสอดคลองกับ
ภาวะแวดลอม และกาลเวลา
4. ควบคุมการเพิ่มจํานวนยานพาหนะสวนบุคคล และสนับสนุนโครงการระบบขนสงมวลชน
5. สนับสนุนสงเสริมใหมีการศึกษา วิจัย ประชุม สัมมนาเกี่ยวกับเรื่องอากาศเสีย รวมทั้งการ
เผยแพรความรูดังกลาวแกประชาชน
แนวทางแกไข ควบคุมและปองกันมลพิษทางอากาศ อันเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรม
1. กําหนดมาตรฐานระดับสารพิษที่ระบายจากปลอง และปริมาณที่จะระบายไดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือกลุมโรงงาน (นิคมอุตสาหกรรม) และโรงไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพการพัฒนาและ
สภาพพื้นที่โดยเฉพาะฝุนละออง และซัลเฟอรไดออกไซด และควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐาน
2. ใหมีการจําหนายน้ํามันเตาที่มีกํามะถันต่ํา และควบคุมคุณภาพถานหินลิกไนตเพื่อให
โรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟาที่ไมมีระบบบําบัดแกสซัลเฟอรไดออกไซด สามารถนํามาใชได
เพื่อใหการระบายสารพิษเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
3. กําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการใชพลังงาน และการปลอยสารพิษของหมอตม ใน
โรงงานอุตสาหกรรม
4. กําหนดใหโรงไฟฟาใหมของ กฟผ. ที่ใชถานหินลิกไนต ตองติดหนวยกําจัด กํามะถัน
5. สนับสนุนใหอุตสาหกรรมประเภทที่มีมลพิษทางอากาศไปอยูในนิคมอุตสาหกรรม
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6. ศึกษาความเปนไปไดในการนําพลังงานที่ปลอดมลพิษมาใช เชน นําเขาแกสธรรมชาติ
และการพัฒนาพลังงานไฟฟา พลังน้ําระหวางประเทศ
แนวทางแกไข ควบคุม ปองกันและควบคุมมลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากการจราจร
1. เรงรัดใหมีการจําหนายน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว ในน้ํามันเบนซิน จากในปจจุบัน 0.4
กรัมตอลิตร ลดเหลือเพียง 0.15 กรัมตอลิตร ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 35 เปนตนไป และตั้งแตวันที่ 1
ก.ย.36 โรงกลั่นน้ํามันภายในประเทศ จะเริ่มทําการผลิตน้ํามันเบนซินไร สารตะกั่ว
2. เรงรัดใหติดตั้งเครื่องกรองสารมลพิษ (Datalytic converter) ในรถ ใหมตั้งแต 1 ก.ย. 36
เพื่อลดคารบอนมอนนอกไซด ไนโตรเจนออกไซด และสารประกอบ ไฮโดรคารบอน
3. การสรางสวนกลางกรุงเทพฯ บริเวณบางกะเจา เนื้อที่ประมาณ 9,000 ไร เพื่อเปนการเพิ่ม
"ปอด" ใหกับกรุงเทพฯ
4. ปรับปรุงคุณภาพน้ํามันดีเซล โดย
ก. เรงรัดการลดสารกํามะถันในน้ํามันดีเซล จากเดิมรอยละ 1 โดยน้ําหนักลงเหลือเพียงรอย
ละ 0.5 โดยน้ําหนัก
ข. ลดจุดกลั่นของน้ํามันดีเซล จาก 370 องศาเซลเซียส เปน 357 องศาเซลเซียส เพื่อลด
ปญหาควันดํา
5. ใชรถโดยสารประจําทางที่ใชแกสธรรมชาติ (DNG) เพื่อชวยลดปญหาควันดํา
6. กําหนดมาตรฐานน้ํามันเครื่องที่ใชกับรถจักรยานยนต 2 จังหวะ เพื่อเปนการลดควันขาว
จากรถจักรยานยนต 2 จังหวะ
7. ตรวจวัดยานพาหนะของราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อควบคุมใหอยูในสภาพดี
8. ตรวจจับยานพาหนะ ซึ่งปลอยไอเสีย
9. การวางทอสงน้ํามันโรงกลั่นน้ํามันบางจาก สนามบินดอนเมืองเพื่อเปนการลด
จํานวนรถบรรทุกสงน้ํามันบนถนนของกรุงเทพฯ ไดวันละประมาณ 1,000 คัน
ปญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย ถึงแมโดยทั่วไปจะยังไมมีปรากฏการณที่รุนแรง แต
สถานการณในบางพื้นที่ก็ยังคงมีปญหาอยูมาก การแกไขปญหาจะทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอเมื่อ
มีการประสานงานและรวมมือกันอยางจริงจัง ทั้งในการวางนโยบายและแผนการปฏิบัติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง มาตรฐานตาง ๆ ที่กําหนดขึ้น จะตองมีการบังคับใชอยางจริงจัง เพื่อใหคุณภาพอากาศใน
ประเทศไทยไมเสื่อมโทรมลงในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาตอไปในอนาคต
มลพิษของเสียง (Noise Pollution)
หมายถึง ภาวะแวดลอมที่มีเสียงที่ไมพึงปรารถนารบกวนโสตประสาท จนไดรับอันตราย
ตอสุขภาพของมนุษยและสัตว ทําใหหยอนสมรรถภาพในการรับฟง รวมทั้งกอใหเกิดโรคประสาทได
เสียงที่ไมพึงปรารถนานั้น จะตองเกิดขึ้นในขนาดที่เกินขีดจํากัดและนานพอที่จะกอใหเกิดเปนภัยตอ
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สุขภาพของมนุษยและสัตว บางครั้งเสียงที่ไมพึงปรารถนานั้นอาจมีในภาวะแวดลอมแตไมนาน
พอที่จะรบกวนโสตประสาทจนเปนพิษภัยได ในขณะเดียวกันขนาดของเสียงนั้นอาจเปนพิษภัยตอ
บุคคลหนึ่ง แตไมเปนพิษตออีกคนหนึ่งก็ได อายุเพศ ลักษณะรูปรางของมนุษย อาจเปนปจจัยสําคัญ
ที่จะทนเสียงไดมากนอยหรือนานเพียงใด
เสียงเดินทางในตัวกลางดวยอัตราเร็วตางกัน อัตราเร็วของเสียงในอากาศประมาณ 340
เมตร/วินาที อัตราเร็วของเสียงในน้ํา 1500 เมตร / วินาที อัตราเร็วของเสียงในโลหะประมาณ 5000
เมตร/วินาที เมื่อเสียงมาตกกระทบที่เยื่อแกวหู จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความดันที่เยื่อแกวหู
ยานความดันที่มนุษยสามารถไดยินจะอยูในชวง 20 ไมโครปาสคาล ซึ่งเปนระดับต่ําสุดของการไดยิน
จนถึง 100ปาสคาล ซึ่งเปนเสียงที่ดังมากจนทําใหเกิดความเจ็บปวดที่หู
จะเห็นชวงพิสัยของความดันของเสียงคาต่ําสุดกับคาสูงสุดมีคามากกวาลานเทา การนํา
มาตราสวนความดันของเสียงไปใชวัดจึงเปนมาตราสวนที่กวางมาก ไมสะดวกตอการใช อีกประการ
หนึ่งประสาทหูของมนุษยตอบสนองตอความดันเสียงในเชิง logarithm จึงนิยมที่จะวัดความดันของ
เสียงเปนอัตราสวนล็อกการิทึม ในหนวย decibel, dB เรียกใหมวาเปน ระดับความเขมของเสียง
(Intensity level) โดยเสียงที่มีระดับต่ําสุดของการไดยินจะเริ่มจาก 0 dB และ 120 dB ที่ระดับของ
สภาวะเจ็บปวด
แหลงกําเนิดเสียงที่เปนพิษไดแก
1.เสียงจากการจราจรทางบก เชน รถไฟ รถยนต รถบรรทุก มอเตอรไซด และวัดไดคาระหวาง
65-95 เดซิเบล ในกรุงเทพฯ
2.เสียงจากการจราจรทางอากาศ เชน เครื่องบิน วัดที่ดอนเมืองไดระหวาง 70 -95 เดซิเบล
3. เสียงจากการจราจรทางน้ํา เชน รถยนต เรือหางยาว ฯลฯ วัดระดับเสียงได 80 -110 เดซิ
เบล
4. เสียงจากแหลงชุมชน เมือง ตลาด ยานการคาสําหรับอุปกรณภายในบานรวมกัน เชน วิทยุ
โทรทัศน รถตัดหญา เครื่องสูบน้ํา วัดระดับเสียงไดระหวาง 60 -70 เดซิเบล
5. เสียงจากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย วัดไดระหวาง 60 -120 เดซิเบล
6. เสียงจากเครื่องจักรกลทางเกษตรกรรม การกอสราง วัดไดระหวาง 60 -120 เดซิเบล
7. เสียงจากอูซอมรถและเครื่องกล วัดระดับเสียงไดระหวาง 98 -110 เดซิเบล
8. เสียงจากแหลงบันเทิง สถานเริงรมยตาง ๆ เชน ไนทคลับ คอฟฟช็อฟ ฯลฯ วัดระดับเสียงได
ระหวาง 10 -120 เดซิเบล
เสียงธรรมชาติ (sound) หมายถึง เสียงที่เกิดขึ้นดวยความไพเราะ ไมมีพิษภัยตอสุขภาพของ
มนุษยและสิ่งมีชีวิต ซึ่งเสียงลักษณะนี้กอใหเกิดผลดีตอผูฟงมาก เชนเสียงน้ําตก เสียงคลื่นกระทบฝง
เสียงลมพัด ลมกระทบใบไม เสียงฟารองฟาผา น้ําไหล ฝนตก เสียงพูดคุย เสียงนก-สัตว ตนไม
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รวมทั้งเสียงเพลง ฯลฯ ซึ่งเสียงเหลานี้ไมมีพิษตอโสตประสาทจนใหเกิดปญหาตอสุขภาพอาจมีเสียง
บางประเภทเหลานี้สรางปญหาบาง แตเพียงระยะสั้น ๆ จึงไมถึงกับทําใหเกิดเปนพิษได
พิทซ(Pitch) หมายถึงความถี่ของเสียง (frequency of sound) วัดเปน cycle per second
(cps) หรือเรียกวา Hertz (HZ) เสียงที่มีความถี่มากจะเปนเสียงสูง เสียงที่มีความถี่นอยก็จะเปนเสียง
ต่ํา โดยปกติมนุษยจะไดยินความถี่เสียงในชวง 20 Hz ถึง 20 kHz
คุณภาพของเสียง(sound quality)หมายถึงสมบัติของเสียงที่ทําใหเราจําแนกแหลงกําเนิด
เสียงได เชน กีรตา และไวโอลิน เมื่อเลนโนตดนตรีเดียวกัน เราสามารถจําแนกไดวานี้คือเสียงกีตาร นี่
คือเสียงไวโอลิน เพราะคุณภาพของเสียงตางกัน
ระดับเสียงปกติ
เสียงที่บุคคลทั่วไปจะรับฟงโดยไมมีอันตรายตอโสตประสาท มีคาเฉลี่ยสําหรับยานพาหนะ
ทั่วไป ไมควรเกิน 120 เดซิเบล บางครั้งอาจถึง 135 เดซิเบล แตถาจะใหไมมีพิษภัยนั้น ควรไมเกิน 90
เดซิเบล สําหรับประเทศไทยนั้นไดกําหนดมาตรฐานเสียงไวไมเกิน 90 เดซิเบล แตองคการอนามัย
โลกกําหนดไวไมเกิน 85 เดซิเบล เมื่อสัมผัสนาน 1 ชั่วโมง อยางไรก็ดี ปจจัยที่ทําใหเสียงเปนพิษไดนั้น
มีปจจัยที่ควบคุมดังนี้ คือ.1. ระยะเวลาที่ไดยินเสียง
2. ความถี่ของเสียง
3. ความดังของเสียง
4. ความทนทานของแตละบุคคล
5. ความไวของหูตอความถี่ของเสียง
ปจจัยเหลานี้จะมีผลตอการไดยินไดฟงของเสียงที่จะมีผลตอสุขภาพของผูไดรับฟง ไม มากก็นอย
บางครั้งอาจเปนเพียงปจจัยเดียว บางครั้งหลาย ๆ ปจจัยรวมกัน
อันตรายจากมลพิษทางเสียง ในประเทศไทยนั้น ไดมีผูปวยจากโสตประสาทมากมาย เชน หูตึง
หูหนวก เปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีโรคประสาทที่เกิดจากเสียงอีกหลาย ๆ โรค ซึ่งพอสรุป
อันตรายทั้งหลายไวดังนี้
1. อันตรายตอระบบการไดยิน อวัยวะรับเสียงนั้นเล็กและละเอียดออนมากอีกทั้งมีการ
เคลื่อนไหวสั่นสะเทือนตลอดเวลา ถาเสียงที่ไดรับฟงยิ่งดังก็ยิ่งสั่นสะเทือนของอวัยวะรับเสียงมาก
ดังนั้น ถามการรับฟงเสียงที่ดังเกินปกติแลวอาจทําใหเกิดอันตรายได เชน ทําใหเกิดหูตึงหรือหูอื้อ
ชั่วคราว ในกรณีที่เสียงนั้นไมดังมากพอหรือนานพอที่จะไปทําลายเยื่อปลายประสาทและเซลล
ประสาท พอไดยินไดฟงเพียงครั้งสองครั้ง ก็จะมีอาการหูตึงชั่วคราว แลวก็หายไป แตถาเสียงนั้นดัง
มากพอ เชน เสียงระเบิด เสียงประทัด เสียงฟาผา เสียงเครื่องจักร ฯลฯ จะทําใหหูหนวกแบบถาวรหรือ
หูตึง แบบถาวรไดเชนกัน
2. อันตรายของเสียงทางดานจิตใจ ทําใหเกิดความรําคาญ หงุดหงิด ไมสบายใจ นอนไมหลับ
ประสาทเครียด อาจทําใหกลายเปนโรคประสาทไดงาย
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3. เสียงรบกวนตอการติดตอสื่อสาร ะขัดขวางการไดยินสัญญาณอันตรายตาง ๆ หรือทํา
ใหเกิดความไมสะดวกในการพูดจา ติดตอสื่อสาร อาจทําใหเกิดอันตรายได
4. เสียงรบกวนในการทํางาน เสียงรบกวนทําใหขาดสมาธิ ประสิทธิภาพการทํางานลดลง
หรือทํางานไมเต็มตามความสามารถที่ตนเองควรจะทําได

