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ค�าน�า
จำกกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรติดตำมตรวจสอบรวมทัง้ กำรก�ำหนดมำตรกำร
และแนวทำงในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศในประเทศไทยในช่วง
หลำยปีทผี่ ำ่ นมำ ส�ำนักจัดกำรคุณภำพอำกำศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ จึงได้
ท�ำกำรรวบรวมผลงำนและข้อมูลทำงวิชำกำรที่เกี่ยวกับมลพิษทำงอำกำศ ได้แก่
สำรมลพิษทำงอำกำศทีส่ ำ� คัญ สำเหตุ ผลกระทบ กำรด�ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินสถำนกำรณ์ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศในระดับต่ำงๆ
กำรด�ำเนินควำมร่วมมือในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ รวมทั้งเหตุกำรณ์
มลพิษทำงอำกำศส�ำคัญต่ำง ๆ ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ เพือ่ เป็นแหล่งควำมรู้
เกีย่ วกับมลพิษทำงอำกำศให้กบั ประชำชนทัว่ ไป ผูป้ ระกอบกำร นักเรียน-นักศึกษำ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัญหำมลพิษ
ทำงอำกำศ และกำรตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหำมลพิษทำงอำกำศเพือ่ คุณภำพสิง่ แวดล้อมและคุณภำพชีวติ ทีด่ ขี องประชำชน
คณะผู้จัดท�ำ
ส�ำนักจัดกำรคุณภำพอำกำศและเสียง
มีนำคม 2554
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Hg
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Nitric acid กรดไนตริก
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Sulfuric acid กรดซัลฟิวริก
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International Agency for Research on Cancer
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N
Nitrogen ธาตุไนโตรเจน
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1 มลพิษทางอากาศ ....เรื่องที่คุณควรรู้
1.1 บทน�ำ

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศที่มีสารมลพิษเจือปนอยู่ในปริมาณ และ
เป็นระยะเวลา ที่จะท�ำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ สัตว์ พืช และวัสดุต่างๆ สารมลพิษดังกล่าว
อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ อาจอยู่ในรูปของก๊าซ หยดของเหลว หรืออนุภาค
ของแข็งก็ได้ สารมลพิษทางอากาศที่ส�ำคัญและมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ได้แก่ ฝุ่นละออง สารตะกั่ว
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย เป็นต้น
ระบบภาวะมลพิษอากาศ มีสว่ นประกอบทีม่ คี วามสัมพันธ์
กัน 3 ส่วน คือ แหล่งก�ำเนิดสารมลพิษ (Emission Sources) อากาศหรือ
บรรยากาศ (Atmosphere) และผูร้ บั ผลกระทบ (Receptors) แสดงเป็น
แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ดงั รูป

อากาศหรือบรรยากาศ
(Atmosphere)
สารมลพิษ
(Pollutants)

การแพร่กระจาย
(Dispersion)

แหล่งก�ำเนิดสารมลพิษ
(Emission Sources)

ผู้รับผลกระทบ
(Receptors)

(1) แหล่งก�ำเนิดมลพิษทางอากาศ (Emission Sources)
เป็นแหล่งทีก่ อ่ ให้เกิดมลพิษทางอากาศและระบายออกสูบ่ รรยากาศ โดยทีช่ นิดและปริมาณของสารมลพิษ
ที่ถูกระบายออกสู่อากาศขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งก�ำเนิด ลักษณะการเผาไหม้ ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ กิจกรรม
และวิธีการควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศ
(2) อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere)
เป็นส่วนของระบบที่รองรับสารมลพิษอากาศที่ถูกระบายออกจากแหล่งก�ำเนิดต่างๆ และเป็นตัวกลาง
(Media) ให้สารมลพิษทางอากาศทีถ่ กู ระบายออกสูอ่ ากาศ มีการแพร่กระจายออกไป โดยมีปจั จัยทางอุตนุ ยิ มวิทยา
เช่น อุณหภูมิของอากาศ ความเร็วและทิศทางลม รวมทั้งลักษณะภูมิประเทศ เช่น ภูเขา หุบเขา ต้นไม้ และอาคาร
บ้านเรือน เป็นตัวก�ำหนดลักษณะการแพร่กระจายสารมลพิษในอากาศ
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(3) ผู้รับผลเสียหรือผลกระทบ (Receptors)
เป็นส่วนของระบบทีส่ มั ผัสกับสำรมลพิษในอำกำศ ท�ำให้ได้รบั ควำมเสียหำยหรืออันตรำย โดยผูร้ บั ผลกระทบ
อำจเป็นสิ่งที่มีชีวิต เช่น คน พืช สัตว์ หรือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น เสื้อผ้ำ อำคำร บ้ำนเรือน วัสดุและสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จะมีควำมรุนแรงมำกหรือน้อย ขึน้ อยูก่ บั ประเภท หรือควำมเข้มข้นของสำรมลพิษในอำกำศและ
ระยะเวลำที่สัมผัสกับมลพิษทำงอำกำศ
ปริมำณ และชนิดของสำรมลพิษที่ถูกระบำยออกจำกแหล่งก�ำเนิด (Emission sources) สภำวะทำง
อุตนุ ยิ มวิทยำ (Meteorology) และ สภำพภูมปิ ระเทศ (Topography) จะเป็นตัวก�ำหนดควำมเข้มข้นของสำรมลพิษ
ทีเ่ จือปนอยูใ่ นอำกำศในพืน้ ทีท่ อี่ ยูห่ ำ่ งไกลออกไปจำกแหล่งก�ำเนิด ส่วนคุณภำพอำกำศจะเป็นตัวก�ำหนดถึงลักษณะ
และควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น (1)

ภำพแสดงตัวอย่ำงสภำพภูมิประเทศที่เป็นตัวก�ำหนดควำมเข้มข้นและกำรกระจำยตัวของสำรมลพิษทำงอำกำศ
(ที่มำ http://ocw.usu.edu)

Ar,
CO2,
H2O,
etc.
1%

O2
21%

N2
78%

อำกำศหรือบรรยำกำศ (Atmosphere)
มนุษย์เรำมีชีวิตอยู่ในโลกได้เนื่องจำกในโลก
ของเรำมี อ ำกำศเพื่ อ ใช้ ใ นกำรหำยใจ อำกำศบริ สุ ท ธิ์
ประกอบด้วยก๊ำซไนโตรเจน 78% ก๊ำซออกซิเจน 21%
ส่ ว นอี ก ประมำณ 1% เป็ น ก๊ ำ ซคำร์ บ อนไดออกไซด์
ไอน�ำ้ และก๊ำซเฉือ่ ยต่ำงๆ ด้วยองค์ประกอบของอำกำศใน
โลกซึ่งมีลักษณะแตกต่ำงจำกดำวดวงอื่นๆ นี้เอง ท�ำให้มี
ควำมเหมำะสมแก่กำรด�ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ

ภำพแสดงสัดส่วนของก๊ำซต่ำง ๆ
ในอำกำศสะอำด
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อำกำศมีควำมส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ หำกขำดน�้ำหรืออำหำร มนุษย์ยัง
สำมำรถด�ำรงชีวิตได้หลำยวัน แต่หำกขำดอำกำศเพียงไม่กี่นำทีจะท�ำให้เสียชีวิตได้ อำกำศที่มีสำรมลพิษเจือปนอยู่
จะมีผลต่อสุขภำพอนำมัย กำรมีอำกำศทีส่ ะอำดบริสทุ ธิจ์ งึ เป็นสิง่ จ�ำเป็นเพือ่ ให้เรำสำมำรถด�ำรงชีวติ ได้โดยปรำศจำก
ควำมเจ็บป่วย ดังนัน้ เรำต้องช่วยกันลดกำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศเพือ่ รักษำคุณภำพอำกำศให้อยูใ่ นสภำพทีเ่ หมำะ
สมต่อกำรด�ำรงชีวิต

เอกโสสเฟยร (Exosphere)

สูงจากผิวโลก ตั้งแต 500 กิโลเมตรขึ้นไป

เทอรโมสเฟยร (Thermosphere)

สูงจากผิวโลกถึง 500 กิโลเมตร อุณหภูมิ 2,000.c

เมโสสเฟยร (Mesosphere)
สูงจากผิวโลกถึง 80 กิโลเมตร

โอโซน (Ozone)

ชวยปองกันรังสีอันตรายจากดวงอาทิตย

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

โทรโพสเฟยร (Troposphere)

สูงจากพื้นผิวโลก ถึง 20 กิโลเมตร เปนชั้นที่เกิดเมฆฝน

ชั้นบรรยำกำศที่ห่อหุ้มโลกเป็นอย่ำงไร
บรรยำกำศของโลกที่เรำอำศัยอยู่นี้แบ่งออก
เป็นชัน้ ๆ ตำมสมบัตแิ ละก๊ำซองค์ประกอบ โดยแต่ละชัน้
มีกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และควำมดันบรรยำกำศ
แตกต่ำงกัน
โทรโพสเฟียร์ (Troposphere) ซึ่งเป็นชั้น
ล่ำงสุด เป็นบรรยำกำศชั้นที่เรำอำศัยอยู่ ซึ่งวัดจำก
พื้นโลกขึ้นไปประมำณ 10-20 กิโลเมตร พบควำมหนำ
มำกที่ สุ ด 20 กิ โ ลเมตรที่ เขตศู น ย์ สู ต ร และควำม
หนำน้อยที่สุด 7 กิโลเมตรที่ขั้วโลก มีอุณหภูมิลดลง
ตำมระดั บ ควำมสู ง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในบรรยำกำศชั้ น นี้
ประกอบด้วยอำกำศที่เรำใช้หำยใจ มีทั้งเมฆ หมอก
และฝนให้เรำได้สัมผัส
สตรำโตสเฟียร์ (Stratosphere) เป็นชั้น
บรรยำกำศที่อยู่สูงจำกพื้นโลกตั้งแต่ 7-50 กิโลเมตร
(ขึ้นอยู่กับว่ำวัดจำกบริเวณใด ชั้นสตรำโตสเฟียร์ไม่สูง
แต่หนำบริเวณใกล้ขั้วโลก) ซึ่งอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นตำม
ระดับควำมสูง ปกติมีเฉพำะเครื่องบินไอพ่นควำมเร็ว
เหนือเสียงเท่ำนั้นที่จะมีโอกำสได้เข้ำไปสัมผัสชั้นล่ำง
ของบรรยำกำศชัน้ นี้ เครือ่ งบินพำณิชย์ทใี่ ช้กนั ส่วนมำก
บินสูงสุดถึงเพียงรอยต่อระหว่ำงชั้นโทรโพสเฟียร์กับ
ชั้นสตรำโตสเฟียร์
เมโสสเฟียร์ (Mesosphere) อยูส่ งู ขึน้ ไปถึง
ระดับ 80-90 กิโลเมตรจำกพืน้ โลก โดยอุณหภูมจิ ะลดลง
ตำมระดับควำมสูง และพบอุณหภูมติ ำ�่ สุดทีช่ นั้ นี้
เทอร์โมสเฟียร์ (Thermosphere) เป็น
ชัน้ บรรยำกำศทีม่ กี ำรดูดซับคลืน่ รังสีควำมยำวคลืน่ สัน้
โดยไนโตรเจน ออกซิ เจนและอุ ณ หภู มิ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น
ตำมระดับควำมสูง
เอกโสสเฟี ย ร์ (Exosphere) เป็ น ชั้ น
บรรยำกำศชั้นนอกสุด ซึ่งอยู่สูงจำกพื้นโลกตั้งแต่ 500
กิโลเมตรขึน้ ไป ซึง่ มีกำรหลุดลอดของโมเลกุลก๊ำซออกไป
จำกแรงดึงดูดโลกได้
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มลพิษทำงอำกำศทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ และทรัพย์สนิ ส่วนมำกเกิดขึน้ ในชัน้ บรรยำกำศทีเ่ รำอำศัยอยู่
หรือชั้นโทรโพสเฟียร์ โดยเกิดขึ้นจำกกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมทั้งจำกธรรมชำติ และจำกกำรที่มนุษย์
สร้ำงขึน้ นอกจำกนัน้ กำรปล่อยสำรมลพิษในบรรยำกำศชัน้ นี้ ยังท�ำให้เกิดปัญหำต่อเนือ่ งไปสูช่ นั้ บรรยำกำศอืน่ ๆ
เช่น กำรใช้สำรCFCS 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)
เป็นสำรมลพิษทำงอำกำศทีเ่ กิดขึน้ และถูกระบำยจำกแหล่งก�ำเนิดโดยตรงสูบ่ รรยำกำศ เช่น ก๊ำซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) ก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน
(Nitrogen oxide) สำรไฮโดรคำร์บอน (Hydrocarbon) สำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (Volatile Organic Compounds) 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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1.3 แหล่งก�ำเนิดสารมลพิษทางอากาศ

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.3.1 แหล่งก�ำเนิดตามธรรมชาติ (Natural Sources)
เป็นแหล่งก�ำเนิดที่ก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศตามกระบวนการทางธรรมชาติ หรือไม่มีการกระท�ำ
หรือกิจกรรมของมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง เช่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟป่าตามธรรมชาติ การปล่อยก๊าซ
จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์โดยจุลินทรีย์ เป็นต้น
1.3.2 แหล่งก�ำเนิดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (Man-Made Sources หรือ Anthropogenic Sources)
เป็นแหล่งก�ำเนิดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ท�ำให้มีการระบายสารมลพิษทางอากาศ แบ่งได้เป็น 3
ประเภท คือ
1. แหล่งก�ำเนิดมลพิษทางอากาศที่อยู่กับที่ หรือ Point Sources ได้แก่ การปลดปล่อยมลพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial air pollution) ไอระเหยจากคลังน�้ำมันและสถานีบริการน�้ำมัน เป็นต้น
2. แหล่งก�ำเนิดมลพิษทางอากาศที่เคลื่อนที่ หรือ Mobile Sources ได้แก่ มลพิษจากยานพาหนะ
(Automobile air pollution) ประเภทต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เรือ เครื่องบิน เป็นต้น
3. มลพิษทางอากาศที่ไม่มีแหล่งก�ำเนิดแน่นอน หรือ Non-point sources ได้แก่ การเผาในที่โล่ง การ
ลักลอบเผาป่า การเผาตอซังในนาข้าว การเผาขยะ ฝุ่นละอองจากพื้นดินที่ถูกพัดพาโดยลม เป็นต้น

1.4 มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม (Industrial air pollution)

การประกอบกิจกรรมจากภาคอุตสาหกรรมถือเป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษชนิดอยู่กับที่ (Point Sources)
มีขั้นตอนส�ำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศคือ 1) เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ และ 2) เกิด
จากกิจกรรมต่าง ๆในกระบวนการผลิต
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1.4.1 มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (Fuel combustion) โดยเชื้อเพลิงที่นิยมใช้ส่วนใหญ่
ได้แก่ถ่านหิน น�้ำมันเตา ก๊าซธรรมชาติ และไม้ ซึ่งมลพิษหลักที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงมีหลายชนิด อาทิ
เช่น ฝุน่ ละออง เขม่าควัน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน โลหะหนัก และ สารอินทรียร์ ะเหยง่าย
ซึ่งหากในกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงมีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น มีอากาศไม่เพียงพอในการเผาไหม้
จะท�ำให้เกิดเขม่าควันด�ำ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ได้อีกด้วย
1.4.2 มลพิ ษ ทางอากาศจากกระบวนการผลิ ต (Manufacturing process) อาจเกิ ด จากวั ต ถุ ดิ บ
ที่ใช้ และขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ซึ่งสารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิต ได้แก่ ฝุ่น
ละออง กลิ่น สารอินทรีย์ระเหยง่าย หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนถ่ายสินค้า เช่น แป้งมัน
ถ่านหิน แร่ รวมทั้งการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในกระบวนการผลิต การเก็บรักษา และการขนถ่าย
วัตถุดิบและสารเคมีในอุตสาหกรรม เป็นต้น
ทั้งนี้หากแหล่งก�ำเนิดของมลพิษทางอากาศเหล่านี้มีการระบายมลพิษอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณมาก
จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมได้ ดังนั้นจึงต้องมีการ
ก�ำหนดค่ามาตรฐานการระบายมลพิษเพื่อควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
โดยรายละเอียดค่ามาตรฐานการระบายมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันสามารถค้นคว้าได้จากเวปไซต์
ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)
ตารางแสดงชนิดของสารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมบางประเภท
ชนิดของมลพิษ
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

ประเภทของอุตสาหกรรม
การผลิตทั่วไป

SO2 NOx PM CO Pb Cd Hg Benzene Xylene
Cl2 H2SO4

โรงไฟฟ้า

SO2 NOx PM

เตาเผามูลฝอย

SO2 NOx PM HCl Dioxin

โรงกลั่นน�้ำมัน

SO2 NOx VOCs

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

SO2 NOx PM HCl HF Pb Cd Hg Dioxin

SO2 NOx VOCs

โรงโม่ บด ย่อยหิน
โรงงานปูนซิเมนต์ โรงเหล็ก

ชนิดของมลพิษ
จากกระบวนการผลิต

PM
SO2 NOx PM

SO2 NOx PM
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1.5 มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ (Automobile Air Pollution)

รถยนต์ทใี่ ช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงในการขับเคลือ่ นเป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษทางอากาศประเภทเคลือ่ นทีไ่ ด้ (Mobile
Source) โดยจะปลดปล่อยสารมลพิษออกสู่บรรยากาศได้หลายทาง ดังนี้
1.5.1 การระเหยของไอเชื้อเพลิง (Fuel evaporation gas): รถยนต์จะปลดปล่อยก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่ระเหย
ออกมาจากส่วนต่างๆ ของรถยนต์ เช่น จากถังน�้ำมันและคาร์บูเรเตอร์ ซึ่งปริมาณสารมลพิษจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับอุณหภูมิของบรรยากาศและเครื่องยนต์ รวมไปถึงความสามารถในการระเหยของน�้ำมันเชื้อเพลิง
1.5.2 การระบายจากห้องเครื่องยนต์ (Crank case) : การระบายสารมลพิษ
ด้วยกระบวนการนีจ้ ะเกิดขึน้ ในห้องเครือ่ งยนต์ทเี่ รียกว่า crank case (อ่างข้อเหวีย่ ง ใต้ทอ้ ง
เครื่องยนต์) จะมีบางส่วนของไอดี ซึมผ่านลูกสูบออกมาในจังหวะอัดมาที่ก้นอ่าง และ
มีเล็กน้อยในจังหวะระเบิด โดยทั่วไปเรียกก๊าซพวกนี้ว่า blow-by gas ซึ่งส่วนใหญ่มัก
จะเป็นก๊าซไฮโดรคาร์บอน
1.5.3 การระบายออกจากท่อไอเสีย
(Exhaust Pipe): สารมลพิษทางอากาศจากยาน
พาหนะส่ ว นใหญ่ จ ะถู ก ระบายจากท่ อ ไอเสี ย ซึ่ ง
เป็นผลมาจากการสันดาปของเชื้อเพลิง เช่น ก๊ าซ
ไฮโดรคาร์บอนทีย่ งั ไม่เผาไหม้และทีเ่ ผาไหม้ไม่สมบูรณ์
ก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ ที่ มาจากการเผาไหม้ ไ ม่
สมบูรณ์ ออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดจากการเผาไหม้
ไนโตรเจนในเชื้อเพลิง (Fuel-NOx) รวมกับไนโตรเจน
ในอากาศทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู (Thermal-NOx) และยังมีควันด�ำ
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะส�ำหรับเครื่องยนต์ดีเซลอีกด้วย
สารมลพิษที่ระบายออกมาจากท่อไอเสีย
รถยนต์เกิดขึน้ จากกระบวนการเผาไหม้ระหว่างเชือ้ เพลิง
และอากาศในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ซึ่งปริมาณ
การระบายสารมลพิ ษ จะมากหรื อ น้ อ ยขึ้ น อยู ่ กั บ
เทคโนโลยีของเครื่องยนต์ คุณภาพของน�้ำมันเชื้อเพลิง
ประสิทธิภาพการท�ำงานของเครือ่ งยนต์ อุปกรณ์ในการ
ควบคุ ม มลพิ ษ รวมไปถึ ง การบ� ำ รุ ง และดู แ ลรั ก ษา
เครื่องยนต์ เป็นต้น
ภาพแสดงแหล่งก�ำเนิดของมลพิษทางอากาศ
จากส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์
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สารมลพิษที่ระบายออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ มีทั้งคุณสมบัติที่เป็นก๊าซ และของแข็ง ซึ่งเกิดจาก
การเผาไหม้ในระบบของเครื่องยนต์ โดยมีชนิดและลักษณะการเกิด ดังนี้
ตารางแสดงชนิดของสารมลพิษจากท่อไอเสียและแหล่งก�ำเนิด
ชนิดของสารมลพิษจากท่อไอเสีย

แหล่งก�ำเนิด

1. ก๊าซไฮโดรคาร์บอน
(HC):

เกิดจากการที่สารไฮโดรคาร์บอนในเชื้อเพลิงไม่ถูกเผาไหม้ หรือเป็น
ผลผลิตจากการเผาไหม้ที่ยังไม่สิ้นสุดหรือไม่สมบูรณ์
การเกิดไฮโดรคาร์บอน จะเกิดขึ้นมากเมื่อเครื่องยนต์อยู่ในสถานะติด
เครื่องอยู่กับที่ (Idle)

2. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
(NOx):

เกิดขึ้นจากกระบวนการสันดาปในเครื่องยนต์ โดยจะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อ
อยูใ่ นอุณหภูมสิ งู เท่านัน้ นอกจากจะขึน้ อยูก่ บั อุณหภูมแิ ล้ว อัตราการเกิด
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ยังขึน้ อยูก่ บั ปริมาณออกซิเจนในขณะเกิดการ
สันดาปด้วย

3. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO):

เกิดจากการเผาไหม้ทไี่ ม่สมบูรณ์ในเครือ่ งยนต์ หรือสภาวะทีร่ ะบบเผาไหม้
มีออกซิเจนไม่เพียงพอท�ำให้เกิดก๊าซ CO แทนที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ซึง่ มีความเป็นพิษมากกว่า การเกิด CO จะเกิดขึน้ มากเมือ่ เครือ่ งยนต์
อยู่ในสถานะติดเครื่องอยู่กับที่

4. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO2):

เกิดจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงทีม่ กี ำ� มะถันเป็นองค์ประกอบ ในรถยนต์สว่ น
มากเกิดกับรถทีใ่ ช้นำ�้ มันดีเซลหรือโซล่า ก๊าซนีส้ ามารถท�ำปฏิกริ ยิ ากับสาร
มลพิษอื่นเกิดเป็นฝุ่นละอองได้

5. ฝุ่นละออง
(Particulate Matter):

เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ในเครือ่ งยนต์ทำ� ให้เกิดเป็นอนุภาคฝุน่ ละออง
ขนาดเล็ก
* หน่วยวัดปริมาณฝุน่ ละอองจากท่อไอเสีย คือ กรัมต่อลูกบาศก์เมตร การ
วัดปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายจากท่อไอเสียจะวัดในรถยนต์ใหม่

6. ควันด�ำ
(Black Smoke หรือ Soot):

เป็นควันสีด�ำซึ่งเป็นการรวมตัวของอะตอมของคาร์บอน (C)และส่วน
หนึ่งของไฮโดรคาร์บอน (HC)ซึ่งถูกเผาไหม้บางส่วน ท�ำให้ในโมเลกุลมี
อัตราส่วนระหว่าง คาร์บอนและไฮโดรเจน (C/H) เพิ่มขึ้น ดังนั้นการเกิด
ควันด�ำเป็นขบวนการที่มีโมเลกุลของไฮโดรเจนเกิดการรวมตัวกันเป็น
โมเลกุลใหญ่ขึ้น (polymerization) แล้วในท้ายที่สุดก็จะเกาะกันเป็น
กลุ่มก้อน (agglomeration) สีด�ำ ลักษณะมวลสารของเขม่ายังสามารถ
ดูดซับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจน ไว้ในโมเลกุลได้
* การวัดปริมาณ black smoke จะมีหน่วยวัดเป็น ร้อยละ ซึ่งจะใช้กับ
รถยนต์ที่ใช้งาน

7. กลุ่มสารพิษ
(Air Toxic Pollutants):

เกิดขึ้นจากการเผาไหม้และการระเหยของเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ทั้งน�้ำมัน
ดีเซล น�้ำมันเบนซิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น กลุ่มสารพิษพวกนี้ได้แก่ สาร
อินทรียร์ ะเหยง่าย (VOCs) สารกลุม่ คาร์บอนิล (Carbonyl groups) และ
สารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs)
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1.6 มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง (Open Burning)
การเผาในที่โล่ง(Open Burning) เป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษทางอากาศเชิงพื้นที่ (Area Sources) หรือ
ไม่มีแหล่งก�ำเนิดที่แน่นอน (Non-point sources) ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน โดยมีสารมลพิษประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ฝุน่ ละออง เขม่าควัน เถ้า ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน ตลอดจนสารมลพิษทุติยภูมิ เช่น โอโซน รวมทั้งเป็นแหล่งก�ำเนิดของสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ซึง่ บางชนิดเป็นสารทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
(PAHs) ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกด้วย
ฝุ่นละออง ควัน เขม่า เถ้า ทีเ่ กิดขึน้ จากการเผาในทีโ่ ล่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ และส่งผลกระทบ
ต่อระบบทางเดินหายใจ ที่ครอบคลุมพื้นที่กว้าง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มลพิษข้ามแดน (Transboundary
Pollution) นอกจากนี้ควันที่เกิดขึ้นจากการเผาเศษพืชหรือขยะมูลฝอยถ้าเกิดขึ้นในบริเวณริมเส้นทางจราจรจะไป
บดบังทัศนวิสัยและอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนท�ำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้
การเผาในที่โล่งเกิดจาก 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การเกิดไฟป่า การเผาเศษวัสดุการเกษตร และการเผาขยะ
มูลฝอยชุมชน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 7)
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2 7 ชนิด มลพิษทางอากาศ
ในประเทศไทยได้มกี ำรก�ำหนดค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ เพือ่ ประโยชน์ในกำรส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.
2535 โดยกำรก�ำหนดมำตรฐำนดังกล่ำวเป็นไปตำมหลักวิชำกำร กฏเกณฑ์และหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์พื้นฐำน
และค�ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ยังมีกำรก�ำหนดมำตรฐำน
กำรระบำยสำรมลพิษทำงอำกำศจำกแหล่งก�ำเนิด ตำมมำตรำ 55 อีกด้วย สำรมลพิษทำงอำกำศตำมมำตรฐำน
คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศทีส่ ำ� คัญและมีผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยทีม่ กี ำรก�ำหนดค่ำมำตรฐำนแล้วมีจำ� นวน 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�ำเนิด ก๊ำซนีเ้ กิดจำกกำรเผำไหม้ทไี่ ม่สมบูรณ์ของ
เชื้อเพลิงที่มีคำร์บอนเป็นองค์ประกอบ กำรที่เป็นก๊ำซที่
ไม่มสี ี กลิน่ และรส ท�ำให้มคี วำมเป็นอันตรำยสูง เนือ่ งจำก
เรำจะไม่สำมำรถรับรู้ได้ว่ำมีก๊ำซนี้อยู่ในบรรยำกำศ โดย
ปกติในบรรยำกำศทัว่ ไปมีปริมำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์
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
มีแหล่งก�ำเนิดหลักของก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์มำจำกกำรระบำยจำกรถยนต์ตำ่ งๆ ทีว่ งิ่ อยูบ่ นท้องถนน และเครือ่ งยนต์
ทีม่ กี ำรเผำไหม้ไม่สมบูรณ์ กำรติดเครือ่ งยนต์ขณะรถยนต์จอดอยูก่ บั ทีท่ ำ� ให้มกี ำรระบำยของก๊ำซชนิดนีม้ ำกขึน้ โดย
เฉพำะเมื่ออยู่ในภำวะกำรจรำจรหนำแน่นและติดขัด ท�ำให้เกิดกำรสะสมตัวของมลพิษทำงอำกำศหลำยชนิดใน
ปริมำณมำก นอกจำกนีย้ งั เกิดจำกกำรเผำไหม้ตำ่ งๆ ในบ้ำนเรือนหรือกิจกรรมชุมชน เช่น กำรสูบบุหรี่ กำรจุดเตำถ่ำน
ในบ้ำนเรือน กำรปิง้ หรือกำรย่ำงอำหำร ท�ำให้มกี ำรสะสมก๊ำซนีใ้ นบรรยำกำศในปริมำณสูงขึน้ ซึง่ จะท�ำให้เป็นอันตรำย
โดยเฉพำะในห้องที่ไม่มีช่องระบำยอำกำศ
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ก๊ ำ ซคำร์ บ อนมอนอกไซด์ เป็ น มลพิ ษ ที่ มี
ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภำพอนำมัยของมนุษย์ และ
ได้ชื่อว่ำเป็น “มลพิษไร้สีไร้กลิ่น” หรือ “ฆำตกรเงียบ”
ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์มีควำมสำมำรถในกำรละลำย
ในเลือดได้ดกี ว่ำออกซิเจนถึง 200-250 เท่ำ เมือ่ เรำหำยใจ
เข้ำไปท�ำให้ก๊ำซชนิดนี้ไปแย่งจับกับฮีโมโกลบินในเลือด
เกิดเป็นคำร์บอกซีฮโี มโกลบิน (CoHb) ท�ำให้ควำมสำมำรถ
ของเลื อ ดในกำรเป็ น ตั ว น� ำ ออกซิ เจนจำกปอดไปยั ง
เนื้อเยื่อต่ำง ๆ ลดลง ท�ำให้เลือดขำดออกซิเจนไปเลี้ยง
เซลล์ตำ่ ง ๆ ในร่ำงกำย และหัวใจท�ำงำนหนักขึน้ หำกมนุษย์
ได้รบั ก๊ำซนีใ้ นปริมำณมำกจะท�ำให้รำ่ งกำยเกิดภำวะขำดออกซิเจนและจะเป็นอันตรำยถึงแก่ชวี ติ
ส�ำหรับมำตรฐำนก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยำกำศของประเทศไทย มีกำรก�ำหนดไว้ 2 ประเภท คือ
มำตรฐำนค่ำเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่ำไม่เกิน 30 ppm และมำตรฐำนค่ำเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่ำไม่เกิน 9 ppm ส�ำหรับ
มำตรฐำนกำรระบำยก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์จำกแหล่งก�ำเนิด สำมำรถสืบค้นได้จำกเวปไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ
(www.pcd.go.th)

2.2 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
แหล่งก�ำเนิด
ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นก๊ำซทีไ่ ม่มสี แี ละกลิน่ ละลำยน�ำ้ ได้เล็กน้อย เกิดได้จำกธรรมชำติ ฟ้ำแลบ ภูเขำไฟ
ระเบิด หรือกำรเผำไหม้เชือ้ เพลิงต่ำง ๆ เช่น กำรเผำไหม้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงในรถยนต์หรือเกิดจำกอุตสำหกรรมบำงชนิด
เช่น กำรผลิตกรดไนตริก ออกไซด์ของไนโตรเจนมีหลำยรูป ได้แก่ ไนตริกออกไซด์ (NO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2),
ไนตรัสออกไซด์ (N2O), NO3, N2O3, N2O4, N2O5 โดยเรำจะเรียกผลรวมของก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ ที่ส�ำคัญต่อ
กระบวนกำรโฟโตเคมิคอลออกซิเดชัน่ ว่ำ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึง่ ประกอบด้วย NO และ NO2 เป็นหลัก
ซึ่งมีส่วนส�ำคัญอย่ำงมำกต่อกำรเกิดโอโซน (O3) ในชั้นบรรยำกำศโทรโพสเฟียร์ กำรติดตั้งระบบก�ำจัดมลพิษ เช่น
แคตำไลติกคอนเวอร์เตอร์ (Catalytic converter) ในรถยนต์ จะช่วยดักจับมลพิษชนิดนี้ ท�ำให้ลดกำรปลดปล่อย
มลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม
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มนุษย์เริ่มได้กลิ่นก๊ำซนี้ที่ระดับ 230 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร หำกมีควำมชื้นเพิ่มขึ้นจะท�ำให้เกิด
กลิ่นเร็วขึ้น ผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดอำจมีอำกำรเร็วขึ้นหำกได้รับก๊ำซนี้ที่ระดับ 190 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
คนทั่วไปเริ่มต้นมีอำกำรเมื่อได้รับก๊ำซนี้ที่ระดับควำมเข้มข้นประมำณ 1,300-1,800 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร
ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีผลต่อระบบกำรมองเห็นและผู้ที่มีอำกำรหอบหืดหรือโรคเกี่ยวกับทำงเดิน
หำยใจ ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศ หำกรวมตัวกับไอน�ำ้ จะสำมำรถเกิดเป็นกรดไนตริก (NHO 3) ซึง่ มี
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 NO2 จำกแหล่งก�ำเนิด สำมำรถดูได้จำกเวปไซต์ของ
กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)

2.3 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
แหล่งก�ำเนิด
ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นก๊ำซทีไ่ ม่มสี ี หรืออำจมี
สีเหลืองอ่อนๆ มีรสและกลิน่ ทีร่ ะดับควำมเข้มข้นสูงพอ ก๊ำซนี้
เกิดจำกกำรเผำไหม้เชือ้ เพลิงทีม่ กี ำ� มะถัน (ซัลเฟอร์) เป็นส่วน
ประกอบ ก๊ำซชนิดนี้สำมำรถละลำยน�้ำได้ดี สำมำรถเปลี่ยน
เป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) และกรดซัลฟิวริก (H2SO4)
โดยปฏิกิริยำโฟโตเคมิคอลในบรรยำกำศ และสำมำรถรวม
ตัวกับมลพิษอื่น และก่อตัวเป็นอนุภำคฝุ่นขนำดเล็กได้
แหล่ ง ก� ำ เนิ ด ของก๊ ำ ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ ต ำม
ธรรมชำติ เช่น กำรระเบิดของภูเขำไฟ และแหล่งก�ำเนิดจำก
กิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ กำรเผำไหม้เชื้อเพลิงจำกฟอสซิล
ถ่ำนหิน น�้ำมันดีเซล กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน เป็นต้น
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ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มฤี ทธิก์ ดั กร่อน เป็นก๊าซทีม่ ผี ลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ท�ำให้เกิดการระคายเคือง
ต่อระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และเยือ่ บุตา ท�ำให้เกิดการแสบตา เมือ่ เราหายใจเอาก๊าซชนิดนีเ้ ข้าไป จะท�ำให้กา๊ ซ
ละลายในของเหลวในระบบทางเดินหายใจ เกิดเป็นกรดซัลฟิวริกซึง่ จะกัดกร่อนอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ หาก
ได้รบั เป็นเวลานาน ๆ จะท�ำให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรือ้ รังได้ นอกจากนี้ ก๊าซชนิดนีใ้ นรูปแบบของฝุน่ ละอองยังมี
ผลกระทบต่อทัศนวิสยั ท�ำให้ระยะการมองเห็นลดลง และสามารถกัดกร่อนวัสดุบางชนิด หรือท�ำลายเซลล์ของพืชได้
การก�ำหนดค่ามาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศในประเทศไทย มี 3 ประเภท คือ
1. มาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีคา่ ไม่เกิน 0.3 ppm
2. มาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคา่ ไม่เกิน 0.12 ppm
3. มาตรฐานเฉลี่ย 1 ปี มีคา่ ไม่เกิน 0.04 ppm
ส�ำหรับมาตรฐานการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากแหล่งก�ำเนิดสามารถสืบค้นจากเวปไซต์ของ
กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)

2.4 ก๊าซโอโซน และ โฟโตเคมิคอลออกซิแดนท์ (Ozone and Photochemical Oxidant)
แหล่งก�ำเนิด
โอโซน จัดเป็นโฟโตเคมิคอลออกซิแดนท์ตัวหนึ่ง โมเลกุลโอโซน ประกอบด้วยอะตอมออกซิเจน (O)
3 อะตอม เป็นก๊าซทีเ่ กิดจากการแตกตัวของโมเลกุลออกซิเจน (O2) เป็นอะตอมอิสระ (O) โดยพลังงานจากดวงอาทิตย์
และเกิดการรวมตัวกับโมเลกุลออกซิเจน (O2) เกิดเป็นโอโซน (O3) ด้วยปฏิกริ ยิ าทีเ่ รียกว่า โฟโตเคมิคอลออกซิเดชัน่
(Photochemical oxidation reaction) โอโซนเป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือมีสีฟ้าอ่อน มีกลิ่นฉุน ละลายน�้ำได้เล็กน้อย
สามารถใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อก�ำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ
สารโฟโตเคมิคอลออกซิแดนท์อื่นๆได้แก่ สารประกอบพวกอัลดีไฮด์ (Aldehydes) คีโตน (Ketones)
PAN (Peroxyacetyl Nitrate) PBN (Peroxybenzoyl nitrate) H2O2 (Hydrogen peroxide) และกรดฟอร์มิก
(Formic acid)
บางคนอาจเคยได้ยนิ กันว่า “แหล่งท่องเทีย่ วบางแห่งมีโอโซนติดอันดับโลก” หรือ ”เชิญชวนให้ไป
สูดโอโซนที่ยอดเขาหรือชายทะเล” จริงๆ แล้วรู้หรือไม่ว่าโอโซนนั้นมีทั้งโอโซนที่เป็นประโยชน์ และโอโซน
ที่เป็นโทษ
ก๊าซโอโซนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับชั้นบรรยากาศผิวโลกที่ใกล้พื้นดิน (ชั้นโทรโพสเฟียร์) และ
ในระดับบรรยากาศชัน้ ทีส่ งู จากผิวโลก (ชัน้ สตราโตสเฟียร์) โอโซนทีอ่ ยูใ่ นชัน้ บรรยากาศสตราโตสเฟียร์ เป็นโอโซนทีม่ ี
ประโยชน์ มีหน้าทีห่ อ่ หุม้ โลกและดูดกลืนรังสีอลุ ตาไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตย์ซงึ่ มีพลังงานสูงมาก (ความยาวคลืน่
ระหว่าง 240 ถึง 320 นาโนเมตร) รังสีพลังงานสูงขนาดนี้สามารถก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังและท�ำอันตรายพืชพันธุ์
หลายชนิด
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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

Ozone layer
Stratosphere
Troposphere

Smog

ภำพแสดงก๊ำซโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยำกำศ
เหนือสตรำโตสเฟียร์ที่ท�ำหน้ำที่ห่อหุ้มโลก และโอโซน
ที่เกิดจำกมลพิษทำงอำกำศในชั้นโทรโพสเฟียร์
ซึ่งท�ำให้เกิดเกิดปรำกฏกำรณ์ Photochemical smog

ผลกระทบ
กำรเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม ำณก๊ ำ ซโอโซนในชั้ น โทรโพสเฟี ย ร์ ก ่ อ ให้ เ กิ ด สภำพโฟโตเคมิ ค อลสม็ อ ค
(Photochemical Smog*) ซึ่งมีลักษณะเหมือนหมอกสีขำวๆ ปกคลุมอยู่ทั่วไปในอำกำศ นอกจำกนี้เมื่อมีปริมำณ
ก๊ำซโอโซนในชัน้ บรรยำกำศทีม่ นุษย์อำศัยอยูเ่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้มผี ลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของมนุษย์และสิง่ มีชวี ติ
เนื่องจำกโอโซนมีฤทธิ์กัดกร่อน ก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองตำและระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจและเยื่อบุ
ต่ำงๆ ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนของปอดลดลง เหนื่อยเร็ว โดยเฉพำะในเด็ก คนชรำ และคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง
*สม็อค หรือ Smog คือค�ำเชือ่ มระหว่ำงค�ำว่ำ Smoke และ Fog ปรำกฎกำรณ์ Photochemical smog
เกิดขึ้นเมื่อมีกำรปล่อยมลพิษและผลจำกสภำพอำกำศท�ำให้เกิดมลพิษทำงอำกำศในรูปของหมอกปกคลุมในพื้นที่
ที่รับผลกระทบ
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ภาพแสดงสภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ที่เกิดจากผลกระทบจากโอโซน
(ข้อมูลโอโซนจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมประชาสัมพันธ์)

ทัศนวิสัยในวันที่มีค่าโอโซนสูง
(6 พ.ค. 52 มีค่าโอโซน 43.4ppb)

ทัศนวิสัยในวันที่มีคา่ โอโซนต�่ำ
(19 ต.ค. 52 มีค่าโอโซน 8.6ppb)

ก๊าซโอโซนส่งผลกระทบต่อสุขภาพทัง้ ในระยะสัน้ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว โดยจะส่งผล
กระทบต่อโรคระบบทางเดินหายใจและการท�ำงานของปอด แม้ไม่มีหลักฐานจากผลการศึกษามากนัก แต่มีรายงานว่า
หากได้รบั ก๊าซโอโซนในระยะยาวจะท�ำให้เกิดภาวะโรคหืดหอบโดยเฉพาะในเด็กซึง่ อาศัยในบริเวณทีม่ โี อโซนสูง มีผล
การศึกษาด้านสุขภาพระบุวา่ ถ้าหากเราหายใจเอาก๊าซโอโซนในระดับมาตรฐานทีอ่ นุญาตให้มไี ด้ในบรรยากาศ คือ 0.10
ppm เฉลีย่ 1 ชัว่ โมง จะส่งผลให้เกิดปัญหาทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน ความจุของปอดในการรับก๊าซออกซิเจน
จะลดน้อยลง เกิดการอักเสบของเนือ้ เยือ่ ปอด และก่อให้เกิดภูมติ า้ นทานลดน้อยลง โดยเฉพาะผูท้ เี่ ป็นโรคหอบหืดจะ
มีอาการมากขึน้ กว่าเดิม นอกจากนี้ก๊าซโอโซนยังท�ำลายระบบนิเวศและวัสดุต่างๆ ด้วย
ปัจจุบนั ปริมาณโอโซนในชัน้ โทรโพสเฟียร์มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และความเข้มข้นสูงสุดมักจะเกิดในช่วง
ฤดูร้อน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ พืชและสัตว์ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัย ในประเทศไทย
มาตรฐานก๊าซโอโซนในบรรยากาศทัว่ ไปเฉลีย่ 1 ชัว่ โมง มีคา่ 0.1 ppm และมาตรฐานเฉลีย่ 8 ชัว่ โมง มีคา่ 0.07 ppm

ภาพแสดงการเปรียบเทียบเนื้อเยื่อช่องทางเดินปอดที่ปกติ (ซ้าย) กับเนื้อเยื่อช่องทางเดินปอดที่อักเสบ
โดยมีสาเหตุมาจากก๊าซโอโซน (ขวา) (ที่มา www.cleanairtrust.org)
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2.5 ฝุ†นละออง
ฝุน่ ละออง หมำยถึงอนุภำคของแข็งหรือของเหลวทีม่ อี ยูใ่ นอำกำศ ฝุน่ ละอองเกิดจำกกิจกรรมต่ำง ๆ ทัง้ โดย
ธรรมชำติและจำกกำรเผำไหม้เชือ้ เพลิง โดยเกิดได้ทงั้ จำกกำรจรำจรขนส่ง กิจกรรมอุตสำหกรรมและกำรเผำในทีโ่ ล่ง
ท�ำให้องค์ประกอบทำงกำยภำพและเคมีของฝุ่นมีควำมหลำกหลำย นอกจำกนี้ยังเกิดจำกกำรรวมตัวของอนุภำค
ฝุ่นและก๊ำซบำงตัว เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน เป็นต้น ฝุ่นละอองในบรรยำกำศจึงอำจแบ่ง
เป็น 2 ประเภท คือ ฝุน่ ละอองชนิดปฐมภูมิ ซึง่ เกิดขึน้ และแพร่กระจำยสูบ่ รรยำกำศโดยตรง และ ฝุน่ ละอองชนิดทุตยิ ภูมิ
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
ฝุน่ ละอองแขวนลอยในบรรยำกำศ (Total Suspended Particulate: TSP) หมำยถึงฝุน่ ละอองทีส่ ำมำรถ
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
เศษวัชพืชและขยะ และปฏิกริ ยิ ำเคมีในอำกำศ โดยฝุน่
ละอองในกลุ่มนี้อำจแบ่งย่อยออกได้เป็น 3 ชนิด ดังนี้
● ฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำหรือเท่ำกับ 10
ไมครอน (PM10) เป็นฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อ
สุขภำพ เนือ่ งจำกเมือ่ หำยใจเข้ำไปสำมำรถเข้ำไปสะสม
ในระบบทำงเดินหำยใจ
● ฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำหรือเท่ำกับ 2.5
ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อ
สุขภำพมำกกว่ำ เนื่องจำกสำมำรถเข้ำไปถึงถุงลมใน
ปอดได้
● ฝุน่ ละอองขนำดเล็กกว่ำ 1 ไมครอน (PM1)
ฝุ่นละอองที่แขวนลอยอยู่ในอำกำศได้นำน
เนื่ อ งจำก มี ค วำมเร็ ว ในกำรตกตั ว ต�่ ำ มั ก จะเป็ น
ฝุน่ ละอองขนำดเล็ก หำกมีองค์ประกอบอืน่ ๆ กำรไหล
เวียนของอำกำศ กระแสลม มำเกี่ยวข้อง จะท�ำให้
ฝุน่ ละอองแขวนลอยอยูใ่ นอำกำศได้นำนขึน้ ฝุน่ ละออง
ที่มีขนำดใหญ่ (ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงใหญ่กว่ำ 100
ไมครอน) อำจแขวนลอยอยู่ในบรรยำกำศได้เพียง 2-3
นำที แต่ฝุ่นละอองที่มีขนำดไม่เกิน 0.5 ไมครอน อำจ
แขวนอยู่ในอำกำศ ได้นำนเป็นปี (3, 4)

การระบายจากทอไอเสียรถยนต
Diesel Exhaust Particles

ควันบุหรี่
Smoking

การเผาในที่โลง
Open burning
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
Respiratory Disease

โรคเกี่ยวกับหัวใจ
Cardiovascular Disease

ภำพแสดงตัวอย่ำงแหล่งที่มำส�ำคัญของฝุ่นละออง
ในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภำพ

ผลกระทบ
ฝุน่ ละอองเป็นมลพิษทำงอำกำศทีเ่ ป็นปัญหำ
หลักในกรุงเทพมหำนครและชุมชนขนำดใหญ่ จำกกำร
วิ จั ย พบว่ ำ ฝุ ่ น ละอองที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หำต่ อ สุ ข ภำพ
จะเป็ น ฝุ ่ น ละอองขนำดเล็ ก ที่ มี ข นำดไม่ เ กิ น 10
ไมครอน โดยฝุ่นละอองขนำดเล็กนี้จะสำมำรถเข้ำไป
ในระบบทำงเดินหำยใจผ่ำนโพรงจมูกเข้ำไปถึงถุงลม
ในปอด และฝุ่นละอองจะมีพิษมำกขึ้นหำกฝุ่นละออง
นัน้ เกิดจำกกำรรวมตัวของก๊ำซบำงชนิดเช่นซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจนเข้ำไปในอนุภำคของฝุน่
รำยงำนจำกกำรศึกษำวิจัยพบว่ำพื้นที่ซึ่งมีปริมำณฝุ่น
ละอองขนำดเล็กในปริมำณมำกจะมีจ�ำนวนผู้ป่วยด้วย
โรคระบบทำงเดินหำยใจมำกขึ้นด้วย

ภำพแสดงฝุ่นละอองขนำดเล็กที่สำมำรถเข้ำสู่ระบบ
ทำงเดินหำยใจของมนุษย์
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กำรก�ำหนดมำตรฐำนฝุน่ ละอองในบรรยำกำศของประเทศไทย ได้กำ� หนดมำตรฐำนส�ำหรับฝุน่ ละอองขนำด
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
ไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร และ ค่ำมำตรฐำนเฉลีย่ 1 ปี ไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร PM10
มีค่ำมำตรฐำนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร และ ค่ำมำตรฐำนเฉลี่ย 1 ปี ไม่เกิน 50
ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร และ PM2.5 มีคำ่ มำตรฐำนเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร และ
ค่ำมำตรฐำนเฉลีย่ 1 ปี ไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ส�ำหรับมำตรฐำนฝุน่ ละอองจำกแหล่งก�ำเนิดเคลือ่ นที่
และมำตรฐำนแหล่งก�ำเนิดอยู่กับที่อื่นๆ สำมำรถดูได้จำกเวปไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)

2.6 สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds, VOCs)
แหล่งก�ำเนิด
สำรอิ น ทรี ย ์ ร ะเหยง่ ำ ยหรื อ วี โ อซี (VOCs) จั ด เป็ น กลุ ่ ม ของสำรประกอบอิ น ทรี ย ์ (Organic
Compounds) ทีม่ คี วำมดันไอมำกกว่ำ 1 มิลลิเมตรปรอท สำมำรถระเหยเป็นไอกระจำยตัวไปในอำกำศได้งำ่ ย
ที่อุณหภูมิและควำมดันปกติ ไอเหล่ำนี้สำมำรถจะเปลี่ยนรูปกลับเป็นของเหลวหรือของแข็งตำมสภำวะเดิมได้
โดยกำรเพิม่ อุณหภูมหิ รือลดควำมดัน โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมของคำร์บอนและไฮโดรเจน อำจมี
ออกซิเจน หรือธำตุฮำโลเจน เช่น คลอรีน โบรมีน ร่วมอยู่ด้วย
สำรอินทรีย์ระเหยง่ำยที่แพร่กระจำยอยู่ในบรรยำกำศมีที่มำจำกหลำยแหล่ง แต่โดยทั่วไปแล้วมี
2 แหล่งใหญ่ คือ สำรอินทรียร์ ะเหยง่ำยทีเ่ กิดขึน้ ตำมธรรมชำติ เช่น ไฟไหม้ปำ่ ก๊ำซจำกกำรเน่ำเสียของอินทรีย์
วัตถุ รวมทั้งจำกกำรขับถ่ำยและกำรหำยใจของมนุษย์ เกิดจำกภูเขำไฟระเบิด หรือ เกิดจำกพืชบำงชนิดที่
ผลิตสำรอินทรียร์ ะเหยง่ำยออกสูบ่ รรยำกำศ เป็นต้น และสำรอินทรียร์ ะเหยง่ำยทีเ่ กิดจำกกิจกรรมของมนุษย์
เป็นแหล่งก�ำเนิดสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยที่ส�ำคัญและเป็นต้นเหตุของปัญหำมลพิษสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะมี
ควำมรุนแรงมำกขึน้ จนต้องมีกำรศึกษำในกำรบ่งชีป้ ญ
ั หำ รวมทัง้ หำมำตรกำรและรูปแบบกำรแก้ไขทีเ่ หมำะสม
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กิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ
สารอินทรีย์ระเหยมีมากมาย ตั้งแต่กระบวนการผลิต
ที่ใช้สารเคมี เครื่องยนต์น�้ำมันเชื้อเพลิงต่าง ๆ และ
อุตสาหกรรมที่ผลิตหรือใช้ส ารอินทรีย์ระเหย เช่น
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน�้ำมัน นอกจากนั้น
ยังมาจากกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่ ไอระเหย
จากการเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง การใช้เชื้อเพลิงหุงต้ม
การเผาไหม้กองขยะ และการใช้สารเคมีในครัวเรือน
เช่น น�้ำยาซักแห้งหรือ น�้ำยาท�ำความสะอาด หรือ
เครื่องส�ำอางบางชนิด
ผลกระทบ
สารอินทรียร์ ะเหยง่ายมีผลกระทบโดยตรงต่อ
สุขภาพอนามัย และผลกระทบทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม

ภาพแสดงแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ในสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสุขภาพ
สารอินทรีย์ระเหยง่ายท�ำให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยแบบเฉียบพลันและเรื้อรังโดยมีผล
โดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ นอกจากนีส้ ารอินทรีย์
ระเหยง่ายบางตัวจัดเป็นสารก่อการกลายพันธุ์ และ
เป็นสารที่มีความเสี่ยงในการก่อมะเร็ง ตามนิยามและ

การวิจยั โดยสถาบันวิจยั ด้านมะเร็งนานาชาติ (IARC) และองค์การอนามัยโลก (WHO) สารอินทรียร์ ะเหยง่ายสามารถ
เข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทางคือ การหายใจ การกิน-การดื่ม และ การสัมผัสทางผิวหนัง หลังจากเข้าสู่ร่างกายแล้วจะถูก
ก�ำจัดโดยตับ ซึง่ จะมีเอนไซม์และระบบการเผาผลาญ (เมตะบอลิสม์; metabolism) ทีแ่ ตกต่างกัน กลไกการเกิดพิษ
ของสาร VOCs ต้องอาศัยความรู้ดา้ นเภสัชวิทยาและพิษจุลศาสตร์ เช่น สารพิษถูกเปลี่ยนแปลงทางเมตะบอลิสม์
ในตับ แล้วถูกขับออกทางปัสสาวะ ซึ่งความเป็นพิษต่อร่างกายจะมากน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ (5)
1. ช่วงครึ่งชีวิต (Half life) ของสาร VOCs ในร่างกาย
2. สภาวะความสมบูรณ์และความแข็งแรงของร่างกาย
3. การท�ำงานของระบบขับถ่ายของเสีย
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เมือ่ สารอินทรียร์ ะเหยง่ายท�ำปฏิกริ ยิ ากับก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในบรรยากาศ
ในสภาวะทีม่ แี สงสว่างจากดวงอาทิตย์ ท�ำให้เกิดก๊าซโอโซน สารอินทรียร์ ะเหยง่ายจึงเป็นมลพิษตัวหนึง่ ทีเ่ ป็นสาเหตุ
ของการเกิดก๊าซโอโซนในบรรยากาศ (Ozone precursor)
มาตรฐานค่าสารอินทรียร์ ะเหยง่ายในบรรยากาศในเวลา 1 ปี ของประเทศไทย มีรายละเอียดดังภาคผนวก
โดยมีสารอินทรีย์ระเหยง่าย 9 ชนิด และค่าเฝ้าระวังสารอินทรียร์ ะเหยง่าย 19 ชนิด ส�ำหรับค่ามาตรฐานสารอินทรีย์
ระเหยง่ายบางชนิดจากแหล่งก�ำเนิดอยู่ระหว่างด�ำเนินการก�ำหนดร่างมาตรฐาน โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก
เวปไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)
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2.7 สารตะกั่ว (Lead: Pb)

สำรตะกั่ว เป็นโลหะหนักที่มีฤทธิ์ท�ำลำยระบบประสำท และมีผลต่อกระบวนกำรรับรู้และกำรพัฒนำสติ
ปัญญำของมนุษย์
แหล่งก�ำเนิด
ในอดีตสำรตะกั่วในบรรยำกำศเกิดจำกกำรสะสมของควันพิษจำกกำรจรำจร
เป็ น หลั ก เนื่ อ งจำกน�้ ำ มั น เบนซิ น ที่ ใช้ กั บ เครื่ อ งยนต์ มี ส ่ ว นประกอบของ
สำรตะกั่วปะปนอยู่ เมื่อมีปัญหำกำรจรำจรติดขัดท�ำให้เกิดกำรสะสมของสำร
ตะกั่วในบรรยำกำศในปริมำณสูง โดยเฉพำะในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหำนคร
ซึ่งมีปริมำณรถมำกและประชำกรอำศัยอยู่หนำแน่น
ผลกระทบ
สำรตะกั่วมีฤทธิ์ท�ำลำยระบบประสำท และมีผลต่อกระบวนกำรรับรู้และ
กำรพัฒนำสติปัญญำของมนุษย์
ส�ำหรับค่ำมำตรฐำนของสำรตะกัว่ ในบรรยำกำศ ได้กำ� หนดค่ำมำตรฐำนเฉลีย่ 1 เดือน ไม่เกิน 1.5 ไมโครกรัม
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
มลพิษทำงอำกำศ สำมำรถส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมได้อย่ำงกว้ำงขวำง พอสรุปสังเขป ดังนี้

3.1 ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อม

สำรมลพิษในอำกำศ นอกจำกจะส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของมนุษย์แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและสิง่ แวดล้อมทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
สำรมลพิษประเภทออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และโอโซน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพืช เมือ่
พืชหำยใจก๊ำซเหล่ำนีเ้ ข้ำไป จะท�ำลำยเนือ้ เยือ่ ของพืช และชะลอกำรเจริญเติบโต โดยก๊ำซเหล่ำนีเ้ ป็นพิษกับเนือ้ เยือ่
ปอดของมนุษย์ และสัตว์ชนิดอืน่ ๆ ในลักษณะเดียวกัน ในยุโรปมีกำรประมำณกำรในปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ.2543) ว่ำ
ก๊ำซโอโซนท�ำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรเสียหำยเป็นมูลค่ำกว่ำ 2.8 พันล้ำนยูโรต่อปี (6)
ในทำงอ้อม ออกไซด์ของไนโตรเจนเมือ่ ละลำยในน�ำ้ ฝนและตกสูด่ นิ จะกลำยเป็นปุย๋ ของพืช ท�ำให้พชื เติบโต
อย่ำงรวดเร็ว และมีกำรเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบของดิน พืชหำยำกทีส่ ำมำรถทนภำวะไนโตรเจนต�ำ่ จะค่อย ๆ สูญพันธุ์
โดยถูกแทนทีด่ ว้ ยพืชทัว่ ไปทีช่ อบไนโตรเจน นอกจำกนี้ มลพิษจำกปัญหำฝนกรดยังก่อให้เกิดกำรสูญเสียแร่ธำตุในดิน
ท�ำให้สง่ ผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโตของพืช นอกจำกนีห้ ำกแร่ธำตุถกู ชะล้ำงจำกดินลงสูแ่ หล่งน�ำ้ ท�ำให้สำหร่ำยในน�ำ้
ขยำยพันธุอ์ ย่ำงรวดเร็ว เกิดปรำกฏกำรณ์ทเี่ รียกกันว่ำ Algae Bloom หรือ ยูโทรฟิเคชัน่ (Euthrophication) และ
มีกำรใช้ออกซิเจนมำก ท�ำให้แหล่งน�ำ้ ขำดออกซิเจน แต่ปญั หำเหล่ำนีอ้ ำจไม่ได้เกิดจำกมลพิษทำงอำกำศเพียงอย่ำงเดียว
แต่อำจเกิดจำกกำรชะล้ำงจำกปุย๋ ซึง่ ใช้ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและสิ่งปฏิกูล หรือกำรท�ำปศุสัตว์ก็เป็นสำเหตุท�ำให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนในดินได้เช่นกัน

ปาธรรมชาติ

เมื่อฝนตกแรธาตุที่พืชไดรับ
เทากับที่หายไปจากดิน
Ca2+
K+
Mg2+

ปาที่ไดรับผลกระทบจากฝนกรด
ผลกระทบจากสารกรด
ทำใหเกิดการสูญเสียแรธาตุในดิน
H2SO4
Ca2+
K+
HNO3
Mg2+

ตนไมเริ่มเปลี่ยนสี
เนื่องจากขาดแรธาตุ
น้ำฝนปกติละลายแรธาตุในดิน
และตนไมสามารถนำไปใชได

ฝนที่เปนกรดทำใหดินขาดสมดุล
และพืชนำแรธาตุมาใชไดนอยลง

ชั้นดิน

สีแดงแรธาตุสลายตัวจากหิน
สีน้ำเงินแรธาตุละลายจากดิน

ชั้นหิน

Ca2+
K+
Mg2+

Ca2+
K+
Mg2+

แรธาตุสวนนอย
ถูกชะลางออกจากดิน
สูน้ำทา และน้ำใตดิน

Ca2+
Mg2+

H+

ฝนกรดชะลางแรธาตุจากดิน
ทำใหพืชขาดแคลนแรธาตุ
และแรธาตุถูกชะลางสูแหลงน้ำเพิ่มขึ้น

ภำพแสดงผลกระทบจำกมลพิษทำงอำกำศที่มีผล
ต่อกำรสูญเสียแร่ธำตุในพืชและดิน
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สารแอโรโซล (Aerosol) ซึ่งเป็นอนุภาคต่างๆ ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศบางชนิดท�ำลายชั้นโอโซน
ในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ ซึ่งท�ำหน้าที่ดูดซับแสงอุลตราไวโอเลต (ยูวี) ส่งผลให้แสงยูวีทะลุชั้นบรรยากาศ
มาสูพ่ นื้ โลกได้มากขึน้ แสงยูวมี สี ว่ นท�ำให้มนุษย์เป็นมะเร็งผิวหนังและต้อหิน และยังท�ำให้พชื และสัตว์นำ�้ ขนาดเล็ก
ทีเ่ รียกว่าแพลงตอน เติบโตไม่สมบูรณ์ พิการ และเติบโตช้า ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่
นอกจากนี้แสงยูวียังเร่งการสลายตัวของโพลิเมอร์หลายชนิด ท�ำให้อุปกรณ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ห่อหุ้มด้วยโพลิเมอร์
สลายตัวเร็ว ไม่คงทน

3.2 ปัญหารูรั่วของโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์

ขณะที่โอโซนในชั้นบรรยากาศที่เราหายใจ ซึ่งเป็นโอโซนที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
โอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งเป็นโอโซนดีกลับมีปริมาณลดลง (Ozone layer depletion) เกิดปรากฏการณ์ที่
เรียกว่า “รูรั่วของโอโซน”
ปัญหารูรั่วของโอโซนนั้น เกิดในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ ซึ่งโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์นั้นมีเพียง
บางๆ เหนือพื้นที่เขตร้อนอย่างประเทศไทย แต่ความหนาของชั้นโอโซนนั้นปกติเพิ่มเป็นทวีคูณเมื่อเข้าใกล้บริเวณ
เหนือขั้วโลกทั้งสอง หน่วยที่ใช้วัดโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์นั้นเรียกกันว่า ด็อบสัน (Dobson unit: DU) ซึ่งปกติ
มีคา่ ประมาณ 260 DU เหนือประเทศไทย แต่มีค่าสูงกว่านั้นเหนือทวีปยุโรป ออสเตรเลีย หรืออเมริกาเหนือและใต้
รูรั่วโอโซนบริเวณขั้วโลกใต้ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โอโซนในชั้นสตรา
โตสเฟียร์ถูกท�ำลายปีละครั้ง ผ่านวัฏจักรคะตาไลติก (Catalytic Cycle) โดยมีสาเหตุมาจากสารประกอบซีเอฟซี
(CFCs) ซึ่งเดิมใช้กันมากในเครื่องท�ำความเย็น เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ กระป๋องสเปรย์ และการผลิต
บรรจุภัณฑ์พวกโฟม นอกจากนี้ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศชั้นสูงโดยเครื่องบินไอพ่นก็อาจมีส่วน
เกี่ยวข้องในการเกิดรูรั่วของโอโซนได้เช่นกัน

ภาพแสดงการขยายตัวของบริเวณที่มีปริมาณโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์เฉลี่ยต�่ำสุดบริเวณขั้วโลกใต้
ในเดือนตุลาคมตัง้ แต่ปี 1980 ถึง 2004 (พ.ศ.2523 - 2547) (ข้อมูลจากดาวเทียม NASA TOMS
(Total Ozone Mapping Spectrometer))
(ที่มา : http://www.environment.gov.au)
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3.3 ผลกระทบจากการตกสะสมของสารกรด
หลายๆ คนคงเคยได้ยินค�ำว่า “ฝนกรด” ซึ่งความหมายของฝนกรด คือน�้ำฝนที่มีสภาพเป็นกรดมากกว่า
สภาพน�้ำฝนในธรรมชาติซึ่งสามารถวัดได้ง่ายๆ ด้วยการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือ พีเอช (pH) ค่าพีเอชจะใช้
บอกถึงความเป็นกรดหรือเป็นด่างของสารละลายต่าง ๆ น�ำ้ ฝนในธรรมชาติซงึ่ มีกา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
ละลายอยู่จะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ๆ ของกรดคาร์บอนิค คือ มีค่าพีเอชประมาณ 5.6 การเกิดฝนกรดเกิดจากใน
บรรยากาศมีก๊าซบางชนิด ได้แก่ ออกไซด์ของซัลเฟอร์ ซึ่งมีแหล่งก�ำเนิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีก�ำมะถัน
เป็นส่วนประกอบ หรือเกิดได้จากธรรมชาติโดยการระเบิดของภูเขาไฟหรือน�้ำพุร้อนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเกิดจาก
ออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ก๊าซทั้งสองชนิดนี้เมื่อละลายอยู่ในน�้ำฝนจะมีผลท�ำให้
ค่าพีเอชของน�้ำฝนลดลงหรือมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น นอกจากสารกรดจะอยู่ในรูปของน�้ำฝนแล้วยังสามารถอยู่ใน
รูปอื่น ๆ ได้ในบรรยากาศ เช่น ก๊าซ หมอก ฝุ่นละออง และในต่างประเทศอาจอยู่ในรูปของหิมะ เราจึงเรียก
สารกรดทั้งในรูปน�้ำฝน หิมะ หมอก ฝุ่นละออง และก๊าซต่าง ๆ ว่า “สารกรดในบรรยากาศ” ซึ่งเมื่อตกลงสู่พื้นโลก
จะเรียกว่า “การตกสะสมของกรด” (Acid Deposition)
การเกิดฝนกรด

SO2

NOX

ฝนกรด

สารกรดในบรรยากาศ ถือเป็นมลพิษทางอากาศข้ามแดน (Transboundary Air Pollution)
เนื่องจากสารกรดทั้งในรูปก๊าซ และในรูปที่สารกรดรวมตัวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Aerosol) สามารถอยู่ใน
บรรยากาศได้เป็นระยะเวลานาน และถูกพัดพาไปไกลจากแหล่งก�ำเนิด ส่งผลกระทบต่อพืน้ ทีห่ ่างไกลจากแหล่ง
ก�ำเนิด สารกรดที่ถูกปล่อยจากพื้นที่อุตสาหกรรม อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ตั้งอยู่ใต้ทิศทางลมของพื้นที่
อุตสาหกรรมนัน้ ๆ ได้ นอกจากนีย้ งั พบว่าสารกรดในบรรยากาศซึง่ ถูกปล่อยจากประเทศหนึง่ สามารถก่อให้เกิด
ปัญหาการตกสะสมของกรดในอีกประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศได้เช่นกัน
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มลพิษสารกรดในบรรยากาศ นอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์แล้ว การตกสะสมของสารกรดในสิ่ง
แวดล้อม ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ผลผลิตทางการเกษตร ป่าไม้ สัตว์น�้ำและสิ่งมีชีวิตในแหล่งน�้ำ การตก
สะสมของฝนกรดในดิน จะท�ำให้เกิดการชะล้างสารอาหารในดินพวกแมกนีเซียม แคลเซียม และโพแทสเซียมออก
จากดิน ท�ำให้พชื เจริญเติบโตช้า นอกจากนี้ สารกรดในบรรยากาศยังท�ำให้ทศั นวิสยั ในการมองเห็นลดลงได้ ฝนกรด
และสารกรดในบรรยากาศยังสามารถกัดกร่อนวัสดุและสิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ โดยเฉพาะทีท่ ำ� จากหินปูนหรือหินอ่อน ส่ง
ผลกระทบต่อโบราณสถานต่าง ๆ ด้วย
ส�ำหรับประเทศไทยได้มีการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในพื้นที่ตา่ ง ๆ ของประเทศ ได้แก่
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี กาญจนบุรี เชียงใหม่ นครปฐม ชัยนาท นครราชสีมา ชลบุรี และสงขลา โดยพบว่าบาง
พื้นที่มีค่าเฉลี่ยความเป็นกรด-ด่าง ต�่ำกว่าน�้ำฝนตามธรรมชาติ โดยค่าเฉลี่ยค่าความเป็นกรดด่างของน�้ำฝนรายปีระ
หว่างปีพ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2552 แสดงดังรูป

ภาพแสดงเครื่องเก็บตัวอย่างน�้ำฝนแบบอัตโนมัติ

กราฟแสดงค่าความเป็นกรด-ด่างของน�้ำฝนในประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2552
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3.4 ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อทัศนวิสัย
ทัศนวิสยั (Visibility) คือสภาวะอากาศใกล้หรือไกลทีค่ นเราสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบตัว วันทีท่ ศั นวิสยั ดี
หมายความว่า วันที่สามารถมองเห็นภูเขา ขอบฟ้า ทุ่งหญ้า ต้นไม้ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือนได้อย่าง
ชัดเจนในเวลากลางวัน ไม่วา่ จะเป็นการท่องเทีย่ วชายทะเลหรือป่าเขา คนส่วนมากชืน่ ชอบทีจ่ ะมองไปได้ไกล มีความ
รู้สึกชื่นชมธรรมชาติ ความเบิกบานเมื่อได้เห็น มีความส�ำคัญจรรโลงจิตใจของเรา ดังนั้นการสงวนรักษาทัศนวิสัยจึง
เป็นสิ่งจ�ำเป็น
ปัญหามลพิษทางอากาศทีเ่ กิดขึน้ หลายครัง้ เป็นตัวท�ำลายทัศนวิสยั หมอกควันหรือเขม่าควันด�ำและควันขาว
หรือแม้กระทั่งฟ้าหลัว ล้วนมีที่มาจากการปล่อยสารแขวนลอยสู่บรรยากาศทั้งในรูปของก๊าซ ตลอดจนหยดน�้ำและ
ของแข็งขนาดเล็ก ด้วยเหตุนี้ ทัศนวิสัยจึงสามารถใช้เป็นเครื่องบ่งบอกระดับมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป
ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ภาพแสดงทัศนวิสัยเมืองเชียงใหม่ที่เกิดจากผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เป็นทัศนวิสัยเมื่อมีคา่ PM10 = 140 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร

เป็นทัศนวิสัยที่มีคา่ PM10 = 20 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร สังเกตดอยสุเทพด้านหลัง
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ในประเทศไทย กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการรายงานค่าทัศนวิสัย
ที่ สั ง เกตได้ จ ากสถานี ต รวจวั ด อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
ทั่วประเทศ ค่าทัศนวิสัยนี้ถือเป็นมาตรฐานและใช้
ประโยชน์ในทางการบิน ในแง่มลพิษทางอากาศ
ที่ผ่านมามีการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าทัศนวิสัยกับปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อ
พิจารณาใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ปริม าณสารแขวนลอย
ในบรรยากาศ
ภาพแสดงกระบวนการเกิดซัลเฟตแอโรซอล สารมลพิษจ�ำพวกก๊าซอย่างซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สามารถเปลี่ยนรูป
ไปเป็นแอมโมเนียมซัลเฟตที่ควบแน่นและเปลี่ยนรูปจากก๊าซเป็นอนุภาคซัลเฟตที่แขวนลอยรวมกับน�้ำในอากาศ
และมีขนาดใหญ่พอที่จะมีผลบดบังทัศนวิสัย (ที่มา William C. Malm, 1999) (7)

อย่างไรก็ดี ค่าทัศนวิสัย หรือค่าความทึบแสงได้ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้เป็นวิธีตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
อย่างง่ายส�ำหรับการควบคุมมลพิษจากแหล่งก�ำเนิด โดยได้กำ� หนดให้คา่ ความทึบแสงของกลุม่ ควันทีร่ ะบายออก
จากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่เกินร้อยละ 10 เมือ่ อ่านจากแผนภูมเิ ขม่าควันริงเกิลมานน์ (Ringelmann’s
Chart) โดยผู้อ่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมทดสอบผู้ตรวจวัดความทึบแสงของควันด้วยสายตา

ภาพแสดงการฝึกอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดความทึบแสงของควันด้วยสายตา

ภาพแผนภูมิเขม่าควันริงเกิลมานน์
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3.5 ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อภูมอิ ากาศโลก
อีกปัญหาหนึง่ ทีค่ นให้ความสนใจมากทีส่ ดุ ในช่วงนีค้ อื การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลก การเพิม่ ขึน้
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้พื้นผิวโลกและน�้ำในมหาสมุทรตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ท�ำให้มี
การคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจก
3.5.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอันเป็น
ผลจากกิจกรรมของมนุษย์ทเี่ ปลีย่ นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือโดยอ้อม เราเริม่ ได้ยนิ การกล่าวถึง
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศบ่อยขึน้ จากสภาพภูมอิ ากาศก�ำลังเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยนักวิทยาศาสตร์
เชื่อว่าการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานส�ำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วง
200 ปีทผี่ า่ นมา เป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) ในบรรยากาศเพิม่ ขึน้
ก่อให้เกิดปราฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) หรือภาวะโลกร้อน (Global warming) นอกจากนีย้ งั พบว่า
ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา (1906–2005) อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นประมาณ 0.74 องศาเซลเซียส (8)
“ปรากฏการณ์เรือนกระจก” เป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพที่เกิดขึ้นภายในเรือนกระจก
ที่ใช้ส�ำหรับปลูกพืชในประเทศเขตหนาว โดยแสงแดดสามารถส่องผ่านให้ความอบอุ่นภายในเรือนกระจกได้ แต่
กระจกสามารถสะท้อนไม่ให้ความร้อนออกไปจากเรือนกระจกได้ จึงสามารถคงอุณหภูมิภายในเรือนกระจกไม่ให้
หนาวเย็นเหมือนภายนอก ท�ำให้สามารถปลูกพืชในฤดูหนาวได้
“ก๊าซเรือนกระจก” (Greenhouse Gas)
เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ
คลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซ
เหล่านี้มีความจ�ำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิใน
บรรยากาศของโลกให้คงที่ ซึ่งหากบรรยากาศ
โลกไม่มกี า๊ ซเรือนกระจกในชัน้ บรรยากาศ ดังเช่น
ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะแล้ว จะ
ท�ำให้อณ
ุ หภูมติ อนกลางวันร้อนจัด และในตอน
กลางคืนนั้นหนาวจัด แต่เนื่องจากก๊าซเรือน
กระจกดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลาง
วัน แล้วค่อยๆ แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลา
กลางคืน ท�ำให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (9)

ภาพแสดงการเกิดปรากฏการณ์กา๊ ซเรือนกระจก
(ที่มา www.tgo.or.th)
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มีก๊าซหลายชนิดที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน และถูกจัดอยู่ในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งมีทั้งก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ก๊าซเรือนกระจกที่ส�ำคัญคือ ไอน�้ำ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน มีเทนและไนตรัสออกไซด์ สารซีเอฟซี เป็นต้น แต่กา๊ ซเรือนกระจกทีถ่ กู ควบคุมโดยพิธสี าร
เกียวโต มีเพียง 6 ชนิด ซึ่งก�ำหนดโดยหน่วยงานกลาง หรือ อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) โดยจะต้องเป็นก๊าซที่
เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (Anthropogenic greenhouse gas emission) เท่านัน้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน
(PFC) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) ทั้งนี้ ยังมีกา๊ ซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ส�ำคัญอีก
ชนิดหนึ่ง คือ สารซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon) ซึ่งใช้เป็นสารท�ำความเย็นและใช้ในการผลิตโฟม แต่
ไม่ถูกก�ำหนดในพิธีสารเกียวโต เนื่องจากเป็นสารที่ถูกจ�ำกัดการใช้ในพิธีสารมอนทรีออลแล้ว (9)

ก๊าซเรือนกระจก

แหล่งก�ำเนิดจากมนุษย์ที่ส�ำคัญ

CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6

ไอเสียรถยนต์ การเผาป่า การเผาไหม้เชือ้ เพลิงจากถ่านหิน ปิโตรเลียม
และ โรงงานอุตสาหกรรม

CH4

การขุดเจาะปิโตรเลียม การปศุสัตว์ การท�ำนา

กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เป็นตัวการที่ท�ำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้เพิ่มขึ้นในบรรยากาศ
การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน น�้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมทั้งการตัดไม้ท�ำลายป่าท�ำให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ การท�ำการเกษตรและการปศุสัตว์ปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ นอกจากนี้
กระบวนการแปรรูปอุตสาหกรรมปล่อยสารฮาโลคาร์บอน (อาทิ CFCs, HFCs, PFCs) การเพิ่มขึ้นของก๊าซ
เรือนกระจกนัน้ ส่งผลให้ชนั้ บรรยากาศมีความสามารถในการกักเก็บรังสีความร้อนได้มากขึน้ ผลทีต่ ามมาคือ
อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของชัน้ บรรยากาศทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย แต่การเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมโิ ลกนัน้ ไม่ได้เพิม่ ขึน้ เป็นเส้นตรงกับ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกทัง้ ก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดยังมีศกั ยภาพในการท�ำให้เกิดภาวะเรือน
กระจก (Global Warming Potential: GWP) ทีแ่ ตกต่างกัน ค่าศักยภาพในการท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อนนี้ ขึ้น
อยู่กับประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อนของโมเลกุล และขึ้นอยู่กับอายุของก๊าซนั้นๆ ในบรรยากาศ โดย
ระดับความสามารถท�ำให้โลกร้อนขึน้ เมือ่ เทียบกับค่าความสามารถของ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส�ำหรับก๊าซ
เรือนกระจกชนิดต่าง ๆ แสดงดังตารางต่อไปนี้
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ตารางแสดงค่าศักยภาพในการท�ำให้เกิดภาวะเรือนกระจก (GWP) ของก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ในช่วงเวลา 100 ปี
(ที่มา http://unfccc.int)

ก๊าซเรือนกระจก

อายุในชัน้ บรรยากาศ (ปี)

ศักยภาพในการท�ำให้เกิดโลกร้อน

คาร์บอนไดออกไซด์

ไม่แน่นอน

1

มีเทน

12±3

21

ไนตรัสออกไซด์

120

310

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน

1.5-264

140-11700

เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน

2,600-50,000

6500-9200

3,200

23900

ซัลเฟอร์เฮกสะฟลูออไรด์

ภาวะโลกร้อนนี้มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากอุณหภูมิของโลกโดยรวมสูงขึ้น ท�ำให้ฤดูกาล
ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ ก็จะค่อยๆ ตายลงและ
อาจสูญพันธุไ์ ปในทีส่ ดุ ส�ำหรับผลกระทบต่อมนุษย์นนั้ อุณหภูมทิ เี่ พิม่ สูงขึน้ อาจท�ำให้บางพืน้ ทีก่ ลายเป็นทะเลทราย
ประชาชนขาดแคลนอาหารและน�ำ้ ดืม่ บางพืน้ ทีป่ ระสบปัญหาน�ำ้ ท่วมหนักเนือ่ งจากฝนตกรุนแรงขึน้ น�ำ้ แข็งขัว้ โลก
และบนยอดเขาสูงละลาย ท�ำให้ปริมาณน�ำ้ ทะเลเพิม่ สูงขึน้ พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลได้รบั ผลกระทบโดยตรง อาจท�ำให้บาง
พื้นที่จมหายไปอย่างถาวร รวมทั้งท�ำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคระบาดบางชนิดได้ ดังนั้น ปัญหา
ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจึงเป็นปัญหาส�ำคัญทีม่ วลมนุษยชาติจะต้องร่วมมือกันป้องกัน และเสริมสร้าง
ความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น (9,10)
3.5.2 ผลกระทบจากฝุ่นละอองในบรรยากาศต่อภูมิอากาศโลก
จากงานวิจยั และผลการศึกษาหลายชิน้ ได้บง่ บอกว่า ฝุน่ ละอองขนาดเล็กซึง่ สามารถแขวนลอยในบรรยากาศ
ได้นาน เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้สภาวะภูมิอากาศโลกเปลี่ยนไปเช่นกัน ฝุ่นละอองเหล่านั้น เมื่อแขวนลอยอยู่ใน
อากาศก็แปรเปลีย่ นเป็นเหมือนชัน้ กัน้ ไม่ให้รงั สีความร้อนสะท้อนออกไปนอกโลก ท�ำให้อณ
ุ หภูมขิ องโลกเพิม่ ขึน้ ส่ง
ผลให้วงจรของภูมิอากาศโลกเปลี่ยนไป
ในขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มก็ประเมินว่ามลพิษที่เป็นฝุ่นขนาดเล็กและแอโรซอล สะท้อนแสง
อาทิตย์กลับสู่บรรยากาศ อาจท�ำให้อุณหภูมิของโลกต�่ำลงในอนาคต แต่ไม่ว่าแนวโน้มจะเป็นเช่นไร การที่อุณหภูมิ
โลกเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลท�ำให้ทั้งพืชและสัตว์ในระบบนิเวศต้องย้ายถิ่นอาศัย หรือจะต้องสูญพันธ์ุไป และท�ำให้
กระแสน�้ำ กระแสลม ในโลกเปลี่ยนแปลง ท�ำให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเพิ่มขึ้นและรุนแรงขึ้นได้
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4 รู้ทันปัญหามลพิษทางอากาศ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศมีความส�ำคัญเนื่องจากท�ำให้เราได้ทราบถึงคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปรอบตัวเราว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ปลอดภัยส�ำหรับใช้ในการหายใจและด�ำรงชีวิต
หรือไม่ วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศมีหลายวิธี ทั้งนี้อาจจ�ำแนกออกได้เป็นการติดตามตรวจสอบสาร
มลพิษทางอากาศด้วยวิธมี าตรฐานซึง่ ได้มกี ารทดสอบยืนยันความถูกต้องแล้ว และการติดตามตรวจสอบด้วยวิธอี นื่ ๆ

4.1 การติดตามตรวจสอบสารมลพิษในอากาศด้วยวิธีมาตรฐาน
การติดตามตรวจสอบสารมลพิษในบรรยากาศที่มีการก�ำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศนั้นจะต้องใช้
วิธีการตามที่ประกาศไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ดังรายละเอียดตามราชกิจจานุเบกษา ซึ่งโดยสาระส�ำคัญ ได้มีการก�ำหนดให้ใช้วิธีการที่เป็น
มาตรฐานสากล เช่น ใช้เครื่องวัดระบบนันดีสเปอร์ซีฟอินฟราเรดดีเทคชั่น (Non-dispersive Infrared Detection)
ส�ำหรับตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ใช้เครื่องวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน (Chemiluninescence) ส�ำหรับตรวจ
วัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊าซโอโซน ใช้เครื่องวัดระบบยูวี-ฟลูออเรสเซน (UV-Fluorescence) ส�ำหรับ
ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ใช้เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่นสเปกโตรมิเตอร์ (Atomic Absorption
Spectrometer) ส�ำหรับหาปริมาณสารตะกั่วในบรรยากาศ และใช้เครื่องวัดระบบกราวิเมตริก (Gravimetric)
ส�ำหรับฝุ่นรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) นอกจากนั้นยังสามารถใช้วิธีอื่นซึ่งกรมควบคุมมลพิษให้
ความเห็นชอบได้
ส�ำหรับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ มีวิธีการเก็บตัวอย่าง การตรวจวัด และเครื่องมือ
ตรวจวิเคราะห์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2550) โดยใช้ถังเก็บตัวอย่าง
อากาศ (Canister) แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเครื่องก๊าซโครมาโตกราฟี (GC
และ GC/MS) ตามวิธีการที่องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาก�ำหนด ส�ำหรับวิธีการตรวจวัด
สารมลพิษทางอากาศด้วยวิธีมาตรฐาน สามารถสืบค้นได้จากเวปไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)
จากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและราชกิจจานุเบกษา

ภาพแสดงองค์ประกอบของการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
โดยใช้เครื่องตรวจวัดระบบนันดีสเปอร์ซีฟอินฟราเรดดีเทคชั่น
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ภาพแสดงลักษณะภายนอก
และภายในของเครื่องวัดก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์โดยใช้เครื่อง
ตรวจวัดระบบนันดีสเปอร์ซีฟ
อินฟราเรดดีเทคชั่น

4.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศด้วยวิธีอื่นๆ
การติดตามตรวจสอบสารมลพิษในอากาศ สามารถด�ำเนินการด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งหากจะน�ำค่าที่ได้มาเปรียบ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน จะต้องมีการรับรองเทียบเคียงวิธกี ารนัน้ ๆ กับวิธมี าตรฐาน ตัวอย่างวิธกี ารติดตามตรวจสอบ
ที่อาจน�ำมาประยุกต์ใช้ในอนาคต ได้แก่
4.2.1 วิธีตรวจวัดโดยผ่านเส้นทางเปิด (Open Path) หรือปิด (Close Path)
วิ ธี ต รวจวั ด โดยผ่ า นเส้ น ทางเปิ ด ที่ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น ในการตรวจวั ด มลพิ ษ ทางอากาศ คื อ FT-IR
(Fourier Transform Infrared Spectrometer) และ DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy)
แต่อุปกรณ์ทั้งสองวิธีมีราคาสูง สามารถตรวจวัดได้ดีเฉพาะในช่วงที่ก๊าซค่าความเข้มข้นสูง เช่น กรณีก๊าซรั่วไหล
จึงเหมาะส�ำหรับใช้ในการเฝ้าระวัง แต่ยังไม่สามารถใช้เปรียบเทียบกับวิธีการมาตรฐานได้

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ที่องค์กรเอกชนทดลองใช้ตรวจวัด
คุณภาพอากาศที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็น Argos UV
DOAS รุ่น HR2000 สามารถตรวจวัดก๊าซได้ 12 ชนิด ได้แก่
ก๊าซในกลุ่ม BTEX (รวมทั้งสิ้น 6 ชนิด), SO2, O3, Hg, Cl2,
NH3 และ 1-3 Butadiene ซึ่งมักใช้ส�ำหรับตรวจสอบ
การรั่วไหลในขั้นต้นเท่านั้น

เทคโนโลยี DOAS เป็นวิธที สี่ ามารถตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซทีม่ ปี ริมาณน้อย ๆ ในบรรยากาศ (Trace gases)
โดยค�ำนวณค่าความเข้มข้นของก๊าซทีม่ สี มบัตดิ ดู กลืนรังสีทคี่ วามยาวคลืน่ จ�ำเพาะจากปริมาณรังสีทถี่ กู ดูดกลืนไป โดยทัว่ ไป
ต้องมีการปล่อยรังสีช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นถึงช่วงรังสียูวี UV แต่เดิมใช้หลอดไฟ Xenon-arc แต่ปัจจุบัน
มีการพัฒนาให้สามารถใช้แสงอาทิตย์หรือแสงทั่วไปเป็นแหล่งก�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
คุณภำพอำกำศในบำงสถำนที่ อีกทัง้ ยังมีคำ่ ใช้จำ่ ยสูง
ในกำรซ่ อ มแซมดู แ ลและบ� ำ รุ ง รั ก ษำเครื่ อ งมื อ
ท�ำให้เป็นข้อจ�ำกัดในกำรน�ำไปใช้เพือ่ เฝ้ำระวังปัญหำ
มลพิษทำงอำกำศในพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ซึ่งไม่มี
กระแสไฟฟ้ำเข้ำถึงได้สะดวก ดังนั้น จึงมีกำรพัฒนำ
วิธีกำรทำงเลือกในกำรเก็บตัวอย่ำงสำรมลพิษใน
อำกำศ โดยใช้วธิ กี ำรเก็บตัวอย่ำงอำกำศแบบพำสซีฟ
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
ในงำนวิจยั และพัฒนำส�ำหรับตรวจวัดก๊ำซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน แต่ใน
ปัจจุบันได้มีนักวิจัยไทยในหลำยมหำวิทยำลัยได้
ริเริ่มพัฒนำชุดอุปกรณ์ที่ผลิตเอง และอยู่ระหว่ำง
ทดสอบกำรใช้งำนเทียบกับวิธีกำรมำตรฐำน เพื่อใน
อนำคตเรำอำจจะสำมำรถน�ำวิธีกำรตรวจวัดที่รำคำ
ประหยัดนี้ไปใช้เฝ้ำระวังปัญหำมลพิษทำงอำกำศใน
ชุมชนต่ำงๆ ทั่วประเทศได้
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ภำพแสดงอุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงอำกำศแบบ Passive sampling
ยี่ห้อ Ogawa (ที่มำ: Ogawa & Company, 1998)

ภำพแสดงอุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงอำกำศ
แบบ Passive sampling ที่พัฒนำขึ้นโดยนักวิจัยไทย
จำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร

4.3 ระบบเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศไทยจัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
1) ติดตามตรวจสอบสภาพปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตา่ งๆ ของประเทศไทย 2) เพื่อเฝ้าระวังสภาพ
ปัญหาและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตา่ งๆ อันจะเป็นข้อมูลส�ำคัญที่จะน�ำไปใช้ใน
การก�ำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหา การลดและป้องกันปัญหาทีเ่ กิดขึน้ หรืออาจจะเกิดขึน้ และใช้เป็น
ข้อมูลในการประเมินผลการด�ำเนินงานและคาดการณ์สภาพการเปลีย่ นแปลงของคุณภาพอากาศในบรรยากาศทีเ่ กิดขึน้
โดยได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2520 เป็นต้นมา
ระบบเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศไทย ซึง่ ด�ำเนินการโดย
กรมควบคุมมลพิษ แบ่งเป็น 2 ส่วน
1. สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Monitoring Stations)
ประกอบด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบกึ่งถาวร (สามารถเคลื่อนย้ายได้ถา้ จ�ำเป็น) และหน่วยตรวจ
วัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) โดยติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลไปยังกรมควบคุมมลพิษ
2. ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เดิมมีซอฟท์แวร์หลัก คือ AIRVIRO ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากรัฐบาลสวีเดน
และในปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาซอฟท์แวร์ขนึ้ เองภายในประเทศเพือ่ ให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึน้ สามารถใช้เรียก
ข้อมูลหรือ ระบบฐานข้อมูล ทางภูมศิ าสตร์และแหล่งก�ำเนิดมลพิษ และแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์สำ� หรับประเมินการ
แพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศ โดยมีศูนย์ควบคุมส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร
ซึ่ ง มี ก ลไกการประมวลข้ อ มู ล ทั้ ง หมดด้ ว ย AIRVIRO
และใช้ ก ารควบคุ ม ผ่ า นระบบโทรศั พ ท์ เรี ย กข้ อ มู ล
จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ตั้งอยู่ ในที่ต่าง ๆ
ทั่วประเทศไทย จ�ำนวน 57 แห่ง (ข้อมูล ณ ปี 2553)
รวมทั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาอีก
5 แห่ง เพื่อท�ำให้ทราบสถานการณ์คุณภาพอากาศและ
ภาวะมลพิษทางอากาศในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
(Real-time Monitoring) และสามารถใช้ พ ยากรณ์
สถานการณ์ภาวะมลพิษได้ในระดับหนึ่ง

ภาพสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
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4.4 รายละเอียดของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
โครงสร้างของสถานีฯ เป็นตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดโดยประมาณกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2.4 เมตร
ตั้งอยู่บนฐานคอนกรีตขนาดประมาณกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร
สถานีฯ ที่ท�ำการติดตั้งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชน ซึ่งจะอยู่หา่ งจาก
ถนนหลักประมาณ 50 เมตร ขึน้ ไปเพือ่ ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืน้ ทีท่ วั่ ไปหรือเป็นตัวแทนของพืน้ ทีท่ เี่ ป็นแหล่ง
ที่พักอาศัย และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศริมเส้นทางจราจร (Road Side) อยู่ริมถนนหรือห่างจากถนนหลัก
ไม่เกิน 10 เมตร เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศของพื้นที่ริมถนน

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในชุมชน

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ริมเส้นทางจราจร
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• พื้นที่ที่ใช้ติดตั้งสถานีฯ (เฉพาะสถานีฯ ในชุมชน) ต้องเป็นพื้นที่เปิด หรือ ค่อนข้างโล่ง
• พื้นที่ข้างสถานีฯ จะติดตั้งเสาส�ำหรับติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีความสูง
ประมาณ 10 เมตร คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ จ�ำนวน 2 เครื่อง และอาจจะติดตั้งรั้วโดยรอบสถานีฯ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ โดยตรวจวัดสภาพอากาศด้านอุตุนิยมวิทยาดังต่อไปนี้
o ความเร็วของกระแสลม
o ทิศทางของกระแสลม
o อุณหภูมิของอากาศ
o ปริมาณการแผ่รังสีของแสงจากดวงอาทิตย์ และแหล่งอื่นๆ
o ความดันของบรรยากาศ
o ปริมาณน�้ำฝน
• การก่อสร้างสถานีฯ และการติดตัง้ เครือ่ งตรวจวัดคุณภาพอากาศและอุปกรณ์ จะด�ำเนินการโดยบริษทั ทีป่ รึกษา
ที่มีความช�ำนาญเป็นพิเศษ และต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดในการก่อสร้าง โดยได้รับการรับรองจากวิศวกรอย่าง
ถูกต้อง
• บนหลังคาสถานีฯ จะติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ จ�ำนวน 1-2 เครื่อง อุปกรณ์ชักตัวอย่าง
อากาศ (Sampling probe) เครื่องวัดปริมาณน�้ำฝน และไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียง (มีบางสถานี) โดย
มีความสูงเฉลี่ยจากพื้นหลังคาสถานีฯ ประมาณ 1.5 เมตร
• ภายในสถานีฯ มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและอุปกรณ์ เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศทาง
อุตุนิยมวิทยา เครื่องวัดระดับเสียง(มีบางสถานี) และเครื่องวิเคราะห์รวมถึงบันทึกผลการตรวจวัดฯ ซึ่งมีระบบ
การท�ำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งภายในสถานีฯ ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการท�ำงานของเครื่องมือ
ตามค�ำแนะน�ำจากผู้ผลิต
• สารมลพิษในบรรยากาศที่ท�ำการตรวจวัดฯ ประจ�ำสถานีฯ ประกอบด้วย
o ฝุ่นละออง ได้แก่
		
● ฝุ่นละอองขนาดใหญ่ตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา (TSP) โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างแบบกึ่งอัต
โนมัติชนิดไฮโวลุม (High Volume Air Sampler)
		
● ฝุน
่ ละอองขนาดเล็กตัง้ แต่ 10 ไมครอนลงมา โดยใช้เครือ่ งเก็บตัวอย่าง PM10 แบบกึง่ อัตโนมัติ
ชนิดไฮโวลุม หรือ เครือ่ งเก็บตัวอย่าง PM10 แบบอัตโนมัตชิ นิดรังสีเบต้า หรือ ชนิดทีออม (Tapered Element
Oscillating Microbalance: TEOM)
		
● ฝุ่นละอองขนาดเล็กตั้งแต่ 2.5 ไมครอนลงมา (PM2.5) โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างแบบ
อัตโนมัติ หรือ กึ่งอัตโนมัติ
o ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างแบบอัตโนมัติ
o ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างแบบอัตโนมัติ
o ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO NO2 NOx) โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างแบบอัตโนมัติ
o ก๊าซไฮโดรคาร์บอน โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างแบบอัตโนมัติ
o ก๊าซโอโซน โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างแบบอัตโนมัติ
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ภาพแสดงเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองแบบ High Volume Air Sampler ส�ำหรับเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองชนิด TSP (ซ้าย)
และ PM10 (กลาง) แบบกึ่งอัตโนมัติ และการติดตั้งบริเวณริมถนน (ขวา)

ภาพแสดงเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ติดตั้งภายในสถานีฯ ในภาพประกอบด้วยเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนชนิดรังสีเบต้า และเครื่องวัดปริมาณก๊าซในบรรยากาศ

ภาพแสดงเครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาซึ่งติดตั้งที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภาพซ้ายคือ อุปกรณ์วัดความเร็ว และ
ทิศทางลม ภาพขวาคือ อุปกรณ์วัดปริมาณน�้ำฝน(ซ้าย) ท่อชักตัวอย่างอากาศ อุปกรณ์วัดความชื้น อุณหภูมิ และความดัน
บรรยากาศ (ขวา)
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4.5 ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของ
ประชาชนทัว่ ไป เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รบั ทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพืน้ ที่
ว่าอยู่ในระดับใด มีผลต่อสุขภาพหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูปแบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลาย
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลยเซีย และประเทศไทย เป็นต้น
ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย ค�ำนวณโดยเทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปของสารมลพิษทางอากาศ 5 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1
ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่ค�ำนวณได้ของสารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด
จะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือตั้งแต่ 0 ถึง มากกว่า 300 ซึ่งแต่ละระดับจะใช้
สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย (ดังภาพ) โดยดัชนีคณ
ุ ภาพอากาศ 100 จะมีคา่
เทียบเท่ากับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดง
ว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีคา่ เกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนัน้ จะเริม่ มีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
สัญลักษณ์

AQI

ความหมาย

สีที่ใช้

แนวทางการป้องกันผลกระทบ

0 - 50

คุณภาพดี

ฟ้า

ไม่มีผลต่อสุขภาพ

51 - 100

คุณภาพปานกลาง

เขียว

ไม่มีผลต่อสุขภาพ

101 - 200

มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

201 -300

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพมาก

ส้ม

ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรม
ภายนอกอาคาร บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและ
ผู้สูงอายุ ควรจ�ำกัดการออกก�ำลังภายนอกอาคาร

> 300

อันตราย

แดง

บุคคลทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการออกก�ำลังภายนอกอาคาร
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
ควรอยู่ภายในอาคาร

ผูป้ ว่ ยโรคทางเดินหายใจ ควรหลีกเลีย่ งการออกก�ำลังกาย
เหลือง ภายนอกอาคาร บุคคลทัว่ ไป โดยเฉพาะเด็กและผูส้ งู อายุ
ไม่ควรท�ำกิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานาน

ภาพแสดงเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศส�ำหรับประเทศไทย
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4.6 จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เป็นจอแสดงผลที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศที่ได้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ติดตั้งอยู่ตามบริเวณต่างๆ และเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบ
คุณภาพอากาศต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพืน้ ที่ โดยข้อมูลจะถูกรายงานผลเป็นค่าตรวจวัดรายพารามิเตอร์
หรือรายงานเป็นค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เพื่อให้งา่ ยต่อความเข้าใจของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่ที่
จอแสดงผลติดตั้งอยู่ จอแสดงผลนี้จะรายงานผลข้อมูลคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดเป็นรายชั่วโมง แยกตาม
รายพารามิเตอร์ โดยจะมีการหมุนเวียนการแสดงผลการตรวจวัดของแต่ละสถานีตามช่วงเวลาที่ก�ำหนด
การท�ำงานของจอแสดงผล
1. ข้อมูลคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากสถานีตรวจวัดต่างๆ
ถูกดึงผ่านระบบสื่อสาร
2. ข้อมูลจากสถานีเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลเพื่อประมวลผล
3. ค�ำนวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษเป็นค่าดัชนีคุณภาพอากาศ
ถูกส่งผ่านระบบสื่อสาร
4. ค่าดัชนีคุณภาพอากาศถูกส่งไปยังจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และน�ำเสนอในรูปแบบที่ความสวยงามและง่ายต่อความเข้าใจ

ภาพแสดงตัวอย่างจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
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5 เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
ในการประเมินการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศเพือ่ ดูผลกระทบของมลพิษและทิศทางสูผ่ รู้ บั และสิง่
แวดล้อมนั้น การใช้โมเดล หรือ แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นเครื่องมือส�ำคัญอย่าง
หนึ่งที่ควรน�ำมาใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพอากาศที่ใช้อธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของระบบภาวะมลพิษ
อากาศทั้งสามส่วนคือ แหล่งก�ำเนิดสารมลพิษ อากาศหรือบรรยากาศ และผู้รับผลเสียหรือผลกระทบ ซึ่งในการจัด
ท�ำแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ นอกจากจะใช้ข้อมูลปริมาณก๊าซและฝุ่นละอองจากการตรวจวัดด้วยเครื่องมือซึ่ง
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลแล้ว จ�ำเป็นต้องมีองค์ประกอบทางด้านอุตุนิยมวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น
ทิศทางและความเร็วลม ความชื้นในบรรยากาศ อุณหภูมิบรรยากาศ ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ เป็นต้น

5.1 การแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ

การแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศนั้น มีตัวก�ำหนดส�ำคัญคือปัจจัยที่เรียกว่า ‘เสถียรภาพของ
บรรยากาศ’ (Atmospheric stability) ความหมายคือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามความสูง ซึ่งโดยปกติ
อากาศเย็นลงเมื่อห่างพื้นดินสูงขึ้นไป เว้นแต่เมื่อได้รับความร้อนจากกระบวนการแผ่รังสีโดยสภาพภูมิประเทศที่
ดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย์ แล้วคายความร้อนออกมาด้วยอัตราต่างๆ กัน หรือเกิดจากอิทธิพลของความกดอากาศ
ตัวอย่างของอิทธิพลของเสถียรภาพของบรรยากาศต่อการ
แพร่กระจายมลพิษจากปากปล่องแสดงดังภาพด้านขวา
สังเกตรูปทรงของพวยอากาศสัมพัทธ์กับความสูงของ
ปล่องกับการลดลงหรือเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมติ ามความสูง
ที่ระดับต่างๆ กัน ตามเส้นกราฟด้านซ้ายมือ
ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามความสูงตามกราฟ
(ซ้าย) แกนนอนคืออุณหภูมิ แกนตั้งคือความสูง เสถียรภาพของ
บรรยากาศก�ำหนดรูปร่างของมลพิษทีอ่ อกจากปากปล่อง (ขวา) ซึง่
บ่งบอกการแพร่กระจายมลพิษ กรณีที่มักเป็นปัญหาคือ ข้อ (e)
ฟูมิเกชั่น (Fumigation) (ภาพจาก T.K. Oke, Boundary Layer
Climate,1987)

ตัวอย่างเช่น ในฤดูหนาวของประเทศไทย ปกติ
จะมีสภาพความกดอากาศสูงแผ่ก�ำลังมาจากผืนทวีป
เอเชียทางใต้ของจีน อิทธิพลนี้ท�ำให้อากาศเย็นปกคลุม
หุบเขาซึ่งภายในมักมีอากาศอุ่นกว่า เนื่องจากการกักเก็บความร้อนจากช่วงกลางวันของหุบเขา หากมีแหล่งก�ำเนิด
มลพิษภายในหุบเขา สารมลพิษจะไม่สามารถฟุง้ กระจายออกไปนอกพืน้ ทีเ่ นือ่ งจากถูกอากาศเย็นเหนือหุบเขากดทับเอาไว้
ท�ำให้สารมลพิษสะสมจนมีความเข้มข้นสูงและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืช สัตว์ทอี่ าศัยอยูใ่ ต้ลม ภายในบริเวณเดียวกัน
ดังเหตุการณ์ทปี่ รากฏรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ปัญหาหมอกควันและไฟป่าทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหามลพิษในแอ่ง
เชียงใหม่-ล�ำพูน หรือแม้แต่การทีม่ ลพิษไม่สามารถแพร่กระจายในช่วงฤดูหนาวในพืน้ ทีจ่ งั หวัดแม่ฮอ่ งสอน เช่น เมือ่ มี
การเผาในที่โล่งในฤดูหนาวก็มักจะเห็นว่า กลุ่มควันไม่ฟุ้งกระจาย และสะสมเรี่ยอยู่ที่พื้น เมื่อตรวจวัดปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กพบว่ามีปริมาณสูงต่อเนื่องหลายวัน
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ภำพแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเปลีย่ นแปลง
อุณหภูมติ ำมระดับควำมสูง กับกำรกระจำยตัวของ
ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กรณีเกิดขึน้ ทีโ่ รงไฟฟ้ำ
แม่เมำะ จังหวัดล�ำปำง

สภำวะทีเ่ ป็นปัญหำส�ำหรับมลพิษทำงอำกำศทีบ่ อ่ ยครัง้ ต้องใช้โมเดลหรือแบบจ�ำลองคณิตศำสตร์เข้ำมำช่วย
คือ กรณีเมือ่ เกิดสภำพทีเ่ รียกว่ำ “ฟูมเิ กชัน่ ” (Fumigation) ซึง่ ปัญหำมลพิษทำงอำกำศเกิดจำกควำมแตกต่ำงของ
เสถียรภำพของบรรยำกำศเหนือผิวดินทีต่ ำ่ งกันเนือ่ งจำกสมบัตกิ ำรดูดกลืนและคำยควำมร้อนทีแ่ ตกต่ำงกันของพืน้ ผิว
ที่แตกต่ำงกัน ตัวอย่ำงเช่น กรณีที่มีโรงงำนอยู่รอบเขตเมือง ปล่องโรงงำนที่อยู่เหนือลมระบำย ปล่อยสำรมลพิษ
ควำมเข้มข้นสูงที่ลอยอยู่ในสภำพบรรยำกำศเสถียร (Fanning) เนื่องจำกอำกำศในเมืองมักจะอุ่นกว่ำอำกำศ
รอบนอกเมือง ลมจึงพัดพำมลพิษจำกนอกเมืองเข้ำในเมือง เป็นผลให้เกิดสภำพฟูมิเกชั่นขึ้น เนื่องจำกสำรมลพิษ
ถูกดึงลงสูพ่ นื้ ดินในเขตเมืองซึง่ มีอณ
ุ หภูมสิ งู กว่ำ สำรมลพิษยังรวมตัวกับกำรระบำยมลพิษจำกปล่องโรงงำนทีอ่ ยูท่ ำงใต้ลม
เนือ่ งจำกอำกำศนอกเมืองทีเ่ ย็นด้ำนล่ำง สำรมลพิษอำจจะไม่ตกสูพ่ นื้ ดินทันทีและเกิดกำรแพร่กระจำยแบบ Lofting ดังภำพ
ทิิศทางลม
การแพรเปนรูปพัด (ในแนวระนาบ)

มลพิษจากในเมือง

การแพรแบบฟูมิเกชั่น
การแพรแบบลอฟทิ่ง

ชนบทนอกเมือง

ในเมือง

พื้นที่ชนบท

ภำพแสดงปัญหำมลพิษทำงอำกำศเกิดจำกควำมแตกต่ำงของเสถียรภำพของบรรยำกำศเหนือผิวดินทีต่ ำ่ งกันระหว่ำงชำนเมืองกับตัวเมือง
สัมพันธ์กบั ทีต่ งั้ ของแหล่งก�ำเนิดมลพิษ (ดัดแปลงจำก T.K. Oke, Boundary Layer Climate, 1987)

ในอีกบำงกรณี สภำวะฟูมเิ กชัน่ ก็อำจเกิดขึน้ ทีบ่ ริเวณชำยฝัง่ ทะเล ทัง้ นีเ้ ป็นเพรำะควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิ
ผิวน�้ำทะเลที่มีสมบัติกำรดูดกลืนและคำยควำมร้อนได้ช้ำกว่ำพื้นดิน ดังตัวอย่ำงในภำพด้ำนล่ำง ในเวลำเช้ำที่ลมพัด
เข้ำหำฝั่งเนื่องจำกพื้นดินร้อนขึ้นได้เร็วกว่ำพื้นน�้ำ ท�ำให้เกิดลมทะเล นอกจำกจะเกิดลมทะเลแล้วยังท�ำให้เกิดควำม
ไม่มีเสถียรภำพของบรรยำกำศเหนือพื้นดินใต้ลม สภำพฟูมิเกชั่นจึงเกิดขึ้นเมื่อสำรมลพิษจำกปล่องโรงงำนที่ตั้งอยู่
ตรงชำยฝั่งทะเลลอยอยู่ด้วยควำมเข้มข้นสูงในระดับปำกปล่อง และถูกพัดพำเข้ำสู่ฝั่ง เมื่อมำปะทะกับรอยต่อช่วง
ที่เกิดกำรแปรผกผันของอุณหภูมิตำมควำมสูงท�ำให้เกิดสภำวะฟูมิเกชั่น ส่งผลให้สำรมลพิษถูกดึงลงสู่พื้นดินด้วย
ควำมเข้มข้นที่สูงและอำจเป็นอันตรำยต่อผู้ที่อำศัยลึกเข้ำมำในชำยฝั่งได้
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กำแพงของควัน
ทิศทางลม กลุมควันดานบน การแพรเปนรูปพัด

การแพรแบบลูป
การแพรแบบฟูมิเกชั่น

พื้นน้ำ

พื้นดิน

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

5.2 โมเดลที่ใช้ท�านายมลพิษทางอากาศ

แบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์หรือโมเดลที่ใช้ท�ำนำยมลพิษในขณะที่มีกำรแพร่กระจำยในบรรยำกำศนั้น
มีควำมเกี่ยวข้องกับสภำพอำกำศหรือที่เรียกว่ำ อุตุนิยมวิทยำของมลพิษทำงอำกำศโดยตรง ปัจจัยหลักๆ ได้แก่
ควำมเร็วลม ทิศทำงลม อุณหภูมิ ควำมชื้น รังสีแสงอำทิตย์ ปัจจัยเหล่ำนี้เป็นตัวก�ำหนดทิศทำงกำรแพร่กระจำย
ควำมเข้มข้น และควำมเร็วในกำรเปลีย่ นรูปของสำรมลพิษทำงอำกำศ เช่น ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เปลีย่ นเป็นซัลเฟต
หรือฝนกรด หรือก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ท�ำปฏิกิริยำรวมตัวกับสำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำยกลำยเป็นก๊ำซโอโซน
ซึ่งต้องอำศัยรังสีแสงอำทิตย์

ภำพแสดงแบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์แสดงกำรกระจำยตัวของก๊ำซโอโซนในชั้นบรรยำกำศโทรโพสเฟียร์ที่เกิดจำก
มวลอำกำศพัดพำสำรตั้งต้นท�ำปฏิกิริยำและส่งผ่ำนมลพิษข้ำมมหำสมุทรจำกทวีปเอเชีย (ฝังซ้ำยของภำพ) ไปยัง
ทวีปอเมริกำเหนือ (ฝัง ขวำของภำพ) ในช่วงระหว่ำงวันที่ 21 – 22 เมษำยน ปี ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2548) ทีค่ ำ� นวณโดย
แบบจ�ำลอง CMAQ (Community Multiscale Air Quality Model) ในภำพจะเห็นควำมสัมพันธ์ของสภำพ
อุตุนิยมวิทยำกับกำรแพร่กระจำยมลพิษ (ภำพจำก Adel Hanna, CMAS Center)
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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
และควำมเข้มข้นพืน้ หลัง (Background pollutant concentration) ของสำรมลพิษในพืน้ ที่ จำกนัน้ เป็นกำรน�ำเข้ำ
ข้อมูลและใช้โปรแกรมคณิตศำสตร์เพือ่ ประมวลผล ผลลัพธ์ทไี่ ด้จงึ ถูกน�ำไปวิเครำะห์ ก่อนทีจ่ ะอธิบำยและให้คำ� ตอบ
ที่ต้องกำร

6 วิกÄติการณ์อากาศพิษรอบโลก

ในอดีตที่ผ่ำนมำ ได้เกิดผลกระทบจำกปัญหำมลพิษทำงอำกำศในหลำย ๆ ประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
มลพิษทำงอำกำศจำกกำรกระท�ำของมนุษย์ เช่น ในประเทศที่มีกำรพัฒนำทำงด้ำนอุตสำหกรรมและกำรคมนำคม
อย่ำงรวดเร็ว ท�ำให้มีกำรปล่อยมลพิษจ�ำนวนมำกสู่สิ่งแวดล้อม โดยในระยะแรก ๆ ยังไม่มีกำรควบคุมกำรระบำย
มลพิษก่อนปล่อยสูส่ งิ่ แวดล้อม ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของมนุษย์ ทัศนวิสัย สิ่งก่อสร้ำง ระบบนิเวศน์
และผลผลิตทำงกำรเกษตร ซึง่ เหตุกำรณ์มลพิษทำงอำกำศทีส่ ง่ ผลกระทบอย่ำงรุนแรงทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ลอนดอนสม็อค
ลอสแองเจิลลิสโฟโตเคมิคอลสม็อค ปัญหำผลกระทบจำกฝนกรด และปัญหำมลพิษในประเทศอุตสำหกรรมอย่ำง
ประเทศจีน นอกจำกนี้ยังมีปัญหำมลพิษทำงอำกำศจำกเหตุกำรณ์ธรรมชำติ เช่น กรณีกำรระเบิดของภูเขำไฟใน
ประเทศไอซ์แลนด์ หรือกำรเกิดไฟป่ำในรัสเซีย ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้ำง จึงได้
รวบรวมไว้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำเพือ่ ให้เกิดควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงปัญหำ เพือ่ เป็นแนวทำงในกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง
และแก้ไขปัญหำเหล่ำนี้ที่อำจเกิดขึ้นได้ในประเทศเรำได้เช่นกัน
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6.1 ลอนดอน สมçอค (London smog)
สม็อค (Smog) คือค�ำเชือ่ มระหว่ำงค�ำว่ำสโมค (Smoke/ควัน) และฟอก (Fog/หมอก) ในภำษำอังกฤษ
เนือ่ งจำกกำรเกิดสม็อคจะเกิดขึน้ เมือ่ มีกำรปล่อยมลพิษและผลจำกสภำพอำกำศท�ำให้เกิดมลพิษทำงอำกำศในรูปของ
หมอกมลพิษปกคลุมในพืน้ ทีท่ รี่ บั ผลกระทบ

ในระยะแรกทีก่ รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีกำรใช้เชือ้ เพลิงจำกไม้ และต่อมำได้เปลีย่ นมำใช้ถำ่ นหินเป็นเชือ้
เพลิงในภำคอุตสำหกรรม โดยยังไม่มกี ำรควบคุมกำรปล่อยมลพิษ ในช่วงดังกล่ำวมีรำยงำนว่ำเกิดปัญหำผลกระทบจำก
ฝุน่ ทีเ่ รียกว่ำเถ้ำด�ำ (Black soot) ซึง่ เกิดจำกกำรเผำไหม้ถำ่ นหิน ท�ำควำมสกปรกให้กบั สิง่ ก่อสร้ำงส�ำคัญ ๆ เช่น โบสถ์
เซนต์ปอล (St. Paul’s) และอำคำรต่ำง ๆ โดยพบว่ำต้องท�ำกำรทำสีอำคำรใหม่ทกุ 3 ปี เนือ่ งจำกกำรสะสมของฝุน่ บน
ผนังอำคำรเหล่ำนัน้
ในปี ค.ศ. 1873 (พ.ศ. 2416) มีรำยงำนว่ำประชำชนในกรุงลอนดอน เสียชีวติ มำกถึง 268 คนจำกโรคทีเ่ กีย่ ว
กับปอดอันเนือ่ งจำกหมอกควันซึง่ ขณะนัน้ ยังไม่มกี ำรศึกษำสำเหตุ หลังจำกนัน้ ในเดือนมกรำคมปีถดั มำ ประชำชน 592
คนในเมืองแมนเชสเตอร์และเซลฟอร์ด เสียชีวติ จำกปัญหำมลพิษทำงอำกำศ
ในศตวรรษที่ 19 มีกำรออกกฎหมำยควบคุมกำรปล่อยมลพิษทีเ่ รียกว่ำ “Smoke abatement laws” แต่
กำรบังคับใช้ยงั ไม่มปี ระสิทธิภำพเนือ่ งจำกยังขำดแคลนเทคโนโลยีในกำรควบคุมและก�ำจัดมลพิษทีม่ ปี ระสิทธิภำพ โดย
พบว่ำเกิดปัญหำหมอกควันปกคลุมเมืองบ่อยครัง้
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จนกระทัง่ ในเดือนธันวำคมปี ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) เกิดเหตุกำรณ์หมอกควันปกคลุมเมืองลอนดอนเป็น
เวลำ 5 วันโดย 10 วันให้หลังมีคนตำยถึง 4,000 คนจำกอำกำรหอบหืดและโรคเกีย่ วกับหัวใจ และในเดือนมกรำคมปี
ค.ศ. 1956 (พ.ศ. 2499) เกิดหมอกควันปกคลุมเมืองอีกครัง้ และมีคนตำย 1,000 คน
ในปีเดียวกันกฎหมำยอำกำศสะอำด (Clean Air Act) ได้ผำ่ นควำมเห็นชอบของรัฐสภำ และพบว่ำปัญหำ
มลพิษดังกล่ำวเกิดจำกกำรใช้ถำ่ นหินคุณภำพต�ำ่ เพือ่ ผลิตไฟฟ้ำส�ำหรับเครือ่ งท�ำควำมร้อนในช่วงฤดูหนำว ท�ำให้เกิด
กำรออกกฎหมำยควบคุมกำรปล่อยควันจำกกำรเผำถ่ำนหินดังกล่ำวและได้กำ� หนดให้ใช้ถำ่ นหินคุณภำพดีมำเป็นเชือ้
เพลิงทดแทน ท�ำให้สถำนกำรณ์คณ
ุ ภำพอำกำศดีขนึ้
นอกจำกเหตุกำรณ์ในประเทศอังกฤษแล้วยังพบรำยงำนในลักษณะเดียวกันในประเทศอืน่ ๆ เช่น ในเดือน
ธันวำคมปี ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) ในประเทศเบลเยีย่ ม เกิดหมอกควันปกคลุมเป็นเวลำ 3 วัน ท�ำให้ประชำชนหลำย
ร้อยคนเจ็บป่วยและ 60 คนเสียชีวติ ในปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) เมืองโดนอร่ำ รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ซึง่ ท�ำเหมืองและโรงงำนเคมี เกิดหมอกปกคลุม 4 วัน ประชำชน 7,000 คนป่วยและ 20 คนเสียชีวติ และหลังจำกผ่ำน
เหตุกำรณ์ไป 10 ปี พบว่ำคนทีเ่ คยป่วยมีกำรป่วยและเสียชีวติ โดยเฉลีย่ สูงกว่ำคนเมืองอืน่ ๆ (2, 11,12)

6.2 ลอสแองเจิลลิส โฟโตเคมิคอล สมçอค (Los Angeles Photochemical Smog)
ปัญหำมลพิษทำงอำกำศในเมืองลอสแองเจิลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกำ เกิดขึน้ ในช่วงทีม่ กี ำรพัฒนำทำงด้ำน
อุตสำหกรรมอย่ำงรวดเร็วในช่วงสงครำมโลกครัง้ ทีส่ อง โดยพบมลพิษทีก่ อ่ ให้เกิดกำรระคำยเคืองตำ และส่งผลต่อ
ทัศนวิสยั มีรำยงำนว่ำในช่วงปี ค.ศ. 1932-1937 (พ.ศ. 2475-2480) ในเมืองลอสแองเจิลลิสมีจำ� นวนวันทีม่ ที ศั นวิสยั
ทีด่ ซี งึ่ มองเห็นได้ไกลมำกกว่ำ 35 ไมล์ คิดเป็น 21 % ของจ�ำนวนวันทัง้ หมดในฤดูรอ้ น แต่ลดจ�ำนวนวันเหลือเพียง
0.2 % ในช่วงปี ค.ศ. 1943-1947 (พ.ศ. 2486-2490)
โฟโตเคมิคอลสม็อค มักเกิดในเมืองใหญ่ๆ ทีม่ กี ำรจรำจรหนำแน่น และมีปริมำณมลพิษทำงอำกำศสูง ส่งผล
ต่อระบบทำงเดินหำยใจ และท�ำให้ทศั นวิสยั ในกำรมองเห็นลดลง ซึง่ เหตุกำรณ์นเี้ กิดหลำยครัง้ ในหลำยประเทศ เช่น
อเมริกำ เม็กซิโก บรำซิล รวมถึงประเทศไทยด้วย
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ภำพแสดงปัญหำทัศนวิสัยจำกกำรเกิดโฟโตเคมิคอล
สม็อค ในเมืองลอสแองเจิลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกำ
(ที่มำ www.tropical rainforest-anlimals.com
โดย Brooke Ganz)

จำกกำรตรวจวัดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจนในเมืองลอสแองเจิลลิสในปลำยทศวรรษที่ 1940
พบว่ำมีปริมำณมำกถึง 400 ตันต่อวัน โดยพบว่ำครึ่งหนึ่งเกิดจำกกำรระบำยจำกยำนพำหนะ และอีกครึ่งหนึ่ง
เกิดจำกกำรผลิตไฟฟ้ำและกำรกลั่นน�้ำมัน และพบว่ำปริมำณกำรระบำยก๊ำซไฮโดรคำร์บอนมำกกว่ำ 1,500 ตัน
ต่อวัน โดยเกิดจำกกำรรั่วไหลไอระเหยไฮโดรคำร์บอนในกระบวนกำรผลิต กำรกลั่น และกำรใช้น�้ำมัน นอกจำกนี้
ยังเกิดจำกกิจกรรมอื่นที่มีกำรใช้ตัวท�ำละลำยต่ำง ๆ ด้วย
เมือ่ พิจำรณำจำกกำรเพิม่ ของประชำกรในเมืองลอสแองเจิลลิส พบว่ำจ�ำนวนประชำกรเพิม่ จำก 3 ล้ำนคน
ในปี ค.ศ. 1940 เป็นเกือบ 9 ล้ำนคนในกลำงทศวรรษที่ 1960 ท�ำให้มีจ�ำนวนยำนพำหนะเพิ่มขึ้น โดยในปลำย
ทศวรรษที่ 1950 มีกำรตรวจวัดปริมำณโอโซนเฉลีย่ 1 ชัว่ โมงในบรรยำกำศของเมืองลอสแองเจลลิส พบว่ำมีคำ่ เกิน
ค่ำมำตรฐำน (0.1 ppm) มำกกว่ำ 300 วันใน 1 ปี
ถึงแม้ว่ำจะมีกำรควบคุมกำรระบำยก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจนและไฮโดรคำร์บอนด้วยกำรติดตั้งระบบ
คะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์ (Catalytic Converter) ในรถยนต์ แต่พบว่ำปัญหำกำรเกิดโฟโตเคมิคอลสม็อค ยังเกิดจำกกำร
ใช้สำรเคมีระเหยต่ำง ๆ ในบ้ำนเรือน เช่น กำรใช้นำ�้ ยำท�ำควำมสะอำด กำรทำสีทมี่ สี ว่ นผสมของไอระเหยไฮโดรคำร์บอน
ท�ำให้ปญ
ั หำนีย้ งั ไม่สำมำรถแก้ไขได้ แต่อย่ำงไรก็ดพี บว่ำกำรควบคุมปริมำณมลพิษโดยกำรลดสัดส่วนปริมำณกำรระบำย
ก๊ำซไฮโดรคำร์บอนต่อปริมำณกำรระบำยออกไซด์ของไนโตรเจนท�ำให้ปญ
ั หำกำรเกิดโอโซนลดลงได้
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นอกจากนี้ยังมีรายงานการเกิดโฟโตเคมิคอลสม็อคในประเทศอื่น ๆ ด้วย เช่น ในอังกฤษ เมืองลอนดอน
ปี ค.ศ. 2003 (พ.ศ.2546) ช่วงระยะเวลาวันที่ 1 ถึง 14 สิงหาคม 2546 ได้เกิดเหตุการณ์โฟโตเคมิคอลสม็อค ทั่ว
เกาะอังกฤษ (England and Wales) โดยเฉพาะบริเวณมหานครลอนดอน ระดับของโอโซนและฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM10) มีคา่ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2545 โดยระดับโอโซน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ปี 2546 มีค่า 104
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเทียบกับปี 2545 ซึ่งมีค่า 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ปี 2546 มีคา่ 29 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เทียบกับปี 2545 มีคา่ 16 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็น
ว่าระดับของโอโซนและฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าตัว การเพิ่มขึ้นของมลพิษทั้งสองตัวท�ำให้มีการคาดการณ์ว่า
ในนครลอนดอนจะมีผู้เสียชีวิตจากการเพิ่มขึ้นของโอโซน ประมาณ 212 คน และทั่วทั้งเกาะอังกฤษจะมีผู้เสียชีวิต
ประมาณ 1,239 คน และเมื่อประเมินผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองพบว่าท�ำให้มีผู้เสียชีวิตในนคร
ลอนดอน 85 คน และทั่วเกาะอังกฤษมีผู้เสียชีวิต 440 คน โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ เด็กและผู้มีโรค
ประจ�ำตัวเกี่ยวระบบทางเดินหายใจ (13)

6.3 มลพิษทางอากาศในประเทศจีน
ปัจจุบนั การใช้พลังงานในประเทศจีนโดยเฉพาะการเผาไหม้ถา่ นหินท�ำให้เกิดมลพิษทางอากาศทีซ่ ำ�้ รอยกับ
การเกิดมลพิษทางอากาศในกรุงลอนดอนและในเมืองลอสแองเจิลลิส การเผาไหม้เชือ้ เพลิงจากถ่านหินในประเทศจีน
มีการใช้ทั้งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การใช้ในชุมชนและครัวเรือน มลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ของจีน
จึงประกอบด้วย ฝุ่นละอองซึ่งเกิดจากการเผาไหม้จากรถยนต์และการเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหิน และฝุ่นละออง
ทีเ่ กิดจากปฏิกริ ยิ าเคมีในอากาศของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุน่ ละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนเป็นปัญหาใหญ่ทที่ ำ� ให้
เกิดปัญหาทัศนวิสัยและผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งจากการตรวจวัดในเมืองปักกิ่งพบค่าเฉลี่ย สูงกว่า 100 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตรเมือ่ เทียบกับค่าเฉลีย่ 1 ปีในเมืองลอสแองเจิลลิสทีม่ คี า่ 22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพบค่า
สูงสุดถึง 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งพบร่วมกับการเกิดหมอกควันเช่นเดียวกับกรุงลอนดอน และพบว่า
มีวันที่ปริมาณฝุ่นละอองรวมมีคา่ สูงเกิน 1,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานฝุ่นรวม 24 ชั่วโมงของ
ประเทศไทย เท่ากับ 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศจีน ได้เริ่มด�ำเนินการอย่างจริงจัง โดยการเปลี่ยนการใช้เชื้อ
เพลิงจากถ่านหินมาเป็นก๊าซธรรมชาติซงึ่ ใช้ได้ผลมาแล้วในการแก้ไขปัญหาลอนดอนสม็อค นอกจากนีร้ ถยนต์ทผี่ ลิต
ใหม่ต้องมีการติดตั้งคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์ และมีการหันมาใช้น�้ำมันไร้สารตะกั่ว การควบคุมฝุ่นละอองจากการ
ก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ดีพบว่าปริมาณฝุ่นละอองพื้นฐานในเมืองรอบๆ ปักกิ่งมีคา่ สูงอยู่แล้วจากการพัดพาฝุ่นมาจาก
ทางเหนือของประเทศ ดังนั้นการควบคุมปัญหาจึงต้องครอบคลุมการจัดการนอกพื้นที่ด้วย (14)
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ภาพถ่ายหมอกควันปกคลุมเมืองปักกิ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) ก่อนการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2008 (ที่มา ; http://www.msnbc.msn.com/id/23581237 โดย Diego Azubel)

นอกจากนี้ประเทศจีนได้มีความพยายามและลงทุนอย่ างมากในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศในประเทศเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) โดยได้มีการ
เตรียมการและออกมาตรฐานที่เข้มงวดเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศให้อยู่ในระดับมาตรฐาน โดยมีการด�ำเนิน
โครงการส�ำคัญถึง 20 โครงการเพื่อควบคุมการระบายมลพิษที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะ
โดยครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่ ชางซี (Shanxi) เฮไบ (Hebei) ปักกิ่ง (Beijing) เทียนจิน (Tianjin) และ
มองโกเลียตอนใน รวมถึงเทศบาลต่าง ๆ ออกความร่วมมือมาตรฐานคุณภาพอากาศพิเศษ รวมถึงการปิดโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายแห่ง การห้ามยานพาหนะเข้าในเขตเมือง การท�ำความสะอาดถนน การควบคุมการก่อสร้าง และ
มีการพยากรณ์การเกิดมลพิษทางอากาศเพื่อใช้ในการเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก(15)
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6.4 ปัญหาฝนกรด (Acid Rain)
ปัญหาฝนกรด เริ่มรู้จักกันดีในช่วงกว่า 100 ปีที่ผ่านมา โดยขณะนั้นประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา
เช่น สาธารณรัฐเช็ก และประเทศแคนาดา มีการใช้พลังงานจากถ่านหินกันอย่างมากและยังไม่มรี ะบบก�ำจัดมลพิษ
โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวซึ่งใช้ถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส�ำหรับเครื่องท�ำความร้อน เมื่อมีการปล่อยมลพิษ
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซเหล่านีจ้ ะลอยอยูใ่ นอากาศและถูกพัดพาไป
ยังพื้นที่ซึ่งห่างออกไป เมื่อรวมตัวกับฝน หิมะ หมอก น�้ำค้าง ท�ำให้ฝนหรือหิมะเหล่านั้นมีความเป็นกรด เมื่อฝน
หิมะ หรือก๊าซนั้นตกสู่แหล่งรองรับต่าง ๆ เช่นแหล่งน�้ำ ป่าไม้ จะมีการตกสะสมลงสู่แหล่งรองรับนั้น เรียกว่า
การตกสะสมของกรด (Acid Deposition) โดยพบว่าปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อต้นไม้และสัตว์น�้ำในทะเลสาบใน
ทวีปยุโรปและอเมริกา ต้นไม้ยืนต้นตายในหลายแห่ง สัตว์น�้ำบางชนิดตายและสูญพันธุ์เนื่องจากการตกสะสมของ
สารกรดในแหล่งน�้ำ นอกจากนี้สารกรดในบรรยากาศยังกัดกร่อนวัสดุต่าง ๆ เช่น อนุสาวรีย์ รูปปั้นต่าง ๆ ท�ำให้เกิด
การสึกกร่อนเสียหายด้วย

ภาพแสดงผลกระทบจากการตกสะสม
ของสารกรดที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
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6.5 เถ้าถ่านและหมอกควันจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟในประเทศไอซ์แลนด์
ในปี พ.ศ. 2553
ภูเขำไฟไอย์ยำฟยัลลำโยกูล (Eyjafjallajökull) ใต้ธำรน�ำ้ แข็ง
ในประเทศไอซ์แลนด์ได้เกิดกำรระเบิดเมือ่ วันที่ 14 เมษำยน
2553 ท�ำให้น�้ำแข็งละลำยและเกิดกลุ่มหมอกควันหนำทึบ
และเถ้ำถ่ำนฟุ้งกระจำยในบรรยำกำศ ส่งผลให้ประชำชน
หลำยร้อยคนต้องอพยพหนีน�้ำท่วมฉับพลัน เถ้ำถ่ำนและหมอกควันปริมำณมหำศำลจำกภูเขำไฟในไอซ์แลนด์ได้ส่ง
ผลกระทบต่อกำรท�ำเกษตรกรรมและกำรใช้ชีวิตของประชำชนบริเวณใกล้เคียง นอกจำกนี้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำเถ้ำ
ถ่ำนที่ลอยขึ้นไปบนชั้นบรรยำกำศที่สูงขึ้นไปอำจก่อให้เกิดอันตรำยกับเครื่องยนต์ของเครื่องบินโดยสำร ท�ำให้ท่ำ
อำกำศยำนนำนำชำติทงั้ ในยุโรปและทัว่ โลกได้ยกเลิกเทีย่ วบินอย่ำงกระทันหัน ส่งผลกระทบอย่ำงหนักต่อกำรจรำจร
ทำงอำกำศทั่วยุโรปเหนือท�ำให้มีผู้โดยสำรตกค้ำงเป็นจ�ำนวนมำกในขณะนั้น นับเป็นผลกระทบต่อกำรสัญจรทำง
อำกำศครั้งใหญ่สุดนับตั้งแต่เหตุวินำศกรรมในสหรัฐอเมริกำในปี 2544 มีรำยงำนระบุว่ำกลุ่มขี้เถ้ำจำกกำรระเบิด
ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเมฆขนำดใหญ่ได้พัดผ่ำนมหำสมุทรแปซิฟิกไปไกลถึงกรุงมอสโกและเข้ำสู่ประเทศออสเตรีย
ท�ำให้มีกำรเตือนภัยเพื่อเฝ้ำระวังผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนในหลำยพื้นที่ เนื่องจำกเถ้ำถ่ำนขนำดเล็กอำจ
เป็นอันตรำยและจะท�ำให้เกิดปัญหำระบบทำงเดินหำยใจโดยเฉพำะผูท้ เี่ ป็นโรคหอบหืดและโรคระบบทำงเดินหำยใจ

ภำพถ่ำยกำรระเบิดของภูเขำไฟไอย์ยำฟยัลลำโยกูล โดย Halldor Kolbeins, AFP/Getty
(ที่มำ www.usatoday.com)
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ภาพถ่ายจากดาวเทียมบันทึกในวันที่ 15 และ 17 เมษายน 2553 หลังจากภูเขาไฟไอย์ยาฟยัลลาโยกูล ในไอซแลนด์
เกิดระเบิดขึ้น และส่งควันภูเขาไฟแพร่สู่น่านน�้ำแอตแลนติกเหนือ และทวีปยุโรป (ที่มา www.nasa.gov)

มีการคาดการณ์ว่าชนิดของมลพิษในอากาศที่
เกิดจากการตกของเถ้าภูเขาไฟจะคล้ายคลึงกับมลพิษที่
เกิดจากการปลดปล่อยจากการจราจรโดยรถยนต์ ซึ่งโดย
ปกติแล้วมลพิษทางอากาศจากภูเขาไฟระเบิดที่ส�ำคัญ
คือก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยจะส่งผลกระทบมากกับ
ประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับการระเบิดและ
ในบริเวณทีม่ มี ลพิษมีปริมาณสูง จากการศึกษาโดยหน่วย
งานในประเทศไอซ์แลนด์ พบว่าในช่วงแรกของการระเบิด
ของภูเขาไฟไอย์ยาฟยัลลาโยกูล พบองค์ประกอบทางเคมี
ของเถ้าภูเขาไฟส่วนใหญ่พบปริมาณฟลูออไรด์ ประมาณ
25 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม ปริ ม าณซิ ลิ ค อนไดออกไซด์
ประมาณร้อยละ 58 โดยน�้ำหนัก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
ปศุสัตว์ ส่วนร้อยละ 25 ของน�้ำหนักฝุ่นที่ตรวจพบจะเป็น
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน อย่างไรก็ดีเนื่องจาก
ยั ง มี ห มอกควั น ที่ เ กิ ด จากการปะทุ ข องภู เขาไฟอย่ า ง
ต่อเนือ่ ง ท�ำให้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ยังตรวจพบ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กมีคา่ สูงในหลายพื้นที่และเกิน
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยบางครัง้ พบค่าฝุน่ ละออง
ขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงกว่า 1,000 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร (16, 17,18)

ภาพแสดงพื้นที่การเกิดหมอกควันจากภูเขาไฟ
ไอย์ยาฟยัลลาโยกูล ระหว่างวันที่ 14-25 เมษายน 2553
(ที่มาwww.metoffice.gov.uk)

50

6.6 หมอกควันในยุโรป ....จากรัสเซีย ถึงสเปนและโปรตุเกส
ปลำยเดือนกรกฎำคมจนถึงเดือนสิงหำคม ปี พ.ศ. 2553 ประเทศรัสเซียประสบภำวะหมอกควันจำกไฟป่ำ
ครั้งรุนแรงในแบบที่ไม่เคยประสบมำก่อนในประวัติศำสตร์ในรอบ 130 ปี รัฐบำลรัสเซียได้ประกำศให้พื้นที่ 7 เขต
เป็นพืน้ ทีภ่ ยั พิบตั จิ ำกมลพิษทำงอำกำศ หมอกควันเหล่ำนีเ้ กิดจำกจุดไฟ (hot spot) รำว 560 แห่งทีเ่ กิดขึน้ ต่อเนือ่ ง
ในภำคกลำงของประเทศ ในจ�ำนวนนี้ 39 จุดเกิดขึ้นในพื้นที่ป่ำพรุ โดยมี 27 จุดเกิดรอบๆ กรุงมอสโคว ทั้งนี้กำร
ดับไฟป่ำเป็นไปโดยยำกล�ำบำกเนื่องจำกมีเจ้ำหน้ำที่ผจญเพลิงเพียงหมื่นคนส�ำหรับพื้นที่ที่กว้ำงขวำงหลำยล้ำนไร่
อีกทัง้ อุปกรณ์เครือ่ งมือก็ไม่เพียงพอ นอกจำกนีร้ ฐั บำลรัสเซียยังต้องเคลือ่ นย้ำยขีปนำวุธนิวเคลียร์ จำกฐำนทัพหลำย
แห่งที่อยู่ในพื้นที่เกิดไฟป่ำ
ภำวะหมอกควันนี้เกิดขึ้นพร้อมกับสภำวะอุณหภูมิสูงผิดปกติ คลื่นควำมร้อนแผ่ปกคลุมท�ำให้เมืองที่ปกติ
หนำวเย็นถึงขั้นอุณหภูมิติดลบ ต้องประสบกับอุณหภูมิสูงระดับเดียวกับช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย โดยสูงถึง 40
องศำเซลเซียสติดต่อกันหลำยวัน ทัศนวิสยั ทีต่ ำ�่ ส่งผลกระทบต่อกำรบิน โดยมีระยะกำรมองเห็นได้ไม่เกิน 300-400
เมตร ภำพทีป่ รำกฏทัว่ ไปในกรุงมอสโควขณะนัน้ คือ ประชำชนทัว่ ไปต้องสวมหน้ำกำก และยังพบว่ำระดับควำมเข้มข้น
ของก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์สูงกว่ำปกติถึง 6 เท่ำ และก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์สูงกว่ำปกติ 3 เท่ำ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชำญ
ทำงกำรแพทย์ได้ระบุวำ่ กำรสูดดมหมอกควันครัง้ หนึง่ นัน้ มีอนั ตรำยเทียบเท่ำกับกำรสูบบุหรีว่ นั เดียวทีละหลำยซอง
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวท�ำให้อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้คนเพิ่มขึ้นถึง 30%

51

ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงภาวะหมอกควันและจุดไฟเหนือ
ประเทศรัสเซีย (news.bbc.co.uk)

ประชาชนในกรุงมอสโควในภาวะหมอกควันจากไฟป่า
(Spiegel.de)
ภาพแสดงพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติทเี่ กิดไฟป่าบริเวณชายแดน
สเปนและโปรตุเกส (news.bbc.co.uk)

จากเหตุการณ์ดังกล่าว รัฐบาลรัสเซียได้เตือนประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงมอสโควให้งดการ
ออกก�ำลังกายกลางแจ้ง พยายามอยู่แต่ภายในอาคารบ้านเรือน เพื่อเลี่ยงการสูดดมหมอกควันที่ท�ำลายสุขภาพ
สถานการณ์ไฟป่าคุกคามรัสเซียยาวนานหลายสัปดาห์ คลื่นความร้อนและความแล้งยังส่งผลให้เกิดไฟป่าปะทุใน
ยุโรปที่ชายแดนสองประเทศคือโปรตุเกสและสเปน ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มีการคาดการณ์ว่า เกี่ยวโยงกับภาวะการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ท�ำให้เกิดความแห้งแล้งผิดปกติ เป็นอีกภัยพิบัติที่พึงเฝ้าระวัง

ที่มา http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-10871997, Der Spiegel, The Independent
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7 ก่อนท้องฟ้าจะสดใส
ในอดีตทีผ่ ำ่ นมำ ประเทศไทยเอง ก็มเี หตุกำรณ์มลพิษทำงอำกำศทีส่ ำ� คัญหลำยครัง้ ซึง่ แต่ละครัง้ ได้สง่ ผล
กระทบต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง ซึ่งอำจรวบรวมสรุปเหตุกำรณ์และกำรด�ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำ ดังนี้

7.1 มลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง

โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ จังหวัดล�ำปำง

ปี พ.ศ. 2535 ปัญหำมลพิษทำงอำกำศจำกก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ได้เป็นที่รู้จักและโด่งดังไป
ทั่วประเทศ เมื่อโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ ซึ่งตั้งอยู่ที่อ�ำเภอแม่เมำะ จังหวัดล�ำปำง ระบำยก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่
บรรยำกำศในระดับที่สูงมำก โดยตรวจพบค่ำเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุดเท่ำกับ 3,418 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร ส่ง
ผลให้ประชำชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภำพ พืชผลทำงกำรเกษตร และสัตว์เลี้ยงได้รับควำมเสียหำย และ
อำจกล่ำวได้ว่ำเหตุกำรณ์นี้เป็นครั้งแรกที่โครงกำรขนำดใหญ่ของรัฐก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับสิ่งแวดล้อมในระดับ
ประเทศ
หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง ได้รว่ มกันด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ตัง้ แต่ปี 2535 โดยคณะกรรมกำรสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ ซึง่ มีนำยก
รัฐมนตรีเป็นประธำน ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพื่อ
แก้ไขปัญหำภำวะมลพิษและฟืน้ ฟูสภำพแวดล้อมบริเวณโรงไฟฟ้ำ
แม่เมำะ และมอบหมำยให้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงำน
หลักในกำรประสำนงำน และกำรก�ำหนดมำตรกำรแก้ไขปัญหำ
ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน
มำตรกำรเร่งด่วนที่ด�ำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น คือ
• ลดก�ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำชั่วครำวในช่วงเวลำที่สภำวะของบรรยำกำศไม่เหมำะสม เพื่อลดปริมำณ
กำรระบำยก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำกแหล่งก�ำเนิด
• ติดตัง้ สถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศในพืน้ ทีโ่ ดยรอบโรงไฟฟ้ำเพือ่ เฝ้ำระวังปัญหำอย่ำงต่อเนือ่ ง
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ภำพแสดงโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ และระบบก�ำจัด
ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

มำตรกำรเพื่อแก้ไขปัญหำในระยะยำว ได้แก่
• กำรติดตั้งระบบก�ำจัดก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization : FGD) ในโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ
หน่วยที่ 4-13 ซึง่ โรงไฟฟ้ำแม่เมำะได้ลงทุนติดตัง้ ระบบดังกล่ำวในวงเงินประมำณหนึง่ หมืน่ ล้ำนบำท โดยติดตัง้ ระบบ
FGD ครบทั้งหมดในปี 2542 ยกเว้นหน่วยที่ 1-3 ไม่ได้ติดตั้งเนื่องจำกปลดระวำงกำรผลิตในปี 2542

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

• กำรก�ำหนดค่ำมำตรฐำนกำรปล่อยทิ้งอำกำศเสียจำกโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ ได้แก่ ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊ำซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน และฝุน่ ละออง โดยก�ำหนดค่ำกำรระบำยของก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในหน่วยกำรผลิตที่ 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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ผลการด�ำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
จากการด�ำเนินงานต่างๆ ข้างต้นส่งผลให้ปริมาณ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศในพื้นที่แม่เมาะ
ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในปีพ.ศ. 2541
ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่แม่เมาะได้เพิ่มสูง
ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากข้อ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และขาดการ
เตรียมพร้อมในการรองรับเหตุการณ์ฉกุ เฉิน ซึง่ นับแต่นนั้ มา
ปัญหาดังกล่าวก็ได้รับการแก้ไขและมีความระมัดระวังใน
การปฏิบตั งิ านมากขึน้ ถึงแม้วา่ ประชาชนในพืน้ ทีแ่ ม่เมาะ
บางส่วนยังวิตกกังวลอยู่มากว่าอาจจะเกิดปัญหามลพิษ
ทางอากาศขึ้นมาอีกในอนาคต แต่ในภาพรวมปัญหาก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่แม่เมาะก็ได้รับการแก้ไขจน
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยเฉพาะการที่สามารถควบคุม
ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ระบายจากปล่อง และ
ปริมาณก๊าซนี้ในบรรยากาศ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก�ำหนดได้ตลอดเวลา

7.2 ปัญหาผลกระทบจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเขตเมือง
		
ในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร แหล่งก�ำเนิดหลัก
ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มาจากการระบายจากรถยนต์ต่างๆ ที่
วิ่งอยู่บนท้องถนน และเครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ โดย
เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการจราจรหนาแน่นและติดขัด ท�ำให้เกิด
การสะสมตัวของมลพิษหลายชนิดในปริมาณมาก การแก้ไขปัญหา
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากการระบายจากรถยนต์ได้ด�ำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2536 โดยมีการบังคับใช้อุปกรณ์ขจัด
มลพิษในระบบไอเสียรถยนต์เบนซินใหม่ ที่ใช้น�้ำมันไร้สารตะกั่วให้
ติดตั้งอุปกรณ์แปรสภาพไอเสีย หรือคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์ (Catalytic Converter) เพื่อลดการระบายก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ท�ำให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ และบริเวณท้องถนนเริ่มลดปริมาณลง
อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2537 ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ยงั เพิม่ สูงขึน้ เนือ่ งจากมาตรการในการบังคับใช้คะตะไลติก
คอนเวอร์เตอร์ ต้องด�ำเนินการต่อเนือ่ งจากการยกเลิกใช้นำ�้ มันเบนซินทีม่ สี ารตะกัว่ ก่อน ช่วงแรกของการปรับเปลีย่ น
บนท้องถนนทั่วไปจึงยังคงมีรถยนต์เก่าที่ไม่ได้มีการติดตั้งคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์ ใช้งานอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ในปี
พ.ศ. 2538 เมื่อปริมาณรถยนต์ใหม่ที่ติดตั้งคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์มากขึ้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
จึงค่อย ๆ ลดลง จนปัจจุบันอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน
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ภาพแสดงการติดตั้งคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์ ในรถยนต์
(ที่มา www. all-catalytic-converters.com)

นอกจากนี้ยังได้มีมาตรการต่างๆ ควบคู่ไปกับการติดตั้งอุปกรณ์ขจัดมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นการก�ำหนด
มาตรฐานการระบายมลพิษจากไอเสียรถยนต์ โดยก�ำหนดเป็นมาตรฐานส�ำหรับรถยนต์ใหม่ตามมาตรฐานของกลุ่ม
สหภาพยุโรป (EU) โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 พร้อมกับมีการปรับปรุงให้มีความเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึง
ปัจจุบนั รถยนต์ใหม่มกี ารระบายมลพิษอยูใ่ นระดับต�ำ่ มาก ส�ำหรับรถจักรยานยนต์ใหม่นนั้ ได้มกี ารปรับปรุงมาตรฐาน
การระบายมลพิษจากไอเสียให้มีความเข้มงวดมากขึ้นตามล�ำดับ และส่งเสริมให้มีการผลิตและใช้รถจักรยานยนต์
4 จังหวะ ที่มีการระบายมลพิษต�่ำ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพน�้ำมันเบนซินโดยปรับปริมาณสารเพิ่มออกซิเจน
(Oxygenate) เพื่อช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้สมบูรณ์มากขึ้น และการด�ำเนินโครงการ “คลินิกไอเสียมาตรฐาน”
และ “คลินิกไอเสียมาตรฐานดีเด่น” รวมทั้งการพัฒนาเป็น “อู่สีเขียว คลินิกไอเสียมาตรฐาน” ซึ่งเป็นการอบรม
ช่างเทคนิคประจ�ำอูซ่ อ่ มรถให้สามารถปรับแต่งและซ่อมเครือ่ งยนต์เพือ่ ลดมลพิษ ตลอดจนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนดูแลรักษาสภาพรถ รวมทัง้ การจัดการสิง่ แวดล้อมในสถานประกอบการ ผลจากการด�ำเนินงานในหลายๆ
มาตรการข้างต้น ท�ำให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

คลินิกไอเสียมาตรฐานดีเด่นและคลินิกไอเสียมาตรฐาน หมายถึง สถานบริการ หรือศูนย์บริการที่ให้
บริการซ่อมบ�ำรุงรักษา และปรับแต่งเครื่องยนต์ ที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ในด้านการให้บริการ
และบริหารงานอย่างเป็นระบบ พร้อมให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาเรื่องการใช้และบ�ำรุงรักษารถอย่างถูกวิธี และได้รับป้าย
สัญลักษณ์“คลินิกไอเสียมาตรฐาน” และ ”คลินิกไอเสียมาตรฐานดีเด่น” ออกให้โดยกรมควบคุมมลพิษ
อูส่ เี ขียว คลินกิ ไอเสียมาตรฐาน หมายถึง สถานประกอบการหรือศูนย์บริการทีใ่ ห้บริการปรับแต่งและซ่อม
บ�ำรุงเครื่องยนต์ ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินของกรมควบคุมมลพิษ สถานประกอบ
การจะได้รับป้าย “อู่สีเขียว คลินิกไอเสียมาตรฐาน” ส�ำหรับติดตั้ง ณ สถานประกอบการ เพื่อเป็นการรับรองและ
ประกันคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม (ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหาได้จากเวปไซต์ www.
emissionclinic.com)
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ความร่วมมือของสถานประกอบการปรับแต่งและซ่อม บ�ำรุงเครื่องยนต์ มีส่วนช่วยในการแก้ไขและลด
ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะโดยด�ำเนินกิจการปรับแต่งและซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งยนต์ทถี่ กู ต้องตาม
วิธีการ ให้มีค่ามลพิษที่ปล่อยจากท่อไอเสียไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด นอกจากนี้การให้ความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการปรับแต่งเครื่องยนต์ และการบ�ำรุงรักษาเครื่องยนต์แก่ประชาชนผู้ใช้รถ โดยสถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจประเมินเหล่านี้ มีความตั้งใจจริงในการร่วมกันรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ เป็นการเริ่มต้นที่ดีของภาคเอกชนที่ให้ความสนใจในการแก้ไข และป้องกัน
ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง

7.3 ปัญหาสารตะกั่วในบรรยากาศ
สารตะกั่ว เป็นสารพิษที่มีฤทธิ์ท�ำลายระบบประสาท และมีผลต่อกระบวนการรับรู้และการพัฒนาสติ
ปัญญาของมนุษย์ ในอดีตประมาณ 20 ปีก่อน ในบรรยากาศมีปริมาณสารตะกั่วค่อนข้างสูงและอยู่ในระดับที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในเขตเมือง เช่นกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีปัญหาการจราจรหนาแน่น โดยเป็นผลมา
จากการสะสมของควันพิษจากการจราจรเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2533 พบปริมาณสารตะกั่วสะสมบริเวณริมถนนใน
เขตกรุงเทพมหานคร สูงถึง 5.69 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงกว่าระดับมาตรฐานถึง 4 เท่า เนื่องจากขณะนั้น
น�้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องยนต์มีส่วนประกอบของสารตะกั่วปะปนอยู่
การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ถูกน�ำมาใช้ส�ำหรับกรณีของสารตะกั่วในบรรยากาศ โดยการยกเลิกการใช้
น�้ำมันที่มีสารตะกั่วปะปนอยู่อย่างสิ้นเชิง โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทะเบียน
การค้า ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และกรมควบคุมมลพิษ โดยร่วมกันก�ำหนด มาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น�้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว โดยเริ่มต้นได้ทดลองใช้และลดปริมาณสารตะกั่วในน�้ำมัน
เบนซิน จากปี พ.ศ.2532 ได้ลดปริมาณสารตะกั่วในน�้ำมันเบนซินทั้งชนิดธรรมดาและพิเศษ จาก 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�้ำมันเบนซินธรรมดาทั้งหมดเป็นน�้ำมันไร้สารตะกั่ว ส�ำหรับเบนซินชนิดพิเศษได้เปลี่ยนเป็น
ไร้สารตะกั่วทั้งหมดในปี พ.ศ. 2539 ท�ำให้แนวโน้มปริมาณสารตะกั่วริมถนนมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง
นอกจากการลดปริมาณสารตะกัว่ ในน�ำ้ มันแล้ว ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้จดั ท�ำ
แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ แขนงต่างๆ ให้ประชาชนรูจ้ กั น�ำ้ มันไร้สารตะกัว่ และหันมาใช้นำ�้ มันไร้สารตะกัว่ มาก
ขึ้น โดยในปี พ.ศ.2534 ได้จัดท�ำการประชาสัมพันธ์โดยใช้มนุษย์ตะกั่วเป็นตัวเอกในการน�ำเสนอเรื่องท�ำให้น�้ำมันไร้
สารตะกัว่ เป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลาย และในช่วงแรกของการรณรงค์ได้ปรับลดภาษีนำ�้ มันไร้สารตะกัว่ ลงต�ำ่ กว่า
ราคาปกติเพือ่ จูงใจให้ประชาชนหันมาใช้นำ�้ มันไร้สารตะกัว่ มากขึน้ รวมทัง้ การเติมสารทดแทนในน�ำ้ มันไร้สารตะกัว่
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์เก่า ว่าหากใช้น�้ำมันไร้สารตะกั่วแล้วจะไม่ท�ำให้เกิดปัญหากับเครื่องยนต์ การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องดังกล่าวท�ำให้ประชาชนมีความเข้าใจและเห็นความส�ำคัญถึงปัญหาพิษภัยจาก
น�ำ้ มันทีม่ สี ารตะกัว่ ปะปน ปัจจุบนั น�ำ้ มันเบนซินทีใ่ ช้กนั อยูจ่ งึ เป็นน�ำ้ มันไร้สารตะกัว่ ทัง้ หมดส่งผลให้ปริมาณสาร
ตะกั่วในบรรยากาศต�่ำกว่าระดับมาตรฐานมาก
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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
คณะกรรมกำรสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ มีมติเมือ่ วันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2547 เห็นชอบในกำรประกำศให้ตำ� บล
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
ส่วนภูมภิ ำค ส่วนท้องถิน่ ตลอดจนภำคเอกชนและประชำชน ได้รว่ มกันจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ำรเพือ่ ลดและขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษต�ำบลหน้ำพระลำน พ.ศ.2548-2552 เพือ่ ก�ำหนดมำตรกำรและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
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 ซึง่ มีสว่ นรำชกำรและภำคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องร่วมเป็นคณะอนุกรรมกำร ซึง่ มีหน้ำทีห่ ลักในกำรก�ำกับดูแล
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
การเผาในที่โล่ง คือ การเผาไหม้สิ่งต่าง ๆ ในพื้นที่เปิดโล่ง ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง
จากการประเมินสาเหตุของปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในทีโ่ ล่ง พบว่าสาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจาก 1.) การเกิดไฟป่า
2.) การเผาเศษวัสดุและพืชผลทางการเกษตร และ 3.) การเผาขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศจากการเผาในทีโ่ ล่ง
มักจะประกอบด้วย ควัน ฝุ่นละออง ก๊าซพิษต่าง ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย เนื่องจากองค์ประกอบ
ที่หลากหลายของเชื้อเพลิงท�ำให้เกิดมลพิษหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยการมองเห็น
กระทบต่อการคมนาคมต่าง ๆ
7.5.1 การเกิดไฟป่า
ปัญหาไฟป่าทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยนัน้ ส่วนใหญ่
เกิดจากคนที่จุดไฟเผาป่าด้วยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น เผาไร่ หาของป่า ล่าสัตว์ และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
หรืออาจเกิดจากความประมาท เลินเล่อ ขาดความรับผิดชอบ
หรือทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่า ท�ำให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศ ในรูปของหมอกควัน ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และกระทบต่อการเกษตรกรรม
การคมนาคมขนส่ง มลพิษทางอากาศจากไฟป่า มีความหลากหลายของชนิดของมลพิษ ทั้งฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสารพิษต่าง ๆ
หมอกควันทีเ่ กิดขึน้ จากไฟป่าสามารถถูกพัดพาไปได้เป็นระยะทางไกล (ขึน้ อยูก่ บั ความเร็วและทิศทางลม)
ส่งผลกระทบต่อพืน้ ทีเ่ ป็นวงกว้าง และบางครัง้ อาจถูกพัดพาข้ามพรมแดนประเทศ เกิดเป็นปัญหามลพิษจากหมอก
ควันข้ามแดน ดังตัวอย่างจากกรณีหมอกควันจากไฟป่าและไฟบนดินในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมลพิษทางอากาศที่
เกิดขึ้นส่งผลกระทบในหลายประเทศใกล้เคียง รวมถึงภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยด้วย
7.5.2 การเผาเศษวัสดุและพืชผลทางการเกษตร
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ พืชเศรษฐกิจที่
ส�ำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส�ำปะหลัง เป็นต้น ในการท�ำการเกษตรให้ได้ผลผลิตสูง สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือการเต
รียมดินที่จะท�ำการเพาะปลูก ซึ่งจะต้องมีการถางพื้นที่เพื่อก�ำจัดเศษพืช วิธีการที่ง่าย สะดวกและประหยัด ส�ำหรับ
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เกษตรกรที่นิยมใช้กันมาก คือ การเผา เช่น การเผาตอซังและ
ฟางข้าว เกษตรกรหันมาใช้วิธีการเผาฟางในนาให้หมดไปหรือ
เบาบางลงก่อนที่จะใช้รถไถนาไถกลบ เพื่อเตรียมดินปลูกข้าวใน
ฤดูต่อไป นอกจากนี้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตภาคการเกษตรบาง
ชนิด เช่น อ้อย เกษตรกรต้องท�ำการเผาใบอ้อยให้มีปริมาณน้อย
ลงเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว รวมทั้งการก�ำจัดเศษพืชประเภท
อื่นๆ เกษตรกรจึงมักจะใช้การเผาเช่นเดียวกัน แต่การเผาวัสดุ
การเกษตรในพืน้ ที่ จะส่งผลเสียต่อคุณภาพดิน เนือ่ งจากจะท�ำให้
สูญเสียอินทรีย์วัตถุที่อยู่หน้าดินซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน ท�ำให้ดินเสื่อมโทรม
ลง และต้องใช้ปยุ๋ เคมี มีผปู้ ระเมินว่าเฉพาะการเผาทิง้ เศษเหลือจากตอซังและฟางข้าวเพียงอย่างเดียว ท�ำให้ดนิ ต้อง
สูญเสียธาตุอาหารหลักทีเ่ ป็นไนโตรเจนถึง 90 ล้านกิโลกรัม ฟอสฟอรัส 20 ล้านกิโลกรัม และโพแทสเซียม 260 ล้าน
กิโลกรัม ยังไม่นบั การสูญเสียธาตุอาหารรอง เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ อีกกว่า 150 ล้านกิโลกรัมต่อปี
นอกจากนี้ การเผายังท�ำให้โครงสร้างดินเปลีย่ นแปลงไป เกิดการสูญเสียน�ำ้ ในดิน และยังท�ำลายจุลนิ ทรียแ์ ละแมลง
ที่เป็นประโยชน์ในดิน (19) รวมทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง (การเผาเศษพืช 1 ตัน จะท�ำให้เกิด
ฝุ่นละอองประมาณ 2-14 กิโลกรัม)(20) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
และก๊าซพิษอืน่ ๆ อีกหลายชนิดและกลุม่ ควันยังอาจก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุทางถนน และยังท�ำให้เกิดไฟไหม้ลกุ ลามเป็น
วงกว้างได้
ในการก�ำจัดเศษวัสดุการเกษตร เกษตรกรควรใช้การไถกลบแทนการเผา ซึง่ จะเป็นการเพิม่ อินทรียว์ ตั ถุให้
แก่ดิน ท�ำให้ดินร่วนซุย ช่วยรักษาความเป็นกรด-ด่างของดิน ลดความเป็นพิษของแร่ธาตุบางตัวในดินซึ่งจะละลาย
ในสภาพดินเปรี้ยว เพิ่มจุลินทรีย์และสัตว์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ท�ำให้ดินมีสภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน และไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อสุขภาพอนามัย นอกจากนีย้ งั สามารถน�ำวัสดุทางการเกษตรบางส่วนไปใช้เป็นเชือ้ เพลิงในภาคอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ได้

7.5.3 การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน
จากการศึกษาพบว่าการเผาขยะ 1 กิโลกรัม ท�ำให้เกิดฝุ่นขนาดเล็กที่มีอันตรายต่อสุขภาพ 19 กรัม หรือ
เท่ากับ 45.7 กรัมต่อครัวเรือนต่อวัน (อัตราการผลิตของครัวเรือน 2-5 กิโลกรัมต่อวัน) นอกจากนีก้ ารเผาขยะมูลฝอย
ทีม่ พี ลาสติกปนอยูใ่ นทีโ่ ล่งจะก่อให้เกิดสารอินทรียร์ ะเหยประมาณ 14 กรัมต่อขยะมูลฝอย 1 กิโลกรัม หรือประมาณ
35 กรัมต่อครัวเรือนต่อวัน โดยสารมลพิษที่ส�ำคัญที่พบ ได้แก่ เบนซีน ไดออกซิน ซึ่งสารทั้งสองชนิดดังกล่าวเป็น
สารก่อมะเร็ง(20)
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จะเห็นได้วา่ ปัญหาหลักทีเ่ กิดจากการเผาในทีโ่ ล่งและการเกิดไฟป่าคือปัญหามลพิษจากหมอกควันและก๊าซ
พิษ โดยพบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มีปริมาณเกินกว่าค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคา่ ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) นอกจากนี้ใน
การติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการเผาในที่โล่งจะพิจารณาจากปริมาณจุดความร้อน (Hotspot) ซึ่งได้จาก
ภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายวัน หากมีปริมาณจุดความร้อนมากก็แสดงว่ามีจุดที่เกิดไฟ
ไหม้ในพื้นที่นั้นๆ มาก ซึ่งส่วนใหญ่จ�ำนวนจุดความร้อนที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองใน
บรรยากาศด้วย ข้อมูลจุดความร้อนดังกล่าวสามารถดูได้จากดาวเทียม TERRA และ AQUA ระบบ MODIS ซึ่งใช้
ในการตรวจสอบและติดตามผลกระทบทีเ่ กิดจากไฟป่า อย่างไรก็ดี จุดความร้อนทีป่ รากฏอยูบ่ นภาพจากดาวเทียม
เป็นเพียงจุดที่ตรวจพบความร้อนมากผิดปกติของค่าความร้อนปกติบนผิวโลก ซึ่งสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ
เช่น บริเวณที่เกิดไฟไหม้ ภูเขาไฟ บริเวณที่โล่งแจ้ง ลานหิน ผิวน�้ำ กองขยะ ปล่องโรงงาน หลังคาสังกะสี เป็นต้น
ดังนัน้ การตรวจสอบความถูกต้องทางภาคพืน้ ดินว่าจุดดังกล่าวเป็นจุดทีเ่ กิดไฟไหม้จริงหรือเป็นเพียงจุดทีม่ คี า่ ความ
ร้อนมากผิดจากปกติจงึ มีความจ�ำเป็นต้องท�ำควบคูก่ นั ทัง้ นีส้ ามารถตรวจสอบจุดทีเ่ กิดความร้อนผิดปกติบนผิวโลก
และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ไฟป่าด้วยดาวเทียม TERRA และ AQUA โดยระบบ MODIS ได้จากเว็บไซด์ของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช http://www.dnp.go.th/forestfire หรือการหาข้อมูลจุดความร้อนใน
ระดับภูมภิ าคอาเซียนได้จากศูนย์เชีย่ วชาญด้านอุตนุ ยิ มวิทยาแห่งอาเซียน (ASEAN Specialized Meteorological
Centre: ASMC) ที่ http://www.weather.gov.sg/wip/web/ASMC
7.5.4 ปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากการเผาในที่โล่งในประเทศไทย
มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง นอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาทั้งในพื้นที่แล้ว ยังเป็นมลพิษข้ามแดน
(Transboundary air pollution) ซึง่ ส่งผลกระทบต่อพืน้ ทีไ่ กลออกไป โดยก่อให้เกิดหมอกควันและมลพิษทางอากาศ
หลายชนิดซึง่ สามารถถูกพัดพาโดยลมไปได้ไกลจากแหล่งก�ำเนิด ดังเช่นปัญหาหมอกควันในภาคใต้ของประเทศไทย
ซึ่งได้รับผลกระทบปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเกิดไฟป่าเป็นพื้นที่กว้างเป็นประจ�ำทุกปี
เป็นปัญหาในระดับภูมิภาคซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายประเทศ และในภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงฤดูแล้งยังได้
รับปัญหาหมอกควันในพื้นที่และหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยเช่นกัน
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ภาพแสดงทิศทางลมมรสุมประจ�ำปีของประเทศไทย
(ที่มา www.tmd.go.th )

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมเพื่อใช้ในการติดตามหมอกควันในภูมิภาค พบว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบจากหมอกควัน
ใน 2 ช่วงเวลาตามอิทธิพลของสภาพอุตุนิยมวิทยา ความถี่และความหนาแน่นของการเผาในที่โล่ง ได้แก่

ภาพแสดงจุดความร้อน (Hotspot) และทิศทาง
การกระจายตัวของหมอกควันจากประเทศอินโดนีเซีย
มายังพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยในเดือน
สิงหาคมปี 2549 (ที่มาเว็ปไซต์ศูนย์เชี่ยวชาญ
ด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียน ประเทศสิงคโปร์)

1) ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม
ซึ่งเป็นฤดูฝนแต่เกิดความแห้งแล้งในปีเอลนิญโญ่
(El Nino) ช่ ว งหน้ า แล้ ง ของประเทศอาเซี ย นในเขตใต้
เส้นศูนย์สูตร ส่งผลให้เกิดไฟป่าและการเผาในที่โล่งอื่นใน
ประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย หมอกควันจากไฟดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยและคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่
โดยหากในช่วงเวลาดังกล่าวลมพัดจากทิศใต้คอ่ นไปทางตะวันตก
(South-Westerly) หมอกควันและฝุน่ ละอองจะถูกพัดพาไป
ยังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และหลายจังหวัดในพืน้ ทีภ่ าคใต้
ตอนล่างของประเทศไทย เช่น ภูเก็ต สตูล สงขลา ยะลา
ปัตตานี และนราธิวาส ส่งผลให้เกิดการเพิม่ สูงขึน้ ของปริมาณ
ฝุน่ ละอองขนาดเล็กอย่างชัดเจน บดบังทัศนวิสยั การมองเห็น
ส่งผลต่อการคมนาคมทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศ และ
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น ก่อให้เกิดการ
แพ้และระคายเคืองผิวหนังและดวงตา ก่อให้เกิดโรคระบบ
ทางเดินหายใจโดยเฉพาะในกลุม่ เสีย่ ง ได้แก่ เด็ก และผูส้ งู อายุ
เป็นต้น

62

2) ช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน
เป็นช่วงหน้าแล้งของภูมภิ าคอินโดจีน ความแห้งแล้ง
และความชื้นในอากาศต�่ำ ส่งผลให้ความถี่ของการเกิดไฟป่า
เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
พม่า เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ประกอบกับในช่วงเวลา
ดังกล่าวเกษตรกรจะท�ำการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อ
เตรียมพื้นที่ส�ำหรับการท�ำการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน
สภาวะอากาศทีแ่ ห้งและนิง่ ท�ำให้ฝนุ่ ละอองทีเ่ กิดขึน้ สามารถ
แขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นานไม่ตกลงสู่พื้นดิน จังหวัด
ในภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จึงมักพบการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กในช่วงเวลาดังกล่าว
สถานการณ์ วิ ก ฤติ ห มอกควั น ในพื้ น ที่ ภาคเหนื อ
ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2550 เกิ ด เนื่ อ งจากอิ ท ธิ พ ลจาก
ปรากฏการณ์เอลนิญโญ่ ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งต่อเนื่อง
ภาพแสดงจุดความร้อน (Hotspot) และทิศทางลม
และยาวนานตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมิถุนายน ประกอบกับ
ขณะเกิดปัญหาหมอกควันในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ในเดือน
มีนาคมปี 2553 (ที่มา เว็ปไซต์ศูนย์เชี่ยวชาญด้าน
ในช่วงเดือนมีนาคม 2550 ร่องความกดอากาศต�่ำ และ
อุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียน ประเทศสิงคโปร์)
มวลอากาศเย็นปกคลุมพืน้ ทีภ่ าคเหนือ เมือ่ เกิดไฟป่าและการ
เผาซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากฝีมอื มนุษย์ ท�ำให้มกี ารเผาไหม้ลกุ ลาม
เป็นบริเวณกว้าง เกิดหมอกควันซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อการคมนาคมทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศ กระทบต่อ
ธุรกิจการท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น การแพ้และระคายเคืองผิวหนังและ
ดวงตา ท�ำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในกลุม่ เสีย่ ง ได้แก่ เด็ก ผูป้ ว่ ย และผูส้ งู อายุ โดยปัญหาหมอก
ควันในภาคเหนือมักเกิดในช่วงเวลาเดียวกันเป็นประจ�ำทุกปีโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน (21)

กราฟแสดงค่าเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง
ของ PM10 ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552
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สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เมษายน จากการติดตามตรวจสอบโดยสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัตอิ ย่างต่อเนือ่ งของกรมควบคุมมลพิษ ในปี พ.ศ. 2550-2552 พบว่าค่าเฉลีย่ 24
ชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในทุกสถานีในภาคเหนือมีค่าสูงเกินค่ามาตรฐาน
เป็นเวลาหลายวันต่อเนื่องกัน
การแก้ไขปัญหาจากการเผาในที่โล่ง
การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์วิกฤติหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดท�ำแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง
ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษให้กับหน่วยงานในพื้นที่ และเร่งรัดให้ด�ำเนิน
มาตรการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากแหล่งก�ำเนิดทั้งจากยานพาหนะและการเผาในที่โล่ง การ
จัดประชุมหารือเพือ่ ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการร่วมกันในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน และขอความร่วมมือ
จากประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดสภาพอากาศปิด การรณรงค์สร้าง
จิตส�ำนึกให้ประชาชนในพื้นที่พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม
เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง รณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการลดการเผาภาคการเกษตร ลดการเผาขยะชุมชน และการท�ำการเกษตรอินทรีย์ปลอดการเผา
การก� ำ หนดแนวทางในการติ ด ตามและเฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ ไ ฟป่ า และหมอกควั น เพื่ อ ให้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น มีการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องส�ำหรับ
ใช้ในการประเมินสถานการณ์ และจัดท�ำเป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นการแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
ด�ำเนินโครงการน�ำร่องสาธิตการใช้มาตรการควบคุมการเผาในที่โล่งในพื้นที่เกษตรกรรมในภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่ เผยแพร่องค์ความรูเ้ กีย่ วกับสภาพปัญหาและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการเผาในทีโ่ ล่งให้กบั
ประชาชน เกษตรกร และเจ้าหน้าทีส่ ว่ นราชการท้องถิน่ ก�ำหนดการสาธิตการใช้เทคโนโลยี การเกษตรปลอดการเผา
การไถกลบตอซังฟางข้าวควบคู่กับการใช้น�้ำหมักชีวภาพในการย่อยสลายเศษพืชในจังหวัดที่มีพื้นที่การเกษตรเป็น
ปริมาณมาก ส่งเสริมให้เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผามีการจัดตัง้ ศูนย์เครือ่ งจักรกลการเกษตรปลอดการเผา โดย
ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ให้มีการน�ำไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างจริงจังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกษตรอินทรีย์ปลอดการเผา การแก้ไขและบรรเทา
ปัญหา ประกอบด้วย โครงการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดย
ปฏิบัติการในพื้นที่ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน ของทุกปี
แนวทางแก้ ไขอี ก ประการหนึ่ ง คื อ การรณรงค์ ก ารรั ก ษาความสะอาดและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
จัดนิทรรศการและให้ความรูเ้ รือ่ งปัญหาหมอกควันและไฟป่า จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้การจัดการมลพิษจากหมอกควันและไฟป่าแบบมีส่วนร่วม ( 22)
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7.6 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง เป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั กำรพัฒนำให้เป็นศูนย์อตุ สำหกรรมหลักทีม่ กี ำรลงทุนภำคอุตสำหกรรมสูง
ทีส่ ดุ ของประเทศไทย มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนสำธำรณูปโภคขัน้ พืน้ ฐำนภำยใต้โครงกำรพัฒนำพืน้ ทีช่ ำยฝัง่ ทะเล
ภำคตะวันออก หรือทีเ่ รียกว่ำโครงกำรอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (Eastern Seaboard) เป็นทีต่ งั้ ของนิคมอุตสำหกรรม 8 แห่ง
และเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม 5 เขต มีโรงงำนอุตสำหกรรมจ�ำนวนมำกกว่ำ 1,700 แห่ง เป็นฐำนเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญน�ำรำยได้เข้ำมำพัฒนำประเทศจ�ำนวนมหำศำลให้แก่จังหวัดระยองและประเทศไทย น�ำมำสู่ควำมเจริญ
เติบโตทำงเศรษฐกิจของชุมชน แต่ในอีกด้ำนหนึง่ ของกำรพัฒนำ ได้สง่ ผลกระทบต่อคุณภำพสิง่ แวดล้อมและสุขภำพ
อนำมัยของประชำชน โดยในปี พ.ศ. 2548 มีกำรรำยงำนข่ำวขององค์กรเอกชน (NGO) ชี้ว่ำคุณภำพอำกำศใน
พืน้ ทีอ่ ตุ สำหกรรมมำบตำพุดวิกฤตหนัก และมีมลพิษทีอ่ ำจเป็นสำเหตุกำรเกิดโรคมะเร็ง ซึง่ รัฐบำลได้ให้ควำมส�ำคัญ
ต่อปัญหำที่เกิดโดยได้มีกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นพบว่ำมีปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมในระดับหนึ่ง จึงได้มอบ
หมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดผลเชิงปฏิบัติในระยะยำวอย่ำงยั่งยืน
คณะกรรมกำรสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ (กก.วล.) ได้มมี ติเมือ่ ต้นปี พ.ศ. 2550 แต่งตัง้ คณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจ
เพือ่ แก้ไขปัญหำมลพิษและก�ำหนดกำรพัฒนำในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยองเพือ่ ก�ำกับดูแลผลักดันกำรแก้ไขปัญหำทีเ่ กิดขึน้
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยอำศัยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับภำคเอกชนและ
ประชำชนในพื้นที่ จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550 – 2554 มีมำตรกำร
ในกำรด�ำเนินงำนภำยใต้แผนงำนและโครงกำร 144 โครงกำร ที่ครอบคลุมมำตรกำรลดมลพิษทั้งในและนอกนิคม
อุตสำหกรรม กำรบริหำรจัดกำรมลพิษและติดตำมตรวจสอบ กำรจัดกำรสำธำรณสุขและอำชีวอนำมัย กำรพัฒนำ
เชิงพืน้ ที่ และกำรมีสว่ นร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษ มีงบประมำณด�ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตั กิ ำรฯ ของ
ภำครัฐและผู้ประกอบรวมกว่ำ 21,000 ล้ำนบำท ซึ่งในปี 2550 – 2551 มีงบประมำณในกำรด�ำเนินกำรประมำณ
9,470 ล้ำนบำท โดยงบประมำณกว่ำร้อยละ 80 เป็นงบประมำณซึ่งมำจำกผู้ประกอบกำร นอกจำกนี้ยังมีกำรตั้ง
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กองทุนเพือ่ สนับสนุนกำรพัฒนำระยะยำวประกอบด้วยมูลนิธกิ องทุนระยองแข็งแรง และมูลนิธกิ องทุนคุณภำพชีวติ
และสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองมำบตำพุด และเทศบำลต�ำบลบ้ำนฉำง
ต่ อ มำคณะกรรมกำรสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชำติ
ในครำวประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 มีนำคม
2552 มีมติเห็นชอบให้ใช้อ�ำนำจประกำศก�ำหนดให้
ท้องที่เขตเทศบำลเมืองมำบตำพุด และพื้นที่บริเวณ
ใกล้เคียง เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพือ่ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในท้องที่จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรเสนอต่อ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และด�ำเนินกำรตำมข้อก�ำหนด
ในพระรำชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อม
แห่งชำติ พ.ศ. 2535 และได้มีประกำศคณะกรรมกำร
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
แก้ ไขปั ญ หำมลพิ ษ และพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต โดย
รวมได้ ดี ขึ้ น ระดั บ หนึ่ ง มี ก ำรติ ด ตำมตรวจสอบ
คุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง คุ ณ ภำพ
อำกำศ น�้ำในคลองสำธำรณะ น�้ำใต้ดินและน�้ำ
ทะเลรวมทั้ ง กำรจั ด กำรของเสี ย อั น ตรำยจำก
อุตสำหกรรม พบว่ำคุณภำพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพำะ
คุณภำพอำกำศในปัจจุบันอยู่ในสภำพที่ดีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2549 โดยมีปริมำณสำรมลพิษ
ลดลง เช่ น ก๊ ำ ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ และก๊ ำ ซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นต้น และปริมำณสำร
อินทรีย์ระเหยง่ำยที่ตรวจวัดส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ต�่ำ และเป็นไปตำมมำตรฐำนคุณภำพอำกำศยกเว้นสำรอินทรีย์
ระเหยง่ำย 3 ชนิด ที่มีค่ำเกินมำตรฐำนในบำงพื้นที่ ซึ่งภำครัฐและผู้ประกอบกำรจะด�ำเนินมำตรกำรควบคุมและ
แก้ไขทีเ่ ข้มข้นอย่ำงต่อเนือ่ ง ส�ำหรับผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยและสถำนกำรณ์โรคมะเร็งของประชำชนในพืน้ ทีน่ นั้
กระทรวงสำธำรณสุขได้มีกำรศึกษำเพื่อสรุปควำมเชื่อมโยงของปัญหำมลพิษกับสุขภำพอนำมัยที่ชัดเจนโดยจ�ำเป็น
จะต้องมีกำรศึกษำต่อเนื่อง และเป็นข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของชุมชน
ควบคู่กันไป รวมทั้งกำรน�ำข้อมูลและข้อเท็จจริงสู่ภำคประชำชน กำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
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8 วิธีพิชิตปัญหามลพิษทางอากาศ
ในการป้องกัน และลดผลกระทบของมลพิษทางอากาศสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อาจกระท�ำได้ 3 แนวทาง
หลัก ๆ คือ การป้องกันและควบคุมที่แหล่งก�ำเนิด การป้องกันที่ผู้รับ และการลดผลกระทบโดยสร้างแนวป้องกัน
โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
(1) ป้องกัน ควบคุมและลดมลพิษจากแหล่งก�ำเนิด เช่น การเลือกใช้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด
การติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์บ�ำบัดมลพิษที่เหมาะสมกับสารมลพิษชนิดนั้นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เช่น การติดตั้ง
ระบบอีเอสพี หรือ Electrostatic Precipitator (ESP) เพื่อดักจับฝุ่นละอองในขบวนการผลิต การติดตั้งระบบ
เอฟจีดี หรือ Flue Gas Desulfurization (FGD) เพื่อลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง
จากถ่านหิน การก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ มาตรฐานการระบายสารมลพิษจากแหล่งก�ำเนิด เป็นต้น ซึง่ วิธกี าร
ป้องกันและลดมลพิษทางอากาศจากแหล่งก�ำเนิด ถือเป็นการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุด
(2) การป้องกันทีผ่ รู้ บั เช่น การใส่หน้ากากอนามัยป้องกันเขม่าควันและฝุน่ ละอองเมือ่ เกิดปัญหาหมอกควัน
จากไฟป่า การปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับ และลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
(3) การเพิ่มระยะห่างระหว่างแหล่งก�ำเนิดมลพิษกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การก�ำหนดพื้นที่
แนวกันชน (Buffer zone) เป็นแนวทางหนึง่ ทีห่ ลายประเทศในแถบยุโรปและเอเชียพิจารณาน�ำมาใช้ในการป้องกัน
ลด และควบคุมผลกระทบของมลพิษจากอุตสาหกรรม โดยหลักการคือการจัดวางผังของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
และพื้นที่แนวกันชนให้มีความสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ที่มลพิษที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด

8.1 การก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในประเทศไทยได้มีการก�ำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตามมาตรา 32 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยที่ได้ด�ำเนินการไปแล้วเป็นการก�ำหนดมาตรฐานสารมลพิษหลักจ�ำนวน 7 ชนิด ได้แก่
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สารตะกั่ว ฝุ่นละออง(ฝุ่นรวม PM10
และPM2.5) ก๊าซโอโซน และสารมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย หรือ Toxic Air Pollutants ซึ่งขณะนี้มีการ
ก�ำหนดมาตรฐานแล้ว คือสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศทั่วไป จ�ำนวน 9 ชนิด โดยเป็นสารที่มีความเสี่ยง
ต่อการก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาว โดยจะท�ำลายภูมิคุ้มกันระบบประสาท
รวมทั้งท�ำให้เกิดความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์และต่อมไร้ท่อ นอกจากนี้ยังมีการก�ำหนดปริมาณการระบาย
สารมลพิษทางอากาศจากแหล่งก�ำเนิด ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อใช้ในการควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากแหล่งก�ำเนิด
ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศ
จากแหล่งก�ำเนิดเคลื่อนที่ และมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งก�ำเนิดอยู่กับที่ โดยสามารถหาข้อมูล
เพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)
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8.2 การป้องกันที่ผู้รับ
นอกจากการลดผลกระทบจากมลพิษโดยควบคุมจากแหล่งก�ำเนิดแล้ว การป้องกันที่ผู้รับก็มีความส�ำคัญ
ที่รู้จักกันดีคือการใช้หน้ากากอนามัย ซึ่งมีการน�ำมาใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและฝุ่นละอองใน
โรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรม การเลือกชนิดของหน้ากากอนามัยทีเ่ หมาะสมในการป้องกันมลพิษทางอากาศ
มีความส�ำคัญ ตามข้อแนะน�ำของสถาบันวิจยั ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา (NIOSH)
ได้แบ่งประเภทของหน้ากากกันฝุ่นละอองเป็นหลายประเภท เช่น N95 N100 R95 P100 ตามประสิทธิภาพใน
การดักจับฝุน่ ละอองขนาดทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพอนามัย นอกจากนีย้ งั มีหน้ากากชนิดป้องกันมลพิษประเภทก๊าซ
ต่าง ๆ ซึ่งมักบรรจุผงถ่านคาร์บอนเพื่อดักจับก๊าซไม่ให้เข้าสู่ระบบหายใจ และหน้ากากอนามัยส�ำหรับการป้องกัน
เชื้อโรคต่าง ๆ เช่น ไข้หวัด 2009 ซึ่งควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจาก
การป้องกันทีต่ วั บุคคลแล้วยังสามารถป้องกันผลกระทบจากมลพิษทางอากาศด้วยการปลูกต้นไม้เพือ่ ลดผลกระทบ
จากฝุ่นละอองและก๊าซบางชนิดได้ด้วยเช่นกัน

รูปแสดงตัวอย่างหน้ากากป้องกันมลพิษทางอากาศ และการใช้งาน

8.3 การก�ำหนดพื้นที่แนวกันชน (Buffer zone)
พืน้ ทีแ่ นวกันชน (Buffer zone) หมายถึง พืน้ ทีท่ อี่ ยูร่ ะหว่างพืน้ ทีใ่ ดๆตัง้ แต่สองพืน้ ทีห่ รือมากกว่า เพือ่ ช่วย
ลดผลกระทบซึ่งกันและกันที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าว
ส่วนใหญ่พื้นที่แนวกันชนถูกน�ำมาใช้กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง แต่ในขณะ
เดียวกัน พืน้ ทีแ่ นวกันชนถูกน�ำมาใช้โดยมีวตั ถุประสงค์ในเชิงการเมือง (Geo-political Buffer Zone) เช่น การแบ่ง
แยกยุโรปออกเป็นยุโรปตะวันออก และยุโรปตะวันตก หรือการแบ่งแยกดินแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังถูกน�ำมาใช้ในการควบคุม ป้องกัน การกระจายของเชื้อโรค (Sanitary Buffer Zone) เช่น
การป้องกันการแพร่กระจายของโรค Viral Potato Diseases จากไร่มันฝรั่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยการปลูก
พืชไร่ชนิดอื่นรอบๆ ไร่มันฝรั่ง เป็นต้น
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ความส�ำคัญของพื้นที่แนวกันชนต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาจสรุปได้ดังนี้
- เพื่อจ�ำกัดขอบเขตและการขยายตัวของอุตสาหกรรมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ได้
- ช่วยกรองมลพิษและลดผลกระทบจากการปลดปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมสู่พื้นที่ชุมชน
- ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
- ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างโรงงานและชุมชน
- พืน้ ทีก่ นั ชนทีเ่ ป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวในลักษณะของป่าเศรษฐกิจ วนอุทยาน และสวนสาธารณะ เป็นต้น สามารถ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้ เช่น ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ปา่ และมีส่วนท�ำให้ระบบนิเวศน์มีความ
หลากหลายและสมบูรณ์มากขึ้น
- เพิ่มประโยชน์จากการใช้พื้นที่กันชน เช่น เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
- เพิ่มสุนทรียภาพและความร่มรื่นในพื้นที่
- ป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย เป็นต้น
วิธีการจัดท�ำพื้นที่แนวกันชน
การจัดท�ำพื้นที่แนวกันชนสามารถกระท�ำได้โดยการศึกษาและก�ำหนดผังที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม
และพื้ น ที่ แ นวกั น ชนได้ อ ย่ า งเหมาะสม โดยการพิ จ ารณาจากศั ก ยภาพของมลพิ ษ จากแหล่ ง ก� ำ เนิ ด ที่ จ ะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม และความสัมพันธ์รว่ มกันระหว่างข้อมูลสารมลพิษ ข้อมูลสภาพอุตนุ ยิ มวิทยา
และระดับของสารมลพิษทีพ่ บในพืน้ ที่ ดังนัน้ แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์เพือ่ ใช้ในการประเมินการกระจายตัวของ
สารมลพิษจากแหล่งก�ำเนิดสู่บรรยากาศจึงถูกน�ำมาใช้วิเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาก�ำหนดผังที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม พื้นที่ที่อยู่อาศัย และขนาดของพื้นที่แนวกันชนอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การจัดวางกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรม มีความส�ำคัญต่อการก�ำหนดขนาดและระยะห่างของพื้นที่แนวกันชนในการที่จะลดผลกระทบด้าน
มลพิษต่อพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ดังนั้น การจัดกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมควรพิจารณาจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทีเ่ กิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ โดยทัว่ ไปประกอบไปด้วย ชนิดของมลพิษและปริมาณทีเ่ กิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงมลพิษทีจ่ ะเกิดจากการจราจรและการขนส่งวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ดว้ ย นอกจากนีร้ ะดับ
ความเสีย่ งทีเ่ ป็นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากกิจกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมก็ควรน�ำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน

ภาพตัวอย่างการจัดวางพื้นที่แนวกันชน
(ที่มา : Town and Country
Planning ; F.M.Maas)
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นอกจากนี้ การจัดท�ำแนวป้องกัน (Protection Strip) ทีเ่ ป็นการจัดการโดยการท�ำแนวป้องกันในพืน้ ทีข่ องโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือแหล่งก�ำเนิดมลพิษอืน่ ๆ โดยท�ำเป็นแนวปลูกต้นไม้หรือการก่อสร้างแนวป้องกันโดยใช้วสั ดุหรือ
โครงสร้างต่างๆ เพื่อป้องกันและลดมลพิษที่แพร่กระจายสู่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ในกรณีที่โรงงานไม่มีพื้นที่
เพียงพอส�ำหรับจัดท�ำแนวกันชน (Buffer Zone) สามารถด�ำเนินการในลักษณะสิง่ ทดแทนได้ โดยมีรปู แบบต่างๆ
ได้แก่ แผงกันลม เพื่อป้องกันลมกระจายออกสู่ด้านนอก โดยการวางแผงสลับเป็นฟันปลา ซึ่งต้องอาศัย
การค�ำนวณความสูง องศาการจัดวาง ตามหลักการวิศวกรรม ซึง่ มีคา่ ลงทุนสูง ก�ำแพงเขียว เป็นการปลูกพืชล้มลุก
ไม้ผลัดใบ ซึ่งมีคุณสมบัติดูดสารพิษแตกต่างกัน เช่น ต้นเดหลี สามารถดูดซับอะซิโตน ฟอร์มัลดีไฮด์ ต้นเศรษฐี
เรือนนอก สามารถดูดซับแอมโมเนีย เป็นต้น ทัง้ นีก้ ารปลูกพืชต้องค�ำนึงถึงชนิดของสารพิษทีเ่ กิดขึน้ ภายในโรงงานด้วย
รวมทั้งการดูแลรักษาให้ต้นไม้เจริญงอกงามและมีการสับเปลี่ยนตามกาลเวลาหรืออายุของพืช

ภาพแสดงตัวอย่างรูปแบบ
การปลูกแนวป้องกันผลกระทบ
จากมลพิษทางอากาศ

(ขอขอบคุณภาพจาก กระทรวงอุตสาหกรรม)

ภาพแสดงตัวอย่างการจัดท�ำก�ำแพงเขียว (ซ้าย) และ แผงกันลม (ขวา)
เพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
(ขอขอบคุณภาพจาก กระทรวงอุตสาหกรรม)
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ภาพแสดงตัวอย่างพืชบางชนิดที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษ
(ขอขอบคุณภาพจาก กระทรวงอุตสาหกรรม)

พื้นที่แนวกันชนกับประเทศไทย
ส�ำหรับประเทศไทย ได้มกี ารก�ำหนดพืน้ ทีแ่ นวกันชนในการออกแบบนิคมอุตสาหกรรมในระยะเริม่ ต้น แต่
เมือ่ ระยะเวลาผ่านไป การให้ความส�ำคัญต่อพืน้ ทีแ่ นวกันชนได้ลดน้อยลงไป โดยหันมาให้ความส�ำคัญของการพัฒนา
อุตสาหกรรมมากขึน้ ท�ำให้มกี ารน�ำพืน้ ทีแ่ นวกันชนมาปรับเปลีย่ นเป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับการพัฒนาอุตสาหกรรม เมือ่ พืน้ ที่
แนวกันชนถูกลดทอนลงจากขนาดทีค่ วรจะเป็น จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อมอย่างทีท่ ราบกันอยู่
ในปัจจุบัน
ดังนัน้ จากสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ผูว้ างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานของรัฐทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับ
เรื่องนี้ ควรต้องหวนกลับมาให้ความส�ำคัญกับพื้นที่กันชนกันอีกครั้ง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพื่อ
เป็นการลดปัญหาผลกระทบของมลพิษและยังจะช่วยให้อตุ สาหกรรมกับชุมชนอยูร่ ว่ มกันได้อย่างกลมกลืนและยัง่ ยืน
ตลอดไป
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9 นานาทัศนะ รักษ์อากาศ
เนือ่ งจำกปัญหำมลพิษทำงอำกำศทัง้ ทีเ่ กิดจำกปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติและจำกกิจกรรมของมนุษย์
บำงครั้งก่อให้เกิดกำรแพร่กระจำยมลพิษและผลกระทบที่กว้ำงขวำงหรือปัญหำมลพิษข้ำมแดน จึงได้มีควำม
พยำยำมร่วมกันในระดับนำนำชำติในภูมิภำคต่ำงๆเพื่อร่วมมือในกำรติดตำม ป้องกันและแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
ดังกรณีตัวอย่ำงพอสังเขปต่อไปนี้

9.1 ข้อตกลงเรื่องมลพิษทางอากาศข้ามแดนในสหภาพยุโรป
เนื่ อ งจำกมลพิ ษ ทำงอำกำศนั้ น
แท้ทจี่ ริงแล้วมีลกั ษณะเป็นมลพิษทำงอำกำศ
ข้ำมแดน (Transboundary air pollution)
กล่ ำ วคื อ มลพิ ษ ไม่ ไ ด้ ห ยุ ด แพร่ ก ระจำยที่
ขอบเขตต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด หรือประเทศใด
ประเทศหนึ่ ง ประเด็ น ปั ญ หำนี้ เริ่ ม ได้ รั บ
ควำมสนใจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979)
จำกกำรทีม่ กี ำรพิสจู น์ทำงวิทยำศำสตร์ได้วำ่
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินในบริเวณ ‘สำมเหลีย่ มด�ำ’
(Black Triangle) ใจกลำงทวีปยุโรปบริเวณ
รอยต่ อ ชำยแดนประเทศสำธำรณรั ฐ เชค
(ที่มำ www.unece.org/env/lrtap)
เยอรมั นตะวันออก และโปแลนด์ ท�ำให้
เกิดเขม่ำควันและก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือออกไซด์ของก�ำมะถัน ทีส่ ำมำรถล่องลอยไปตกไกลถึงบริเวณกลุม่ ประเทศ
สแกนดิเนเวีย ตลอดจนตอนเหนือของสหรำชอำณำจักร บนยอดเขำในสก็อตแลนด์ และไอร์แลนด์ ประเทศใน
สหภำพยุโรปจึงได้เริม่ ตืน่ ตัวเกีย่ วกับปัญหำมลพิษทำงอำกำศข้ำมแดน จึงเป็นทีม่ ำของกำรก่อตัง้ องค์กรทีช่ อื่ ว่ำ EMEP
(European Monitoring and Evaluation Programme) เพือ่ รวบรวมข้อมูลกำรระบำยสำรตัง้ ต้นมลพิษทำงอำกำศ
จำกแต่ละประเทศ และจัดท�ำบัญชีฐำนข้อมูลเพือ่ น�ำไปใช้ในแบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์เพือ่ พยำกรณ์กำรแพร่กระจำย
โดยเชือ่ มโยงแหล่งก�ำเนิดกับจุดรับมลพิษ เป็นผลให้มขี อ้ ตกลงลดกำรระบำยสำรมลพิษทำงอำกำศในแต่ละประเทศ
อย่ำงเป็นรูปธรรม ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือของสหประชำชำติคณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจส�ำหรับยุโรป (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
แพร่กระจำยของสำรมลพิษ อันได้แก่ ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ สำรประกอบอินทรียร์ ะเหยง่ำย
โลหะหนัก และสำรมลพิษทีต่ กค้ำงยำวนำน (POPs) มุง่ เน้นป้องกันภำวะฝนกรด ภำวะน�ำ้ เปลีย่ นสี (Eutrophication)
และภำวะกำรเพิ่มขึ้นของก๊ำซโอโซนในบรรยำกำศใกล้ผิวโลก
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ในปัจจุบนั UNECE และองค์กรพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ได้ดำ� เนินโครงการศึกษา
การเคลื่อนที่ของมลพิษทางอากาศในระดับซีกโลก (Hemispheric Transport of Air Pollution: HTAP) เพื่อ
ศึกษาการส่งผ่านมลพิษทางอากาศในซีกโลกเหนือ โดยพิจารณารวบรวมเอาข้อมูลการระบายมลพิษจากทุกประเทศ
ในซีกโลกเหนือ ไม่จำ� เพาะแต่ขอ้ มูลในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ แต่รวมถึงทวีปเอเชีย เข้าสูแ่ บบจ�ำลองคณิตศาสตร์
ระดับโลก เพื่อประเมินสัดส่วนผลกระทบของมลพิษทางอากาศจากภูมิภาคหนึ่งสู่อีกภูมิภาคหนึ่ง รวมทั้งพิจารณา
ความเป็นไปได้ที่ภาวะโลกร้อนหรือภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะมีผลต่อระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆ
ในซีกโลกเหนือ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.emep.int และ www.htap.org

9.2 เครือข่ายความริเริ่มเพื่ออากาศสะอาดของเมืองในเอเชีย
ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศข้ามแดน และปัญหามลพิษทางอากาศในแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย
เป็นปัญหาส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในภูมิภาค ในหลายประเทศได้ตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวและจัดท�ำแผนการจัดการปัญหาดังกล่าว และได้ร่วมมือกันจัดตั้งเครือข่าย CAI-Asia ขึ้น
เครือข่ายความริเริ่มเพื่ออากาศสะอาดของเมืองในเอเชีย หรือ Clean Air Initiative for Asian Cities
(CAI-Asia) ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2544 โดยร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารเพือ่ การ
พัฒนาเอเชีย USAID UNESCAP US.EPA เป็นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือ
ระดับประเทศในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
จากข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของ 20 ประเทศในเอเชียช่วงปี พ.ศ. 2536-2547 พบว่า
ค่าเฉลีย่ การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุน่ ละอองมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ซึง่ ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าค่าแนะน�ำโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) แต่ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ในหลายประเทศ
ยังเกินค่าทีแ่ นะน�ำโดย WHO และปริมาณฝุน่ ละอองยังอยูใ่ นระดับเกินค่าแนะน�ำและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ซึ่งประเทศสมาชิกจ�ำเป็นต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ร่วมกัน
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กราฟแสดงคุณภาพอากาศโดยเฉลี่ยของเมืองใหญ่ในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2547 (ค.ศ.1993-2004) (ที่มา: CAI-Asia)

ภาพแสดงค่าเฉลีย่ รายปีของฝุน่ ละอองชนิด PM10 ใน 203 เมืองของเอเชียปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
(ที่มา: รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2551 ของ CAI-Asia)
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9.3 การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศกรณีมลพิษหมอกควันข้ามแดน
ในอาเซียน
ปี พ.ศ. 2540 เจ้ำหน้ำทีอ่ ำวุโสอำเซียนด้ำนสิง่ แวดล้อม ได้จดั ตัง้ เจ้ำหน้ำทีอ่ ำวุโสเฉพำะกิจ
ของอำเซียนด้ำนหมอกควัน รับผิดชอบกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันหมอกควันจำก
ไฟป่ำในระดับภูมภิ ำคอำเซียน เนือ่ งจำกควำมรุนแรงของปัญหำหมอกควันข้ำมแดน โดยได้มกี ำร
จัดกำรประชุมเจ้ำหน้ำทีอ่ ำวุโสเฉพำะกิจ และกำรประชุมระดับรัฐมนตรีอำเซียนด้ำนหมอกควัน
ควบคูก่ นั มำอย่ำงต่อเนือ่ ง โดยผลจำกกำรประชุมทัง้ สองระดับ ก่อให้เกิดเป็นข้อตกลงอำเซียน เรือ่ งมลพิษจำกหมอกควัน
ข้ำมแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกัน
ลด และติดตำมตรวจสอบมลพิษจำกหมอกควันข้ำมแดนอันเป็นผลเนื่องมำจำกไฟบนพื้นดินและ/หรือไฟป่ำ โดย
อำศัยควำมพยำยำมร่วมกันในระดับประเทศ และควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคและระดับนำนำชำติ

ประเทศไทยได้ร่วมลงนำมในข้อตกลงอำเซียนเรื่องมลพิษจำกหมอกควันข้ำมแดน เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน
พ.ศ. 2545 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2546 ประเทศภำคีสมำชิกทีใ่ ห้สตั ยำบันแล้ว 8 ประเทศ
ได้แก่ บรูไน มำเลเซีย พม่ำ สิงคโปร์ เวียดนำม ลำว กัมพูชำ และไทย นอกจำกนี้ประเทศไทยได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำร
จัดตั้งคณะท�ำงำนด้ำนหมอกควันและไฟป่ำในอนุภูมิภำคแม่โขงประกอบด้วยประเทศสมำชิก 5 ประเทศ ได้แก่
พม่ำ ลำว เวียดนำม กัมพูชำ และไทย โดยมีสำ� นักงำนเลขำธิกำรอำเซียนท�ำหน้ำทีฝ่ ำ่ ยเลขำนุกำร และศูนย์เชีย่ วชำญ
ด้ำนอุตนุ ยิ มวิทยำแห่งอำเซียนให้กำรสนับสนุนข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ประเทศไทยได้รบั เลือกให้ดำ� รงต�ำแหน่งประธำน
คณะท�ำงำนดังกล่ำวในวำระ 2 ปี (พ.ศ. 2551-2552) โดยมีหน้ำที่หลักในกำรผลักดันให้มีกำรด�ำเนินควำมร่วมมือ
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษหมอกควันข้ำมแดนให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ และผลักดันให้แต่ละประเทศ
จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ำรแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ ตลอดจนด�ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตั กิ ำรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
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9.4 เครือข่ายการติดตามตรวจสอบปัญหาการตกสะสมของกรด
ปัญหำกำรตกสะสมของกรด (Acid Deposition) เป็นปัญหำทั้งในระดับประเทศ รวมถึงเป็นปัญหำ
ในระดับภูมภิ ำค โดยเป็นปัญหำต่อระบบนิเวศ สิง่ แวดล้อม และสุขภำพอนำมัยของประชำชน และมีลกั ษณะเป็นมลพิษ
ข้ำมแดน ซึ่งประเทศไทยอำจได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่กระจำยของสำรกรดในบรรยำกำศ ทั้งจำกแหล่งก�ำเนิด
ในประเทศและจำกกำรข้ำมแดนมำจำกประเทศอื่น ๆ ได้
จำกข้อเสนอแนะในกำรประชุมสุดยอดผูน้ ำ� เรือ่ งปัญหำมลพิษทำงอำกำศข้ำมแดน ณ กรุงริโอ เดอ จำเนโร
สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล ในปี พ.ศ. 2535 ได้น�ำไปสู่ควำมพยำยำมในกำรจัดตั้งเครือข่ำยกำรติดตำมตรวจสอบ
กำรตกสะสมของกรดในภูมภิ ำคเอเชียตะวันออก (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 ประเทศญีป่ นุ่ ได้มมี ติให้เริม่ ด�ำเนินกิจกรรมขัน้ เตรียมกำร (Preparatory phase) โดยมีประเทศในภูมภิ ำค
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
ขัน้ เตรียมกำร จึงมีมติให้เครือข่ำยด�ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบอย่ำงต่อเนือ่ ง (Regular phase) ตัง้ แต่เดือนมกรำคม
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
ในส่วนของกำรด�ำเนินกำรในประเทศไทย
นั้น หน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่ศูนย์กลำงของประเทศไทย
(National Center of EANET in Thailand) คือ
กรมควบคุมมลพิษ และได้มีกำรจัดตั้งอนุกรรมกำร
เครือข่ำยกำรติดตำมตรวจสอบกำรตกสะสมของกรด
ในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชำญจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กรมสนธิสญ
ั ญำและ
กฎหมำย กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กรมป่ำไม้
กรมวิชำกำรเกษตร กรมชลประทำน กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่ ง ประเทศไทย กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำ ผู ้ เชี่ ย วชำญ
จำกมหำวิทยำลัย โดยมีกรมควบคุมมลพิษท�ำหน้ำที่
ฝ่ ำ ยเลขำนุ ก ำร เพื่ อ ร่ ว มกั น ด� ำ เนิ น กำรติ ด ตำม
ตรวจสอบผลกระทบจำกกำรตกสะสมของสำรกรด
ในสิ่งแวดล้อม
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ภำพแสดงประเทศที่เข้ำร่วมเครือข่ำย EANET
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กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในประเทศไทย ประกอบด้วย การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน�้ำฝน การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซที่เป็นกรดในบรรยากาศ การติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศ ได้แก่ คุณภาพน�้ำผิวดิน คุณภาพดินและองค์ประกอบในพืช โดยในปัจจุบันการด�ำเนินงาน
ของประเทศไทยได้ด�ำเนินการเก็บตัวอย่างน�้ำฝนและก๊าซเพื่อประเมินสถานภาพการตกสะสมของกรดทั้งสิ้น
10 สถานี ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี กาญจนบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ชัยนาท นครปฐม
ชลบุรี และสงขลา ซึ่งเป็นการด�ำเนินการโดยหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการเครือข่ายการติดตามตรวจสอบ
การตกสะสมของกรดในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค

9.5 โครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
กระบวนการด้านสิง่ แวดล้อมศึกษา (Environmental Education) เป็นหนึง่ ในกิจกรรมทีช่ ว่ ยให้ประชาชน
ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการป้องกันแก้ไข รวมถึงสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ต่างๆ อย่างเหมาะสม ดังตัวอย่างที่มีการด�ำเนินการอยู่ เช่น
9.5.1 โครงการความร่วมมือด้านสิง่ แวดล้อมศึกษาเรือ่ งปัญหาการตกสะสมของกรด กรมควบคุมมลพิษ
ได้ดำ� เนินโครงการความร่วมมือด้านสิง่ แวดล้อมศึกษา ร่วมกับ Acid Deposition and Oxidant Research Center
(ADORC) (หรือ ชื่อใหม่ Asia Center for Air Pollution Research : ACAP) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย
การติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก และหน่วยงานความร่วมมือด้านการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมแห่งจังหวัดนิกาตะ (Niigata Prefectural Environmental Conservation Corporation) ประเทศ
ญีป่ นุ่ โดยประเทศไทยมี โรงเรียนวัดแสมด�ำ ประเทศญี่ปุ่นมี โรงเรียนซาซากุจิ และโรงเรียนมุยคะมะจิ เข้าร่วมเป็น
โรงเรียนน�ำร่อง ทั้งนี้ภายใต้โครงการฯ เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาของทั้ง 3 โรงเรียนดังกล่าว ได้ด�ำเนินงาน
และท�ำกิจกรรมในรูปแบบเดียวกัน โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินงานดังนี้
		
1. การให้ความรูด้ า้ นปัญหาสิง่ แวดล้อมผ่านการบรรยายและการทดลองอย่างง่าย โดยเด็กนักเรียน
ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น วัฏจักรของน�้ำ ชั้นบรรยากาศของโลก และสิ่งแวดล้อมรอบๆ โรงเรียน โดย
เน้นเรือ่ งปัญหาและผลกระทบของฝนกรด ทัง้ นีเ้ ด็กนักเรียนของแต่ละโรงเรียนได้รว่ มท�ำการทดลองอย่างง่าย ได้แก่
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การตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน�้ำฝน การตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
อย่างง่าย และตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง การจ�ำลองการเกิดฝนกรด การเก็บตัวอย่างไอเสียจากรถยนต์เพื่อดู
ผลกระทบต่อคุณภาพน�้ำฝนและการกัดกร่อนวัสดุ การศึกษาการเจริญเติบโตของถั่วงอกโดยใช้น�้ำเลี้ยงที่มีค่า pH
แตกต่างกัน นอกจากนั้นได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและปัญหาฝนกรด
โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเป็นพี่เลี้ยง

ภาพแสดงกิจกรรมการจ�ำลองการเกิดฝนกรด การตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์อย่างง่าย การเก็บตัวอย่างจากท่อไอเสีย และ
ผลของน�้ำฝนต่อการกัดกร่อนวัสดุตา่ ง ๆ

		
2. การประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet Conference) ระหว่างเด็กนักเรียน
ของประเทศไทยและญีป่ นุ่ ได้มกี ารน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน และผลการทดลองอย่างง่ายของเด็กนักเรียนทัง้ 3 โรงเรียน
ข้างต้น รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาฝนกรด และประสบการณ์ในการด�ำเนิน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมีผู้แทนของประเทศเครือข่าย EANET เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย 12 ประเทศ
ได้แก่ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย พม่า มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ รัสเซีย เวียดนาม และประเทศไทย

ภาพแสดงกิจกรรม Internet Conference ระหว่างเด็กนักเรียนของประเทศไทยและญี่ปุ่น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผลการด�ำเนินโครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้ขยายความรู้และกิจกรรมไปสู่โรงเรียน
ในจังหวัดอื่น เช่น ระยอง สระบุรี และเชียงใหม่ เพื่อให้เด็กนักเรียนซึ่งจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดย
เฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศและฝนกรด รวมถึงช่วยสร้างความตระหนักและปลูกจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และได้แนวทางความร่วมมือและเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในกลุ่มประเทศเครือข่าย EANET ต่อไป
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ภาพกิจกรรมการเรียนรู้และการน�ำเสนอผลงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่จัดขึ้นที่เมืองนิกาตะ (Niigata) ประเทศญี่ปุ่น

9.5.2 โครงการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านมลพิษทางอากาศ (TAPCE)
การพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมทีผ่ า่ นมาท�ำให้คณ
ุ ภาพอากาศในประเทศไทยเสือ่ มโทรมลงจน
บางครัง้ ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึง่ ปัญหามลพิษทางอากาศทีเ่ กิดขึน้ นีไ้ ม่ได้เกิด
ขึ้นเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ
จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการปัญหามลพิษทางอากาศ และปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศในประเทศไทย ยังมี
จ�ำนวนค่อนข้างจ�ำกัด โดยส่วนใหญ่ประจ�ำอยู่ในหน่วยงานราชการส่วนกลาง ทั้งนี้ความรู้ความสามารถที่บุคลากร
ต่าง ๆ มีอยูน่ นั้ เป็นความรูท้ เี่ กิดจากการพัฒนาการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ในระหว่างการท�ำงาน เนือ่ งจากสถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ ส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังไม่มหี ลักสูตรวิชาเฉพาะด้านมลพิษทางอากาศ แต่จะเปิดสอนวิชาความรู้
เบื้องต้นด้านมลพิษทางอากาศเท่านั้น
เพือ่ ให้การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย สามารถด�ำเนินการได้ครอบคลุมทัว่ ทุกพืน้ ทีข่ อง
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติ
ก�ำหนดแผน และขั้นตอน การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในเรื่องการกระจาย
อ�ำนาจ และหน้าทีข่ องรัฐให้ทอ้ งถิน่ พึง่ ตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิน่ ได้เอง กรมควบคุมมลพิษจึงได้จดั ตัง้ ศูนย์
พัฒนาความเป็นเลิศด้านมลพิษทางอากาศ (Thailand Air Pollution Center of Excellence: TAPCE) ขึน้ เมือ่ วันที่
14 มกราคม 2545 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านมลพิษทางอากาศสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันมลพิษทางอากาศ สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุม
มลพิษทางอากาศ และตลอดจนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ความ
สามารถและความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ และเพื่อให้สามารถด�ำเนินการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศในท้องถิ่นของตนเองได้ โดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านมลพิษทางอากาศนี้มีหน้าที่ใน
การจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอน (Training the trainer) จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายศูนย์ฝึกอบรม
การจัดการมลพิษทางอากาศ เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมเป็นเครือข่ายของศูนย์ฯ เหล่านีถ้ า่ ยทอดหลักสูตรทีไ่ ด้รบั
การอบรมจากศูนย์ฯ อย่างต่อเนือ่ งให้แก่บคุ ลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านมลพิษทางอากาศ ในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิน่
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยนั้นตั้งอยู่
ซึ่งจะท�ำให้การฝึกอบรมสามารถท�ำได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ
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หลักสูตรทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาความเป็นเลิศด้านมลพิษทางอากาศจัดอบรมให้แก่มหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการมลพิษทางอากาศนั้น เป็นหลักสูตรอบรมมาตรฐานด้านมลพิษทางอากาศที่น�ำมาจาก
สถาบันฝึกอบรมด้านมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Training Institute: APTI) ขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (US.EPA) ซึ่งมีจ�ำนวน 37 หลักสูตร และหลักสูตรของคณะกรรมการทรัพยากรอากาศ
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Air Resources Board: CARB) จ�ำนวน 66 หลักสูตร โดยจากการที่กระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการป้องกัน
สิ่งแวดล้อมกับองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2542 ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านมลพิษทางอากาศได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดการฝึกอบรมการจัดการมลพิษทางอากาศ และจัดท�ำ
หลักสูตรมาตรฐานด้านมลพิษทางอากาศเป็นภาษาไทยรวมทัง้ ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรอบรมมาตรฐานต่าง ๆ
เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อถ่ายทอดให้กับบุคลากรท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านมลพิษทางอากาศ
ในปี พ.ศ. 2553 เครือข่ายศูนย์ฝึกอบรมการจัดการมลพิษทางอากาศได้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นเครือ
ข่ายแล้ว 16 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึง่ มหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นเครือข่ายของศูนย์พฒ
ั นาความเป็นเลิศด้านมลพิษทางอากาศจะเป็น
ผูท้ ำ� การฝึกอบรมให้แก่บคุ ลากรของรัฐในภูมภิ าคทีม่ หาวิทยาลัยนัน้ ตัง้ อยู่ โดยกรมควบคุมมลพิษจะให้การสนับสนุน
ทางด้านวิชาการ งบประมาณบางส่วน และอุปกรณ์ เครื่องมือที่ต้องใช้ประกอบการฝึกอบรมตามความเหมาะสม

ภาพแสดงเครือข่ายศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านมลพิษทางอากาศของประเทศไทย
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9.6 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ปัจจุบนั นานาประเทศให้ความส�ำคัญกับปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ในบริบทของการประเมิน
ผลกระทบ และการแก้ไขและจัดการปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งผลกระทบจะมีต่อทุกภาคส่วนแตกต่าง
กันไปตามความเสี่ยงทางกายภาพและความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับสภาวะดังกล่าว ส�ำหรับประเทศไทย
มีข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านฤดูแล้งยาวนานขึ้น ฤดูร้อนและ
ฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น วันที่ฝนตกกระจุกตัวมากขึ้น ระดับน�้ำทะเลสูงขึ้น และเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
บ่อยครั้งขึน้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเหล่านีจ้ ะท�ำให้ภายในสิบปีขา้ งหน้า ประเทศไทยจะมีความเสีย่ งและ
ผลกระทบ เช่น โคลนถล่ม น�้ำท่วมในที่ราบลุ่ม คลื่นทะเลขนาดใหญ่ การขาดแคลนน�้ำในบางช่วงเวลา ปริมาณ/
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ไฟป่า ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ และโรคอุบัติใหม่ตา่ งๆ
ในช่วงระยะเวลาทีป่ ระชาคมโลกตืน่ ตัวต่อสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ประเทศไทยเอง
ก็มิได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาดังกล่าว โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเวทีโลกต่างๆ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสารเกียวโต นอกจากนี้ยังได้จัดท�ำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (10 ปี) พ.ศ. 2553 – 2562
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ
UNFCCC เป็นอนุสัญญาฯ ที่เกิดจากความพยายามของประชาคมโลกใน
การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เชื่อว่ามีสาเหตุมาจาก
ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) อันเนื่องมาจากการสะสมตัวของ
ก๊าซต่างๆในชัน้ บรรยากาศ มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทเี่ ชือ่ มโยงการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกกับการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ และคาดการณ์ได้วา่ ในระหว่าง
คริสต์ศตวรรษที่ 21 โลกจะร้อนขึ้นประมาณ 0.2 ถึง 0.5 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ และจะมีผลท�ำให้ระดับ
น�้ำทะเลสูงขึ้นถึง 20 เซนติเมตร ภายใน พ.ศ. 2573 และอาจสูงขึ้น 65 เซนติเมตรภายในปลายศตวรรษ นอกจากนี้
จะท�ำให้เกิดพายุ เฮอริเคน ความแห้งแล้ง ไฟป่าและอุทกภัยบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น (Houghton et al., 1990)
ประชาคมโลกจึงได้จัดให้มีการประชุมด�ำเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (9, 23)
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับการยอมรับในการประชุมที่
ส�ำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ ทีน่ วิ ยอร์ค สหรัฐอเมริกา เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และเปิดให้
ลงนามในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลก ที่
กรุง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปีพ.ศ. 2535 โดยมีเป้าหมายส�ำคัญ “เพื่อให้บรรลุถึงการรักษาระดับ
ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศให้คงที่ อยู่ในระดับที่ปลอดภัยจากการแทรกแซงของมนุษย์ที่
เป็นอันตรายต่อระบบภูมิอากาศ การรักษาระดับดังกล่าวต้องด�ำเนินการในระยะเวลาเพียงพอที่จะให้ระบบ
นิเวศปรับตัว โดยไม่คุกคามต่อการผลิตอาหารของมนุษย์” ซึ่งอนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.
2537 และในปัจจุบันมีประเทศภาคีสมาชิกจ�ำนวน 195 ประเทศ (23)
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ประเทศภาคีสมาชิกของอนุสญ
ั ญาประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศแบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ (9, 10)
o กลุ่มประเทศในภาคผนวกที่ 1 (Annex I Country) ประกอบด้วย ประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง
ประเทศในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจเปลี่ยน
ผ่าน (EIT) หรือประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกทีเ่ คยเป็นส่วนหนึง่ ของประเทศรัสเซีย (ภายในกลุม่ Annex I
ได้แบ่งเป็นกลุม่ Annex II ซึง่ หมายถึงประเทศกลุม่ OECD ทีต่ อ้ งมีขอ้ ผูกพันในการสนับสนุนด้านการเงินแก่ประเทศ
ก�ำลังพัฒนาในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
o กลุ่มประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 (Non-Annex I) ประกอบด้วย ประเทศก�ำลังพัฒนาทั้งหมด ซึ่งรวม
ถึงประเทศไทยด้วย (สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซด์ www.unfccc.int)

คณะท�ำงานตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ด�ำเนินการให้เกิด
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocols) เพื่อเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายในการด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย
ในการรับมือกับสภาวะโลกร้อน (Global Warming)
พิธสี ารเกียวโตตัง้ ชือ่ ขึน้ ตามสถานทีใ่ นการเจรจาทีเ่ มืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่
11 ธันวาคม พ.ศ. 2540 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 การมีผลบังคับใช้เกิดขึ้น 90 วัน
หลังจากการให้สัตยาบันของรัสเซีย ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 โดยพิธีสารมีผลบังคับใช้เมื่อมีประเทศภาคี
ภายใต้อนุสัญญาฯ ร่วมให้สัตยาบันไม่น้อยกว่า 55 ประเทศ โดยจะต้องมีประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 ที่ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกออกมารวมแล้วอย่างน้อย 55% ของปริมาณที่มีอยู่ในปี พ.ศ. 2533 โดยพิธีสารภายใต้อนุสัญญาฯ
ประเทศในกลุม่ ภาคผนวกที่ 1 จะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยรวมอย่างน้อย ร้อยละ 5 เมือ่ เทียบกับ
ระดับในปี พ.ศ. 2533 โดยการด�ำเนินงานระยะแรกจะสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) (9, 23)
กลไกตามพิธีสารเกียวโตที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• การค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก (Emissions Trading หรือ ET)
• การด�ำเนินการร่วมกัน (Joint Implementation หรือ JI)
• กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM )
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การค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก
คาร์บอนเครดิต (Carbon credit )
ค�ำนี้อาจค่อนข้างใหม่ส�ำหรับประเทศไทย แต่ในหมู่ของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มสุกร
โรงงานปาล์มน�้ำมัน ส่วนใหญ่มีความเข้าใจเป็นอย่างดี เนื่องจากมีการท�ำธุรกิจเกี่ยวกับการขายคาร์บอนเครดิต
ส�ำหรับประชาชนทั่วไปควรต้องท�ำความเข้าใจค�ำว่าคาร์บอนเครดิต เนื่องจากอาจจะต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทาง
ตรงหรือทางอ้อมในบางโอกาส
คาร์บอนเครดิต คือ อะไร
• คาร์บอนเครดิตหมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการท�ำกิจกรรมหรือพัฒนาโครงการ โดย
คาร์บอนเครดิต 1 หน่วยหมายถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 1 ตัน
คาร์บอนเครดิตได้มาอย่างไร
• ได้มาจากการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งก�ำเนิด เช่น ฟาร์มสุกร โรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น โดยการ
ลดปริมาณการใช้เชือ้ เพลิง หรือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน ท�ำให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรม
นั้นลดลงหรือการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ท�ำให้ปริมาณการใช้พลังงานลดลงนั่นหมายถึง ปริมาณการ
ปล่อยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงด้วย
กลไกหลักทีท่ ำ� ให้เกิดคาร์บอนเครดิตก็คอื พันธกรณีตามพิธสี ารเกียวโต ซึง่ มีการก�ำหนดพันธกรณีและสร้าง
กลไกต่าง ๆ ที่จะท�ำให้เป้าหมายของกรอบอนุสัญญาฯ เกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง โดยก�ำหนดพันธกรณีให้ประเทศ
ภาคีสมาชิกต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมากขึ้น กล่าวคือ
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พันธกรณีกลุ่มภาคีภาคผนวก 1 (Annex I) กลุ่มภาคีภาคผนวก 1 หรือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมจะ
ต้องมีพนั ธกรณีและเป้าหมาย (Emission Target) ให้ลดอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงประมาณร้อยละ 5
ทุกประเทศในกลุ่ม Annex I จะถูกก�ำหนดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่จะปล่อยได้ในช่วงปี 2551-2555 โดยแต่ละ
ประเทศจะได้รบั การจัดสรรปริมาณก๊าซทีต่ นเองสามารถปล่อยได้ในแต่ละปี (หรือทีเ่ รียกว่า “หน่วยปริมาณการปล่อย
ก๊าซทีไ่ ด้รบั จัดสรร” หรือ AAUs: Assigned Amount Units) หรือเป็น “คาร์บอนเครดิต” ทีก่ ลุม่ ภาคี Annex I ได้รับ
และมีพันธะที่จะต้องควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมให้อยู่ภายในจ�ำนวน AAUs ที่ก�ำหนด คาร์บอน
เครดิตจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. คาร์บอนเครดิตที่เกิดจากพันธกรณีของกลุ่มภาคี Annex I
2. คาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการด�ำเนินโครงการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่

การด�ำเนินการร่วม (Joint Implementation: JI)
เป็นกลไกที่เปิดโอกาสให้กลุ่มภาคี Annex I สามารถด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการลงทุนโครงการทีม่ ีผลให้เกิดการลดปริมาณก๊าซ
ในประเทศกลุ่ม Economic in Transition (EIT) หรือเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านที่ใช้ต้นทุนต�่ำกว่าการลงทุนในลักษณะ
เดียวกันในประเทศอุตสาหกรรม โดยจะมีการคิดคาร์บอนเครดิตให้ผดู้ ำ� เนินการเป็นหน่วยปริมาณก๊าซทีส่ ามารถลด
ได้ (ERUs: Emission Reduction Units) ซึ่งภาคี Annex I สามารถน�ำ ERUs ที่ได้รับนี้ไปค�ำนวณเพื่อคิดปริมาณ
การปล่อยก๊าซโดยรวมทั้งหมดของประเทศ

กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)
เป็นกลไกที่เปิดโอกาสให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มภาคี Annex I กับกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา (Non
Annex I) โดยให้เกิดการลงทุนในโครงการที่มีผลให้เกิดการลดปริมาณก๊าซในพื้นที่ของประเทศก�ำลังพัฒนา ซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ จะมีการคิดคาร์บอนเครดิต
จากหน่วยปริมาณก๊าซที่ลดได้และได้รับการรับรอง (CERs: Certified Emission Reductions) ซึ่งภาคี Annex I
สามารถน�ำ CERs นี้ไปค�ำนวณเพื่อคิดปริมาณการปล่อยก๊าซโดยรวมทั้งหมดของประเทศได้
คาร์บอนเครดิตหรือการลดการระบายมลพิษ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ตลอดเวลา ดังนัน้ การขายคาร์บอนเครดิต
ในช่วงที่ประเทศยังไม่มีพันธกรณีก็จะไม่ส่งผลกระทบต่ออนาคตหากเกิดการบังคับให้ต้องลดก๊าซเรือนกระจกใน
อนาคต นอกจากนัน้ ประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 ไม่มบี ญ
ั ชีการเก็บสะสมปริมาณคาร์บอนเครดิต (Registry) คาร์บอน
เครดิตที่เกิดขึ้นแล้วหากไม่ได้ขายออกไปหรือไม่มีผู้ซื้อก็จะสูญหายไปในอากาศกลายเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า(9)
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การแก้ไขปัญหาแบบผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits Approach)
ก๊าซเรือนกระจก ได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์ ไนตรัสออกไซด์ มีเธน รวมทั้งสารประกอบไฮโดรคลอโรและ
เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน ตลอดจนซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ แม้ว่าจะไม่ใช่สารมลพิษทางอากาศที่มีกฎหมายก�ำหนด
ว่าจะต้องควบคุมการปล่อยทิ้งจากแหล่งก�ำเนิด แต่การจัดการมลพิษทางอากาศสามารถด�ำเนินไปได้ควบคู่กับการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในแนวทางการก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน (Co-benefits) ในระหว่าง พ.ศ. 2551
ถึง 2555 ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการลดก๊าซเรือนกระจก ไม่ได้
มีข้อผูกพันว่าจะตั้งเป้าลดการระบายก๊าซเรือนกระจก แต่ประเทศไทยก็ได้แสดงเจตจ�ำนงที่จะลดก๊าซเรือนกระจก
ด้วยการให้สัตยาบัน และพร้อมจะขายคาร์บอนเครดิตต่างๆ ก๊าซเรือนกระจกตัวส�ำคัญ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์
ซึง่ มีทมี่ าจากกิจกรรมประเภทเดียวกับทีก่ อ่ ให้เกิดมลพิษทางอากาศ จากการคมนาคมโดยใช้รถยนต์ทเี่ ผาไหม้เชือ้ เพลิง
ไม่ว่าจะเป็น น�้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ และกิจกรรมการเผาไหม้อื่น ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษ (24)
มาตรการในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ แบบผลประโยชน์รว่ ม
(Co-benefits Approach) คือ การประเมินผลพลอยได้จากมาตรการต่างๆ ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศ ซึง่ มีผลโดยอ้อมในการช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นการลดต้นทุนในการด�ำเนินการ
เช่น การปรับปรุงคุณภาพน�้ำมัน และการปรับปรุงมาตรฐานรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้งาน มีเป้าหมายหลักในการ
ลดการระบายสารมลพิษจากท่อไอเสีย แต่ยังมีผลประโยชน์โดยอ้อมในการลดการระบายก๊าซเรือนกระจกจาก
รถยนต์ได้ ท�ำให้ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศสามารถด�ำเนินการควบคู่กันไปได้ โดย
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีกรอบ นโยบายและแผนด�ำเนินการหรือ
แผนปฏิบตั กิ ารทีช่ ดั เจนเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะโดยกระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การควบคุมมลพิษทาง
อากาศ และการเพิ่มพูนและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งดูดซับและเก็บกักก๊าซเรือนกระจก โดย
เฉพาะในส่วนภาครัฐนัน้ ได้กำ� หนดกรอบนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมไว้ในแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม เป็นวาระจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเร่งรัดด�ำเนินการในแต่ละ
ด้านอย่างชัดเจน โดยในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพือ่ ลดมลพิษ และควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคการขนส่ง อุตสาหกรรม การก่อสร้าง การเผาในทีโ่ ล่ง และการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการเร่งปรับปรุงระบบ
ขนส่งมวลชนให้ปราศจากมลพิษ เช่น รถไฟฟ้า เป็นต้น สนับสนุนการใช้เครื่องยนต์และพลังงานสะอาด โดยเฉพาะ
ในระบบขนส่งสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และ
นาโนเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้เกิดการประหยัด ทรัพยากร พลังงาน และลดมลพิษ รวมทั้งการผลิตพลังงานทดแทน
จากพืชและชีวมวล และสนับสนุนมาตรการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean Development Mechanism - CDM)
Co-benefits Approach ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ แต่หากทุกคนน�ำวิธีนี้มาประยุกต์ใช้ ในงานการแก้ไข
ปัญหามลพิษ ก็จะได้ผลประโยชน์ขึ้นอีกมิติหนึ่ง โดยไม่ต้องมีการลงทุนเพิ่ม (win-win solutions)
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10 สาระน่ารู้เรื่องเชื้อเพลิง
เมื่อมนุษย์มีกำรคิดค้นเครื่องยนต์ต่ำง ๆ เพื่อให้ชีวิตมีควำมสะดวกสบำย เครื่องยนต์ต่ำง ๆ จ�ำเป็น
ต้องใช้เชื้อเพลิงในกำรขับเคลื่อน เครื่องยนต์รุ่นแรก ๆ จะใช้ไม้และถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง ต่อมำได้มีกำรพัฒนำ
เครือ่ งยนต์และเปลีย่ นมำใช้เชือ้ เพลิงเหลว ได้แก่ น�ำ้ มันเบนซิน น�ำ้ มันดีเซลหรือโซลำ ซึง่ ได้จำกกำรกลัน่ น�ำ้ มันดิบ
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 เมือ่ เกิดกำรเปลีย่ นแปลงของ ผิวโลกเช่น เกิดแผ่นดินไหว ภูเขำไฟระเบิด หรือมีกำรทับถมของ
ตะกอนมำกขึ้น ท�ำให้แหล่งสะสมตัวนั้นได้รับควำมกดดันและควำมร้อนที่มีอยู่ภำยในโลกเพิ่มขึ้น ซำกพืชเหล่ำนั้นก็
จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกลำยเป็นถ่ำนหิน
โดยทัว่ ไปถ่ำนหินถูกแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ แอนทรำไซต์ บิทมู นิ สั ซับบิทมู นิ สั และลิกไนต์ โดยพิจำรณำจำก
คุณสมบัตทิ วั่ ไปของ ถ่ำนหินทีอ่ ยูใ่ นล�ำดับสูงคือจะมีปริมำณคำร์บอนมำก ให้ควำมร้อนสูง มีไฮโดรเจนและออกซิเจน
อยู่น้อย ในขณะที่ถ่ำนหินที่อยู่ในล�ำดับต�่ำจะมีปริมำณคำร์บอนน้อย แต่มีไฮโดรเจนและออกซิเจนมำก ซึ่งแต่ละ
ล�ำดับชั้นถูกแบ่งย่อยลงไปอีก ตำมคุณสมบัติทำงเคมีและค่ำควำมร้อนที่ต่ำงกันไป ลักษณะทั่วๆไปของถ่ำนหิน
ในแต่ละล�ำดับชั้นดังกล่ำว

ภำพแสดงสัดส่วนของสำรองค์ประกอบในกระบวนกำรแปรสภำพเป็นถ่ำนหิน
ที่มำ : กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย, 2547
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ตาราง แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติตา่ งๆ ของถ่านหินแต่ละชนิด

ชนิด

ค่าความร้อน

ค่าความชื้น

ปริมาณขี้เถ้า

ปริมาณก�ำมะถัน

1. แอนทราไซท์

สูง

ต�่ำ

ต�่ำ

ต�่ำ

2. บิทูมินัส

สูง

ต�่ำ

ต�่ำ

ต�่ำ

3. ซับบิทูมินัส

ปานกลาง-สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

4. ลิกไนต์

ต�่ำ-ปานกลาง

สูง

สูง

ต�่ำ-สูง

การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน
ถ่านหินส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนที่เหลือถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น อุตสาหกรรมการถลุงโลหะ การผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น จากข้อมูลของส�ำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่าประเทศไทยใช้ถา่ นหินลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้าถึงร้อยละ 86 ส่วนทีเ่ หลือ
ร้อยละ 14 ถูกน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในขณะที่ภาพรวมทั่วโลกพบว่ามีการใช้ถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
ประมาณร้อยละ 64 ซึ่งปริมาณของถ่านหินที่ขุดขึ้นมาได้นั้นจะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงค่อนข้างมากโดยเฉพาะการผลิต
กระแสไฟฟ้า นอกจากการใช้เป็นเชือ้ เพลิงเพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้า และเป็นเชือ้ เพลิงส�ำหรับการให้พลังงานความร้อน
ในอุตสาหกรรมต่างๆ แล้ว ยังมีการใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น การผลิตถ่านโค้กเทียม
ถ่านกัมมันต์ ปุ๋ยยูเรีย หรือการน�ำมาสกัดเอาน�้ำมันดิบ เป็นต้น ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากถ่านหินจึงอาจจะส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมได้ หากไม่มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพดีเพียงพอ เช่น การเกิดฝนกรด ปรากฏการณ์
ก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดขึ้น เพื่อช่วยลดมลพิษจากถ่านหิน
อันจะช่วยท�ำให้การใช้ประโยชน์จากถ่านหินมีความปลอดภัยมากขึ้น และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและ
สภาพแวดล้อมได้
ต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เชื้อเพลิง

บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง

1. ลิกไนต์

0.50

2. ก๊าซธรรมชาติ

0.93

3. น�้ำมันเตา

1.10

4. น�้ำมันดีเซล

2.72
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เทคโนโลยีถา่ นหินสะอาด (Clean Coal Technology)
เทคโนโลยีถา่ นหินสะอาด เป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการก�ำจัดหรือลดมลพิษเพือ่ น�ำถ่านหินมาใช้เป็นเชือ้
เพลิง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
ถ่านหิน ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ปัจจุบัน
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดได้รบั การพัฒนาและสามารถก�ำจัดปัญหามลพิษทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ของถ่านหินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ แต่ส�ำหรับปัญหา
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพ
นอกจากนีก้ ารพัฒนาเทคโนโลยีถา่ นหินสะอาดได้ถกู น�ำมาใช้เพือ่ พัฒนาด้านการใช้เชือ้ เพลิงถ่านหินควบคู่
ไปกับเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในภาคการผลิตไฟฟ้า
ประเภทของเทคโนโลยีถา่ นหินสะอาด
1) เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดก่อนการเผาไหม้ (Pre-combustion Technology) เป็นการก�ำจัดสิ่ง
เจือปนต่างๆ ออกจากถ่านหิน เช่น ฝุ่นละออง เศษดิน เศษหิน และสารประกอบอนินทรีย์ เช่น Pyritic Sulfur เพื่อ
ลดปริมาณเถ้าและก�ำมะถัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มค่าความร้อนของถ่านหินก่อนน�ำไปเผาไหม้เป็นเชื้อเพลิงต่อไป ได้แก่
• การท�ำความสะอาดโดยวิธีทางกายภาพ (Physical Cleaning) คือ การแยกสารที่ไม่ต้องการ เช่น ฝุ่น
ละออง เศษดิน เศษหิน และ Pyritic Sulfur ออกจากเนื้อถ่านหิน
• การท�ำความสะอาดโดยวิธีทางเคมี (Chemical Cleaning) คือ การใช้สารเคมีที่มีคุณสมบัติชะล้างแร่
ธาตุและก�ำมะถันอินทรีย์ ซึ่งไม่สามารถก�ำจัดได้ด้วยวิธีการท�ำความสะอาดทางกายภาพ วิธีทางเคมีดังกล่าว เช่น
Molten Caustic Leaching
• การท�ำความสะอาดโดยวิธีทางชีวภาพ (Biological Cleaning) คือ การใช้สิ่งมีชีวิตเล็กๆ เช่น แบคทีเรีย
และ เชื้อรา ในการก�ำจัดก�ำมะถันในถ่านหิน
2) เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดขณะการเผาไหม้ ( Combustion Technology) เป็นการปรับปรุงเตาเผา
และหม้อไอน�้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ถ่านหินและลดมลพิษที่เกิดระหว่างการเผาไหม้ ซึ่งจะควบคุม
ไม่ให้มีการปล่อยก๊าซมลพิษ (Zero Emission) ได้แก่
• การเผาไหม้ถ่านหินด้วยการบดถ่านหินให้มีขนาดเล็กมาก แล้วพ่นเข้าไปในเตาเผาพร้อมอากาศ
(Pulverized Fuel Combustion : PFC)
• การเผาไหม้ถ่านหินด้วยการน�ำถ่านหินที่บดจนมีขนาดเล็กมากผสมกับหินปูนพ่นเข้าไปในหม้อไอน�้ำ
พร้อมอากาศร้อน (Fluidized Bed Combustion : FBC)
• การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซ (Coal Gasification) กับ โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซ (Gas Fired Combined Cycle Plant) เข้าด้วยกัน ซึ่งเรียกว่า Integrated
Gasification Combined Cycle : IGCC)
3) เทคโนโลยีถา่ นหินสะอาดหลังการเผาไหม้ (Post-Combustion Technology) เป็นการก�ำจัดมลพิษ
ทีเ่ กิดจากการเผาไหม้และป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ หลังจากถ่านหิน
เผาไหม้แล้ว ได้แก่
• ขบวนการก�ำจัดจับฝุ่นด้วยการใช้ไฟฟ้าสถิตย์ดักจับเถ้าลอยหรือถุงกรอง
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• ขบวนการก�ำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดจากการเผาไหม้โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นต้น
4) เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดโดยการแปรสภาพถ่านหิน (Coal Conversion) เป็นการแปรสภาพ
ถ่านหินให้อยู่ในสภาวะอื่น เช่น การแปรสภาพถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเหลว (Coal liquefaction) หรือแปรสภาพ
เป็นก๊าซ (Coal Gasification) ซึ่งเป็นการใช้ถ่านหินแบบเชื้อเพลิงสะอาดเพื่อช่วยลดมลภาวะจากการใช้ถ่านหิน
เป็นเชื้อเพลิงอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้กระบวนการแปรสภาพถ่านหิน จะสามารถแยกเอาก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือ
เป็นพิษ และสารพลอยได้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในถ่านหินน�ำไปใช้ประโยชน์อื่นได้อีก เช่น ก�ำมะถันใช้ท�ำกรดก�ำมะถันและ
แร่ยิปซัม แอมโมเนียใช้ท�ำปุ๋ยเพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น
10.2 เชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม
ปิโตรเลียม หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ โดยมีธาตุเป็นองค์ประกอบหลัก
คือ คาร์บอน และไฮโดรเจน อาจมีธาตุอื่น เช่น กํามะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน ปนอยู่ด้วย ปิโตรเลียมเป็นได้ทั้ง
ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ และสามารถแบ่งตามสถานะในธรรมชาติได้ 2 ชนิด คือ ก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) เป็นพลังงานปิโตรเลียมชนิดหนึ่ง มีกา๊ ซหลายอย่างประกอบเข้าด้วยกัน
แต่โดยทัว่ ไปจะประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ ส�ำหรับก๊าซธรรมชาติทใี่ ช้เป็นเชือ้ เพลิงส�ำหรับยานยนต์ หรือที่
เรียกกันว่าเอ็นจีวี (Natural Gas for Vehicles : NGV ) การใช้งานจะอยู่ในสภาพเป็นก๊าซที่ถูกอัดจนมีความดันสูง
เก็บไว้ในถังทีม่ คี วามแข็งแรงทนทานสูงเป็นพิเศษ บางครัง้ เรียกก๊าซนีว้ า่ ซีเอ็นจี (Compressed Natural gas: CNG)
หรือ ก๊าซธรรมชาติอดั CNG เป็นเชือ้ เพลิงทีส่ ะอาด เนือ่ งจากมีสดั ส่วนของคาร์บอนน้อยกว่าเชือ้ เพลิงปิโตรเลียมอืน่ ๆ
และด้วยคุณสมบัติที่เป็นก๊าซท�ำให้การเผาไหม้สมบูรณ์มากกว่าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่นด้วยเช่นกัน ท�ำให้ไอเสียของ
รถยนต์ที่ใช้ CNG เป็นเชื้อเพลิงมีการระบายมลพิษต�่ำกว่าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมชนิดอื่น โดยเฉพาะปริมาณฝุ่นละออง
หรือควันด�ำ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน

ภาพแสดงแหล่งทีม่ าและกระบวนการแยก
ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย
(ที่มา http://pttweb2.pttplc.com/
webngv/TH/kw_if.aspx)
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น�้ำมันดิบ (Crude Oil) น�้ำมันดิบที่ค้นพบจะถูกน�ำมากลั่นก่อน เพื่อเข้าสู่กระบวนการย่อยสลาย
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียมออกเป็นกลุ่มต่างๆ และจะก�ำจัดมลทินต่างๆ เช่น
ก�ำมะถันหรือไนโตรเจนออกโดยหอกลั่น และจะได้ผลิตภัณฑ์ตามล�ำดับก่อน-หลังดังนี้
แก๊สหุงต้ม >> น�ำ้ มันเบนเซิน >> น�ำ้ มันก๊าด >> น�ำ้ มันดีเซล >> น�ำ้ มันเตา >> น�ำ้ มันหล่อลืน่ >> ยางมะตอย

ภาพแสดงกระบวนการกลั่นน�้ำมันจากน�้ำมันดิบ และหอกลั่นน�้ำมัน
(ที่มา www.ptit.org และ www.promma.ac.th)

เชื้อเพลิงหลักที่ได้จากน�้ำมันดิบ
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในรถยนต์ ซึง่ ผลิตจากน�ำ้ มันปิโตรเลียม เป็นน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีไ่ ด้มาจากการกลัน่ น�ำ้ มันดิบ
ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยจะมี 2 ชนิด คือ น�้ำมันเบนซิน และ น�้ำมันดีเซล
• น�้ำมันเบนซินหรือก๊าซโซลีน (Gasoline) เป็นเชื้อเพลิงทีร่ ะเหยได้งา่ ย เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิง
ของเครื่องยนต์เบนซินชนิดสันดาปภายในโดยมีหัวเทียนเป็นเครื่องจุดระเบิด ในทางทฤษฎีเมื่อเครื่องยนต์เผาไหม้
น�้ำมันเบนซินจะเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน�้ำ แต่ในความเป็นจริงแล้วพบว่า
เครื่องยนต์สันดาปภายใน มักจะไม่เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ โดยในกระบวนการเผาไหม้น�้ำมันเบนซินนั้น จะเกิด
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอน เนื่องจากองค์ประกอบของน�้ำมันเบนซิน
ประกอบด้วยคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่ จึงมีผลผลิตคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศ ประมาณ
ว่าการเผาไหม้น�้ำมันเบนซิน 1 แกลลอนจะปล่อยคาร์บอนออกมาสู่บรรยากาศประมาณ 5 ถึง 6 ปอนด์ (หรือ 2.5
กิโลกรัม) นอกจากนี้ยังมีสารอินทรีย์ระเหยง่ายซึ่งสามารถระเหยสู่บรรยากาศ ดังนั้น การที่จะท�ำให้น�้ำมันเบนซิน
มีคุณสมบัติที่ไม่ก่อให้เกิดสารมลพิษสูง จ�ำเป็นที่จะต้องระบุข้อก�ำหนดบางประการในการผลิตน�้ำมันเบนซิน เช่น
ปริมาณก�ำมะถัน สารเบนซีน สารอะโรมาติก เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุงคุณภาพน�้ำมันเบนซิน
เพื่อลดการระบายสารมลพิษทางอากาศมาอย่างต่อเนื่อง
• น�้ำมันดีเซล (Diesel) เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์น�้ำมันดิบที่ได้จากโรงกลั่นเช่นเดียวกับน�้ำมันเบนซิน
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ซึ่งเป็นน�้ำมันที่เรียกว่า น�้ำมันใส เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์แรงอัดสูง และจุดระเบิด ซึ่งการจุดระเบิดของเชื้อ
เพลิงเกิดขึ้นจากความร้อนจากแรงอัดสูงของอากาศในกระบอกสูบโดยไม่ต้องใช้หัวเทียน เนื่องจากการเผาไหม้
น�้ำมันดีเซลที่ไม่สมบูรณ์จะท�ำให้เกิดมลพิษคือ ฝุ่นละออง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย จึงมีการก�ำหนดคุณภาพน�้ำมันดีเซลเพื่อลดการเกิดมลพิษ
เหล่านี้ เช่น การก�ำหนดร้อยละของก�ำมะถัน ปริมาณสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) เป็นต้น
10.3 เชื้อเพลิงชีวภาพ
เชื้อเพลิงชีวภาพ หรือ Biofuel คือ เชื้อเพลิงที่ได้จากชีวมวล (Biomass) เป็นพลังงานที่ได้จากพืชและ
สัตว์ สามารถผลิตได้เองและน�ำมาทดแทนน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากน�้ำมันดิบ เชื้อเพลิงชีวภาพมี 3 รูปแบบ ได้แก่
ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ในทีน่ จี้ ะพูดถึงเฉพาะเชือ้ เพลิงชีวภาพทีเ่ ป็นของเหลว เชือ้ เพลิงชีวภาพทีด่ ำ� เนินการผลิต
เชิงพาณิชย์และจ�ำหน่ายอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล และ น�้ำมันดีเซลปาล์ม (บริสุทธิ์)
การเผาเชื้อเพลิงชีวภาพท�ำให้เกิดปริมาณก๊าซพิษน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นเมื่อเทียบกันในอัตราส่วนต่อหนึ่งหน่วย
การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจึงเท่ากับเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้
น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ได้มาจากการผสมของ
น�้ำมันเบนซินหรือน�้ำมันแก๊สโซลีนกับเอทิลแอลกอฮอล์ หรือ เอทานอล (Gasoline + Ethylalcohol = Gasohol)
ในอัตราส่วนต่างๆกัน เช่น ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 85 ตามสัดส่วนของปริมาณแอลกอฮอล์ที่เติม
ลงไป ซึ่งส่วนใหญนิยมใช้เอทานอล จึงเรียกชื่อขึ้นต้นน�้ำมันแต่ละชนิดด้วยค�ำว่าอี (E) เช่น E10 E20 และ E85
ซึ่งหมายถึงน�้ำมันเชื้อเพลิงที่มีเอทานอลร้อยละ 10 20 และ 85 ตามล�ำดับ
การใช้แก๊สโซฮอล์จะช่วยลดปริมาณสารทีก่ อ่ ให้เกิดมลพิษต่างๆ เช่น สารประเภทไฮโดรคาร์บอน และก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ เนื่องจากออกซิเจนในเอทานอลที่ผสมอยู่ในแก๊สโซฮอล์จะช่วยให้การเผาไหม้ของเครื่องยนต์
สมบูรณ์ขึ้น และเอทานอลมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีความบริสุทธิ์สูงมากกว่า 99.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อผ่าน
การเผาไหม้จึงสะอาดกว่าน�้ำมันเบนซิน ขณะที่น�้ำมันเบนซินโดยทั่วไปมีองค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอนตั้งแต่
C4 ถึง C15 จ�ำนวนมากกว่า 500 ชนิด และมีสงิ่ เจือปนสูงกว่าแก๊สโซฮอล์ จึงยากแก่การเผาไหม้ได้สมบูรณ์ อย่างไรก็ดี
การเผาไหม้น�้ำมันแก๊สโซฮอล์จะมีอุณหภูมกิ ารเผาไหม้สูงกว่าน�้ำมันเบนซินจึงอาจท�ำให้เครื่องยนต์สกึ หรอเร็วขึน้ ได้
นอกจากนี้จากผลการศึกษายังพบว่าการเผาไหม้น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ ยังก่อให้เกิดสาร VOCs บางชนิด เช่น
ฟอร์มัลดีไฮด์เพิ่มขึ้นได้
ไบโอดีเซล (Biodiesel) คือ เชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ผลิตได้จาก น�้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือ
น�ำ้ มันปรุงอาหารทีใ่ ช้แล้ว ซึง่ ได้รบั การก�ำจัดยางเหนียวและสิง่ สกปรกออก และน�ำไปผ่านกระบวนการทางเคมีมาท�ำ
ปฏิกิริยาทางเคมีทรานส์เอสเตอริฟิเคชั่นได้เป็นสารเอสเตอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน�้ำมันดีเซล โดยไบโอดีเซล
ผสมจะใช้สัญลักษณ์ Bxx หมายถึงน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ประกอบด้วยไบโอดีเซลร้อยละ xx และดีเซลร้อยละ 100-xx
เช่น B20 หมายถึงน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ประกอบด้วยไบโอดีเซลร้อยละ 20 ผสมกับน�้ำมันดีเซลร้อยละ 80 เป็นต้น โดย
ส่วนมากเมื่อน�ำมาผสมกับน�้ำมันดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 5-10 สามารถน�ำมาใช้งานในเครื่องยนต์ดีเซลได้เป็นอย่างดี
โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์ และให้พลังงานเฉกเช่นเดียวกันกับน�้ำมันดีเซลปกติ เป็นเชื้อเพลิงสะอาด ช่วยให้
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ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครือ่ งยนต์ดขี นึ้ ท�ำให้การจุดระเบิดดีขนึ้ การสันดาปสมบูรณ์ การใช้ไบโอดีเซลสามารถ
ลดมลพิษทางอากาศ ซึง่ เป็นผลจากการเผาไหม้ในเครือ่ งยนต์ได้สว่ นหนึง่ เนือ่ งจากองค์ประกอบของไบโอดีเซลไม่มี
ธาตุก�ำมะถัน แต่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ 10 โดยน�้ำหนัก จึงช่วยการเผาไหม้ได้ดีขึ้นและลด
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนนอกไซด์ และฝุ่นละออง ลงไปได้ราวร้อยละ 10-70
ดีเซลปาล์มบริสุทธิ์ เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการน�ำน�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ผสมกับน�้ำมันดีเซล ในสัดส่วน
น�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ไม่เกินร้อยละ 10 โดยปริมาตร สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน�้ำมันดีเซลได้ มีคุณสมบัติเช่น
เดียวกับน�ำ้ มันดีเซล ตามข้อก�ำหนดของกระทรวงพาณิชย์ทกุ ประการ สามารถเติมดีเซลปาล์มบริสทุ ธิ์ ผสมกับน�ำ้ มัน
ที่เหลือในถังได้เลยโดยไม่ต้องรอให้น�้ำมันในถังหมด และผู้ใช้รถไม่ต้องปรับแต่งเครื่องยนต์แต่อย่างใด สามารถช่วย
ลดปริมาณมลพิษจากท่อไอเสีย โดยสามารถลดปริมาณควันด�ำลงได้อย่างมีนัยส�ำคัญ เนื่องจากน�้ำมันพืชเป็นเชื้อ
เพลิงสะอาด มีปริมาณก�ำมะถันน้อยมาก เมื่อเทียบกับน�้ำมันดีเซล

ภาพแสดงกระทวนการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล
(ที่มา : web.bangmod.ac.th)

10.4 พลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้าสามารถใช้ในยานยนต์เพือ่ ทดแทนน�ำ้ มันได้ใน 2 แนวทาง คือ 1) ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียว
โดยผ่านมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนโดยแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า และ 2) ใช้พลังงานไฟฟ้าและน�้ำมันในรถลูกผสม
หรือรถไฮบริด โดยรถไฮบริดต้องใช้ทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า
ยานพาหนะไฟฟ้า หรือ รถไฟฟ้า หรือ EV (Electric Vehicle)
เป็นยานพาหนะซึ่งขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้สันดาปภายใน
โดยรถไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานเพียงแหล่งเดียวแทนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พลังงานไฟฟ้าถือว่าเป็นพลังงานสะอาด
ดังนั้นจึงเป็นพาหนะที่ไม่มีการปล่อยมลพิษออกสู่บรรยากาศ หรือ Zero Emission
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รถไฮบริด (Hybrid Cars)
รถยนต์ไฮบริด คือ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน 2 แบบในรถยนต์คันเดียวกัน กล่าวคือ พลังงานจาก
เครื่องยนต์ที่ใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ โดยทั้งสองระบบจะ
ท�ำงานผสมผสานกันตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนรถยนต์ โดยระบบไฮบริดสามารถช่วยลดมลพิษ
จากการปล่อยไอเสียด้วยการหยุดการท�ำงานของเครือ่ งยนต์สนั ดาปภายในอัตโนมัตใิ นบางจังหวะของการขับเคลือ่ น
เช่น การจอดและการลดความเร็ว เป็นการช่วยประหยัดเชือ้ เพลิงและลดการปล่อยมลพิษ และไร้เสียงรบกวนขณะ
ขับขี่ด้วย
รถยนต์ซึ่งใช้เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell)
รถยนต์ซึ่งใช้เซลล์เชื้อเพลิงจัดเป็นรถไฮบริดชนิดหนึ่ง โดยเมื่อเติมก๊าซไฮโดรเจนหรือเชื้อเพลิงอื่นและ
ออกซิเจนเข้าไป เซลล์เชื้อเพลิงก็จะแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งต่อไปยังมอเตอร์เพื่อที่จะไปหมุนเพลาและล้อให้
รถสามารถเคลื่อนที่ไปได้ รถยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงเป็นรถที่ปลอดการใช้น�้ำมัน และไร้มลพิษ โดยส่วนที่เหลือจาก
การท�ำปฎิกิริยาทางเคมีระหว่าง ไฮโดรเจน กับ ออกซิเจน ในเซลล์เชื้อเพลิงจะเหลือเพียงความร้อนและน�้ำบริสุทธิ์
ที่หยดออกมาจากปลายท่อไอเสียเท่านั้น

ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้งเซลล์เชื้อเพลิงในรถยนต์
(ที่มา http://news.softpedia.com)
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อากาศสะอาดด้วยมือเรา ..
จะเห็นได้ว่า ปัญหามลพิษทางอากาศ ส่วนใหญ่เกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ ดังนั้น เราต้องช่วย
กันดูแลรักษาคุณภาพอากาศเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมในการด�ำรงชีวิต โดยหากเป็นผู้ประกอบการหรือมี
ส่วนในการปล่อยมลพิษเช่นการขับรถยนต์ ควรร่วมมือในการติดตั้งอุปกรณ์ลดและขจัดมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ก�ำหนดก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในชีวิตประจ�ำวันซึ่งเรามีส่วนที่จะท�ำให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เราจึงควรช่วยกันคนละไม้คนละมือ ซึ่งการปฏิบัติไม่ยากเกินความ
สามารถของเราทุกคน
• ช่วยกันลดปัญหาโลกร้อน
พวกเราต้องช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซที่เป็นทั้งปัญหามลพิษทางอากาศและเป็นสาเหตุท�ำให้โลก
ร้อนหรือปล่อยให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะสามารถท�ำได้ หมั่นตรวจเช็ครถยนต์ การดูแลเครื่องยนต์ให้ท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้ระบบขนส่งมวลชน การลดการใช้พลังงาน เช่น การงดใช้ลิฟท์โดยการเดินขึ้นบันได ช่วยกัน
สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทางเลือก เช่น ไฟฟ้า พลังงานลม พลังงานคลื่น ไม่เผาขยะ การไถกลบตอ
ซังข้าวแทนการเผา ซึง่ นอกจากจะลดมลพิษแล้วยังเป็นการฟืน้ ฟูดนิ ได้ดว้ ย รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ทปี่ ราศจากสาร
มลพิษที่ท�ำลายชั้นโอโซน กิจกรรมต่างๆ ที่เราลด จะท�ำให้มลพิษ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่นละออง ที่ปล่อย
ออกสู่สิ่งแวดล้อมลดลง ซึ่งท�ำให้ลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยได้อีกด้วย
• ช่วยกันลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ
เราต้องลดกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ ป็นการระบายมลพิษทางอากาศสูส่ งิ่ แวดล้อม เช่น การเผาในทีโ่ ล่ง การเลือกใช้
เชือ้ เพลิงทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ลดกิจกรรมใด ๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดมลพิษระบายสูบ่ รรยากาศ รวมถึงลดการใช้พลังงาน
ซึ่งสามารถท�ำให้ง่าย ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน ดังนี้
» ตรวจเช็คเครื่องยนต์อย่างสม�่ำเสมอ เปลี่ยนอะไหล่และเช็คน�้ำมันหล่อลื่น ระดับน�้ำแบตเตอรี่ ไส้กรอง
อากาศ ตามระยะ
» ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชั่วโมง
» ไม่ขับก็ดับเครื่อง นอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานแล้ว ยังเป็นการลดมลพิษอีกด้วย
» ใช้พลังงานทดแทนที่ก่อมลพิษน้อยกว่าแทนการใช้น�้ำมัน
» ตรวจเช็คลมยางให้พอดี ไม่บรรทุกของเกินความจ�ำเป็น
» ศึกษาเส้นทาง วางแผนก่อนเดินทาง
» ใช้โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ แทนการไปส่งเอกสารด้วยรถยนต์
» ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว มาใช้ระบบขนส่งมวลชน รถจักรยาน หรือไปคันเดียวกันเมื่อไปทางเดียวกัน
เพื่อเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงและลดมลพิษ
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นอกจากการช่วยกันการประหยัดเชือ้ เพลิงและลดมลพิษจากการเดินทางแล้ว เรายังสามารถช่วยประหยัด
พลังงานจากการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในบ้านได้ดังนี้
» หมั่นท�ำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น
» ปรับอุณหภูมเิ ครือ่ งปรับอากาศให้เหมาะสม ที่ 25 องศาเซลเซียส และท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
อย่างสม�่ำเสมอ
» เลือกขนาดเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเลือกชนิดประหยัดพลังงาน
» ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ไม่เสียบปลั๊กกระติกน�้ำร้อน คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ทิ้งไว้
» ปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา กรองมลพิษ และลดความร้อนในบ้าน
» เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและรับลมธรรมชาติ
» ส�ำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า ก๊อกน�้ำในบ้านอย่างสม�่ำเสมอ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
» ลด ละ เลิก ใช้ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม
» หันมาใช้ผลิตภัณฑ์เพือ่ สิง่ แวดล้อมให้มากขึน้ เช่น ถ่านไฟฉายแบบชาร์ตซ�ำ้ ใช้ถงุ ผ้า ใช้สนิ ค้าอย่างคุม้ ค่า
» บริโภคให้เหมาะสม เพื่อลดขยะจากเศษอาหาร จัดการขยะอย่างถูกวิธี ท�ำการแยกขยะ ไม่เผาขยะ
ก�ำจัดขยะโดยการฝังกลบหรือท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ
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การใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาด
ทางเลือกอืน่ ๆ คือ การใช้พลังงานทางเลือกต่าง ๆ ทีม่ มี ลพิษทางอากาศน้อยหรือไม่มเี ลย เช่น พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฮโดรเจน แต่แนวทางนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
เนื่องจากมลพิษทางอากาศยังคงเป็นปัญหาที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่
อุตสาหกรรม และเขตเมืองต่างๆ ยังคงประสบอยู่ แม้วา่ ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศ จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
จากมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐได้ด�ำเนินอย่างต่อเนื่อง เช่น การควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งก�ำเนิด
การควบคุมตรวจจับยานพาหนะที่มีมลพิษเกินมาตรฐานการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพรถยนต์ใหม่ การควบคุม
กิจกรรมการก่อสร้างและขนส่งทีเ่ ป็นแหล่งก�ำเนิดของฝุน่ การปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง การตรวจสภาพ
ยานพาหนะประจ�ำปี การพิจารณาสนับสนุนการใช้รถที่มีมลพิษต�่ำ เป็นต้น แต่ปัจจัยส�ำคัญในการควบคุม
ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ “การมีส่วนร่วม
จากประชาชนและผูก้ อ่ มลพิษ” ดังนัน้ จึงเป็นหน้าทีข่ องทุกคนทุกฝ่ายทีจ่ ะร่วมมือกันเพือ่ รักษาคุณภาพอากาศ
ให้สะอาดอย่างยั่งยืนตลอดไป
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ภาคผนวก
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
สารมลพิษ
1. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
2. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
3. ก๊าซโอโซน (O3)
4. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

5. ตะกั่ว (Pb)
6. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน
7. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
8. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

ค่าเฉลีย่ ความเข้มข้นในเวลา
1 ชม.
8 ชม.
1 ชม.
1 ปี
1 ชม.
8 ชม.
1 ปี
24 ชม.
1 ชม.
1 เดือน
24 ชม.
1 ปี
24 ชม.
1 ปี
24 ชม.
1 ปี

ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 30 ppm (34.2 มก./ลบ.ม.)
ไม่เกิน 9 ppm (10.26 มก./ลบ.ม)
ไม่เกิน 0.17 ppm (0.32 มก./ลบ.ม.)
ไม่เกิน 0.03 ppm (0.057 มก./ลบ.ม.)
ไม่เกิน 0.10 ppm (0.20 มก./ลบ.ม.)
ไม่เกิน 0.07 ppm. (0.14 มก./ลบ.ม.)
ไม่เกิน 0.04 ppm (0.10 มก./ลบ.ม)
ไม่เกิน 0.12 ppm(0.30 มก./ลบ.ม)
ไม่เกิน 0.3 ppm(0.78 มก./ลบ.ม)
ไม่เกิน 1.5 มคก./ลบ.ม
ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.
ไม่เกิน 0.10 มก./ลบ.ม.
ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม
ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม
ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม.
ไม่เกิน 0.025 มก./ลบ.ม.

หมายเหตุ
1. มาตรฐานค่าเฉลี่ยระยะสั้น (1, 8 และ 24 ชม.) ก�ำหนดขึ้นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยอย่าง
เฉียบพลัน (acute effect)
2. มาตรฐานค่าเฉลี่ยระยะยาว (1 เดือน และ 1 ปี) ก�ำหนดขึ้นเพื่อป้องกันผลกระทบยาวหรือผลกระทบเรื้อรัง ที่
อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัย (chronic effect)
ที่มา ดัดแปลงจาก
1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศ
ในกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 52 ง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547
3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 58 ง วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
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4. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552
5. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 37 ง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553

มาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี
สารมลพิษ

ค่ามาตรฐาน

1. เบนซีน (Benzene)
2. ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride)
3. 1,2 - ไดคลอโรอีเทน (1,2 - Dichloroethane)
4. ไตรคลอโรเอทธิลนี (Trichloroethylene)
5. ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane)
6. 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน (1,2 - Dichloropropane)
7. เตตระคลอโรเอทธิลนี (Tetrachloroethylene)
8. คลอโรฟอร์ม (Chloroform)
9. 1,3 - บิวทาไดอีน (1,3 - Butadiene)

ไม่เกิน 1.7 มคก./ลบ.ม
ไม่เกิน 10 มคก./ลบ.ม
ไม่เกิน 0.4 มคก./ลบ.ม
ไม่เกิน 23 มคก./ลบ.ม
ไม่เกิน 22 มคก./ลบ.ม
ไม่เกิน 4 มคก./ลบ.ม
ไม่เกิน 200 มคก./ลบ.ม
ไม่เกิน 0.43 มคก./ลบ.ม
ไม่เกิน 0.33 มคก./ลบ.ม

หมายเหตุ
1. การหาค่าสารอินทรียร์ ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ ไปในเวลา 1 ปี แต่ละชนิด ให้นำ� ผลการตรวจวิเคาระห์ตวั อย่าง
อากาศแบบต่อเนือ่ งตลอด 24 ชัว่ โมงของทุกๆ เดือน (อย่างน้อยเดือนละหนึง่ ครัง้ ) มาหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean)
2. ในกรณีตัวอย่างอากาศที่เก็บมาตรวจวิเคราะห์ตามวรรคสองไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ให้เก็บตัวอย่าง
มาวิเคราะห์ใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีเ่ ก็บตัวอย่างทีไ่ ม่สามารถวิเคราะห์ได้
3. การค�ำนวณค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี แต่ละชนิดตามข้อ 1 ให้ค�ำนวณผล
ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ที่มา ดัดแปลงจาก
1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2550) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์
ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 143 ง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550
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