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 เอกสารประกอบการสอนวิชามลพิษทางอากาศ  (Air Pollution)  EV02201 เล่มน้ี จดัท าข้ึนตาม
หลกัสูตรการศึกษา เพื่อปรับพื้นฐานความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทางวิทยาศาสตร์ในด้านมลพิษทาง
อากาศท่ีส าคญั เพื่อให้นกัศึกษาน าหลกัการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัและในการคน้ควา้
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อากาศ  บทท่ี 2 ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์บรรยากาศ บทท่ี 3 ปรากฏการณ์ในบรรยากาศ บทท่ี 4 ปัจจยั
และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ บทท่ี 5 สารมลพิษในบรรยากาศและอาคาร บทท่ี 6 การตรวจวดั
และเก็บตวัอย่างมลสารในอากาศ บทท่ี 7 ดชันีช้ีวดัผลกระทบต่อสุขภาพของมลพิษทางอากาศใน
ประเทศไทย บทท่ี 8 บทบญัญติักฎหมายในปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษทางอากาศของประเทศ
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เล่มน้ี ตลอดจน ขอขอบพระเป็นอย่างสูง ส าหรับ ท่าน ศ.ดร. เกษม จนัทร์แกว้ สั่งสอน ให้ค  าแนะน า
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แผนบริหารการสอน 

 

รหัสวชิา  EV03101 

ช่ือวชิา  มลพิษทางอากาศ     3(3-2-5) 
(Air Pollution) 

 

ค าอธิบายรายวชิา  

 บรรยากาศ ชั้นบรรยากาศและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย สารมลพิษใน
อากาศ ลกัษณะและแหล่งมลพิษทางอากาศ การตรวจวดัและการเก็บตวัอยา่งสารมลพิษในอากาศ 
การส ารวจแหล่งมลพิษทางอากาศ วธีิการและมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

Ambience, atmosphere and climate change in Thailand, air pollution, characteristics and 

sources of air pollution, measuring and sampling of airborne pollutants, exploration of sources of 

air pollution, methods and measures to control air pollution 

 

จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1  มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของบรรยากาศ ชั้นบรรยากาศ และสามารถ
อธิบายความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางอุตุนิยมวทิยาท่ีมีผลต่อการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศได ้

1.2  มีความรู้ความเขา้ใจในสภาพภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย 

1.3  อธิบายความหมายของมลพิษทางอากาศ จ าแนกแหล่งก าเนิดสารมลพิษทางอากาศ 
ประเภทของสารมลพิษทางอากาศ และมีความรู้ความเขา้ใจในการกระจายของมลพิษทางอากาศ 

1.4  วิเคราะห์ปัญหามลพิษทางอากาศ รวมทั้ งมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ และสถานการณ์มลพิษทางอากาศในประเทศไทย  

1.5  ทราบถึงมาตรฐานคุณภาพอากาศและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศ 

1.6  อธิบายหลักการควบคุมมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่ นละออง ก๊าซ ไอและกล่ินจาก
อุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถอธิบายหลกัการท างานของอุปกรณ์หรือระบบท่ีใช้ในการควบคุม
มลพิษทางอากาศ และวเิคราะห์วจิารณ์ถึงขอ้ดีขอ้เสียของอุปกรณ์หรือระบบดงักล่าวได ้

1.7  มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการเก็บตวัอยา่งและการตรวจวดัสารมลพิษตวัอยา่ง 
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1.8  มีความรู้ความเข้าใจหลักการเบ้ืองต้นในการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้าน
คุณภาพอากาศ 

 

แผนการสอน 

 

สัปดาห์
ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน                     
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1– 2 บทที ่1 บรรยากาศและ
อุตุนิยมวทิยา  
- บรรยากาศ 

- อุตุนิยมวทิยา 

- สภาพภูมิอากาศและการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

  

8 - บรรยาย อภิปราย ซกัถาม 
และส่ือการสอนเอกสาร 

Power Point 

- กิจกรรมกลุ่ม “ชั้นบรรยากาศ
มหศัจรรย”์ 

- ชมวดิีทศัน์ “โลกร้อน”และ 
“การตกสะสมของกรด” 

- กิจกรรมกลุ่ม “สภาพ
ภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ” 

ดร.วนิยั  
 

3-4 บทที ่2 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบั
มลพษิทางอากาศ 

- ความหมายของมลพิษทางอากาศ 

- ระบบภาวะมลพิษทางอากาศ 

- แหล่งก าเนิดสารมลพิษทาง
อากาศ 

- ประเภทของสารมลพิษทาง
อากาศ 

- การกระจายของมลพิษทางอากาศ 

- ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ 

- ปัญหามลพิษทางอากาศ 

- สถานการณ์มลพิษทางอากาศใน
ไทย 

8 - บรรยาย อภิปราย ซกัถาม 
และส่ือการสอนเอกสาร 

Power Point 

- ชมวดิีทศัน์ปัญหามลพิษ
ทาง-อากาศและสรุป/
อภิปราย 

- กิจกรรมเด่ียว “คุยข่าวเล่า
เร่ือง” อภิปรายกรณีศึกษา
ปัญหาและผลกระทบมลพิษ
ทางอากาศในประเทศไทย 

-  การอภิปรายร่วมกนัในชั้น
เรียน 

ดร.วนิยั  
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สัปดาห์
ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน                     
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

5-6 บทที่ 3 มาตรฐานคุณภาพอากาศ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ
ทางอากาศ 

8 - บรรยาย อภิปราย ซกัถามและ
ส่ือการสอนเอกสาร Power 

Point 

- กิจกรรมกลุ่ม “นกั
ส่ิงแวดลอ้มช่วยที” 

- การบรรยายสรุปร่วมกนั 

ดร.วนิยั   
 

7 สอบกลางภาค 

8-9 บทที ่4 การควบคุมมลพษิทาง
อากาศ  
(ส่วนท่ี 1) การควบคุมฝุ่ นละออง 

8 บรรยาย อภิปราย ซกัถาม 
แบบฝึกหดัและส่ือการสอน
เอกสาร Power Point 

 

ดร.วนิยั   
 

 

10-11 บทที ่5 การควบคุมมลพษิทาง
อากาศ  
(ส่วนท่ี 2) การควบคุมก๊าซและไอ 

8 บรรยาย อภิปราย ซกัถาม 
แบบฝึกหดัและส่ือการสอน
เอกสาร Power Point 

ดร.วนิยั  

12-13 บทที ่6 การส ารวจแหล่งมลพิษ
อากาศ การเกบ็ตัวอย่างและการ
ตรวจวดัสารมลพษิอากาศ   

8 - การบรรยายและซกัถาม 

-  ชมวดิีทศัน์ “การเก็บตวัอยา่ง 

  อากาศ” 

- การบรรยายประกอบการ
สาธิตการใชเ้คร่ืองมือในการ
เก็บตวัอยา่ง/วเิคราะห์สาร
มลพิษ 

ดร.วนิยั 

 

14-15 บทที ่6 การส ารวจแหล่งมลพิษ
อากาศ การเกบ็ตัวอย่างและการ
ตรวจวดัสารมลพษิอากาศ (ต่อ) 

8 - การบรรยายและซกัถาม 

- รายงานกลุ่ม “การตรวจวดั
สารมลพิษอากาศ” 

ดร.วนิยั 

 

16 สอบกลางภาค 
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ส่ือการสอน 

1. ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Power point  แผน่ใส ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
2. วดิีทศัน์ 
3. ใบงาน ข่าว เอกสารประกอบการเรียน ต ารา    

4. อุปกรณ์จริงท่ีใชใ้นห้องปฏิบติัการ 

 

2.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้  

กจิกรรม
ที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน 

1 
1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 

3.1.1, 3.1.2, 5.1.1 

มอบหมายงานและ
ประเมินจากงานท่ีใหท้ า 

ทุกสัปดาห์ 10% 

2 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 

2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.1, 

5.1.2, 5.1.4 

น าเสนอรายงานเป็น
กลุ่ม 

7, 16 10% 

3 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 

5.1.2 

พฤติกรรมต่างๆ เช่น
ระเบียบวนิยัการร่วม
อภิปราย เป็นตน้ 

ทุกสัปดาห์ 10% 

4 
1.1.1, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 

3.1.2 
ทดสอบยอ่ย 4, 13 20% 

5 
1.1.1, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 

3.1.2 
สอบกลางภาค 8 20% 

6 
1.1.1, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 

3.1.2 
สอบปลายภาค 17 30% 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

               คะแนนร้อยละ  80 คะแนนข้ึนไป  ค่าระดบั A 

 คะแนนร้อยละ  75 - 79 คะแนน   ค่าระดบั B+ 

 คะแนนร้อยละ  70 - 74 คะแนน   ค่าระดบั B 

               คะแนนร้อยละ  65 - 69 คะแนน    ค่าระดบั C+
 

 คะแนนร้อยละ  60 - 64 คะแนน    ค่าระดบั C 

 คะแนนร้อยละ  55 - 59 คะแนน    ค่าระดบั D+ 

 คะแนนร้อยละ  50 - 54 คะแนน    ค่าระดบั D 

 คะแนนร้อยละ    0 - 49 คะแนน    ค่าระดบั F 

 

นโยบายการเข้าช้ันเรียนและการสอบ 

1.  นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนทุกคร้ัง นอกจากมีเหตุอนัจ าเป็น เช่น ป่วย หรือมีกิจธุระท่ี
ส าคญั ซ่ึงจะตอ้งแจง้ใหอ้าจารยผ์ูส้อนรับทราบ 

2.  นกัศึกษาจะตอ้งมีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหส้ าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคแ์ละระยะเวลาท่ีก าหนด 

3.  นักศึกษาจะตอ้งมีสัมมาคารวะให้ความเคารพผูใ้หญ่ เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ต่างๆ ในการเขา้ชั้นเรียน 

4.  นกัศึกษาจะตอ้งแต่งกายใหเ้หมาะสม เรียบร้อย ตามกฎระเบียบ 

5.  การสอบตอ้งด าเนินไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั ถา้มีเหตุจ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัมลพษิทางอากาศ 

 

1.  หัวข้อเน้ือหา 

 1.1 ความหมายของมลพิษทางอากาศ 

 1.2 ประเภทของมลพิษทางอากาศ 

 1.3     สารมลพิษทางอากาศ 

 

2.  วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 1. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจและสามารถอธิบายความหมายของมลพิษทางอากาศได ้

 2. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ประเภทของมลพิษทางอากาศ 

 3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการวางแผนแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศ
เบ้ืองตน้ได ้

 

3.  วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

 4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

 5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

 6. ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

4.  ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวชิามลพิษทางอากาศ 

 2. ส่ือการสอน Power point 
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 3. น ้าแขง็แหง้กบัธูป 

 

5.  การวดัผลและการประเมนิ 

 1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

 2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

 3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่1 

ความรู้เบ้ืองต้นมลพษิทางอากาศ 

 

1.  ความรู้เบ้ืองต้นมลพษิทางอากาศ 

1.1  ความหมายมลพษิทางอากาศ 

     มลพิษทางอากาศ หมายถึง การคงอยู่ของส่ิงแปดเป้ือน ตั้งแต่หน่ึงส่ิงข้ึนไปในบรรยากาศ 
ซ่ึงมีความเข้มขน้และช่วงเวลาท่ีเพียงพอท่ีท าให้มีผลต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์ชุมชน พืช สัตว ์
ทรัพยสิ์นหรือรบกวนต่อการด ารงชีวติหรือการพกัผอ่นหยอ่นใจ (วราวธุ  เสือดี, 2543) 

    มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศท่ีมีสารเจือปนอยูใ่นปริมาณท่ีสูงกวา่ระดบัปกติเป็น
เวลา นานพอท่ีจะท าให้เกิดอนัตรายแก่มนุษย ์สัตว ์พืชหรือทรัพยสิ์นต่างๆ อาจเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
เช่น ฝุ่ นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผน่ดินไหว ไฟไหมป่้า ก๊าซธรรมชาติ อากาศเสียท่ีเกิดข้ึน 
โดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมาก เพราะแหล่งก าเนิดอยู่ไกลและปริมาณท่ี เข้าสู่
สภาพแวดลอ้มของมนุษยแ์ละสัตวมี์นอ้ย กรณีท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์ไดแ้ก่ มลพิษจากท่อไอ
เสียของรถยนตจ์ากโรงงานอุตสาหกรรมจากขบวนการผลิตจากกิจกรรมดา้นการเกษตรจากการระเหย 
ของก๊าซบางชนิด ซ่ึงเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย เป็นตน้ (กองอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ส านกัอนามยั 
กรุงเทพฯ) 
 

มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะของอากาศท่ีมีการเจือปนของสารพิษในปริมาณความเขม้ขน้
สูงกว่าปกติและสารมลพิษท่ีเจือปนเหล่าน้ีต้องมีการแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นานพอท่ีจะ
ก่อให้เกิดผลเสียหายหรืออนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์สัตวแ์ละพืช นอกจากนั้นยงัท าลาย
ทรัพยสิ์น เช่น อาคารบา้นเรือน โบราณสถาน โบราณวตัถุ ภาชนะเคร่ืองใช ้เคร่ืองจกัรกลท่ีเป็นโลหะ 
ยานพาหนะต่างๆ ท าใหเ้กิดความสกปรกและเกิดการกดักร่อนผพุงัทรุดโทรมจนใชก้ารไม่ได ้ 

 

มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาวะการบรรยากาศกลางแจง้ท่ีมีส่ิงเจือปน (contaminant) เช่น 
ฝุ่ นผง (dust) ไอควัน(flumes) ก๊าซต่างๆ (gases) ละอองไอ (mist) กล่ิน (odors) ควัน (smoke) ไอ 
(vapor) ฯลฯ อยู่ในลกัษณะปริมาณและระยะเวลาท่ีนานพอท่ีจะท าให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั
ของมนุษยห์รือสัตวห์รือท าลายทรัพยสิ์นของมนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ (พฒันา  มูลพฤกษ,์ 2546) 
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มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาวะของอากาศท่ีมีส่ิงแปลกปลอมปะปนอยูใ่นปริมาณท่ีท าให้
คุณภาพของอากาศตามธรรมชาติเปล่ียนแปลง และเส่ือมโทรมลงจนท าให้มีผลกระทบต่อมนุษย ์สัตว ์
และพืช ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ส่ิงแปลกปลอมในอากาศท่ีมกัพิจารณากนัมาก ไดแ้ก่ ก๊าซต่างๆ 
ฝุ่ นละออง เขม่า ควนั ไอระเหยของสารพิษ ซ่ึงโดยปกติแลว้อากาศอาจจะมีส่ิงเหล่าน้ีเจือปนอยูบ่า้ง แต่
การท่ีมีส่ิงเหล่านั้นในปริมาณมากเกินขีดจ ากดัในอากาศจนท าให้เกิดอนัตรายต่อมนุษยห์รือสัตว ์(เลิศ
ชยั  เจริญธญัรักษ,์ 2541) 
 

มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาพบรรยากาศท่ีสสารหรือส่ิงแปลกปลอมเจือปนอยูท่ ั้งในรูปของ
ก๊าซ ของเหลวหรืออนุภาคของแข็ง ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท าของมนุษย ์ใน
ปริมาณท่ีมีความเขม้ขน้สูงกว่าปกติและท าให้เกิดผลเสียหายต่อสุขภาพอนามยัของคน สัตว ์พืชหรือ
วสัดุต่างๆ  

 

สรุปความหมายของมลพษิทางอากาศ 

มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะของอากาศท่ีมีการเจือปนของสารพิษในปริมาณความเขม้ขน้
สูงกวา่ปกติเป็นเวลานานพอท่ีจะท าให้เกิดอนัตรายแก่มนุษย ์สัตว ์พืช หรือทรัพยสิ์นต่างๆ เช่น อาคาร
บา้นเรือน โบราณสถาน โบราณวตัถุ ภาชนะเคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรกลท่ีเป็นโลหะ ยานพาหนะต่างๆ ให้
เกิดความสกปรกและเกิดการกดักร่อนผพุงัทรุดโทรมอาจใชก้ารไม่ได ้อาจเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น 
ฝุ่ นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหมป่้า ก๊าซธรรมชาติอากาศเสียท่ีเกิดข้ึน โดย
ธรรมชาติเป็นอนัตรายต่อมนุษยน์อ้ยมาก เพราะแหล่งก าเนิดอยูไ่กลและปริมาณท่ีเขา้สู่สภาพแวดลอ้ม
ของมนุษยแ์ละสัตวมี์น้อย กรณีท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์ไดแ้ก่ มลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์
จากโรงงานอุตสาหกรรม จากกระบวนการผลิต จากกิจกรรมดา้นการเกษตร จากการระเหยของก๊าซบาง
ชนิด ซ่ึงเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย เป็นตน้ 

 

1.2  ปัญหามลพษิทางอากาศ 

      ปัญหามลพิษทางอากาศส่วนใหญ่ เกิดข้ึนในประเทศท่ี มีความเจริญก้าวหน้าทาง
อุตสาหกรรมและในแหล่งท่ีมีการจราจรหนาแน่นติดขดั แหล่งดงักล่าวจดัเป็นแหล่งผลิตสารมลพิษ
ให้กบับรรยากาศท่ีส าคญัและเน่ืองจากมีกระแสลมช่วยพดัพาสารมลพิษ จึงให้สารมลพิษแพร่กระจาย 

ออกจากจุดก าเนิดไปไดไ้กล จึงก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศกวา้งขวางออกไปมากและทวีความ
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รุนแรงมากยิ่งข้ึน ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ ซ่ึงนบัวนัจะทวี
ความรุนแรงเพิ่มข้ึนและปัจจุบนัก็จดัว่าเป็นปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มของโลกท่ีมีความส าคญัยิ่งในการ
ควบคุมและป้องกัน ทั้ งน้ีเป็นผลเน่ืองมาจากจ านวนประชากรโลกท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว การน า
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้เป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกแก่มนุษยข์บวนการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ี
เพิ่มขยายมากข้ึนทั้งประเภทและปริมาณโดยท่ีประเทศต่างๆ ทัว่โลกไดห้ันมาสนใจการพฒันาประเทศ
มาสู่ระบบอุตสาหกรรมมากข้ึน  ท าให้เกิดของเสียท่ีปล่อยออกมาสู่อากาศภายนอกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก รวมทั้งจ  านวนยวดยานพาหนะบนทอ้งถนนท่ีนบัวา่เป็นตวัการส าคญัใน
การท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ จากควนัเสียและก๊าซพิษในเขตเมืองหลวงของประเทศต่างๆในช่วง 60 

ปีท่ีผา่นมามีก๊าซชนิดต่างๆ เกิดมากข้ึน (gaseous pollution) อนัเป็นผลมาจากการใชน้ ้ ามนัและยวดยาน
พาหนะบนทอ้งถนน ซ่ึงบางพื้นท่ีก็ประสบปัญหามลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม องักฤษ
เป็นประเทศแรกท่ีไดมี้การพฒันาประเทศไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม ในศตวรรษท่ี 18 และ 19 นั้นมีถ่าน
หินเป็นแหล่งท่ีให้ความร้อนและพลงังานท่ีส าคญั อนัเป็นสาเหตุท่ีท าให้อากาศในเมืองเต็มไปดว้ยฝุ่ น
ควนั ละอองต่างๆ รวมทั้งออกไซด์ของซัลเฟอร์ ถ่านหินถูกน ามาใชใ้นองักฤษเป็นเวลานานกวา่ 1,000 

ปีมาแลว้ ต่อมามีการน าไมม้าใชเ้ป็นเช้ือเพลิงและกลายเป็นแหล่งใหค้วามร้อนท่ีส าคญั ส าหรับบา้นและ
โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาจากควนั โดยในปี ค.ศ.1257 พระราชินีของพระเจา้เฮนร่ีท่ี 3 

ไดเ้สด็จออกจากเมืองนอตติงแฮม เพื่อหนีปัญหาจากควนั ในปีค.ศ. 1273 ได้มีการห้ามใช้ถ่านหินใน 

ลอนดอน โดยให้เหตุผลวา่กลุ่มควนัเหล่านั้นจะมีผลต่อสุขภาพต่องานฉลองการข้ึนครองราชยข์องพระ
เจา้เอ็ดเวอร์ดท่ี 1 ในคริสศกัราช 1306 ทางราชการไดป้ระกาศห้ามใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงในเขตเมือง
ลอนดอนและในการฉลองข้ึนครองราชยข์องพระราชินี อลิซาเบทท่ี 1 ก็มีการประกาศห้ามเช่นเดียวกนั
ในช่วงท่ีอากาศหนาวเยน็และเกิดหมอกปกคลุมพื้นท่ีต่างๆ และมีควนัร่วมด้วย ท าให้เกิดมลพิษทาง
อากาศท่ีเรียกว่า Smog (หมอกควนั) ในปี ค.ศ.1880 และ 1891 ปัญหาจาก Smog ในกรุงลอนลอน ได้
เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดการตายเน่ืองจากโรคหลอดลมอกัเสบ (Bronchitis) เป็นจ านวนถึง 692 และ 

572 คนตามล าดับและจึงได้มีบนัทึกเอาไวถึ้งผลร้ายของ Smog ท่ียิ่งใหญ่ ในวนัท่ี 5-8 ธันวาคม ค.ศ. 

1952 ได้เกิด Smog ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวนั มีผลให้มีคนตายในลอนดอนถึง 4,000 คน ในเดือน
มกราคม ค.ศ. 1956 ผลจาก Smog ท าให้มีคนตายถึง 1,000 คน และในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 1962 ผลจาก
Smog ท าให้มีคนตาย  750 คน ในปี  ค .ศ . 1929 ได้มีการจัดตั้ งสมาคม  National Smoke Abatement 

Society ข้ึนและมีการตีพิมพเ์ผยแพร่วารสาร Clean Air และไดเ้ปล่ียนเป็นสมาคม National Society for 

Clean Air ในปี ค.ศ.1958 โดยจะด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัทุกส่ิงท่ีท าใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ มิใช่แค่เพียง
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ผลจากควนัเท่านั้ น ในช่วงปี ค.ศ. 1950 ถึงปี ค.ศ. 1954 ได้มีการวดัความเข้มข้นของควนัในกรุง
ลอนดอนในช่วงอากาศร้อนระหวา่งเดือนเมษายนถึงกนัยายน ไดค้่าเฉล่ียเขม้ขน้ของควนัประมาณ 115 

g/m3 ส าหรับในช่วงอากาศเยน็ระหว่างเดือนตุลาคมถึงมีนาคมไดค้่าเฉล่ียประมาณ 320 mg/m3 ค่าท่ีได้
จดบนัทึกไวใ้นบางวนัพบว่ามีบางจุดท่ีท าการตรวจวดัในเดือนธันวาคม มีค่าความเขม้ขน้ของควนัถึง 

4460 mg/m3 ส าหรับค่าความเขม้ขน้เฉล่ียของ SO2 ในช่วงเดือนท่ีมีอากาศร้อนมีค่าประมาณ 183 mg/m3 

และในช่วงเดือนท่ีมีอากาศหนาวเยน็มีค่าประมาณ 422 mg/m3 โดยในบางวนัของเดือนธันวาคมมีค่า 

SO2 สูงถึง 3832 mg/m3 ในช่วงท่ีมีอากาศหนาวเยน็ จะพบปัญหามลพิษทางอากาศมากกวา่ในช่วงอากาศ
ร้อน มลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนจากควนันั้นเป็นผลมาจากการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ของถ่านหินท่ีใช้ใน
บา้นเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ส าหรับออกไซด์ของซัลเฟอร์นั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากการใช้ถ่าน
หินและน ้ ามนัปิโตรเลียมเป็นเช้ือเพลิง จึงไดศึ้กษาคน้ควา้หาแหล่งพลงังานอ่ืนท่ีสามารถน ามาทดแทน
และแกปั้ญหามลพิษทางอากาศ ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1900 ปริมาณการใชน้ ้ามนัปิโตรเลียมเป็นเช้ือเพลิงมี
เพียงไม่มากนัก แต่ในช่วงหลังๆ ได้มีการเพิ่มปริมาณมากข้ึนเร่ือยๆ มีผลต่อปริมาณออกไซด์ของ
ซัลเฟอร์ท่ีถูกปลดปล่อยออกมามีเพิ่มสูงข้ึน จึงได้มีการน าน ้ ามนัเบนซินและน ้ ามันดีเซลมาใช้ใน
ยวดยานพาหนะ  ท าให้เกิดมลสารจากยวดยานพาหนะทางบก ได้แก่  คาร์บอนมอนนอกไซด์ 
ไฮโดรคาร์บอน อลัดีไฮด์ ออกไซด์ของไนโตรเจนและออกไซด์ของซัลเฟอร์  โดยปัญหามลพิษทาง
อากาศจะมากหรือนอ้ยเพียงใด พิจารณาไดจ้ากระดบัหรือปริมาณของมลสารในอากาศ 

 

1.3  องค์ประกอบของอากาศ 

       อากาศบริสุทธ์ิประกอบดว้ยก๊าซไนโตรเจนร้อยละ 78.09 โดยปริมาตร และก๊าซออกซิเจน 

ร้อยละ 20.94 โดยปริมาตร ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 0.97 ประกอบดว้ย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซ
ฮีเลียม ก๊าซอาร์กอน ก๊าซคริปตอน ก๊าซซีนอน ก๊าซอนินทรียแ์ละอินทรีย ์ซ่ึงจะมีปริมาณเปล่ียนแปลง
ไปตามสภาพการณ์เวลาและสถานท่ีประมาณร้อยละ 1-3 โดยปริมาตร ปริมาณไอน ้าเหล่าน้ีอาจจะอยูใ่น
รูปของก๊าซหรือรวมตวักนัเป็นกลุ่มเมฆ (could) หมอก (fog) หรือละอองไอน ้ า (mist) ฝุ่ นละอองท่ีมี
ขนาดโมเลกุลหลายสิบไมครอน ส าหรับอากาศบริสุทธ์ิตามชนบทจะมีก๊าซ NO2, O3, SO2, CO และ 

NH3 เป็นองค์ประกอบ ก๊าซเหล่าน้ีมาจากกระบวนการทางธรรมชาติ แต่มีปริมาณน้อยมาก โดยปกติ
แลว้ก๊าซเหล่าน้ีถูกจดัวา่เป็นมลสารท่ีท าใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ 

 

1.4  ระบบภาวะมลพษิอากาศ 
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         ระ บ บ ภ าวะ ม ล พิ ษ อ าก าศ  (Air Pollution System) มี ส่ วน ป ระ ก อ บ  3 ส่ วน  ท่ี มี
ความสัมพันธ์กัน  คือ แหล่งก าเนิดสารมลพิษอากาศ  (Emission Sources) อากาศหรือบรรยากาศ 

(Atmosphere) และผูรั้บผลเสียหรือผลกระทบ (Receptor) แสดงเป็นแผนภูมิความสัมพนัธ์ดงัในภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ภาพที ่1-1 ระบบภาวะมลพิษอากาศ (Air Pollution System) 

                            ทีม่า: พฒันา  มูลพฤกษ.์ 2546. 

 

2.  แหล่งก าเนิดสารมลพษิทางอากาศ 

แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 แหล่ง ดว้ยกนัคือ 

2.1 แหล่งก าเนิดเกดิจากธรรมชาติ (Natural Sources) 

       เป็นแหล่งก าเนิดท่ีก่อให้เกิดสารมลพิษอากาศตามกระบวนการทางธรรมชาติ ไม่มีการ
กระท าของมนุษยเ์ขา้ไปเก่ียวขอ้งแต่อย่างใด เช่น ภูเขาไฟระเบิด ไฟป่า ทะเลและมหาสมุทร ซ่ึงเป็น
แหล่งก าเนิดของละอองเกลือ เป็นตน้ 

2.1.1 ภูเขาไฟ 

                 ภูเขาไฟ เป็นแหล่งท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางธรรมชาติ มกัจะปล่อยสารมลพิษ ได้แก่ 
ฟลูม ควนั หรือแก๊สต่างๆ เช่น SO2, H2S, CH4 ฯลฯ 
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                    2.1.2  ไฟไหมป่้า 

                  ไฟไหม้ป่า เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ โดยเฉพาะในฤดูร้อนท่ีอากาศในบรรยากาศมี
อุณหภูมิสูงและเกิดการเสียดสีของตน้ไมใ้บหญา้ท่ีอยูใ่นป่า ท าให้เกิดการลุกไหมเ้ป็นไฟข้ึน สารมลพิษ
ท่ีปล่อยออกมาจากไฟไหมป่้า ไดแ้ก่ ควนั เถา้ หรือแก๊สต่างๆ เช่น CO, NOx, HC, SOx เป็นตน้ 

 

2.1.3  การเน่าเป่ือยและการหมกั 

                  การเน่าเป่ือยและการหมกัสารอินทรียห์รือสารอนินทรีย์จากจุลินทรียห์รือปฏิกิริยา
เคมีอาจท าให้เกิดสารมลพิษออกสู่บรรยากาศ ได้แก่ ออกไซด์ของคาร์บอน แอมโมเนีย ไฮโดรเจน
ซลัไฟต ์

 

2.1.4  การฟุ้งกระจาย 

                  การฟุ้งกระจายของดิน เมล็ดพืช สปอร์หรือเกสรของพืชอาจก่อให้เกิดการปล่อย
สารมลพิษในรูปของอนุภาคของของแข็ง เช่น ฝุ่ น เปลือกของเมล็ดพืช หรือการฟุ้งกระจายของน ้ าทะเล
หรือน ้ าในมหาสมุทร อาจก่อให้เกิดมลพิษในรูปของแอโรซอล คือ มีทั้ งอนุภาคของของแข็งและ
ของเหลวถูกปล่อยสู่บรรยากาศ เช่น อนุภาคของเกลือ 

 

2.2  แหล่งก าเนิดทีเ่กดิจากการกระท าของมนุษย์ (Man-Made Sources) 

       แหล่งก าเนิดท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

2.2.1 แหล่งก าเนิดท่ีเคล่ือนท่ีได ้(Mobile Sources) ได้แก่ รถยนต์ เรือยนต์ เคร่ืองบิน เป็น
ตน้ 

2.2.2 แหล่งก าเนิดท่ีอยู่กับท่ี (Stationary Sources) หมายถึง แหล่งก าเนิดท่ีไม่สามารถ
เคล่ือนท่ีได้ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงสารมลพิษทางอากาศเกิดจากการใช้เช้ือเพลิงและเกิดจาก
กระบวนการผลิตต่างๆ ดงัตวัอยา่งในตารางท่ี 1-1 

(1) โรงงานอุตสาหกรรม สารมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
ส่วนมาก ได้แก่ ฝุ่ นละออง เขม่าควนั ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊าซพิษอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ซ่ึงกระบวนการผลิต
ต่างๆ สามารถท าใหเ้กิดสารมลพิษได ้ดงัน้ี 
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                       1) กระบวนการเผาไหม้ของหม้อไอน ้ า เตาเผาซ่ึงมีว ัตถุประสงค์ในการ
ก่อให้เกิดพลงัความร้อน เช่น เตาเผาเพิ่มความร้อน เตาเผาก าจดัของเสีย นอกจากจะท าใหเ้กิด SO2, NOx 

เขม่า และ CO แลว้บางคร้ังก็ยงัมีไฮโดรคาร์บอน ไฮโดรเจนคลอไรดแ์ละไดออกซินเกิดข้ึนอีกดว้ย 

2) การถลุงและแปรรูปโลหะ ในกระบวนการถลุงแร่ เช่น การเผาและอบจะเกิด
การแพร่กระจายของทองแดง ตะกัว่ สังกะสี แคดเมียม ปรอทและธาตุอ่ืนๆ ของสินแร่ในการอบแร่ท่ีปน
อยูก่บัก ามะถนั นอกจากจะเกิด SO2 เป็นจ านวนมากแลว้ก็ยงัมี NOx และเขม่าเกิดข้ึนอีกดว้ย 

3) การท างานเก่ียวขอ้งกบัวตัถุดิบท่ีมีลกัษณะเป็นผง เช่น การบดวตัถุดิบ การคดั
แยก การผสม แปรรูปและการขนส่งท่ีจะก่อใหเ้กิดฝุ่ นละออง 

 4) ก ารก ลั่น เช้ื อ เพ ลิ ง เห ล ว  ซ่ึ งก ารใช้ส ารล ะล ายแล ะสี จะท าให้ เกิ ด
ไฮโดรคาร์บอน 

 5) การแพร่กระจายของก๊าซพิษเกิดจากการจดัการท่ีขาดความระมดัระวงั การ
กระจายของสารเคมีทางการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญา้ เป็นตน้ 

 6) การก่อสร้างท าใหเ้กิดฝุ่ นละออง 

 

(2) โรงงานไฟฟ้า (การผลิตพลงังานไฟฟ้า) สารมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากโรงงาน
ไฟฟ้าท่ีส าคญั เช่น ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซอ่ืนๆ อีกหลายชนิดท่ี
เกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงเพื่อใหไ้ดก้ระแสไฟฟ้าออกมา 

 

(3) การใชเ้ช้ือเพลิงภายในบา้น การเผาไหมเ้ป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย ์จากการประกอบกิจกรรมประจ าวนัภายในบา้นท่ีเกิดการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง เพื่อน า
พลงังานความร้อนไปใช้ประโยชน์ต่างๆ การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงดงักล่าวอาจก่อให้เกิดก๊าซท่ีไม่พึง
ประสงค์หลายชนิด เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนและพวกอนุภาคมลสารต่างๆ 

 

(4) กิจการค้า สถาบันและหน่วยงานของรัฐ การประกอบกิจการค้าหรือการ
ด าเนินงานของสถาบันและหน่วยงานของรัฐ ย่อมมีการใช้เช้ือเพลิงในการเผาไหม้เพื่อก่อให้เกิด
พลงังานน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศหลายชนิดเช่นเดียวกบั
การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงในอาคารบา้นเรือน 
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(5) การเผาขยะมูลฝอย การเผาขยะมูลฝอยจะก่อใหเ้กิดสารมลพิษทางอากาศท่ีส าคญั 
เช่น  ส ารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ออกไซ ด์ของไน โตรเจน  ออกไซ ด์ของก ามะถัน  ก๊ าซ
คาร์บอนมอนอกไซดแ์ละก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เป็นตน้ 

 

แบ่งตามประเภทของแหล่งก าเนิด จ านวนและระยะเวลาในการแพร่กระจาย 
แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1.  แหล่งก าเนิดท่ีสามารถระบุต าแหน่งได้แน่นอน (point source) เช่น ปล่อง
ควนัโรงงานอุตสาหกรรม 

2.  แหล่งก าเนิดแบบพื้นท่ี (area source) เช่น แหล่งก าเนิดในเมือง การเผาขยะ 
เป็นตน้ 

3.  แหล่งก าเนิดท่ีเคล่ือนท่ีไดห้รือแบบเส้น (line source) เช่น การจราจร เป็นตน้ 

การจดัแบ่งประเภทของแหล่งก าเนิดแบบน้ี สามารถน าไปใช้ประกอบการ
พิจารณาประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มของมลพิษทางอากาศไดง่้ายข้ึน 

 

ตารางที ่1-1  ตวัอยา่งมลพิษอากาศกบัอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประเภทอุตสาหกรรม ช่ือสารมลพษิอากาศ 

อุตสาหกรรมปุ๋ย อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรม
อลูมิเนียม 

ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ : HF 

โรงกลัน่น ้ามนั อุตสาหกรรมก๊าซ แอมโมเนีย และเยือ่
กระดาษ 

ไฮโดรเจนซลัไฟด์ : H2S 

โรงถลุงโลหะ อุตสาหกรรมเคมี เซเลเนียมไดออกไซด์ : SeO2 

อุตสาหกรรมโซดาไฟ กระบวนการผลิตพลาสติก ไฮโดรเจนคลอไรด์ : HCl 

การผลิตกรดดินประสิว อุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีมีการ
สันดาป 

ไนโตรเจนไดออกไซด์ : NO2 

การผลิตกรดก ามะถนั อุตสาหกรรมใชน้ ้ามนัเตา-ถ่าน
หิน 

ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ : SO2 
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ตารางที ่1-1  ตวัอยา่งมลพิษอากาศกบัอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
ประเภทอุตสาหกรรม ช่ือสารมลพษิอากาศ 

อุตสาหกรรมปุ๋ย  ซิลิคอนฟลูออไรด์ : SiF4 

อุตสาหกรรมยอ้มสี การสังเคราะห์สารอินทรีย ์ ฟอสจีน (PHOSGENE) : COCl2 

การผลิตคาร์บอนไดซลัไฟด์ ตวัท าละลาย การฆ่าเช้ือ
ของพืช 

คาร์บอนไดซลัไฟด์ : CS2 

การผลิตกรด Hydrocyamuc, การผลิตเหล็ก 
อุตสาหกรรมก๊าซ อุตสาหกรรมเคมี 

ไฮโดรเจนไซยาไนด์ : HCN 

อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ย การชุบโลหะ เวชภณัฑ์อินทรีย ์
และอนินทรีย ์การท าพิมพเ์ขียว 

แอมโมเนีย : NH3 

การผลิตเวชภณัฑฟ์อสฟอรัสไดคลอไรด์ ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ : PCl3 

ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ ฟอสฟอรัสไดออกไซด ์ ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ : PCl3 

การถลุงฟอสฟอรัส การผลิคสารประกอบฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสเหลือง : P4 

การผลิตเวชภณัฑ์ ฟารผลิตสียอ้ม Chlorosulforic acid คลอโรซลัโฟริก : HSO2Cl 

การผลิตฟอร์มาลีน หนงั ยางสังเคราะห์ แผน่กั้นแบ
ตเตอรี 

ฟอร์มาลดีไฮด์ : HCHO 

การผลิต Acrylic acid ยางสังเคราะห์ การผลิตวานิช อะโครลีน : CH2CHHO 

การผลิตกรดฟอสฟอริก ปุ๋ยฟอสฟอริก ไฮโดรเจนฟอสไฟด์ : PH4 

โรงกลัน่น ้ามนั การผลิตฟอร์มาลีน อุตสาหกรรมสี 
อุตสาหกรรมยางสังเคราะห์ ท าแชลแลค 

เมธานอล : CH3OH 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงถลุงนิเกิล นิกเกิลคาร์บอนิก : Ni(CO)4 

การผลิตกรดก ามะถนั อุตสาหกรรมปุ๋ย โรงงานสารอนิ
นทรีย ์

กรดก ามะถนั : H2SO4 

สียอ้ม เวชภณัฑ ์สารเคมีเกษตร โบรมีน : Br2 

อุตสาหกรรมก๊าซ การถลุงโลหะ การสันดาปภายใน คาร์บอนมอนอกไซด์ : CO 

อุตสาหกรรมทาร์ ยาเคมี อุตสาหกรรมสี ยางสังเคราะห์ ฟินอล : C6H5OH 
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ตารางที ่1-1  ตวัอยา่งมลพิษอากาศกบัอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 
ประเภทอุตสาหกรรม ช่ือสารมลพษิอากาศ 

อุตสาหกรรมยา สารเคมี Pyridine : C5H5N 

อุตสาหกรรมน ้ามนัปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเภสัชกรรม Mercaptan : C2H5SH 

อุตสาหกรรมผลิตหลงัคาไฟเบอร์ สไตรีน : C6H5CHCH2 

อุตสาหกรรมโซดาไฟ อุตสาหกรรมเคมีอ่ืนๆ คลอรีน : Cl2 

 

ทีม่า: รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2540 ส านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม 

 

3. สารมลพษิทางอากาศ (Air Pollutants) 

    3.1 ความหมายของสารมลพิษทางอากาศ 

         สารมลพิษทางอากาศ หมายถึง ส่ิงแปลกปลอมในอากาศท่ีอาจอยูใ่นรูปของก๊าซหรืออยูใ่น
รูปของอนุภาคท่ีฟุ้งในอากาศ ซ่ึงมีทั้ งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสามารถฟุ้งอยู่ในอากาศชั่วคราวและตกลงสู่
พื้นดินหรืออาจเป็นอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กจนถึงเล็กมาก ท่ีสามารถอยู่ในสภาพแขวนลอยในอากาศและ
เคล่ือนท่ีไดต้ามทิศทางลม สารมลพิษทางอากาศ หมายถึง สารใดๆ ก็ตามในอากาศท่ีมีผลต่อสุขภาพ
ของมนุษยห์รือส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ เป็นท่ีน่ารังเกียจหรือไม่พึงปรารถนาต่อมนุษยท์ั้งภายในหรือภายนอก
ร่างกายหรือสารท่ีมีผลเสียต่อความเป็นอยู่ของมนุษยโ์ดยทางตรงหรือทางออ้ม สารน้ีอาจเป็นก๊าซพิษ
ไฮโดรคาร์บอน่ีมีผลร้ายต่อส่ิงมีชีวิต เน่ืองจากตวัสารโดยล าพงัหรือรวมตวักับสารอ่ืนหรือเป็นฝุ่ น
ละอองท่ีน่าร าคาญและอาจมีผลร้ายเช่นกนั อาจเป็นกมัมนัตภาพรังสีท่ีมองไม่เห็นแต่เป็นอนัตรายต่อ
เซลลท่ี์มีชีวติ (วงศพ์นัธ์  ลิมปเสนีย,์ 2543) 

 

    3.2  ประเภทของสารมลพิษทางอากาศ 

 สารมลพิษทางอากาศ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

 3.2.1 สารมลพษิทีม่ีลกัษณะเป็นอนุภาค (Particulate Matter) 

                         เป็นอนุภาคสารมลพิษท่ีอยู่ในรูปของแข็งหรือของเหลวท่ีอุณหภูมิและความดนัปกติ 
อนุภาคจะมีขนาดแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัขนาดและแหล่งท่ีปล่อยออกมา โดยจะมีขนาดตั้งแต่ 0.01-1,000 
ไมครอน แต่โดยทัว่ไปแลว้จะมีขนาดเล็กกวา่ 50 ไมครอน อนุภาคท่ีส่งผลต่อปัญหาต่อสุขภาพเม่ือเขา้สู่
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ร่างกาย คือ อนุภาคท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เน่ืองจากสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของ
ร่างกายมนุษยไ์ด้ อนุภาคท่ีมีเส้นผ่าศูนยก์ลางน้อยกว่า 10 ไมครอนเรียกว่า สารอนุภาค (Suspended 

particulate matter ) PM 10 หรือท่ีเรียกโดยทัว่ไปวา่ ฝุ่ นละออง สามารถลอยและฟุ้งกระจายอยูใ่นอากาศ
ไดเ้ป็นเวลานาน โดยจะถูกแรงดึงดูดของโลกท าให้ตกลงสู่พื้นและอาจจะฟุ้งกระจายข้ึนไปใหม่ได ้ทั้งน้ี 
ข้ึนอยูก่บัขนาดและน ้าหนกัของอนุภาคมลสาร สามารถแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ไดด้งัน้ี 

(1) ฝุ่ นขน าดให ญ่  (grit) เป็ นของแข็ ง ท่ี ส ามารถลอยป ะปน อยู่ ใน อากาศ มีขน าด
เส้นผา่ศูนยก์ลางมากกวา่ 500 ไมครอน 

 (2) ฝุ่ น (dust) เป็นอนุภาคของแข็งขนาดเล็กท่ีลอยปะปนอยู่ในอากาศ เส้นผ่าศูนย์กลาง
ระหวา่ง 0.25-500 ไมครอน อาจจะเป็นสารอินทรียห์รือสารอนินทรียก์็ได ้

 (3) ละออง (mist) คือ อนุภาคท่ีเป็นของเหลวท่ีเกิดจากการควบแน่นของไอหรือก๊าซ
บางอย่างหรือเกิดจากการแยกตวัของของเหลวออกจากกระบวนการบางอย่าง เม่ือความเขม้ขน้ของ
ละอองไอสูงจนลดความสามารถในการมองเห็นจะเรียกวา่ หมอก (fog) 

 (4) ควนั (smoke) คือ อนุภาคของคาร์บอนท่ีรวมตวักบัอนุภาคของของเหลวท่ีมาจากการเผา
ไหมไ้ม่สมบูรณ์ โดยทัว่ไปจะมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางนอ้ยกวา่ 2.0 ไมครอน 

 (5) ไอควนัหรือฟูม (fume) คือ ของแข็งท่ีมีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ควบแน่น (condensation) ของไอจากปฏิกิริยาทางเคมีบางอยา่ง 

 (6) ละอองลอย (aerosol) คือ อนุภาคของของแข็งหรือของเหลวท่ีแขวนลอยอยู่ใน
บรรยากาศ มีเส้นผา่ศูนยก์ลางนอ้ยกวา่ 1.0 ไมครอน 

 (7) หมอกควนั (smog) เป็นสภาวะท่ีใชเ้รียกการเกิด smoke และ fog ร่วมกนั 

 (8) ไอเสีย ประกอบดว้ยอนุภาคซ่ึงเกิดจากการกลัน่ตวั sublimation หรือปฏิกิริยาเคมี ส่วน
ใหญ่แลว้ขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน ควนับุหร่ีและไอระเหยของโลหะออกไซด์ท่ีกลัน่ตวัเป็นตวัอย่าง
หน่ึง 

 (9) ข้ีเถา้หรือข้ีเถา้ลอยท่ีปลิวออกมากบัไอเสียจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง ไดแ้ก่ เช้ือเพลิงท่ีเผา
ไหมไ้ม่สมบูรณ์และแร่ธาตุต่างๆ โดยสรุปฝุ่ นขนาดเล็กกวา่ 0.1 ไมครอน มาจากไอเสียรถยนต ์ปฏิกิริยา
ระหว่างก๊าซชนิดต่างๆ ควนัไฟ พายุฝุ่ น ละอองน ้ าทะเลและโรงงานอุตสาหกรรม ฝุ่ นขนาด 0.1-1.0 
ไมครอน มาจากการรวมตวัของควนั ไอเสียกบัไอน ้ า อนุภาคขนาด 0.4-0.9 ไมครอน เป็นตวัการในการ
กระจายแสงและท าให้ทอ้งฟ้าขมุกขมวั ฝุ่ นขนาดใหญ่กวา่ 1.0 ไมครอน มาจากการรวมตวัใหญ่ข้ึนของ
ควนัไฟ ข้ีเถา้ ผงโลหะจากการขดัสี เกสรดอกไมแ้ละแมลง 
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   3.2.1.1  ฝุ่ นละออง (Suspended Particulate Matter: SPM) 

             ฝุ่ นละออง เป็นสารท่ีมีความหลากหลายทางดา้นกายภาพและองคป์ระกอบอาจมี
สภาพเป็นของแข็งหรือของเหลวก็ได ้ฝุ่ นละอองท่ีมีอยูใ่นบรรยากาศรอบๆ ตวัเรา มีขนาดตั้งแต่ 0.002 
ไมครอน (เป็นกลุ่มของโมเลกุลท่ีมองดว้ยตาเปล่าไม่เห็นตอ้งใช้กลอ้งจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอน) ไป
จนถึงฝุ่ นท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 500 ไมครอน (ฝุ่ นท่ีมองเห็นดว้ยตาเปล่ามีขนาดตั้งแต่ 50 ไมครอนข้ึนไป) 
ฝุ่ นละอองท่ีแขวนลอย อยู่ในอากาศไดน้านจะเป็นฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางต ่ากว่า 
10 ไมครอน) เน่ืองจากมีความเร็วในการตกตัวต ่าและจะแขวนลอยอยู่ในอากาศไดน้านมากข้ึนหากมี
แรงกระท าจากภายนอกเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น การไหลเวียน ของอากาศ กระแสลม เป็นตน้ ฝุ่ น
ละอองท่ีมีขนาดใหญ่ (ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางใหญ่กว่า 100 ไมครอน) อาจแขวนลอยอยูใ่นบรรยากาศ
ไดเ้พียง 2-3 นาที แต่ฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดเล็ก โดยเฉพาะขนาดเล็กกวา่ 0.5 ไมครอน อาจแขวนลอยอยูใ่น
อากาศได้นานเป็นปี ฝุ่ นละอองในบรรยากาศอาจแยกได้เป็นฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึนและแพร่กระจายสู่
บรรยากาศจากแหล่งก าเนิดโดยตรงและฝุ่ นละอองซ่ึงเกิดข้ึนจากปฎิกิริยาต่างๆ ในบรรยากาศ เช่น การ
รวมตวัทางฟิสิกส์หรือปฏิกิริยาทางเคมีหรือปฎิกิริยาเคมีแสง (Photochemical reaction) ฝุ่ นละอองท่ี
เกิดข้ึนเหล่าน้ีมีช่ือเรียกต่างกนัไปตามลกัษณะการรวมตวัของฝุ่ นละออง  เช่น ควนั (Smoke) ฟูม (fume) 

หมอกน ้ าคา้ง (mist) เป็นตน้ ฝุ่ นละอองอาจเกิดจากธรรมชาติ เช่น ฝุ่ นดิน ทรายหรือเกิดจากควนัด าจาก
ท่อไอเสียรถยนต์การจราจรและการอุตสาหกรรมฝุ่ นท่ีถูกสูดเขา้ไปในระบบทางเดินหายใจ ท าให้เกิด 
อนัตรายต่อสุขภาพ รบกวนการมองเห็นและท าให้ส่ิงต่างๆ สกปรกเสียหายได้ ในบริเวณท่ีพกัอาศยั
ปริมาณฝุ่ นละอองร้อยละ 30 เกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์ส่วนบริเวณท่ีอยูอ่าศยัใกลถ้นนฝุ่ นละอองร้อย
ละ 70-90 เกิดจากการกระท าของมนุษย ์โดยพบวา่ฝุ่ นละอองท่ีมีสารตะกัว่และสารประกอบโบไมด์สูง
ในบริเวณนอกเมือง ซ่ึงเกิดจากยานพาหนะ ฝุ่ นละอองเม่ือแยกตามขนาด พบวา่ร้อยละ 60 โดยประมาณ 
จะเป็นฝุ่ นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ฝุ่ นประเภทน้ีเกิดจากรถประจ าทางและรถบรรทุกท่ีใช้
เคร่ืองยนต์ดีเซล บางส่วนมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนมากจะพบอยู่ทั่วไปในเขตเมือง เขต
อุตสาหกรรมและเขตก่ึงชนบท ประเภทของฝุ่ นละอองในปัจจุบนัมีการจ าแนกฝุ่ นเป็น 2 ประเภท ตาม
ขนาดของฝุ่ น คือ 

 1.  ฝุ่ นทั้งหมด (Total Suspended Particulate)  

   คือ ฝุ่ นท่ีมีขนาดเล็กว่า 100 ไมครอน ฝุ่ นชนิดน้ีสามารถเขา้สู่ระบบทางเดิน
หายใจส่วนตน้ได ้โดยก่อให้เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจ แหล่งก าเนิดของฝุ่ นชนิดน้ี 
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เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โดยจะเกิดจากกระบวนการผลิต การบด โม่ และการขัด เกิดจากการ
เกษตรกรรม โดยเกิดจากการไถนา การสีขา้ว และการฉีดพ่นสารเคมีและยงัเกิดจากการก่อสร้าง การ
ขนส่ง เป็นตน้ 

 2.  ฝุ่ นท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน (PM – 10) 

    ฝุ่ นชนิดน้ีมีขนาดเล็กมากจึงสามารถท่ีจะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วน
ปลายได ้โดยจะไปเกาะอยูต่ามแขนงและผนงัของทางเดินหายใจ ซ่ึงจะท าให้ระบบทางเดินหายใจเกิด
การระคายเคืองและอกัเสบได ้ยิ่งถา้ร่างกายอยูใ่นสภาวะท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเกิดโรคดว้ยแลว้ ก็จะยิ่งเพิ่ม
ความอนัตรายมากข้ึน ฝุ่ นชนิดน้ีมีขนาดเล็กมาก ดงันั้นเราอาจไดรั้บเขา้สู่ร่างกายโดยท่ีเราไม่รู้ตวั ใน
กรณีท่ีไดรั้บในปริมาณมากหรือไดรั้บในปริมาณนอ้ยแต่ไดรั้บทุกวนั ก็จะเกิดการสะสมในร่างกาย เม่ือ
เวลาผ่านไปจะแสดงอาการข้ึน แหล่งก าเนิดของฝุ่ นชนิดน้ี เช่น การเผาไหมข้องน ้ ามนัเช้ือเพลิง ท่ีใช้
เช้ือเพลิงท่ีมีสถานะเป็นของแข็ง เช่น ถ่านหิน ไม ้ฟืน เช้ือเพลิงท่ีมีสถานะของเหลว เช่น ดีเซล เบนซิน 
น ้ ามันเตา เป็นต้น และเช้ือเพลิงท่ีมีสถานะแก๊ส เช่น แก๊สหุงต้ม แก๊สธรรมชาติ โพรเพน เป็นต้น 
นอกจากน้ี การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงก็จะสามารถก่อให้เกิดสาร
มลพิษท่ีเป็นอนุภาคขนาดเล็กไดด้ว้ย ปัจจุบนัไดมี้การจ าแนกฝุ่ นอีก 1 ขนาด คือ ฝุ่ นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอน (PM – 2.5) ฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน จะมีความส าคญัมาก เพราะมีการศึกษาแล้ว
พบว่ามีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนลึกสุดได้ ฝุ่ นมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์3 ทางดว้ยกนั คือ 

 (1) ฝุ่ นเป็นพิษเน่ืองจากองคป์ระกอบทางเคมี หรือลกัษณะทางกายภาพ 

 (2) ฝุ่ นเขา้ไปรบกวนระบบทางเดินหายใจ 

 (3) ฝุ่ นเป็นตวัพาหรือดูดซบัสารมลพิษและพาเขา้สู่ร่างกาย 

 การพิจารณาผลของฝุ่ นท าได้ยาก จะตอ้งพิจารณาขนาดของฝุ่ น รูปร่างของฝุ่ น 
(รูปร่างท่ีแหลม เล็กจะมีอนัตราย) องค์ประกอบของฝุ่ น การเสริมพิษกนัของฝุ่ นและก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ปัจจุบนัฝุ่ นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนเท่านั้นท่ีเขา้สู่ร่างกายและมีผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจ ความสัมพนัธ์ระหวา่งฝุ่ น PM10 กบัสุขภาพประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีการศึกษา
ของกรมควบคุมมลพิษ (2541) ท่ีพบวา่ ถา้ระดบัฝุ่ นสูงข้ึน 30 μg/m3 จะเกิดส่ิงต่อไปน้ี 

 - อตัราการตายโดยธรรมชาติ สูงข้ึนร้อยละ 3-5 

 - อตัราการตายดว้ยโรคทางเดินหายใจ สูงข้ึนร้อยละ 7-20 

 - อตัราการเขา้โรงพยาบาลรักษาโรคทางเดินหายใจ สูงข้ึนร้อยละ 5.5 
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 - กลุ่มผูสู้งอาย ุมีอตัราการเขา้โรงพยาบาลรักษาโรคทางเดินหายใจ สูงข้ึนร้อยละ 17.6 

 - กลุ่มผูใ้หญ่ท่ีไม่สูบบุหร่ี อาศยัและท างานในท่ีท่ีไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ มีอตัราการ
เกิดอาการโรคระบบทางเดินหายใจ สูงข้ึนร้อยละ 20-26 

 จากการศึกษาระบุวา่ หากค่าเฉล่ียรายปีของ PM10 ในกรุงเทพมหานครลดลง 10 μg/m3 จะลดผลกระทบต่อสุขภาพ คิดเป็นจ านวนเงินกว่า 35,000 ลา้นบาท/ปี นอกจากน้ี ผลการศึกษา
เปรียบเทียบระดับฝุ่ นละอองภายในและภายนอกอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ยงัช้ีว่าอาคารท่ีมี
เคร่ืองปรับอากาศจะมีระดบัฝุ่ นภายในอาคารประมาณร้อยละ 50-100 ของระดบัภายนอก แต่อาคารท่ีไม่
มีเคร่ืองปรับอากาศนั้นจะมีระดบัฝุ่ นภายในเท่ากบัหรือสูงกว่าระดบัฝุ่ นภายนอก ปัญหาฝุ่ นละอองใน
กรุงเทพมหานครเป็นหน่ึงใน 20 มหานครท่ีมีฝุ่ นละอองมาก การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองเป็น
สาเหตุหลักของปัญหาน้ี ในปัจจุบันตวัเลขทางการระบุว่ามีคนมากกว่า 5.6 ล้าน เป็นผูอ้ยู่อาศัยใน
กรุงเทพฯ แต่จ านวนผูอ้ยูอ่าศยัจริงอาจถึง 10 ลา้นคน ฝุ่ นละอองในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มาจากยานยนต์
และโรงงานอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2534 มีรถยนตถึ์ง 2,112,518 คนั อยูใ่นกรุงเทพมหานคร คร่ึงหน่ึง
ของโรงงานทั้งประเทศตั้งอยูใ่นกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ในปี พ.ศ. 2539 คาดวา่มีฝุ่ นละอองจ านวน 
1,136,000 ตนั เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตน้ี ระดบัฝุ่ นละอองในอากาศในกรุงเทพมหานครถูก
ตรวจวดัจาก 2 หน่วยงาน คือ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงค่าเฉล่ียระยะสั้น (24 ชัว่โมง) และค่าเฉล่ียระยะยาว (1 ปี) ถูกตรวจวดัจากเทคนิคการเก็บ
อากาศปริมาตรสูง (High Volume Sampler Technique) ระดับฝุ่ นรวม (Total Suspended Particulate, 

TSP) ในระหวา่งปี พ.ศ. 2534-2539 ค่าเฉล่ียรายปีของระดบัฝุ่ นละอองในบริเวณท่ีอยูอ่าศยัมีค่าสูงกวา่ค่า 
ม า ต ร ฐ า น  ( 0.1 มิ ล ลิ ก รั ม / ลู ก บ า ศ ก์ เม ต ร )  ค่ า เฉ ล่ี ย ร า ย ปี ท่ี ไ ด้ จ า ก ส ถ า นี ข อ ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม มีค่าระหวา่ง 0.12 และ 0.15 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเ์มตร 
(ภาพท่ี 1-2) ซ่ึงสอดคล้องกับค่าท่ีวดัได้จากกระทรวงสาธารณสุขท่ีพบค่าระหว่าง 0.13 ถึง 0.38 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ภาพท่ี 1-3) ระดบัฝุ่ นละอองท่ีต่างกนัของหน่วยงานทั้งสองนั้นเกิดจากการ
เลือกต าแหน่งท่ีตั้งสถานี โดยกระทรวงสาธารณสุขมกัจะเลือกตั้งบริเวณท่ีมี แนวโน้มว่าจะมีปัญหา 
ระดบัฝุ่ นละอองสูงสุดท่ีวดัได ้(0.38 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเ์มตร) สูงถึงประมาณ 4 เท่าของระดบัมาตรฐาน 
(0.1มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ไม่พบการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของระดบัฝุ่ นละอองในช่วง 5 ปีน้ี ส าหรับ
ระดบัฝุ่ นเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ตวัเลขท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพความรุนแรงของปัญหาไดดี้ คือ จ านวนคร้ังใน
การตรวจวดัท่ีมีค่าเกินมาตรฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2539 
พบวา่ ร้อยละ 4 ถึง 43 ของการตรวจวดัมีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานฝุ่ นขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน (PM10) 
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ในแง่ผลกระทบต่อสุขภาพ ฝุ่ นละอองเล็กกวา่ 10 ไมครอน อาจเป็นตวัช้ีวดัท่ีดีกวา่ ส าหรับการประเมิน 
ผลกระทบจากการสัมผสัฝุ่ นละออง ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2535-2539 ค่าเฉล่ียรายปีของฝุ่ นขนาดเล็ก 
ในกรุงเทพฯ อยู่ระหว่าง 41 ถึง 85 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าเฉล่ียรายปีเร่ิมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 สูง
เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนดให้ซ่ึงไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มาตลอด ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงก็สูง
เช่นเดียวกนั จากตวัเลขของกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2539 ร้อยละ 40 ของค่าท่ีวดัไดสู้งเกินค่า
มาตรฐานแหล่งท่ีมาของฝุ่ นเล็กกวา่ 10 ไมครอนฝุ่ นในกรุงเทพมหานครมีท่ีมาจาก 5 แหล่งส าคญั คือ 
ฝุ่ นปลิวจากถนน ฝุ่ นจากรถยนต์ ฝุ่ นจากการก่อสร้าง ฝุ่ นจากหม้อไอน ้ าและฝุ่ นจากโรงไฟฟ้า 
(บริษทัเรเดียนอินเตอร์เนชัน่แนล, 2541) ฝุ่ นปลิวจากถนนเกิดจากการวิง่ของยานยนต ์ในปีพ.ศ. 2539 มี
ฝุ่ นจากแหล่งน้ีประมาณ 20,378 ตนั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 33.2 ของฝุ่ นจากทุกแหล่ง (ตารางท่ี 1-1) แหล่ง
ฝุ่ นท่ีส าคญัอีกแหล่ง คือ ฝุ่ นจากหมอ้ไอน ้ า ซ่ึงท าให้เกิดฝุ่ นประมาณ 18,115 ตนั/ปี (ร้อยละ 29.5) ในปี
เดียวกัน ฝุ่ นจากยานยนต์ท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์ ท าให้เกิดฝุ่ นค่อนข้างมากเช่นกัน 
ประมาณ 14,043 ตนั/ปี (ร้อยละ 22.8) ฝุ่ นบางส่วนจะมาจากโรงไฟฟ้าประมาณ 7,191 ตนั/ปี (ร้อยละ 
11.7) และการก่อสร้าง ประมาณ  1,752 ตัน /ปี  (ร้อยละ 2.9) ผลกระทบของฝุ่ นละอองต่อชาว
กรุงเทพมหานคร นอกจากจะลดความสามารถในการมอง ท าให้เกิดความสกปรกและสร้างความ
เดือดร้อนร าคาญแลว้ จากการศึกษาทัว่โลกพบวา่ฝุ่ นละอองสามารถท าให้เสียชีวิตก่อนเวลาอนัสมควร 
ท าให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจและโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาเม่ือเร็วๆ น้ีใน
กรุงเทพฯ ให้ผลยืนยนัผลการศึกษาดงักล่าว เช่น ในการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่าเด็ก
นกัเรียนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณท่ีมีฝุ่ นละอองสูง (PM10 > 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) จะมีอตัราป่วยดว้ย
โรคในระบบทางเดินหายใจสูงกว่าเด็กท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณท่ีมีฝุ่ นละอองต ่า (PM10 < 50 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) ยงัพบว่าระดบัความรุนแรงของอาการป่วยจะเปล่ียนแปลงตามระดับของฝุ่ นละออง 
(วทิยาลยัการสาธารณสุข, 2538) 

 นอกจากน้ียงัพบวา่อตัราการเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลดว้ยโรคในระบบ
ทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือดจะสูงข้ึน เม่ือระดบัฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนสูงข้ึน ใน
สภาพท่ีไม่ใช้เคร่ืองปรับอากาศและมีระดบัฝุ่ นละอองต่างกนัมากๆ (180 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ผูใ้หญ่ท่ีอาศัยอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีมีฝุ่ นละอองสูงจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจ
เฉียบพลนัไดสู้งเป็นสองเท่าของคนท่ีอยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีฝุ่ นละอองต ่า มีการประมาณว่าในแต่ละปี
อาจจะมีผูท่ี้เสียชีวิตก่อนวยัอนัสมควรประมาณ 4,000-5,500 คน จากฝุ่ นละออง (ประมาณจากประชากร 
10 ลา้นคน) (บริษทั แฮกเลอร์ เบลล่ี เซอร์วิส, 2541)ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากฝุ่ นละอองนอกจาก
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การประเมินความเสียหายในแง่ผลกระทบต่อสุขภาพและชีวติแลว้ ผลกระทบจากฝุ่ นละอองยงั สามารถ
ประเมินในรูปของความเสียหายทางเศรษฐกิจไดด้ว้ย ค่าใชจ่้ายโดยทัว่ไปไดแ้ก่ ค่าบริการทางการแพทย ์
ค่ายา ค่าห้องพกั ในโรงพยาบาลและการบริการอ่ืนๆ และค่าความสูญเสียรายได้จากการหยุดงาน 
ประมาณกนัวา่ในแต่ละครอบครัวตอ้งจ่ายร้อยละ 1.6 ของรายไดร้ายเดือนในครอบครัว (131 บาท) เป็น
ค่ารักษาพยาบาลโรคท่ีเก่ียวข้องกับฝุ่ นละออง มูลค่าน้ีคิดเป็นร้อยละ 13 ของค่าใช้จ่ายเพื่อการ
รักษาพยาบาลจากโรคทั้ งหมดทุกโรคของแต่ละครอบครัว (วิทยาลัยการสาธารณสุข , 2538) มีการ
ประมาณวา่ รัฐบาลจะประหยดัเงินไดถึ้ง 65,000-175,000 ลา้นบาท ถา้สามารถลดระดบัฝุ่ นละอองลงได ้
20ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร(บริษทัแฮก เลอร์ เบลล่ีเซอร์วิส, 2541) การควบคุมฝุ่ นละอองถึงแม้ว่า
ปัญหาฝุ่ นละอองในกรุงเทพมหานครจะเป็นท่ีทราบเป็นเวลานานแล้วก็ตาม แต่การด าเนินงานของ
รัฐบาลยงัคงไม่สามารถท่ีจะลดระดบัฝุ่ นลงอยา่งเป็นรูปธรรม จากขอ้มูลการตรวจวดัวา่ระดบัฝุ่ นละออง
ยงัคงสูงเกินมาตรฐาน การแก้ปัญหาตอ้งหาแหล่งท่ีมาของฝุ่ นละอองและจดัการควบคุมฝุ่ นปลิวจาก
ถนน ฝุ่ นจากหมอ้ไอน ้ าและฝุ่ นจากยานยนต ์รวมกนัมากเกือบร้อยละ 90 ของฝุ่ นจากทุกแหล่ง ดงันั้นจึง
ควรแกไ้ขแหล่งท่ีมาทั้งสามน้ี จะเห็นวา่การใชพ้ลงังานเป็นแหล่งท่ีมาท่ีส าคญัของฝุ่ นละออง การเปล่ียน
มาใช้พลงังานประเภทท่ีมีปัญหามลพิษต ่า จะสามารถลดปัญหาฝุ่ นลงได้มาก นอกจากน้ีควรมีการ
ปรับปรุงการขนส่งมวลชน ระบบการจราจร และการควบคุมควนัจากท่อไอเสียยานยนต ์มาตรฐานท่ีดี
และกฎหมายควบคุมท่ีเขม้งวด จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการควบคุมการปล่อยฝุ่ นละอองของโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตน้ี ในแผนระยะยาวควรเนน้การรณรงค์สุขศึกษาให้แก่ประชาชนไดต้ระหนกัและมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพฒันาการจดัระบบผงัเมืองให้มีความเหมาะสม ในขณะเดียวกนัควร
ส่งเสริมการศึกษาวิจยัถึงผลกระทบต่อสุขภาพของฝุ่ นและแนวทางการแกปั้ญหาผลกระทบมลพิษทาง
อากาศต่อสุขภาพ (รัชนี  ไผทสิทธ์ิ และอารีย ์ แกว้เขียว ส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม กรมอนามยั) มลพิษ
อากาศในกรุงเทพมหานคร มีแหล่งก าเนิดจากยานพาหนะท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน จนเกิดปัญหา
การจราจรติดขดั ประชาชนตอ้งสูดเอาเขม่าควนัก๊าซต่างๆ ท่ีมาจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงน ้ ามนัของยาน
ยนต์ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจ านวนรถยนต์ท่ีจดทะเบียนในกรุงเทพมหานครเพิ่มข้ึน จาก 
2,045,814 คนั ในปี พ.ศ. 2533 เป็น 2,656,107 คนัในปี พ.ศ. 2536 (ขอ้มูลจากกรมขนส่งทางบก) ขณะท่ี
อตัราความเร็วเฉล่ียของรถในช่วงเวลาเร่งด่วน 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ในปี พ.ศ.2533 ลดลงเป็น 14.62 
กิโลเมตรต่อชัว่โมงในปี พ.ศ.2536 เม่ือพิจารณาระดบัปริมาณฝุ่ นขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอนท่ีสามารถ
เข้าระบบทางเดินหายใจได้ จากการเฝ้าระวงัตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยกรมอนามยั ท่ีติดตั้งสถานี
ตรวจวดัประดิพทัธ์ (หนา้กรมทะเบียนการคา้) ซ่ึงเป็นตวัแทนย่านการจราจรหนาแน่น ปริมาณฝุ่ นฯ ท่ี
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วดัไดต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 - 2538 พบวา่มีค่าท่ีเกินมาตรฐาน 24 ชัว่โมงเพิ่มจากร้อยละ 3 ในปี พ.ศ. 2536 
เป็นร้อยละ 4 และ 16 ในปี พ.ศ. 2537 และ 2538 ตามล าดับ (ค่าเฉล่ียรายปีมีค่าเกินมาตรฐาน 50 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร วดัได ้68 , 71, และ 76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในปี พ.ศ.2536 , 2537 
และ 2538) อากาศในภูมิภาคนอกจากการเฝ้าระวงัตรวจวดัคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครแลว้กรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการเฝ้าระวงัในเขตภูมิภาค สรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ได้ดังน้ี ในปี พ.ศ. 2536 ท  าการตรวจวดัในพื้นท่ี 5 จงัหวดั ได้แก่ 
สระบุรี ชลบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี พบวา่ ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง อยูร่ะหวา่ง 52 - 923 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จงัหวดัท่ีมีตวัอย่างของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอนเกิน
มาตรฐาน เฉล่ีย 24 ชั่วโมง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ สระบุรี นครราชสีมา และชลบุรี 
(มาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) ในปี พ.ศ. 2537 ท าการตรวจวดัใน
พื้นท่ี 10 จงัหวดั พบค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง อยูร่ะหว่าง 24 - 1232 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จงัหวดัท่ีมี
ตวัอยา่งปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอนเกินมาตรฐาน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง เรียงตามล าดบัจาก
มากไปน้อย คือ สระบุรี ขอนแก่น อุบลราชธานี ราชบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี 
ส าหรับจงัหวดันนทบุรี ล าปาง และสงขลา พบค่าเฉล่ียปริมาณฝุ่ นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานในปี พ.ศ. 2538 
ท  าการตรวจวดัในพื้นท่ี 18 จงัหวดั พบค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง อยูร่ะหวา่ง 17 - 1583 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร จงัหวดัท่ีมีร้อยละของตวัอยา่งปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอนเกินมาตรฐาน เฉล่ีย 24 
ชัว่โมงเรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ สระบุรี ฉะเชิงเทรา ยะลา ระยอง ก าแพงเพชร นนทบุรี ชลบุรี 
ราชบุรี ล าพูน นครราชสีมา อุบลราชธานี ตาก หนองบวัล าภู สงขลา ปัตตานี พิษณุโลก และสุราษฎร์
ธานี มีเพียงจงัหวดัเลย ท่ีตรวจพบปริมาณฝุ่ นละอองเฉล่ีย 24 ชัว่โมงอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานผลกระทบต่อ
สุขภาพมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มประชาชน ในพื้นท่ีต่างๆ ดงัน้ีการศึกษาวิจยั
ผลกระทบของฝุ่ นละอองต่อสุขภาพของระบบทางเดินหายใจทั้งแบบเฉียบพลนั และเร้ือรัง ในช่วงเดือน
กนัยายน 2537 ถึงเดือนสิงหาคม 2538 โดยใชอ้าการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพทาง
ปอดเป็นเคร่ืองช้ีวดัสถานะสุขภาพของเด็กนกัเรียน 7-12 ปี จาก 6 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ท่ีตั้งอยู่
ตามพื้นท่ี ท่ี มีปริมาณฝุ่ นละอองระดับสูง (119.57 μg/m3) ปานกลาง (65.31-72. 7μg/m3) และต ่ า 
(54.75μg/m3) ผลการศึกษาพบว่าอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจเกือบทุกอาการของนักเรียนใน
โรงเรียน ในกลุ่มท่ีมีปริมาณฝุ่ นละออง (ขนาดเล็กกว่า 10ไมครอน) อยู่ในระดบัสูงและปานกลาง มี
อตัราชุกสูงกว่านกัเรียนในโรงเรียนท่ีมีปริมาณฝุ่ นละอองในระดบัต ่า การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
อาการทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดและระดบัซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศในช่วงเดือนตุลาคม 
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2537 ถึงเดือนกนัยายน 2538 โดยศึกษาในกลุ่มผูใ้หญ่และเด็กท่ีอาศยัในพื้นท่ีใกล้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม พบวา่กลุ่มเส่ียงมีอตัราชุกของอาการทางเดิน
หายใจส่วนตน้สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทั้งในผูใ้หญ่และเด็ก นอกจากน้ี ยงัมีผลการศึกษาของ
นายแพทยส์ว่าง  แสงหิรัญวฒันา และคณะ (2537) เร่ืองความเส่ือมสมรรถภาพของปอดของต ารวจ
จราจรในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ต ารวจจราจร 174 คน มี 30 รายท่ีปอดเล็กลง (Restrictive lungs) มี 11 
รายมีหลอดลมขนาดเล็กตีบ (Small airway obstruction) และมี 3 รายมีหลอดลมขนาดใหญ่ตีบ (Large 

airway obstruction) รวมทั้ งส้ินมีความผิดปกติของปอด (Abnormal pulmonary function) จ านวน 44 
ราย คิดเป็นร้อยละ 25.29 ฝุ่ นจากการจราจร กลไกการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ดร.มาริษา  เพ็ญสุตภู่
ภิญโญกุล PhD (environmental health), RM Harrison Research Group UK นักวิชาการสาธารณสุข 5, 

ส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข อนุภาคมลสารท่ีไดรั้บความสนใจและเร่ิม
มีการศึกษาวิจยัอย่างกวา้งขวางในปัจจุบนัคืออนุภาคมลสารท่ีมีขนาดเล็กมาก (ultrafine partiles) ท่ีมี
เส้นผา่ศูนยก์ลางระหวา่ง 0.001-0.1 ไมครอน มีสมมุติฐานการศึกษาบ่งช้ีถึงอนัตรายของอนุภาคมลสาร
ท่ีมีขนาดเล็กท่ีสามารถ ผ่านลมหายใจเขา้ถึงถุงลมปอดได้และเป็นสาเหตุของผลกระทบสุขภาพ ท่ี
แทจ้ริง แต่ในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยยงัไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานใดๆ 

 

 1.  ส่วนประกอบของฝุ่นละอองรวม (TSP) 

     ฝุ่ น คือแหล่งก าเนิดของฝุ่ น ฝุ่ นท่ีมาจากการจราจร เน่ืองจากกระบวนการเผา
ไหมข้องเช้ือเพลิงมีขนาดเล็ก จึงเขา้สู่ระบบหายใจได ้ฝุ่ นจากแหล่งน้ีมีสภาพความเป็นกรดมากกวา่ฝุ่ น
จากแหล่งอ่ืนๆ ระดบัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ค านวณเป็นมวลต่อปริมาตร แต่เม่ือมีการ
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของฝุ่ น ขนาดของอนุภาคและส่วนประกอบของฝุ่ นละอองนั้น มีส่วน
ส าคญัมากท่ีสุดของฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

 2.  ทางรับสัมผสั (Routes of exposure) 

ทางเดินหายใจแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนบนตั้งแต่ จมูก คอหอย ถึงหลอดลม คอ และส่วนล่าง 
ไดแ้ก่ หลอดลม คอส่วนอก หลอดลมและปอด ส่วนต่างๆ ของทางเดินหายใจ ไดรั้บผลกระทบจาก
สารพิษต่างๆ ท่ีหายใจเขา้ไป ส่วนบนมีขนจมูก และความช้ืน กรองฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดใหญ่ ทางผา่น
อากาศส่วนล่างในปอดประกอบดว้ยหลอดลมฝอยมากมาย ซ่ึงจะท าใหค้วามเร็วของการไหลของอากาศ
ในปอดลดลง จึงมีผลต่อการตกคา้งของฝุ่ นละอองในปอด 

 กลไกการตกคา้งของฝุ่ นละอองในทางเดินหายใจ ไดแ้ก่ 
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 1. การปะทะเน่ืองจากความเฉ่ือย (inertial impaction) 

 2. การตกตะกอนเน่ืองจากแรงโนม้ถ่วงของโลก (sedimentation) 

 3. การแผซ่่านของโมเลกุลแบบบราวเน่ียน (diffusion) 

 4. กลไกการท าอนัตรายของอนุภาคมลสาร (Mechanism of particulates damage) 

 

 3.1  การอกัเสบของถุงลมปอด (alvelolar inflammation) 

             การคัง่คา้งของอนุภาคมลสารขนาดเล็กมากเกิดจากความลม้เหลวของเม็ด
เลือดขาวท่ีจบัและท าลายอนุภาคมลสารขนาดเล็ก หลกัฐานในสัตวท์ดลองน าไปสู่สมมุติฐานท่ีวา่
อนุภาคมลสารท่ีมีขนาดเล็กและไวต่อปฏิกิริยาทางเคมีจะท าใหเ้กิดปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งเดียวกนัใน
มนุษย ์ท าใหเ้กิดการอบัเสบของถุงลมปอด จากการกระตุน้ของอนุภาคมลสารขนาดเล็ก กระบวนการ
เกิดการอกัเสบของปอด พบไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของโปรตีนในพลาสมาท่ีจะกลายเป็นไฟบรินและมี
จ านวนเมด็เลือดขาวท่ีเพิ่มข้ึน 

 

 3.2  การจบัตวัเป็นล่ิมของทางเดินโลหิต (clotting pathway) 

             เมด็เลือดขาวท่ีถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้าต่างๆ น าไปสู่กระบวนการตกตะกอน
ของเลือดโดยโปรตีนในพลาสมาจะเปล่ียนไปเป็นโปรตีน (ไฟบริโนเจน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแขง็ตวัของ
เลือด ซ่ึงหลัง่ออกมาจาก pneumatocytes เน่ืองจากการอกัเสบของเซลลถุ์งลมปอด มีส่วนส่งเสริมใหเ้กิด
การตกตะกอนของเลือดและเป็นสาเหตุของอุบติัการณ์ของโรคหวัใจลม้เหลว 

 

 3.3  ความขน้เหนียวของพลาสมา (plasma viscosity) 

              การศึกษาในเยอรมันนี  พบความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ
พลาสมากับการเปล่ียนแปลงระดับมลพิษทางอากาศในกลุ่มผู ้หญิงและกลุ่มผู ้ชายท่ีไม่สูบบุหร่ี 
การศึกษาการเปล่ียนแปลงการไหลเวยีนของโลหิต เน่ืองมาจากกระบวนการอกัเสบของเซลลถุ์งลมปอด 
น าไปสู่ปฏิกิริยาเฉียบพลนัทางพยาธิวิทยาท่ีใช้อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัฝุ่ นละอองในอากาศ
และอุบติัการณ์การเสียชีวติ 

 

 3.4  การถูกกระตุน้ของทางผา่นอากาศในท่อหายใจ (airway reactivity) 
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              การหดตัวของกล้ามเน้ือจะเกิดข้ึนเม่ือตัวรับสัมผ ัสในหลอดลมคอ 
(trachea) และหลอดลมใหญ่ (large bronchi) ถูกกระตุน้ดว้ยส่ิงเร้า เช่น อากาศเยน็ ควนับุหร่ีและมลพิษ
ทางอากาศ สารเคมีท่ีหลัง่จากกลา้มเน้ือเรียบของทางเดินหายใจท่ีส าคญัคือสารก่อภูมิแพแ้ละสารท่ีมี
ฤทธ์ิกระตุน้การบีบตวัของกลา้มเน้ือเรียบ เช่น พรอสตาแกลนดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลอดลมของ
ผูป่้วยท่ีเป็นโรคหืด จะท าให้มีอาการก าเริบไดม้าก การหดตวัของหลอดลมมีผลท าให้เส้นผา่ศูนยก์ลาง
ของทางผ่านอากาศลดลง ซ่ึงมีผลท าให้เพิ่มแรงตา้นของอากาศท่ีผ่านเขา้ออกในท่อหายใจ การหดตวั
ของหลอดลม ท าให้เกิดอาการหายใจมีเสียงวี้ดหรือฮ้ืดในอก ไอ แน่นหนา้อก หายใจล าบากและอาการ
รุนแรงข้ึนเม่ือออกก าลงักาย การทบทวนงานวิจยัผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่ นละอองเป็นปัญหาใหญ่
ในเขตเมือง ในประเทศไทยมีการตรวจวดัระดับปริมาณฝุ่ นละอองจาก 2 หน่วยงาน คือ กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ค่ามาตรฐานระดบัฝุ่ นรวมหรือท่ี
เรียกว่า TSP ก าหนดไวไ้ม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. (ค่าเฉล่ียระยะสั้น 24 ชัว่โมง) และส าหรับค่ามาตรฐาน
ส าหรับปริมาณอนุภาคมลสารท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอนหรือท่ีเรียกวา่ PM10 นั้น ก าหนดไวไ้ม่เกิน 
0.12 มก./ลบ.ม. (ค่าเฉล่ียระยะสั้น 24 ชัว่โมง) ปริมาณอนุภาคมลสารท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 10ไมครอนหรือ
ท่ีเรียกว่า PM10 ซ่ึงเป็นฝุ่ นท่ีสามารถหายใจเขา้ปอดได้ งานวิจยัตั้งแต่ยุค ค.ศ. 1980 ได้น ามาใช้เป็น
ตวัช้ีวดัในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการสัมผสัฝุ่ นละออง ฝุ่ นละออง เหล่าน้ีประกอบดว้ย
อนุภาคมลสารชนิดต่างๆ มากมาย อยา่งไรก็ดีอนุภาคมลสารท่ีไดรั้บความสนใจและเร่ิมมีการศึกษาวิจยั
ในปัจจุบนัคืออนุภาคมลสารท่ีมีขนาดเล็กมาก (ultrafine particles) ท่ีมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง ระหวา่ง 0.001-

0.1 ไมครอน ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานใดๆ มีรายงานผลการศึกษาบ่งช้ีถึงอนัตรายของ
อนุภาคมลสารท่ีมีขนาดเล็กท่ีสามารถผ่านลมหายใจเข้าถึงถุงลมปอดได้หรือท่ีเรียกว่าอนุภาคท่ีถูก
หายใจได ้ฝุ่ นละอองส่วนใหญ่น้ีมาจากกระบวนการสันดาปเช้ือเพลิงของเคร่ืองยนตท่ี์ปล่อยออกมาจาก
ท่อไอเสีย แหล่งก าเนิดส าคญัท่ีสุดมาจากกระบวนการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ของน ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิด
ดีเซลหรือท่ีเรียกว่า Diesel exhaust particulates อนัประกอบดว้ยสารโพลียศ์ยัคลิค แอโรแมติค ฮยัโดร
คาร์บอน (PAH) รวมถึงอนุภาคท่ีเกาะจบักบัซลัเฟต (SO4) และเฟอร์รัสซลัเฟตซ่ึงเป็นสารเติมออกซิเจน 
(oxidant) จากการศึกษาในเมืองต่างๆ พบว่า โดยเฉล่ียแล้วในวันท่ีระดับของ PM10 เพิ่ม ข้ึน 10 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (เฉล่ีย 24ชัว่โมง) สัมพนัธ์กบัการเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลประจ าวนั อนั
เน่ืองมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจประมาณร้อยละ 0.5-4.5 ความสัมพนัธ์น้ีอยู่ในช่วง
เดียวกบัการศึกษาในเมืองอ่ืนๆ ทัว่โลก จากการศึกษาในทวีปต่างๆ พบว่า โดยเฉล่ียแลว้ในวนัท่ีระดบั
ของ PM10 เพิ่มข้ึน 10 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (เฉล่ีย 24 ชั่วโมง) สัมพนัธ์กับการตายรายวนั ผล
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การศึกษาในกรุงเทพมหานครเป็นการสนับสนุนสมมติฐานท่ีว่าผลกระทบต่อสุขภาพสัมพนัธ์กบัฝุ่ น
ละอองจากการจราจรคลา้ยคลึงกบัท่ีพบในเมืองอ่ืนๆ ทัว่โลก ผลการวจิยัน้ีสนบัสนุนการด าเนินงานทาง
สุขภาพ การส่งเสริมการศึกษาวิจยัถึงผลกระทบต่อสุขภาพของฝุ่ น ในแนวทางเดียวกนัอย่างต่อเน่ือง
และกวา้งขวางข้ึนเป็นเร่ืองท่ีน่าสนบัสนุนเพื่อใหผ้ลการศึกษามีการยนืยนัท่ีตรงกนั 

 3.2.1.2  สารตะกัว่ 

                                     ตะกัว่ (Lead, Pb) เป็นโลหะหนกัชนิดหน่ึง มีน ้าหนกัอะตอมเท่ากบั 207.19 มีสี
เทาหรือขาวแกมน ้าเงิน ถูกปล่อยเขา้สู่บรรยากาศในรูปของธาตุตะกัว่ (Pb) ออกไซดข์องตะกัว่ (PbO, 

PbO2, PbxO3) ตะกัว่ซลัเฟต (PbSO4) และตะกัว่ซลัไฟต ์(PbS) ตะกัว่อลัคิล (Pb(CH3)4, Pb(C2H5)4) และ
ตะกัว่เฮไลด ์สารตะกัว่เม่ือถูกปล่อยเขา้สู่บรรยากาศในรูปต่างๆ แลว้เกาะอยูก่บัฝุ่ น สารประกอบของ
ตะกัว่ (Tetraethyl Lead) มีสูตรเคมีคือ Pb(C2H5)4 แหล่งก าเนิดของสารตะกัว่ 

                                  1) แหล่งก าเนิดจากธรรมชาติ สารตะกัว่ในธรรมชาติมาจากฝุ่ นซิลิเกตของการผุ
สลายของดินและการปล่อยออกมาจากภูเขาไฟ 

         2) แหล่งก าเนิดท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์แหล่งในการปล่อยสารตะกัว่
มาจากการกระท าของมนุษย ์เกิดจากการสันดาปของน ้ ามนัท่ีมีส่วนผสมของสารตะกัว่ การเผาไหมข้อง
ของเสียต่างๆ ยาฆ่าแมลงและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นตน้ สารตะกัว่เป็นสารท่ีเติมในน ้ ามนัเบนซิน ท า
หนา้ท่ีคลา้ยคะตะไลตเ์ท่านั้น สารตะกัว่ท่ีระบายออกมาจากไอเสียจะมีขนาดเล็กประมาณ 0.5 ไมครอน
หรือเล็กกวา่นั้น ผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มจากการแพร่กระจายของตะกัว่ส่วนใหญ่พบใน
อากาศท่ีหายใจเขา้ไป ในอาหาร พืช น ้ า ดินและฝุ่ น เม่ือเขา้ไปในร่างกายแล้วยากแก่การขบัออกมา 
ตะกั่วจึงสะสมในร่างกาย ในเลือด กระดูก และเน้ือเยื่ออ่อน ตะกั่วมีผลกระทบต่อ ไต ตับ ระบบ
ประสาทและอวยัวะอ่ืนๆ การปล่อยตะกัว่มากเกินไปอาจเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งในเม็ดเลือด โรคไต 
ระบบสืบพันธ์ุ และท าให้ระบบประสาทผิดปกติ เช่น อาการชักกระตุก การผิดปกติทางจิตและมี
พฤติกรรมผิดปรกติ แมต้ะกัว่จะถูกปล่อยออกมาในระดบัต ่า แต่ก็มีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลง
ของระบบเอ็มไซม ์การส่งผ่านพลงังานและขบวนการอ่ืนๆ ในร่างกาย ส าหรับทารกและเด็กจะง่ายต่อ
การไดรั้บผลกระทบจากตะกัว่เป็นพิเศษ ซ่ึงตะกัว่ในระดบัต ่าจะท าลายระบบประสาทส่วนกลาง และท า
ให้เกิดการเจริญเติบโตชา้ในทารกและเด็ก อนัตรายของตะกัว่ท่ีถูกฝนชะลา้งลงสู่แม่น ้ าล าคลอง ไหลลง
ทะเล สัตวน์ ้า เช่น ปู ปลา กุง้ หอย ก็รับเอาสารตะกัว่เขา้ไปสะสมในร่างกาย เม่ือคนกินสัตวน์ ้ าพวกน้ีเขา้
ไปก็ไดรั้บอนัตรายจากพิษของตะกัว่เขา้ไปดว้ย โดยเฉพาะสัตวน์ ้ าท่ีมีตะกัว่สะสมอยูม่าก คือ ปลาและ
หอยนางรม 
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 3.2.1.3  ละอองกรดหรือหยดกรด 

                                       ละอองกรดหรือหยดกรดทั้งท่ีเป็นกรดอินทรีย ์(Organic acid) หรือกรดอนินท
รีย ์(Inorganic acid) แต่โดยทัว่ๆ ไปแลว้การเกิดกรดในบรรยากาศมกัเกิดจากกรดอนินทรียม์ากกวา่ มกั
จดัเป็นพวกสารพิษทุติยภูมิ (secondarypollutant) แหล่งก าเนิด ได้แก่ กระบวนการอุตสาหกรรม เช่น 
การผลิตโลหะ โรงงานชุบโลหะ ฯลฯ หรือโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าหรือเตาเผามูลฝอยหรือท่อไอเสีย
ของรถยนต์ กรดอนินทรีย์ท่ีส าคญัท่ีพบในบรรยากาศ ได้แก่ กรดไนตริก กรดก ามะถัน กรดเกลือ 
(hydrochloricacid, HCl) และกรดไฮโดรฟลูออริก (hydrofluoric acid, HF) เป็นตน้ 

     1) กรดไนตริก (nitric acid, HNO3) เป็นกรดแก่ชนิดหน่ึง เป็นของเหลวไม่มีสี 
มีฤทธ์ิกดักร่อน มีจุดเดือดท่ีอุณหภูมิ 86 องศาเซลเซียส เป็นตวัออกซิไดส์อยา่งรุนแรง จะเกิดเป็นควนั
เม่ือทิ้งไวใ้นอากาศ ท าปฏิกิริยากบัโลหะหรือสารอ่ืนเกิดควนัของไนโตรเจนไดออกไซดแ์ละเกลือของ
ไนเตรต อโลหะบางชนิด เช่น ก ามะถนัและฟอสฟอรัส ท าปฏิกิริยากบักรดไนตริกใหก้รดออกซี เป็น
กรดซ่ึงใชใ้นอุตสาหกรรมเคมี กรดไนตริกส่วนใหญ่เป็นสารมลพิษทุติยภูมิ ซ่ึงเกิดจากการท าปฏิกิริยา
ของไนโตรเจนกบัน ้าหรือไอน ้า 

    2) กรดก ามะถนั (sulfurous acid, H2SO3 or sulfuric acid, H2SO4) เป็นไดท้ั้งกรด
แก่และกรดอ่อน กรดแก่คือกรดซัลฟิวริก ส่วนกรดอ่อนคือกรดซัลฟิวรัส มีคุณสมบติัในการเป็นตวั
รีดิวส์ มีฤทธ์ิในการกดักร่อน มกัเป็นสารมลพิษทุติยภูมิท่ีเกิดจากออกไซด์ของซลัเฟอร์ท าปฏิกิริยากบั
น ้า 

    3) กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid, HCl) เป็นของเหลวไม่มีสี เม่ือปล่อย
ทิ้งไวใ้นอากาศจะเป็นควนั จากการผ่านไฮโดรเจนคลอไรด์ลงในน ้ าเป็นกรดแก่ แตกตวัไดดี้ มีฤทธ์ิใน
การกดักร่อนท่ีรุนแรงท าปฏิกิริยากบัคาร์บอเนตให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท าปฏิกิริยากบัโลหะให้
ก๊าซไฮโดรเจน ถูกน ามาใชท้  าสียอ้มผา้ สารเคมีเก่ียวกบัการถ่ายรูป ใชแ้ช่โลหะ ใชใ้นอุตสาหกรรมเคมี 

    4) กรดไฮโดรฟลูออริก (hydrofluoric acid, HF) เป็นของเหลวไม่มีสี มีควนั มี
พิษสูงมาก มีฤทธ์ิในการกดักร่อนรุนแรง ไดจ้ากการละลายไฮโดรเจนฟลูออไรดใ์นน ้า เป็นกรดอ่อน 

    5) กรดไฮโดรโบรมิก (hydrobromic acid) เป็นของเหลวไม่มีสี เกิดจากการเติม
ไฮโดรโบรไมดล์งไปในน ้า เป็นกรดแก่ เป็นตวัรีดิวส์ท่ีรุนแรง 

 3.2.1.4  ละอองน ้ามนัหรือหยดน ้ามนั 

   ละอองน ้ามนัหรือหยดน ้ามนัถึงแมอ้งคป์ระกอบของละอองน ้ามนัท่ีปนเป้ือนอยู่
ในอากาศจะยงัไม่สามารถจ าแนกไดช้ดัเจนวา่มีอะไรบา้ง แต่องคป์ระกอบส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย ์
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มีน ้ าหนกัโมเลกุลมากและอยูใ่นรูปของสารประกอบพวกอะโรมาติก (aromatic compounds) เป็นส่วน
ใหญ่ มกัเกิดจากการสันดาปเช้ือเพลิงจากแหล่งต่างๆ ท่ีพบมากท่ีสุดคือ จากเคร่ืองยนตข์องรถยนต์หรือ
อาจเกิดจากอุตสาหกรรมท่ีมีการสันดาปน ้ ามันเช้ือเพลิงไม่สมบูรณ์อุตสาหกรรมท าน ้ ามันดิบ 
อุตสาหกรรมยางมะตอย อุตสาหกรรมกระเบ้ืองปูพื้นหรือกระเบ้ืองมุงหลงัคา 

 3.2.1.5  อนุภาคของถ่านหรือเขม่า 

                                       อนุภาคของถ่านหรือเขม่า เป็นของแข็งท่ีมีสีด า มกัจะประกอบด้วยอนุภาค
คาร์บอนขนาดเล็กๆ เป็นส่วนใหญ่ มกัพบทัว่ไปในบรรยากาศท่ีมีการสันดาปหรือเผาไหมเ้ช้ือเพลิง
โดยเฉพาะเช้ือเพลิงท่ีเป็นของแข็ง เช่น ถ่านหินถ่านไม้ ฯลฯ หรือเช้ือเพลิงท่ีเป็นของเหลว เช่น 
น ้ ามัน ดิบ  (crude oil) ห รือน ้ ามัน เห ลือจาก ก ารกลั่น  (residual distillatedoil) ห รืออาจ เกิ ดจาก
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมท าหมึก อุตสาหกรรมผลิตยาง อุตสาหกรรมพลาสติกบางอยา่ง 

 

 3.2.2  มลสารทีเ่ป็นก๊าซ (Gases Pollutants) 

                        เป็นสารพิษท่ีอยูใ่นสภาพก๊าซและไอ ชนิดของสารมลพิษน้ีจะข้ึนอยูก่บัแหล่งก าเนิด 
ขบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม ประเภทของอุตสาหกรรม ชนิดของยวดยานพาหนะ เช่น Sulfur 

compound, CO, Nitrogen compounds,Organic compounds, Halogen compounds, H2S,CS2, ไอน ้า กล่ิน 
เป็นตน้ 

3.2.2.1  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(Carbon monoxide, CO) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เป็นก๊าซพิษท่ีไม่มีสี ไม่มีรส และไม่มีกล่ิน เบากวา่อากาศเล็กนอ้ย มี 

ความคงตวัสูงมาก มีช่วงชีวติประมาณ 2-3 เดือน ในบรรยากาศดูดกลืนคล่ืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 467 
ไมครอน ซ่ึงอยูใ่นช่วงคล่ืนแสงอินฟาเรด (IR) แหล่งท่ีมาหรือแหล่งเกิดของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์
จ าแนกได ้2 แหล่ง คือ 

                                     1) แหล่งธรรมชาติ ไดแ้ก่ ปฏิกิริยาออกซิเดชนัของมีเธน หรือโฟโตเคมีคลั
ออกซิเดชนัของสารอินทรียบ์นผวิทะเล 

 2) จากการกระท าของมนุษย ์ไดแ้ก่ การเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ของเช้ือเพลิง เช่น 
น ้ ามนัปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือถ่านไม ้ซ่ึงมีส่วนผสมของคาร์บอน (C) เป็นตน้ คาร์บอนมอนอกไซด ์
จะเกิดเม่ือคาร์บอนในเช้ือเพลิงเกิดการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซดท่ี์แพร่กระจายถูก
ปล่อยสู่บรรยากาศ ร้อยละ 60 มาจากยานพาหนะ ส าหรับในเขตเมืองคาร์บอนมอนนอกไซด์ถูกปล่อย
จากยานพาหนะเป็นหลกั ซ่ึงเป็นผลใหใ้นพื้นท่ีท่ีมีการจราจรติดขดัมีปริมาณของคาร์บอนมอนนอกไซด์
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สูง นอกจากน้ีกระบวนการอุตสาหกรรมและการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงจากแหล่งก าเนิดประเภทเตาเผา
หรือหมอ้ตม้น ้ าก็เป็นแหล่งท่ีปล่อยคาร์บอนมอนนอกไซด์ ได้เช่นกนั ผลต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มีผลต่อมนุษยไ์ม่ปรากฏว่ามีผลต่อผิวของวตัถุ ไม่มีผลต่อพืชแมจ้ะมีความ
เขม้ขน้สูงๆ ก็ตาม ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มีอนัตรายต่อมนุษยโ์ดยตรงเพราะเม่ือร่างกายหายใจเอา
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เขา้ไปจะท าให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถรับออกซิเจนจากปอดไปเล้ียงร่างกาย
ไดต้ามปกติ เน่ืองจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มีความสามารถในการรวมตวักบัฮีโมโกลบินในเม็ด
เลือดแดงไดม้ากกวา่ก๊าซออกซิเจนถึง 200-250 เท่า ลดปริมาณการน าส่งออกซิเจนสู่อวยัวะและเน้ือเยื่อ
ของร่างกาย จะมีผลเสียอยา่งมากต่อผูป่้วยท่ีมีโรคเก่ียวกบัล้ินหวัใจ ส าหรับคนทัว่ไปท่ีไดรั้บผลกระทบ
จะท าให้เวียนศีรษะ ตาพร่ามวั หายใจอึดอดั คล่ืนไส้อาเจียน เป็นลม หมดสติ ถ้าร่างกายรับเขา้ไปใน
ปริมาณมากอาจเสียชีวิตได ้แมว้า่คาร์บอนมอนนอกไซด์จะไม่ไดป้ล่อยออกมาในระดบัสูง การเพิ่มข้ึน
ของระดบัคาร์บอนมอนนอกไซด์จะเก่ียวขอ้งกบัการเส่ือมในการมองเห็น ระดบัความสามารถในการ
ท างานลดลง ท าให้เฉ่ือยชาความสามารถในการเรียนรู้ต ่าลงและความสามารถในการท างานท่ีซับซ้อน
ลดลงเม่ือหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เขา้ไป ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จะไปแยง่ออกซิเจนโดย
ไปรวมกบัเฮโมโกลบิน (Haemoglobin) ซ่ึงเรียกยอ่วา่ Hb เป็นสารหน่ึงท่ีมีอยูใ่นเม็ดเลือดแดง กลายเป็น
คาร์บอกซีเฮโมลโกลบิน (Carboxy haemoglobin; COHb) ปกติร่างกายของคนเราตอ้งการออกซิเจนจะ
ไปรวมตวักบัเฮโมโกลบินกลายเป็นออกซีโมโกลบิน (Oxyhaemoglobin) เขียนยอ่ ๆ ว่า HbO2 ในเลือด
ท่ีมี HbO2 น้ีจะถูกส่งไปยงัเน้ือเยื่อต่างๆ ทัว่ร่างกายในแหล่งท่ีมี HbO2 ในเน้ือเยื่อจะไดรั้บออกซิเจน แต่
ถา้หายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ขา้ไป ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดจ์ะเขา้ไปรวมตวักบัเฮโมโกลบิน
ได้เร็วกว่าออกซิ เจน การท่ีจะเกิด COHb ในเลือดมากหรือน้อยนั้ น ข้ึนอยู่กับปริมาณของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีหายใจเขา้ไป กล่าวคือข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้และระยะเวลาท่ีหายใจเขา้ไปนั้นเอง 
การควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จากการจราจรได้มีการก าหนดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์จากท่อไอเสีย การติดตั้งอุปกรณ์ catalytic converter นอกจากน้ีสามารถควบคุม
โดยการปรับปรุงกระบวนการเผาไหมใ้หส้มบูรณ์ มีออกซิเจนท่ีเพียงพอในการสันดาป 

 3.2.2.2 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogendioxide, NO2) 

                                    ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นก๊าซประเภทเดียวกบัก๊าซท่ีมีปฏิกิริยาสูงท่ี
เรียกว่าออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ก๊าซเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือเช้ือเพลิงถูกเผาไหม้มีอุณหภูมิสูง 
วราวุธ  เสือดี (2541) น าเสนอรายละเอียดของออกไซด์ของไนโตรเจนท่ีมีทั้งหมด 7 รูป ได้แก่ N2O, 
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NO, NO2, N2O5, N2O3, N2O4 และ NO3 แต่มีเพียง NO และNO2 ท่ีเป็นสารมลพิษทางอากาศท่ีส าคญั N2O 

เป็นก๊าซเรือนกระจก 

 สมบติัสารออกไซดข์องไนโตรเจนบางชนิด 

1) ก๊าซไนตริกออกไซด ์(NO) เป็นก๊าซไม่มีสี และกล่ิน จะท าปฏิกิริยากบั
ก๊าซออกซิเจนเปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ 
              2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นก๊าซสีน ้ าตาลแกมแดงท่ีมีกล่ิน
ฉุน คลา้ยคลอรีน ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ละลายน ้าไดดี้และอยูใ่นอากาศไดเ้พียง 3 วนัเท่านั้น การท่ี
สามารถละลายน ้ าได้ดีท าให้เป็นต้นเหตุของการเกิดฝนกรด โดยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์จะท า
ปฏิกิริยากับละอองน ้ าในบรรยากาศ ได้เป็นกรดไนตริก (HNO3) ซ่ึงเป็นสารท่ีก่อให้เกิดฝนกรด
แหล่งก าเนิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจะถูกปล่อยจากยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น 
โรงงานผลิตเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิคและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์จะมีสี
น ้าตาลและท าให้ส าลกั ซ่ึงก๊าซน้ีจะท าปฏิกิริยากบัโอโซนในอากาศไดง่้ายและกลายเป็นกรดไนตริกท่ีมี
ฤทธ์ิกดักร่อนเช่นเดียวกบัไนเตรดท่ีเป็นสารพิษ นอกจากน้ีไนโตรเจนออกไซด์ยงัมีบทบาทส าคญัใน
การเกิดปฏิกิริยาในชั้นบรรยากาศ ซ่ึงผลปฏิกิริยาน้ีจะเกิดโอโซน (หรือหมอกควนั) ผลต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ท าให้เกิดการระคายเคืองในปอดและภูมิตา้นทานของร่างกาย
ต ่าลง ก๊าซชนิดน้ีเม่ือรวมตวักบัน ้ าจะเกิดเป็นกรดไนตริกเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อส่ิงมีชีวิต ถา้ร่างกายรับ
เอาก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ท่ีมีความเขม้ขน้สูง จะท าอนัตรายต่อปอดโดยตรง เช่น ท าใหป้อดอกัเสบ 
เน้ืองอกในปอดและท าให้หลอดลมตีบตนัและยงัเป็นผลให้เกิดการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ เช่น
ไขห้วดัใหญ่ ผลกระทบจากการปล่อยไนโตรเจนไดออกไซดใ์นระยะสั้นยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดั ส าหรับการ
ปล่อยอย่างต่อเน่ืองหรือถ่ีมากๆ ในลกัษณะน้ีไนโตรเจนไดออกไซด์จะมีความเขม้ขน้สูงกว่าท่ีพบใน
อากาศโดยทัว่ๆ ไป ซ่ึงอาจจะเป็นสาเหตุของการเพิ่มข้ึนของการเจ็บป่วยดว้ยโรคทางเดินหายใจอยา่ง
รุนแรง ในเด็กไนโตรเจนไดออกไซด์มีช่วยท าให้เกิดโอโซนและสามารถส่งผลกระทบท่ีเป็นอนัตราย
ต่อระบบนิเวศทั้งบนพื้นดินและแหล่งน ้ า ไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศยงัเป็นตวัการส าคญัท่ีท าให้
เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น ฝนกรดและปรากฏการณ์ Eutrophication โดยทัว่ไปแล้ว NO ใน
อากาศจะถูกออกซิไดซ์ไปเป็น NO2 แต่ยงัไม่มีรายงานยนืยนัวา่ระดบัของ NO ท่ีพบในอากาศโดยทัว่ไป
จะท าให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพได ้ส าหรับ NO2 เม่ือหายใจเขา้ไปแลว้ อาจท าใหเ้กิดความระคายเคืองใน
ถุงลม ท าให้เกิดอาการคลา้ยกบัโรคหลอดลมตีบตนั โดยเฉพาะในบุคคลท่ีเป็นโรคหืดอยู่แลว้ทั้ง NO 

และ NO2 ไม่มีผลโดยตรงต่อวตัถุ อยา่งไรก็ตาม NO2 จะท าปฏิกิริยากบัความช้ืนเกิดเป็นกรดไนตริกซ่ึง
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จะท าให้เกิดการกดักร่อนโลหะ NO2 มีสมบติัในการดูดซบัแสง ท าให้เป็นตวัการหน่ึงของการลดทศัน
วิสัยเม่ือความเขม้ข้นในอากาศมีค่ามากกว่า 0.25 ppm ในด้านผลต่อสุขภาพนั้นพบว่าถ้าระดบัความ
เข้มข้นของ NO2 สูงถึงระดับ 300-500 ppm จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือสลบเน่ืองจากสมองขาด
ออกซิเจน ความเขม้ขน้ระดบั 0.7-20 ppm ในเวลา 10 นาที จะท าให้หายใจไม่ออกและท่ีระดบั 0.11-

0.22 ppm จะเร่ิมไดก้ล่ิน สารประกอบชนิดแรกของการเกิดออกไซด์ของไนโตรเจนส่วนใหญ่คือ NO 

ซ่ึงต่อมาก็จะท าปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือโอโซนเกิดเป็น NO2 นอกจากน้ีในบรรยากาศจะมีสาร
ไฮโดรคาร์บอนอยูด่ว้ยท าให้เกิดปฏิกิริยาอ่ืนเกิดข้ึนระหวา่งอะตอมของออกซิเจน โอโซนและ NO โดย
มีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เกิดเป็นกลุ่มสารมลพิษทางอากาศท่ีเรียกว่า ออกซิแดนท์เคมีแสง 
(Photochemical Oxidants) ดงันั้นผลจากการท านายความเขม้ขน้ของการแพร่กระจาย NO2 จึงให้ผลเกิน
จริงราว 1-10 เท่า 

 3.2.2.3 ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(Sulfurdioxide, SO2) 

              ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นก๊าซท่ีไม่มีสี มีกล่ินกรด ถา้มีความ
เขม้ขน้ในระดบั 0.3–0.1 ppm ถา้มีถึงระดบั 3 ppm จะมีกล่ินฉุน แสบจมูก ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ไม่
ระเบิด มีจุดเดือด –10 องศาเซลเซียส โดยปกติในบรรยากาศมีส่วนประกอบท่ีเป็นไอน ้ า หมอก เมฆ 
และฝน เม่ือก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศก็จะท าใหเ้กิดปฏิกิริยากบัน ้าเป็นกรดซลั
ฟูริค (H2SO4) ซ่ึงเป็นอนัตรายมากกวา่ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์เอง โดยเฉพาะสามารถท าใหว้ตัถุเกิดการ
ผุกร่อนได้ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีคร่ึงชีวิต (half-life) ประมาณ 3 วนั โดยทัว่ไปก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์จะถูกออกซิไดซ์เป็น SO3 โดยออกซิเจน (O2) หรือโอโซน (O3) และควบแน่นหรือตกสู่ในรูป
ของ H2SO4  หรือซลัเฟต (SO4

-)2 โดยปฏิกิริยาเคมีแสงในอากาศและมีตวัเร่งปฏิกิริยา เช่น ฝุ่ นซลัเฟอร์ ท่ี
พบในบรรยากาศอยูใ่นรูปสารประกอบ 3 ชนิด คือ SO2, H2S และ SO4

2- ในรูป แอโรซอล ซ่ึงทั้ง 3 ชนิด 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีความส าคญัท่ีสุด แหล่งก าเนิดเกิดจากการกระท าของมนุษย์ ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์อยู่ในกลุ่มของก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ ซ่ึงเป็นออกไซด์ของก ามะถนัหรือซัลเฟอร์
อย่างหน่ึงท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่านหิน น ้ ามัน ซ่ึงมีก ามะถันหรือ
ซลัเฟอร์เจือปนอยู ่โรงงานอุตสาหกรรมท่ีปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดอ์อกสู่บรรยากาศในปริมาณสูง 
ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชน้ ้ ามนัปิโตรเลียม โรงงานอุตสาหกรรมโลหะ เป็นตน้ ก๊าซซลัเฟอร์
ไดออกไซด์เกิดจากการกระท าของมนุษยม์ากกว่าท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ การเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมี
ซลัเฟอร์ (S) เป็นองคป์ระกอบจะถูกออกซิไดซ์ เป็น SO2 การเผาไหมอ้าจเกิดก๊าซซลัเฟอร์ไตรออกไซด ์
(SO3) ข้ึนได ้แต่มีปริมาณเพียงเล็กนอ้ย การปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศจากการเผา
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ไหมข้ึ้นอยู่กบัปริมาณของซัลเฟอร์ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นเช้ือเพลิง แหล่งท่ีส าคญัอีกแหล่งหน่ึงในการปล่อย
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ คือ อุตสาหกรรมถลุงโลหะ ซ่ึงสินแร่บางชนิด เช่น สินแร่
สังกะสีและทองแดง มกัอยู่ในรูปของซัลไฟต์ ระหว่างการถลุงจะมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ระบาย
ออกมาดว้ย แหล่งท่ีน่าสนใจอีกแหล่งหน่ึงคือจากโรงงานผลิตกรดซลัฟูริก แหล่งก าเนิดก๊าซซลัเฟอร์ได
ออกไซด์จากธรรมชาติ เกิดจากการออกซิเดชนัของไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) โดย O, O2 หรือ O3 โดยท่ี
ฝุ่ นหรือละอองน ้ าเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ปฏิกิริยาจะเกิดข้ึนไดเ้ร็วเม่ือเกิดปรากฏการณ์ของหมอกควนัเคมี
แสง (Photochemical smog) เพราะทั้ง O, O3 และฝุ่ นมีความเขม้ขน้สูง ผลต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม
การปล่อยซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีมีความเขม้ขน้สูง มีผลกระทบต่อสุขภาพอยา่งมาก ก๊าซน้ีมีอนัตรายต่อ
ร่างกายมากยิ่งข้ึนเม่ือรวมตวักบัฝุ่ น ซ่ึงฝุ่ นบางชนิดสามารถดูดซึมและละลายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ไวใ้นตวั เช่น โซเดียมคลอไรด์ ละอองไอของเหล็ก เฟอรัส แมงกานีส วานาเดียม เป็นตน้ ซ่ึงรวมถึง
ผลกระทบต่อการเจ็บป่วยของระบบทางเดินหายใจ โรคปอด โรคเก่ียวกบัหลอดเลือดหัวใจ และผูท่ี้
ได้รับผลกระทบมากท่ีสุดคือ เด็ก คนชราและผูป่้วยโรคหืด โรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคปอด เช่น 
โรคหลอดลมอกัเสบ ถุงลมโป่งพอง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นก๊าซท่ีมีกล่ินเหม็น ท าให้ระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น จมูก ล าคออกัเสบ ระคายเคืองทั้งน้ีเน่ืองมาจากในน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนตมี์ก ามะถนั
ปนอยู่ เม่ือเกิดการเผาไหมไ้ม่สมบรูณ์จะมีสารก ามะถนัปนอยู่และหลุดออกมาทางท่อไอเสียรถยนต ์
ดังนั้ นโรงกลั่นน ้ ามันต้องก าจดัก ามะถันในน ้ ามันดิบออกให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ก๊าซน้ีมี
อนัตรายต่อสุขภาพมากกวา่ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เพราะเป็นตวัน าท่ีท าให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินหายใจ ท าให้สัตวเ์จ็บป่วยดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจส่วนตน้ในอตัราสูง ถา้สูดเขา้ไป
ประจ า ท าให้เกิดหลอดลมอกัเสบเร้ือรัง ถา้มากท าให้ล้ินไก่สั้ นเกิดการเกร็งหดปิดทางเดินหายใจและ
ตายทนัที เป็นอนัตรายต่อปอดในรายท่ีคนไขเ้ป็นโรคเก่ียวกบัทางเดินหายใจอยูแ่ลว้จะมีอาการเพิ่มมาก
ข้ึน เม่ือได้รับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขนาด 0.25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ขนาดได้กล่ินฉุน) ก๊าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ เม่ือปรากฎอยู่รวมกบัฝุ่ นและความช้ืนจะมีผลต่อสุขภาพเพิ่มมากข้ึน มีการศึกษา
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์และ SO3 กบัสัตว ์พบวา่ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์มีผลต่อระบบหายใจส่วนบน
เม่ือระดบัต ่ากวา่ 20 ppm ซลัเฟอร์ไดออกไซดมี์ผลเฉพาะเฉียบพลนั ไม่มีผลเร้ือรัง จากการศึกษากบัสัตว์
พบวา่การไดรั้บก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ขนาดปานกลาง และไม่ต่อเน่ือง ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดจ์ะไม่
มีผลสะสมใดๆ และจะตอ้งมีระดบัจนถึง 1 ppm จึงจะเกิดผลกบัสุขภาพหรือให้ผลแตกต่างระหวา่งคน
ปกติ 
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 3.2.2.4  ก๊าซโอโซน 

                                                   โอโซน คือ ก๊าซธรรมชาติรูปแบบหน่ึงของออกซิเจนท่ีไม่เสถียร แต่มี
พลังงานในการท าปฏิกิริยาออกซิเดชั่นสูง โดยเม่ือท าปฏิกิริยาแล้วจะไม่เหลือสารพิษตกค้างใดๆ 
นอกจากออกซิเจน จึงมีการน าโอโซนไปใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้ งในครัวเรือน ส านักงานจนถึง
โรงงานอุตสาหกรรมก๊าซโอโซน (O3) บริสุทธ์ิจะมีสีน ้าเงินแก่ มีกล่ินคลา้ยคลอรีน ละลายน ้าไดม้ากกวา่
ออกซิเจนมีจุดเดือดท่ี –111.5 องศาเซลเซียสและมีจุดหลอมเหลวท่ี – 251 องศาเซลเซียส โอโซนท่ี
ระดบัพื้นเป็นสารมลพิษทุติยภูมิ (secondary pollutant) เกิดจากปฏิกิริยาเคมี Photochemical Oxidation 

ระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน โดยมีแสงแดดเป็นตวัเร่ง
ปฏิกิริยา เกิดได้ง่ายในถนน เพราะแหล่งก าเนิดคือรถดีเซล มกัใช้เวลาในการเกิด 3ชั่วโมง ในเวลา
กลางวนั ก๊าซโอโซนท าให้ระคายตาและระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ลดความสามารถในการ
ท างานของปอดลง เหน่ือยเร็ว โอโซนมีผลกระทบต่อวสัดุ เช่น ยาง พลาสติก เป็นต้น ท าให้วสัดุ
เหล่านั้นเส่ือมคุณภาพไดเ้ร็ว 

 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโอโซนในบรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลกนั้น บรรยากาศชั้นสตรา
โตสเฟียร์นบัวา่เป็นชั้นท่ีมีอิทธิพลต่อส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลกมากท่ีสุด เพราะสามารถกรองรังสีอุลตราไว
โอเลต (UV) ซ่ึงเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัมีส่วนส าคัญ ท่ีท าให้
อุณหภูมิของโลกอบอุ่นข้ึนอีกดว้ย ดงันั้นการศึกษาสถานภาพของโอโซนและสารประกอบท่ีสามารถ
ท าลายโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ จึงมีความส าคญัมาก โอโซนในบรรยากาศมีปริมาณ
น้อยมากเฉล่ียประมาณ 3 ใน 10 ลา้นโมเลกุลอากาศ แมว้่าจะมีปริมาณเล็กน้อยแต่มีบทบาทส าคญัใน
บรรยากาศมาก โดยปกติพบมากใน 2 บริเวณ โดยร้อยละ 90 พบในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ท่ี
ความสูงประมาณ 8-50 กิโลเมตร พบโอโซนหนาแน่นท่ีประมาณ 15 - 35 กิโลเมตร เรียกวา่ชั้นโอโซน 
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 10 พบท่ีบริเวณชั้นล่างลงมาคือชั้นโทรโพสเฟียร์โมเลกุลของโอโซนใน 2 บริเวณ น้ี
มีลกัษณะทางเคมีเหมือนกนั เน่ืองจากประกอบดว้ยอะตอมออกซิเจน 3 อะตอม รวมกนัดว้ยสูตรเคมี O3 
แต่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของส่ิงมีชีวิตต่างกัน โอโซนในบรรยากาศสตราโตสเฟียร์มีบทบาท
ส าคญัในการดูดกลืนรังสีอลัตราไวโอเลตท่ีเป็นอนัตรายทางชีวภาพท่ีเรียกวา่ UV-B ซ่ึงมีเพียงส่วนนอ้ย
ท่ีส่องถึงพื้นโลก การดูดกลืนรังสีอลัตราไวโอเลต ท าให้เกิดความอบอุ่นในบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ 
ซ่ึงมีลกัษณะอุณหภูมิสูงข้ึนตามความสูง โอโซนจึงมีความส าคญัต่อระบบอุณหภูมิในบรรยากาศโลก 
หากปราศจากการกรองรังสีอลัตราไวโอเลตแลว้จะมีรังสีส่องถึงพื้นโลกมากข้ึนและส่งผลกระทบต่อ
มนุษย ์สัตวแ์ละพืชส่วนท่ีผิวพื้นโลก โอโซนกลบัเป็นอนัตรายเพราะว่าท าปฏิกิริยากบัโมเลกุลอ่ืนและ
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ระดบัโอโซนท่ีสูงจะเป็นพิษกบัส่ิงมีชีวิตซ่ึงเป็นผลกระทบเชิงลบ ตรงกนัขา้มกบัคุณประโยชน์ในการ
ช่วยกรองรังสี UV-B บทบาททั้งสองประการของโอโซนน าไปสู่เร่ืองของส่ิงแวดลอ้มท่ีแยกประเด็นกนั
ชดัเจนคือความเป็นห่วงในโอโซนผวิพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นส่วนประกอบในหมอกโฟโตเคมิคลัท่ีบริเวณ
ผิวพื้นในเมืองใหญ่และในชนบท ความเป็นห่วงเร่ืองการสูญเสียโอโซนในบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ 
เคร่ืองมือต่างๆ ทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียมตรวจพบว่ามีโอโซนลดลงมากเหนือทวีปแอนตาร์กติกถึง
ร้อยละ 60 ระหวา่งเดือนกนัยายน-พฤศจิกายนของทุกปีท่ีเรียกปรากฏการณ์ "รูร่ัวโอโซนในทวีปแอน
ตาร์กติก" (Antarctic Ozone Hole) และเกิดการลดลงท านองเดียวกนัในขั้วโลกเหนือคือทวีปอาร์กติก 
ในฤดูหนาวถึงฤดูใบไมผ้ลิตามปกติคือเดือนมกราคม-มีนาคมในช่วงเวลากว่า 10 ปีท่ีผา่นมา อตัราการ
ลดลงของโอโชนเฉล่ียถึงร้อยละ 20-25 และมีค่าสูงกว่าน้ีส าหรับช่วงสั้ นๆ ข้ึนอยู่กับปัจจัยทาง
อุตุนิยมวิทยา เช่น การเกิดของเมฆสตราโตสเฟียร์บริเวณขั้วโลกหรือ Polar Stratosphere Clouds (PSC) 

ซ่ึงเป็นตวัการส าคญัในการน าสารประกอบ CFCs ไปสู่บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ ถึงแมอ้ตัราการ
ลดลงจะรุนแรงน้อยกว่าในขั้วโลกใตแ้ต่มีความส าคญัมาก เพราะว่าเป็นท่ีอยู่อาศยัของประชากรส่วน
ใหญ่ การเพิ่มข้ึนของรังสี UV-B ท่ีตรวจพบนั้นสัมพนัธ์กบัการลดลงของโอโซนอยา่งเห็นไดช้ดัจากการ
ตรวจวดัภาคพื้นและดาวเทียม ซ่ึงใช้เวลาศึกษามากกว่า 2 ทศวรรษ โดยประชาคมผูว้ิจยัจากนานา
ประเทศไดแ้สดงให้เห็นวา่ สารเคมีท่ีมนุษยส์ังเคราะห์ข้ึนท าใหช้ั้นโอโซนบางลง สารประกอบท่ีท าลาย
โอโซนประกอบดว้ยคลอรีน (Cl) ฟลูออรีน (F) โบรมีน (Br) คาร์บอน (C) และไฮโดรเจน (H) มกัเรียก
รวมกนัวา่ฮาโลคาร์บอน (Halocarbon) ส่วนสารท่ีประกอบดว้ยคลอรีน ฟลูออรีนและคาร์บอน เรียกว่า
คลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือCFCs (Chlorofluorocarbon) สารประกอบ CFCs คาร์บอนเตตระคลอไรด์ 
(CCl4) และเมธิลคลอโรฟอร์ม(methylChloroform or 1,1,1-Trichloroethane) เป็นก๊าซสังเคราะห์ท่ีใชใ้น
อุตสาหกรรมเคร่ืองท าความเย็น เช่น ตู้เย็นเคร่ืองปรับอากาศ การเป่าโฟม การใช้ท าความสะอาด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และใชเ้ป็นสารชะลา้งอ่ืนๆ สามารถท าลายโอโซนไดเ้ป็นอยา่งมาก อีกกลุ่มหน่ึง
คือ ฮาลอน (Halon) ประกอบด้วย C, Br, F และ Cl มกัใช้เป็นสารดบัเพลิง ประเทศต่างๆได้หยุดผลิต
และบริโภค ยกเวน้ในกรณีจ าเป็นและในอุตสาหกรรมไดพ้ฒันาสารทดแทนท่ีไม่ท าลายโอโซนข้ึนมา
ใหม่ (Ozone-Friendly) แทนคุณสมบติัของโอโซน 

 1) ฆ่าเช้ือโรค โอโซนท าลายผนงัเซลลข์องเช้ือโรค จึงสามารถฆ่าเช้ือโรค เช้ือรา 

ไวรัสและแบคทีเรียได ้โอโซนมีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือไดดี้กวา่และเร็วกวา่คลอรีน 3,125 เท่า อีก
ทั้งยงัไม่เหลือสารเคมีตกคา้ง 
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 2) ดบักล่ิน โอโซนสามารถสลายโครงสร้างของไอระเหยจากสารอินทรียแ์ละ อนิ
นทรียใ์หเ้ป็นโมเลกุลท่ีไม่มีกล่ินและไม่มีพิษ 

 3) สลายสารพิษและสี โอโซนสามารถสลายโครงสร้างของสารเคมี ยาฆ่าแมลง สี
และสารพิษต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4) สลายตะกรัน โอโซนท าลายผนงัเซลลข์องแบคทีเรีย ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของไบ
โอฟิลม์และแหล่งสะสมตะกรันการน าไปใชป้ระโยชน์ 

 - ใช้ในครัวเรือน เช่น ใช้ล้างผกั ผลไม้ และล้างอาหารสด ขจดัสารพิษ ยาฆ่า
แมลง และเช้ือโรค 

 - ใชป้ระกอบกบัเคร่ืองกรองน ้าท าน ้าด่ืม 

 - ใชข้จดักล่ินอบัตามหอ้งต่างๆ 

 - ใชใ้นรถยนต ์เพื่อปรับสภาพอากาศในหอ้งโดยสารรถยนต์ 
 - ใชใ้นการแพทย ์เช่น ใชฆ่้าเช้ือในหอ้งผา่ตดัหรือห้องผูป่้วย 

 - ใชก้บัระบบน ้าด่ืมเพื่อการพาณิชยแ์ละระบบน ้าด่ืมชุมชนทัว่ไป 

 - ใช้บ าบดัน ้ าเสียเพื่อขจดัสารเคมี สารแขวนลอย ฟอกสี โลหะหนกัและเช้ือโรค
ในขั้นตอนสุดทา้ย 

 - ใชใ้นขบวนการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า เช่น บ่อปลา บ่อเพาะฟักลูกกุง้และบ่อเล้ียงกุง้
กุลาด า 

 - ใชบ้  าบดัน ้าในสระวา่ยน ้า เพื่อขจดัสารปนเป้ือนและเช้ือโรค 

 - ใช้ในระบบน ้ าของหอระบายความร้อน เพื่อควบคุมตะไคร่น ้ า การเกิดตะกรัน 
และลดการกดักร่อน 

 - ใช้ขจดักล่ินเหม็นต่างๆ ในอุตสาหกรรมและชุมชน เช่น โรงงานอาหารสัตว ์
และกล่ินจากน ้าเสีย 

 - ใชใ้นขบวนการลา้งอาหารสดก่อนการแช่แขง็ เพื่อขจดัส่ิงปนเป้ือนและเช้ือโรค 

 - ใชด้บักล่ินและฆ่าเช้ือโรคในสถานบริการต่างๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล อาบ
อบนวด 

 - ใชใ้นขบวนการซกัผา้ ซ่ึงท าให้ลดค่าใชจ่้ายการใชผ้งซกัฟอกและยงัช่วยฆ่าเช้ือ
ไดดี้ดว้ย 

 - ใชข้จดักล่ินหมึกพิมพแ์ละกล่ินทินเนอร์ตามโรงพิมพแ์ละหอ้งพน่สีรถยนต ์
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 - ใชข้จดัก๊าซไอเสียรถยนตต์ามท่ีจอดรถใตอ้าคารสูง 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 โอโซนจะท าให้พืชเกิดความเสียหาย โดยจะเกิดความเสียหายบริเวณเน้ือเยื่อท่ีมี
ลกัษณะเป็นร้ิว ท่ีผิวของใบไมจ้ะเกิดอาการด่างเล็กๆ จุดด่างซีด ลกัษณะของเม็ดสีจะเกิดการผิดปกติ 
การเจริญเติบโตจะหยดุชะงกัและมีใบร่วง 

 

การแก้ไขปัญหาโอโซน 

 1. หาทางเอา CFCs ออกจากบรรยากาศ 

 2. หยดุปล่อยคลอรีนท่ีท าลายโอโซนก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายมากกวา่น้ี 

 3. ทดแทนโอโซนท่ีสูญเสียไปในบรรยากาศหรือบางทีควรจะน าโอโซนมลพิษ
ในเมืองท่ีมากเกินไปฉีดข้ึนไปชดเชยส่วนท่ีขาดหายหรือสร้างข้ึนใหม่ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากโอโซนท า
ปฏิกิริยากบัโมเลกุลอ่ืนไดง่้าย จึงไม่เสถียรพอท่ีจะถูกสร้างและส่งข้ึนไปในบรรยากาศสตราโตสเฟียร์
ได ้เม่ือพิจารณาปริมาตรของบรรยากาศและขนาดของโอโซนท่ีหายไปท่ีมีขนาดมหาศาล จะเป็นการ
ลงทุนท่ีสูงและใชพ้ลงังานมาก จึงเป็นส่ิงปฏิบติัยากและเป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย การฟ้ืนฟูชั้น
โอโซนดว้ยการมีพิธีสารมอนทรีออลและการแกไ้ขต่างๆ ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงเร่ืองการหยดุผลิตและบริโภค
สารท าลายโอโซนต่างๆ โดยการหยุดผลิตอย่างส้ินเชิงและการใชก้รณีวิกฤตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดย
ก าหนดให้ปีค.ศ. 1996 เป็นหมายก าหนดการเลิกผลิต และใช้ส าหรับประเทศพฒันาแล้ว และปี ค.ศ. 
2000 เป็นหมายก าหนดการเลิก 

ผลิตและใชส้ าหรับประเทศก าลงัพฒันา ผลลพัธ์คือปริมาณคลอรีนในบรรยากาศชั้นล่างๆ ท่ีจะสามารถ
ข้ึนไปถึงสตราโตสเฟียร์ไดถึ้งจุดสูงสุดแลว้ และความเขม้ขน้ในชั้นสตราโตสเฟียร์จะถึงจุดสูงสุดใน
ปลายศตวรรษท่ี 20 และจะเร่ิมลดลงอยา่งช้าๆ โดยขบวนการธรรมชาติ และชั้นโอโซนจะกลบัคืนมา
เหมือนเดิมในอีกประมาณ 50 ปีขา้งหนา้ 

 

 3.2.2.5  ก๊าช CFCs (Chlorofluoro carbons ) 

                                                    CFCs หรือ Chlorofluoro carbons คือก๊าซท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึนมา ก๊าซ
เหล่าน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนในอากาศตามธรรมชาติ CFCs คือมลพิษในอากาศท่ีเป็นเคมี เม่ือก๊าซเหล่าน้ีข้ึนไป
ถึงชั้ นโอโซนสูงในบรรยากาศของเราจะท าลายโอโซนนั้ น เม่ือ CFCs เข้าสู่บรรยากาศ จะท าลาย
ออกซิเจนท่ีก่อให้เกิดชั้นโอโซน ท าให้โอโซนถูกท าลาย บรรยากาศชั้นโอโซนก็ลดลง ท าให้รังสีอุตรา
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ไวโอเลตสามารถส่งมาถึงพื้นโลกไดโ้ดยผา่นช่องต่างๆ ในชั้นโอโซน หลายปีท่ีผา่นมาเราใช ้CFCs ใน
กระป๋องสเปรยเ์พื่อสูบเอาของเหลวออกมาในรูปของละอองหรือหมอกบางๆก๊าซน้ีไม่ส่งผลกระทบต่อ
ของเหลวท่ีอยูใ่นกระป๋องแต่อยา่งใด มีหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐฯ ท่ีไม่ใช ้CFCs ในกระป๋อง สเปรย์
อีกแลว้ และมีหลายประเทศท่ีก าลงัจะเลิกใช ้นอกจากน้ียงัมีแหล่งท่ีมาอ่ืนๆ ของ CFCs อีก ซ่ึงท าให้เกิด
อนัตรายต่อชั้นโอโซน แบ่งตามส่วนประกอบทางเคมีและกายภาพ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท
คือ 

 1) แก๊สอินทรีย ์(Organic Gases) 

                                        แก๊สอินทรีย ์หมายถึง แก๊สท่ีประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจนและ
อนุพนัธ์ของมนั ซ่ึงรวมพวกไฮโดรคาร์บอนและสารประกอบของธาตุไฮโดรเจนถูกแทนท่ีดว้ยธาตุอ่ืน 
เช่น ออกซิเจน ฮาโลเจน ไนโตรเจน ฯลฯ 

 

   1.1  ไฮโดรคาร์บอน 

                                                เป็นสารประกอบท่ีมีเฉพาะธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจน โดยอาจจะมีธาตุ
คาร์บอนอยู่ตั้ งแต่ 1 โมเลกุลถึงหลายร้อยโมเลกุลหรือหลายพนัอะตอม การเกิดไฮโดรคาร์บอนใน
บรรยากาศมกัเกิดจาก 

 - การสันดาปเช้ือเพลิง เช่น รถยนต ์เรือยนต ์เคร่ืองบิน ฯลฯ 

 - การขนส่งน ้ามนั การผลิตน ้ ามนัหรือการเก็บน ้ามนั 

 - การพน่สีหรือการทาสี 

 - โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใชส้ารท าละลายหรือตวัท าละลาย (solvents) 

 

  1.2  Oxygenated Hydrocarbon 

                                           Oxygenated Hydrocarbon หมายถึง สารไฮโดรคาร์บอนท่ีมีธาตุคาร์บอน
เป็นองคป์ระกอบ จึงเป็นสารท่ีประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็นองคป์ระกอบ 
เช่น ฟอร์มลัดีไฮด ์ซ่ึงจะพบไดใ้นอุตสาหกรรมพลาสติก สียอ้มผา้ อุตสาหกรรมส่ิงทอ อาจเกิดจากการ
สันดาปเช้ือเพลิง หรือการใชต้วัท าละลาย (solvent) 

 

 1.3  แก๊สอนินทรีย์ (Inorganic Gases) 
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                                             แก๊สอนินทรีย ์หมายถึง แก๊สท่ีเกิดจากธาตุอ่ืนซ่ึงไม่เก่ียวกบัสารประกอบ
ของธาตุคาร์บอนท่ีเป็นพวกอินทรีย ์มีสารประกอบของคาร์บอนบางชนิดจดัอยูใ่นพวกอนินทรีย ์ไดแ้ก่ 
พวกออกไซดข์องคาร์บอน คาร์บอนไดซลัไฟด ์เฮไลด ์เป็นตน้ 

 

 1.4  แอโรซอล (Aerosol) 

      แอโรซอล หมายถึง การแขวนลอยของอนุภาคของของแข็ง อนุภาคของ
ของเหลว หรือทั้งอนุภาคของของแข็งและอนุภาคของของเหลว ซ่ึงมีน ้ าหนกัเบามากในตวักลางท่ีเป็น
อากาศ ถา้มีอนุภาคของแข็งแขวนลอยในอากาศมกัเรียกวา่เกิด “aerosol of solid particle” ไม่ใช่เรียกว่า 
“soil aerosol” หรือถ้ามีอนุภาคของของเหลวแขวนลอยอยู่ในอากาศมกัเรียกว่าเกิด “aerosol of liquid 
particles” ไม่ใช่เรียกว่า “liquid particles” โดยทัว่ไปแลว้ขนาดของอนุภาคมกัจะโตกว่าคอลลอยด์ (ซ่ึง
ปกติขนาดของอนุภาคประมาณ 1 นาโนเมตรไปจนถึง 1 ไมโครเมตร) อนุภาคของของเหลว (Liquid 

Particles) อนุภาคของของเหลวท่ีถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศท่ีส าคญัต่อสุขภาพ
อนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ กรด หรือน ้ ามนั ซ่ึงส่วนใหญ่มีแหล่งก าเนิดจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีมนุษย์
เป็นผูส้ร้างมากกว่าท่ีจะเกิดจากธรรมชาติ อนุภาคของของเหลว ไดแ้ก่ ละอองกรดหรือหยดกรดและ
ละอองน ้ ามนัหรือหยดน ้ ามนัอนุภาคของของแข็ง ไดแ้ก่ อนุภาคของถ่านหรือเขม่า เกลือและออกไซด์
ของโลหะ เกลืออนินทรียแ์ละละอองไอของโลหะ 

 

 3.3  สารมลพิษท่ีใชเ้ป็นตวัช้ีวดัคุณภาพมลพิษทางอากาศ (Criteria Air Pollutants) สาร
มลพิษท่ีใชเ้ป็นตวัช้ีวดัคุณภาพมลพิษทางอากาศ ไดแ้ก่ 

 

3.3.1  โอโซน (O3) 

            โอโซนเป็นสาร photochemical oxidant เกิดจากปฏิกิริยา photochemical 

oxidation ระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน โดยมีแสงแดดเป็น
ตวัเร่งปฏิกิริยา เป็นตวัเติมออกซิเจนอยา่งดี ท าหนา้ท่ีในการป้องกนัโลกจากรังสีอุลตราไวโอเลต ซ่ึงอาจ
ท าอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตได ้ผลของโอโซนท่ีมีต่อมนุษยจ์ะไปเร่งปฏิกิริยาของเม็ดเลือดแดงท่ีมีต่อการรับ
รังสีเอ็กซเรย ์และท าลายโครโมโซมได ้นอกจากน้ีท่ีระดบั 200 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ยงัท าให้เกิด
การระคายเคืองตาและสายตาผิดปกติ ระดบัตั้งแต่ 200 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร การท างานของปอด
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จะผิดปกติมีผลต่อระบบหายใจ โดยจะไปกระตุน้ให้ช่องจมูก บีบรัดตวัและท าปฏิกิริยาโดยตรงกับ
ทางเดินหายใจส่วนปลาย 

 

 3.3.2  ฝุ่นละออง (Particulate Matter) 

                                                อนุภาคสารมลพิษท่ีอยู่ในรูปของแข็งหรือของเหลวท่ีอุณหภูมิและความ
ดนัปกติ อาจอยูใ่นรูปของของเหลวหยดเล็กๆ หรือของแข็งขนาดเล็กๆ จากธรรมชาติ เช่น ฝุ่ นละออง
จากดินแห้ง ควนัจากไฟไหม้ป่าหรือส่วนท่ีมนุษย์ก่อข้ึน เช่น เขม่าและควนัจากปล่องไฟโรงงาน
อุตสาหกรรม ข้ีเถา้จากการเผาไหมข้ยะ ในบรรดาสารมลพิษในอากาศ อนุภาคมลสารเป็นประเภทท่ีมี
อนัตรายต่อสุขภาพมากท่ีสุด เช่น ท าให้เกิดปัญหาการหายใจและหลอดลมอกัเสบ นอกจากน้ียงัท าให้
เกิดปัญหาทศันวิสัยเน่ืองจากการดูดกลืนแสงและท าให้เกิดการกระจายของแสงท่ีส่องมาสู่พื้นโลกได ้
อากาศจะมืดคร้ึม แสงสว่างส่องได้น้อยกว่าปกติ ท าให้เกิดอุบติัเหตุได้ง่าย โดยเฉพาะอุบติัเหตุจาก
การจราจร 

 

 3.3.3  ตะกัว่ (Pb) 

                                                ตะกัว่ ( Pb) มาจากท่อไอเสียของยานพาหนะท่ีใช้น ้ ามนัเบนซินท่ีมีสาร 
Tetraethyl Lead ผสมอยู่ เพื่อเพิ่มค่า Octane ป้องกันการ Knock ของเคร่ืองยนต์ ผลของตะกัว่ท่ีมีต่อ
มนุษย ์คือ ตะกัว่จะท าปฏิกิริยากบัร่างกาย เม็ดเลือดแดงจะเพิ่มแรงตา้นทานต่อการออสโมซิส เพิ่มความ
เปราะบางทางกายภาพ นอกจากนั้นยงัยบัย ั้งการสังเคราะห์เอนไซม์ ซ่ึงจะท าให้สูญเสียโปแตสเซียม
ภายในเซลลม์ากข้ึน เป็นผลใหเ้กิดโลหิตจาง ระบบประสาทอาจท าใหเ้กิดความผิดปกติดา้นความเฉลียว
ฉลาด ท าให้เกิดโรคสมองอกัเสบ มีผลต่อปลายประสาทท าให้กลา้มเน้ือส่วนท่ียืดหด เกิดอาการอ่อน
เปล้ีย ชาและหมดความรู้สึก ท าลายไตท่ีมีหนา้ท่ีกรองของเสีย 

 

 3.3.4  ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 

                                                ในท่ีน้ีจะจ ากดัเฉพาะไนตริกออกไซด์ (NO) และไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) เน่ืองจากเป็นสารมลพิษท่ีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิตมากกวา่ไนโตรเจนออกไซด์ตวัอ่ืนๆ ไนตริกอ
อกไซด ์เป็นก๊าซไม่มีสีและกล่ิน ส่วนไนโตรเจนไดออกไซดน์ั้นมีสภาพเป็นก๊าซท่ีอุณหภูมิปกติ ก๊าซทั้ง
สองสามารถเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น ฟ้าผา่ ฟ้าแลบหรืออาจเกิดจากการกระท าของมนุษย ์เช่น การ
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เผาผลาญเช้ือเพลิง การท าวตัถุระเบิด เป็นต้น ผลของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ท่ีมีต่อมนุษย ์อาจเร่ิม
ตั้งแต่มีอาการบวมของเน้ือเยือ่ในหลอดลม จนถึงมีอาการปอดบวม 

 

 3.3.5 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

           ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO2) เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่ติดไฟ มี
กล่ินฉุนรุนแรง ท าให้หายใจไม่ออก เกิดการรวมตวักนัของสารก ามะถนัท่ีเจือปนอยูใ่นเช้ือเพลิงกบัก๊าซ
ออกซิเจนในขณะท่ีเช้ือเพลิงถูกเผาไหม ้ผลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีมีต่อมนุษย ์หลอดลมส่วนบน 
ได้แก่ จมูก ช่องจมูก ต่อกบัหลอดลมในคอดูดซึมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40-90 
ทั้งน้ีข้ึนกบัความเขม้ขน้ท่ีไดรั้บ จากนั้นก๊าซจะเขา้สู่โลหิตแลว้แพร่กระจายไปทัว่ร่างกายระบบท่ีไดรั้บ
อนัตรายมากท่ีสุดจะเป็นระบบหายใจ ชีพจรเตน้ถ่ีข้ึน หายใจอากาศเขา้ออกนอ้ยลง เพิ่มแรงตา้นในปอด 
ลดน ้ามูกและขนาดช่องจมูก 

 

 3.3.6  คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

            เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกล่ินและรส เกิดจากการสันดาปไม่สมบูรณ์ระหว่าง
ออกซิเจนและเช้ือเพลิงยานยนต์ต่างๆ ท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เม่ือมีการสันดาปน ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีใช้ในเคร่ืองยนต ์ส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ ท าให้เกิดก๊าซน้ีไดด้ว้ย 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ กรรมวิธี
การผลิตและการเผาผลาญเช้ือเพลิง ผลของคาร์บอนมอนอกไซด์ต่อมนุษย ์เม่ือหายใจเขา้สู่ปอด ก๊าซน้ี
จะไปจบัตวักับฮีโมโกลบินแทนท่ีออกซิเจน เกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน ซ่ึงแตกตัวได้ช้ากว่า
ออกซิเจน นอกจากนั้นยงัเปล่ียนแปลงการแตกตวัของออกซิเจนจากออกซีฮีโมโกลบินท่ีหลงเหลืออยู่
อีกดว้ย ก๊าซน้ีในระดบัสูงมีผลกระทบต่อการท างานของหวัใจอยา่งเฉียบพลนั ท าให้หวัใจผิดปกติ เช่น 
เตน้เร็วข้ึน เพิ่มจงัหวะการเตน้ นอกจากน้ีอาจมีอาการหวัใจโตชัว่คราว การหอบหืดของหวัใจเน่ืองจาก
ขาดอากาศ และหลอดเลือดท่ีปลายประสาทผดิปกติ 
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  ตารางที ่1-2 จ าแนกชนิดของมลพิษทางอากาศ 

 

4.  ผลกระทบของสารมลพษิทางอากาศ 

 4.1  เกดิภาวะการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมิโลก (Global Warming) 

                      เม่ือประมาณ 10,000 ปีท่ีผ่านมา ปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นเหตุให้อุณหภูมิของโลก
สูงข้ึน 1 - 2 องศาเซลเซียส นับแต่ พ.ศ. 2403 เป็นตน้มาพบว่าสูงข้ึนอีกประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส 
คณะกรรมการระหว่างชาติว่าด้วยความเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ สรุปว่าถ้าหากแก้ปัญหาน้ีไม่ได ้
อุณหภูมิเฉล่ียของโลกจะเพิ่มข้ึน 0.2 - 0.5 องศาเซลเซียส ทุก10 ปี ท าให้เกิดความแหง้แลง้รุนแรง ภาวะ
ฝนทิ้งช่วงยาวนานกวา่ปกติและเกิดปัญหาอ่ืนตามมา 

 

 4.2  ระดับน า้ทะเลสูงขึน้และเกดิน า้ท่วมรุนแรงกว่าเดิม 

 นกัวิทยาศาสตร์ค านวณวา่ถา้อุณหภูมิของโลกเพิ่ม 1.5 - 4.5 องศาเซลเซียส น ้ าแข็งขั้วโลก
จะละลายเป็นผลให้น ้ าทะเลสูงข้ึน 20 - 140 เซนติเมตร โดยคาดว่าน ้ าทะเลจะสูงข้ึนอย่างมากใน พ.ศ. 
2573 ศตวรรษท่ีแล้วระดับสูงกว่าเดิม10 - 15 เซนติเมตร ปัจจุบันสูงข้ึนปีละ 1.2 มิลลิเมตร IPCC 

ประมาณว่าใน พ.ศ. 2573 น ้ าทะเลจะสูงข้ึน 20 เซนติเมตร พ.ศ. 2633 สูงเพิ่มอีก 60 เซนติเมตร และ 
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พ.ศ. 2683 จะสูงกวา่เดิมถึง 1 เมตร ถา้น ้าทะเลสูงข้ึนเพียง 50 เซนติเมตร เมืองส าคญัและท่าเรือจะจมน ้ า
ใตผ้ิวน ้ า คนจ านวนมากตอ้งอพยพและเกิดปัญหาสังคมมากมาย เช่น กรุงเทพมหานคร มะนิลาโตเกียว 
กลักตัตา นิวยอร์ก บวัโนส/ ไอเรส ภาคใตข้องประเทศบงัคลาเทศ มลัดีฟส์ เนเธอร์แลนด์ พื้นท่ีทางใต้
และตะวนัออกของสหราชอาณาจกัรและชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องสหรัฐอเมริกา 

 

 4.3.  ระบบนิเวศเปลีย่นแปลง 

   เม่ือน ้ าทะเลขยายตวั พื้นท่ีป่าไมจ้ะลดลง ส่ิงมีชีวิตท่ีปรับตวัไม่ไดจ้ะตายและสูญพนัธ์ุไป 
ป่าจะขยายตวัไปทางขั้วโลก 10 กิโลเมตรต่ออุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน 1 องศาเซลเซียส ดินจะพงัทลายและ
เส่ือมโทรมมากข้ึน ภยัธรรมชาติจะมีแนวโน้มรุนแรงและเกิดบ่อยข้ึน ทะเลทรายจะขยายกวา้งกวา่เดิม 
ฤดูหนาวจะอุ่นข้ึนท าให้ศตัรูพืชถูกท าลายนอ้ยลง ชายฝ่ังท่ีเคยเป็นน ้ ากร่อยจะเป็นน ้ าเค็มซ่ึงมีผลต่อห่วง
โซ่อาหาร พืชน ้ าจืดจะตาย สัตวจ์ะอพยพและตะกอนจากชายฝ่ังจะถูกพดัพาไปทบัถมนอกชายฝ่ังท าให้
ท าให้ไหล่ทวีปสูงข้ึน นอกจากน้ีการท่ีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มข้ึนจะท าให้ผิวน ้ าทะเลมี
สภาพเป็นกรดมากข้ึนและจะมีผลกระทบต่อการเจริญของแนวหินปะการังของโลกดว้ย 

 

 4.4  ผลกระทบต่อเกษตรกรรม 

                      ท  าให้ขยายเกษตรไปทางขั้วโลก ถ้าอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 1 องศาเซลเซียสจะสามารถปลูก
ธญัพืชสูงข้ึนไปทางขั้วโลกเหนือได ้150 - 200 กิโลเมตร และปลูกในพื้นท่ีสูงข้ึนอีก 100 - 200 เมตร พืช
ท่ีปลูกตามขอบทะเลทรายจะเสียหายเพราะทะเลทรายขยายตวั การน าพืชไปปลูกถ่ินอ่ืนตอ้งปรับสภาพ
ดินและน ้ า วชัพืชและพืชจะโตเร็วและมีขนาดใหญ่กวา่เดิมเน่ืองจากไดรั้บคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มข้ึน 
แต่ดินจะเส่ือมเร็วเพราะแร่ธาตุจะถูกน าไปใช้มาก พืชจะขาดไนโตรเจนความตา้นทานโรคและแมลง
ลดลง ผลผลิตพืชมีแนวโนม้สูงข้ึน โดยพืชใชค้าร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงไดดี้กวา่จะให้
ผลผลิตมากกวา่ เช่น พืชท่ีใชค้าร์บอน 3 อะตอม (พวกถัว่ มนัส าปะหลงั กลว้ย มนัฝร่ัง หวัผกักาดหวาน 
และขา้วสาลี) จะมีผลผลิตสูงกวา่พืชท่ีใชค้าร์บอน 4 อะตอม (พวกขา้วโพด ขา้วฟ่าง ออ้ย และลูกเดือย) 
ผลผลิตในหลายแหล่ง เช่น สหรัฐอเมริกา ยโุรปและญ่ีปุ่น จะมากเกินความตอ้งการท าให้ราคาตกต ่า ซ่ึง
จะกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโลกเป็นเหตุให้ตอ้งเปล่ียนแปลงการผลิตและการใชดิ้น ตอ้งปรับปรุง
พนัธ์ุพืชใหมี้ความตา้นทานโรค แมลงและอากาศท่ีแหง้แลง้ข้ึน 

 

 4.5  ผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน ได้แก่ 
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        1) มีผลเสียต่ออารมณ์ ร่างกายและการปฏิบติักิจกรรมโดยอากาศร้อนท าใหค้นรู้สึก
หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย เหน่ือยง่ายและประสิทธิภาพการท างานต ่า 

  2) มีอนัตรายต่อผวิหนงั อุณหภูมิท่ีสูงมากจะท าใหเ้หง่ือออกมาก โดยเฉพาะตามง่ามเทา้ 
รักแร้ และขอ้พบั ท าใหผ้วิหนงัเป่ือย เกิดผดผื่นคนัหรือถูกเช้ือราหรือแบคทีเรียท าใหอ้กัเสบไดง่้าย 

  3) ท าให้โรคเขตร้อนระบาดได้มากข้ึน เช่น โรคไขส่้า ซ่ึงเกิดจากเช้ือไวรัสโดยยุงเป็น
พาหะ มีอาการโรคไขเ้ลือดออก ต่อมน ้ าเหลืองอกัเสบบวม ปวดกลา้มเน้ือและขอ้ อาจเสียชีวิตได ้ไม่มี
วคัซีนและยาท่ีใช้รักษาเฉพาะ เม่ือพ.ศ. 2540 ระบาดในประเทศบราซิล มีผูป่้วยไม่ต ่ากวา่ 24,000 คน 
และในเวเนซุเอลา 32,000 คน เสียชีวิต 40 คน หากอุณหภูมิสูงข้ึนจะท าให้โรคน้ีระบาดทัว่แถบร้อนของ
โรคได ้

                       4) เป็นอนัตรายต่อเด็กและคนชรา โดยจะท าให้มีโอกาสเสียชีวิตจากคล่ืนความเยน็และ
คล่ืนความร้อนมากข้ึน เหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจากมลพิษทางอากาศเหตุการณ์
คร้ังส าคญัๆ ท่ีเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจากมลพิษทางอากาศ มีดงัต่อไปน้ี 

1.  เหตุการณ์ท่ีเมิส (Meuse) ถือว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงคร้ังแรกท่ีเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 
ธนัวาคม ปี ค.ศ. 1930 ในหุบเขาท่ีช่ือวา่ “เมิส” ประเทศเบลเยียม ในหุบเขาแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานผลิตกรดก ามะถนั โรงงานผลิตกระจก
และโรงงานอุตสาหกรรมสังกะสี เป็นตน้ ในระยะเวลาดงักล่าวอากาศเหนือหุบเขาอยู่ในสภาวะ “อิน
เวอร์ชนั” ซ่ึงท าให้มลพิษต่างๆ ท่ีถูกปล่อยออกมาจากโรงงานสามารถแพร่กระจายออกไปจากบริเวณ
หุบเขาได ้ตรงกนัขา้มเม่ืออากาศอยูใ่นภาวะสงบน่ิงเช่นน้ี มลพิษจะถูกสะสมอยูใ่นอากาศเหนือบริเวณ
ดงักล่าวดว้ยปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึน จนกระทัง่ในวนัท่ี 4 และ 5 ธันวาคม ปรากฏว่ามีรายงานผูเ้สียชีวิต
หลายราย ซ่ึงโดยมากจะเป็นผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพเก่ียวกบัหัวใจหรือระบบทางเดินหายใจอยู่ก่อน
แลว้ นอกจากนั้นยงัมีรายงานการสูญเสียชีวิตของปศุสัตวเ์ป็นจ านวนมากอีกดว้ย มีการคาดคะเนกนัว่า
ในช่วงเวลาดงักล่าวความเข้มขน้ของ SO2ในอากาศสูงประมาณ 9-38 ppm ซ่ึงนับว่าเป็นระดบัความ
เขม้ขน้ท่ีสูงมาก นอกจาก SO2 แล้วมลพิษท่ีคาดว่ามีบทบาทด้วยคือ ซัลฟิวริกเอซิด ฟลูออไรด์ และ
ไฮโดรคลอริกเอซิด 

 2.  เหตุการณ์ท่ีโดโนร่า (Donora) โดโนร่าเป็นชุมชนแห่งหน่ึงนอกเมืองพิตสเบอร์ก 
มลรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าโมมองกาฮีลาและอยู่ในหุบเขา ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรูป
เกือกมา้ ในระหว่างวนัท่ี 26-31 ตุลาคมค.ศ. 1948 อากาศเหนือหุบเขาเกิดภาวะ “อินเวอร์ชัน” และมี
หมอกปกคลุมบริเวณอยู่นาน ท าให้มีผูเ้สียชีวิตรวม 20 คน อุตสาหกรรมท่ีมีอยู่ในโดโนร่า ได้แก่ 
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โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานอุตสาหกรรมสังกะสีและโรงงานกรดก ามะถนัในจ านวนประชากร
ทั้งส้ิน 14,000 คน ร้อยละ 43 เกิดอาการเจ็บป่วยข้ึนและร้อยละ 10 มีอาการขั้นรุนแรง ส าหรับอาการ
ของการเจ็บป่วยท่ีมีอยู่ในรายงาน ได้แก่ การระคายเคืองท่ีเก่ียวกบั ตา จมูกและคอ การระคายเคืองท่ี
ระบบทางเดินหายใจมีอาการไอ ปวดศีรษะและอาเจียน ส าหรับอายุของผูเ้สียชีวิตอยูร่ะหวา่ง 52-84 ปี 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 65 ปี อตัราตายสูงสุดเกิดข้ึนในวนัท่ีสามของเหตุการณ์ จากการคาดคะเนความ
เขม้ขน้ของ SO2 ในบรรยากาศ ในเวลานั้นมีอยู่ประมาณ 0.5-2 ppm และมีอนุภาคต่างๆ อยู่ในอากาศ
ดว้ยปริมาณสูงมากดว้ย 

3.  เหตุการณ์ท่ีโปซาริกา (Poza Rica) เหตุการณ์คร้ังน้ีเกิดข้ึนท่ีเมืองโปซาริกา ซ่ึงเป็น
เมืองเล็กๆ อยูใ่นเมก็ซิโกเม่ือปี ค.ศ. 1950 เน่ืองจากมีการตั้งโรงงานใหม่เพื่อท่ีจะน าซลัเฟอร์ซ่ึงถูกแยก
ออกมาจากก๊าซธรรมชาติมาท าประโยชน์ก๊าซ H2S ท่ีกกัเก็บเอาไวถู้กปล่อยออกสู่บรรยากาศและฟุ้ง
กระจายไปสู่ส่วนต่างๆ ของเมือง ซ่ึงผลปรากฏก็คือ มีผูเ้จ็บป่วยท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล
ทั้งหมด 320 คน และมีผูเ้สียชีวติ 22 คน 

4.  เหตุการณ์ท่ีลอนดอน (London) เกิดข้ึนระหว่างวนัท่ี 5-9 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1952 ท่ี
มหานครลอนดอน สาเหตุก็คลา้ยๆ กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในท่ีอ่ืนๆ คือ เกิดภาวะ “อินเวอร์ชนั” อากาศ
หยุดน่ิงท าให้ SO2 และอนุภาคท่ีเกิดจากการเผาไหมถ่้านหิน (ซ่ึงใช้กนัมากส าหรับเตาผิงในอาคารและ
ส าหรับโรงไฟฟ้าในขณะนั้น) แพร่กระจายออกไปจากบริเวณนั้นไม่ได ้เกิดการสะสมกนัมากๆ เขา้ โดย
มีลกัษณะเป็นหมอกควนั (smog) สีด าครอบคลุมอยูเ่หนือบริเวณดงักล่าวและเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม ความ
เขม้ขน้ของมลพิษในอากาศก็สูงพอท่ีจะท าอนัตรายถึงชีวติได ้ส าหรับผูเ้สียชีวติ ไดแ้ก่ ผูสู้งอายแุละผูท่ี้มี
ความบกพร่องของระบบทางเดินหายใจอยู่ก่อนแล้ว ในระยะเวลาดงักล่าวความเขม้ขน้ของ SO2 ใน
อากาศมีประมาณ 1.34 ppm และความเขม้ขน้ของอนุภาคต่างๆ ประมาณ 4.46 mg/m3 

5.  เหตุการณ์ท่ีนิวยอร์ก (New York) เหตุการณ์ร้ายแรงเน่ืองจากมลพิษทางอากาศ
เกิดข้ึนหลายคร้ัง โดยเกิดมีภาวะ “อินเวอร์ชนั” ของอากาศเหนือบริเวณดงักล่าวเป็นเวลา 3 วนั ท าให้
มลพิษทางอากาศสะสมอยูใ่นบรรยากาศมากข้ึนๆ พบวา่มีผูเ้สียชีวิตถึง 168 คนสรุปเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบั
ปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจากมลพิษทางอากาศ 

- อนัตรายต่อสุขภาพท่ีเกิดข้ึนนั้น มกัจะเกิดกบัระบบทางเดินหายใจเป็นส่วนใหญ่ 

- การเจ็บป่วยลม้ตายจะเกิดกบักลุ่มคนท่ีอ่อนแออยูแ่ลว้ เช่น กลุ่มคนชรา เด็ก หรือ
คนท่ีป่วยดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหวัใจอยูก่่อนแลว้ เป็นตน้ 
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- สภาพของดินฟ้าอากาศมีส่วนส าคญัยิง่ในการก่อให้เกิดเหตุการณ์ดงักล่าว
โดยเฉพาะสภาวะอินเวอร์ชนัของอากาศ 

- อนัตรายต่อสุขภาพเกิดข้ึนเน่ืองจากมลพิษทางอากาศหลายอยา่งดว้ยกนั ไม่ได้
จ  าเพาะเจาะจงวา่มีสาเหตุมาจากมลพิษอยา่งหน่ึงอยา่งใดโดยเฉพาะมลพิษทางอากาศและผลเสียหายต่อ
สุขภาพมลพิษทางอากาศก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อสุขภาพ แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

 

 1.  เกิดการเจบ็ป่วยหรือการตายท่ีเป็นแบบเฉียบพลนั (acute sickness or death) 

      การเจ็บป่วยหรือการตายในลักษณะเช่นน้ี มีสาเหตุมาจากการได้สัมผสั 
(exposed) โดยการหายใจเอามลพิษทางอากาศท่ีมีความเขม้ขน้สูงเขา้สู่ปอด ซ่ึงสามารถจะท าให้เกิดผล
เสียหายไดภ้ายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว 

 2.  เกิดการเจบ็ป่วยท่ีเป็นแบบเร้ือรัง (chronic disease) 

                                           การเจบ็ป่วยชนิดน้ี รวมถึงการท่ีบุคคลมีชีวิตสั้นลงหรือมีการเจริญเติบโตไม่
ดีเท่าท่ีควร เป็นผลเน่ืองมาจากการไดส้ัมผสักบัมลพิษทางอากาศท่ีมีความเขม้ขน้ไม่สูงมากนกัแต่ดว้ย
ระยะเวลาท่ีนานมากพอท่ีจะท าให้เกิดปัญหาสุขภาพดงักล่าวได ้โดยทัว่ไปแลว้การเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนจะ
ถูกก าหนดดว้ยชนิดของมลพิษทางอากาศ แต่ท่ีพบไดบ้่อยๆ ไดแ้ก่ โรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ
ต่างๆ เช่น การเกิดหลอดลมอกัเสบแบบเร้ือรัง (chronicbronchitis) ถุงลมพอง (emphysema) หอบหืด 
(asthma) มะเร็งบางชนิด (cancer) และโรคหวัใจ (heart disease) เป็นตน้ 

 3.  เกิดการเปล่ียนแปลงของหนา้ท่ีทางสรีระต่างๆ (physiological functions) ของ
ร่างกายท่ีส าคญั ได้แก่ การเส่ือมประสิทธิภาพในการท างานด้านการระบายอากาศ (ventilation) ของ
ปอด การน าพาออกซิเจนของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง การปรับตวัให้เขา้กบัความมืดของตา หรือ
หนา้ท่ีอ่ืนๆ ของระบบประสาท 

 4.  เกิดอาการซ่ึงไม่พึงประสงคต่์างๆ (untoward symptoms) 

                                           ตวัอยา่งของอาการท่ีไม่พึงประสงค ์ไดแ้ก่ อาการระคายเคืองของอวยัวะรับ
สัมผสัต่างๆ เช่น ตา จมูกปาก และคอ เป็นตน้ 

 5.  เกิดความเดือดร้อนร าคาญ (nuisance) 

                                      ความเดือดร้อนร าคาญจากมลพิษทางอากาศ ไดแ้ก่ จากกล่ิน ฝุ่ น ข้ีเถา้ ควนั ฯลฯ 

 

 4.6  ผลกระทบทางเศรษฐกจิและสังคมทีส่ าคัญ ได้แก่ 
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 1) ใชท้รัพยากรธรรมชาติให้มากข้ึน เพราะอากาศร้อนจะท าใหมี้การใชเ้คร่ืองปรับอากาศ
และแร่เช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในชุมชนเมืองซ่ึงจะมีอุณหภูมิสูงกวา่ชนบท 

 2) ราคาพืชผลการเกษตรตกต ่าทัว่โลก เพราะประเทศท่ีมีก าลงัซ้ือพืชผลไดเ้กินความ
ตอ้งการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นรูปแบบการคา้และสินคา้เกษตรกรรม 

 3) เกษตรกรจะเสียตน้ทุนการผลิตมากข้ึน เพราะดินเส่ือมความอุดมสมบูรณ์เร็ว ศตัรูพืช
เพิ่มข้ึน ความตา้นทานของพืชลดลงขณะเดียวกนัก็ตอ้งลดรายจ่ายลง เช่น ลดการจา้งงาน เป็นตน้ 

 4) ประเทศท่ียากจนจะขาดแคลนอาหารมากข้ึน เน่ืองจากการปลูกพืชในบางแห่งไดผ้ล
นอ้ยทะเลทรายเพิ่มขนาดและพืชหลกัของทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดแ้ก่ ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ออ้ย และลูกเดือยมีอตัรา
เพิ่มของผลผลิตนอ้ยลง 

 5) แหล่งท่องเท่ียวชายหาดจะถูกน ้าทะเลท่วม ดินจะพงัทลายท าใหเ้สียงบประมาณเพื่อการ
ปรับปรุงจ านวนมาก 

 6) การพฒันาประเทศท าไดล่้าชา้ เน่ืองจากตอ้งใชง้บประมาณเพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึน 

 

5.  ปัญหามลพษิทางอากาศ 

    5.1  ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green House Effect) หรือสภาวะโลกร้อน (Global warming) 

การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ (Climate change)โดยทั่วไปการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลก จะ
หมายถึงการเปล่ียนแปลงในอุณหภูมิท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณฝน เมฆ ฯลฯ โดยอาจแบ่งเป็นการ
เปล่ียนแปลงตามธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์โดยปกติสภาวะโลก
ร้อนจะหมายถึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกเน่ืองจากการกระท าของมนุษย ์(anthropogenic forcing)

เป็นหลกัความหมายภูมิอากาศของโลกจะถูกขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานจากดวงอาทิตย ์เม่ือแสงอาทิตยต์ก
กระทบผิวโลก พลงังานบางส่วนจะสูญเสียไปในการท าให้พื้นผวิของโลกมีอุณหภูมิสูงข้ึน โดยโลกจะ
สะทอ้นและแผ่กระจายพลงังานบางส่วนท่ีเหลือกลบัคืนสู่บรรยากาศในรูปความร้อน แต่แก๊สเรือน
กระจก (Green House Gas, GHGs) ท่ีอยูใ่นชั้นบรรยากาศของโลกจะช่วยกนักกัเก็บพลงังานความร้อน
เหล่าน้ีเอาไวด้ว้ยการดูดซบั การสะทอ้นหรือแผก่ระจายพลงังานความร้อนกลบัสู่พื้นโลกอีกคร้ัง ดงันั้น
บรรยากาศในชั้นน้ีจึงกระท าตวัเสมือนเป็นเรือนกระจก กล่าวคือยอมให้พลงังานในช่วงคล่ืนสั้น เช่น
รังสียูวีจากดวงอาทิตยผ์่านเขา้มาได ้แต่ไม่ยอมให้พลงังานในช่วงคล่ืนยาว (รังสีอินฟราเรดหรือคล่ืน
ความร้อน) ผ่านออกไป ปรากฏการณ์เรือนกระจกจึงท าให้เกิดการเก็บสะสมความร้อนอยู่ภายในชั้น



44 

 

บรรยากาศท าให้โลกร้อนมากข้ึน โดยยิง่มีแก๊สเรือนกระจกมากข้ึนเท่าไร ความร้อนก็จะถูกกกัไวใ้นชั้น
บรรยากาศมากข้ึน โลกก็จะยิ่งร้อนมากข้ึนเท่านั้น ดงันั้นปรากฏการณ์เรือนกระจก คือปรากฏการณ์ท่ี
เกิดจากการสะสมตวัของแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ (troposphere) ท่ีท  าให้เกิด
สภาวะโลกร้อนนัน่เอง แก๊สเรือนกระจกเป็นแก๊สท่ีช่วยอบชั้นบรรยากาศของโลกให้มีอุณหภูมิสูงข้ึน 
เน่ืองจากเป็นแก๊สท่ีสามารถเก็บกักความร้อนท่ีผิวโลกเอาไวไ้ด้ อาจแบ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกตาม
ธรรมชาติและภาคอุตสาหกรรม โดยองค์ประกอบท่ีส าคญัของแก๊สเรือนกระจกไดแ้ก่ ไอน ้ า (ซ่ึงเป็น
แก๊สเรือนกระจกตามธรรมชาติท่ีมีสูงสุดคือประมาณร้อยละ 60) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (ประมาณ
ร้อยละ 26) โอโซน โดยแก๊สท่ีมีเป็นส่วนนอ้ยคือมีเทนและไนตรัสออกไซด์ ส่วนแก๊สเรือนกระจกจาก
ภาคอุตสาหกรรมคือ halocarbons, CFC, HCFC-22 โมเลกุล (เช่น freon และ perfluoromethane), และ 
SF6 (sulphur hexafluoride) เป็นตน้ 

 

 

ภาพที ่1-2  ปรากฏการณ์เรือนกระจกท่ีเกิดในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ 

                       ทีม่า: http://www.grida.no/climate/vitalafrica/english/09.htm) 
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                          ภาพที ่1-3  แสดงปริมาณแก๊สเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม 

                          ทีม่า: http://www.environnet.in.th/ 

 ปริมาณแก๊สเรือนทางอุตสาหกรรม หลังจากการรณรงค์ ลดการผลิตแก๊สเรือนกระจกจาก
ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรในปี ค.ศ. 1997-1998 ยกเวน้แต่เพียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นท่ี
ยงัคงมีการเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (ท่ีมา: NASA’sGoddard Institute for space studies) 
 

 กิจกรรมต่างๆ ท่ีมีส่วนในการปล่อยแก๊สเรือนกระจก ได้แก่ การหายใจของพืช สัตว์และการ
สลายตวัของสารอินทรีย ์การเผาไหม ้การร่ัวไหลของแก๊สจากอุตสาหกรรม การใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีแก๊ส
เรือนกระจกเป็นองค์ประกอบเป็นต้น โดยตารางท่ี 1-3 จะแสดงแหล่งก าเนิดของแก๊สเรือนกระจก 

ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชั้นบรรยากาศและประสิทธิภาพในการกกัความร้อนโดยปกติปรากฏการณ์เรือน
กระจกตามธรรมชาติจะช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกไม่ให้เยน็เกินไปส าหรับส่ิงมีชีวิต โดยท าใหอุ้ณหภูมิ
เฉล่ียท่ีผิวโลกเป็นเพียง 15OC ซ่ึง เป็นอุณหภูมิท่ีเพียงพอ ต่อการด ารงชีวติ เพราะถา้ในชั้นบรรยากาศไม่
มีแก๊สเรือนกระจกเลย อุณหภูมิท่ีผิวโลกจะเยน็ลงต ่าไดถึ้ง -18OC แต่ปัญหาท่ีโลกก าลงัประสบอยู่ใน
ขณะน้ีคือการมีแก๊สเรือนกระจกสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศในปริมาณท่ีมากเกินไปนัน่เอง โดยเฉพาะ
แก๊สเรือนกระจกท่ีมนุษยผ์ลิตข้ึนมา นบัตั้งแต่ยุคปฏิรูปอุตสาหกรรม (ตั้งแต่ปี 1750) เป็นตน้มา ความ
เขม้ขน้ของแก๊สเรือนกระจกเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วดงัน้ี 

 

- ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 29-30 คือจาก 278,000 ppbvไปเป็น 358,000 ppbv 
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- ก๊าซมีเทน เพิ่มข้ึนร้อยละ 143 คือจาก 700 ppbv เป็น 1721 ppbv 

- ไนตรัสออกไซดเ์พิ่มข้ึนร้อยละ 11-15 คือจาก 275 เป็น 311 ppbv 

- CFC -12 เพิ่มจาก 0 เป็น 0.503 ppbv 

- HCFC-22 เพิ่มจาก 0 เป็น 0.105 ppbv 

- Perfluoromethane เพิ่มจาก 0เป็น 0.070 ppbv 

- Sulphur hexafluoride เพิ่มจาก 0 เป็น 0.032 ppb 

 

 ก๊าซเรือนกระจกท าให้อุณหภูมิโดยเฉล่ียของโลกเพิ่มข้ึนประมาณ 0.6OC ในศตวรรษท่ี 20 ซ่ึง
นบัวา่เป็นอตัราการเพิ่มท่ีรวดเร็วกวา่ยุคใดๆ ในช่วง 10,000 ปีท่ีผา่นมา น ้ าแข็งในมหาสมุทรอาร์คติกจึง
หดตวัลงร้อยละ 7 ตลอดระยะเวลา30 ปีท่ีผ่านมา โดยแผ่นน ้ าแข็งไดบ้างลง 3 ฟุตแต่การรณรงค์อย่าง
หนกัก็มีผลให้มีการลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรหลายชนิดลง
ไดบ้า้ง ยกเวน้แต่เพียงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นท่ียงัคงมีปริมาณเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง นบัตั้งแต่
ยคุปฏิรูปอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบนัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดเ้พิ่มปริมาณข้ึนอยา่งต่อเน่ืองถึง
ร้อยละ 30 ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหโ้ลกร้อนข้ึนในขณะน้ี 
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ตารางที ่1-3  ระยะเวลาและประสิทธิภาพในการท าใหโ้ลกร้อนของแก๊สเรือนกระจกในป่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: พิมล  เรียนวฒันา และชยัวฒัน์  เจนวาณิชย,์ 2525 

 

 กิจกรรมท่ีมีส่วนในการเพิ่มข้ึนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คือการเผาไหม้ของเช้ือเพลิง
ฟอสซิลทั้งหลาย เช่น น ้ ามนัปิโตรเลียม (ร้อยละ 3) ถ่านหิน (ร้อยละ 26) แก๊สธรรมชาติ (ร้อยละ 15) 
และ การตดัไมท้  าลายป่า (ร้อยละ 25) เช้ือเพลิงฟอสซิลจะถูกเผาไหมเ้พื่อผลิตไฟฟ้า เพื่ออุตสาหกรรม 

สร้างผลิตภณัฑ์ ให้ความร้อนและแสงสวา่งแก่บา้นและธุรกิจต่างๆ การเผาและตดัไมท้  าลายป่า การเผา
พื้นท่ีเพื่อการเกษตรกรรมท าให้เกิดการสูญเสียป่าไมท้ัว่โลก ป่าไมเ้หล่าน้ีจะมีความส าคญัมากในการ
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ช่วยดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะการสูญเสียป่าฝนเขตร้อนช้ืนประมาณ 62.5 ลา้นไร่ต่อปี 
ส่งผลให้เกิดเพิ่มข้ึนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ  านวนมหาศาลในบรรยากาศคิดเป็นประมาณร้อยละ 
20 ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้ งหมดท่ี เกิดจากการกระท าของมนุษย์ นอกจากนั้ นแล้ว
นักวิทยาศาสตร์ได้คน้พบว่าความผิดปกติในการสะท้อนรังสีดวงอาทิตยข์องโลกในฤดูกาลต่างๆ มี
สาเหตุมาจากการตัดไม้ท าลายป่าในเขตร้อนช้ืน ทั้ งน้ีเพราะแถบเส้นศูนย์สูตรเป็นบริเวณท่ีได้รับ
แสงอาทิตยม์ากท่ีสุดนัน่เอง โดยการสะทอ้นรังสีของโลกท่ีผิดปกติน้ีจะสัมพนัธ์กบัความผิดปกติของ
ปริมาณน ้าฝนท่ีตก 

 

6.  ผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก 

     การคาดคะเนผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจกท าได้ยากมากเน่ืองจากปรากฏการณ์
เรือนกระจกไดส่้งผลกระทบท่ีคาดไม่ถึงอยา่งชา้ๆ ต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ
และสังคมของมนุษยท์ั้งโลก โดยผลกระทบท่ีนกัวทิยาศาสตร์ไดค้าดการณ์ไวมี้รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 6.1  ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ 

                      นกัวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เช่ือว่าสภาวะโลกร้อนท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนไดท้  าให้โลกมีอุณหภูมิ
สูงข้ึนตลอดศตวรรษท่ีผา่นมา โดยนกัวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ให้เห็นไดว้า่สภาวะโลกร้อนไดส่้งผล
กระทบถึงความดนับรรยากาศด้วยและการเปล่ียนแปลงในความดนับรรยากาศน้ีเองท่ีมีอิทธิพลต่อ
ภูมิอากาศโลกเพราะความดนัอากาศจะควบคุมการไหลเวียนบรรยากาศ ดังนั้นจึงมีอิทธิพลต่อการ
เคล่ือนไหวของความช้ืน โดยการเปล่ียนแปลงน้ีจะส่งผลกระทบต่อปริมาณของฝนท่ีตก อุณหภูมิ ลม
และพายุปัจจุบนัอุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงข้ึน ท าให้น ้ าแข็งขั้วโลกเกิดการละลายตวัอย่างช้าๆ น ้ าแข็งท่ีละลาย
นอกจากจะกดัเซาะหนา้ดินจนพงัทลายแลว้ ยงัท าให้มีน ้ าจืดปริมาณมหาศาลไหลเขา้ไปรบกวนกระแส
เทอร์โมฮาไลน์ของโลก เกิดเป็นความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนท่ีบ่อยคร้ัง
ข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน แผ่นดินตามชายฝ่ังจะมีความชุ่มช้ืนมากข้ึน เม่ือมีฝนตกหนกัข้ึน จนเกิด
อุทกภยัและแผ่นดินถล่ม ดินอนัอุดมสมบูรณ์จะถูกพดัพาไปตามล าน ้ าเกิดเป็นความขุ่นของสายน ้ า ท่ี
เม่ือตกตะกอนจะสร้างความต้ืนเขินให้แก่แหล่งน ้ า เม่ือสายน ้ าขุ่นไหลออกสู่ชายฝ่ังจะท าลายแนว
ปะการัง แหล่งอาศยัและอนุบาลสัตวน์ ้ า นอกจากนั้นแลว้ตะกอนดินท่ีมีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูง ยงั
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ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสาหร่ายตามชายฝ่ัง เม่ือสาหร่ายเหล่าน้ีตายลง จะเกิดการเน่าเสีย ท่ีลด
ปริมาณออกซิเจนในน ้ าจนเป็นอนัตรายต่อสัตวน์ ้ านอกจากนั้นแล้วอุณหภูมิโลกท่ีสูงข้ึนยงัท าให้ฤดู
หนาวท่ีขั้วโลกเหนือมีระยะเวลาท่ีสั้นลงและอุณหภูมิท่ีอุ่นข้ึนน้ี อาจท าให้มีเทนแช่เยือกแข็งท่ีฝังตวัอยู่
ในชั้นน ้าแขง็ต้ืนๆ เกิดการละลายแลว้ระเหยกลายเป็นแก๊สมีเทน ท่ีลอยข้ึนสู่บรรยากาศ นกัวิทยาศาสตร์
สันนิษฐานวา่การเกิดแก๊สมีเทนจ านวนมหาศาลในบรรยากาศ อาจเป็นสาเหตุของการสูญพนัธ์ของสัตว์
ทะเลน ้ าลึกในอดีต จ านวนมากเม่ือ 55.5 ลา้นปีท่ีแลว้ เพราะแก๊สมีเทนจะท าปฏิกิริยากบัแก๊สออกซิเจน
ในน ้ากลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ท าใหส้ัตวท์ะเลจ านวนมากตายเพราะขาดอากาศหายใจ 

6.2  ผลกระทบต่อแหล่งน า้ 

                         ปรากฏการณ์เรือนกระจกท าให้แผ่นดินตามชายฝ่ัง มีระดบัน ้ าทะเลสูงข้ึนและมีฝนตก
หนกัข้ึน ในขณะท่ีแผน่ดินท่ีอยูลึ่กเขา้ไปในใจกลางทวีปจะมีปริมาณน ้านอ้ยลงและมีความแหง้แลง้มาก
ข้ึน ดงันั้นในอนาคตจึงตอ้งมีการปลูกป่าให้มากข้ึน มีการสร้างแหล่งน ้ าใตดิ้นและเข่ือนใตดิ้นเพื่อลด
การสูญเสียน ้าบนแผน่ดินใหญ่ในฤดูร้อนและฤดูหนาว 

 6.3  ผลกระทบต่อแหล่งพลงังาน                                              
                         ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อแหล่งพลังงาน เกิดข้ึนกับกิจกรรมขุดเจาะน ้ ามันใน
มหาสมุทรท่ีอยู่ใตอิ้ทธิพลของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดพายุหมุนท่ีรุนแรงย่อมเป็น
อุปสรรคในการขดุเจาะน ้ ามนัในทะเลและมหาสมุทร วาตภยัอาจกระหน ่าแท่นขดุเจาะน ้ ามนัในทะเลจน
อบัปาง การผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานน ้ า พลงังานนิวเคลียร์พลงังานลม ก็อยูใ่นข่ายท่ีจะไดรั้บผลกระทบ
จากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมากกว่าการผลิตพลงังานรูปแบบอ่ืนๆ โดยเฉพาะระดบัน ้ าท่ี
ลดลงอยา่งมากของเข่ือนในหนา้แลง้ ท าใหมี้ปริมาณน ้าไม่พอต่อการผลิตไฟฟ้า 

 6.4  ผลกระทบต่อระดับน า้ทะเลและทีอ่ยู่อาศัยของมนุษย์ 

                       นกัวิทยาศาสตร์คาดวา่ถา้อุณหภูมิโดยเฉล่ียของโลกเพิ่มข้ึนอีก 0.3OC จะท าให้กราเซียร์ 
(glacier) เกิดการละลายจนระดบัน ้าในมหาสมุทรเพิ่มข้ึนอีก 100 เมตร การขยายตวัของมหาสมุทรท าให้
เมืองท่ีอยูบ่ริเวณชายฝ่ังทะเลและท่ีราบลุ่มปากแม่น ้ าท่ีอยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเลไม่มากจะถูกน ้ าท่วม จน
มนุษยต์อ้งมีการยา้ยถ่ินฐานใหม่ ซ่ึงมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยูแ่ละสภาพสังคม 

 6.5  ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม 
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                      ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี เพิ่ มสูงข้ึนจะเร่งการเจริญเติบโตของพืช ใน
ขณะเดียวกนัอากาศท่ีร้อนข้ึนจะเร่งการระเหยและการคายน ้ าของพืช ท าให้พืชเกิดอาการเห่ียวแห้งตาย
ได้ ถ้ามีการจัดสรรน ้ าในการชลประทานได้ไม่ เพียงพอต่อความต้องการในการเกษตรกรรม 
นอกจากนั้นแลว้อากาศร้อนยงัเร่งการเจริญเติบโตของจุลินทรียบ์างชนิดท่ีท าลายพืช โดยเฉพาะพืชท่ี
หลงเหลืออยูใ่นเขตป่าฝนท่ีมีการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของหนา้ดินเน่ืองจากการกดัเซาะของน ้ า ใน
บริเวณท่ีมีการตดัไมท้  าลายป่า เกษตรกรอาจตอ้งแสวงหาพนัธ์พืชใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศ
ท่ีเปล่ียนไป ตอ้งมีการปรับเปล่ียนแผนการผลิต การขนส่ง และการตลาด 

 6.6  ผลกระทบต่อระบบนิเวศวทิยาของโลก                                                         
                      ระดบัน ้าทะเลท่ีสูงและอุ่นข้ึน ท าใหส้ัตวแ์ละพืชต่างๆ ตอ้งปรับตวัอยา่งหนกัเพื่อความอยู่
รอด และถา้ปรับตวัไม่ไดก้็จะลม้ตายลง ในปี 1998 อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนของน ้ าทะเลไดท้  าลายปะการังของ
โลกไปร้อยละ 10 และส่งผลกระทบต่อการสืบพนัธ์ของสัตวแ์ละปลาน ้ าเยน็ นอกจากนั้นระดบัน ้ าท่ี
สูงข้ึนยงัท าให้เกิดการสูญพนัธ์ของกบ 50 ชนิดในป่าของคอสตาริกา้ (Coata Rica) ในมหาสมุทรอาร์ค
ติกแมวน ้ าและหมีขาวก าลงัเผชิญชะตากรรมท่ีเลวร้ายจากช่วงฤดูหนาวท่ีสั้ นลง ส่วนดินแดนในเขต
มรสุมจะมีพายุฤดูร้อนเกิดบ่อยและรุนแรงข้ึน โดยระดบัน ้ าทะเลท่ีสูงข้ึนท าให้เกิดการสูญเสียของ
ผลิตผลทางการเกษตรและมีการระบาดท่ีมากข้ึนของเช้ือโรคหลายชนิด เช่น มาเลเรีย เป็นตน้ 

 6.7  ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ 

                      การเพิ่มอุณหภูมิของอากาศท าให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพและอนามยัของมนุษยท์ั้ ง
โดยตรงและโดยอ้อมอากาศท่ีร้อนและมีความช้ืนสูงจะบั่นทอนสุขภาพในการท างานของมนุษย ์
ก่อใหเ้กิดความกดดนัต่อสภาพร่างกายและจิตใจ ร่างกายจึงมีภูมิคุม้กนัท่ีต ่าลง จนง่ายต่อการรับเช้ือโรค
ท่ีแพร่กระจายอยูใ่นอากาศ โดยอุณหภูมิและความช้ืนท่ีสูงเกินไปอาจท าใหร่้างกายปรับตวัไม่ทนัจนเกิด
การเสียชีวิตได ้เช่น กรณีคล่ืนความร้อน (heat wave) ท่ีแผ่ขยายสู่ เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในปี 1995 ท าใหมี้ผูสู้งอาย ุเด็กและคนป่วยเสียชีวติ 739 คนภายในเวลา 1 สัปดาห์ เม่ืออุณหภูมิสูง 37 oC 

ท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 90 และในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ 2003 คล่ืนความร้อนได้ท าให้คนยุโรป
เสียชีวิตประมาณ 35,000 คน โดยเฉพาะท่ีฝร่ังเศสแห่งเดียวมีคนเสียชีวิตถึง 14,802 คน โดยอากาศอุ่น
ช้ืนท่ีรุนแรงของคล่ืนความร้อน ท าใหร่้างกายของมนุษยสู์ญเสียน ้าอยา่งมาก จนจิตใจเกิดความสับสน มี
ปัญหาต่อระบบการหายใจ อากาศร้อนท าให้เลือดสูญเสียความสามารถในการจบัตวัเป็นก้อน เกิด
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เลือดออกตามทวารและอวยัวะต่างๆ เช่น หู ตา จมูก ปากเป็นตน้ความพยายามของนานาชาติในการท่ีจะ
ลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกการเพิ่มข้ึนของก๊าซเรือนกระจกอยา่งรวดเร็วน้ีไดส้ร้างความกงัวลใจอย่าง
มากแก่นกัวิทยาศาสตร์ทัว่โลกเน่ืองจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมีผลกระทบต่อภูมิอากาศโลก ดงันั้น
จึงมีความพยายามในการร่วมมือกันในระดับนานาชาติเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาได้แก่  การตั้ ง
คณะกรรมการระหว่างชาติเร่ืองการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  (Intergovernmental Panel on Climate 

Change หรือ IPCC) เพื่อประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกเน่ืองจากฝีมือมนุษย ์
"risk of human-induced climate change" ใน ปี  ค .ศ . 1988  โด ยก ารร่วม มื อกัน ระ ห ว่างอ งค์ก ร
ส ห ป ระ ช าช าติ  (United Nations organizations) อ งค์ก ร ภู มิ ศ าส ต ร์โล ก  (World Meteorological 

Organization ห รือ  WMO) แล ะองค์ก รด้าน ส่ิ งแวดล้อม แห่ ง ส ห ป ระชาชาติ  (United Nations 

Environment Programme, UNEP) ท าให้มีข้อมูลและงานวิจัยอีกมากมายท่ีแสดงให้เห็นชัดเจนถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อการแปรปรวนของภูมิอากาศโลกเน่ืองจากฝีมือมนุษย ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1992 จากการ
ประชุมท่ี Rio de Janeiro Earth Summit หลายชาติได้ท าความตกลงในการพยายามท่ีจะลดแก๊สเรือน
กระจกให้อยูใ่นระดบัท่ีไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อภูมิอากาศโลก โดยความพยายามอนัน้ีไดน้ าไปสู่การท า
สนธิสัญญาเกียวโต (THE KYOTO PROTOCOL) ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ในปี 1997 เพื่อแสวงหาความร่วมมือ
กนัระหว่างชาติ จ  านวน 161ประเทศ ในการออกมาตรการในการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก
ของประเทศอุตสาหกรรมลงให้จงได้ร้อยละ 2-3 (ของปริมาณแก๊สในปี 1990) ภายในปี 2008-2012 
นอกจากนั้นยงัมีการก าหนดโควตาในการปลดปล่อยปริมาณของแก๊สเรือนกระจกส าหรับแต่ละประเทศ 
โดยมีการอนุญาตให้สามารถซ้ือขายโควตาน้ีได้ระหว่างชาติ อีกทั้ งยงัมีการกระตุ้นให้มีการสร้าง
อุตสาหกรรมสะอาดท่ีไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

7.  แนวทางแก้ไขปัญหาในการลดแก๊สเรือนกระจกและสภาวะโลกร้อน 

   7.1  ปลูกจิตส านึกอนุรักษธ์รรมชาติและการเขา้ใจธรรมชาติ เพราะการกระท าของมนุษยทุ์กคน
ลว้นส่งผลกระทบต่อธรรมชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่วา่ทางใดทางหน่ึง ดงันั้นจึงมีความจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งกระตุน้จิตส านึกของสังคมและชุมชนเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา รวมทั้ง การ
สร้างมาตรการต่างๆ เพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติ อนัน าไปสู่การอนุรักษโ์ลกอนัเป็นถ่ินก าเนิดและแหล่ง
อาศยัของสรรพชีวติ 
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   7.2  ลดการผลิตและปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกทางอุตสาหกรรม เช่น ไม่ใชส้เปร์ยท่ี
ขบัเคล่ือนดว้ยแก๊สเรือนกระจกหรือน ้ายาท าความเยน็ท่ีท าจากแก๊สเรือนกระจก เป็นตน้ 

 7.3  ลดการเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิลและใชเ้ช้ือเพลิงอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

        7.3.1 ขบัรถใหน้อ้ยลง ดว้ยการใชบ้ริการขนส่งมวลชนใชร้ถร่วมกนั เดิน ข่ีจกัรยาน 
ติดต่อกนัทางโทรศพัทห์รืออินเทอร์เนตแทนการเดินทาง ตวัอยา่งเช่น ถา้มีการลดระยะทางในการ
เดินทางดว้ยรถไป 2,000 กิโลเมตร จากระยะทางทั้งหมด 20,000 กิโลเมตรต่อปี หรือร้อยละ 10 จะ
สามารถลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกไดค้ร่ึงตนัต่อปีท าให ้นอกจากจะเป็นการประหยดัเงินใน
กระเป๋าแลว้ ยงัไดอ้ากาศท่ีสะอาดไวห้ายใจอีกดว้ย 

 7.3.2 หลีกเล่ียงการเดินทางในชัว่โมงเร่งรีบของวนัใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพราะรถท่ีติดอยูบ่น
ถนนเพียง 10 นาทีต่อวนั ก็สามารถปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซดไ์ดถึ้ง 1/4 ตนัต่อปีและยงัท าให้
สูญเสียพลงังานโดยไม่จ  าเป็นอีกดว้ย 

 7.3.3  ใชเ้ช้ือเพลิงท่ีสะอาด เช่น แก๊สโซฮอล์ เบนโซฮอล์และปาลม์ดีเซล เป็นตน้ 

                                1) เลือกซ้ือรถท่ีประหยดัพลงังาน มีการบ ารุงรักษารถอย่างถูกตอ้งและขบัรถด้วย
ความเร็วท่ีเหมาะสมมีการศึกษาแลว้วา่ความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมง จะช่วยประหยดัน ้ามนัรถไดม้าก
ท่ีสุด 

                    2) ตรวจเช็คลมยางเป็นประจ าทุกเดือน เพราะระดบัของความดนัของลมในยางท่ี
เหมาะสม นอกจากจะสามารถลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกไดอ้ยา่งน้อย 1/8 ตนัต่อปีแลว้ยงัช่วย
ประหยดัน ้ามนัรถอีกดว้ย 

7.3.4  ลดการตดัไมท้  าลายป่าและการเผาพื้นท่ีเพื่อการเกษตรกรรม เพราะการตดัไมท้  าลาย
ป่าและการเผาพื้นท่ีอยา่งส้ินซาก จะท าให้เกิดการสูญพนัธ์ของพรรณพืชและจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ใน
ดินตอ้งตายลงไปจ านวนมาก นอกจากนั้นยงัท าใหเ้กิดมลพิษและหมอกควนัท่ีอาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนนหรือเกิดลามเป็นไฟไหมบ้า้นเรือนหรือไฟป่า 

7.3.5  ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรม ดว้ยการควบคุมจ านวนของสัตว์
เค้ียวเอ้ือง ท าการจดัการฟาร์มและดินอยา่งเป็นระบบและลดการใชปุ๋้ยอนินทรีย ์เป็นตน้ 

 7.3.6  ท  าการรีไซเคิลวสัดุเหลือทิ้ง ซ่ึงมีหลายวธีิเช่น 
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                   1) การรีไซเคิลวสัดุเหลือทิ้งเพื่อการน ากลบัมาใชซ้ ้ าอีกในรูปแบบต่างๆ เช่นการเก็บ
ถุงพลาสติกจากหา้งสรรพสินคา้มาใชป้ระโยชน์เป็นถุงขยะเป็นตน้ 

                               2) การรีไซเคิลวสัดุเหลือทิ้งเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกดว้ยการน าวสัดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร มูลสัตวม์าผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพและไบโอแก๊สเพื่อการหุงตม้ 

                  3) การรีไซเคิลวสัดุเหลือทิ้งเพื่อการประหยดัพลงังาน เช่น การน าบรรจุภณัฑท่ี์ผา่น
การใชง้านแลว้เช่นกระป๋องอะลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก และขวดแกว้เก่ามาหลอมใหม่ โดย
นกัวทิยาศาสตร์พบวา่การท าเช่นน้ี จะสามารถลดตน้ทุนการผลิต ท าใหป้ระหยดัพลงังานไดร้้อยละ 30-

85 นอกจากนั้นแลว้การใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัยงัช่วยลดการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์
มีเทนและแก๊สเรือนกระจกอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย 

7.3.7  ปรับปรุงวิธีการจดัการส่ิงแวดล้อมและบา้นเรือนให้เหมาะสม เช่น มีการคดัเลือก
แยกประเภทของขยะ ลดการใช้แอร์คอนดิชันส์ ด้วยการปลูกตน้ไมเ้พื่อสร้างความเยน็และผลิตแก๊ส
ออกซิเจนหรือปรับตั้งค่าอุณหภูมิให้เหมาะสม ติดตั้งฉนวนกนัความร้อนใตห้ลงัคาบา้น ติดฉากกัน
ความร้อนตามประตูและหนา้ต่าง เลือกใชเ้คร่ืองไฟฟ้าท่ีประหยดัพลงังาน เลือกใชห้ลอดไฟฟ้าประหยดั
พลงังาน ตวัอย่างเช่น การแทนท่ีหลอดไฟธรรมดาในบา้น 5 หลอด ดว้ยหลอดไฟประหยดัพลงังาน
ฟลูออเรสเซน จะลดแก๊สเรือนกระจกไดถึ้ง 1/8 ตนัต่อปี เหล่าน้ีเป็นตน้ 

7.3.8  การพฒันาเทคโนโลยสีะอาดเพื่อทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น การใชป้ระโยชน์จาก
พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม  พลงังานน ้ า พลงัคล่ืน พลงังานแก๊สไฮโดรเจนและพลงังานความร้อน
ใตพ้ิภพ เป็นตน้ 

7.3.9  ควบคุมจ านวนประชากรของโลก เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของประชากรโลกอย่าง
รวดเร็ว ในช่วง พ.ศ. 2493-2533 จาก 2.5 พนัลา้นเป็น 5 พนัลา้นคน ท าให้มีการผลิตมลพิษและแก๊ส
เรือนกระจกมากข้ึน ท าให้ตอ้งขยายพื้นท่ีการเกษตรให้มากข้ึน ประกอบกบัการท าไร่เล่ือนลอยท่ีให้
ผลผลิตต่อไร่ท่ีต ่ามากอนัเป็นการท าร้ายป่าอยา่งรุนแรง โดยไม่มีการปลูกใหม่ทดแทน ท าใหพ้ื้นท่ีป่าถูก
ท าลายให้หมดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นแลว้ทรัพยากรในโลกน้ียงัมีปริมาณจ ากดั เม่ือประชากรมี
จ านวนมากข้ึนจึงเกิดเป็นความขาดแคลนและมีการแยง่ชิงทรัพยากรเกิดข้ึน 
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 7.3.10  สร้างมาตรการกระตุน้ใหเ้กิดการประหยดัพลงังาน โดยภาครัฐมีการส่งเสริมการ
ประหยดัพลงังานผา่นระบบภาษี เช่น ประเทศสวีเดน ฟินแลนดแ์ละนอร์เวย ์มีการคิดภาษีจากปริมาณ
ธาตุคาร์บอนท่ีใชแ้ละในอเมริกาก าลงัเร่ิมการคิดภาษีจากส่วนของพลงังานท่ีมีการใชเ้พิ่มข้ึน 

 

8.  ปรากฏการณ์เอลนิโน (El Niño Phenomena) และลานินา (La Niña Phenomena) 

       ลมสินคา้และกระแสน ้ าอุ่นในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนเน่ืองจากส่วนต่างๆ ของโลก
ไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตยไ์ม่เท่ากนั (โดยเฉพาะแถบเส้นศูนยสู์ตรจะเป็นบริเวณท่ีไดรั้บความร้อน
จากดวงอาทิตยม์ากกว่าส่วนอ่ืนของโลก ความร้อนส่วนใหญ่จะถูกเก็บสะสมอยู่ท่ีผิวหน้าของน ้ าใน
มหาสมุทร น ้ าบริเวณน้ีจึงอุ่นกว่าท่ีอ่ืน) จึงมีการระเหยของไอน ้ าในมหาสมุทรไม่เท่ากนั เป็นผลให้มี
ความดนัท่ีแตกต่างกนัไปตามต าแหน่งต่างๆ บนโลก จนเกิดเป็นการเคล่ือนท่ีหมุนวนของกระแสอากาศ
ตามช่วงต่างๆ ของละติจูดในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ เช่น ฮาร์ดเลยเ์ซลล์ (hadley cell) เฟอร์เรล
เซลล์ (Ferrel cell) โพลาร์เซลล์ (Polar cell) กอร์ปกบัมีแรงบิดเน่ืองจากการหมุนรอบตวัเองของโลก 
หรือแรงคอริโอลิส (coriolis force) ท าให้เกิดเป็นลมชนิดต่างๆ เช่น ลมสินคา้ (trade winds), เวสเตอร์
ไลส์(Westerlies) อิสเตอร์ไลส์ (Easterlies) ลมสินคา้หมุนวนอยูแ่ถบเส้นศูนยสู์ตร โดยจะหมุนตามเข็ม
นาฬิกาในซีกโลกภาคเหนือ (เรียกว่าลมสินคา้ตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือ NE trade winds) และหมุน
ทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกภาคใต ้(เรียกวา่ลมสินคา้ตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ SE trade winds) กระแสลม
อนัรุนแรงทั้งสองชนิดน้ีจะช่วยกนัพดัพาขบัเคล่ือนกระแสน ้ าอุ่นท่ีผวิหนา้ของมหาสมุทรแถบเส้นศูนย์
สูตรให้วิ่งจากมหาสมุทรแปซิฟิกดา้นตะวนัออก (ดา้นแผน่ดินอนัเป็นท่ีตั้งของประเทศในทวีปอเมริกา
ใต ้เช่น เปรู เอควาดอร์ ฯลฯ) สู่มหาสมุทรแปซิฟิกดา้นตะวนัตก (ดา้นแผน่ดินอนัเป็นท่ีตั้งของประเทศ 
เช่น อินโดนีเซีย นิวกินี และออสเตรเลีย ฯลฯ) เป็นผลให้กระแสน ้ าเยน็จากทอ้งทะเลเบ้ืองล่างมีโอกาส
พดัพาสารอาหารจากทอ้งมหาสมุทรให้ข้ึนมากระจายหล่อเล้ียงพื้นน ้ าเบ้ืองบนท่ีชายฝ่ังทวีปอเมริกาใต้
และมีฝนตกหนักบนแผ่นดินดา้นแปซิฟิกด้านตะวนัตกสาเหตุของปรากฏการณ์เอลนิโนและลานินา
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในมหาสมุทรจะกระทบต่อบรรยากาศและรูปแบบของภูมิอากาศรอบโลก 
ในทางกลบักนัการเปล่ียนแปลงในชั้นบรรยากาศก็จะกระทบต่ออุณหภูมิของมหาสมุทรและกระแสน ้ า
เช่นกนั ดงันั้นเม่ือไรก็ตามอุณหภูมิท่ีผิวหน้าน ้ าในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน (Tropical Pacific) แถบ
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เส้นศูนยสู์ตรน้ี มีการเปล่ียนแปลงอยา่งผิดปกติ ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพื้นผิวของมหาสมุทรและ
ชั้นบรรยากาศจะเป็นตวัขบัเคล่ือนใหเ้กิดปรากฏการณ์เอลนิโนและปรากฏการณ์ลานินา ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1-4  แสดงทิศทางของลมสินคา้ท่ีเหนือและใตเ้ส้นศูนยสู์ตร 

                              ทีม่า: สาวติรี  จนัทรานุรักษ,์ 2547 

 

8.1  ปรากฏการณ์เอลนิโน 

        เกิดจากการเพิ่มข้ึนอย่างผิดปกติของอุณหภูมิท่ีผิวน ้ าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกด้าน
ตะวนัออก ท่ีท าให้ความดนับริเวณตะวนัออกต ่ากว่าความดนับริเวณตะวนัตก จึงเกิดเป็นลมท่ีพดัสวน
ทางกบัลมสินคา้จากทิศตะวนัตกไปยงัทิศตะวนัออก โดยลมตา้นน้ีอาจมีความแรงพอท่ีจะพดัพากระแส
น ้ าอุ่นให้ไหลยอ้นทิศทางไดด้ว้ย โดยเฉพาะเม่ือลมสินคา้มีการอ่อนตวัลงในบางเดือนของปี (ประมาณ
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เดือนธันวาคมถึงกุมภาพนัธ์) ปรากฏการณ์เอลนิโนท าให้แปซิฟิกตะวนัออก มีความอุ่นอย่างผิดปกติ 
โดยอุณหภูมิอาจสูงกว่าปกติ 2°C – 3.5°C จึงเรียกว่า “the El Nino warming” และความร้อนใน
มหาสมุทรท่ีเพิ่มข้ึนน้ีจะถูกปลดปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ จะท าให้มีกอ้นเมฆสะสมอยูใ่นมหาสมุทร
มากข้ึน ในขณะเดียวกนัชั้นน ้ าอุ่นน้ีจะท าการปิดกั้นการไหลข้ึนสู่เบ้ืองบนของกระแสน ้ าเยน็จากทอ้ง
มหาสมุทร ท าใหเ้ทอร์โมฮาไลน์มีการเปล่ียนทิศทาง ในทางตรงกนัขา้มปรากฏการณ์ลานินาเกิดจากการ
เพิ่มข้ึนของอุณหภูมิอย่างผิดปกติของผิวน ้ าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวนัตก ท าให้ความดนั
บริเวณตะวนัตกต ่ากวา่ความดนับริเวณตะวนัออกจึงเกิดเป็นลมท่ีพดัเสริมลมสินคา้จากทิศตะวนัออกไป
ยงัทิศตะวนัตก ปรากฏการณ์ลานินาจึงช่วยท าให้แปซิฟิกตะวนัออก มีอุณหภูมิท่ีต ่าลง 1°C- 3°C จาก
ปกติ สภาวะลานินาจะกินเวลาประมาณ 9-12 เดือน แต่ในบางช่วงก็อาจยาวนานถึง 2 ปีความหมายของ
เอลนิโนและลานินา 

 เอลนิโน เป็นภาษาสเปน มีความหมายว่า “เด็กผูช้าย” แต่เน่ืองจากปรากฏการณ์น้ีมกัจะเกิด
ในช่วงปลายของเดือนธันวาคม ซ่ึงเป็นช่วงคริสตมาส จึงมกัเรียกวา่ “บุตรแห่งพระเจา้” หรือ "a warm 

episode" ลานินา มีหลายความหมาย เช่น “เด็กผูห้ญิงตวัเล็กๆ” แต่บางคร้ังก็มีคนเรียกว่า “El Viejo” ท่ี
แปลว่า “ชายแก่”ในขณะท่ีหลายคนเรียกว่า “anti-El Niño” หรืออาจเรียกง่ายๆ ว่า "a cold event" หรือ 
"a cold episode" 

 ลานินามกัจะถูกเรียกวา่เป็นนอ้งสาวท่ีชัว่ร้ายของเอลนิโน อยา่งไรก็ตามอิทธิพลของลานินาต่อ
การประมงตามชายฝ่ังทวีปอเมริกาใตจ้ะรุนแรงนอ้ยกวา่ปรากฏการณ์เอลนิโน ท าให้ลานินาไดรั้บความ
สนใจน้อยกว่าเอลนิโน ผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณ์นกัวิทยาศาสตร์เช่ือว่าการเปล่ียนแปลงของ
อุณหภูมิของผิวน ้ าทะเลมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณน ้ าฝนท่ีตกลงบริเวณเส้นศูนยสู์ตรของมหาสมุทร
แปซิฟิกและการหมุนเวียนของกระแสน ้ าในมหาสมุทร (Lim, 1984; Berlage, 1966; และ Bjerkness, 

1966, 1969, 1972) ดงันั้นปรากฏการณ์ทั้งสองจึงส่งผลกระทบต่อทิศทางการไหลหมุนเวียนของเทอร์
โมฮาไลน์และส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศโลก จนเกิดเป็นภยัพิบติัต่างๆ เช่น ความแห้งแลง้ อดหยาก 
และอุทกภยั ดงัน้ี 

8.2  ปรากฏการณ์ลานิลยา 

 ท าให้มหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวนัออก มีความชุ่มช้ืนกว่าปกติ จนเกิดเป็นอุทกภยัใน
ขณะท่ีมหาสมุทรแปซิฟิกดา้นตะวนัตกเกิดความแห้งแลง้ โดยอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน 1oC บนมหาสมุทรจะ
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เพิ่มความรุนแรงให้แก่เฮอริเคนท่ีเกิดข้ึนในแถบอิเควเตอร์ แต่มนัก็มีขอ้ดีบางประการ เช่น ช่วยลดความ
รุนแรงและจ านวนคร้ังของการเกิดเฮอริเคนแห่งแอตแลนติกในแอตแลนติกเหนือและทอร์นาโดใน
ตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา ปรากฏการณ์ลานินาท าให้มหาสมุทรแปซิฟิกดา้นตะวนัตกมีความ
ชุ่มช้ืนกว่าปกติจนเกิดเป็นอุทกภยั ในขณะท่ีมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวนัออกเกิดความแห้งแล้ง
ปรากฏการณ์ลานินาและเอลนิโนจะส่งอิทธิพลไปทัว่โลก โดยผลกระทบท่ีมีต่อภูมิอากาศโลกจะมี
แนวโน้มอยู่ในทิศทางท่ีตรงขา้มกนั ท าให้ความแปรปรวนของอุณหภูมิของน ้ าในมหาสมุทรแปซิฟิก
เขตร้อนเกิดในทิศทางท่ีตรงขา้มกนัดว้ย ระบบภูมิอากาศโลกจึงมีการสลบัไปมาทุกๆ 3-5 ปีโดยเฉล่ีย 
การสลบัระหวา่งช่วงแห่งความอบอุ่นของสภาวะเอลนิโนและสภาวะปกติ (หรือช่วงแห่งความหนาว
เยน็ของสภาวะลานินา) น้ีสามารถบ่งช้ีไดด้ว้ยดชันีของคล่ืนแห่งความผนัผวนของความดนับรรยากาศ
ในซีกโลกภาคใต ้(Southern Oscillation Index, S.O.I) 

 8.3  ฝนกรด (Acid Rain) 

         ฝนกรด (Acid Rain) ตะกอนกรดสามารถอยูใ่นรูปของฝน หมอก หิมะ และมีผลกระทบ
ต่อพืช สัตวน์ ้ าและส่ิงก่อสร้างต่างๆ ลมท่ีพดัแรงสามารถพดัพาอนุภาคกรดไปพื้นท่ีอ่ืนไดไ้กลหลายร้อย
กิโลเมตรสาเหตุของการเกิดฝนกรดสารมลพิษท่ีเป็นตวัการท าให้เกิดสารกรดในบรรยากาศ (Acid 

Precursors) ท่ีส าคญัๆ มีอยู่ 2 ชนิด ชนิดแรก คือก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ ซ่ึงรวมถึงก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) และชนิดท่ีสองคือ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) ซ่ึงรวมถึงก๊าซไนตริกออกไซด์ (NO) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)แหล่งท่ีมาของสาร
มลพิษเหล่าน้ี มีทั้งท่ีเป็นแหล่งธรรมชาติ (Natural Sources) และแหล่งมนุษยส์ร้าง (Man-made Sources) 

หรือท่ีเป็นกิจกรรมของมนุษยแ์หล่งธรรมชาติท่ีท าให้เกิดสารกรดในบรรยากาศ ไดแ้ก่ การคุและการ
ระเบิดของภูเขาไฟ ไฟไหมป่้าตามธรรมชาติ ทะเล มหาสมุทร การเน่าเป่ือย การย่อยสลายของซากพืช 
สัตว ์และสารอินทรียป์ระเภทต่างๆ เป็นตน้แหล่งธรรมชาติมีบทบาทความส าคญัต่อการตกสะสมของ
กรดนอ้ยกวา่แหล่งมนุษยส์ร้าง 

 

บทสรุป 

 มลพิษทางอากาศคือส่ิงแปลกปลอมท่ีอยูใ่นอากาศ ไม่วา่จะอยูใ่นรูปของก๊าซหรืออนุภาคท่ีฟุ้ง
กระจายอยูใ่นอากาศ มีทั้งอนุภาคขนาดใหญ่และอนุภาคขนาดเล็ก ซ่ึงอนุภาคขนาดใหญ่นั้นสามารถฟุ้ง
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กระจายและตกลงสู่พื้นดินและอาจเกิดการฟุ้งกระจายได้ใหม่อีกคร้ัง ส่วนอนุภาคขนาดเล็กจะ
แขวนลอยอยู่ในอากาศ เคล่ือนท่ีไปตามทิศทางลมและส่งผลต่อสุขภาพของส่ิงมีชีวิต เน่ืองจากฝุ่ นท่ีมี
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ เม่ือร่างกายมีการสะสมฝุ่ นขนาดเล็กใน
ปริมาณมากข้ึนเร่ือยๆ จะท าใหเ้กิดการระคายเคืองและอกัเสบ ซ่ึงแหล่งก าเนิดฝุ่ นขนาดเล็กน้ี ไดแ้ก่ การ
เผาไหมเ้ช้ือเพลิง การคมนาคมขนส่งและการผลิตไฟฟ้าท่ีใชถ่้านหิน เป็นตน้   
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ค าถามท้ายบทที ่1 

ความรู้เบ้ืองต้นมลพษิทางอากาศ 

 

1.1  จงอธิบายมลพิษทางอากาศหมายถึงอะไร 

1.2  จงอธิบายปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

1.3  จงอธิบายระบบภาวะมลพิษอากาศมีรูปแบบอยา่งไร 

1.4  จงอธิบายแหล่งก าเนิดสารมลพิษทางอากาศมีโดยละเอียด 

1.5  จงอธิบายผลกระทบของสารมลพิษทางอากาศท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้ม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

ความรู้พืน้ฐานวทิยาศาสตร์บรรยากาศ 

 

1.  เน้ือหาประจ าบทที ่2 ความรู้พืน้ฐานวทิยาศาสตร์บรรยากาศ 

1.  องคป์ระกอบและโครงสร้างของบรรยากาศ 

2.  อุณหภูมิและความร้อน 

3.  ความช้ืนสัมพนัธ์ 

4.  เสถียรภาพของบรรยากาศ 

5.  ละอองอากาศ เมฆ หมอก หยาดน ้าฟ้า ความกดอากาศ การเคล่ือนของอากาศ ลม 

6.  การหมุนเวยีนของบรรยากาศ อิทธิพลของฤดู ภูมิอากาศ 

 

2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือผูเ้รียนศึกษาบทเรียนน้ีแลว้สามารถ 

1.  อธิบายและเขา้ใจองคป์ระกอบและโครงสร้างของบรรยากาศ 

2.  อธิบายและเขา้ใจอุณหภูมิและความร้อน 

3.  อธิบายและเขา้ใจความช้ืนสัมพนัธ์ 

4.  อธิบายและเขา้ใจเสถียรภาพของบรรยากาศ 

5.  อธิบายและเขา้ใจละอองอากาศ เมฆ หมอก หยาดน ้ าฟ้า ความกดอากาศ, การเคล่ือนของ
อากาศ ลม 

6.  อธิบายและเขา้ใจการหมุนเวยีนของบรรยากาศ อิทธิพลของฤดู ภูมิอากาศ 

 

3.  วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 
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 4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

 5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

 6. ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

4.  ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวชิามลพิษทางอากาศ 

 2. ส่ือการสอน Power point 

 

5.  การวดัผลและการประเมนิผล 

 1. ประเมินผลจากการซกัถามในชั้นเรียน 

 2. ประเมินผลจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

 3. ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่2 

ความรู้พืน้ฐานวทิยาศาสตร์บรรยากาศ 

 

2.  บรรยากาศ (Atmosphere) 

         โลกห่อหุ้มดว้ยชั้นบรรยากาศบางๆ อากาศมีสถานะเป็นแก๊ส จึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในชั้นบรรยากาศ มีทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก
ไดแ้ก่ พลงังานจากดวงอาทิตย ์วงโคจรโลก ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การหมุนรอบตวัเองของโลก แผน่ดิน
และพื้นน ้ า รวมทั้งส่ิงมีชีวิต ในท านองกลบักนับรรยากาศก็ส่งอิทธิพลและผลกระทบต่อปัจจยัเหล่าน้ี
ดว้ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

2.1  องค์ประกอบของบรรยากาศ 

                      โลกของเราเกิดข้ึนพร้อมๆ กบัดวงอาทิตยแ์ละดาวเคราะห์ดวงอ่ืนๆ ในระบบสุริยะเม่ือ
ประมาณ 4,600 ลา้นปีมาแลว้ แก๊สและฝุ่ นรวมตวัก่อก าเนิดเป็นดวงอาทิตยแ์ละดาวเคราะห์ โลกในยุค
แรกเป็นหินหนืดร้อนถูกกระหน ่าชนดว้ยอุกกาบาตขนาดใหญ่ตลอดเวลา องคป์ระกอบซ่ึงเป็นธาตุหนกั 
เช่น โลหะ จมตวัลงสู่แก่นกลางของโลก องคป์ระกอบซ่ึงเป็นธาตุท่ีเบากวา่ เช่น ซิลิกอน ลอยตวัข้ึนบน
เปลือกโลก ส่วนแก๊สต่างๆ แทรกตวัข้ึนมารอยแตกของเปลือกโลกและปล่องภูเขาไฟเกิดเป็นบรรยากาศ  
โลกยุคแรกปกคลุมดว้ยคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจน แต่เน่ืองจากพื้นผิวโลกร้อนมากประกอบ
กบัอิทธิพลของลมสุริยะจากดวงอาทิตย ์จึงท าให้ไฮโดรเจนแตกตวัเป็นประจุ (Ion) และหลุดหนีสู่
อวกาศ ปริมาณไฮโดรเจนในบรรยากาศจึงลดลง ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 2-1 (สุรัตน์  บวัเลิศ, 2559: David 

Andrews, 2010: METOFFICE, 2004) 
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                                       ภาพที ่2-1  บรรยากาศของโลกในอดีต 

                                     ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

    ต่อมาเปลือกโลกเร่ิมเยน็ตวัลง ไอน ้ าในบรรยากาศควบแน่นเป็นหยดน ้ า น ้ าฝนไดล้ะลาย
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลงสู่พื้นผิวโลก ปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศจึง
ลดลง  น ้ าฝนท่ีตกลงมาสะสมและรวมตวักนักนัในแอ่งท่ีราบต ่า กลายเป็นทะเลและมหาสมุทร ประจุ
ต่างๆ ของแร่ธาตุท่ีสะสมตวัในก้นมหาสมุทรเกิดปฏิสัมพันธ์และวิวฒันาการกลายเป็นส่ิงมีชีวิต 
ส่ิงมีชีวิตในยุคแรกอาศยัอยู่ใตม้หาสมุทร ด ารงชีวิตโดยใช้พลงังานเคมีและความร้อนจากภูเขาไฟใต้
ทะเล 

         จนกระทัง่ 2,000 ลา้นปีต่อมา ส่ิงมีชีวิตไดว้ิวฒันาการให้มีการสังเคราะห์แสง เช่น แพลงตอน 
สาหร่ายและพืชดึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและน ้ าทะเลมาสร้างน ้ าตาลแลว้ปล่อยแก๊สออกซิเจน
ออกมา องค์ประกอบของบรรยากาศโลกจึงเปล่ียนแปลงไป ออกซิเจนกลายเป็นองค์ประกอบหลัก
แทนท่ีคาร์บอนไดออกไซดซ่ึ์งถูกตรึงอยูใ่นหินปูนและซากส่ิงมีชีวติ  
         บรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลกในยุคปัจจุบนัประกอบดว้ยไนโตรเจนร้อยละ 78 ออกซิเจนร้อยละ 21 
อาร์กอนร้อยละ 0.9 ท่ีเหลือเป็นไอน ้ า คาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอ่ืนๆ จ านวนเล็กน้อย ดงักราฟใน
ภาพท่ี 2-2 
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                                       ภาพที ่2-2  กราฟแสดงองคป์ระกอบของบรรยากาศ 

                                     ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

2.2  องค์ประกอบหลกั  

        ไนโตรเจน (N2) เกิดข้ึนจากการสลายตวัของแร่ธาตุในเปลือกโลก เช่น โปแตสเซียมไนเต
รท โซเดียมไนเตรทและเกลือแอมโมเนีย แก๊สไนโตรเจนมีสมบติัไม่ท าปฏิกิริยาเคมีกบัสารอ่ืน แต่เม่ือ
อะตอมเด่ียวของมนัแยกออกมาจะรวมเขา้เป็นองค์ประกอบของสารอ่ืน เช่น สารไนเตรท มีบทบาท
ส าคญัต่อส่ิงมีชีวติออกซิเจน (O2) เป็นผลผลิตจากการสังเคราะห์แสงของพืช แพลงตอนพืชและสาหร่าย
สีเขียวเป็นแก๊สท่ีว่องไวในการท าปฏิกิริยากบัสารอ่ืนและช่วยให้ไฟติด ถ้าปริมาณของออกซิเจนใน
อากาศมีมากกว่าร้อยละ 35 โลกทั้งดวงจะลุกไหมติ้ดไฟ  ดงันั้นธรรมชาติจึงวิวฒันาการสัตวกิ์นพืช
ข้ึนมา เพื่อควบคุมปริมาณของแก๊สออกซิเจนในบรรยากาศ  

อาร์กอน (Ar) เป็นแก๊สเฉ่ือยไม่ท าปฏิกิริยากับธาตุอ่ืน เกิดข้ึนจากการสลายตัว (ซาก
กมัมนัตภาพรังสี) ของธาตุโปแตสเซียมภายในโลก 

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นแก๊สท่ีมีอยู่ในบรรรยากาศแต่ดั้งเดิม น ้ าฝนและพืชตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ลงมาบนพื้นดิน ท าให้ปัจจุบนัมีปริมาณอยูใ่นบรรยากาศเพียงร้อยละ 0.036 แต่ก็มี
ความส าคญัต่อส่ิงมีชีวติทุกชนิดเพราะเป็นแหล่งอาหารของพืชและห่วงลูกโซ่อาหาร ท าใหโ้ลกอบอุ่น   
         แมว้่าไนโตรเจน ออกซิเจนจะเป็นองค์ประกอบหลกัและมีอยู่ในบรรยากาศเป็นจ านวน
มาก แต่ก็มิได้มี อิทธิพลต่ออุณหภูมิของโลก ในทางตรงกันข้ามแก๊สโมเลกุลใหญ่ เช่น ไอน ้ า 
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คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน แมจ้ะมีอยู่ในบรรยากาศเพียงเล็กน้อย แต่มีสมบติัในการดูดกลืนรังสี
อินฟราเรด ท าใหอุ้ณหภูมิของโลกอบอุ่น เราเรียกเหล่าน้ีวา่ “แก๊สเรือนกระจก” (Greenhouse gas) 
 

 ตารางที ่2-1  แก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศ  

 

 

 

 

 

                                     

     ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

2.2.1  องคป์ระกอบผนัแปร 

                               นอกจากแก๊สต่างๆ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลกัมีปริมาณคงท่ีแลว้ ยงัมีองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ซ่ึงมีปริมาณผนัแปร ข้ึนอยู่กบัสถานท่ีและเวลา องคป์ระกอบผนัแปรน้ีแมว้่าจะมีจ านวนอยู่เพียง
เล็กนอ้ย แต่ก็ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและภูมิอากาศเป็นอนัมาก ไอน ้ า (H2O) มีปริมาณร้อยละ 0 – 

4 ในบรรยากาศข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาและสถานท่ี ไอน ้าคือน ้าในสถานะแก๊ส เม่ือน ้าเปล่ียนจากสถานะหน่ึง
ไปสู่อีกสถานะหน่ึง เช่น ของแข็ง ของเหลว แก๊ส จะเกิดการดูดกลืนและคายความร้อนแฝง (Latent 

heat) ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานท่ีท าใหเ้กิดพาย ุไอน ้ าเป็นแก๊สเรือนกระจกเช่นเดียวกบัคาร์บอนไดออกไซด ์
จึงมีสมบติัในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดท่ีแผ่ออกจากโลก นอกจากนั้นเม่ือไอน ้ ากลัน่ตวัเป็นหยดน ้ า
หรือเมฆจะมีความสามารถในการสะทอ้นแสงอาทิตยแ์ละแผ่รังสีอินฟราเรด ท าให้พื้นผิวโลกไม่ร้อน
หรือหนาวจนเกินไป 

โอโซน (O3) เกิดจากการท่ีแก๊สออกซิเจน (O2) ดูดกลืนรังสีอลัตราไวโอเล็ตในบรรยากาศชั้น
สตราโตรสเฟียร์จนแตกตัวเป็นอะตอมเด่ียว (O) ซ่ึงมีสภาวะไม่เสถียร จึงรวมตัวกับโมเลกุลของ

 แก๊สเรือนกระจก ปริมาณในบรรยากาศ (ppm)  
ไอน ้า  40,000 

 คาร์บอนไดออกไซด์  360 

มีเทน   1.7 

 ไนตรัสออกไซด์  0.3 

 โอโซน  0.01 
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ออกซิเจนอะตอมคู่ท่ีเหลืออยู่กลายเป็นแก๊สซ่ึงมีโมเลกุลของออกซิเจน 3 อะตอม เรียกว่า “โอโซน” 
(Ozone) สะสมตวัเป็นชั้นบางๆ ท่ีระยะสูงประมาณ 50 กิโลเมตร โอโซนมีประโยชน์ในการกรอง
รังสีอลัตราไวโอเล็ต มิให้ลงมาท าอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิต แต่เน่ืองจากโอโซนเป็นพิษต่อร่างกาย หากมี
โอโซนเกิดข้ึนในชั้นโทรโพสเฟียร์ (มกัเกิดข้ึนจากเคร่ืองยนตแ์ละโรงงาน) ก็จะท าใหเ้กิดมลภาวะ 

ละอองอากาศ (Aerosols) คืออนุภาคขนาดเล็กท่ีลอยค้างอยู่ในอากาศ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติหรือฝีมือมนุษยก์็ได ้เช่น เกสรดอกไม ้ละอองเกลือ ข้ีเถา้ภูเขาไฟ ฝุ่ นผงหรือเขม่าจากการเผา
ไหม้ ละอองอากาศท าหน้าท่ีเป็นแกนให้ละอองน ้ าจบัตวักัน (ในอากาศบริสุทธ์ิ ไอน ้ าไม่สามารถ
ควบแน่นเป็นหยดน ้ าได้ เน่ืองจากไม่มีแกนนิวเคลียส) ละอองอากาศสามารถดูดกลืนและสะท้อน
แสงอาทิตย ์จึงมีอิทธิพลในการควบคุมอุณหภูมิของพื้นผวิโลก เรามองเห็นดวงอาทิตยข้ึ์นและตกท่ีขอบ
ฟ้าเป็นแสงสีแดงก็เพราะละอองอากาศกรองรังสีคล่ืนสั้นเหลือแต่รังสีคล่ืนยาวซ่ึงเป็นแสงสีส้มและสี
แดงทะลุผา่นมาไดเ้รียกวา่ การกระเจิงของแสง (Light scattering) 

 

2.3  โครงสร้างในแนวดิ่ง 

       ไม่มีขอบเขตของรอยต่อระหวา่งบรรยากาศและอวกาศท่ีแน่ชดัยิ่งสูงข้ึนไปอากาศยิ่งบาง  
แมว้า่ชั้นบรรยากาศท่ีเราศึกษาจะมีความสูงไม่เกิน 100 กิโลเมตร แต่ทวา่ท่ีระยะสูง 400 กิโลเมตร ก็ยงัมี
อนุภาคของอากาศอยู่มากพอท่ีจะสร้างแรงเสียดทานให้ดาวเทียมและยานอวกาศเคล่ือนท่ีช้าลง   
โมเลกุลของอากาศถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดไวใ้ห้กองทบัถมกนั ดงันั้นยิ่งใกลพ้ื้นผิวโลก ก็ยิ่งมี
การกดทับของอากาศมาก เราเรียกน ้ าหนักของอากาศท่ีกดทับลงมาน้ีว่า “ความกดอากาศ” (Air 

pressure)  ความกดอากาศมีค่าแปรผนัตรงกบั “ความหนาแน่นของอากาศ” (Air density) ยิ่งความดนั
อากาศสูง  ความหนาแน่นของอากาศก็ยิง่มาก 
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ภาพที ่2-3  กราฟความกดอากาศ (ซา้ย) และความหนาแน่นของอากาศ (คอลมัน์ขวา) 
               ทีม่า:  ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

 ท่ีระดบัน ้ าทะเลปานกลางมีความกดอากาศ 1013 กรัม/ตารางเซนติเมตร หรือ 1013 
มิลลิบาร์   

 ท่ีระยะสูง 5.6 กิโลเมตร ความกดอากาศจะลดลงร้อยละ 50 

 ท่ีระยะสูง 16 กิโลเมตร ความกดอากาศจะลดลงเหลือร้อยละ 10  

 ท่ีระยะสูง 100 กิโลเมตร ความกดอากาศจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.00003 แต่
สัดส่วนองค์ประกอบของก๊าซแต่ละชนิดก็ยงัคงเดิม  ณ ความสูงระดบัน้ี แมว้่าจะมี
อากาศอยู ่แต่ก็มีความหนาแน่นนอ้ยกวา่สภาวะสูญญากาศท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

หมายเหตุ:   
อุปกรณ์วดัความกดอากาศเรียกวา่ “บารอมิเตอร์” (Barometer) มีหน่วยวดัเป็น “มิลลิบาร์” 

มิลลิบาร์ เป็นหน่วยมาตรฐานในการวดัความกดอากาศ 1 มิลลิบาร์ = แรงกด 100 นิวตนั/พื้นท่ี 1 ตาราง
เมตรนิวตนั เป็นหน่วยวดัของแรง  1 นิวตนั = แรงท่ีใชใ้นการเคล่ือนมวล 1 กิโลกรัม ใหเ้กิดความเร่ง 1 
เมตร/วนิาที 
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2.4  ช้ันบรรยากาศ 

        นกัวทิยาศาสตร์แบ่งโครงสร้างของบรรยากาศของเป็นชั้นๆ โดยใชเ้กณฑต่์างๆ กนั เช่น 
แบ่งตามสัดส่วนของก๊าซ  แบ่งตามคุณสมบติัทางไฟฟ้า  แต่ในการศึกษาดา้นอุตุนิยมวิทยาแลว้ เราแบ่ง
ชั้นบรรยากาศตามการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ดงัน้ี 

 

 

ภาพที ่2-4  การแบ่งชั้นบรรยากาศ ตามการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 

                                    ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

 2.4.1  โทรโพสเฟียร์ (Troposphere)  
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                 ชั้นโทรโพสเฟียร์ (troposphere) เป็นชั้นท่ีเหนือพื้นผิวโลกข้ึนไปประมาณ 8- 16 
กิโลเมตร ซ่ึงความสูงข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสภาพอากาศทอ้งถ่ิน (local weather) และท่ีตั้งชั้นโทรโพส
เฟียร์เป็นชั้นท่ีประกอบดว้ยมวลของบรรยากาศมากกวา่ร้อยละ 75 ของมวลของบรรยากาศทั้งหมด ปกติ
อุณหภูมิสูงสุดในชั้นน้ีจะอยูใ่นระดบัความสูงท่ีใกลก้บัผิวโลกมากท่ีสุดและอุณหภูมิจะลดลงเม่ือความ
สูงเพิ่มข้ึน โดยปกติจะมีอตัราการลดลงของอุณหภูมิตามความสูง (environmental lapse rate) ประมาณ 
6.5 องศาเซลเซียสต่อ 1,000 เมตร จนกระทัง่อุณหภูมิของชั้นโทรโพสเฟียร์มีค่าประมาณ -55 องศา
เซลเซียส อย่างไรก็ดีในกรณีท่ีเป็นอากาศแห้ง (dry air) อตัราการลดลงของอุณหภูมิท่ีมีต่อความสูงท่ี
เพิ่มข้ึนจะมีค่าประมาณ 9.8 องศา ต่อ 1,000 เมตร ซ่ึงเรียกอัตราการลดลงของอุณหภูมิดังกล่าวว่า 
Adiabatic lapse rate 

ในบริเวณตอนปลายของชั้นโทรโพสเฟียร์ ประมาณความสูงท่ีระดบั 11-20 กิโลเมตร เป็น
บริเวณท่ีอุณหภูมิมีการเปล่ียนแปลงตามความสูงนอ้ยมาก (isothermal) ชั้น tropopause เป็นชั้นบางๆ คือ 
เปรียบเสมือนบริเวณรอยต่อ (transition zone) ระหวา่งชั้นโทรโพสเฟียร์และชั้นสตาร์โทรสเฟียร์ เป็น
ชั้นท่ีอตัราการลดของอุณหภูมิต่อความสูงจะค่อยๆ ลดลง จนกระทัง่อตัราการลดนั้นหยดุ โดยทัว่ไป
แลว้มกัจะอยูสู่งต่อจากชั้นโทรโพสเฟียร์ไม่เกิน 20 กิโลเมตร และในชั้นน้ีความดนัของอากาศจะเท่ากบั
ศูนย ์           

2.4.2  สตราโตสเฟียร์ (Stratosphere) 

                  มวลอากาศในชั้นน้ีมีร้อยละ 19.9 ของมวลอากาศทั้งหมดเหนือระดบัโทรโพพอ
สข้ึนไป อุณหภูมิยิ่งสูงข้ึนในอัตรา 2°C ต่อ 1 กิโลเมตร เน่ืองจากโอโซนท่ีระยะสูง 48 กิโลเมตร 
ดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเล็ตจากดวงอาทิตยเ์อาไว ้บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์มีความสงบมากกวา่ชั้น
โทรโพสเฟียร์  เคร่ืองบินไอพ่นจึงนิยมบินในตอนล่างของบรรยากาศชั้นน้ี เพื่อหลีกเล่ียงสภาพอากาศท่ี
รุนแรงในชั้นโทรโพสเฟียร์ 

2.4.3  เมโซสเฟียร์ (Mesosphere) 

                 เหนือสตราโตรสเฟียร์ข้ึนไป อุณหภูมิลดต ่าลงอีกคร้ัง จนถึง -90°C ท่ีระยะสูง 80 
กิโลเมตร ทั้งน้ีเน่ืองจากห่างจากแหล่งความร้อนในชั้นโอโซนออกไป มวลอากาศในชั้นน้ีมีไม่ถึงร้อย
ละ 0.1 ของมวลอากาศทั้งหมด  

2.4.4  เทอร์โมสเฟียร์ (Thermosphere) 

                  มวลอากาศในชั้นเทอร์โมสเฟียร์มิไดอ้ยู่ในสถานะของก๊าซ หากแต่อยู่ในสถานะ
ของประจุไฟฟ้า เน่ืองจากอะตอมของก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนในบรรยากาศชั้นบน ไดรั้บรังสีคล่ืน
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สั้ นจากดวงอาทิตย์ เช่น รังสีเอ็กซ์และแตกตวัเป็นประจุ  อย่างไรก็ตามแม้ว่าบรรยากาศชั้นน้ีจะมี
อุณหภูมิสูงมาก  แต่ก็มิไดมี้ความร้อนมาก เน่ืองจากมีอะตอมของก๊าซอยูเ่บาบางมาก (อุณหภูมิเป็นเพียง
ค่าเฉล่ียของพลงังานในแต่ละอะตอม ปริมาณความร้อนข้ึนอยูก่บัมวลทั้งหมดของสสาร) 

เหนือชั้นเทอร์โมสเฟียร์ข้ึนไป ท่ีระยะสูงประมาณ 500 กิโลเมตร โมเลกุลของอากาศอยู่
ห่างไกลกนัมาก จนไม่สามารถวิ่งชนกบัโมเลกุลอ่ืนได ้  ในบางคร้ังโมเลกุลซ่ึงเคล่ือนท่ีเป็นเส้นตรง
เหล่าน้ี อาจหลุดพน้อิทธิพลของแรงโนม้ถ่วงโลก   เราเรียกบรรยากาศในชั้นท่ีอะตอมหรือโมเลกุลของ
อากาศมีแนวโนม้จะหลุดหนีไปสู่อวกาศน้ีวา่ “เอก็โซสเฟียร์” (Exosphere) 

 

หมายเหตุ: 

บางคร้ังเราเรียกบรรยากาศท่ีระดับความสูง 80 - 400 กิโลเมตร ว่า “ไอโอโนสเฟียร์” 
(Ionosphere)  เน่ืองจากก๊าซในบรรยากาศชั้นน้ีมีสถานะเป็นประจุไฟฟ้า ซ่ึงมีประโยชน์ในการสะทอ้น
คล่ืนวทิยสุ าหรับการส่ือสารโทรคมนาคม    

 

2.5  ประโยชน์ของบรรยากาศ 

                      เม่ือมองจากอวกาศไปยงัขอบโลกในภาพท่ี 2-5 จะเห็นว่าโลกของเรามีบรรยากาศเป็น
แผน่ฝ้าสีฟ้าบางๆ ห่อหุม้อยู ่ลึกลงไปเป็นกลุ่มเมฆสีขาวซ่ึงเกิดจากน ้าในบรรยากาศ เม่ือเปรียบเทียบขั้น
บรรยากาศซ่ึงหนาเพียงไม่ก่ีร้อยกิโลเมตรกับรัศมีของโลกซ่ึงยาวถึง 6,353 กิโลเมตร จะเห็นว่า
บรรยากาศของโลกนั้นบางมาก จึงมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งมาก หากมีภูเขาไฟลูก
หน่ึงระเบิดข้ึน กระแสลมจะหอบห้ิวฝุ่ นเถา้ภูเขาไฟให้ปลิวไปทัว่โลก หากเราเปล่ียนแปลงกิจกรรมบน
พื้นผิวโลก เราก็จะเปล่ียนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของบรรยากาศด้วย ซ่ึงจะตามมาด้วยการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ เช่น ภาวะโลกร้อน รูโอโซน  
 

 

 

                                   ภาพที ่2-5  บรรยากาศของโลกเม่ือมองดูจากอวกาศ 

                                    ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 
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         แรงโน้มถ่วงของโลกท าให้อากาศกดทบักนัลงมา เราเรียกน ้ าหนักของอากาศท่ีกดทบักนัว่า  
“ความกดอากาศ” (Air pressure)  ความกดอากาศท าให้อากาศมีความหนาแน่น ดงันั้นยิ่งใกลพ้ื้นผิวโลก
อากาศก็ยิ่งมีความหนาแน่น  ภาพท่ี 2-6 แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างความกดอากาศกบัความ
หนาแน่นของอากาศท่ีระดบัน ้ าทะเลปานกลางมีความกดอากาศ 1013 กรัม/ตารางเซนติเมตร หรือ 1013 
มิลลิบาร์ ท่ีระยะสูง 5.6 กิโลเมตร ความกดอากาศลดลงร้อยละ 50 ท่ีระยะสูง 16 กิโลเมตร ความกด
อากาศลดลงเหลือร้อยละ 10 ท่ีระยะสูง 100 กิโลเมตร ความกดอากาศลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.00003 
อยา่งไรก็ตามองคป์ระกอบของแก๊สแต่ละชนิดก็ยงัคงเท่าเดิม ณ ความสูงระดบัน้ีแมว้า่จะมีอากาศอยู ่แต่
ก็มีความหนาแน่นนอ้ยกวา่สภาวะสูญญากาศท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ภาพที ่2-6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความกดอากาศกบัความหนาแน่นของอากาศ  

         ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

     อากาศท่ีเราอาศัยอยู่ในชั้นโทรโพสเฟียร์ ความหนาแน่นของอากาศท าให้เรามีออกซิเจน
เพียงพอต่อการหายใจ ความกดอากาศท าให้เลือดไม่ซึมออกจากร่างกาย แต่หากเราอยูสู่งข้ึนไปบนยอด
เขา เช่น ดอยอินทนนท ์ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย มีความสูง 2.5 กิโลเมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลปาน
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กลาง อากาศท่ีนัน่บางมากจนท าให้เราเหน่ือยง่ายและหากเราข้ึนไปอยูบ่นยอดเขาเวอเรสต ์ยอดเขาท่ีสูง
ท่ีสุดในโลกบนเทือกเขาหิมาลยัท่ีความสูง 8.5 กิโลเมตร มนุษยไ์ม่สามารถด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
เน่ืองจากอากาศบางเกินไป แก๊สออกซิเจนไม่พอหายใจ ไอน ้ าน้อยเกินไปร่างกายจะสูญเสียน ้ าและ
อุณหภูมิต ่าเกินกวา่ท่ีร่างกายจะทนทานได ้  

 

 

 

 

                                           

                                         

                                     ภาพที ่2-7  การกรองรังสีของบรรยากาศ 

                                     ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

2.6  อุณหภูมิและความร้อน 

                 อุณหภูมิ (Temperature) คือค่าตัวเลขท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับพลังงานจลน์ภายใน
อะตอมในระบบองศาสัมบูรณ์ (Absolute Temperature)   ระดบัพลงังานท่ีอุณหภูมิ 0 เคลวิน (-273°C) 

อะตอมไม่มีพลงังานอยู่เลย ดงันั้นอนุภาคทุกอย่างภายในอะตอมหยุดน่ิง แมก้ระทัง่อิเล็กตรอนก็ไม่
โคจรรอบนิวเคลียส  แต่เม่ืออะตอมไดรั้บพลงังานจนมีระดบัอุณหภูมิสูงข้ึน อิเล็กตรอนก็จะเคล่ือนท่ี
รอบนิวเคลียสและยกระดบัชั้นวงโคจรสูงข้ึน ถา้หากอะตอมไดรั้บพลงังานจนมีระดบัอุณหภูมิสูงข้ึนไป
อีก อิเล็กตรอนอาจจะยกตวัหลุดจากวงโคจรกลายเป็นประจุ (Ion)  อย่างไรก็ตามพื้นผิวโลกและชั้น
บรรยากาศท่ีเราอยูอ่าศยัมีอุณหภูมิประมาณ 139 - 331 เคลวิน (-89°C ถึง 58 °C) ท่ีระดบัพลงังานขนาด
น้ี อะตอมจะไม่อยู่อย่างโดดเด่ียว แต่จะเกาะตวักันเป็นโมเลกุล การเคล่ือนท่ีของโมเลกุลท าให้เกิด
รูปแบบของพลงังานจลน์ซ่ึงเรียกวา่ “ความร้อน” (Heat)    
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        พลังงานความร้อน (Heat energy) เป็นการวดัพลังงานทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของ
โมเลกุลทั้งหมดของสสาร แตกต่างจากอุณหภูมิซ่ึงเป็นการวดัค่าเฉล่ียของพลงังานจลน์ซ่ึงเกิดข้ึนจาก
โมเลกุลแต่ละตวั ดงันั้นเม่ือเราใส่พลงังานความร้อนให้กบัสสาร โมเลกุลของมนัจะสั่นสะเทือนหรือ
เคล่ือนท่ีเร็วข้ึนท าให้อุณหภูมิสูงข้ึน  แต่เม่ือเราลดพลงังานความร้อน โมเลกุลของสสารจะสั่นสะเทือน
หรือเคล่ือนท่ีชา้ลงท าใหอุ้ณหภูมิลดต ่าลง หากเราตม้น ้าใส่ถว้ย 1 ถว้ย และหมอ้ 1 ใบ ในเตาอบเดียวกนั 
แลว้ท าให้อุณหภูมิสูงข้ึน น ้ าในภาชนะทั้งสองต่างมีอุณหภูมิเท่ากนั แต่น ้ าในถว้ยมีพลงังานความร้อน
น้อยกว่าน ้ าในหมอ้ เน่ืองจากปริมาณความร้อนข้ึนอยู่กบัมวลทั้งหมดของสสาร แต่อุณหภูมิเป็นเพียง
ค่าเฉล่ียของพลงังานในแต่ละโมเลกุล   
 

 

 

 

                                           
 

 

                                             ภาพที ่2-8  เปรียบเทียบสเกลอุณหภูมิทั้ง 3 ระบบ 

                                             ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

       ในปัจจุบนัสเกลอุณหภูมิท่ีนิยมใชมี้ 3 ระบบ ดงัน้ี  
2.6.1  องศาฟาเรนไฮต ์

                                 ปี ค.ศ. 1714 กาเบรียล ฟาเรนไฮต์ (Gabrial Fahrenheit) นกัฟิสิกส์ชาวเยอรมนัได้
ประดิษฐ์เทอร์มอมิเตอร์ซ่ึงบรรจุปรอทไวใ้นหลอดแกว้ เขาพยายามท าให้ปรอทลดต ่าสุด (0°F) โดยใช้
น ้าแขง็และเกลือผสมน ้า เขาพิจารณาจุดหลอมละลายของน ้ าแขง็เท่ากบั 32°F และจุดเดือดของน ้าเท่ากบั 
212°F  ปัจจุบนัสเกลฟาเรนไฮตเ์ป็นท่ีนิยมแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  

2.6.2  องศาเซลเซียส  
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                                ปี ค.ศ. 1742 แอนเดอส์ เซลเซียส (Anders Celsius) นกัดาราศาสตร์ชาวสวีเดน ได้
ออกแบบสเกลเทอร์มอมิเตอร์ให้อ่านไดง่้ายข้ึน โดยมีจุดหลอมละลายของน ้ าแข็งเท่ากบั 0°C และจุด
เดือดของน ้ าเท่ากบั 100°C สเกลเซลเซียสจึงไดรั้บความนิยมใชก้นัทัว่โลก อยา่งไรก็ตามทั้งสเกลฟาเรน
ไฮตแ์ละเซลเซียสอา้งอิงอยูก่บัจุดเยอืกแขง็และจุดเดือดของน ้า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีใชท้ัว่ไปในชีวติประจ าวนั   

2.6.3  องศาสัมบูรณ์  
                                ในคริสศตวรรษท่ี 19 ลอร์ด  เคลวิน (Lord Kelvin) นกัฟิสิกส์ชาวองักฤษ ผูค้น้พบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างความร้อนและอุณหภูมิว่า ณ อุณหภูมิ -273°C อะตอมไม่มีพลังงานและไม่มี
อุณหภูมิใดต ่าไปกว่าน้ี เขาจึงก าหนดให้ 0 K = -273°C (ไม่ตอ้งใช้เคร่ืองหมาย ° ก ากบัหน้าอกัษร K)  

เน่ืองจากนักวิทยาศาสตร์ศึกษาความสัมพันธ์และการถ่ายเทพลังงานของสสาร ดังนั้ นในวงการ
วทิยาศาสตร์จึงนิยมใชส้เกลองศาสัมบูรณ์มากกวา่องศาฟาเรนไฮตแ์ละองศาเซลเซียส  
 

     2.6.4  ความสัมพนัธ์ของสเกลอุณหภูมิ 

ระยะสเกลฟาเรนไฮต ์     = 212 °F – 32 °F = 180 °F 

ระยะสเกลเซลเซียส         = 100 °C – 0 °C  = 100 °C 

สเกลทั้งสองแตกต่างกนั  = 180/100     = 1.8 

 

        ดงันั้นความสัมพนัธ์ของทั้งสองสเกลคือ  
                  °F  = (1.8 X °C) + 32  

      °C = (°F -32) / 1.8  
 

ตัวอย่างที ่1  อุณหภูมิของร่างกายมนุษย ์98.6°F คิดเป็นองศาเซลเซียสและองศาสัมบูรณ์ไดเ้ท่าไร 

                    องศาเซลเซียส  = (°F -32) / 1.8 

                                     = (98.6 -32) / 1.8  
                                     = 37°C 

                    องศาสัมบูรณ์  = 37+ 273 K  

                                    = 310 K 
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2.6.5  กลไกการถ่ายเทความร้อน 

                                 พลังงานความร้อนสามารถถ่ายเทจากสสารหน่ึงไปยงัอีกสสารหน่ึง โดยมีส่ือ
ตวักลางหรือไม่มีก็ได ้เราแบ่งกลไกการถ่ายเทความร้อนออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  

                  2.6.5.1  การน าความร้อน (Conduction) เป็นการถ่ายเทความร้อนจากโมเลกุลไปสู่
อีกโมเลกุลหน่ึงท่ีอยูติ่ดกนัไปเร่ือยๆ จากอุณหภูมิสูงไปสู่อุณหภูมิต ่า ยกตวัอยา่งเช่น หากเราจบัทพัพีใน
หมอ้หุงขา้ว ความร้อนจะเคล่ือนท่ีผ่านทพัพีมายงัมือของเรา ท าให้เรารู้สึกร้อน โลหะเป็นตวัน าความ
ร้อนท่ีดี อโลหะและอากาศเป็นตวัน าความร้อนท่ีเลว  

                  2.6.5.2  การพาความร้อน (Convection) เป็นการถ่ายเทความร้อนดว้ยการเคล่ือนท่ี
ของโมเลกุลของสสาร ซ่ึงมีสถานะเป็นของเหลวและแก๊ส  ส่วนของแข็งมีการถ่ายเทความร้อนดว้ยการ
น าความร้อนและการแผ่รังสีเท่านั้น การพาความร้อนส่วนมากมกัเกิดข้ึนในบรรยากาศและมหาสมุทร 
รวมทั้งแมกมาและโลหะเหลวภายในโลกและแก๊สร้อนในดวงอาทิตย ์

                  2.6.5.3  การแผรั่งสี (Radiation) เป็นการถ่ายเทความร้อนออกรอบตวัทุกทิศทุกทาง 
โดยไม่ตอ้งอาศยัตวักลางในการส่งถ่ายพลงังานดงัเช่นการน าความร้อนและการพาความร้อน  การแผ่
รังสีจึงสามารถถ่ายเทความร้อนผา่นอวกาศได ้ วตัถุทุกชนิดท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่ -273°C หรือ 0 K (เคล
วิน) ย่อมมีการแผ่รังสี วตัถุท่ีมีอุณหภูมิสูงแผ่รังสีคล่ืนสั้ น วตัถุท่ีมีอุณหภูมิต ่าแผ่รังสีคล่ืนยาวตามกฎ
ของวนี  
 

 

 

 

   
 

                                                    
                                                ภาพที ่2-9  การถ่ายเทความร้อน 

                                        ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 
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      ภาพท่ี 2-9 แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของวฎัจกัรการพาความร้อน การแผรั่งสีจากกองไฟท าให้
เกิดความร้อนท่ีก้นหมอ้น ้ าด้านนอก โลหะท าให้เกิดการน าความร้อนเขา้สู่ภายในหมอ้ ท าให้น ้ าท่ีอยู่
เบ้ืองล่างร้อนและขยายตวั มีความหนาแน่นต ่าจึงลอยข้ึนสู่ขา้งบน ส่วนน ้ าเยน็ความหนาแน่นสูงซ่ึงอยู่
ดา้นบนเคล่ือนตวัลงมาแทนท่ี เม่ือน ้ าเยน็ท่ีเคล่ือนลงมาไดรั้บความร้อนเบ้ืองล่าง ก็จะลอยข้ึนหมุนวน
เป็นวฎัจกัรต่อเน่ืองกนัไป ซ่ึงเรียกว่า “เซลล์การพาความร้อน” (Convection cell)  เซลล์การพาความ
ร้อนท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ ไดแ้ก่ การหมุนเวียนของเหล็กเหลวในแก่นชั้นนอกของโลก กระบวนการ
ธรณีแปรสัณฐาน  สายพานยกัษ์ของกระแสน ้ าลึกในมหาสมุทร  วฏัจกัรน ้ าบนพื้นผิวโลก  กระแสลม
และความกดอากาศ  กระแสอากาศในเมฆคิวมูโลนิมบสั  บรรยากาศชั้นโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตย ์ 
แถบเขม็ขดัเมฆบนดาวพฤหสับดี เป็นตน้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ภาพที ่2-10  เซลลก์ารพาความร้อนในบรรยากาศโลก 

                                           ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

         ในการศึกษาระบบโลกและอุตุนิยมวิทยาจะเน้นเร่ืองกลไกการแผ่รังสีและการพาความร้อน 
ทั้ งน้ีเน่ืองจากดวงอาทิตย์ถ่ายเทพลังงานจากดวงอาทิตย์มาสู่โลกโดยการแผ่รังสี  พื้นผิวโลกและ
บรรยากาศแต่ละชั้นดูดกลืนรังสีคล่ืนสั้นแต่ละชนิดแลว้แผรั่งสีท่ีมีความยาวคล่ืนมากกวา่ออกมา เม่ือน ้ า
และอากาศไดรั้บพลงังานความร้อน ก็จะเคล่ือนท่ีดว้ยการพาความร้อน ท าให้เกิดหมุนเวียนของอากาศ
ในภาพท่ี 2-10 
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2.7  การเปลีย่นสถานะของน า้ 

                    แมว้่าองคป์ระกอบส่วนใหญ่ของบรรยากาศจะเป็นไนโตรเจนและออกซิเจน  แต่แก๊สทั้ง
สองชนิดไม่ไดมี้อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ  เน่ืองจากมีจุดหลอมเหลวและจุดเยอืกแข็งต ่า
มาก   อุณหภูมิของบรรยากาศและพื้นผิวโลกสูงเกินกว่าท่ีจะท าให้แก๊สทั้งสองชนิดเปล่ียนสถานะได ้  
ยกตวัอย่าง หากจะท าให้แก๊สไนโตรเจนในอากาศเปล่ียนสถานะเป็นของเหลว อุณหภูมิอากาศจะตอ้ง
ลดต ่าลงถึง -196°C ซ่ึงเป็นไปไม่ได ้เน่ืองจากโลกอยู่ใกลด้วงอาทิตยม์ากเกินไป  ในทางตรงขา้มแม้
บรรยากาศจะมีไอน ้ าอยูเ่พียงเล็กนอ้ยประมาณร้อยละ 0.1 - 4 แต่ก็มีอิทธิพลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
สภาพอากาศไดอ้ยา่งรุนแรง เป็นเพราะวา่น ้ าในอากาศสามารถเปล่ียนสถานะกลบัไปกลบัมาไดท้ั้งสาม
สถานะ เน่ืองจากอุณหภูมิ ณ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็งของน ้ าไม่แตกต่างกนัมาก ไอน ้ า (Vapor) 

คือน ้ าท่ีอยูใ่นสถานะแก๊ส  ไอน ้ าเป็นแก๊สท่ีไม่มีสี ไม่มีกล่ิน โปร่งใสมองไม่เห็น น ้ าในอากาศสามารถ
เปล่ียนจากสถานะหน่ึงไปสู่อีกสถานะหน่ึงกลบัไปกลบัมาได ้โดยไม่ตอ้งพึ่งพาการถ่ายเทความร้อน
และมวลสารจากส่ิงแวดล้อม  กลไกการเปล่ียนแปลงในลักษณะน้ีเรียกว่า "กระบวนแอเดียแบติก" 
(Adiabatic process) การเปล่ียนสถานะของน ้าท าใหก้ารดูดกลืนหรือการคายความร้อนซ่ึงเรียกวา่ “ความ
ร้อนแฝง” (Latent heat) ดังท่ีแสดงในภาพท่ี 2-11 ความร้อนแฝงมีหน่วยวดัเป็นแคลอรี  1 แคลอรี 
เท่ากับปริมาณความร้อนซ่ึงท าให้น ้ า 1 กรัม มีอุณหภูมิสูงข้ึน 1°C (ดังนั้นหากเราเพิ่มความร้อน 10 
แคลอรี ใหก้บัน ้า 1 กรัม น ้าจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน 10°C) 

 

 

 

 

                                                                
                                  

                                       ภาพที ่2-11  พลงังานท่ีใชใ้นการเปล่ียนสถานะของน ้า 
                                        ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 
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การหลอมเหลว (Melting) คือ การท่ีน ้ าเปล่ียนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว  เม่ือเพิ่ม
พลงังานความร้อนให้แกว้ซ่ึงบรรจุน ้าแขง็ น ้าแข็งจะดูดกลืนความร้อนน้ีไว ้โดยยงัคงรักษาอุณหภูมิ 0°C 

คงท่ีไม่เปล่ียนแปลง จนกว่าน ้ าแข็งจะละลายหมดกอ้น ความร้อนท่ีถูกดูดกลืนเขา้ไปจะท าลายพนัธะ
ไฮโดรเจนในโครงสร้างผลึกน ้ าแข็ง  ท าให้น ้ าแข็งเปล่ียนสถานะเป็นของเหลว โดยมีอตัราการดูดกลืน
ความร้อนแฝง 80 แคลอรี/กรัม การแข็งตวั (Fleezing) คือ การท่ีน ้ าเปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็น
ของแข็ง ซ่ึงน ้ าจ  าเป็นตอ้งถ่ายเทพลงังานภายในออกมาในรูปของการคายความร้อนแฝง 80 แคลอรี/กรัม 
เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนของโมเลกุล เพื่อให้พนัธะไฮโดรเจนสามารถยึดเหน่ียวโมเลกุลใหจ้บัตวักนัเป็น
โครงสร้างผลึก การระเหย (Evaporation) คือ การท่ีน ้ าเปล่ียนจากสถานะของเหลวเป็นแก๊ส เม่ือเพิ่ม
พลงังานความร้อนใหแ้กว้ซ่ึงบรรจุน ้ า น ้ าจะดูดกลืนความร้อนน้ีไว ้โดยยงัคงรักษาอุณหภูมิ 100°C คงท่ี
ไม่เปล่ียนแปลง จนกว่าน ้ าจะระเหยกลายเป็นไอน ้ าหมดแกว้ โดยใช้อตัราการดูดกลืนความร้อนแฝง 
600 แคลอรี/กรัม  

2.7.1  การควบแน่น (Condensation) คือ การท่ีน ้าเปล่ียนจากสถานะแก๊สเป็นของเหลว ซ่ึง
น ้าจ  าเป็นตอ้งถ่ายเทพลงังานภายในออกมาในรูปของการคายความร้อนแฝง 600 แคลอรี/กรัม เพื่อลด
แรงดนัของระหวา่งโมเลกุล  

2.7.2  การระเหิด (Sublimation) คือ การท่ีน ้าเปล่ียนจากสถานะจากของแขง็เป็นแก๊ส
โดยตรง ซ่ึงตอ้งการดูดกลืนความร้อนแฝง 680 แคลอรี/กรัม 

2.7.3  การระเหิดกลบั (Deposition) คือ การท่ีน ้าเปล่ียนจากสถานะแก๊สเป็นของแขง็ ซ่ึงน ้า
จ  าเป็นตอ้งถ่ายเทพลงังานภายในออกมาในรูปของการคายความร้อนแฝง 680 แคลอรี/กรัม 

 

         อยา่งไรก็ตามในการระเหยและควบแน่นของน ้าในธรรมชาตินั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้
อุณหภูมิสูง 100°C การระเหยและควบแน่นของน ้า ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น ความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลปานกลาง ความกดอากาศ พลงังานแสงอาทิตย ์และกระแสลม เป็นตน้ 
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ภาพที ่2-12  กราฟแสดงความร้อนแฝงท่ีใชเ้ปล่ียนสถานะของน ้า 

                            ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

                      ก = สถานะของแขง็, ข = หลอมละลาย, ค = สถานะของเหลว, ง = การระเหย 

 

         2.7.4  ความดนัไอน ้า 
                                ปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนสถานะของน ้ าคือ อุณหภูมิและความดนั ปัจจยั
ทั้งสองเก่ียวพนัใกล้ชิดจนเปรียบเสมือนดา้นหัวและก้อยของเหรียญเดียวกนั ข้ึนอยู่ว่าเราจะมองด้าน
ไหน  การมองวา่ “อุณหภูมิ” คือระดบัของพลงังาน จะช่วยให้ท าความเขา้ใจเร่ืองปริมาณไอน ้ าในอากาศ
ไดง่้ายข้ึน    ระดบัพลงังาน ณ อุณหภูมิหอ้ง (10°C – 40°C)  ท าใหโ้มเลกุลของน ้าสั่น น ้าจึงมีสถานะเป็น
ของเหลว หากพลงังานเพิ่มข้ึนโมเลกุลของน ้ าก็จะสั่นมากข้ึน จนถึงระดบัหน่ึงก็จะหลุดลอยเป็นอิสระ
และเปล่ียนสถานะเป็นแก๊ส ซ่ึงเรียกวา่ “ไอน ้ า”  ในทางกลบักนัหากพลงังานลดต ่าลง  โมเลกุลของน ้ า
จะเกาะตวักนัแน่นข้ึนจนกลายเป็นผลึกและมีสถานะเป็นของแขง็  เราจึงสรุปไดว้า่ “วนัท่ีมีอุณหภูมิสูงมี
ไอน ้ าในอากาศมาก วนัท่ีมีอุณหภูมิต ่ามีไอน ้ าในอากาศน้อย” หรืออาจกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่า “ฤดูร้อน
ยอ่มมีไอน ้ าในอากาศมากกวา่ฤดูหนาว” บริเวณร้อนช้ืนแถบศูนยสู์ตรยอ่มมีไอน ้ าในบรรยากาศมากกวา่
บริเวณเขตหนาวขั้วโลก ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่ ณ อุณหภูมิหน่ึงๆ จะมีปริมาณไอน ้ าในอากาศเป็นจ านวนท่ีช้ี
เฉพาะข้ึนอยูก่บัระดบัของพลงังาน (อุณหภูมิ) เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนจะมีแนวโนม้วา่มีไอน ้ าในบรรยากาศ
มากข้ึนและหากอุณหภูมิลดต ่าลงจะมีแนวโนม้วา่ไอน ้าจะเปล่ียนสถานะเป็นของเหลวหรือของแขง็ 
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 ภาพที ่2-13  โมเลกุลน ้าในภาชนะ 

                                                 ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

        หากมีกลอ้งวเิศษท่ีสามารถมองถงัน ้าในภาพท่ี 2-13 ดว้ยก าลงัขยายหน่ึงพนัลา้นเท่า  เราจะมองเห็น
โมเลกุลของน ้ าเบียดเสียดวิง่ไปวิ่งมา โดยท่ีโมเลกุลแต่ละโมเลกุลเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วแตกต่างกนั ช้า
บา้ง เร็วบา้ง ซ่ึงค่าเฉล่ียของความเร็วในการเคล่ือนท่ีของโมเลกุลก็คืออุณหภูมิของน ้ า (พลงังานจลน์)   
ถา้โมเลกุลท่ีอยู่บริเวณผิวน ้ ามีความเร็วมากพอก็จะเคล่ือนท่ีหลุดออกไปสู่อากาศ  โมเลกุลเหล่าน้ีจะ
เปล่ียนสถานะจากน ้ าเป็นไอน ้ า ซ่ึงก็คือ “การระเหย” นัน่เอง  เม่ือเราปิดฝาถงัและดนัเขา้ไปดงัเช่นรูป
ขวามือของภาพท่ี 2-13  น ้ าท่ีเคยระเหยเป็นไอน ้ า จะถูกควบแน่นกลบัเป็นของเหลวอีกคร้ังหน่ึง   หาก
จ านวนโมเลกุลของน ้ าท่ีระเหยกลายเป็นไอน ้ า จะเท่ากบัจ านวนโมเลกุลของไอน ้ าท่ีควบแน่นกลบัเป็น
น ้ าพอดี เราเรียกวา่ “อากาศอ่ิมตวัดว้ยไอน ้ า”  ในทางกลบักนัหากดึงฝาเปิดออก ไอน ้ าในอากาศซ่ึงเคย
อยู่ในถงัจะหนีออกมา  ท าให้จ  านวนโมเลกุลของไอน ้ าท่ีเหลืออยู่ขา้งในน้อยลง อากาศจึงไม่เกิดการ
อ่ิมตวั  ปัจจยัในธรรมชาติท่ีท าให้อากาศไม่เกิดการอ่ิมตวัคือ กระแสลม เม่ืออากาศเสียดสีกบัพื้นน ้ า  
โมเลกุลของอากาศจะส่งถ่ายพลงังานไปยงัโมเลกุลของน ้ า  เม่ือมีกระแสลมแรงพลงังานท่ีส่งถ่ายมาก
ข้ึน จนท าใหโ้มเลกุลของน ้าสั่นหลุดเป็นอิสระเปล่ียนสถานะกลายเป็นแก๊ส 
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ภาพที ่2-14  โมเลกุลของแก๊สต่างๆ ในกลุ่มอากาศ 

      ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

         อากาศมีแรงดนัทุกทิศทุกทาง ความดนัเกิดจากการพุ่งชนกนัของโมเลกุลของแก๊ส ถา้สมมติให้
กลุ่มอากาศ (Air parcel) ในภาพท่ี 2-15 มีความกดอากาศ 1,000 mb (มิลลิบาร์)  มีองคป์ระกอบเป็นแก๊ส
ไนโตรเจนร้อยละ 78 แก๊สออกซิเจนร้อยละ 21 และไอน ้ าประมาณร้อยละ 1  ด้วยสัดส่วนน้ีแก๊ส
ไนโตรเจนท าให้เกิดแรงดนั 780 mb  แก๊สไนโตรเจนท าให้เกิดแรงดนั 210 mb  และไอน ้ าท าให้เกิด
แรงดนั 10 mb  จะเห็นไดว้่า ความดนัไอน ้ า (Vapor pressure) มีค่าน้อยมากเม่ือเทียบกบัความดนัของ
แก๊สทั้ งหมด  อย่างไรก็ตามหากเราเพิ่มความดันให้กับกลุ่มอากาศ โดยการเพิ่มปริมาณอากาศใน
ลกัษณะเดียวกบัการเป่าลูกโป่ง ท าให้จ  านวนโมเลกุลของไอน ้ าอากาศมากข้ึน ความดนัไอน ้ ามากข้ึน
ยอ่มท าใหอุ้ณหภูมิสูงตามข้ึนไปตามกฎของแก๊ส (อุณหภูมิของแก๊สแปรผนัตามความดนั แต่แปรผกผนั
กบัปริมาตร) เราจึงสรุปไดว้่าอุณหภูมิของอากาศแปรผนัตามความดนัไอน ้ าหรือปริมาณของไอน ้ าใน
อากาศ  ดงันั้นอากาศช้ืนยอ่มมีอุณหภูมิสูงกวา่อากาศแหง้ 

 

2.7.5  ความช้ืนสัมพทัธ์ 

                                ความช้ืน (Humidity) หมายถึง จ านวนไอน ้ าท่ีมีอยูใ่นอากาศ ความช้ืนของอากาศมี
การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความดันและอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์ 
(Relative humidity) หมายถึง “อตัราส่วนของ ปริมาณไอน ้ าท่ีมีอยูจ่ริงในอากาศต่อปริมาณไอน ้ าท่ีจะท า
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ให้อากาศอ่ิมตวั ณ อุณหภูมิเดียวกนั” หรือ “อตัราส่วนของความดนัไอน ้ าท่ีมีอยู่จริงต่อความดนัไอน ้ า
อ่ิมตวั” ค่าความช้ืนสัมพทัธ์แสดงในรูปของร้อยละ (%) เขียนเป็นสูตรไดว้า่  
 

        ความช้ืนสัมพทัธ์   = (ปริมาณไอน ้าท่ีอยูใ่นอากาศ / ปริมาณไอน ้าท่ีท าใหอ้ากาศอ่ิมตวั ) x 100%  
                                      = (ความดนัไอน ้าท่ีมีอยูใ่นอากาศ / ความดนัไอน ้าของอากาศอ่ิมตวั) x 100%  
 

         ปริมาณของไอน ้ าในอากาศข้ึนอยู่กบัอุณหภูมิของอากาศ อากาศร้อนสามารถเก็บไอน ้ าได้
มากกว่าอากาศเย็น ดังนั้นหากอุณหภูมิของอากาศลดลงจนถึงจุดๆ หน่ึงท่ีท าให้เกิด "อากาศอ่ิมตวั” 
(Saturated air) อากาศจะไม่สามารถเก็บกักไอน ้ าไวไ้ด้มากกว่าน้ี หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าอากาศมี
ความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 100 และหากอุณหภูมิยงัคงลดต ่าลงอีก ไอน ้ าจะเปล่ียนสถานะเป็นของเหลว 
อุณหภูมิท่ีท าให้เกิดการควบแน่นน้ีเรียกว่า “จุดน ้ าคา้ง” (Dew point)  จุดน ้ าคา้งของอากาศช้ืนย่อมมี
อุณหภูมิสูงกวา่จุดน ้าคา้งของอากาศแหง้ 

 

 

 

 

 

 

                          ภาพที ่2-15  ความสามารถในการเก็บไอน ้าในอากาศ ณ อุณหภูมิต่างๆ 

                          ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

         ในภาพท่ี 2-15 อากาศในขวดดา้นขวามือมีอุณหภูมิสูงกวา่ขวดซา้ยมือ  น ้าระเหยเป็นไอน ้าเรา
จึงมองไม่เห็น ส่วนอากาศในขวดดา้นซา้ยมือมีอุณหภูมิต ่ากวา่ ปริมาณไอน ้าในขวดถูกจึงควบแน่นเป็น
ของเหลวอยูท่ี่กน้ขวด 
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ข้อสังเกต:  

 ไอน ้ าคือน ้ าในสถานะแก๊ส ไม่มีสี ไม่มีกล่ินและมองไม่เห็น ส่วนเมฆและหมอกท่ีเรามองเห็น
เป็นหยดน ้าในสถานะของเหลวหรือเป็นเกล็ดน ้าแขง็ เรามองเห็นไดเ้พราะมีผวิท่ีสะทอ้นแสง  

ตัวอย่างการควบแน่น: 

 เม่ือใส่น ้ าแข็งไวใ้นแก้ว จะเกิดละอองน ้ าเล็กๆ เกาะอยู่รอบๆ แก้ว ละอองน ้ าเหล่าน้ีเกิดจาก
อากาศท่ีอยู่รอบแกว้มีอุณหภูมิลดต ่าลงจนเกิดการอ่ิมตวัของอากาศ ไม่สามารถเก็บไอน ้ าไดม้ากกวา่น้ี 
ไอน ้ าจึงควบแน่นเปล่ียนสถานะเป็นหยดน ้ าในวนัท่ีมีอากาศหนาว เม่ือเราหายใจออกจะมีควนัสีขาว ซ่ึง
เป็นละอองน ้ าเล็กๆ เกิดจากอากาศอบอุ่นภายในร่างกายปะทะกบัอากาศเยน็ภายนอก ท าให้ไอน ้ าซ่ึง
ออกมาพร้อมกบัอากาศภายในร่างกาย ควบแน่นกลายเป็นหยดน ้าเล็กๆ มองเห็นเป็นควนัสีขาว กาตม้น ้ า
เดือดพ่นควนัสีขาวออกจากพวยกา ควนัสีขาวนั้นคือหยดน ้ าเล็กๆ ซ่ึงเกิดจากอากาศร้อนภายในกาพุ่ง
ออกมาปะทะอากาศเยน็ภายนอกแลว้เกิดการอ่ิมตวั ควบแน่นเป็นละอองน ้าเล็กๆ ท าให้เรามองเห็น เม่ือ
เราอยูใ่นรถปิดแอร์เวลาฝนตก กระจกดา้นในรถเป็นฝ้า เน่ืองจากอากาศในรถมีอุณหภูมิสูงกวา่อากาศ
ภายนอก จึงควบแน่นเป็นละออกน ้ าเล็กๆ เกาะท่ีดา้นในของกระจก หลงัฝนตกใหม่ๆ จะมีหมอกสีขาว
ลอยอยู่เหนือผิวถนน เน่ืองจากอากาศเยน็ดา้นบนกระทบกบัอากาศร้อนเหนือพื้นผิวซ่ึงก าลงัคายความ
ร้อน จึงควบแน่นกลายเป็นละอองน ้า 

 

 

 

 

 

                                 ภาพที ่2-16  สลิงไซโครมิเตอร์ (Sling psychrometer) 

                                 ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 
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         การวัดความ ช้ืนสัมพัทธ์ใช้ เค ร่ืองมือท่ี เรียกว่า “ไฮโกรมิ เตอร์” (Hygrometer) ซ่ึ งมีอยู่
หลายหลากชนิด มีทั้งท าดว้ยกระเปาะเทอร์มอมิเตอร์และเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไฮโกรมิเตอร์ซ่ึง
สามารถท าไดเ้องและมีความน่าเช่ือถือเรียกวา่ “สลิงไซโครมิเตอร์” (Sling psychrometer) ประกอบดว้ย
เทอร์มอมิเตอร์จ านวน 2 อนัวางคู่กนั โดยมีเทอร์มอมิเตอร์อนัหน่ึงมีผา้ชุบน ้ าหุ้มกระเปาะไว ้เรียกว่า 
“กระเปาะเปียก” (Wet bulb) ส่วนกระเปาะเทอร์มอมิเตอร์อีกอันหน่ึงไม่ได้หุ้มอะไรไว้ เรียกว่า 
“กระเปาะแห้ง” (Dry bulb) เม่ือหมุนสลิงไซโครมิเตอร์จบัเวลา 3 นาที เพื่อควบคุมอตัราการระเหย แลว้
อ่านค่าแตกต่างของอุณหภูมิกระเปาะทั้งสองบนตารางเปรียบเทียบ ก็จะไดค้่าความช้ืนสัมพทัธ์คิดเป็น
ร้อยละ (%) 

 2.8  เสถียรภาพอากาศ 

                      พื้นผิวโลกไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตย ์ท าให้อากาศซ่ึงอยู่บนพื้นผิวมีอุณหภูมิสูงข้ึน
และลอยตวัสูงข้ึน เม่ือกลุ่มอากาศร้อนยกตวั ปริมาตรจะเพิ่มข้ึนเน่ืองจากความกดอากาศนอ้ยลง มีผลท า
ให้อุณหภูมิลดลงดว้ยอตัรา 10°C ต่อ 1,000 เมตร จนกระทัง่กลุ่มอากาศมีอุณหภูมิเท่ากบัส่ิงแวดลอ้มก็
จะหยุดลอยตัวและเม่ือกลุ่มอากาศมีอุณหภูมิต ่ากว่าส่ิงแวดล้อมก็จะจมตัวลงและมีปริมาตรลดลง 
เน่ืองจากความกดอากาศท่ีเพิ่มข้ึนและส่งผลท าใหอุ้ณหภูมิสูงข้ึนดว้ย ดงัภาพท่ี 2-17 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ภาพที ่2-17  เสถียรภาพของอากาศ 

                                  ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 
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         เม่ือกลุ่มอากาศยกตวัถึงระดบัการควบแน่น อากาศจะอ่ิมตวัดว้ยไอน ้า เน่ืองจากอุณหภูมิลดต ่า
จนถึงจุดน ้าคา้ง หากอุณหภูมิยงัคงลดต ่าไปอีก ไอน ้าในอากาศจะควบแน่นเปล่ียนสถานะเป็นหยดน ้า
ขนาดเล็ก (ซ่ึงก็คือเมฆท่ีเรามองเห็น) และคายความร้อนแฝงออกมา ท าให้อตัราการลดลงของอุณหภูมิ
เหลือ 5°C ต่อ 1,000 เมตร ดงัภาพท่ี 2-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่2-18  การควบแน่นเน่ืองจากการยกตวัของอากาศ 

                               ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

         จะเห็นไดว้า่ เมฆ เกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีการยกตวัของอากาศเท่านั้น กลไกท่ีท าให้เกิดการยกตวั
ของอากาศในแนวด่ิงมี 4 กระบวนการ ดังน้ี สภาพภูมิประเทศ เม่ือกระแสลมปะทะภูเขา อากาศถูก
บงัคบัให้ลอยสูงข้ึนจนถึงระดบัควบแน่นก็จะกลัน่ตวัเป็นหยดน ้า ดงัจะเห็นไดว้า่บนยอดเขาสูงมกัมีเมฆ
ปกคลุมอยู่ บริเวณยอดเขาจึงมีความชุ่มช้ืนและอุดมไปด้วยป่าไม ้กระแสลมพดัผ่านขา้มยอดเขาเป็น
อากาศแห้งท่ีสูญเสียไอน ้ าจะจมตวัลงและมีอุณหภูมิสูงข้ึน ภูมิอากาศบริเวณหลงัภูเขาจึงเป็นเขตท่ีแห้ง
แลง้ เรียกวา่ “เขตเงาฝน” (Rain shadow) 
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                                              ภาพที ่2-19  อากาศยกตวัเน่ืองจากสภาพภูมิประเทศ 

                                               ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

แนวปะทะ อากาศร้อนมีความหนาแน่นต ่ากว่าอากาศเยน็ เม่ืออากาศร้อนปะทะกบัอากาศเยน็ 
อากาศร้อนจะยกตวัข้ึนและอุณหภูมิลดต ่าลงจนถึงระดบัควบแน่น ท าให้เกิดเมฆและฝน ดงัท่ีเรามกัจะ
ได้ยินข่าวพยากรณ์อากาศว่าล่ิมความกดอากาศสูง (อากาศเย็น) ปะทะกับหย่อมความกดอากาศต ่า 
(อากาศร้อน) ท าใหเ้กิดพายฝุน 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่2-20  อากาศยกตวัเน่ืองจากแนวปะทะอากาศ 

                                                ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 
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 อากาศบีบตวั เม่ือกระแสลมพดัมาปะทะกนั อากาศจะยกตวัข้ึน ท าให้อุณหภูมิลดต ่าลงจนเกิด
อากาศอ่ิมตวั ไอน ้าในอากาศควบแน่นเป็นหยดน ้าในกอ้นเมฆ 

 

 

 

 

 

                                                  ภาพที ่2-21  อากาศยกตวัเน่ืองจากอากาศบีบตวั 

                                                  ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

 การพาความร้อน พื้นผิวของโลกมีความแตกต่างกนั จึงมีการดูดกลืนและคายความร้อนไม่
เท่ากนั ซ่ึงมีผลท าให้กลุ่มอากาศท่ีลอยอยูเ่หนือบริเวณมีอุณหภูมิแตกต่างกนัไปดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในช่วงฤดูร้อน (ตวัอยา่งเช่น กลุ่มอากาศท่ีลอยอยู่เหนือพื้นคอนกรีตจะมีอุณหภูมิสูงกวา่กลุ่มอากาศท่ี
ลอยอยูเ่หนือพื้นหญา้) กลุ่มอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่อากาศในบริเวณโดยรอบจึง
ลอยตวัสูงข้ึน  ดงัจะสังเกตเห็นว่า ในวนัท่ีมีอากาศร้อนนกเหยี่ยวสามารถลอยตวัอยูเ่ฉยๆ โดยไม่ตอ้ง
ขยบัปีกเลย 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่2-22  อากาศยกตวัเน่ืองจากการพาความร้อน 

                                                     ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 
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         เม่ือกลุ่มอากาศยกตวั ปริมาตรจะเพิ่มข้ึนและอุณหภูมิลดต ่าลง ถา้กลุ่มอากาศมีอุณหภูมิต ่ากว่า
สภาวะแวดลอ้ม มนัจะจมตวักลบัสู่ท่ีเดิม เน่ืองจากมีความหนาแน่นมากกวา่อากาศโดยรอบ  เม่ือกลุ่ม
อากาศยกตวัสูงจนเหนือระดบัควบแน่น จะเกิดเมฆในแนวราบและไม่สามารถยกตวัต่อไปไดอี้ก เรา
เรียกสภาวะเช่นน้ีว่า “อากาศมีเสถียรภาพ” (Stable air)  ซ่ึงมกัเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีมีอุณหภูมิต ่า เช่น 
เวลาเช้า แต่ในวนัท่ีมีอากาศร้อน กลุ่มอากาศจะยกตวัข้ึนอย่างรวดเร็ว แม้จะมีความสูงเหนือระดับ
ควบแน่นข้ึนไปแลว้ก็ตาม กลุ่มอากาศก็ยงัมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศโดยรอบ จึงลอยตวัสูงข้ึนไปอีก ท า
ใหเ้กิดเมฆก่อตวัในแนวตั้ง เช่น เมฆคิวมูลสัและเมฆคิวมูโลนิมบสั เราเรียกสภาวะเช่นน้ีวา่ “อากาศไม่มี
เสถียรภาพ” (Unstable air) อากาศไม่มีเสถียรภาพมกัเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีมีอุณหภูมิสูง เช่น เวลาบ่าย
ของฤดูร้อน 

 

 

 

 

 

                                       

                                       

                               ภาพที ่2-23  เสถียรภาพของอากาศ 

                               ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

        หมายเหตุ:  
 การท่ีเราเห็นฐานของเมฆแบนเรียบเป็นระดบัเดียวกนั เป็นเพราะวา่เม่ือกลุ่มอากาศ (กอ้นเมฆ) 
จมตวัลงต ่ากวา่ระดบัควบแน่น อากาศดา้นล่างมีอุณหภูมิสูงกวา่จุดน ้ าคา้งและยงัไม่อ่ิมตวั ละอองน ้ าท่ี
หล่นลงมาจึงระเหยเปล่ียนในสถานะเป็นแก๊ส (ไอน ้ า) เราจึงมองไม่เห็น  ซ่ึงอาจกล่าวอีกอยา่งว่าฐาน
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ของเมฆถูกตดัดว้ยความร้อนของอากาศด้านล่าง ความช้ืนสัมพทัธ์ในเมฆเป็นร้อยละ 100 จึงเกิดการ
ควบแน่น แต่ความช้ืนสัมพทัธ์ใตฐ้านเมฆไม่ถึงร้อยละ 100 จึงไม่มีการควบแน่น 

 

2.8.1  แกนควบแน่น 

                                อากาศเยน็มีความสามารถเก็บไอน ้ าไดน้อ้ยกวา่อากาศร้อน เม่ืออุณหภูมิของอากาศ
ลดลงจนถึงจุดน ้าคา้ง อากาศจะอ่ิมตวัและไม่สามารถเก็บไอน ้ าไดม้ากกวา่น้ี หากอุณหภูมิยงัคงลดต ่าไป
อีก ไอน ้ าจะควบแน่นเปล่ียนสถานะเป็นของเหลว อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจยัทางดา้นอุณหภูมิและ
ความกดอากาศแล้ว การควบแน่นของไอน ้ ายงัจ  าเป็นต้องมี “พื้นผิว” ให้หยดน ้ า (Droplet) เกาะตัว  
ยกตวัอยา่ง เม่ืออุณหภูมิของอากาศบนพื้นผิวลดต ่ากวา่จุดน ้ าคา้ง ไอน ้ าในอากาศจะควบแน่นเป็นหยด
น ้าเล็กๆ เกาะบนใบไมใ้บหญา้เหนือพื้นดิน บนอากาศก็เช่นกนั ไอน ้ าตอ้งการอนุภาคเล็กๆ ท่ีแขวนลอย
อยูใ่นอากาศเป็น “แกนควบแน่น” (Condensation nuclei) แกนควบแน่นเป็นวสัดุท่ีมีคุณสมบติัในการ
ดูดซับน ้ า (Hygroscopic) ได้แก่ ฝุ่ น ควนั เกสรดอกไม้ ไอเกลือ เป็นตน้ ซ่ึงมีขนาดประมาณ 0.0002 
มิลลิเมตร ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 2-24 หากปราศจากแกนควบแน่นแลว้ ไอน ้ าบริสุทธ์ิไม่สามารถควบแน่น
เป็นของเหลวได ้แมว้า่จะมีความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 100 ก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ภาพที ่2-24  แกนควบแน่น ละอองน ้าในเมฆและหยดน ้าฝน 

                                       ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 



92 

 

        หยดน ้ าหรือละอองน ้ าในกอ้นเมฆ (Cloud droplet) ท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกมีขนาดเพียง 0.02 มิลลิเมตร 
(เล็กกวา่เส้นผา่นศูนยก์ลางของเส้นผมซ่ึงมีขนาด 0.075 มิลลิเมตร) ละอองน ้ าขนาดเล็กตกลงอยา่งชา้ๆ 
ดว้ยแรงตา้นของอากาศ และระเหยกลบัเป็นไอน ้ าเม่ืออยูใ่ตร้ะดบัควบแน่นลงมา ไม่ทนัตกถึงพื้นโลก 
อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีมีกลุ่มอากาศยกตวัอยา่งรุนแรง หยดน ้าเหล่าน้ีสามารถรวมตวักนัภายในกอ้นเมฆ 
จนมีขนาดใหญ่ประมาณ 0.05 มิลลิเมตร ถา้หยดน ้ามีขนาด 2 มิลลิเมตร มนัจะมีน ้าหนกัมากกวา่แรงพยุง
ของอากาศ และตกลงมาดว้ยแรงโนม้ถ่วงของโลกสู่พื้นดินกลายเป็นฝน 

 

2.8.1.1 ปัจจยัท่ีเป็นแกนควบแน่น  
1) ใบไมใ้บหญา้  

                                          ก่อนรุ่งเช้าเป็นช่วงเวลาท่ีพื้นผิวโลกคายความร้อนออกมาในรูปของการแผ่
รังสีอินฟราเรด จนกระทัง่อุณหภูมิลดต ่าลงกว่าจุดน ้ าคา้ง (Dew point) ไอน ้ าในอากาศซ่ึงอยู่รอบๆ จึง
ควบแน่นเป็นหยดน ้ าค้าง (Dew) เกาะอยู่ตามใบไม้ใบหญ้ามากกว่าพื้นดินหรือพื้นคอนกรีต  ทั้ งน้ี
เน่ืองจากขนและก่ิงก้านของใบไม้ใบหญ้าท าหน้าท่ีเป็นแกนควบแน่น ดงัในภาพท่ี 2-25 เหตุผลอีก
ประการหน่ึงซ่ึงท าให้น ้ าคา้งมกัเกิดข้ึนบนใบไมใ้บหญา้ก็คือใบของพืชคายไอน ้ าออกมา ท าให้อากาศ
บริเวณนั้นมีความช้ืนสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่2-25  น ้าคา้งบนก่ิงหญา้  
                                              ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 
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 2.9  ละอองอากาศ (Aerosols)  

                      เป็นช่ือเรียกรวมๆ ของอนุภาคเล็กท่ีแขวนลอยในอากาศ เช่น ฝุ่ น เกษรดอกไม ้ไอเกลือ
ทะเล เขม่าควนั เป็นตน้ ละอองอากาศมีอิทธิพลต่อสภาพลมฟ้าอากาศและระบบภูมิอากาศเป็นอยา่งมาก 
เน่ืองจากละอองอากาศเปรียบเสมือนเป็นแผ่นกรองแสงอาทิตย ์ท าให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกลดลง และ
ละอองอากาศท าหน้าท่ีเป็นแกนควบแน่นให้กับไอน ้ าในอากาศ  ไดเมทิลซัลไฟด์ (Dimethylsulfide 

หรือ DMS) เป็นละอองอากาศซ่ึงเกิดจากแพลงตอนพืชและสาหร่ายบางชนิดย่อยสลายธาตุอาหารใน
มหาสมุทรแล้วปล่อยไดเมทิลซัลไฟด์ (DMS) สู่บรรยากาศ หากปราศจากส่ิงมีชีวิตเล็กๆ เหล่าน้ี  
ปริมาณน ้าฝนท่ีตกบนโลกจะลดลง 

 

ไฟป่าและภูเขาไฟระเบิด  
           การเกิดไฟป่าและภูเขาไฟระเบิด (รวมทั้งระเบิดปรมาณู) ท าให้อากาศบนพื้นผิวมีอุณหภูมิสูง 
และปลดปล่อยละอองอากาศจ านวนมหาศาลข้ึนสู่บรรยากาศ  เม่ือไอน ้ าในอากาศร้อนลอยตวัข้ึนไป
กระทบอากาศเยน็ท่ีอยู่เบ้ืองบน ก็จะเปล่ียนสถานะเป็นของเหลว โดยใชล้ะอองอากาศเหล่าน้ีเป็นแกน
ควบแน่น เกิดเป็นหยดน ้าฝนตกลงมาภายหลงัปรากฏการณ์เหล่าน้ีทุกคร้ังไป  
 

2.9.1  คอนเทรล (Contrail)  

                                 เป็นเมฆท่ีสร้างข้ึนโดยฝีมือมนุษย ์เม่ือเคร่ืองบินไอพ่นบินอยู่ในระดับสูงเหนือ
ระดบัควบแน่น ไอน ้ าซ่ึงอยู่ในอากาศร้อนท่ีพ่นออกมาจากเคร่ืองยนต์ปะทะเขา้กบัอากาศเย็นซ่ึงอยู่
ภายนอก เกิดการควบแน่นเป็นหยดน ้ า โดยการจบัตวักบัเขม่าควนัจากเคร่ืองยนต์ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นแกน
ควบแน่น เราจึงมองเห็นละอองน ้าเป็นเส้นสีขาวถูกพน่ออกมาทางทา้ยของเคร่ืองยนตเ์ป็นทางยาว ดงัใน
ภาพท่ี 2-26 
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 ภาพที ่2-26  คอนเทรล ซ่ึงเกิดข้ึนจากไอพน่เคร่ืองบิน 

                                            ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

2.9.2  ฝนเทียมและบั้งไฟอีสาน   
                                ในการสร้างฝนเทียม เคร่ืองบินโปรยสารเคมี “ซิลเวอร์ไอโอไดด์” (Silver Iodide) 
ในอากาศท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์สูง เพื่อท าหน้าท่ีเป็นแกนควบแน่น ให้ไอน ้ าในอากาศมาจบัตวัและ
ควบแน่นเป็นหยดน ้ าและกอ้นเมฆ ประเพณีแห่นางแมวยงิบั้งไฟของภาคอีสานก็เช่นกนั เป็นภูมิปัญญา
ชาวบา้น ซ่ึงพยายามจะเพิ่มโอกาสให้เกิดฝนตก โดยการปล่อยเขม่าควนัซ่ึงเกิดจากการเผาไหมดิ้นปืน
ในอากาศ เพื่อสร้างเป็นแกนควบแน่นใหแ้ก่ไอน ้าในอากาศ 

2.9.3  เมฆ 

                                เมฆ (Cloud) คือ กลุ่มของละอองน ้ าขนาดเล็ก ซ่ึงเกิดจากการควบแน่นของหยดน ้ า
ในอากาศ แต่เมฆชั้นสูงซ่ึงมีอุณหภูมิต ่ากวา่จุดเยอืกแข็งจะเป็นกลุ่มของผลึกน ้ าแข็งขนาดเล็ก  โดยปกติ
น ้ าบริสุทธ์ิและไอน ้ าโปร่งแสงจนไม่สามารถมองเห็นได ้ แต่หยดน ้ าและผลึกน ้ าแข็งมีพื้นผิว (Surface) 

ซ่ึงสะทอ้นแสงท าให้เราสามารถมองเห็นเป็นกอ้นสีขาวและในบางคร้ังมุมตกกระทบของแสงและเงา
จากเมฆชั้นบนหรือเมฆท่ีอยู่ขา้งเคียง นอกจากนั้นความหนาแน่นของหยดน ้ าในกอ้นเมฆก็อาจท าให้
มองเห็นเมฆเป็นสีเทา  
         ในธรรมชาติ เมฆเกิดข้ึนโดยมีรูปร่าง 2 ลกัษณะคือ เมฆกอ้นและเมฆแผน่  เมฆกอ้นเรียกวา่ “เมฆ
คิวมูลสั” (Cumulus) และเมฆแผ่นเรียกว่า “เมฆสตราตสั” (Stratus) หากเมฆกอ้นลอยชิดติดกนั เราน า
ช่ือทั้งสองมาต่อกนัเรียกว่า “เมฆสตราโตคิวมูลสั” (Stratocumulus)  ในกรณีท่ีเป็นเมฆฝนจะเพิ่มค าว่า 
“นิมโบ” หรือ “นิมบสั” ซ่ึงแปลว่า “ฝน” เขา้ไป  โดยเรียกเมฆก้อนท่ีท าให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองว่า 

http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure/
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“เมฆคิวมูโลนิมบสั” (Cumulonimbus) และเรียกเมฆแผน่ท่ีมีฝนตกปรอยๆ อยา่งสงบวา่ “เมฆนิมโบสต
ราตสั” (Nimbostratus)  
        นกัอุตุนิยมวทิยาแบ่งเมฆออกเป็น 3 ระดบั คือ เมฆชั้นต ่า เมฆชั้นกลางและเมฆชั้นสูง ดงัท่ีแสดงใน
ภาพท่ี 2-28 

 

 เมฆช้ันต ่า อยูสู่งจากพื้นดินไม่เกิน 2 กิโลเมตร มี 5 ชนิด ไดแ้ก่ เมฆสตราตสั เมฆคิวมูลสั เมฆ
สตราโตคิวมูลสั เมฆนิมโบสตราตสั และเมฆคิวมูโลนิมบสั ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  
หมายเหตุ:  
 นกัอุตุนิยมวทิยาถือวา่เมฆคิวมูลสัและเมฆคิวมูโลนิมบสัเป็นเมฆก่อตวัในแนวด่ิง ซ่ึงมีฐานเมฆ
อยูใ่นระดบัเมฆชั้นต ่า แต่ยอดเมฆอาจอยูใ่นระดบัของเมฆขั้นกลางและชั้นสูง  
 

 เมฆช้ันกลาง เกิดข้ึนท่ีระดบัสูง 2-6 กิโลเมตร ในการเรียกช่ือจะเติมค าว่า “อลัโต” ซ่ึงแปลว่า 
“ชั้นกลาง” ไวข้า้งหน้า เช่น เมฆแผ่นชั้นกลางเรียกว่า “เมฆอลัโตสตราตสั” (Altostratus)  เมฆกอ้นชั้น
กลางคือ “เมฆอลัโตคิวมูลสั” (Altocumulus)   
ข้อสังเกตุ:  
 เมฆชั้นกลางมีความหนาแน่นพอท่ีจะบดบงัดวงอาทิตย ์ท าใหเ้กิดเงา บางคร้ังมองเห็นเป็นสีเทา  
 

 เมฆช้ันสูง เกิดข้ึนท่ีระดบัความสูงมากกวา่ 6 กิโลเมตร  ในการเรียกช่ือจะเติมค าวา่ “เซอโร” ซ่ึง
แปลวา่ “ชั้นสูง” ไวข้า้งหนา้ เช่น เมฆแผน่ชั้นสูงเรียกวา่ “เมฆเซอโรสตราตสั” (Cirrostratus) เมฆกอ้น
ชั้นสูงเรียกวา่ “เมฆเซอโรคิวมูลสั” (Cirrocumulus) นอกจากนั้นยงัมีเมฆชั้นสูงท่ีมีรูปร่างเหมือนขนนก 
เรียกวา่ “เมฆเซอรัส” (Cirrus)  
ข้อสังเกตุ:  
 เน่ืองจากอากาศขา้งบนบางมาก เมฆชั้นสูงไม่มีความหนาแน่นมากพอท่ีจะบดบงัดวงอาทิตย ์จึง
มองเห็นเป็นสีขาวเท่านั้น  
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                                            ภาพที ่2-27  ผงัแสดงการเรียกช่ือเมฆ 

                                            ทีม่า: http://www.thaiglider.com/th/story/29-cloud.html 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2-28  แผนท่ีเมฆ 

                                       ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 
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                                      ภาพที่ 2-29  การเรียกช่ือแผนท่ีเมฆ 

                                      ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

ตัวอย่างภาพเมฆแต่ละชนิด 

 

        เมฆช้ันสูง (High Cloud) เกิดข้ึนท่ีระดบัสูงมากกวา่ 6 กิโลเมตร 

 

ภาพที่ 2-30  เมฆเซอโรคิวมูลัส (Cirrocumulus) 

เมฆสีขาว เป็นผลึกน ้ าแขง็ มีลกัษณะเป็นร้ิวคล่ืน
เล็กๆ มกัเกิดข้ึนปกคลุมทอ้งฟ้าบริเวณกวา้ง 

http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/cloud/Cc_s.jpg?attredirects=0
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ภาพที่ 2-31  เมฆเซอโรสตราตัส (Cirrostratus) 

เมฆแผ่นบาง สีขาว เป็นผลึกน ้ าแข็ง ปกคลุม
ท้ อ ง ฟ้ า เป็ น บ ริ เวณ ก ว้า ง  โป ร่ งแ ส ง ต่ อ
แสงอาทิตย์ บางคร้ังหักเหแสง ท าให้เกิดดวง
อาทิตยท์รงกลด และดวงจนัทร์ทรงกลดเป็นรูป
วงกลม สีคลา้ยรุ้ง 

 

ภาพที ่2-32 เมฆเซอรัส (Cirrus) 

เมฆร้ิว สีขาว รูปร่างคลา้ยขนนก เป็นผลึก
น ้าแขง็ มกัเกิดข้ึนในวนัท่ีมีอากาศดี ทอ้งฟ้าเป็น
สีฟ้าเขม้  

         

เมฆช้ันกลาง (Middle Cloud) เกิดข้ึนท่ีระดบัสูง 2-6 กิโลเมตร 

 

ภาพที่  2-33 เมฆอัลโตคิวมูลัส  (Altocumulus) 

เมฆกอ้น สีขาว มีลกัษณะคลา้ยฝูงแกะ ลอยเป็น
แพ มีช่องวา่งระหวา่งกอ้นเล็กนอ้ย 

http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/cloud/Cs_s.jpg?attredirects=0
http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/cloud/Ci_s.jpg?attredirects=0
http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/cloud/Ac_s.jpg?attredirects=0
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ภาพที่  2-34 เมฆอัลโตสตราตัส  (Altostratus) 

เมฆแผ่นหนา ส่วนมากมกัมีสีเทา เน่ืองจากบัง
แสงดวงอาทิตย ์ไม่ให้ลอดผ่านและเกิดข้ึนปก
คลุมท้องฟ้าเป็นบริเวณกวา้งมากหรือปกคลุม
ทอ้งฟ้าทั้งหมด 

 

 

เมฆช้ันต ่า (Low Cloud) เกิดข้ึนท่ีระดบัต ่ากวา่ 2 กิโลเมตร 

 

ภาพ ที่  2-35 เม ฆ สตราตั ส  (Stratus) 

เมฆแผน่บาง ลอยสูงเหนือพื้นไม่มากนกั 
เช่น ลอยปกคลุมยอดเขา  มกัเกิดข้ึนตอน
เช้าหรือหลังฝนตก บางคร้ังลอยต ่ ามี
ลกัษณะคลา้ยหมอก 

 

ภาพที ่2-36 เมฆสตราโต
คิวมูลสั (Stratocumulus) 

เมฆกอ้น ลอยติดกนัเป็นแพ ไม่มีรูปทรง
ท่ีชดัเจน มีช่องวา่งระหวา่งกอ้นเพียง
เล็กนอ้ย มกัเกิดข้ึนเวลาท่ีอากาศไม่ดี
และมีสีเทา เน่ืองจากลอยอยูใ่นเงาของ
เมฆชั้นบน 

http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/cloud/As_s.jpg?attredirects=0
http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/cloud/St_s.jpg?attredirects=0
http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/cloud/Sc_s.jpg?attredirects=0
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ภาพที ่2-37 เมฆนิมโบสต
ราตัส (Nimbostratus)  

เมฆแผน่สีเทา เกิดข้ึนเวลาท่ีอากาศมี
เสถียรภาพท าใหเ้กิดฝนพร าๆ ฝนผา่น
หรือฝนตกแดดออกไม่มีพายฝุนฟ้า
คะนอง ฟ้าร้องฟ้าผา่มกัปรากฏใหเ้ห็น
สายฝนตกลงมาจากฐานเมฆ 

 

เมฆก่อตัวในแนวตั้ง (Clouds of Vertical Development)  

ภาพที ่2-38 เมฆคิวมูลสั (Cumulus) 

เมฆกอ้นปุกปุย สีขาวเป็นรูปกะหล ่า ก่อตวัในแนวตั้ง เกิดข้ึนจาก
อากาศไม่มีเสถียรภาพ ฐานเมฆเป็นสีเทาเน่ืองจากมีความหนามาก
พอท่ีจะบดบงัแสง จนท าให้เกิดเงา มกัปรากฏใหเ้ห็นเวลาอากาศดี  

ทอ้งฟ้าเป็นสีฟ้าเขม้ 

ภาพที ่2-39 เมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) 

เมฆก่อตวัในแนวตั้ง พฒันามาจากเมฆคิวมูลสั  มีขนาดใหญ่มาก ปก
คลุมพื้นท่ีครอบคลุมทั้งจงัหวดั ท าใหเ้กิดพายฝุนฟ้าคะนอง หาก
กระแสลมชั้นบนพดัแรง ก็จะท าใหย้อดเมฆรูปกะหล ่า กลายเป็นรูป
ทัง่ตีเหล็ก ต่อยอดออกมาเป็นเมฆเซอโรสตราตสั หรือเมฆเซอรัส 

 

2.9.4  หมอก 

http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/cloud/Ns_s.jpg?attredirects=0
http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/cloud/Cu_s.jpg?attredirects=0
http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/cloud/Cb_s.jpg?attredirects=0
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                                หมอก (Fog) เกิดจากไอน ้ าเปล่ียนสถานะควบแน่นเป็นหยดน ้ าเล็กๆ เช่นเดียวกบั
เมฆ  เมฆเกิดจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ เน่ืองจากการยกตวัของกลุ่มอากาศ แต่หมอกเกิดข้ึนจาก
ความเยน็ของพื้นผิวหรือการเพิ่มปริมาณไอน ้ าในอากาศ หมอกสามารถเกิดข้ึนจากสาเหตุหลายประการ 
ตวัอยา่งดงัน้ี 

 ในวนัท่ีมีอากาศช้ืนและทอ้งฟ้าใส พอตกกลางคืนพื้นดินจะเยน็ตวัอยา่งรวดเร็ว ท าให้ไอน ้ าใน
อากาศท่ีอยู่เหนือพื้นดินควบแน่นเป็นหยดน ้ า หมอกซ่ึงเกิดข้ึนโดยวิธีน้ีมีอุณหภูมิต ่าและมีความ
หนาแน่นสูง เคล่ือนตวัลงสู่ท่ีต ่าและมีอยูอ่ยา่งหนาแน่นในหุบเหว ตวัอยา่งเช่น ทะเลหมอก ดงัภาพท่ี 2-

40 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ภาพที ่2-40  ทะเลหมอก 

                                ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

 เม่ือมวลอากาศอุ่นท่ีมีความช้ืนสูงปะทะกบัพื้นผิวท่ีมีความหนาวเยน็ เช่น ผิวน ้ าในทะเลสาบ 
อากาศจะควบแน่นกลายเป็นหยดน ้ า (ลักษณะเช่นเดียวกับหยดน ้ าซ่ึงเกาะอยู่รอบแก้วน ้ าแข็ง) เรา
มองเห็นเป็นควนัสีขาวลอยข้ึนเหนือพื้นน ้ า   เม่ืออากาศร้อนซ่ึงมีความช้ืนสูง ปะทะกบัอากาศเยน็ซ่ึงอยู่
ขา้งบน แลว้ควบแน่นเป็นหยดน ้ า เช่น เวลาหลงัฝนตก ไอน ้ าท่ีระเหยข้ึนจากพื้นถนนซ่ึงร้อน ปะทะกบั
อากาศเยน็ซ่ึงอยูข่า้งบน แลว้ควบแน่นกลายเป็นหมอก (ลกัษณะเช่นเดียวกบัการควบแน่นของไอน ้ าจาก
ลมหายใจปะทะกบัอากาศเยน็ของฤดูหนาว) เรามองเห็นเป็นควนัสีขาวลอยข้ึนจากพื้นถนน  
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2.9.4.1  ขอ้แตกต่างระหวา่งหมอกกบัละอองอากาศ  
                                           หมอกเป็นปรากฎการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนจากไอน ้ าควบแน่นเป็นหยดน ้ าในลกัษณะ
เดียวกบัเมฆ  แตกต่างจากละอองอากาศ (Aerosols) ซ่ึงเป็นมวลอนุภาคขนาดเล็กท่ีแขวนลอยในอากาศ 
เช่น ฝุ่ น เกษรดอกไม้ ไอเกลือทะเล เขม่าควนั  ละอองอากาศทุกชนิดมีสถานะเป็นของแข็ง ซ่ึงไม่
เก่ียวขอ้งกบัการควบแน่นของน ้ า  แต่ละอองอากาศท าให้เกิดปรากฎการณ์ทางแสง ซ่ึงมองเห็นเป็นฝ้า
บางๆ คลา้ยหมอกแต่มีสีคล ้าสกปรก ตวัอยา่งปรากฎการณ์ของละอองอากาศท่ีควรรู้จกั ไดแ้ก่  

 1) หมอกแดด (Haze) เป็นฝุ่ นละอองท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าหลัว คือ 
แสงอาทิตยส่์องสว่างไม่เต็มท่ี เน่ืองจากมีอนุภาคฝุ่ นในบรรยากาศเป็นอุปสรรคขวางกั้นทางเดินของ
แสง หมอกแดดมกัเกิดข้ึนในวนัท่ีมีอุณหภูมิสูงและมีความกดอากาศต ่า อากาศร้อนเหนือพื้นดินยกตวั 
พาใหฝุ้่ นและอนุภาคบนพื้นดินลอยข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศ ดงัในภาพท่ี 2-41 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่2-41  หมอกแดด ซ่ึงเกิดจากละอองอากาศ 

                     ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

 หมอกควนั (Smog) เป็นมลภาวะซ่ึงเกิดจากการสันดาปเช้ือเพลิงฟอสซิลในเคร่ืองจกัรกลและ
โรงงาน  มกัเกิดข้ึนในเมืองใหญ่ท่ีมีการจราจรหนาแน่น เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่  และนิคมอุต
สากรรมต่างๆ รวมทั้งการเผาป่าและพื้นท่ีเกษตรกรรม  ค าว่า Smog เกิดจากการน าค าว่า "Smoke" ซ่ึง
แปลวา่ควนั และค าวา่ "Fog" ซ่ึงแปลวา่หมอก มาเรียงผสมกนั 

http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure/
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                                ภาพที ่2-42  หมอกควนัซ่ึงเกิดข้ึนจากโรงงาน 

                                ท่ีมา: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

2.9.5  หยาดน ้าฟ้า 
                                หยาดน ้ าฟ้า (Precipitation) เป็นช่ือเรียกรวมของหยดน ้ าและน ้ าแข็ง ท่ีเกิดจาการ
ควบแน่นของไอน ้าแลว้ตกลงมาสู่พื้น เช่น ฝน ลูกเห็บ หิมะ เป็นตน้ หยาดน ้ าฟ้าแตกต่างจากจากหยดน ้ า
หรือละอองน ้ าในกอ้นเมฆ (Cloud droplets) ตรงท่ีหยาดน ้ าตอ้งมีขนาดใหญ่และมีน ้ าหนกัมากพอท่ีจะ
ชนะแรงตา้นอากาศและตกสู่พื้นโลกไดโ้ดยไม่ระเหยเป็นไอน ้ าเสียก่อน  ฉะนั้นกระบวนการเกิดหยาด
น ้ าฟ้าจึงมีความสลบัซับซ้อนมากกว่ากระบวนการควบแน่นท่ีท าให้เกิดเมฆ  หยาดน ้ าฟ้าท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทย ไดแ้ก่  

1) ละอองหมอก (Mist) เป็นหยดน ้ าขนาด 0.005 – 0.05 มิลลิเมตร เกิดจากเมฆสต
ราตสั ท าใหเ้รารู้สึกช้ืนเม่ือเดินผา่น มกัพบบนยอดเขาสูง  

2) ฝนละออง (Drizzle) เป็นหยดน ้ าขนาดเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตร เกิดจากเมฆสต
ราตสั พบเห็นบ่อยบนยอดเขาสูง ตกต่อเน่ืองเป็นเวลานานหลายชัว่โมง 

3) ฝน (Rain) เป็นหยดน ้ ามีขนาดประมาณ 0.5 – 5 มิลลิเมตร ฝนส่วนใหญ่ตกลงมา
จากเมฆนิมโบสตราตสั และเมฆคิวมูโลนิมบสั  
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4) หิมะ (Snow) เป็นผลึกน ้ าแข็งขนาดประมาณ 1 – 20 มิลลิเมตร ซ่ึงเกิดจากไอน ้ า
จากน ้าเยน็ยิง่ยวด ระเหิดกลบัเป็นผลึกน ้าแขง็แลว้ตกลงมา (เคยมีหิมะตกท่ีจงัหวดัเชียงราย ในปีท่ีอากาศ
หนาวเยน็มาก) 
 ลูกเห็บ (Hail) เป็นกอ้นน ้าแข็งขนาดใหญ่กวา่ 5 เซนติเมตร เกิดข้ึนจากกระแสในอากาศแนวด่ิง
ภายในเมฆคิวมูโลนิมบสั พดัใหผ้ลึกน ้าแขง็สะสมตวัจนมีขนาดใหญ่และตกลงมา  
        ในกอ้นเมฆทัว่ไป หยดน ้ าเล็กๆ มีขนาดเท่ากนัและตกลงมาอยา่งช้าๆ ดว้ยความเร็วเดียวกนั หยด
น ้ าเหล่านั้นจึงไม่มีโอกาสท่ีจะชนหรือรวมตวักันให้มีขนาดใหญ่ข้ึนได้เลย แต่ภายในเมฆก่อตวัใน
แนวตั้ง เช่น เมฆคิวมูโลนิมบสัจะมีหยดน ้ าหลายขนาด หยดน ้ าขนาดใหญ่จะตกลงมาดว้ยความเร็วท่ี
มากกวา่หยดน ้ าขนาดเล็ก จึงชนและรวมตวักบัหยดน ้าขนาดเล็กท่ีอยูเ่บ้ืองล่าง ท าใหเ้กิดการสะสมตวัจน
มีขนาดใหญ่ข้ึน ดงัภาพท่ี 2-43 เราเรียกกระบวนการน้ีวา่ “กระบวนการชนและรวมตวักนั” (Collision – 

coalescence process) 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  

ภาพที ่2-43  การหล่นของหยดน ้าขนาดเท่ากนั (ซา้ย) และขนาดแตกต่างกนั (ขวา) 
                 ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 
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         นอกจากนั้นกระแสอากาศไหลข้ึน (Updraft) ยงัช่วยให้เร่งอตัราการชนและรวมตวัให้เกิดข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว เม่ือหยดน ้ ามีขนาดใหญ่ประมาณ 1 มิลลิเมตร จะมีน ้ าหนกัมากพอท่ีจะชนะแรงพยุงและตกลง
มาดว้ยแรงโน้มถ่วงของโลก หยดน ้ าท่ีตกลงมาจากยอดเมฆชนและรวมตวักบัหยดน ้ าอ่ืนๆ ในขาลงก
ลายเป็น “หยดน ้ าฝน” (Rain droplets) ตกลงจากฐานเมฆ โดยมีขนาดประมาณ 2 - 5 มิลลิเมตร ดงัภาพท่ี 
2-44 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2-44  การเพิ่มขนาดของหยดน ้าในกอ้นเมฆ 

ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 ในเขตท่ีมีอากาศหนาวเยน็ เช่น ในเขตละติจูดสูงหรือบนเทือกเขาสูง รูปแบบของการเกิดหยาด
น ้าฟ้าจะแตกต่างไปจากเขตร้อน หยดน ้ าบริสุทธ์ิในกอ้นเมฆมิไดแ้ขง็ตวัท่ีอุณหภูมิ 0°C หากแต่แข็งตวัท่ี
อุณหภูมิประมาณ -40°C เราเรียกน ้ าในสถานะของเหลวท่ีอุณหภูมิต ่ากว่า 0°C น้ีว่า “น ้ าเย็นยิ่งยวด” 
(Supercooled water) น ้ าเย็นยิ่งยวดจะเปล่ียนสถานะเป็นของแข็งได้ก็ต่อเม่ือกระทบกบัวตัถุของแข็ง
อย่างทนัทีทนัใด ยกตวัอย่างเม่ือเคร่ืองบินเขา้ไปในเมฆชั้นสูง ก็จะเกิดน ้ าแข็งเกาะท่ีชายปีกดา้นหน้า 
การระเหิดกลบัเช่นน้ี (Deposition) จ าเป็นจะตอ้งอาศยัแกนซ่ึงเรียกวา่ “แกนน ้ าแข็ง” (Ice nuclei) เพื่อให้
ไอน ้ าจบัตวัเป็นผลึกน ้ าแข็ง ในกอ้นเมฆมีน ้ าครบทั้งสามสถานะ คือ น ้ าแข็ง หยดน ้ า และไอน ้ า และมี
แรงดันไอน ้ าท่ีแตกต่างกัน  ไอน ้ าระเหยจากละอองน ้ าโดยรอบ แล้วระเหิดกลับรวมตวัเข้ากับผลึก
น ้ าแข็งอีกทีหน่ึง ท าให้ผลึกน ้ าแข็งมีขนาดใหญ่ ข้ึน ดังภาพท่ี  2-45 เราเรียกกระบวนการน้ีว่า 
“กระบวนการเบอร์เจอรอน” (Bergeron process) 
 

 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2-45  การเพิ่มขนาดของผลึกน ้าแขง็ 

                        ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

         เม่ือผลึกน ้ าแข็งมีขนาดใหญ่และมีน ้ าหนกัมากพอท่ีจะชนะแรงพยุง (Updraft) มนัจะตกลงมา
ดว้ยแรงโน้มถ่วงของโลก และปะทะกบัหยดน ้ าเยน็ยิ่งยวดซ่ึงอยู่ดา้นล่าง ท าให้เกิดการเยือกแข็งและ
รวมตวัให้ผลึกมีขนาดใหญ่ยิ่งข้ึนไปอีก นอกจากนั้นผลึกอาจจะปะทะกนัเอง จนท าให้เกิดผลึกขนาด
ใหญ่ท่ีเรียกวา่ “เกล็ดหิมะ” (Snow flake) ในเขตอากาศเยน็ หิมะจะตกลงมาถึงพื้น แต่ในวนัท่ีมีอากาศ
ร้อน หิมะจะเปล่ียนสถานะกลายเป็น “ฝน” เสียก่อนแลว้จึงตกถึงพื้น 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2-46  กระบวนการเกิดหยาดน ้าฟ้าในเมฆคิวมูโลนิมบสั 

                     ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 
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        ในเขตร้อน เช่น ประเทศไทย อากาศมีอุณหภูมิสูง ท าให้เกิดเมฆคิวมูโลนิมบสั (Cumulonimbus) 

ซ่ึงเป็นเมฆพายุฝนฟ้าคะนอง  ภายในเมฆคิวมูโลนิมบสัจะมีทั้ งกระแสอากาศยกตวั (Updraft) และ
กระแสอากาศจมตวั (Downdraft) สลบักนัดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 2-46 หากเคร่ืองบินผ่านเขา้ไปในเมฆ
คิวมูโลนิมบสัก็จะเกิดสภาวะ "ตกหลุมอากาศ" (Turbulence)  กระแสอากาศท่ีพดัข้ึนและลงสลบักนัใน
แนวด่ิงจะท าให้หยดน ้ าท่ีเกิดข้ึนสะสมตวักนัจนมีขนาดใหญ่และหากถูกพดัให้สูงข้ึนสู่ดา้นบน ซ่ึงมี
อุณหภูมิต ่ากวา่จุดเยอืกแขง็  กอ้นน ้าแข็งท่ีเกิดข้ึนประทะกบัน ้าเยน็ยิง่ยวดแลว้สะสมตวักนัเป็นชั้นๆ จน
มีขนาดใหญ่แล้วตกลงมาเป็นลูกเห็บ (Hail)  ซ่ึงถ้าหากพิจารณาภาคตดัขวางของลูกเห็บจะเห็นว่า มี
ลกัษณะเป็นเปลือกห่อหุม้กนัเป็นชั้นๆ ดงัภาพท่ี 2-47 

 

 

 

                                             

 

 ภาพที ่2-47  ลูกเห็บ 

                               ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

2.9.6  ความกดอากาศ 

                                 แมว้่าอากาศจะเป็นแก๊ส แต่อากาศก็มีน ้ าหนกัเช่นเดียวกบัของแข็งและของเหลว 
เราเรียกน ้ าหนักของอากาศท่ีกดทบักนัลงมาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงว่า “ความกดอากาศ” (Air 
pressure) ความกดอากาศจะมีความแตกต่างกบัแรงท่ีเกิดจากน ้ าหนกักดทบัของของแข็งและของเหลว
ตรงท่ี ความกดอากาศมีแรงดนัออกทุกทิศทุกทาง เช่นเดียวกบัแรงดนัของอากาศในลูกโป่ง 

 

 

http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure/
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          ภาพที ่2-48  บารอมิเตอร์ชนิดปรอท 

                            ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

         อุปกรณ์ว ัดความกดอากาศ เรียกว่า “บารอมิเตอร์” (Barometer) หากเราบรรจุปรอทใส่
หลอดแกว้ปลายเปิด แลว้คว  ่าลงตามภาพท่ี 2-48 ปรอทจะไม่ไหลออกจากหลอดจนหมด แต่จะหยุดอยูท่ี่
ระดบัสูงประมาณ 760 มิลลิเมตร เน่ืองจากอากาศภายนอกกดดนัพื้นท่ีหน้าตดัของอ่างปรอทไว ้ความ
กดอากาศมีหน่วยวดัเป็น “มิลลิเมตรปรอท” “น้ิวปรอท” และ “มิลลิบาร์” โดยความกดอากาศท่ี
พื้นผิวโลกท่ีระดบัน ้ าทะเลปานกลาง มีค่าเท่ากบั 760 มิลลิเมตรปรอท (29.92 น้ิวปรอท) หรือ 1,013.25 
มิลลิบาร์  ในปัจจุบนันกัอุตุนิยมวิทยาใช้ค  าวา่เฮกโตพาสคาล (Hecto Pascal เขียนยอ่วา่ hPa) แทนค าวา่ 
มิลลิบาร์ แต่แทจ้ริงแลว้ทั้งสองคือหน่วยเดียวกนั  
 1 เฮกโตปาสคาล = 1 มิลลิบาร์ = แรงกด 100 นิวตนั/พื้นท่ี 1 ตารางเมตร  
โดยท่ีแรง 1 นิวตนั คือ แรงท่ีใชใ้นการเคล่ือนมวล 1 กิโลกรัม ใหเ้กิดความเร่ง 1 (เมตร/วนิาที) 
 

2.9.6.1  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความกดอากาศ 

                             ยิ่งสูงข้ึนไป อากาศยิ่งบาง อุณหภูมิยิ่งต ่า ความกดอากาศยิ่งลดน้อยตามไป
ดว้ย เพราะฉะนั้นความกดอากาศบนยอดเขา จึงนอ้ยกวา่ความกดอากาศท่ีเชิงเขา 
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 อากาศร้อนมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่อากาศเยน็ จึงมีความกดอากาศนอ้ยกวา่ เรียกวา่ “ความกด
อากาศต ่า” (Low pressure) ในแผนท่ีอุตุนิยมจะใช้อกัษร “L” สีแดง เป็นสัญลกัษณ์ อากาศเยน็มีความ
หนาแน่นมากกวา่อากาศร้อน จึงมีความกดอากาศมากกวา่ เรียกวา่ “ความกดอากาศสูง” (High pressure) 
ในแผนท่ีอุตุนิยมจะใชอ้กัษร “H” สีน ้าเงิน เป็นสัญลกัษณ์ 

 

2.9.7  การเคล่ือนท่ีของอากาศ 

                                การพาความร้อน (Convection) ในบรรยากาศ ท าใหเ้กิดการเคล่ือนตวัของอากาศทั้ง
แนวตั้งและแนวราบ  

2.9.7.1  กระแสอากาศแนวตั้ง 

1) บริเวณความกดอากาศต ่า (L) อากาศร้อนเหนือพื้นผิว ยกตวัข้ึนแล้ว
อุณหภูมิลดต ่าลง ท าใหเ้กิดการควบแน่นเป็นเมฆและฝน   

2) บริเวณความกดอากาศสูง (H) อากาศเยน็ดา้นบนมีอุณหภูมิต ่า เคล่ือนเขา้
มาแทนท่ีอากาศร้อนท่ีอยูเ่หนือพื้นผวิ ท าใหเ้กิดแหง้แลง้ เน่ืองจากอากาศเยน็มีไอน ้านอ้ย  

 

2.9.7.2  กระแสอากาศแนวด่ิง: อากาศเยน็มีมวลและความหนาแน่นมากกวา่อากาศ
ร้อน กระแสอากาศจึงเคล่ือนตวัจากหยอ่มความกดอากาศสูง (H) ไปยงัหยอ่มความกดอากาศต ่า (L) ท า
ใหเ้กิดการกระจายและหมุนเวยีนอากาศไปยงัต าแหน่งต่างๆ บนผิวโลก เราเรียกกระแสอากาศซ่ึงเคล่ือน
ตวัในแนวราบวา่ “ลม” (Wind) 
 

 

 

 

                                                ภาพที ่2-49  แผนท่ีอากาศ 

                             ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 
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         แผนท่ีอากาศในภาพท่ี 2-49 แสดงให้เห็นความแตกต่างของความกดอากาศบนพื้นผิวโลก เส้น
วงรอบความกดอากาศ เรียกว่า “ไอโซบาร์” (Isobars) พื้นท่ีใตเ้ส้นไอโซบาร์เดียวกนัมีความกดอากาศ
เท่ากนัและความกดอากาศระหว่างเส้นไอโซบาร์แต่ละเส้นจะมีค่าเท่ากนั ดงัเช่น เส้นไอโซบาร์แต่ละ
เส้นจะมีค่าความกดอากาศต่างกนั 6 มิลลิบาร์ หรือ 6 hPa เป็นตน้ เราเรียกแรงซ่ึงเกิดจากความกดอากาศ
ท่ีแตกต่างกนัระหวา่งเส้นไอโซบาร์วา่ “แรงเกรเดียนของความกดอากาศ” (Pressure-gradiant force)  ซ่ึง
เกิดข้ึนเน่ืองจากเกิดจากพื้นผิวโลกแต่ละบริเวณไดรั้บพลงังานจากดวงอาทิตยไ์ม่เท่ากนั อุณหภูมิและ
ความดนัขอบอากาศจึงแตกต่างกนัไปดว้ย เราสามารถค านวณหาแรงเกรเดียนของความกดอากาศ โดย
ใชสู้ตร  
 

      แรงเกรเดียนของความกดอากาศ = ความกดอากาศท่ีแตกต่าง / ระยะทางระหวา่งต าแหน่งทั้งสอง   
 

              ถา้หากเส้นไอโซบาร์อยูใ่กลชิ้ดกนัแสดงวา่ ความกดอากาศเหนือบริเวณนั้นมีความแตกต่างกนั
มากหรือมีแรงเกรเดียนมาก จึงมีลมพดัแรง   แต่ถ้าเส้นไอโซบาร์อยู่ห่างกันแสดงว่าความกดอากาศ
เหนือบริเวณนั้นมีความแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ยหรือมีแรงเกรเดียนนอ้ย  แสดงวา่มีลมพดัอ่อน  
 

2.9.8.  แรงโคริออลิส 

                                 ลมหรือกระแสอากาศในแนวราบ เกิดข้ึนจากอากาศเยน็ในหย่อมความกดอากาศ
สูง (H) เคล่ือนท่ีมาแทนท่ีอากาศร้อนในหย่อมความกดอากาศต ่า (L)  แต่หากเราพิจารณาเคร่ืองหมาย
ลูกศร ซ่ึงแสดงถึงทิศทางของลมในแผนท่ีอากาศในภาพท่ี 2-49 จะเห็นว่า กระแสลมเคล่ือนท่ีเป็นเส้น
โคง้ ท่ีเป็นเช่นน้ีมีสาเหตุเน่ืองมาจากแรงโคริออริส 

 

         แรงโคริออริส (Coriolis) เป็นแรงเสมือนซ่ึงเกิดจากการท่ีโลกหมุนรอบตวัเอง ภาพท่ี 2-50 
ดา้นบนแสดงให้เห็นวา่ หากโลกไม่หมุนรอบตวัเอง การยิงจรวดจากขั้วโลกเหนือไปยงัเป้าหมายซ่ึงอยู่
บนต าแหน่งท่ีเส้นศูนยสู์ตรตดักบัเส้นแวงท่ี 90° จะไดว้ิถีของจรวดเป็นเส้นตรง โดยสมมุติให้จรวดใช้
เวลาเดินทางจากจุดปล่อยไปยงัเป้าหมายใช้เวลาเดินทาง 1 ชัว่โมง ภาพท่ี 2-50 ดา้นล่างอธิบายถึงการ
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เกิดแรงโคริออริสเน่ืองจากโลกหมุนรอบตวัเอง 1 รอบใช้เวลา 24 ชัว่โมง เม่ือเวลาผ่านไปหน่ึงชัว่โมง 
นบัตั้งแต่จรวดถูกปล่อยออกจากจุดปล่อยไปยงัเป้าหมาย การหมุนของโลกท าให้วิถีของจรวดเป็นเส้น
โคง้ และเคล่ือนไปตกบนเส้นแวงท่ี 105° เน่ืองจากหน่ึงชัว่โมงโลกหมุนไปได ้15° (105° - 90° = 15°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ภาพที ่2-50  แรงโคริออริส 

                            ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

        แรงโคริออริสไม่มีอิทธิพลต่อกระแสลมท่ีบริเวณเส้นศูนยสู์ตร แต่จะมีอิทธิพลมากข้ึนในละติจูด
สูงเขา้ใกลข้ั้วโลก แรงโคริออริสท าให้ลมในซีกโลกเหนือเบ่ียงเบนไปทางขวาและท าให้ลมในซีกโลก
ใตเ้บ่ียงเบนไปทางซ้าย ภาพท่ี 2-51 แสดงให้เห็นว่าในบริเวณซีกโลกเหนือ แรงโคริออริสท าให้มวล
อากาศรอบหย่อมความกดอากาศต ่า (L) หรือ “ไซโคลน” (Cyclone) หมุนตัวทวนเข็มนาฬิกาเข้าสู่
ศูนยก์ลางและมวลอากาศรอบหยอ่มความกดอากาศสูง (H) หรือ “แอนติไซโคลน” (Anticyclone) หมุน
ตวัตามเข็มนาฬิกาออกจากศูนยก์ลาง ในบริเวณซีกโลกใต ้“ไซโคลน” จะหมุนตวัตามเข็มนาฬิกาและ 
“แอนติไซโคลน” จะหมุนตวัทวนเขม็นาฬิกา ตรงกนัขา้มกบัซีกโลกเหนือ 
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                                  ภาพที ่2-51  ไซโคลนและแอนติไซโคลนในซีกโลกเหนือ 

ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

         เม่ือเราเปรียบเทียบแผนท่ีอากาศกบัภาพถ่ายดาวเทียม จะเห็นวา่ บริเวณหยอ่มความกดอากาศ
ต ่า (L) ซ่ึงมีเส้นไอโซบาร์อยู่ชิดติดกันในแผนท่ีอากาศ จะเป็นพายุหมุนซ่ึงเต็มไปด้วยเมฆสีขาวใน
ภาพถ่ายดาวเทียม เมฆเหล่าน้ีเกิดจากอากาศยกตวัแลว้ควบแน่นเป็นหยดน ้ าจึงปรากฎตวัให้เห็น ส่วน
บริเวณท่ีเป็นหยอ่มความกดอากาศสูง (H) ในแผนท่ีอากาศ จะเป็นทอ้งฟ้าใสไร้เมฆในภาพถ่ายดาวเทียม  
ภาพท่ี 2-52 เป็นพายุไตฝุ้่ นฝาแฝด (Twin Typhoon)  ซ่ึงเกิดจากหยอ่มความกดอากาศต ่า (L) สองหยอ่ม
ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ เกิดข้ึนจากน ้ าในมหาสมุทรได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์
แล้วระเหยเป็นไอน ้ า ลอยยกตวัข้ึนแล้วควบแน่นกลายเป็นเมฆ แรงโคริโอลิสท าให้กระแสอากาศ
ภายในกอ้นเมฆบิดตวัในทิศทวนเขม็นาฬิกากลายเป็นพายหุมุน  
 

 

 

 

 

   ภาพที ่2-52  พายไุตฝุ้่ นฝาแฝด 

            ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 
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2.9.9  ลม 

                                 เซลล์การพาความร้อน (Convection cell) ของอากาศประกอบด้วย กระแสอากาศ
เคล่ือนท่ีเป็นวงรอบ (Circulation) ซ่ึงมีทิศทางหมุนวนเป็นแนวด่ิงและแนวราบ   เราเรียกการเคล่ือนท่ี
ของกระแสอากาศในแนวด่ิงตั้งฉากกับโลกว่า "ความกดอากาศ" และเรียกการเคล่ือนท่ีของกระแส
อากาศในแนวราบขนานกบัพื้นผวิโลกวา่ "ลม" (Wind)  ลมจะเคล่ือนท่ีจากหยอ่มความกดอากาศสูง (H) 

ไปยงัหยอ่มอากาศต ่า (L) เน่ืองจากอากาศเยน็จมตวัไหลไปแทนท่ีอากาศร้อนซ่ึงยกตวัข้ึน   เน่ืองจากการ
หมุนเวยีนอากาศมีทั้งวงรอบขนาดเล็กปกคลุมพื้นท่ีเพียงไม่ถึงตารางกิโลเมตรและวงรอบขนาดใหญ่ปก
คลุมพื้นท่ีครอบคลุมทวีปและมหาสมุทร  ดงันั้นนักอุตุนิยมวิทยาจึงแบ่งสเกลการหมุนเวียนอากาศ 
ออกเป็น 3 ระดบั ดงัตารางท่ี 2-2 ดา้นล่าง 

       ตารางที ่2-2  สเกลของลม 

สเกล 
ช่วงเวลาที่

เกดิขึน้ 
ขนาด ตัวอย่าง 

ระดบัเล็ก (Microscale) วนิาที - นาที <1 กิโลเมตร ลมบา้หมู ลมกรรโชก 

ระดบักลาง (Mesoscale) นาที - ชัว่โมง 
1 - 100 

กิโลเมตร 

ลมบก-ลมทะเล ลมหุบเขา-ลมภูเขา 
พายฝุนฟ้าคะนอง ทอร์นาโด 

ระดบัใหญ่ (Macroscale) 
วนั - สัปดาห์ - 
เดือน - ปี 

100 - 5000 

กิโลเมตร 

ไตฝุ้่ น ไซโคลน เฮอร์ริเคน  

ลมคา้ ลมเวสเทอรีส์ ลมมรสุม 

       ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

 ลมท้องถ่ิน (Local winds) เป็นลมซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงวนั คลอบคลุมพื้นท่ีขนาดจังหวดั การ
หมุนเวยีนของอากาศในสเกลระดบักลางเช่นน้ี เกิดข้ึนเน่ืองจากสภาพภูมิศาสตร์และความแตกต่างของ
อุณหภูมิภายในทอ้งถ่ิน ตวัอยา่งเช่น ลมบก-ลมทะเล ลมภูเขา-ลมหุบเขา เป็นตน้  
        ลมบก-ลมทะเล เกิดข้ึนเน่ืองจากในเวลากลางวนัพื้นดินดูดกลืนความร้อนเร็วกว่าพื้นน ้ า อากาศ
เหนือพื้นดินร้อนและขยายตวัลอยสูงข้ึน (ความกดอากาศต ่า) อากาศเหนือพื้นน ้ ามีอุณหภูมิต ่ากว่า 
(ความกดอากาศสูง) จึงจมตวัและเคล่ือนเขา้แทนท่ี ท าให้เกิดลมพดัจากทะเลเขา้สู่ชายฝ่ัง เรียกว่า “ลม
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ทะเล” (Sea breeze)  ในเวลากลางคืนพื้นดินคลายความร้อนไดเ้ร็วกวา่พื้นน ้า อากาศเยน็เหนือพื้นดินจม
ตวัลง (ความกดอากาศสูง) และเคล่ือนตวัไปแทนท่ีอากาศอุ่นเหนือพื้นน ้ าซ่ึงยกตวัข้ึน (ความกดอากาศ
ต ่า) จึงเกิดลมพดัจากบกไปสู่ทะเล เรียกวา่ “ลมบก” (Land breeze) ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 2-53 

 

 

 

 

 

 

                                 ภาพที ่2-53  ลมบก-ลมทะเล 

ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

            ลมหุบเขา-ลมภูเขา เกิดข้ึนเน่ืองจาก ในเวลากลางวนั พื้นท่ีบริเวณไหล่เขาได้รับความร้อน
มากกวา่บริเวณพื้นท่ีราบหุบเขา ณ ระดบัสูงเดียวกนั ท าให้อากาศร้อนบริเวณไหล่เขายกตวัลอยสูงข้ึน 
(ความกดอากาศต ่า)  เกิดเมฆคิวมูลสัลอยอยูเ่หนือยอดเขา อากาศเยน็บริเวณหุบเขาเคล่ือนตวัเขา้แทนท่ี 
ท าให้เกิดลมพดัจากเชิงเขาข้ึนสู่ลาดเขา เรียกว่า “ลมหุบเขา” (Valley breeze)  หลงัจากดวงอาทิตยต์ก 
พื้นท่ีไหล่เขาสูญเสียความร้อน อากาศเยน็ตวัอย่างรวดเร็ว จมตวัไหลลงตามลาดเขา เกิดลมพดัลงสู่หุบ
เขา เรียกว่า “ลมภูเขา” (Mountain breeze) ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 2-54 ในบางคร้ังกลุ่มอากาศเยน็เหล่าน้ี
ปะทะกับพื้นดินในหุบเขาซ่ึงยงัมีอุณหภูมิสูงอยู่ จึงควบแน่นกลายเป็นหยดน ้ า ท าให้เกิดหมอก 
(Radiation fog) 
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                                  ภาพที ่2-54  ลมหุบเขา-ลมภูเขา 
ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

             ส่วนในการศึกษาเร่ืองสเกลของลมระดบัใหญ่ซ่ึงปกคลุมพื้นท่ีกวา้ง เช่น ทวปี ทะเล มหาสมุทร 
นั้น จะตอ้งศึกษาในเร่ืองการหมุนเวียนของบรรยากาศโลก ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัฤดูกาลและพลงังานท่ีโลก
ไดรั้บจากดวงอาทิตย ์

2.9.10  การวดัความเร็วและทิศลม  
                                  อุปกรณ์วดัความเร็วลม (Anemometer) มีรูปร่างเหมือนใบพดัเคร่ืองบินหรือกรวย
ดกัลม ดงัภาพท่ี 2-55 มีหลกัการท างานเหมือนเช่นเดียวกบัเคร่ืองวดัความเร็วในรถยนต ์เม่ือกระแสลม
พดัมาปะทะใบพดัซ่ึงเป็นกรวยดักลม จะท าให้แกนหมุนและส่งสัญญาณจ านวนรอบมาให้เคร่ือง
ค านวณเป็นค่าความเร็วลมอีก โดยมีหน่วยวดัเป็นเมตรต่อวนิาที 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2-55 อุปกรณ์วดัทิศทางและความเร็วลม  
                  ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 



116 

 

        อุปกรณ์วดัทิศทางลม (Wind vane) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เคร่ืองวดัทิศทางลม และแป้นบอก
ทิศทางลม เคร่ืองวดัทิศทางลม มีรูปร่างคลา้ยเหมือนลูกศร กระแสลมปะทะเขา้กบัแผน่หางเสือท่ีปลาย
ลูกศร ท าใหห้วัลูกศรช้ีเขา้หาทิศทางท่ีกระแสลมพดัมาตลอดเวลา ดงัดา้นบนของภาพท่ี 2-55  

แป้นบอกทิศทาง ท าหน้าท่ีเสมือนหน้าปัด มีอกัษรบอกทิศหลักส่ีทิศ คือ ทิศเหนือ (N) ทิศ
ตะวนัออก (E) ทิศใต ้(S) และทิศตะวนัตก (W) ส าหรับแป้นบอกทิศทางชนิดละเอียด จะมีแบ่งหน้าปัด
แบ่งทิศออกเป็น  360 องศา โดยมีจุดเร่ิมตน้เป็นทิศเหนือ (0° หรือ 360°) แลว้นบัมุมราบตามเข็มนาฬิกา
ไปทางขวามือจนครบวงรอบ ดงัภาพท่ี 2-56 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่2-56  หนา้ปัดแสดงทิศทางลม 

                     ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

  
 2.10  การหมุนเวยีนของบรรยากาศ 

                   โลกมีสัณฐานเป็นทรงกลม โคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ ใช้เวลา 1 ปี   หากโลกไม่
หมุนรอบตวัเอง บริเวณเส้นศูนยสู์ตรของโลกจะเป็นแถบความกดอากาศต ่า (L) มีอุณหภูมิสูง เน่ืองจาก
แสงอาทิตยต์กกระทบเป็นมุมฉาก   ส่วนบริเวณขั้วโลกทั้งสองจะเป็นแถบความกดอากาศสูง (H) มี
อุณหภูมิต ่า เน่ืองจากแสงอาทิตยต์กกระทบเป็นมุมลาดขนานกบัพื้น อากาศร้อนบริเวณศูนยสู์ตรยกตวั
ข้ึนท าให้อากาศเยน็บริเวณขั้วโลกเคล่ือนตวัเขา้แทนท่ี การหมุนเวียนของบรรยากาศบนซีกโลกทั้งสอง
เรียกวา่ “แฮดเลยเ์ซลล”์ (Hadley cell) ดงัภาพท่ี 2-57 
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               ภาพที ่2-57  การหมุนเวยีนของบรรยากาศ หากโลกไม่หมุนรอบตวัเอง 

ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

         ทว่าความเป็นจริงโลกหมุนรอบตวัเอง 1 รอบ ใช้เวลา 24 ชั่วโมง เซลล์การหมุนเวียนของ
บรรยากาศ จึงแบ่งออกเป็น 3 เซลล์ ไดแ้ก่ แฮดเลยเ์ซลล์ (Hadley cell), เฟอร์เรลเซลล์ (Ferrel cell) และ 
โพลาร์เซลล ์(Polar cell) ในแต่ละซีกโลก ดงัภาพท่ี 2-58 

  

 

 

 

 

                 ภาพที ่2-58  การหมุนเวยีนของบรรยากาศ เน่ืองจากโลกหมุนรอบตวัเอง 

ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

        แถบความกดอากาศต ่าบริเวณเส้นศูนย์สูตร (Equator low) เป็นเขตท่ีได้รับความร้อนจากดวง
อาทิตยม์ากท่ีสุด กระแสลมค่อนขา้งสงบ เน่ืองจากอากาศร้อนช้ืนยกตวัข้ึน ควบแน่นเป็นเมฆคิวมูลสั
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ขนาดใหญ่และมีการคายความร้อนแฝงจ านวนมาก ท าให้เป็นเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อากาศชั้นบนซ่ึง
สูญเสียไอน ้าไปแลว้จะเคล่ือนตวัไปทางขั้วโลก 

         แถบความกดอากาศสูงก่ึงศูนยสู์ตร (Subtropical high) ท่ีบริเวณละติจูดท่ี 30° เป็นเขตแห้งแลง้ 
เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีอากาศแห้งจากแฮดลียเ์ซลล์และเฟอร์เรลเซลล์ ปะทะกันแล้วจมตวัลง ท าให้
พื้นดินแห้งแลง้เป็นเขตทะเลทราย และพื้นน ้ ามีกระแสลมอ่อนมาก เราเรียกเส้นละติจูดท่ี 30° วา่ “เส้น
รุ้งมา้” (horse latitudes) เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีกระแสลมสงบ (จนเรือใบยุคโบราณไม่สามารถเคล่ือนท่ี
ได ้ลูกเรือตอ้งโยนขา้วของสินคา้ รวมทั้งมา้ท่ีบรรทุกมาทิ้งทะเลเพื่อท่ีจะใหเ้รือแล่นได)้ อากาศเหนือผิว
พื้นบริเวณเส้นรุ้งม้าเคล่ือนตวัไปยงัแถบความกดอากาศต ่าบริเวณเส้นศูนยสู์ตร ท าให้เกิด “ลมค้า” 
(Trade winds) แรงโคริออริสซ่ึงเกิดจากการหมุนรอบตวัของโลกเขา้มาเสริม ท าให้ลมคา้ทางซีกโลก
เหนือเคล่ือนท่ีมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือและลมคา้ทางซีกโลกใตเ้คล่ือนท่ีมาจากทิศตะวนัออก
เฉียงใต ้ลมคา้ทั้งสองปะทะชนกนัและยกตวัข้ึนบริเวณเส้นศูนยสู์ตร แถบความกดอากาศต ่าน้ีจึงมีอีกช่ือ
หน่ึงวา่ “แนวปะทะอากาศยกตวัเขตร้อน” หรือ “ITCZ” ยอ่มาจาก Intertropical Convergence Zone  

 

         แถบความกดอากาศต ่าก่ึงขั้วโลก (Subpolar low) ท่ีบริเวณละติจูดท่ี 60° เป็นเขตอากาศยกตวั 
เน่ืองจากอากาศแถบความกดอากาศสูงก่ึงศูนยสู์ตร (H) เคล่ือนตวัไปทางขั้วโลก ถูกแรงโคริออริส
เบ่ียงเบนให้เกิดลมพดัมาจากทิศตะวนัตก เรียกว่า “ลมเวสเทอลีส์” (Westerlies) ปะทะกบั “ลมโพลาร์
อีสเทอลีส์” (Polar easteries) ซ่ึงพดัมาจากทิศตะวนัออก โดยถูกแรงโคริออริสเบ่ียงเบนมาจากขั้วโลก 
มวลอากาศจากลมทั้งสองมีอุณหภูมิแตกต่างกนัมาก ท าใหเ้กิด ”แนวปะทะอากาศขั้วโลก” (Polar front) 
มีพายุฝนฟ้าคะนอง อากาศชั้นบนซ่ึงสูญเสียไอน ้ าไปแลว้จะเคล่ือนตวัไปยงัจมตวัลงท่ีเส้นรุ้งมา้และ
บริเวณขั้วโลก ท าใหเ้กิดภูมิอากาศแหง้แลง้  
 

2.10.1  อิทธิพลของฤดูกาล 

                                          ฤดูกาล (Seasons) เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตยโ์ดยท่ีแกนของโลกเอียง 
23.5° ในฤดูร้อนโลกเอียงขั้วเหนือเขา้หาดวงอาทิตย ์ท าใหซี้กโลกเหนือกลายเป็นฤดูร้อนและซีกโลกใต้
กลายเป็นฤดูหนาว หกเดือนต่อมาโลกโคจรไปอยู่อีกดา้นหน่ึงของวงโคจร โลกเอียงขั้วใตเ้ขา้หาดวง
อาทิตย ์(แกนของโลกเอียง 23.5° คงท่ีตลอดปี) ท าให้ซีกโลกใตก้ลายเป็นฤดูร้อนและซีกโลกเหนือ
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กลายเป็นฤดูหนาว วนัท่ี 20 - 21 มิถุนายน เป็นวนัครีษมายนั (Summer Solstice) โลกหันซีกโลกเหนือ
เขา้หาดวงอาทิตย ์ ต าแหน่งของดวงอาทิตยอ์ยูค่่อนไปทางทิศเหนือ (Dec +23.5°) ดวงอาทิตยข้ึ์นเร็วตก
ชา้ เวลากลางวนัยาวกวา่กลางคืน ซีกโลกเหนือเป็นฤดูร้อน  
 วนัท่ี  22 - 23 กันยายน เป็นวันศารทวิษุว ัท (Autumnal Equinox) ดวงอาทิตย์ข้ึนตรงทิศ
ตะวนัออกและตกตรงทิศตะวนัตกพอดี กลางวนัและกลางคืนยาวเท่ากนั ซีกโลกเหนือเป็นฤดูใบไมร่้วง 
เน่ืองจากโลกไดรั้บพลงังานจากดวงอาทิตยล์ดลงเม่ือเทียบกบัฤดูร้อน ตน้ไมจึ้งเร่ิมผลดัใบทิ้ง  
 วนัท่ี 20 - 21 ธนัวาคม เป็นวนัเหมายนั (Winter Solstice) โลกหันซีกโลกใตเ้ขา้หาดวงอาทิตย ์ 
(แกนของโลกเอียง 23.5° ตลอดทั้งปี) ต าแหน่งของดวงอาทิตยอ์ยู่ค่อนไปทางทิศใต ้(Dec -23.5°) ซีก
โลกเหนือเป็นฤดูหนาว ดวงอาทิตยข้ึ์นชา้ตกเร็ว เวลากลางวนัสั้นกวา่กลางคืน โลกจึงไดรั้บพลงังานจาก
ดวงอาทิตยน์้อยท่ีสุด ในเขตละติจูดสูงตน้ไมทิ้้งใบหมด เน่ืองจากพลงังานแสงแดดไม่พอส าหรับการ
สังเคราะห์แสง  
 วนัท่ี 20 - 21 มีนาคม (Vernal Equinox)  ดวงอาทิตย์ข้ึนตรงทิศตะวนัออกและตกตรงทิศ
ตะวนัตกพอดี กลางวนัและกลางคืนยาวเท่ากัน ซีกโลกเหนือเป็นฤดูใบไม้ผลิ เน่ืองจากโลกได้รับ
พลงังานจากดวงอาทิตยม์ากข้ึนเม่ือเทียบกบัฤดูหนาว ตน้ไมจึ้งเร่ิมผลิใบเพื่อสังเคราะห์แสงผลิตอาหาร    
 

 

 

 

 

ภาพที ่2-59  แกนของโลกเอียงขณะท่ีโคจรรอบดวงอาทิตย ์

ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

       

   “แนวปะทะอากาศยกตวัเขตร้อน” (Intertropical Convergence Zone หรือ ICTZ) เกิดข้ึนจาก
แสงอาทิตยต์กกระทบพื้นโลกเป็นมุมฉาก จึงท าให้อุณหภูมิอากาศของโลกในส่วนนั้นมีอุณหภูมิสูง จึง
ยกตวัและควบแน่นอยา่งรวดเร็ว ก่อใหเ้กิดเมฆพายฝุนฟ้าคะนอง เน่ืองจากแกนหมุนของโลกเอียง 23.5° 



120 

 

ขณะท่ีโคจรรอบดวงอาทิตย์ จึงท าให้ ITCZ เคล่ือนท่ีไปอยู่ท่ีละติจูด 23.5° เหนือ ในวนัท่ี 20 - 21 
มิถุนายน (Summer Soltice) และเคล่ือนท่ีไปอยู่ท่ีละติจูด 23.5° ใต ้ ในวนัท่ี 20 - 21 ธันวาคม (Winter 

Soltice) ดงัในภาพท่ี 2-60 เราสามารถพูดอยา่งง่ายๆ วา่  ICTZ คือ บริเวณท่ีดวงอาทิตยมี์โอกาสอยู่ตรง
เหนือศีรษะ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งละติจูด 23.5° เหนือ และละติจูด  23.5° ใต ้และมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนเขต
ศูนยสู์ตร   
 

 

 

 

 

 

                                   ภาพที ่2-60  การเคล่ือนท่ีของ ITCZ เน่ืองจากฤดูกาล 

   ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

       
   การเปล่ียนแปลงฤดูกาลและการเคล่ือนตัวของ ITCZ ท าให้เกิดการกระจายความร้อนบน
พื้นผวิโลก และมีผลต่อลมฟ้าอากาศดงัน้ี 

 

2.10.2  อุณหภูมิและแสงอาทิตย ์ 
                                  ในช่วงฤดูร้อนซีกโลกท่ีเป็นฤดูร้อนจะไดรั้บพลงังานจากดวงอาทิตยม์ากกวา่ซีก
โลกท่ีเป็นฤดูหนาว กลางวนัยาวนานกวา่กลางคืน อุณหภูมิของกลางวนัและกลางคืนมีความแตกต่างกนั
มาก ในเขตละติจูดสูงใกลข้ั้วโลกจะไดรั้บผลกระทบมาก แต่ในเขตละติจูดต ่าใกลก้บัเส้นศูนยสู์ตรไม่มี
ความแตกต่างมากนกั 

 

2.10.3  ทิศทางลม 
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                                ลมเกิดข้ึนจากความแตกต่างของความกดอากาศ (แรงเกรเดียนความกดอากาศ) 
ดงันั้นการเปล่ียนต าแหน่งของหยอ่มความกดอากาศยอ่มมีผลต่อทิศทางของลม ลมจึงมีการเปล่ียนแปลง
ทิศทางไปตามฤดูกาล ลมมรสุมเป็นตวัอยา่งหน่ึงของลมประจ าฤดู ค าวา่ “มรสุม” (Monsoon) มีรากฐาน
มากจากค าภาษาอารบิกซ่ึงแปลวา่ “ฤดูกาล” ลมมรสุมเกิดข้ึนในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยมีความ
เก่ียวเน่ืองมาจากอุณหภูมิพื้นผวิและสภาพภูมิศาสตร์ คลา้ยกบัการเกิดลมบกลมทะเลแต่มีสเกลใหญ่กวา่
มาก  
        
                  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน–กุมภาพันธ์ อากาศแห้งบริเวณตอนกลางของทวีปมี
อุณหภูมิต ่ากวา่อากาศช้ืนเหนือมหาสมุทรอินเดีย กระแสลมเคล่ือนท่ีจากหย่อมความกดอากาศสูง (H) 

ใน เข ต ไซ บี เรี ยม าย ังห ย่อ ม อ าก าศ ต ่ า  (L) ใน มห าส มุ ท ร อิน เดี ย  ท า ให้ เกิ ด  “ลมม ร สุ ม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ” พดัผา่นประเทศไทย ท าใหอ้ากาศหนาวเยน็และแหง้แลง้ ทอ้งฟ้าใส  
 

         ในช่วงเดือนมีนาคม–ตุลาคม อากาศบริเวณตอนกลางทวีปมีอุณหภูมิสูงกวา่อากาศ
เหนือมหาสมุทรอินเดีย  กระแสลมเคล่ือนท่ีจากหยอ่มความกดอากาศสูง (H) ในมหาสมุทรอินเดียมายงั
หย่อมอากาศต ่า (L) ใจกลางทวีปท าให้เกิด “ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้” เม่ืออากาศช้ืนปะทะเขา้กับ
ชายฝ่ังและภูมิประเทศซ่ึงเป็นภูเขาจะยกตวัอย่างรวดเร็วและควบแน่น ท าให้เกิดเมฆและพายุฝนฟ้า
คะนอง  
 

          เม่ือพิจารณาแผนท่ีในภาพท่ี 2-61  จะเห็นได้ว่าท่ีตั้ งของประเทศไทยอยู่ใน
คาบสมุทรอินโดจีน ลมมรสุมทั้ งสองสามารถหอบน าความช้ืนจากมหาสมุทรทั้ งสองด้านพดัผ่าน
ประเทศไทย ด้วยเหตุน้ีประเทศไทยจึงมีฤดูฝนท่ียาวนานระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม  โดยมีฤดู
หนาวอยูท่ี่เดือนพฤจิกายน-กุมภาพนัธ์ และมีฤดูร้อนอยูท่ี่เดือนมีนาคม–พฤษภาคม 
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    ภาพที ่2-61  ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้

                          ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

2.10.4  ปริมาณไอน ้าในอากาศและความช้ืนสัมพทัธ์  
                                   อุณหภูมิมีผลต่อปริมาณไอน ้ าในอากาศ ฤดูร้อนมีปริมาณไอน ้ าในอากาศมาก 
อากาศจึงมีความช้ืนสัมพทัธ์สูงและมีอุณหภูมิของจุดน ้ าคา้งสูงกว่าด้วย ฤดูหนาวมีปริมาณไอน ้ าใน
อากาศนอ้ย อากาศมีความช้ืนสัมพนัธ์ต ่าและมีอุณหภูมิของจุดน ้าคา้งต ่า อากาศจึงแหง้ 

 

2.10.5  ปริมาณเมฆและหยาดน ้าฟ้า  
                                   เมฆและหยาดน ้ าฟ้าเกิดข้ึนจากการควบแน่นของอากาศยกตวั ดงันั้นการเคล่ือน
ตวัของ ITCZ และแนวปะทะอากาศขั้วโลก ยอ่มตามมาดว้ยการเปล่ียนแปลงปริมาณเมฆและหยาดน ้ า
ฟ้าในแต่ละภูมิภาค  
 

2.10.6  ปริมาณละอองอากาศ  
                                   ฤดูกาลและการเคล่ือนท่ีของ ITCZ ท าให้เซลล์การพาความร้อนของบรรยากาศ
โลกเกิดการเคล่ือนตวั ดงันั้นแนวความกดอากาศต ่าและความกดอากาศสูงของโลก ยอ่มเคล่ือนท่ีข้ึนลง
ไปทางเหนือและทางใตป้ระมาณ  23.5° ดว้ย  ความกดอากาศต ่า (L) ท าให้อากาศร้อนเหนือพื้นผิวโลก
ยกตวัสูงข้ึน พาให้ละอองอากาศ (Aerosols) เช่น ฝุ่ น เขม่า แขวนลอยในบรรยากาศชั้นล่าง ท าให้เกิด
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หมอกแดด (Haze) ดงัภาพท่ี 2-62 ความกดอากาศสูง (H) ท าให้อากาศเยน็ซ่ึงอยูด่า้นบนจมตวัลงสู่พื้นผิว 
กดใหฝุ้่ นละอองและเขม่าไม่สามารถลอยข้ึนสูง ท าใหฟ้้าโปร่งมองเห็นเป็นสีฟ้าเขม้ 

 

 

 

 

 

 

 

                 ภาพที ่2-62 หมอกแดด ซ่ึงเกิดจากละอองอากาศ (ใตฐ้านเมฆคิวมูลสั) 
ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

2.11  อุณหภูมิอากาศ 

                        อุณหภูมิอากาศ (Air temperature) เป็นปัจจยัพื้นฐานในการศึกษาสภาพอากาศ (weather) 

เน่ืองจากอุณหภูมิอากาศมีเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลา เช่น ปี ฤดูกาล เดือน วนั หรือแมก้ระทัง่ราย
ชัว่โมง นกัอุตุนิยมวทิยาจึงศึกษาค่าเฉล่ียของอุณหภูมิอากาศ ดงัน้ี  

          อุณหภูมิเฉล่ียในแต่ละวนั (Daily mean temperature) ใช้ค่าอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิ
ต ่าสุดรวมกนัหารสอง 

          อุณหภูมิเฉล่ียของเดือน (Monthly mean temperature) ใช้ค่าเฉล่ียอุณหภูมิของแต่ละวนั
รวมกนัหารดว้ยจ านวนวนั 

          อุณหภูมิเฉล่ียของปี (Yearly mean temperature) ใช้ค่าเฉล่ียอุณหภูมิของแต่ละเดือน
รวมกนัหารดว้ยสิบสอง 

                   ปัจจยัส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอากาศในรอบวนัคือการ
หมุนรอบตวัเองของโลก ซ่ึงท าให้มุมท่ีแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นผิวโลกเปล่ียนแปลงไป เวลาเท่ียงวนั
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ดวงอาทิตยอ์ยู่สูงเหนือขอบฟ้ามากท่ีสุด แสงอาทิตยต์กกระทบพื้นโลกเป็นมุมฉากจึงมีความเขม้สูง  
ส่วนในเวลาเช้าและเย็นดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ขอบฟ้า แสงตกกระทบพื้นโลกเป็นมุมเฉียง ล าแสง
ครอบคลุมพื้นท่ีกวา้งท าให้ความเขม้ของแสงจึงมีน้อยกวา่เวลาเท่ียง  อีกประการหน่ึงในช่วงเวลาเท่ียง
แสงอาทิตยส่์องผ่านบรรยากาศเป็นระยะทางไม่มาก แต่ในช่วงเวลาเช้าและเยน็แสงอาทิตยท์  ามุมลาด
และเดินทางผา่นชั้นบรรยากาศเป็นระยะทางไกล ความเขม้ของแสงจึงถูกบรรยากาศกรองใหล้ดนอ้ยลง 
ยงัผลใหอุ้ณหภูมิต ่าลงไปอีก 

 

 

 

 

 

 

                                ภาพที ่2-63  เทอร์มอมิเตอร์ชนิดสูงสุด-ต ่าสุด (Max –min thermometer) 

                                ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

 2.11.1  เทอร์มอมิเตอร์ (Thermometer) คือ 

                     อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวดัอุณหภูมิ  ภาพท่ี 2-63 เป็นเทอร์มอมิเตอร์ท่ีใชใ้นการศึกษา
สภาพอากาศเรียกว่า “เทอร์มอมิเตอร์ชนิดสูงสุด-ต ่าสุด” (Max-min thermometer) ซ่ึงสามารถวดัค่า
อุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุดในรอบวนั   กราฟอุณหภูมิอากาศในรอบวนัในภาพท่ี 2 -64 แสดงให้เห็นว่า 
อุณหภูมิสูงสุดมกัเกิดข้ึนตอนบ่าย มิใช่ตอนเท่ียง ทั้งน้ีเน่ืองจากพื้นดินและบรรยากาศตอ้งการอาศยัเวลา
ในดูดกลืนและคายความร้อน (การเกิดภาวะเรือนกระจก) 
 

 

 

http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure/
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ภาพที ่2-64  กราฟแสดงการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของอากาศในรอบ 3 วนั 

 ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

         เน่ืองจากโลกมีสัณฐานเป็นกลมขนาดใหญ่และมีสภาพภูมิประเทศและส่ิงปกคลุม
พื้นผวิท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิอากาศดงัน้ี  
 

2.11.2  พื้นดินและพื้นน ้า  
                                  พื้นดินมีคุณสมบัติในการดูดกลืนและคายความร้อนได้ดีกว่าพื้นน ้ า เม่ือดวง
อาทิตยข้ึ์นพื้นดินจะมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นน ้ าและหลงัจากดวงอาทิตยต์กพื้นดินจะเยน็ตวัไดร้วดเร็วกว่า
พื้นน ้ า ทั้งน้ีเน่ืองจากพื้นน ้ ามีความร้อนจ าเพาะสูงกว่าพื้นดินถึง 3 เท่าตวั (ความร้อนจ าเพาะ หมายถึง 
ปริมาณความร้อนท่ีท าใหส้สาร 1 กรัม มีอุณหภูมิสูงข้ึน 1°C) 

 

 

 

 

 

 

                                       ภาพที ่2-65  อุณหภูมิน ้าทะเล 

        ทีม่า:  http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure/
http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure/
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2.11.3  ระดบัสูงของพื้นท่ี (Elevation)  

                                   อากาศเป็นตวัน าความร้อน (Conduction) ท่ีเลว เน่ืองจากอากาศมีความโปร่งใส
และมีความหนาแน่นต ่า พื้นดินจึงดูดกลืนพลงังานจากแสงอาทิตยไ์ดดี้กวา่ อากาศถ่ายเทความร้อนจาก
พื้นดิน ดว้ยการพาความร้อน (Convection) ไปตามการเคล่ือนท่ีของอากาศ ในสภาพทัว่ไปเราจะพบว่า
ยิ่งสูงข้ึนไป อุณหภูมิของอากาศจะลดต ่าลงด้วยอตัรา 6.5°C ต่อกิโลเมตร (Environmental lapse rate) 

ดงันั้นอุณหภูมิบนยอดเขาสูง 2,000 เมตร จะต ่ากวา่อุณหภูมิท่ีระดบัน ้าทะเลประมาณ 13°C 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                             ภาพที ่2-66  ระดบัสูงของพื้นผวิโลก 

                   ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

2.11.4  ละติจูด  
                                   เน่ืองจากโลกเป็นทรงกลม แสงอาทิตยจึ์งตกกระทบพื้นโลกเป็นมุมไม่เท่ากัน 
(ภาพท่ี 2-67) ในเวลาเท่ียงวนั พื้นผิวบริเวณศูนยสู์ตรได้รับรังสีจากแสงอาทิตยเ์ป็นมุมชัน แต่พื้นผิว
บริเวณขั้วโลกไดรั้บรังสีจากแสงอาทิตยเ์ป็นมุมลาด ส่งผลให้เขตศูนยสู์ตรมีอุณหภูมิสูงกวา่เขตขั้วโลก 
ประกอบกบัรังสีท่ีตกกระทบพื้นโลกเป็นมุมลาด เดินทางผ่านความหนาชั้นบรรยากาศเป็นระยะทาง
มากกว่า รังสีท่ีตกกระทบเป็นมุมชนั ความเขม้ของแสงจึงถูกบรรยากาศกรองให้ลดน้อยลง ยงัผลให้
อุณหภูมิลดต ่าลงไปอีก 
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ภาพที ่2-67  มุมท่ีแสงอาทิตยต์กกระทบพื้นผวิโลก 

            ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

2.11.5  สภาพภูมิศาสตร์  
                                   พื้นผิวโลกมีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน มีทั้ งท่ีราบ ทิวเขา หุบเขา ทะเล 
มหาสมุทร ทะเลสาบ ทะเลทราย ท่ีราบสูง สภาพภูมิประเทศมีอิทธิพลส่งผลกระทบสภาพลมฟ้าอากาศ
โดยตรง เช่น พื้นท่ีทะเลทรายมีอุณหภูมิกลางวนักลางคืนแตกต่างกนัมากกวา่พื้นท่ีชายทะเล พื้นท่ีรับลม
จะมีอุณหภูมิต ่ากวา่พื้นท่ีอบัลมเน่ืองจากไม่มีการถ่ายเทความร้อน 

 

 

 

 

 

  

                                       ภาพที ่2-68  อุณหภูมิพื้นผวิโลก 

        ทีม่า:  http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure/
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2.11.6  ปริมาณเมฆและอลับีโดของพื้นผวิ  
                                   เมฆสะทอ้นรังสีจากอาทิตยบ์างส่วนกลบัคืนสู่อวกาศ ขณะเดียวกนัเมฆดูดกลืน
รังสีคล่ืนสั้นเอาไวแ้ละแผพ่ลงังานออกมาในรูปของรังสีอินฟราเรด ในเวลากลางวนัเมฆบงัแสงแดดท า
ให้อุณหภูมิอากาศเหนือพื้นผิวต ่าลง แต่ในเวลากลางคืนรังสีอินฟราเรดท่ีแผอ่อกจากเมฆท าให้อุณหภูมิ
อากาศอบอุ่น เมฆจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้อุณหภูมิอากาศเวลากลางวนัและกลางคืนไม่แตกต่างกนั
มากนัก   พื้นผิวของโลกก็เช่นกนั พื้นโลกท่ีมีอลับีโดต ่า (สีเขม้) เช่น ป่าไม ้ดูดกลืนพลงังานจากดวง
อาทิตย ์พื้นโลกท่ีมีอลับีโดสูง (สีอ่อน) เช่น ธารน ้ าแข็ง ช่วยสะทอ้นพลงังานจากดวงอาทิตย ์(อลับีโด 
หมายถึง ความสามารถในการสะทอ้นแสงของวตัถุ) 
 

 

 

 

 

 

                                    ภาพที ่2-69  ปริมาณเมฆ 

 ทีม่า:  http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

2.12  เขตภูมิอากาศโลก 

                       โลกโคจรรอบดวงอาทิตยโ์ดยมีแกนเอียง 23.5° ท าใหเ้กิดฤดูกาล  ภาพท่ี 2-70 แสดงให้
เห็นวา่ในวนัท่ี 21 มิ.ย. โลกหนัขั้วเหนือเขา้หาดวงอาทิตย ์บริเวณเหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ละติจูด 
66.5° เหนือ) ข้ึนไปจะไดรั้บแสงอาทิตยต์ลอดเวลา ส่วนบริเวณใตเ้ส้นแอนตาร์คติกเซอร์เคิล (ละติจูด 
66.5° ใต)้ ลงมา จะเป็นกลางคืนตลอดเวลา ซีกโลกเหนือเป็นฤดูร้อนขณะท่ีซีกโลกใตเ้ป็นฤดูหนาว  หก
เดือนต่อมาในวนัท่ี 21 ธ.ค. บริเวณใตเ้ส้นแอนตาร์คติกเซอร์เคิล (ละติจูด 66.5° ใต)้ ลงมาจะไดรั้บ
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แสงอาทิตยต์ลอดเวลา ส่วนบริเวณเหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ละติจูด 66.5° เหนือ) ข้ึนไป จะ
กลายเป็นกลางคืนตลอดเวลา ซีกโลกใตเ้ป็นฤดูร้อน ขณะท่ีซีกโลกเหนือเป็นฤดูหนา 
 

 

 

 

 

ภาพที ่2-70  แกนของโลกเอียง 23.5° ท าใหเ้กิดเขตภูมิอากาศ 

ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

         หากโลกเป็นทรงกลมท่ีสมบูรณ์และมีพื้นผิวราบเรียบ ไม่มีภูเขาหุบเขา ไม่มีทะเลมหาสมุทร
และมีองคป์ระกอบของพื้นผิวเป็นเน้ือเดียวกนั ไม่มีแมก้ระทัง่พืชพรรณ เราสามารถแบ่งเขตภูมิอากาศ
ในแต่ละซีกโลกออกเป็น 3 เขต ดงัน้ี 

 2.12.1  เขตร้อน (Tropical zone) อยูร่ะหวา่งเส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์ (ละติจูด 23.5° เหนือ) 
กบัเส้นทรอปิคออฟแคปริคอน (ละติจูด 23.5° ใต้) แสงอาทิตยต์กกระทบพื้นโลกเป็นมุมชัน และมี
โอกาสท่ีดวงอาทิตยจ์ะอยูเ่หนือศีรษะได ้พื้นท่ีเขตน้ีจึงรับพลงังานจากดวงอาทิตยไ์ดม้ากกวา่ส่วนอ่ืน ๆ 
ของโลก  
 2.12.2  เขตอบอุ่น (Temperate zone) อยู่ระหว่างเส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์ (ละติจูด 23.5° 
เหนือ) กบัเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ละติจูด 66.5° เหนือ) และพื้นท่ีระหว่างเส้นทรอปิคออฟแคปริคอน 
(ละติจูด 23.5° ใต)้ กบัเส้นแอนตาร์คติกเซอร์เคิล (ละติจูด 66.5° ใต)้ แสงอาทิตยต์กกระทบพื้นโลกเป็น
มุมเฉียง แมว้า่ไม่มีโอกาสท่ีดวงอาทิตยจ์ะอยูเ่หนือศีรษะ แต่ก็ยงัไดรั้บแสงอาทิตยต์ลอดปี 

 2.12.3  เขตหนาว (Frigid zone) อยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ละติจูด 66.5° เหนือ) ข้ึนไป 
และใตเ้ส้นแอนตาร์คติกเซอร์เคิล (ละติจูด 66.5° ใต)้ ลงมา แสงอาทิตยต์กกระทบพื้นโลกเป็นมุมลาด 
จนในฤดูหนาวบางวนัไม่มีดวงอาทิตยข้ึ์นเลย 
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                                                    ภาพที ่2-71  อุณหภูมิพื้นผวิโลก 

                                 ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

         ความเป็นจริงโลกมิใช่ทรงกลมท่ีสมบูรณ์และมีพื้นผิวไม่ราบเรียบ มีทั้ งท่ีราบ ภูเขา หุบเขา 
ทะเล มหาสมุทรและถูกปกคลุมด้วยส่ิงปกคลุมและพืชพรรณต่างๆ กนั นักวิทยาศาสตร์จึงแบ่งเขต
ภูมิอากาศโลก โดยพิจารณาปัจจยัท่ีควบคุมสภาพภูมิอากาศ ดงัน้ีความเขม้ของแสงแดดแปรผนัตาม
ละติจูด แสงอาทิตยต์กกระทบพื้นผวิบริเวณศูนยสู์ตรเป็นมุมชนักวา่บริเวณขั้วโลก  
 ความเขม้ของแสงอาทิตยท่ี์บริเวณศูนยสู์ตรจึงมากกวา่ ประกอบกบัแสงอาทิตยเ์ดินทางผา่นชั้น
บรรยากาศบริเวณศูนยสู์ตรเป็นระยะทางสั้นกวา่ผ่านชั้นบรรยากาศบริเวณขั้วโลก เพราะฉะนั้นละติจูด
ยิง่สูงความเขม้ของแสงอาทิตยย์ิง่นอ้ย อุณหภูมิยิง่ต  ่า  
 การกระจายตวัของแผ่นดินและมหาสมุทร พื้นดินและพื้นน ้ ามีความสามารถดูดกลืนและคาย
ความร้อนไม่เท่ากนั จึงมีผลต่ออุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ ตลอดจนทิศทางและความเร็วลม  
   กระแสน ้ าในมหาสมุทร กระแสน ้ ามีความสัมพนัธ์กบักระแสลมผิวพื้น อุณหภูมิของน ้ าทะเลมี
ผลต่ออุณหภูมิและความช้ืนของอากาศ กระแสน ้ าอุ่นและกระแสน ้ าเยน็ในมหาสมุทรจึงมีอิทธิพลต่อ
อุณหภูมิของอากาศผวิพื้นโดยตรง 
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                                    ภาพที ่2-72  ไอน ้าในอากาศ 

 ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

 กระแสลมจากมหาสมุทร ลมเป็นตวัถ่ายเทความร้อนของบรรยากาศ กระแสลมในมหาสมุทร
หอบเอาไอน ้าจากมหาสมุทรมาสร้างความชุ่มช้ืนใหก้บัตอนในของทวปี  
 ต าแหน่งของหย่อมความกดอากาศต ่า (L) และหยอ่มความกดอากาศสูง (H) เป็นตวัก าหนดการ
เคล่ือนท่ีของอากาศทั้งแนวด่ิงและแนวนอน ความกดอากาศต ่าท าให้เกิดเมฆ หมอก และหยาดน ้ าฟ้า 
ความกดอากาศสูงท าให้ท้องฟ้าโปร่ง แรงเกรเดียนของอากาศซ่ึงเกิดจากความแตกต่างของความกด
อากาศ ท าใหเ้กิดกระแสลม 

 เทือกเขา เป็นก าแพงขวางกั้นทิศทางลม เม่ือลมปะทะกับเทือกเขาจะเกิดการยกตวัของกลุ่ม
อากาศและเกิดการควบแน่นเป็นเมฆและหยาดน ้ าฟ้า ท าให้ดา้นหนา้ของเทือกเขามีความชุ่มช้ืน อากาศ
แหง้จมลงดา้นหลงัเขา เกิดเป็นเขตเงาฝนท่ีแหง้แลง้  
 ระดับสูงของพื้นที่ (Elevation) ยิ่งสูงข้ึนอุณหภูมิยิ่งต ่าลง ณ ต าแหน่งละติจูดเดียวกนั พื้นท่ีสูง
จะมีอุณหภูมิต ่ากวา่พื้นท่ีราบ 

 

2.13  ภูมิอากาศ 

                        ภูมิอากาศ (Climate) หมายถึง สภาพลมฟ้าอากาศของแต่ละสถานท่ีซ่ึงมีลักษณะ
เฉพาะตวัแตกต่างจากลมฟ้าอากาศ (Weather) ซ่ึงเป็นสภาพอากาศซ่ึงเกิดข้ึนในแต่ละวนัตามท่ีเราเห็น
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ในข่าวพยากรณ์อากาศ  ภูมิอากาศเป็นการมองสภาพอากาศในภาพรวมของแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงข้ึนอยูก่บั
ต าแหน่งท่ีตั้งสภาพภูมิประเทศและอิทธิพลของกระแสน ้าในมหาสมุทร           
         ปี ค.ศ.1918 วลาดิเมียร์ เคิปเปน (Vladimir Kóppen) นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้
จ  าแนกภูมิอากาศโลกโดยใชเ้กณฑอุ์ณหภูมิเฉล่ียรายเดือนและปริมาณหยาดน ้าฟ้า โดยใชส้ัญลกัษณ์เป็น
ตวัอกัษรภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

         A  ภูมิอากาศร้อนช้ืนแถบศูนยสู์ตร ทุกเดือนมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงกวา่ 18°C ไม่มีฤดูหนาว  
         B  ภูมิอากาศแหง้ อตัราการระเหยของน ้ามากกวา่หยาดน ้าฟ้าท่ีตกลงมา 
         C  ภูมิอากาศอบอุ่นช้ืนแถบละติจูดกลาง ฤดูร้อนอากาศอบอุ่น ฤดูหนาวไม่หนาวมาก อุณหภูมิ
เฉล่ียของเดือนท่ีหนาวท่ีสุดต ่ากวา่ 18°C และสูงกวา่ -3°C 

         D  ภูมิอากาศช้ืนภาคพื้นทวีป ฤดูร้อนอากาศเยน็ ฤดูหนาวหนาวเยน็ อุณหภูมิเฉล่ียของเดือนท่ี
อบอุ่นท่ีสุดไม่ต ่ากวา่ 10°C อุณหภูมิเฉล่ียของเดือนท่ีหนาวท่ีสุดต ่ากวา่ -3°C 

         E  ภูมิอากาศขั้วโลก อุณหภูมิเฉล่ียของเดือนท่ีอบอุ่นท่ีสุดต ่ากวา่ 10°C  

         H  ภูมิอากาศแถบภูเขาสูง เป็นลักษณะภูมิอากาศหลายแบบรวมกันตามระดับสูงของภูเขา 
(ก าหนดโดยนกัวทิยาศาสตร์ในสมยัต่อมา) 
 

2.13.1  ภูมิอากาศแถบร้อนช้ืนแถบศูนยสู์ตร (Tropical Moist Climate):A 

                                    เป็นบริเวณท่ีมีอากาศร้อนช้ืน ทุกๆ เดือนมีอุณหภูมิเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 18°C และมี
ฝนตกมากกว่า 150 เซนติเมตร กลางวนัมีอุณหภูมิเฉล่ีย 32°C กลางคืนมีอุณหภูมิเฉล่ีย 22°C กลางวนั
และกลางคืนมีอุณหภูมิไม่แตกต่างกนัมาก เน่ืองจากอยูใ่นแนวปะทะอากาศเขตร้อน (ITCZ) จึงมีการก่อ
ตวัของเมฆคิวมูลสัและเมฆคิวมูโลนิมบสั ท าให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงบ่ายและเยน็ สภาพอากาศ
จะสงบทอ้งฟ้าใสหลงัจากท่ีฝนตกลงมา เน่ืองจากความช้ืนสูงมีไอน ้ าในอากาศจ านวนมาก จึงมกัมีการ
ควบแน่นเกิดน ้าคา้งและหมอกปกคลุมพื้นดินเวลากลางคืน มีปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 2,500 มิลลิเมตรต่อปี 
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                             ภาพที ่2-73  ภูมิอากาศร้อนช้ืนแถบศูนยสู์ตร 

                             ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

         พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่งละติจูดท่ี 25° เหนือ - 25° ใต ้ไดแ้ก่ ลุ่มน ้าอเมซอนในประเทศบราซิล 
ลุ่มน ้ าคองโกในตอนกลางของทวีปแอฟริกา หมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซีย เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
รวมทั้งประเทศไทย พื้นท่ีบางส่วนปกคลุมดว้ยป่าฝนเขตร้อน (Tropical rain forest) มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง ป่าฝนเขตร้อนมีพื้นท่ีเพียงร้อยละ 7 ของโลก แต่มีสปีชีส์ของส่ิงมีชีวิตมากกวา่คร่ึงหน่ึง
ของโลก 

 

2.13.2  ภูมิอากาศแหง้ (Dry Climate):B 

                                    เป็นบริเวณท่ีอากาศแห้ง ปริมาณการระเหยของน ้ ามากกวา่ปริมาณหยาดน ้ าฟ้าท่ี
ตกลงมา ท าให้ทอ้งฟ้าโปร่ง แสงอาทิตยต์กกระทบพื้นผิวมีความเขม้แสงมากกวา่ร้อยละ 90 กลางวนัมี
อุณหภูมิสูงกว่า 38°C (50°C ในช่วงฤดูร้อน) กลางคืนอาจจะมีอุณหภูมิต ่ากว่าจุดเยือกแข็ง (-15°C 

ในช่วงฤดูหนาว) กลางวนัและกลางคืนมีอุณหภูมิต่างกนัมาก ปริมาณน ้ าฝนในรอบปีเพียงประมาณ 5 
เซนติเมตร บางปีอาจไม่มีฝนตกเลย 
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                                   ภาพที ่2-74  ภูมิอากาศแหง้ 

ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

         พื้นท่ีในเขตน้ีกินอาณาบริเวณถึงร้อยละ 30 ของพื้นทวีปทั้งหมดของโลก อยูร่ะหวา่งละติจูดท่ี 
20° - 30° เหนือและใต ้ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายบนท่ีราบซ่ึงห้อมลอ้มดว้ยเทือกเขา เช่น ทะเลทรายซา
ฮาร่าในทวีปแอฟริกาตอนเหนือ ทะเลทรายโกบีในประเทศจีน มีความแห้งแลง้เน่ืองจากอยู่ในบริเวณ
แถบความกดอากาศสูงก่ึงศูนยสู์ตร ซ่ึงเกิดจากมวลอากาศแหง้ปะทะกนัแลว้จมตวัลง 

 

2.13.3  ภูมิอากาศอบอุ่นช้ืนแถบละติจูดกลาง (Moist subtropical mid-lattitude climate):C 

                                    เป็นบริเวณท่ีฤดูร้อนและฤดูหนาวมีอุณหภูมิไม่แตกต่างกนัมาก เพราะวา่มีอากาศ
ช้ืนตลอดทั้งปี เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่กลท้ะเลและมหาสมุทร อุณหภูมิเฉล่ียของเดือนท่ีหนาวท่ีสุด
ต ่ากวา่ 18°C และสูงกวา่ -3°C แบ่งยอ่ยออกเป็น  
 ภูมิอากาศแถบเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean climate) พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูร่อบชายฝ่ังทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน ทางตอนใตข้องทวีปยุโรปและตอนเหนือของทวีปยุโรป เป็นเขตท่ีมีฝนตกน้อย พืช
พรรณเป็นพุม่เต้ีย มกัเกิดไฟป่าในช่วงฤดูร้อน และมีฝนตกในช่วงฤดูหนาว 

 ภูมิอากาศแถบอบอุ่น (Temperate climate) พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ระหว่างละติจูดท่ี 25° - 40° 

เหนือ ได้แก่ ทวีปยุโรปตอนกลางและซีกตะวนัออกของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน เป็น
บริเวณท่ีฤดูกาลทั้ งส่ีมีความแตกต่างอย่างเด่นชัด ปริมาณน ้ าฝนในรอบปีประมาณ 500 - 1,500 
มิลลิเมตร 
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   ภาพที ่2-75  ภูมิอากาศแถบละติจูดกลาง 

           ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

2.13.4  ภูมิอากาศช้ืนภาคพื้นทวปี (Humid continental climate):D 

                                    ลมเวสเทอลีส์พดัมาจากมหาสมุทรทางดา้นตะวนัตกน าความช้ืนเขา้มาสู่ภาคพื้น
ทวีปซ่ึงอยูต่อนใน เน่ืองจากอยูใ่นเขตละติจูดสูง อากาศจึงหนาวเยน็ในช่วงฤดูร้อน (อุณหภูมิเฉล่ียของ
เดือนท่ีอบอุ่นท่ีสุดไม่ต ่ากวา่ 10°C) และมีสภาพอากาศรุนแรงในช่วงฤดูหนาว อากาศหยาวเยน็ปกคลุม
นานถึง 9 เดือน (อุณหภูมิเฉล่ียของเดือนท่ีหนาวท่ีสุดต ่ากวา่ -3°C) ซ่ึงท าให้น ้ าแข็งจบัตวัภายในดิน ท า
ใหต้น้ไมเ้จริญเติบโตชา้ เช่น ทุ่งหญา้ทุนดรา และป่าสนไทกา 
 

 

 

  

 

 

   ภาพที ่2-76  ภูมิอากาศช้ืนภาคพื้นทวปี 

           ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 
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         พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในอยู่ระหว่างละติจูดท่ี 40° - 60° เหนือ ของทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปและ
เอเชีย ในแถบความกดอากาศต ่าก่ึงขั้วโลก แนวปะทะอากาศขั้วโลกท าให้เกิดการยกตวั ท าให้เกิดการ
ควบแน่นของหยาดน ้ าฟ้าช่วยใหพ้ื้นดินมีความช้ืน (หมายเหตุ: ภูมิอากาศช้ืนภาคพื้นทวีปไม่มีในเขตซีก
โลกใต ้เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ของละติจูดน้ีในซีกโลกใต ้ส่วนใหญ่เป็นมหาสมุทร ไม่มีพื้นทวปีขนาด
ใหญ่) 
 

2.13.5  ภูมิอากาศขั้วโลก (Polar Climate):E 

                                    มีอากาศแห้ง ลมแรงและหนาวเยน็ตลอดทั้งปี ฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงกวา่จุดน ้ าแข็ง
เพียงแค่ 2 - 4 เดือน (อุณหภูมิสูงสุดต ่ากวา่ 10°C) มีฤดูหนาวท่ียาวนานและมีอุณหภูมิต ่ากวา่จุดเยอืกแข็ง 
พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (66.5°เหนือ) ข้ึนไปและใตเ้ส้นแอนตาร์คติกเซอร์เคิล 
(66.5°ใต)้ ลงมา บริเวณใกลก้บัขั้วโลก เช่น   เกาะกรีนแลนด์และทวีปแอนตาร์กติกมีแผน่น ้ าแข็งถาวร
หนาหลายร้อยเมตรปกคลุม พื้นมหาสมุทรเตม็ไปดว้ยภูเขาน ้าแขง็ พื้นทวปีในส่วนท่ีห่างไกลจากขั้วโลก 
น ้าในดินแขง็ตวัอยา่งถาวร พืชส่วนใหญ่ไม่สามารถเจริญเติบโตได ้

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่2-77  ภูมิอากาศขั้วโลก 

                            ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

2.13.6  ภูมิอากาศแถบภูเขาสูง (Highland Climates):H 
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                                    เป็นลกัษณะภูมิอากาศหลายแบบรวมกนัข้ึนอยูก่บัระดบัสูงของพื้นท่ี บนยอดเขา
สูงมีความหนาวเย็นคล้ายคลึงกบัภูมิอากาศขั้วโลกแต่มีความช้ืนสูงซ่ึงเกิดข้ึนจากอากาศยกตวัและ
ควบแน่น สภาพลมฟ้าอากาศเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ภูมิอากาศแบบน้ีปกคลุมพื้นท่ีเล็กๆ ตาม
เทือกเขาสูงของโลก เช่น เทือกเขาหิมาลยัในทวีปเอเชีย เทือกเขาเซียร์ราเนวาดาในทวีปอเมริกาเหนือ 
และเทือกเขาแอนดิสในทวีปอเมริกาใต ้ชนิดของพืชพรรณตามไหล่เขา เปล่ียนไปตามสภาพภูมิอากาศ
ซ่ึงแตกต่างกนัทุกๆ ระยะสูงท่ีเพิ่มข้ึน 300 เมตร เช่น บริเวณเชิงเขาอาจเป็นไมผ้ลดัใบ สูงข้ึนมาเป็นป่า
สนและไมแ้คระ ยอดเขาปกคลุมดว้ยธารน ้าแขง็ 

  

 

 

 

 

                                                 ภาพที ่2-78  ภูมิอากาศแถบภูเขาสูง 

                           ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure\ 

 

บทสรุป 

 บรรยากาศเป็นชั้นบรรยากาศบางๆ ท่ีห่อหุ้มโลก มีสถานะแก๊สจึงมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของชั้นบรรยากาศเกิดจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ พลงังานจากดวงอาทิตย ์วง
โคจรโลกและปัจจยัภายใน ได้แก่ การหมุนรอบตวัเองของโลก แผ่นดินและพื้นน ้ า รวมทั้งส่ิงมีชีวิต 
โครงสร้างของชั้นบรรยากาศได้ถูกแบ่งออกเป็นชั้นๆ ตามการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิทางด้าน
อุตุนิยมวิทยา สามารถแบ่งชั้นบรรยากาศออกเป็นชั้นโทรโพสเฟียร์ ชั้นสตราโตสเฟียร์ ชั้นเมโซสเฟียร์
และชั้นเทอร์โมสเฟียร์ การท่ีมีชั้นบรรยากาศช่วยในการห่อหุ้มโลก จะท าให้อุณหภูมิและความร้อนส่ง
มาบนพื้นผิวโลกได้น้อย จึงไม่เกิดภาวะโลกร้อน แต่ถ้าชั้นบรรยากาศถูกท าลายไปก็อาจจะส่งผล
กระทบกบักิจกรรมของส่ิงมีชีวติบนพื้นโลกได ้  

http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure/
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ค าถามท้ายบทที ่2 

ความรู้พืน้ฐานวทิยาศาสตร์บรรยากาศ 

 

2.1  จงอธิบายองคป์ระกอบและโครงสร้างของบรรยากาศของโลกมาโดยละเอียด 

2.2  จงอธิบายอุณหภูมิและความร้อน พร้อมทั้งกระบวนการมาโดยละเอียด 

2.3  จงอธิบายความช้ืนสัมพนัธ์ในบรรยากาศมาโดยละเอียด 

2.4  จงอธิบายเสถียรภาพของบรรยากาศโดยทัว่ไปมาโดยละเอียด 

2.5  จงอธิบายละอองอากาศ เมฆ หมอก หยาดน ้าฟ้า ความกดอากาศ การเคล่ือนของอากาศและ
ลมของโลก 

2.6  จงอธิบายการหมุนเวยีนของบรรยากาศ อิทธิพลของฤดูและภูมิอากาศของโลกและประเทศ
ไทย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

ปรากฏการณ์ในบรรยากาศ 

 

1.  เน้ือหาประจ าบทที ่3 ปรากฏการณ์ในบรรยากาศ 

1.  ปรากฏการณ์ในบรรยากาศ 

 

2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือผูเ้รียนศึกษาบทเรียนน้ีแลว้สามารถ 

1. อธิบายและเขา้ใจปรากฏการณ์ในบรรยากาศ 

 

3.  วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

 4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

 5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

 6. ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

4.  ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวชิามลพิษทางอากาศ 

 2. ส่ือการสอน Power point 

 

5.  การวดัผลและการประเมนิ 

 1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 
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 2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

 3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่3 

ปรากฏการณ์ในบรรยากาศ 

 

3.  พายุฝนฟ้าคะนอง 

         พายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm) เกิดจากเมฆท่ีก่อตวัข้ึนในแนวด่ิงขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่าเมม
คิวมูโลนิมบสั (Cumulonimbus) ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดสภาพอากาศรุนแรง เช่น ลมกระโชก 
ฟ้าแลบและฟ้าผ่า ฝนตกหนัก อากาศป่ันป่วนรุนแรงท าให้มีลูกเห็บตกและอาจเกิดน ้ าแข็งเกาะจบั
เคร่ืองบินท่ีบินอยู่ในระดบัสูง  การเกิดพายุฝนฟ้าคะนองมีล าดบั 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นก่อตวั ขั้นเจริญ
เต็มท่ีและขั้นสลายตวั ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 3-1 (Met office, 2011, กรมอุตุนิยมวิทยา, 2558, ศูนยก์าร
เรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2546) 

 

 

 

 

 

                                 ภาพที ่3-1  ขั้นตอนการเกิดพายฝุนฟ้าคะนอง 

                                 ทีม่า: ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, 2003 

 

 3.1  ขั้นก่อตัว (Cumulus stage) 

                      เม่ือกลุ่มอากาศร้อนลอยตวัข้ึนสู่บรรยากาศ พร้อมกบัการมีแรงมากระท าหรือผลกัดนัให้
มวลอากาศยกตวัข้ึนไปสู่ความสูงระดบัหน่ึง โดยมวลอากาศจะเยน็ลงเม่ือลอยสูงข้ึนและควบแน่นเป็น
ละอองน ้ าเล็กๆ เป็นการก่อตวัของเมมคิวมูลสั ในขณะท่ีความร้อนแฝงจากการกลัน่ตวัของไอน ้าจะช่วย
ให้อตัราการลอยตวัของกระแสอากาศภายในก้อนเมฆเร็วมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ขนาดของเมฆ
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คิวมูลสัมีขนาดใหญ่ข้ึนและยอดเมฆสูงเพิ่มข้ึนเป็นล าดบั จนเคล่ือนท่ีข้ึนถึงระดบับนสุดแลว้ (จุดอ่ิมตวั) 
จนพฒันามาเป็นเมฆคิวมูโลนิมบสั  เราเรียกกระแสอากาศท่ีไหลข้ึนวา่ "อพัดราฟต"์ (Updraft)  

 

   3.2  ขั้นเจริญเต็มที ่(Mature stage) 

                         เป็นช่วงท่ีกระแสอากาศมีทั้งไหลข้ึนและไหลลง ปริมาณความร้อนแฝงท่ีเกิดข้ึนจากการ
ควบแน่นลดนอ้ยลง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ีหยาดน ้ าฟ้าท่ีตกลงมามีอุณหภูมิต ่า ช่วยท าให้อุณหภูมิของ
กลุ่มอากาศเย็นกว่าอากาศแวดล้อม ดงันั้นอตัราการเคล่ือนท่ีลงของกระแสอากาศจะมีค่าเพิ่มข้ึนเป็น
ล าดบั กระแสอากาศท่ีเคล่ือนท่ีลงมาซ่ึงเรียกวา่ "ดาวน์ดราฟต"์ (Downdraft) จะแผข่ยายตวัออกดา้นขา้ง 
ก่อให้เกิดลมกระโชกรุนแรง อุณหภูมิจะลดลงและความกดอากาศจะเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว แผ่ออกไป
ไกลถึง 60 กิโลเมตรได้ โดยเฉพาะส่วนท่ีอยู่ด้านหน้าของทิศทางการเคล่ือนท่ีของพายุ  นอกจากนั้น
กระแสอากาศเคล่ือนท่ีข้ึนและลงจะก่อให้เกิดลมเฉือน (Wind shear) ซ่ึงจะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
เคร่ืองบินท่ีก าลงัจะข้ึนและร่อนลงสนามบินเป็นอยา่งยิง่ 

 

3.3  ขั้นสลายตัว 

                      เป็นระยะท่ีพายฝุนฟ้าคะนองมีกระแสอากาศเคล่ือนท่ีลงเพียงอยา่งเดียว หยาดน ้าฟ้าตกลง
มาอยา่งรวดเร็วและหมดไปพร้อมๆ กบักระแสอากาศท่ีไหลลงก็จะเบาบางลง 

ภาพที ่3-2  พายฝุนฟ้าคะนอง 

                                                          ทีม่า: Met office, 2011 
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         การเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในแต่ละคร้ัง จะกินเวลานานประมาณ 2-4 ชั่วโมง ซ่ึงพอจะล าดบั
เหตุการณ์ไดด้งัน้ี  
 

3.4  อากาศร้อนอบอ้าว เน่ืองจากมวลอากาศร้อนยกตวัลอยข้ึน เม่ือปะทะกบัอากาศเยน็ดา้นบน 
แลว้ควบแน่นกลายเป็นละอองน ้าในเมฆ คลายความร้อนออกมาในรูปของรังสีอินฟราเรด ทอ้งฟ้ามืดมวั 
อากาศเย็นเน่ืองจากการก่อตวัของเมฆคิวมูโลนิมบสัมีขนาดใหญ่มากจนบดบังแสงอาทิตย ์ ท าให้
อุณหภูมิพื้นผวิลดต ่าลง  

 

3.5  กระแสลมกรรโชกและมีกลิ่นดิน เกิดข้ึนเน่ืองจากดาวน์ดราฟต์ (Downdraft) ภายในเมฆ
คิวมูโลนิมบสัเป่าลงมากระแทกพื้นดินและกลายเป็นลมเฉือน (Wind shear)  

 

3.6  ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง เน่ืองจากกระแสลมพดัข้ึนและลง (Updraft และ Downdraft) ท าให้
เกิดการเหน่ียวน าของประจุไฟฟ้าในกอ้นเมฆและบนพื้นดิน   

 

             3.7  ฝนตกหนัก เกิดจากการสลายตวัของกอ้นเมฆเปล่ียนเป็นหยาดน ้ าฟ้าตกลงมาฝนและใน
บางคร้ังมีลูกเห็บตกลงมาดว้ย 

 

3.8  รุ้งกินน ้า เกิดจากละอองน ้ าซ่ึงยงัตกคา้งอยูใ่นอากาศหลงัฝนหยุด หักเหแสงอาทิตยท์  าให้
เกิดสเปกตรัม  

  
4.  พายุลมงวง 

         พายุลมงวง เป็นอากาศร้ายรุนแรงท่ีสุดซ่ึงเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง เม่ือลมร้อนและลมเยน็มา
เจอกนัและก่อตวัให้เกิดลมหมุนดว้ยความเร็วประมาณ 500 กิโลเมตรต่อชัว่โมง จึงมีลกัษณะการหมุน
บิดเป็นเกลียวเป็นล าเหมือนงวงช้างยื่นออกมาจากฐานเมฆคิวมูโลนิมบสั มีเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 
300 เมตร  โดยท่ีเมฆคิวมูโลนิมบสั 1 ก้อน อาจท าให้เกิดลมงวงได้พร้อมๆ ทีละหลายงวง   ลมงวง
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สามารถดึงดูดทุกส่ิงท่ีอยู่ตามเส้นทางท่ีพายุเคล่ือนท่ีไป   พายุลมงวงมกัจะเกิดในท่ีราบกวา้งใหญ่ ถ้า
เกิดข้ึนในพื้นท่ีราบตอนกลางประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกว่า "พายุทอร์นาโด" (Tornado)  ซ่ึงแบ่งระดบั
ความรุนแรงตามความเร็วลม 5 ล าดบั โดยยดึตาม Fujita scale ดงัน้ี  
 พาย ุF0 ความเร็วลม 64 - 116 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

 พาย ุF1 ความเร็วลม 117 - 180 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

 พาย ุF2 ความเร็วลม 181 - 253 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

 พาย ุF3 ความเร็วลม 254 - 332 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

 พาย ุF4 ความเร็วลม 333 - 418 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

 พาย ุF5 ความเร็วลม 419 - 512 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

 

                    
 

 

 

 

 

 

  
 

                                            ภาพที ่3-3  พายทุอร์นาโด 

            ทีม่า:http://www.popcornfor2.com/m/detail?id=92932 

 

         พายุลมงวงท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย มีลกัษณะเป็นพายุลมงวงขนาดเล็กเกิดข้ึนเหนือพื้นน ้ า
เรียกวา่ "นาคเล่นน ้ า" (Water sprouts) เกิดจากเมฆพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงท่ีมีฐานเมฆต ่าและมีกระแส
อากาศไหลลงรุนแรง จนเกิดเมฆเป็นล าพวยพุ่งลงมาจนใกล้ผิวทะเลและดูดน ้ าจนเป็นล าพุ่งข้ึนไป
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รวมตวักบักอ้นเมฆในอากาศ เช่น เดียวกบัพายุทอร์นาโด นาคเล่นน ้ ามกัเกิดข้ึนหลายๆ งวงพร้อมๆ กนั
จากฐานเมฆคิวมูโลนิมบสักอ้นเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ภาพที ่3-4  นาคเล่นน ้า 

                                                  ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure 

 

5.  พายุหมุนเขตร้อน 

         พายหุมุนเขตร้อน (Tropical storm)  คือค าทัว่ๆ ไปท่ีใชส้ าหรับเรียกพายหุมุนขนาดใหญ่ท่ีเกิด
เหนือทะเลหรือมหาสมุทรในเขตร้อน โดยทัว่ไปมีเส้นผา่นศูนยก์ลางขนาดหลายร้อยกิโลเมตร สามารถ
ปกคลุมประเทศไทยไดท้ั้งประเทศ เกิดข้ึนพร้อมกบัลมท่ีพดัรุนแรงมาก มีลมพดัเวยีนเขา้หาศูนยก์ลาง
ในทางทวนเขม็นาฬิกาในซีกโลกเหนือ ส่วนซีกโลกใตล้มจะพดัเวยีนเขา้หาศูนยก์ลางในทางเดียวกบั
เขม็นาฬิกา ยิง่ใกลศู้นยก์ลางลมจะหมุนเกือบเป็นวงกลมและมีความเร็วสูงท่ีสุดบางคร้ังมีความเร็วลม
เกินกวา่ 300 กิโลเมตรต่อชัว่โมง (175 นอต) ความกดอากาศต ่าสุดท่ีบริเวณศูนยก์ลางบางคร้ังต ่ากวา่ 
900 เฮกโตปาสคาล (hPa) มีลกัษณะอากาศร้ายเกิดข้ึน มีฝนตกหนกัมากและมีพายฟุ้าคะนอง ท าใหเ้กิด
คล่ืนสูงใหญ่ในทะเลและน ้าข้ึนสูง ตรงบริเวณศูนยก์ลางพายมีุลกัษณะคลา้ยกบัตาเป็นวงกลม มองเห็น
ไดจ้ากภาพถ่ายดาวเทียมเรียกวา่ "ตาพาย"ุ ดงัในภาพท่ี 3-5 เส้นผา่ศูนยก์ลางตาพายมีุขนาดประมาณ 15-

60 กิโลเมตร ภายในตาพายมีุอากาศแจ่มใส ลมพดัอ่อน มีเมฆบา้งเล็กนอ้ย 

 

http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure
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                        ภาพที ่3-5  พายไุตฝุ้่ น "พาร์มา" และ "เมเลอร์" เหนือประเทศฟิลิปปินส์ 

                        ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure 

 

         พายุหมุนเขตร้อน มี ช่ือเรียกต่างกันไปตามแหล่งก าเนิด เช่น พายุท่ี เกิดในมหาสมุทร
แอตแลนติกเหนือ ทะเลแคริบเบียนและอ่าวเม็กซิโก เรียกว่า "เฮอร์ริเคน" (Hurricane)  ถ้าเกิดข้ึนใน
มหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใตเ้รียกว่า "ไตฝุ้่ น"  (Typhoon)  ถา้เกิดข้ึนในมหาสมุทรอินเดียเรียกว่า 
"ไซโคลน" (Cyclone) ดังแผนท่ีในภาพท่ี  3-6 แต่บางคร้ังก็ เรียกพายุไซโคลนท่ี เกิดข้ึนในทวีป
ออสเตรเลียวา่ "วลิล่ี-วลิล่ี" (Willy-Willy) 

  

 

 

 

 

                                                    ภาพที ่3-6  การเรียกช่ือพายหุมุนเชตร้อน  
                                                           ทีม่า: http://www.learnnc.org/) 
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    พายุหมุนเขตร้อนท่ีมีอิทธิพลต่อลมฟ้าอากาศของประเทศไทย มีการแบ่งเกณฑ์ความรุนแรง
ของพายตุามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ โดยใชค้วามเร็วลมใกลศู้นยก์ลางพายเุป็นเกณฑ ์ดงัน้ี 

 พายุดีเปรสชัน (Depression) มีความเร็วลมสูงสุดใกลศู้นยก์ลางไม่ถึง 34 นอต (63 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง) 
 พายุโซนร้อน (Tropical Storm) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้ งแต่ 34 นอต (63 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง) ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 64 นอต (118 กิโลเมตรต่อชัว่โมง) 
 พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่ 64 นอต (118 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง) ข้ึนไป 

         พายุหมุนเขตร้อนมกัก่อตวัข้ึนกลางมหาสมุทร เน่ืองจากน ้ าบนมหาสมุทรไดรั้บความร้อนจาก
ดวงอาทิตยก์็จะระเหยข้ึนเป็นไอน ้ าแลว้ควบแน่นเป็นเมฆก่อตวัแนวด่ิงจ านวนมากแลว้รวมตวัเป็นพาย ุ
แรงโคริออริสซ่ึงเกิดจากการหมุนรอบตวัเองของโลก ท าให้พายุหมุนตวัเป็นรูปกงัหนั พายุจะเคล่ือนท่ี
ไปตามแนวความกดอากาศต ่า (L) เน่ืองจากในอากาศร้อนช้ืนมีไอน ้าอยูเ่ป็นจ านวนมากเป็นตวัหล่อเล้ียง
พายุ แต่เม่ือพายเุคล่ือนตวัข้ึนบนแผน่ดินก็สลายตวัไป เน่ืองจากไม่มีไอน ้ าในอากาศมาหล่อเล้ียงพายุได้
เพียงพอ  ภาพท่ี 3-7 แสดงให้เห็นโครงสร้างของพายุหมุนเขตร้อนในซีกโลกเหนือ ประกอบดว้ยเกลียว
แขนของเมฆคิวมูโลนิมบสั ซ่ึงเป็นเมฆท่ีก่อตวัแนวตั้งจนกลายเป็นเมฆพายุฝนฟ้าคะนอง หมุนรอบ
ศูนยก์ลางในทิศทวนเข็มนาฬิกา ท าให้เกิดแถบฝน (Rainbands) ท่ีศูนยก์ลางของพายุเรียกวา่ "ตาพายุ" 
(Eye) เป็นหยอ่มความกดอากาศต ่า ซ่ึงทอ้งฟ้าใสไร้เมฆ ก าแพงของตาพายุ (Eyewall) เป็นเมฆรูปวงกลม
ขนาดใหญ่ยกตัวในแนวด่ิงและมียอดแผ่ออกทางข้างเป็นเมฆเซอรัสซ่ึงหนาทึบ (Dense Cirrus 

Overcast) ปกคลุมวงแหวนของเซลลเ์มฆพายฝุนฟ้าคะนองท่ีอยูด่า้นล่าง   
 

 

 

 

ภาพที ่3-7  โครงสร้างของพายหุมุนเขตร้อน 

                                               ทีม่า: http://www.srh.noaa.gov/srh/jetstream/ (NOAA Jet Stream) 
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 ประเทศไทยตั้ งอยู่ระหว่างบริเวณแหล่งก าเนิดของพายุหมุนเขตร้อนทั้ งสองด้าน ด้าน
ตะวนัออกคือมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต ้ส่วนดา้นตะวนัตกคือมหาสมุทรอินเดีย พายุมีโอกาส
เคล่ือนจากทางดา้นตะวนัออกมากกวา่ทางตะวนัตก ปกติประเทศไทยจะมีพายุเคล่ือนผา่นเขา้มาไดโ้ดย
เฉล่ียประมาณ 3-4 ลูกต่อปี  ตน้ปีระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมเป็นช่วงท่ีประเทศไทยปลอดจาก
อิทธิพลของพายุ พายุเร่ิมเคล่ือนเขา้สู่ประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม (ดูภาพท่ี 3-8 ประกอบ) โดย
ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นพายท่ีุเคล่ือนมาจากดา้นตะวนัตกเขา้สู่ประเทศไทยตอนบน และตั้งแต่เดือนมิถุนายน
เป็นตน้ไป พายสุ่วนใหญ่จะเคล่ือนเขา้สู่ประเทศไทยทางดา้นตะวนัออก โดยช่วงระหวา่งเดือนมิถุนายน
ถึงสิงหาคมพายุยงัคงเคล่ือนเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ซ่ึงบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพื้นท่ีท่ีพายุมีโอกาสเคล่ือนผ่านเขา้มามากท่ีสุดและเร่ิมเคล่ือนเขา้สู่ภาคใต้
ตั้งแต่เดือนกนัยายน โดยเฉพาะเดือนตุลาคมมีสถิติเคล่ือนเขา้มามากท่ีสุดในรอบปีและในช่วงปลายปี
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพายุจะเคล่ือนเขา้สู่ภาคใต ้แต่ในภาคอ่ืนๆ จะกลายเป็นฤดูหนาว ความกดอากาศ
สูงจากประเทศจีน น าความหนาวเยน็ลงมา ระบบอากาศในช่วงน้ีจึงไม่เอ้ือใหเ้กิดพายข้ึุนเหนือทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3-8  แผนท่ีทางเดินของพายุ 
                                                       ทีม่า: กรมอุตุนิยมวทิยา 
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6.  ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า 

         ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผา่ (Thunder)  เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซ่ึงเกิดจากการเคล่ือนท่ีของประจุ
อิเล็กตรอนภายในก้อนเมฆหรือระหว่างก้อนเมฆกบักอ้นเมฆหรือเกิดข้ึนระหว่างก้อนเมฆกบัพื้นดิน  
การเคล่ือนท่ีข้ึนลงของกระแสอากาศ (updraft/downdraft) ภายในเมฆคิวมูโลนิมบสั ท าใหเ้กิดความต่าง
ศกัยไ์ฟฟ้าในแต่ละบริเวณของกอ้นเมฆและพื้นดินดา้นล่าง  เม่ือความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่งต าแหน่งทั้ง
สองมีค่าระดบัหน่ึงจะก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยมีประจุบวกอยู่ทางดา้นบนของกอ้นเมฆ 
ประจุลบอยู่ทางตอนล่างของกอ้นเมฆ  พื้นดินบางแห่งมีประจุบวก พื้นดินบางแห่งมีประจุลบ ซ่ึงจะ
เหน่ียวน าให้เกิดการเคล่ือนท่ีของกระแสไฟฟ้า ดงัท่ีแสดงในภาพท่ี 3-9 เม่ือประจุลบบริเวณฐานเมฆถูก
เหน่ียวน าเขา้หาประจุบวกท่ีอยู่ดา้นบนของกอ้นเมฆ ท าให้เกิดแสงสวา่งในกอ้นเมฆเรียกวา่ "ฟ้าแลบ"  
เม่ือประจุไฟฟ้าลบบริเวณฐานเมฆกอ้นหน่ึงถูกเหน่ียวน าไปประจุบวกในเมฆอีกกอ้นหน่ึง จะมองเห็น
สายฟ้าวิ่งขา้มระหวา่งกอ้นเมฆเรียกวา่ "ฟ้าแลบ" เม่ือประจุลบบริเวณฐานเมฆถูกเหน่ียวน าเขา้หาประจุ
บวกท่ีอยู่บนพื้นดิน ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าจากก้อนเมฆพุ่งลงสู่พื้นดินเรียกว่า "ฟ้าผ่า"  ในท านอง
กลบักนั ประจุลบท่ีอยู่บนพื้นดินถูกเหน่ียวน าเขา้หาประจุบวกในก้อนเมฆ มองเห็นเป็นฟ้าแลบจาก
พื้นดินข้ึนสู่ทอ้งฟ้า 

     

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3-9  แผนภาพแสดงการเกิดฟ้าแลบฟ้าผา่ 

                ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure 
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         เม่ือเกิดฟ้าแลบหรือฟ้าผ่า การเคล่ือนท่ีของกระแสไฟฟ้าท าให้อากาศในบริเวณท่ีสายฟ้า
เคล่ือนท่ีผ่านมีอุณหภูมิสูงมากจนขยายตวัอย่างฉับพลนั ท าให้เกิดช็อคเวฟ (shock wave) ส่งเสียงดงั
ออกมาเรียกวา่ "ฟ้าร้อง" ฟ้าแลบและฟ้าร้องเกิดข้ึนพร้อมๆ กนั แต่เรามองเห็นฟ้าแลบก่อนไดย้ินเสียงฟ้า
ร้อง เน่ืองจากแสงมีความเร็วมากกว่าเสียง แสงมีอตัราเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที ส่วนเสียงมี
อตัราเร็วประมาณ 1/3 กิโลเมตรต่อวินาทีเท่านั้น   ถา้เราตอ้งการทราบวา่ ฟ้าแลบหรือฟ้าผา่เกิดข้ึนห่าง
จากเราเท่าใด เราสามารถจบัเวลาตั้งแต่เม่ือเราเห็นฟ้าแลบจนถึงไดย้ินเสียงฟ้าร้องว่าเป็นระยะเวลาก่ี
วินาที แลว้เอาจ านวนวินาทีคูณดว้ย 1/3 ก็จะไดเ้ป็นระยะทางกิโลเมตร  เช่น ถา้เราจบัเวลาระหว่างฟ้า
แลบกบัฟ้าร้องได ้3 วนิาที เราก็จะทราบไดว้า่ ฟ้าแลบอยูห่่างจากเราประมาณ 1/3 x 3 เท่ากบั 1 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

                                                       ภาพที ่3-10  ฟ้าผา่ 

                                      ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure 

 

         ฟ้าผา่เป็นปรากฏการณ์ท่ีท าอนัตรายไดถึ้งชีวิต ฟ้าผ่ามกัเกิดข้ึนกบัวตัถุท่ีอยูเ่หนือระดบัพื้นดิน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากกระไฟฟ้าตอ้งการทางลดัระหวา่งกอ้นเมฆกบัพื้นดิน   ดงันั้นเม่ือเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจง
หลีกเล่ียงการอยู่บนท่ีแจง้และการมีส่ือไฟฟ้า เช่น สร้อยคอ แท่งโลหะ โทรศพัท์มือถือ   ส าหรับการ
ปลูกสร้างอาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าไวบ้นยอดอาคารและเดินสายกราวน์ไปยงัพื้นดิน เพื่อเหน่ียวน า
กระแสไฟฟ้าจากอากาศใหรี้บผา่นลงสู่พื้นดิน โดยไม่สร้างความเสียหายใหแ้ก่ตวัอาคาร   

 

7.  การกระเจิงของแสง 
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 สีของทอ้งฟ้าเปล่ียนแปลงไปตามเวลา ตอนกลางวนัทอ้งฟ้าเป็นสีฟ้า ส่วนตอนเชา้และตอนเยน็
ทอ้งฟ้าเป็นสีส้มแดง ปรากฏการณ์น้ีเกิดข้ึนเพราะ “การกระเจิงของแสง” (Scattering of light) แสงของ
ดวงอาทิตยป์ระกอบด้วยแสงสีต่างๆ ซ่ึงมีขนาดความยาวคล่ืนไม่เท่ากนั เม่ือรังสีจากดวงอาทิตยต์ก
กระทบโมเลกุลของอากาศจะเกิดการกระเจิงของแสง คลา้ยกบัคล่ืนน ้ าเคล่ือนท่ีมากระแทกเข่ือน ดงั
ภาพท่ี 3-11 ถา้คล่ืนมีขนาดเล็กกว่าเข่ือน (λ < d) คล่ืนจะกระเจิงหรือสะทอ้นกลบั แต่ถา้คล่ืนมีขนาด
ใหญ่กวา่เข่ือน (λ > d) คล่ืนก็จะเคล่ือนท่ีขา้มเข่ือนไปได ้ 
 

 

 

 

 

  

                                                 ภาพที ่3-11  การกระเจิงของแสง 

                          ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure 

 

8.  ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการกระเจิงของแสง 

 

 ขนาดความยาวคล่ืน แสงสีน ้ าเงินมีความยาวคล่ืนสั้น แสงสีแดงมีความยาวคล่ืนมากกวา่ แสง
คล่ืนสั้ น เกิดการกระเจิงไดดี้กว่าแสงคล่ืนยาว ขนาดของส่ิงกีดขวาง โมเลกุลของแก๊สในบรรยากาศมี
ขนาดเล็ก ส่วนโมเลกุลของไอน ้าและฝุ่ นท่ีแขวนลอยในบรรยากาศมีขนาดใหญ่  โมเลกุลขนาดใหญ่เป็น
ส่ิงกีดขวางการเดินทางของแสงความยาวคล่ืนสั้น มุมท่ีแสงตกกระทบกบับรรยากาศ: แสงอาทิตยเ์วลา
เท่ียงท ามุมชนักบัพื้นโลก แสงเดินทางผา่นมวลอากาศเป็นระยะทางสั้น แสงเดินทางผา่นไม่ยาก ส่วนใน
ตอนเชา้และตอนเยน็แสงอาทิตยท์  ามุมลาดกบัพื้นโลก แสงเดินทางผา่นมวลอากาศเป็นระยะทางยาว ท า
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ให้แสงเดินทางผ่านได้ยากปริมาณสารแขวนลอยในอากาศ ในช่วงเวลาบ่ายและเย็น อากาศและ
พื้นผวิโลกมีอุณหภูมิสูง มีฝุ่ นละอองลอยอยูใ่นอากาศมากเป็นอุปสรรคขวางกั้นทางเดินของแสง 

 

 

 

 

                                    ภาพที ่3-12  คล่ืนแสงเคล่ือนท่ีผา่นโมเลกุลของอากาศ 

ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure 

 

9.  ท้องฟ้ากลางวนั 

          เวลากลางวนัแสงอาทิตยท์  ามุมชันกบัพื้นโลก แสงเดินทางผ่านบรรยากาศเป็นระยะทางสั้ น 
อุปสรรคท่ีกีดขวางมีน้อย แสงสีม่วง ครามและน ้ าเงินมีขนาดของคล่ืนเล็กกว่าโมเลกุลของอากาศ จึง
กระเจิงไปบนทอ้งฟ้าทุกทิศทาง เราจึงมองเห็นทอ้งฟ้าเป็นสีฟ้าและเห็นดวงอาทิตยเ์ป็นสีขาว เน่ืองจาก
แสงทุกสีรวมกนัมีความเขม้สูงมาก ในบริเวณท่ีมีมลภาวะทางอากาศน้อย เช่น ริมทะเลหรือในชนบท 
หรือในฤดูหนาว ซ่ึงมีความกดอากาศสูง ท าให้ฝุ่ นลอยข้ึนไปไม่ได ้เราจะเห็นทอ้งฟ้าเป็นสีน ้ าเงินเขม้ 
ส่วนในบริเวณท่ีมีมลภาวะทางอากาศสูงหรือในฤดูร้อนซ่ึงอากาศร้อนยกตวัพาให้สารแขวนลอยข้ึนไป
ลอยอยู่ในอากาศ คล่ืนแสงสีเขียวและคล่ืนแสงสีเหลืองจะกระเจิงดว้ย เราจึงมองเห็นทอ้งฟ้าเป็นสีฟ้า
อ่อน 

 

 

 

 

ภาพที ่3-13  ทอ้งฟ้าเวลากลางวนั 

                                      ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure 
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10.  ท้องฟ้ารุ่งเช้าและพลบเยน็ 

           เวลารุ่งเชา้และพลบค ่า แสงอาทิตยท์  ามุมลาดขนานกบัพื้นโลก แสงเดินทางผา่นมวลอากาศเป็น
ระยะทางยาว อุปสรรคท่ีขวางกั้นมีมาก แสงสีม่วง ครามและน ้ าเงิน มีความยาวคล่ืนสั้นไม่สามารถเดิน
ทางผา่นโมเลกุลอากาศไปได ้จึงกระเจิงไปทัว่ทอ้งฟ้า แต่แสงสีเหลือง ส้มและแดง มีความยาวคล่ืนมาก 
สามารถทะลุผา่นโมเลกุลของอากาศไปได ้ท าให้เรามองเห็นดวงอาทิตยเ์ป็นสีส้มและมองเห็นทอ้งฟ้า
ในบริเวณทิศตะวนัตกเป็นสีเหลืองส้ม     ถา้วนัใดมีอากาศร้อน ท าให้มีฝุ่ นมากเป็นพิเศษ ดวงอาทิตยจ์ะ
มีสีแดง  แต่ถ้าวนัใดมีฝุ่ นน้อยดวงอาทิตยก์็จะเป็นสีเหลือง  แต่ถ้าเยน็วนัใดฟ้าใสไม่มีฝุ่ นเลย เราก็จะ
มองเห็นดวงอาทิตยเ์ป็นสีสวา่งจนแสบตา เช่น เวลากลางวนั ทั้งน้ีเน่ืองจากแสงทุกสีมีความเขม้สูง จึง
มองเห็นรวมกนัเป็นสีขาว 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3-14  ทอ้งฟ้ายามรุ่งเชา้และพลบค ่า 

                        ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure 

 

หมายเหตุ ทอ้งฟ้ายามเยน็มกัสีออกแดงกวา่เวลาเชา้ เน่ืองจากในตอนบ่ายอากาศมีอุณหภูมิสูงมาก ท าให้
ฝุ่ นละอองเกิดการยกตวัไดม้ากกวา่ตอนเชา้  ประกอบกบัในตอนเช้าฝุ่ นละอองในอากาศถูกชะลา้งดว้ย
น ้าคา้งตอนรุ่งสาง  ดงันั้นตอนเยน็จึงมกัมีการกระเจิงของแสงสีแดงมากกวา่ตอนเชา้ 

 

11.  รุ้งกนิน า้ 
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 รุ้งกินน ้ า (Rainbow) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซ่ึ งเกิดจากละอองน ้ าในอากาศหักเห
แสงอาทิตยท์  าให้เกิดแถบสเปกตรัมเป็นเส้นอาร์ควงกลมเหนือพื้นผิวโลก แสงอาทิตยห์รือรังสีท่ีตา
มองเห็น (Visible light) มีความยาวคล่ืน 400 - 800 นาโนเมตร  โดยท่ีแสงสีม่วงมีความยาวคล่ืนสั้นท่ีสุด
คือ 400 นาโนเมตร และแสงสีแดงมีความยาวคล่ืนมากท่ีสุด  ภายหลงัฝนตกมกัจะมีละอองน ้ าหรือหยด
น ้ าเล็กๆ ลอยอยู่ในอากาศ จะท าหน้าท่ีเสมือนปริซึมหักเหแสงอาทิตย ์(White light) ให้แยกออกเป็น
สเปกตรัม 7 สี ไดแ้ก่ ม่วง คราม น ้ าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง  โดยถา้แสงอาทิตยท์  ามุมกบัหยดน ้ าแลว้
หกัเหเป็นมุม 40° เขา้สู่แนวสายตา ก็จะมองเห็นเป็นแสงสีม่วง  แต่ถา้แสงอาทิตยท์  ามุมกบัหยดน ้ าแลว้
หกัเหเป็นมุม 42° เขา้สู่แนวสายตา ก็จะมองเห็นเป็นแสงสีแดง ดงัภาพท่ี 3-15 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3-15  มุมในการหกัเหแสงอาทิตยข์องหยดน ้า 

         ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure 

 

         เน่ืองจากในบรรยากาศหลงัฝนตกมีละอองน ้ าเล็กๆ ท่ีมองไม่เห็นแขวนลอยอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
ละอองน ้ าเล็กๆ เหล่าน้ีหกัเหแสงอาทิตยม์าเขา้ตาของเราเป็นมุมท่ีแตกต่างกนั  ล าแสงจากดวงอาทิตยท่ี์
ถูกหกัเหเขา้สู่แนวสายตาเป็นมุม 40° - 42° จะปรากฏเห็นเส้นโคง้ซ่ึงเรียกวา่ "รุ้งกินน ้ า" โดยจะมีสีจาก
ล่างข้ึนบนเรียงล าดบั ม่วง คราม น ้าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ดงัภาพท่ี 3-16 
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                                                      ภาพที ่3-16  การเกิดรุ้งกินน ้า 

                                   ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure 

 

         ในบางคร้ังเราสามารถมองเห็นรุ้งกินน ้าสองตวัไดพ้ร้อมๆ กนั รุ้งกินน ้าตวัแรกอยูด่า้นล่างคือ 
รุ้งปฐมภูมิท่ีรู้จกักนัทัว่ไปคือแถบสีแดงอยูบ่นสุด แถบสีม่วงอยูล่่างสุด   รุ้งกินน ้าตวัท่ีสองจะอยูด่า้นบน 
เรียงล าดบัสีกลบักนั สีแดงไปยงัสีม่วงจากขา้งล่างข้ึนขา้งบน ดงัภาพท่ี 3-17 

 

 

  

 

 

 

ภาพที ่3-17  รุ้งปฐมภูมิ (ตวัล่าง) และรุ้งทุติยภูมิ (ตวับน) 
 ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure 
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         รุ้งทุติยภูมิเกิดจากการหกัเหแสงภายในหยดน ้าสองคร้ัง โดยถา้แสงอาทิตยท์  ามุมกบัหยดน ้าแลว้
หกัเหเป็นมุม 52° เขา้สู่แนวสายตา ก็จะมองเห็นเป็นแสงสีม่วง  แต่ถา้แสงอาทิตยท์  ามุมกบัหยดน ้ าแลว้
หักเหเป็นมุม 50° เขา้สู่แนวสายตา ก็จะมองเห็นเป็นแสงสีแดง ดว้ยเหตุน้ีรุ้งทุติยภูมิจึงปรากฏอยู่ทาง
ดา้นบนและมีสีสลบักนักบัรุ้งปฐมภูมิ ดงัแผนผงัท่ีแสดงในภาพท่ี 3-18   
 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที ่3-18  แผนผงัแสดงการหกัเหแสงของรุ้งทั้งสองชนิด 

ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure 

 

12.  ดวงอาทติย์ทรงกลด/ดวงจันทร์ทรงกลด 

 ดวงอาทิตยท์รงกลดและดวงจนัทร์ทรงกลด (Halo) เป็นปรากฎการณ์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยรุ้งกินน ้ า 
ท่ีมีลกัษณะเป็นวงกลมดงัภาพท่ี 3-19 เกิดจากผลึกน ้าแขง็ภายในเมฆเซอร์โรสตราตสั ซ่ึงเป็นเมฆชั้นสูง
แผ่นบางๆ ปกคลุมทอ้งฟ้าเป็นบริเวณกวา้ง ผลึกน ้ าแข็งเหล่าน้ีท าหน้าท่ีเสมือนแท่งแก้วปริซึมหักเห
ล าแสงจากดวงอาทิตยห์รือดวงจนัทร์เป็นมุม 22° เขา้สู่แนวสายตาของผูส้ังเกตการณ์ท่ีอยูบ่นพื้นโลก ดงั
ภาพท่ี 3-20 ท าใหป้รากฏเป็นแถบสีสเปกตรัมของเส้นรอบวงลอ้มรอบดวงอาทิตยห์รือดวงจนัทร์ 

 

 

 

http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure
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                                           ภาพที ่3-19  ดวงอาทิตยท์รงกลด 

              ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                     ภาพที ่3-20  การเกิดดวงอาทิตยท์รงกลด/ดวงจนัทร์ทรงกลด 

 ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure 

 

 

 

http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure
http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure
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บทสรุป 

 ปรากฏการณ์ในบรรยากาศ ไดแ้ก่ การเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง 
ฟ้าผ่า การกระเจิงของแสงและการเกิดรุ้งกินน ้ า ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีพบเห็นได้โดยทั่วไป บาง
ปรากฏการณ์อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่บนพื้นโลก ท าให้ไม่สามารถรับมือได้ทนักับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน จนอาจเกิดการสูญเสีย เช่น การเกินพายุหมุนเขตร้อน ไดแ้ก่ พายุดีเปรสชนั พายุ
โซนร้อนและพายุไต้ฝุ่ น ในประเทศไทยได้พบพายุหมุนเขตร้อนจากทางด้านตะวนัออก ได้แก่ 
มหาสมุทรแปรซิฟิกและทะเลจีนใต้ ส่วนทางด้านตะวันตก ได้แก่ มหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงเป็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในทุกๆ ปี 
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ค าถามท้ายบทที ่3 

ปรากฏการณ์ ในบรรยากาศ 

 

3.1  จงอธิบายปรากฏการณ์ในบรรยากาศพายฝุนฟ้าคะนองในแต่ละภูมิภาคของโลก 

3.2  จงอธิบายประเภทการเกิดพายหุมุนเขตร้อนมาโดยละเอียด 

3.3  จงอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผา่ ท่ีเกิดในบรรยากาศ 

3.4  จงอธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกระเจิงของแสงท่ีเกิดข้ึนภายในชั้นบรรยากาศของโลก 

3.5  จงอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติรุ้งกินน ้า ดวงอาทิตยท์รงกลด/ดวงจนัทร์ทรงกลดและ
ทอ้งฟ้ารุ่งเชา้และพลบเยน็ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

ปัจจยัและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  

1.  เน้ือหาประจ าบทที ่4 ปัจจัยและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

1.  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.  ปัจจยัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือผูเ้รียนศึกษาบทเรียนน้ีแลว้สามารถ 

1.  อธิบายและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.  อธิบายและเขา้ใจปัจจยัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

3.  วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1.  บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

 2.  ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 3.  ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

 4.  ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

 5.  ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

 6.  ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

4.  ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนวชิามลพิษทางอากาศ 

 2.  ส่ือการสอน Power point 
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5.  การวดัผลและการประเมนิ 

 1.  ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

 2.  ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

 3.  ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่4 

ปัจจยัและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

4.  การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ  
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (climate change) คือ การเปล่ียนแปลงลกัษณะอากาศเฉล่ีย (average 

weather) ในพื้นท่ีหน่ึง ลกัษณะอากาศเฉล่ีย หมายความรวมถึงลกัษณะทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอากาศ เช่น 
อุณหภูมิ ฝน ลม เป็นตน้ ในความหมายตามกรอบของอนุสัญญาว่าด้วยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
FCCC (Framework Convention on Climate Change) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ คือ การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศอนัเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ท่ีท  าให้องค์ประกอบของ
บรรยากาศเปล่ียนแปลงไป นอกเหนือจากความผันแปรตามธรรมชาติแต่ความหมายท่ีใช้ใน
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ คือ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่วา่จะเน่ืองมาจาก 
ความผนัแปรตามธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษย ์(IPCC, 2001) 

 

4.1  มนุษย์มีส่วนท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศได้อย่างไร  
        กิจกรรมของมนุษยท่ี์มีผลท าให้ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง คือ กิจกรรมท่ีท าให้ปริมาณก๊าซ

เรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพิ่มมากข้ึน เป็นเหตุให้ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse 

Effect) รุนแรงกวา่ท่ีควรจะเป็นตามธรรมชาติและส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงข้ึนท่ีเรียกวา่ภาวะโลก
ร้อน (Global warming) 

 

4.1.1  ก๊าซเรือนกระจกคืออะไร  
                  ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซท่ีเป็นองคป์ระกอบของบรรยากาศและมีคุณสมบติัยอมให้

รังสีคล่ืนสั้นจากดวงอาทิตยผ์า่นทะลุมายงัพื้นผิวโลกได ้แต่จะดูดกลืนรังสีคล่ืนยาวช่วงอินฟราเรดท่ีแผ่
ออกจากพื้นผิวโลกเอาไว ้ก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคัญและเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ 
คาร์บอนไดออกไซด ์มีเธน ไนตรัสออกไซด ์ฯลฯ 
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         ภาวะเรือนกระจก คือ ภาวะท่ีชั้นบรรยากาศของโลกกระท าตวัเสมือนกระจก ท่ียอมให้
รังสีคล่ืนสั้นจากดวงอาทิตยผ์า่นลงมายงัพื้นผิวโลกได ้แต่จะดูดกลืนรังสีคล่ืนยาวช่วงอินฟราเรดท่ีแผ่
ออกจากพื้นผิวโลกเอาไว ้จากนั้ นก็จะคายพลังงานความร้อนให้กระจายอยู่ภายในบรรยากาศจึง
เปรียบเสมือนกระจกท่ีปกคลุมผิวโลกให้มีภาวะสมดุลทางอุณหภูมิและเหมาะสมต่อส่ิงมีชีวิตบนผิว
โลก  

ภาวะโลกร้อน หมายถึง ภาวะท่ีอุณหภูมิโดยเฉล่ียของโลกสูงข้ึน ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง ภาวะโลกร้อนอาจจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของปริมาณฝน ระดบัน ้ าทะเล 
และมีผลกระทบอยา่งกวา้งขวางต่อพืช สัตวแ์ละมนุษย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ภาพที ่4-1  ภาวะโลกร้อน 

      ทีม่า: www.tmd.go.th/knowledge/know_greenhouse01.html) 

 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1861 (พ.ศ. 2404) อุณหภูมิผิวพื้นเฉล่ียของโลกสูงข้ึนและสูงข้ึนประมาณ 0.6 

องศาเซลเซียส ในศตวรรษท่ี 20 (จากรายงานการประเมินคร้ังท่ี 3 หรือ Third Assessment Report - 

TAR ของคณะท างานกลุ่ม 1 IPCC) จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในซีกโลกเหนือยอ้นหลงัไป 1,000 ปี พบวา่ 
อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนมากในศตวรรษท่ี 20 โดยสูงข้ึนมากท่ีสุดในทศวรรษท่ี 1990 และ ค.ศ. 1998 

(พ.ศ. 2541) เป็นปีท่ีร้อนมากท่ีสุดในรอบ 1,000 ปี 

http://www.tmd.go.th/info/images/greenhouse_effect.gif


166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4-2  ความผนัแปรของอุณหภูมิเฉล่ียของโลก 

                                         ทีม่า: IPCC, 2001 

http://www.tmd.go.th/info/images/global_temp.gif
http://www.tmd.go.th/info/images/global_temp.gif
http://www.tmd.go.th/info/images/trend_rain.jpg
http://www.tmd.go.th/info/images/trend_rain.jpg
http://www.tmd.go.th/info/images/sea_level.jpg
http://www.tmd.go.th/info/images/sea_level.jpg
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4.2  ปริมาณฝนและระดับน า้ทะเลเปลีย่นแปลง 

        ในศตวรรษท่ี 20 ปริมาณน ้ าฟ้า (น ้ าฟ้า หมายถึง น ้ าท่ีตกลงมาจากฟ้าไม่ว่าจะอยู่ในภาวะ
ของเหลวหรือของแข็ง เช่น ฝน หิมะ ลูกเห็บ) บริเวณพื้นแผ่นดินส่วนใหญ่ของซีกโลกเหนือในเขต
ละติจูดกลางและละติจูดสูง สูงข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 5 - 10 แต่ลดลงประมาณร้อยละ 3 ในบริเวณก่ึงเขต
ร้อนส่วนระดบัน ้ าทะเล จากขอ้มูลทางธรณีวิทยาปรากฏวา่เม่ือ 6,000 ปีท่ีผา่นมาระดบัน ้ าทะเลของโลก
สูงข้ึนในอตัราเฉล่ียประมาณ 0.5 มม./ปี และในระยะ 3,000 ปีท่ีผ่านมาสูงข้ึนเฉล่ีย 0.1 - 0.2 มม./ปี 
(IPCC, 2001) แต่จากขอ้มูลตรวจวดัในศตวรรษท่ี 20 ระดบัน ้ าทะเลของโลกสูงข้ึนในอตัราเฉล่ีย 1 - 2 

มม./ปี 

ในการประชุมภูมิอากาศโลกคร้ังแรก (The First World Climate Conference) ซ่ึงจดัข้ึนท่ีเจนีวา 
ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ 

ระหว่างว ัน ท่ี  12-23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2522 นักวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงปัญหาการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก การประชุมคร้ังน้ีเนน้ถึงเร่ืองผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
ท่ีมีต่อมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่และเรียกร้องใหรั้ฐบาลของแต่ละประเทศให้ความส าคญักบัภูมิอากาศท่ีก าลงั
เปล่ียนแปลงและป้องกนัการกระท าของมนุษยท่ี์ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ซ่ึงจะกลบัมามี
ผลกระทบต่อมนุษย์เอง นอกจากน้ียงัได้วางแผนจดัตั้ ง "แผนงานภูมิอากาศโลก" (World Climate 

Programme หรือ WCP) ภายใตค้วามรับผิดชอบขององคก์ารอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological 

Organization หรือ WMO), โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment 

Programme หรือ UNEP) และ International Council of Science Unions หรือ ICSU 

หลังจาก พ.ศ. 2522 เป็นต้นมาได้มีการประชุมระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศอีกหลายคร้ังท่ีส าคญัๆ ได้แก่ The Villach Conference ประเทศออสเตรีย (9 - 15 ตุลาคม 
2528), The Toronto Conference ประเทศแคนาดา (27 - 30 มิถุนายน พ.ศ.), The Ottawa Conference 

ประเทศแคนาดา (20 - 22 กุมภาพนัธ์ 2532), The Tata Conference นิวเดลฮี ประเทศอินเดีย (21 - 23 

กุมภาพนัธ์ 2532), The Hague Conference and Declaration ประเทศเนเธอร์แลนด์ (11 มีนาคม 2532), 

The Noordwijk Ministerial Conference ประเทศเนเธอร์แลนด์ (6 - 7 พฤศจิกายน 2532), The Cairo 

Compact ประเทศอียิปต์ (ธันวาคม 2532) และ The Bergen Conference ประเทศนอรเวย ์(พฤษภาคม 
2533) การประชุมเหล่าน้ีช่วยให้ประเทศต่างๆ ตระหนักถึงความส าคญัของปัญหาการเปล่ียนแปลง
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ภูมิอากาศมากข้ึน ผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมทั้งผูก้  าหนดนโยบายในหน่วยงานรัฐบาล นกัวิทยาศาสตร์และ
นกัส่ิงแวดลอ้ม ไดพ้ิจารณาประเด็นทั้งดา้นวิทยาศาสตร์และนโยบาย และเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ทัว่
โลกร่วมมือด าเนินการเก่ียวกบัปัญหาน้ี 

ปี พ.ศ. 2531 องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและโครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ ไดจ้ดัตั้ง 
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate 

Change หรือ IPCC) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจ-

สังคมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปสู่ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ตลอดจนผลกระทบ 
การปรับตวั และการบรรเทาปัญหาอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

พ.ศ. 2533 IPCC ไดเ้สนอรายงานการประเมินคร้ังท่ี 1 (The First Assessment Report) ซ่ึงเน้น
ย  ้าปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ รายงานน้ีมีผลอย่างมากต่อ
สาธารณชนและผูก้  าหนดนโยบายและเป็นพื้นฐานในการเจรจาอนุสัญญาว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ 

ในเดือนธันวาคม 2533 ท่ีประชุมสมชัชาสหประชาชาติมีมติให้เร่ิมด าเนินการเจรจาขอ้ตกลง 
โดยตั้งคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลเพื่อจดัท าร่างอนุสัญญาว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
( Intergovernmatal Nogotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change ห รื อ 
INC/FCCC) ซ่ึงไดมี้การประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง ตั้งแต่กุมภาพนัธ์ 2534 - พฤษภาคม 2535 และเน่ืองจาก
เส้นตายท่ีจะมีการประชุมสุดยอดของโลก (Earth Summit) หรือการประชุมแห่งสหประชาชาติว่าดว้ย
ส่ิ งแวดล้อมและการพัฒ นา (United Nations Conference on Environment and Development ห รือ 
UNCED) ในเดือนมิถุนายน 2535 ผูเ้จรจาจาก 150 ประเทศจึงจัดท าร่างอนุสัญญาฯ เสร็จส้ิน และ
ยอมรับท่ีนิวยอร์ค เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2535 

ในการประชุมสุดยอดของโลก เม่ือเดือนมิถุนายน 2535 ท่ีกรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล 
ตวัแทนรัฐบาล 154 รัฐบาล (รวมสหภาพยุโรป) ได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) 

โดยเป้าหมายสูงสุดของ UNFCCC คือ การรักษาระดบัปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศใหค้งท่ีอยู่
ในระดบัท่ีไม่มีผลกระทบต่อระบบภูมิอากาศ 
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วนัท่ี 21 มีนาคม 2537 เป็นวนัท่ีอนุสัญญาฯ มีผลบงัคบัใช ้เน่ืองจากอนุสัญญาฯ ระบุวา่ให้มีผล
บงัคบัใช้ภายใน 90 วนั หลงัจากประเทศท่ี 50 ให้สัตยาบนัต่อจากนั้นอีก 6 เดือน คือ วนัท่ี 21 กนัยายน 
2537 ประเทศพฒันาแล้วเร่ิมเสนอรายงานแห่งชาติ (National Communications) เก่ียวกบักลยุทธ์การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ขณะเดียวกนัคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลฯ (INC) ไดมี้การประชุมกนั
หลายคร้ังเพื่อพิจารณาเร่ืองการอนุวติัตามอนุสัญญาฯ การจดัการเก่ียวกบัการเงิน การสนบัสนุนเงินทุน
และเทคโนโลยีแก่ประเทศก าลงัพฒันา รวมทั้งแนวทางการด าเนินงานและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อมา
คณะกรรมการชุดน้ีค่อยๆ ลดบทบาทลงและยุบไป (การประชุมคร้ังสุดทา้ยเดือนกุมภาพนัธ์ 2538) และ
ไดใ้ห้ท่ีประชุมสมชัชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ (The Conference of the Parties หรือ COP) เป็นองค์กร
สูงสุดของอนุสัญญาฯ โดย COP มีหนา้ท่ีติดตามตรวจสอบการอนุวติัตามอนุสัญญาฯ และประเด็นทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งการตดัสินใจสนบัสนุนและส่งเสริมการอนุวติัตามอนุสัญญา
ฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง COP มีการประชุมทุกปี จ านวน 9 คร้ัง จนถึง พ.ศ. 2546 ดงัน้ี 

COP-1 เป็นการประชุมสมชัชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ คร้ังแรก จดัข้ึนท่ีเบอร์ลิน สหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ระหวา่งวนัท่ี 28 มีนาคม - 7 เมษายน พ.ศ. 2538 

COP-2 จดัข้ึนท่ีเจนีวา ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์ระหวา่งวนัท่ี 8 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 

COP-3 จดัข้ึนท่ีเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น ระหวา่งวนัท่ี 1 - 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 

COP-4 จดัข้ึนท่ีบวัโนส ไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ระหวา่งวนัท่ี 2 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2541 

COP-5 จดัข้ึนท่ีกรุงบอนน์ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหวา่งวนัท่ี 25 ตุลาคม - 5 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

COP-6 จดัข้ึนท่ีกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด ์ระหวา่งวนัท่ี 13 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 

COP-7 จดัข้ึนท่ีมาราเก็ช ประเทศโมรอคโค ระหวา่งวนัท่ี 29 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2544 

COP-8 จดัข้ึนท่ีนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย ระหวา่งวนัท่ี 23 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 

COP-9 จดัข้ึนท่ีมิลาน ประเทศอิตาลี ระหวา่งวนัท่ี 1 - 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 
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5.  ปัจจัยทางธรรมชาติทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เพิ่งจะไดรั้บความสนใจอย่างจริงจงัเม่ือไม่นานมาน้ีเอง ซ่ึง
ส่วนใหญ่แลว้จะศึกษาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอดีต เช่น สาเหตุท่ีท าให้เกิดยุคน ้ าแข็ง ซ่ึงปัจจุบนั 
ยงัหาข้อสรุปถึงสาเหตุท่ีแน่นอนไม่ได้ อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ต่างเห็นพ้องกันว่า การ
เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศเป็นเร่ืองในอดีตท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาท่ียาวนานมากตามจุดทาง
ธรณีวิทยาและระยะเวลา 10 - 20 ปี ท่ีผ่านมาน้ี พบว่าค่าของธาตุประกอบภูมิอากาศท่ีตรวจวดัได ้
แตกต่างไปจากค่าปกติทางสถิติ สรุปไดว้า่ตามธรรมชาติแลว้ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาท่ี
ผ่านไป นั่นคือไม่สามารถท่ีจะกล่าวได้อีกแล้วว่าภูมิอากาศคงท่ี แต่กล่าวได้ว่าภูมิอากาศมิได้อยู่น่ิง 
ยิ่งกว่านั้นไม่เพียงแต่นกัวิทยาศาสตร์ท่ีให้ความสนใจและรับทราบถึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของ
โลกเช่นเดียวกัน สาเหตุท่ีท าให้ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงยงัเป็นท่ีถกเถียงกันอยู่และเม่ือภูมิอากาศ
เปล่ียนแปลงไปแลว้จะมีผลกระทบต่อไปในอนาคตอย่างไร เหตุผลท่ีท าให้มนุษยใ์ห้ความสนใจการ
เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ (Riehl, Herbert 1965) สรุปไดด้งัน้ี 

จากรายละเอียดการเกิดภูมิอากาศในอดีต ช้ีให้เห็นวา่ภูมิอากาศผนัแปรอยูต่ลอดเวลาและเช่ือวา่
ภูมิอากาศในอนาคตจะแตกต่างจากปัจจุบนั จากการวิจยัเก่ียวกบักิจกรรมของมนุษยแ์ละอิทธิพลของ
มนุษยท่ี์มีต่อส่ิงแวดลอ้มช้ีให้เห็นว่ามนุษยมี์ส่วนท าให้ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงไปโดยไม่ไดต้ั้งใจ จาก
หลกัฐานท่ีตรวจวดัได ้พบว่าอย่างน้อยท่ีสุดมีบางลกัษณะท่ีบ่งบอกว่าภูมิอากาศของโลกผนัแปรมาก
ยิง่ข้ึน เช่น อุณหภูมิในฤดูหนาวของปีหน่ึงสูงกวา่ในฤดูหนาวท่ีผา่นมาหรือพบวา่ในฤดูร้อนของปีหน่ึง
เกิดความแห้งแลง้มากท่ีสุดเท่าท่ีเคยเป็นมาในอดีต ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีไม่ใช่ขอ้พิสูจน์ว่าภูมิอากาศก าลงั
เปล่ียนแปลง จากหลกัฐานการบนัทึกสภาพอากาศท่ีผิดปกติในอดีตท่ีผ่านมา ไม่สามารถน ามาเป็น
ตวัก าหนดสภาพภูมิอากาศของโลกในอนาคตได ้ขอ้มูลหลายๆ ปีท่ีผา่นมาเป็นเพียงเคร่ืองช้ีถึงแนวโนม้
ภูมิอากาศเท่านั้น ซ่ึงยงัเป็นท่ีถกเกียงกันอยู่ในระหว่างนักวิทยาศาสตร์บรรยากาศ เน่ืองจากค่าธาตุ
ประกอบภูมิอากาศท่ีตรวจอากาศตรวจวดัไดจ้ากเคร่ืองมือ ยอ้นหลงัข้ึนไปไดอ้ยา่งมากท่ีสุดเพียง 200 ปี 
เท่านั้น นัน่คือนกัวทิยาศาสตร์ทราบถึงลกัษณะภูมิอากาศหรือการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศก่อนหนา้น้ี
ไดอ้ยา่งไร ค าตอบคือไดจ้ากหลกัฐานทางออ้ม เช่น การตรวจสอบและวิเคราะห์ปรากฎการณ์ท่ีเป็นผล
มาจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเทคนิคท่ีส าคญัและน่าสนใจมากท่ีสุดในการวิเคราะห์ความเป็นมา
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ของภูมิอากาศโลกในระยะเวลา 100 - 1,000 ปี ท่ีผา่นมาคือการวิเคราะห์ตะกอนใตท้อ้งมหาสมุทรและ
การวเิคราะห์ไอโซโทปของก๊าซออกซิเจน 

1. การวิเคราะห์ตะกอนใตท้อ้งมหาสมุทร แมว้่าตะกอนใตท้อ้งมหาสมุทรมีหลายชนิด แต่ทุก
ชนิดจะมีส่วนประกอบของส่ิงมีชีวิตรวมอยู่ดว้ยเสมอ ซ่ึงส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีคร้ังหน่ึงเคยมีชีวิตอยู่ใกล้ๆ 
ผิวหน้าน ้ าเม่ือเสียชีวิต ส่วนประกอบท่ีเป็นของแข็งจะจมลงสู่ท้องมหาสมุทรอย่างช้าๆ ต่อมาจะ
กลายเป็นส่วนหน่ึงของตะกอน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ตะกอนใตท้อ้งมหาสมุทรจะมีประโยชน์
มากในการศึกษาการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศในอดีตไดเ้ป็นอย่างดี เพราะว่าจ านวนและชนิดของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัใกล้ๆ ผิวหน้าน ้ าจะเปล่ียนแปลงตามการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ซ่ึง Richard Foster 

Flint (1973) อธิบายวา่ "บริเวณรอยต่อระหว่างผิวหน้าน ้ ากบัอากาศ อุณหภูมิเฉล่ียรายปีของผิวหน้าน ้ า
ในมหาสมุทรจะเท่ากบัอุณหภูมิของอากาศท่ีอยูติ่ดกนั อุณหภูมิท่ีสมดุลยร์ะหวา่งผิวหนา้น ้ ามหาสมุทร
กบัอากาศท่ีอยู่เหนือข้ึนไปน้ีหมายความว่าการเแปล่ียนแปลงภูมิอากาศจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัอยูใ่กลผ้วิหนา้น ้าตามไปดว้ย จากการวเิคราะห์ตะกอนใตท้อ้งมหาสมุทร ปรากฎวา่ส่วน
ใหญ่ประกอบด้วยเปลือกของ Pelagie foraminifers ซ่ึงสัตว์จ  าพวกน้ีอ่อนไหวต่อการผนัแปรของ
อุณหภูมิของน ้ ามากนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนใต้ท้องมหาสมุทรกับการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศเห็นไดช้ดั จากการศึกษาช้ีให้เห็นวา่ตะกอนใตท้อ้งมหาสมุทรเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีประโยชน์
อยา่งมหาศาลของสภาพภูมิอากาศในอดีต 

2. การวิเคราะห์ไอโซโทปของก๊าซออกซิเจน วิธีการน้ีเป็นการหาอตัราส่วนระหวา่งไอโซโทป
ของก๊าซออกซิเจน 2 ชนิด คือ 16O กบั 18O ไอโซโทปของ 16O เบากว่า 18O นั่นคือ 16O ระเหยจาก
มหาสมุทรในรูปของไอน ้ าไดง่้ายกวา่ เม่ือไอน ้ าน้ีควบแน่นและตกลงมาในรูปของหยาดน ้ าฟ้า หยาดน ้ า
ฟ้าจึงเต็มไปดว้ย 16O ส่วน 18O จะสะสมอยู่ในมหาสมุทรมากกว่า ด้วยเหตุน้ี ระหว่างช่วงเวลาท่ีเกิด
ธารน ้าแขง็แผเ่ป็นบริเวณกวา้งนั้น ปริมาณ 18O ในน ้าทะเลจะเพิ่มสูงมากข้ึน ในทางกลบักนัในยคุท่ีโลก
ร้อนข้ึนประมาณน ้ าแข็งละลายหายไปอย่างรวดเร็ว ปริมาณ 18O เม่ือเปรียบเทียบกบั 16O ในน ้ าทะเล
ลดลงดว้ย ถึงเวลาน้ีส่ิงมีชีวิตเล็กๆ จะสร้างเปลือกท่ีประกอบดว้ยแคลเซียมคาร์บอเนตป้องกนัตนเอง 
อตัราส่วนของ 18O กบั 16O วิเคราะห์ได้จากเปลือกของส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีท่ีผสมอยู่ในตะกอนใตท้้อง
มหาสมุทร ความผนัแปรของไอโซโทปก๊าซออกซิเจนท่ีวิเคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะบ่งบอกถึงความผนั
แปรของภูมิอากาศในอดีตไดเ้ป็นอยา่งดี  
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นอกจากน้ียงัพบว่าอตัราส่วนของไอโซโทปก๊าซออกซิเจน 18O กบั 16O มีผลมาจากอุณหภูมิ
อีกดว้ย กล่าวคือเม่ืออุณหภูมิของน ้ าในมหาสมุทรเพิ่มสูงข้ึน 18O จะระเหยออกไดม้าก หากอุณหภูมิ
ของน ้ าลดลง 18O จะระเหยออกไดน้้อยกว่า ดงันั้นไอโซโทปก๊าซออกซิเจนท่ีหนกักว่า (18O) จะมีอยู่
มากในหยาดน ้ าฟ้ายุคท่ีอากาศร้อนข้ึนและจะมีอยู่น้อยในยุคท่ีอากาศหนาวเยน็ลง นกัวิทยาศาสตร์ใช้
หลกัการศึกษาชั้นน ้าแขง็ท่ีเกาะกรีนแลนด์ ซ่ึงสามารถคาดหมายการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศในอดีต
ไดย้งัมีวธีีการต่างๆ อีกมากมายท่ีใชใ้นการศึกษาภูมิอากาศในอดีต เน่ืองจากภูมิอากาศมีอิทธิพลโดยตรง
อย่างใกล้ชิดต่อการก าเนิดดินและการเจริญเติบโตตลอดจนธรรมชาติของพืชพรรณ นั่นคือ การ
วิเคราะห์ดินและการวิเคราะห์วงปีของต้นไม้ ก็สามารถน ามาใช้ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงของ
ภูมิอากาศไดจ้ากบนัทึกทางประวติัศาสตร์ ถึงแมว้า่ไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศก็ตาม แต่เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีระบุในบนัทึกนั้น เช่น ภาวะน ้าท่วม ความแหง้แลง้หรือการยา้ยถ่ิน
ของประชากร เป็นไปไดว้่าเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ การศึกษาการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศจากหลกัฐานต่างๆ ในอดีต จะตอ้งระบุเวลาของการเปล่ียนแปลงนั้นด้วยว่าเกิดข้ึนเม่ือไร 
แมว้่าผลจากการศึกษาสามารถน ามาคาดหมายแนวโน้มและความผนัแปรของภูมิอากาศในอนาคตได้
โดยอาศยัเหตุและผลแต่อาจผิดพลาดได ้การศึกษาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ตรวจวดัธาตุประกอบอุตุนิยมวิทยามาเป็นเวลานาน อาจมีข้อผิดพลาดได้เช่นกัน ซ่ึง Howard J. 

Crichfield (1966)  สรุปวา่ "ขอ้มูลภูมิอากาศท่ีไดจ้ากการตรวจวดัมาเป็นเวลานาน อาจมีขอ้ผิดพลาดได ้
ประการแรก คือ ผิดพลาดจากกระบวนการตรวจวดั เช่น ค านวณผิด การติดตั้งเคร่ืองมือเหนือพื้นดิน
ไม่ไดม้าตรฐาน ค่าผิดพลาดน้ีอาจเล็กนอ้ยเท่านั้น ซ่ึงจะส่งผลถึงการคาดหมายแนวโนม้ต่อไปขา้งหน้า
ด้วย ประการท่ีสองการเคล่ือนยา้ยสถานีตรวจอากาศไปยงัสถานท่ีแห่งใหม่ นับเป็นการท าลายการ
บนัทึกท่ีมีคุณค่า ส าหรับวตัถุประสงคใ์นการศึกษาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงหากสถานี
ตรวจอากาศตั้งอยูท่ี่เดิมนานเป็นศตวรรษแลว้ การเปล่ียนแปลงของพืชพรรณธรรมชาติ การระบายน ้ า 
ส่ิงก่อสร้างรอบๆ สถานีและภาวะมลพิษทางอากาศส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อ
การศึกษาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากกว่าจากวิธีการอ่ืนๆ ดงันั้นจะตอ้งท าการตรวจวดั ตรวจสอบ 
และเปรียบเทียบ ธาตุประกอบภูมิอากาศอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้การศึกษาการผนัแปรของ
ภูมิอากาศไดผ้ลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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มีขอ้สมมุติฐานมากมายท่ีอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ บางขอ้สมมุติฐานได้รับการ
สนบัสนุนอยา่งกวา้งขวางในสมยัหน่ึง ต่อมาภายหลงัไดรั้บการเช่ือถือลดนอ้ยลงและบางกรณีถูกหยิบ
ยกข้ึนมาใหม่ อย่างไรก็ตามค าอธิบายบางอย่างท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศยงัหาขอ้ยุติไม่ได ้
เพียงแต่คาดว่าเท่านั้นเน่ืองจากกระบวนการต่างๆ ในบรรยากาศของโลกกวา้งขวางและสลบัซับซ้อน
มาก ไม่สามารถท าการทดลองได ้ดงันั้นการศึกษากระบวนการทางภูมิอากาศจึงเหมาะกบัแบบทดลอง
ทางคณิตศาสตร์ โดยอาศยัคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ แบบจ าลองท่ีว่าน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัมากใน
การศึกษากระบวนการทางบรรยากาศระยะยาวท่ีก่อให้เกิดเป็นภูมิอากาศของโลก แมว้่าแบบจ าลองน้ี
ทันสมัยพอท่ีจะเป็นเคร่ืองมือเบ้ืองต้นส าหรับการวิจยัภูมิอากาศได้ แต่ยงัไม่สามารถเข้าถึงความ
สลบัซบัซ้อนของบรรยากาศปัจจุบนัได ้นัน่คือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยใชค้อมพิวเตอร์ แมจ้ะมี
ศกัยภาพสูงและจ าเป็นมาก แต่การพยากรณ์ภูมิอากาศตามแบบจ าลองน้ียงัเต็มไปดว้ยความไม่แน่นอน 
ขอ้สมมุติฐานปัจจุบนัท่ีเช่ือกนัว่ามีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ซ่ึงแต่ละขอ้สมมุติฐานไดรั้บการ
สนบัสนุน จากนกัวิทยาศาสตร์มากนอ้ยแตกต่างกนัคือการเคล่ือนท่ีของเปลือกโลก ภูเขาไฟระเบิด การ
เปล่ียนแปลงทางดาราศาสตร์และความผนัแปรพลงังานดวงอาทิตย ์การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีเกิดจาก
สาเหตุทางธรรมชาติ บางลกัษณะจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ียาวนานมาก และค่อยๆ เปล่ียนแปลงไป เช่น 
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเม่ือ 1 ล้านปีผ่านมา จะน าทฤษฎีเดียวกนัน้ีมาใช้อธิบายการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนภายใน 100 ปี ไม่ได ้ถา้หากเขา้ใจธรรมชาติของบรรยากาศและการเปล่ียนแปลงตาม
กาลเวลาอย่างดีแลว้ ขอ้สมมุติฐานต่างๆ เหล่าน้ี ผนวกกบัแนวความคิดอ่ืนๆ จะเป็นตวัการส าคญัท่ีบ่ง
บอกถึงการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ  
 

5.1  การเคล่ือนทีข่องเปลือกโลกกบัการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ 

         เม่ือประมาณ 30 ปี ท่ีผ่านมาน้ีเอง ทฤษฎีท่ีว่าด้วยการเคล่ือนท่ีของเปลือกโลก (Plate 

Techtonics Theory) ไดรั้บความสนใจจากนักธรณีวิทยาอยา่งกวา้งขวาง ทฤษฎีน้ีกล่าวว่าส่วนนอกสุด
ของโลกท่ีเรียกว่าเปลือกโลกประกอบดว้ยช้ินส่วนเด่ียวๆ หลายช้ินรวมอยู่ด้วยกนัโดยลอยอยู่บนหิน
เหลวท่ีรอบขา้งล่าง ต่อมาช้ินส่วนเหล่าน้ีเคล่ือนท่ีออกจากกนั จนกระทัง่อยูใ่นต าแหน่งปัจจุบนัซ่ึงคือ
ผนืแผน่ดินทวปีต่างๆ จากทฤษฎีน้ีไม่เพียงแต่ท าให้นกัธรณีวทิยาเขา้ใจหรือสามารถอธิบายกระบวนการ
และลักษณะต่างๆ ของเปลือกโลกได้ จากท่ีเม่ือก่อนน้ีไม่สามารถอธิบายได้ ยงัท าให้นักภูมิอากาศ
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สามารถอธิยาย การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศท่ีผา่นมาในอดีตได ้ซ่ึงก่อนหนา้น้ีก็ไม่สามารถอธิบายได้
เช่นเดียวกนั ตวัอยา่งเช่นการท่ีปัจจุบนัยงัคงมีน ้ าแข็งปรากฎอยู่ท่ีอาฟริกา ออสเตรเลีย อเมริกาใตแ้ละ
อินเดีย เช่ือวา่ภูมิภาคต่างๆ เหล่าน้ี คร้ังหน่ึงเคยอยูใ่นยคุน ้าแข็ง ปลายยคุ Paleozoic ประมาณ 250 ลา้นปี
มาแลว้ ลกัษณะเช่นน้ีเป็นท่ีสงสัยของนกัวทิยาศาสตร์เป็นเวลานานหลายปี ลกัษณะภูมิอากาศในละติจูด
เขตร้อน คร้ังหน่ึงเคยเหมือนกบัภูมิอากาศท่ีเป็นอยูบ่นเกาะกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกา ดว้ยหรือไม่ 
ซ่ึงไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ จนกระทั่งค้นพบและพิสูจน์ได้เก่ียวกับทฤษฎีท่ีว่าด้วยการ
เคล่ือนท่ีของเปลือกโลก ท าให้มีปัจจุบนันกัวิทยาศาสตร์เช่ือวา่บริเวณท่ียงัคงปรากฎธารน ้ าแข็งโบราณ
อยูน่ั้น เคยอยูร่วมกนัเป็นผืนแผน่ดินเดียวกนัท่ีเรียกวา่ "Supercontinent" ซ่ึงอยูใ่นเขตละติจูดสูง ทางขั้ว
โลกใตห่้างไกลจากต าแหน่งปัจจุบนัมาก ต่อมาแผน่ดินน้ีแตกออกเป็นช้ินๆ แต่ละช้ินเคล่ือนท่ีออกจาก
กนัอยา่งชา้ๆ จนกระทัง่อยูใ่นต าแหน่งปัจจุบนั ธารน ้ าแข็งท่ีแตกออกตามช้ินส่วนของแผน่ดินจะติดไป
กบัช้ินแผ่นดินนั้นดว้ย ท าให้ปัจจุบนัมีธารน ้ าแข็งกระจายอยู่ในบริเวณก่ึงเขตร้อนได ้การเคล่ือนท่ีของ
เปลือกโลกนอกจากท าให้ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงโดยตรงแลว้ ยงัท าให้การหมุนเวียนของกระแสน ้ า
เปล่ียนแปลงไปด้วย เกิดการเปล่ียนแปลงการถ่ายเทความร้อนและความช้ืน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศอีกทางหน่ึง เน่ืองจากการเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกเป็นไปชา้มากในอตัรา 2 - 3 ซ.
ม./ปี นั้ นคือ จึงรู้ได้ถึงการเปล่ียนแปลงต าแหน่งของทวีป ต้องใช้เวลาท่ียาวนานมากตามยุคทาง
ธรณีวิทยาเท่านั้ น การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตามการเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกจะเป็นไปอย่างช้าๆ 
เช่นเดียวกนัซ่ึงตอ้งใชเ้วลานานนบัลา้นปี การจะน าทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยเคล่ือนท่ีของเปลือกโลก มาใชอ้ธิบาย
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพียง 10 ปี 100 ปี หรือ 1,000 ปี จะไม่ไดผ้ล ตอ้งศึกษา
จากทฤษฎีอ่ืน  
 

5.2  ภูเขาไฟระเบิดกบัการเปลีย่นแปลง 

        แนวความคิดเก่ียวกบัการระเบิดภูเขาไฟ อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ภูมิอากาศของโลก
เปล่ียนแปลงไป ได้รับความสนใจหยิบยกข้ึนมาพิจารณาคร้ังแรกเม่ือหลายปีมาแล้วและปัจจุบนัน้ีก็
ยงัคงมีเหตุผลเพียงพอ ในการอธิบายลกัษณะบางอยา่งของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศได ้การระเบิดของ
ภูเขาไปจะพ่นก๊าซและเศษวสัดุท่ีละเอียดมากๆ จ านวนมหาศาลเขา้สู่บรรยากาศ การระเบิดท่ีรุนแรง
มากๆ จะมีก าลงัมากพอท่ีจะพน่เศษวสัดุต่างๆ เหล่าน้ีข้ึนไปไดสู้งมากถึงบรรยากาศชั้นสเตรโตเฟียร็ ซ่ึง
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จะกระจายแผอ่อกไปทัว่โลกและจะยงัคงล่องลอยอยูใ่นบรรยากาศนานหลายเดือนหรืออาจนานมากเป็น
ปี อิทธิพลท่ีส าคญัอนัแรกทีเกิดจากเถา้ถ่านภูเขาไฟคือเป็นตวัการขวางกั้นพลงังานรังสีดวงอาทิตยท่ี์แผ่
ลงมายงัผิวพื้นโลกให้ลดน้อยลง มีผลท าให้อุณหภูมิในบรรยากาศชั้นทรอพอเฟียร์ลดต ่าลง เม่ือ
ประมาณ 200 ปี มาแลว้ Benjamin Franklin ใชแ้นวความคิดน้ีอธิบายวา่เถา้ถ่านท่ีเกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไป Icelandic เป็นตวัการสะทอ้นรังสีดวงอาทิตยก์ลบัสู่อวกาศ ท าให้อากาศหนาวเยน็ผิดปกติ ใน
ระหวา่งฤดูหนาว ค.ศ. 1783 - 1784  

นอกจากน้ียงัมีตวัอย่างอิทธิพลของภูเขาไประเบิดท่ีมีต่อความหนาวเย็นอย่างผิดปกติของ
อากาศอีก เช่น การเกิดอากาศหนาวเยน็ผิดปกติในสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1816 จนไดช่ื้อว่า "ปีท่ีไม่มีฤดู
ร้อน" ภายหลงัจากการระเบิดของภูเขาไฟ Tambora ประเทศอินโดนีเซีย ใน ค.ศ. 1815 อิทธิพลของ
ภูเขาไฟระเบิดท่ีมีต่อภูมิอากาศในลกัษณะเดียวกนัน้ีอีก เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ Krakatoa ใน ค.ศ. 
1883 ภูเขาไฟ Agung ใน ค.ศ. 1963 และเม่ือไม่นานมาน้ีมีภูเขาไฟระเบิดท่ีส าคญั 2 ลูก ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
น่าสนใจ สามารถเห็นผลกระทบท่ีมี ต่ออุณหภูมิของโลกได้ คือ ภู เขาไฟ St. Helens ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ. 1980 และภูเขาไฟ EI Chichon ประเทศเม็กซิโก ใน ค.ศ. 1982 จากการระเบิด
ของภูเขาไฟทั้ง 2 ลูกน้ี ท าให้นกัวิทยาศาสตร์มีโอกาสไดใ้ชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัซ่ึงไม่เคยมีมาก่อนใน
อดีต ในการศึกษาอิทธิพลของภูเขาไฟระเบิดท่ีมีต่อบรรยากาศ คือ การใชภ้าพถ่ายดาวเทียม ซ่ึง สามารถ
ตรวจจบัเมฆท่ีเกิดจากเถา้ถ่านและก็าซท่ีพน่ออกมาจากภูเขาไฟอยา่งใกลชิ้ด  

ขณะภูเขาไฟ St. Helens ระเบิดได้คาดหมายทันทีทันใดว่าจะมีอิทธิพลต่อภูมิอากาศอย่าง
แน่นอนแต่จากการติดตามอย่างใกลชิ้ด พบว่ามีผลกระทบในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น แทบจะไม่มี
ผลกระทบต่อภูมิอากาศในระยะยาวเลย กล่าวคือท าให้อุณหภูมิของอากาศลดลงนอ้ยมากอาจน้อยกว่า 
0.1 องศาเซลเซียส ซ่ึงไม่เด่นชดัพอท่ีแบ่งแยกการผนัแปรของอุณหภูมิอนัเน่ืองจากสาเหตุอ่ืนๆ ไดแ้ละ
จากการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากภูเขาไฟ El Chichon พบวา่ ในระยะเวลา 2 ปี ภายหลงัจากการระเบิด
ของภูเขาไฟน้ี ท าให้อุณหภูมิของโลกเย็นลง 0.3 - 0.5 องศาเซลเซียส แม้ว่าภูเขาไฟ El Chichon จะ
รุนแรงนอ้ยกวา่ ภูเขาไฟ St. Helens แต่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิของโลกมากกวา่ ทั้งน้ีเน่ืองจากเถา้ถ่านท่ี
พน่ออกมาจากภูเขาไฟ St. Helens มีขนาดใหญ่ตกลงสู่พื้นไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ส่วนเถา้ถ่านจากภูเขา
ไฟ El chichon ประกอบดว้ยกลุ่มก๊าซท่ีมีก ามะถนัเป็นองคป์ระกอบมากกวา่ (ประมาณมากกวา่ 40 เท่า) 
จากภูเขาไฟ St. Helens ก๊าซเหล่าน้ีเม่ือรวมกบัไอน ้ าในบรรยากาศชั้นสเตรโตเฟียร์ จะกลายเป็นเมฆ
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หนาทึบท่ีประกอบด้วยหยดกรดก ามะถนัขนาดเล็กมากๆ เมฆชนิดน้ีใช้เวลานานหลายปีท่ีจะสลาย
หายไปหมดอย่างสมบูรณ์ ท าให้อุณหภูมิเฉล่ียของบรรยากาศชั้นทรอพอเฟียร์ลดลง เน่ืองจากหยดน ้ า
สามารถดูดซับพลังงาน รังสีดวงอาทิตย์ไวไ้ด้ส่วนหน่ึงและกระเจิงกลับสู่อวกาศได้อีกส่วนหน่ึง 
ปัจจุบนัปรากฎชดัแลว้วา่ เมฆเถา้ถา้นภูเขาไฟสามารถล่องลอยอยูใ่นบรรยากาศชั้นสเตรโตเฟียร์ไดเ้ป็น
เวลานานตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไปและส่วนใหญ่ประกอบดว้ยหยดก ามะถนั ไม่ใช่ผงฝุ่ นดงัท่ีเขา้ใจกนัมาแต่ก่อน 
นัน่คือจ านวนเถา้ถ่านท่ีปลดปล่อยออกมาจากการระเบิดของภูเขาไฟไม่ไดเ้ป็นบรรทดัฐานท่ีดีท่ีสุดใน
การพยากรณ์อิทธิพลของภูเขาไฟระเบิดท่ีมีต่อบรรยากาศโลก 

จะเห็นวา่อิทธิพลของการระเบิดของภูเขาไฟ El Chichon ท่ีมีต่ออุณหภูมิของโลกค่อนขา้งนอ้ย 
แต่นกัวิทยาศาสตร์จ านวนมากเห็นพอ้งกนัวา่ การลดลงของอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น มีผลท าให้
การหมุนเวียนทัว่ไปของบรรยากาศเปล่ียนแปลงไปในช่วงเวลาเดียวกนันั้นดว้ย การเปล่ียนแปลงใน
ลกัษณะน้ีอาจมีอิทธิพลต่อลมฟ้าอากาศในบางภูมิภาคได ้อยา่งไรก็ตามการพยากรณ์หรือการพิสูจน์ถึง
อิทธิพลของภูเขาไประเบิดท่ีมีต่อภูมิอากาศนั้น ปัจจุบันยงัคงเป็นส่ิงท่ีท้าทายของนักวิทยาศาสตร์
บรรยากาศ จากตวัอยา่งดงักล่าวขา้งตน้ เป็นผลกระทบท่ีเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเพียงลูกเดียวท่ีค่อนขา้ง
เล็ก ไม่รุนแรงและส้ินสุดภายในระยะเวลาอนัสั้ น แต่ถา้เป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ระเบิดรุนแรงหลายคร้ัง
และใชเ้วลานานแลว้ บรรยากาศชั้นสเตรโตเฟียร์จะเต็มไปดว้ยก๊าซและเถา้ถ่านท่ีถูกปลดปล่อยออกมา
ภูเขาไฟมากพอท่ีจะท าให้ประมาณรังสีดวงอาทิตยท่ี์จะลงมาถึงผิวพื้นโลกลดลงมากอยา่งน่าเป็นห่วง 
แต่จากประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมา ยงัไม่เคยปรากฎการระเบิดของภูเขาไฟท่ียิ่งใหญ่เช่นน้ีมาก่อน ท่ีกล่าวกนั
มากท่ีสุดถึงความเป็นไปไดข้องอิทธิพลภูเขาไฟระเบิดท่ีมีต่อภูมิอากาศก่อนยุคประวติัศาสตร์คือการเกิด
ยคุน ้ าแข็งปัจจุบนันกัวิทยาศาสตร์จ านวนนอ้ยท่ียงัคงมีความเห็นวา่ภูเขาไประเบิด เป็นตวัการส าคญัท่ีมี
ส่วนท าใหเ้กิดยคุน ้าแขง็ 

 

5.3  ทฤษฎทีางดาราศาสตร์กบัการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ 

        ทฤษฎีทางดาราศาสตร์อยูบ่นพื้นฐานของแนวความคิดท่ีวา่ "การเปล่ียนแปลงแนววงโคจร
ของโลกรอบดวงอาทิตยมี์ผลต่อภูมิอากาศ เน่ืองจากการกระจายของพลงังานรังสีดวงอาทิตยท่ี์ตกลง
มายงัผิวโลกตามเส้นละติจูดต่างๆ เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย นัน่คือ จะท าให้ฤดูกาลในภูมิอากาศต่างๆ 
บนพื้นผิวโลกเปล่ียนแปลงด้วยอย่างเป็นลูกโซ่" แนวความคิดเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างการ
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เปล่ียนแปลงแนววงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตยก์บัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เพิ่งไดรั้บความสนใจ
ในต้นศตวรรษท่ี 19 น้ี โดยท่ี Milutin Milankovitch (1941) นักดาราศาสตร์ชาวยูโกสลาเวียได้สร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จากขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 

5.3.1  การเปล่ียนแปลงแนววงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย ์  
5.3.2  การเอียงของแกนโลกจากเส้นตั้ งฉากกับระนาบการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย ์

(Obliquity) เปล่ียนแปลงไป 

5.3.3  การแกวง่ไป-มาของแกนโลกขณะหมุนรอบตวัเอง (Precession)  

 

5.3.1  การเปลีย่นแปลงแนววงโคจรของโลกรอบดวงอาทติย์ (Eccentricity) 

                  แมว้่าความแตกต่างของระยะทางระหว่างโลกกบัดวงอาทิตย ์(โลกหมุนรอบดวง
อาทิตยเ์ป็นวงรี) จะมีผลต่อความแตกต่างของอุณหภูมิตามฤดูกาลต่างๆ น้อยก็ตามแต่จะมีบทบาทท่ี
ส าคญัมากต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก ในช่วงระยะเวลานบัพนัปีระยะทางระหวา่งโลกกบั
ดวงอาทิตยท่ี์ไกลท่ีสุด (Aphelion) ประมาณ 94.5 ล้านไมล์ ในวนัท่ี 4 กรกฎาคม ซีกโลกเหนืออยู่ใน
ระหว่างฤดูร้อนกบัระยะทางท่ีใกล้ท่ีสุด (Perihelion) ประมาณ 91.5 ลา้นไมล์ ในวนัท่ี 3 มกราคม ซีก
โลกเหนืออยูใ่นระหวา่งฤดูหนาวแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น แต่ท าให้โลกไดรั้บพลงังานรังสีดวง
อาทิตยใ์นเดือนมกราคมมากกวา่ในเดือนกรกฎาคมประมาณร้อยละ 6 อยา่งไรก็ตาม รูปร่างวงโคจรของ
โลกรอบดวงอาทิตยจ์ะเปล่ียนแปลงไปในรอบ 90,000-100,000 ปี วงโคจรจะยาวและรีมากข้ึน เม่ือถึง
เวลานั้น ประมาณพลงังานรังสีดวงอาทิตยท่ี์โลกไดรั้บขณะท่ีโลกอยูใ่กลด้วงอาทิตยม์ากท่ีสุด มากกว่า
ขณะท่ีโลกอยู่ไกลดวงอาทิตยม์ากท่ีสุดถึงร้อยละ 20 - 30 ซ่ึงจะมีผลท าให้ภูมิอากาศแตกต่างจากท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนัอยา่งแน่นอนท่ีสุด  
 

5.3.2  การเอียงของแกนโลกจากเส้นตั้งฉากกับระนาบการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์
เปลีย่นแปลงไป  

  การเอียงของแกนโลกจากเส้นตั้งฉากกบัระนาบการหมุนของโลกดวงอาทิตยเ์ป็น
สาเหตุส าคญัท่ีสุด ในการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิตามฤดูกาล ปัจจุบนัมุมท่ีแกนโลกเอียงจากเส้นตั้ง
ฉากกบัระนาบการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย ์23.5 องศา มุมน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในรอบประมาณ 
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41,000 ปี โดยจะผนัแปรอยู่ระหว่าง 22.1 - 24.5 องศา เม่ือมุมเอียงน้ีเปล่ียนแปลงไปความรุนแรงของ
ฤดูกาลจะตอ้งเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ถา้เอียงน้อยความแตกต่างของอุณหภูมิในระหว่างฤดูหนาวกบั
ฤดูร้อนจะน้อย เช่ือกนัว่าความแตกต่างระหวา่งฤดูกาลท่ีลดลงน้ี ท าให้ทุ่งน ้ าแข็งแผ่ขยายกวา้งมากข้ึน 
เน่ืองจากเม่ืออากาศในฤดูหนาวร้อนข้ึน ความจุไอน ้ าของอากาศจะสูงข้ึนดว้ยตามอุณหภูมิ นัน่คือ หิมะ
จะตกมากข้ึนและในทางกลบักนัฤดูร้อนอากาศเยน็ลง ซ่ึงหมายถึงวา่หิมะละลายไดน้อ้ยลงเป็นเหตุท า
ใหทุ้่งน ้าแขง็ขยายกวา้งข้ึน  

5.3.3  การแกว่งไป-มาของแกนโลกขณะหมุนรอบตัวเอง  
                                ขณะท่ีโลกหมุนรอบตวัเองแกนของโลกจะแกวง่เหมือนลูกข่าง ปัจจุบนัแกนโลกช้ี
ไปยงัดาว Polaris ท่ีเรียกวาดาวเหนือ (North Star) ประมาณ ค.ศ. 14,000 แกนโลกจะช้ีไปยงัดาว Vega 

ซ่ึงกลายเป็นดาวเหนือแทน เม่ือถึงตอนนั้นโลกจะท าการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย ์ระยะเวลาท่ีแกน
ของโลกแกว่งไปและแกว่งมากลบัต าแหน่งเดิมประมาณ 26,000 ปี นัน่คือ ดาว Polaris จะกลบัมาเป็น
ดาวเหนืออีกคร้ังหน่ึงใน 27,000 ปี ผลท่ีเกิดจากการแกวง่ของแกนโลกน้ี ภูมิอากาศจะตอ้งเปล่ียนแปลง
ตามไปด้วยเช่นกันอย่างแน่นอน กล่าวคือ เม่ือแกนโลกช้ีไปยงัดาว Vega ในอีกประมาณ 12,000 ปี
ขา้งหน้า ต าแหน่ง Winter Solstice และ Summer Solstice ในวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตยปั์จจุบนั
จะสลบักนั ดงันั้นซีกโลกเหนือจะเกิดเป็นฤดูหนาวขณะท่ีโลกอยูไ่กลดวงอาทิตยม์ากท่ีสุดและฤดูร้อน
จะเกิดข้ึนขณะท่ีโลกอยูใ่กลด้วงอาทิตยม์ากท่ีสุด ฤดูกาลท่ีแตกต่างกนัน้ีจะรุนแรงมากข้ึน ฤดูหนาวมาก
ข้ึนและฤดูร้อนจะร้อนมากข้ึนจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั Milankovitch ใช้ขอ้มูลทั้ง 3 น้ี ในการค านวณ
ความผนัแปรของพลังงานรังสีดวงอาทิตย์และอุณภูมิท่ีผิวพื้นโลกย้อนหลังไปในอดีต เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทั้ง 3 กับการผนัแปรของภูมิอากาศยุคน ้ าแข็ง จาก
การศึกษาพบวา่การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทั้ง 3 มีผลเพียงเล็กนอ้ยหรือแทบไม่มีเลยต่อปริมาณพลงังาน
รังสีดวงอาทิตยไ์ดรั้บเฉล่ียรายปี แต่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงขนาดความแตกต่างระหวา่งฤดูกาล 

นับตั้งแต่การท างานเร่ิมแรกของ Milankovitch ในการค านวณการเปล่ียนแปลงวงโคจรของ
โลกรอบดวงอาทิตยแ์ละปริมาณพลงังานรังสีดวงอาทิตยท่ี์ผิวพื้นโลกหลายๆ คร้ัง ไดมี้การตรวจสอบ
ขอ้ผิดพลาดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนพร้อมทั้งแกไ้ขให้ถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน ทฤษฎีทางดาราศาสตร์น้ี ในสมยัหน่ึง
ไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางเป็นเวลาหลายปี ต่อมาไดรั้บการความเช่ือถือน้อยลงและปัจจุบนัจาก
การศึกษา พบวา่สามารถน าทฤษฎีน้ีอธิบายลกัษณะการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศบางอยา่งได ้
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การศึกษาอยา่งหน่ึงเม่ือไม่นานมาน้ีท่ีเพิ่มความน่าเช่ือถือและสนบัสนุนทฤษฎีทางดาราศาสตร์ 
คือการส ารวจตะกอนใตท้อ้งมหาสมุทร จากการวิเคราะห์ไอโซโทปก๊าซออกซิเจนและองค์ประกอบ
ทางเคมีท่ีมีอิทธิพลต่อส่ิงมีชีวิต พบวา่สามารถศึกษาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศยอ้นหลงัไดถึ้ง 450,000 
ปี น าการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตามช่วงระยะเวลาต่างๆ ท่ีวเิคราะห์ไดน้ี้ เปรียบเทียบกบัการค านวณทาง
ดาราศาสตร์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแนววงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย ์การเปล่ียนแปลงการเอียง
ของแกนโลกกบัเส้นตั้งฉาก จากระนาบการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตยแ์ละการแกว่งของแกนโลก
ขณะหมุนรอบตวัเอง เพื่อตรวจสอบวา่ภูมิอากาศในอดีตกบัการเปล่ียนแปลงทางดาราศาสตร์ดงักล่าวน้ี
ตรงกนัหรือไม่ แมว้า่การศึกษาจะเขา้ใจยากและใชค้ณิตศาสตร์ท่ีสลบัซบัซอ้น Lutgens and Taruck เช่ือ
ว่าการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในรอบหลายแสนปี ท่ีผ่านมามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการ
เปล่ียนแปลงทางเรขาคณิตของแนววงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ เน่ืองจากพบว่าวงจรการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศตรงกบัช่วงเวลาท่ีเกิด Eccentricity Obiquity และ Precession นอกจากน้ี Lutgens 

and Taruck ยงัเน้นว่า "การเปล่ียนแปลงทางเรขาคณิตของแนววงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็น
สาเหตุหลกัของการท าให้เกิดยุคน ้ าแข็ง" อยา่งไรก็ตามการศึกษาเร่ืองน้ียงัคงด าเนินการต่อไป เพื่อการ
คาดหมายแนวโนม้ของภูมิอากาศในอนาคต แต่การศึกษาตามทฤษฎีทางดาราศาสตร์มีขอ้เสีย 2 ประการ 
คือประการแรกใชข้อ้มูลธรรมชาติเท่านั้นเป็นขอ้มูลพื้นฐาน โดยไม่ค  านึงถึงอิทธิพลจากการกระท าของ
มนุษย ์ประการท่ีสองระยะเวลาท่ีคาดหมายยาวนานเกินไปตั้งแต่ 20,000 ปี ข้ึนไป ดงันั้นถึงแมก้าร
คาดหมายจะถูกตอ้ง แต่จะไม่เป็นการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศภายในช่วงเวลา 10 - 100 ปี เพราะว่า
วงจรในทฤษฎีทางดาราศาสตร์ยาวนานเกินไป ส าหรับวตัถุประสงคก์ารคาดหมายภูมิอากาศระยะเวลา
สั้นๆ หากไม่มีอิทธิพลของมนุษยเ์ขา้มาเก่ียวขอ้งแลว้ จากการศึกษาคาดวา่แนวโนม้ระยะยาว (20,000 ปี
ขา้งหน้า) ภูมิอากาศของโลกจะเยน็ลง ธารน ้ าแข็งในซีกโลกเหนือจะแผ่ขยายกวา้งข้ึนจากการวิจยัใน
เวลาต่อมา ทฤษฎีทางดาราศาสตร์ได้รับการยอมรับเพิ่มสูงข้ึนอีกคร้ังหน่ึงดงัรายงานในปี ค.ศ. 1982 
รายงานว่าจากการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วพบว่าการเปล่ียนแปลงแนววงโคจรของโลกรอบดวง
อาทิตยย์งัคงเป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลอย่างมากท่ีสุด ต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ในระยะเวลา 
10,000 ปีและเป็นท่ีปรากฎชดัว่าจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงพลงังานรังสีดวงอาทิตยใ์น
บรรยากาศชั้นล่างของโลก" 
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มีผูต้ ั้งขอ้สังเกตว่า หากทฤษฎีทางดาราศาสตร์ สามารถอธิบายถึงการเกิดยุคน ้ าแข็งไดจ้ริงแลว้
เหตุใดธารน ้ าแข็งจึงได้หายไปจากประวติัศาสตร์ของโลก ก่อนหน้าการค้นพบทฤษฎีเก่ียวกับการ
เคล่ือนท่ีของเปลือกโลกจะไม่มีค  าตอบท่ียอมรับไดอ้ยา่งกวา้งขวางเหมือนกบัทฤษฎีน้ี ค  าถามน้ีนบัเป็น
อุปสรรคท่ีส าคญัต่อการสนับสนุนขอ้สมมุติฐานของ Milankovitch อย่างมาก อย่างไรก็ตามปัจจุบนั
สามารถหาค าตอบท่ีมีเหตุผลไดแ้ลว้วา่ธารน ้าแข็งเกิดข้ึนไดเ้ฉพาะบนพื้นแผน่ดินเท่านั้น นัน่คือ จะตอ้ง
เกิดแผน่ดินข้ึนในเขตละติจูดสูงๆ ก่อนเร่ิมยุคน ้ าแข็งการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิในระยะยาวตามการ
เปล่ียนแปลงทางดาราศาสตร์ไม่มากพอท่ีจะท าให้ธารน ้ าแข็งขยายแผ่ลงมาถึงเขตร้อนได้ ด้วยเหตุน้ี
ปัจจุบนัมีหลายคนเช่ือวา่ยคุน ้ าแข็งเกิดข้ึน เม่ือเกิดการเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกในเฉพาะส่วนท่ีเคล่ือนท่ี 
ออกจากละติจูดเขตร้อนไปยงัต าแหน่งทางขั้วโลก 

 

5.4  ความแปรผนัของพลงังานดวงอาทติย์กบัการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ 

       ในจ านวนข้อสมมุ ติฐานต่างๆ ท่ี เช่ือว่ามี อิท ธิพลต่อการเป ล่ียนแปลงภู มิอากาศ 
แนวความคิดท่ีเก่ียวกับพลังงานดวงอาทิตย์ก็เป็นข้อสมมุติฐานอย่างหน่ึงท่ีกล่าวอ้างกันบ่อยมาก 
เน่ืองจากดวงอาทิตยเ์ป็นดาวฤกษ์ท่ีเปล่ียนแปลงไดด้วงหน่ึง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพลงังานท่ีดวงอาทิตย ์
ปลดปล่อยออกมาจะผนัแปรตลอดเวลา อิทธิพลการผนัแปรของพลงังานดวงอาทิตยมี์ผลโดยตรงต่อ
บรรยากาศของโลกและสามารถเขา้ใจไดง่้าย กล่าวคือขณะท่ีดวงอาทิตยป์ลดปล่อยพลงังานออกมามาก
ข้ึน จะท าใหบ้รรยากาศร้อนข้ึนและในทางกลบักนั หากพลงังานดวงอาทิตยล์ดลงบรรยากาศของโลก ก็
จะเย็นลงตามไปด้วย แนวความคิดน้ีก าลังได้รับความสนใจ เพราะว่าสามารถน ามาอธิบายการ
เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศได ้ไม่วา่จะเป็นระยะเวลายาวนานหรือความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ปัญหาท่ีส าคญั
คือยงัไม่มีการตรวจวดัความผนัแปร ความเขม้ของพลงังานดวงอาทิตยท่ี์ขอบนอกบรรยากาศในระยะ
ยาวมาก่อน เน่ืองจากไม่มีเคร่ืองมือท่ีตรวจวดัได้ จนกระทั้งถึงยุคเทคโนโลยีดาวเทียมในปัจจุบนั ท่ี
สามารถบนัทึกขอ้มูลน้ีได ้ท าใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงของพลงังานรังสีดวงอาทิตย ์ 

มีขอ้เสนอมากมายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ อนัเน่ืองมาจากการผนัแปรพลงังานดวง
อาทิตย ์ส่วนใหญ่จะแสดงถึงความสัมพนัธ์กบัวงจรการเกิดจุดดบับนดวงอาทิตย ์(Sunspot) คือ ลกัษณะ
หมองมวัด ามืดท่ีเกิดข้ึนบนพื้นผิวดวงอาทิตยซ่ึ์งเป็นท่ีรู้จกักนัดี แมว้า่การเกิดยงัไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชดั
ก็ตาม แต่เม่ือเกิดข้ึนแลว้จะเกิดเป็นสนามแม่เหล็กมหึมาท่ีขยายจากผวิหนา้ดวงอาทิตยลึ์กเขา้ไปภายในท่ี
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ลึกมาก ยิ่งกว่านั้นสนามแม่เหล็กน้ียงัสามารถผลกัดนัอนุภาคพลงังานให้หลุดออกมาจากดวงอาทิตย ์
จนถึงขอบนอกบรรยากาศ ซ่ึงมีจ านวนมากดว้ย  

จ านวนจุดดบับนดวงอาทิตยม์ากข้ึน-ลดลงอยา่งสม ่าเสมอ มีวงโคจรประมาณ 11 ปี โดยเร่ิมตน้
จาก ค.ศ. 1700 เป็นตน้มาท่ีสังเกตเห็นว่าวงจรน้ีค่อนขา้งสม ่าเสมอ เม่ือไม่นานมาน้ีเองนกัวิทยาศาสตร์
จ านวนหน่ึงยืนยนัว่าวงจรจุดดบัดวงอาทิตย ์11 ปี นั้น เป็นลกัษณะท่ีแน่นอนของดวงอาทิตย ์อยา่งไรก็
ตามปัจจุบนัเช่ือวา่มีช่วงระยะเวลาหน่ึงท่ีดวงอาทิตยป์ลอดจากจุดดบัหรือจุดหมองมวั และนอกจากจะมี
วงจร 11 ปีท่ีรู้จกักนัดีแล้วยงัมีวงจร 22 ปี อีกวงหน่ึง วงจรท่ียาวข้ึนน้ีไดจ้ากความจริงท่ีว่า การหันไป
ทางขั้ วโลกของสนามแม่เหล็กขณะเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย์นั้ นจะตรงกันข้ามทุกๆ 11 ปีอย่าง
ต่อเน่ืองกนั นัน่คือสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากดวงอาทิตยข์ณะมีจุดดบัจะกลบัมายงัขั้วโลกเกิดอีกคร้ังหน่ึง
ในรอบ 22 ปี การศึกษาอิทธิพลท่ีเป็นไปได้ของพลงังานดวงอาทิตยท่ี์มีต่อภูมิอากาศ ไดรั้บความสนใจ
อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานานหลายปี โดยพยายามหาหลกัฐานความสัมพนัธ์ตามช่วงเวลา จากวนัเป็น 
10,000 ปี แต่ยงัมีผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย ดงัตวัอยา่งขอ้โตแ้ยง้ท่ีแพร่หลายมาก คือ ช่วงระยะเวลาท่ีไม่มีจุดดบับน
ดวงอาทิตยห์รือมีน้อยมาก ตรงกบัช่วงอากาศหนาวเยน็ในยุโรปและอเมริกาเหนือและในทางกลบักนั 
ช่วงเวลาท่ีเกิดจุดดบับนดวงอาทิตยจ์  านวนมากจะสัมพนัธ์กบัช่วงระยะเวลาท่ีอากาศร้อนของบริเวณ
ดังกล่าวน้ีด้วย จากความสัมพันธ์ท่ีตรงกันน้ีนักดาราศาสตร์ John Eddy (1974) กล่าวว่า "ผลจาก
การศึกษาเร่ืองน้ีสมยัแรกๆ โดยการเปรียบเทียบความเป็นมาของพลงังานดวงอาทิตยก์บัภูมิอากาศของ
โลก ปรากฎว่าการเปล่ียนแปลงพลงังานดวงอาทิตย์เป็นตวัการส าคญัท าให้ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง
ในช่วงระยะเวลาระหวา่ง 50 ปี ถึงหลายร้อยปี "แต่ยงัมีนกัวทิยาศาสตร์คนอ่ืนๆ ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัขอ้สรุป
น้ี จากการศึกษาในเวลาต่อมา โดยการใชผ้ลการบนัทึกภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนัตามทอ้งท่ีต่างๆ รอบโลก 
ไม่พบความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคัญ ระหว่างความผนัแปรของพลังงานดวงอาทิตย์กับภูมิอากาศ 
ยิง่กวา่นั้นยงัมีปัญหาจากความจริงท่ีวา่ ยงัไม่มีวธีิการท่ีจะตรวจสอบหรือทดลอง เพื่ออธิบายให้เขา้ใจถึง
อิทธิพลของปรากฎการณ์น้ีได ้

      พลงังานรังสีดวงอาทิตยมี์ความสัมพนัธ์กบัประมาณหยาดน ้ าฟ้ามากกวา่อุณหภูมิ เช่น จากวงปี
ตน้ไม ้พบว่าเกิดความแห้งแลง้ทางตะวนัตกของสหรัฐอเมริกา ทุกๆ 22 ปี ซ่ึงช่วงระยะเวลาน้ีตรงกบั
วงจรสนามแม่ เหล็กจากดวงอาทิตย์ในรอบ 22 ปี  ดังกล่าวมาแล้ววิธีการน้ียงัมีข้อโต้แย ้ง เช่น 
คณะกรรมการสภาวิจยัแห่งชาติสหรัฐอเมริกา โตแ้ยง้วา่ "กลไกตามวิธีการน้ีไม่น่าเช่ือไดว้่า ภาวะแห้ง
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แลง้ท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคน้ีจะสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัพลงังานดวงอาทิตย ์นอกจากน้ีวงจรความแห้งแลง้
ท่ีพบในวงปีของต้นไม้จะเปล่ียนไปจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงภายในภู มิภาคอนักวา้งขวางท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี" จะเห็นไดว้า่ถา้สามารถหาความสัมพนัธ์ทางกายภาพระหว่างพลงังานดวงอาทิตยก์บั
บรรยากาศชั้นต ่าไดแ้ลว้ จะท าให้ตรวจวดัและเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ีไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงสภา
วจิยัแห่งชาติสหรัฐอเมริกาก าลงัศึกษาวจิยัเร่ืองน้ีอยู ่

จากการศึกษาวิจัยท่ีผ่านมา ยงัไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความผนัแปร ของ
พลงังานดวงอาทิตยก์บัลมฟ้าอากาศท่ีแน่นอนได้ เน่ืองจากเม่ือน าความสัมพนัธ์ท่ีสร้างข้ึนได้นั้นไป
ทดสอบทางสถิติหรือทดสอบกบักลุ่มขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัไม่ไดผ้ล นัน่คือความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
ผนัแปรของพลงังานดวงอาทิตยก์บัภูมิอากาศยงัคงเป็นหวัขอ้ท่ีโตเ้ถียงและวจิารณ์กนัต่อไป 

 

บทสรุป 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ไดแ้ก่ ปัจจยัทางธรรมชาติและการ
กระท าของมนุษย ์ปัจจยัทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ การเคล่ือนท่ีของเปลือกโลก ภูเขาไฟระเบิด การแกวง่ไป-

มาของแกนโลกขณะหมุนรอบตวัเองและความแปรผนัของพลงังานดวงอาทิตย ์ส่วนการเปล่ียนแปลง
สภาพทางภูมิอากาศท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์เช่น กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณ
เพิ่มข้ึน จนส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณของน ้ าฝนและการเปล่ียนแปลงของระดบัน ้ าทะเล ซ่ึง
ส่งผลใหห้ลายประเทศเกิดความตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศและจดัการประชุมเร่ือยมา     
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ค าถามท้ายบทที ่4  

ปัจจัยและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 

4.1  จงอธิบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อของสภาพแวดลอ้มของโลกมาตาม
ความเขา้ใจ 

4.2  จงอธิบายปัจจยัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มของโลก 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

สารมลพษิในบรรยากาศและอาคาร 

 

1.  เน้ือหาประจ าบทที ่5 สารมลพษิในบรรยากาศและอาคาร 

1.  สารมลพิษในบรรยากาศและอาคาร 

 

2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือผูเ้รียนศึกษาบทเรียนน้ีแลว้สามารถ 

1.  อธิบายและเขา้ใจสารมลพิษในบรรยากาศและอาคาร 

 

3.  วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1.  บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

 2.  ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 3.  ผูส้อนสรุปเน้ือหา 
 4.  ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

 5.  ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

 6.  ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

4.  ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนวชิามลพิษทางอากาศ 

 2.  ส่ือการสอน Power point 

 

5.  การวดัผลและการประเมนิ 

 1.  ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 
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 2.  ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

 3.  ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่5 

สารมลพษิในบรรยากาศและอาคาร 

5.  ชนิดของมลพษิทางอากาศ 

      ชนิดของสารมลพิษในบรรยากาศอาจจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท  

       1.  ก๊าซอินทรีย์ ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน เช่น มีเทน  บิวเทน เบนซีน aldehyde และ ketone 

ส าร อิ น ท รี ย์ อ่ื น ๆ  เช่ น  formaldehyde, acetone, alcohols organic acids, chlorinated hydrocarbon 

       2.  ก๊าซอนินทรีย์  ได้แก่ ก๊าซท่ีมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ  (ระเหยได้) เช่น  NO, NO2, 

HNO3  ก๊าซท่ีมีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ  เช่น SO2 ,SO3 ก๊าซท่ีมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น  CO, 

CO2 สารประกอบท่ีมีฮาโลเจน halogen) คือ   I, Br, Cl, F ประกอบอยูด่ว้ย 

3.  อนุภาคมลสาร (particulate matter) ประกอบดว้ยสารต่างๆ  ทั้งท่ีเป็นของแข็งและของเหลว
ท่ีกระจายอยูใ่นบรรยากาศ ซ่ึงมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1 ไมครอน (micron)ไปจนถึงหลายร้อยไมครอน เช่น 
ควนั เขม่า ฝุ่ น ข้ีเถา้ คาร์บอน ละอองน ้า น ้ามนัต่างๆ ซ่ึงแยกไดต้ามขนาดดงัน้ี 

          ฝุ่ นละเอียด (fine dust) เส้นผา่ศูนยก์ลางนอ้ยกวา่ 100 ไมครอน  (1 um = 1 micron = 10 - 4 cm) 

         ฝุ่ นหยาบ (coare dust) เส้นผา่ศูนยก์ลางมากกวา่ 100 ไมครอน          

ไอ (Fume) เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.001-1 ไมครอน  หมอก ( Mist) เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1-10 

ไมครอน    
ไอ เป็นอนุภาคท่ีเกิดข้ึนจากการควบแน่น (condensation) การระเหิด (sublimation) หรือ

ปฏิกิริยาเคมี บางคร้ังเรียกวา่ควนั (smoke) 

หมอก   ประกอบด้วยอนุภาคของเหลว  เกิดข้ึนจากการควบแน่น (condensation)  และการ
ระเหิด 

เม่ือเปรียบเทียบกบัไอหรือควนัแลว้อนุภาคจะมีขนาดใหญ่กวา่ อนุภาคมลสารกลุ่มน้ีจะยงัคงอยู่
ในอากาศไดน้านกวา่กลุ่มอ่ืน  นอกจากจะก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพอนามยัแลว้  ยงัก่อให้เกิดผลทางทศัน
วสิัยดว้ย (Visibility) 

สารอนุภาคท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ไมครอน จะเรียกว่าสารอนุภาคแขวนลอย 
(suspended particulate) สารแขวนลอยจะตกลงพื้นจากบรรยากาศโดยแรงโน้มถ่วงอย่างช้าๆ และจะ
ลอยอยูใ่นอากาศเป็นเวลาค่อนขา้งนาน สารมลพิษเหล่าน้ีเม่ือออกจากแหล่งก าเนิดสู่อากาศจะถูกพาหรือ
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แพร่กระจายโดยลมในระหว่างการเคล่ือนท่ีคุณสมบัติอาจเปล่ียนไปโดยกระบวนการเคมีและ
กระบวนการท่ีแสงอาทิตยเ์ป็นตวัเร่ง  สารมลพิษนั้นอาจถูกก าจดัจากอากาศ โดยถูกชะล้างออกโดย
น ้ าฝนถูกดูดกลืน (absorption)  ถูกดูดซับ (adsorption) หรือเกาะบนพื้นดินหรือพืชการตกตวัลงมานั้น
ถึงแมจ้ะหายไปจากอากาศ แต่ท าใหน้ ้าและดินเกิดมลภาวะข้ึนมาได ้

 

  คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  เป็นก๊าซท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ของสารประกอบ
คาร์บอนเป็นก๊าซท่ีไม่มีสีรสและกล่ินเบากวา่อากาศทัว่ไป เม่ือหายใจเขา้ไปก๊าซน้ีจะรวมตวัฮีโมโกลบิน 

(haemoglobin) ในเม็ดเลือดแดงไดม้ากกว่าออกซิเจนถึง 200-250  เท่า เกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน 

(Carboxyhemoglobin) ท าให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถรับ  O2 ไดต้ามปกติ ร่างกายไดรั้บ O2 นอ้ยลงและ
หวัใจตอ้งสูบฉีดโลหิตมากข้ึน เพื่อท าให้โลหิตผา่นปอดมากข้ึน จะไดมี้การรับ O2ให้มากข้ึนหัวใจและ
ปอดจะตอ้งท างานหนกัข้ึน อาการทัว่ไปเม่ือร่างกายไดรั้บ CO คือ วิงเวียนศีรษะหายใจอึดอดั คล่ืนไส้
อาเจียน ปวดศีรษะ มึนงง  หากร่างกายไดรั้บคาร์บอนไดออกไซดม์ากอาจช็อกหมดสติหรือตายได ้  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5-1  ฮีโมโกลบิน  

         ทีม่า: http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-structure 
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            แสดงให้เห็นส่วนฮีมซ่ึงจะจับ  O2 ตามปกติ เม่ือมี CO ในอากาศ  CO จะไปแย่ง O2 จับกับ
ฮีโมโกลบิน ท าใหร่้างกายขาด O2 

              ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  ออกไซด์ของไนโตรเจนประกอบดว้ยไนตรัสออกไซด์  (NOS) 

ไนตริกออกไซด์ (NO) ไดไนโตรเจนไตรออกไซด์ (N2O3) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (N2O) ไดไนโตรเจน 

เตตรอกไซด ์(N2O4) และไดไนโตรเจนเพนตอกไซด์ (N2O5) โดยทัว่ไปก๊าซท่ีท าใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ 
คือ ก๊าซไนตริกออกไซด ์(NO) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์( NO2) 

 ก๊าซไนตริกออกไซด์ (NO) เป็นก๊าซเฉ่ือยมีคุณสมบัติเป็นยาสลบ เป็นก๊าซไม่มีสีและไม่มี
กล่ิน  ในธรรมชาติทัว่ไปพบในปริมาณน้อยกว่า 0.5 ppm ละลายน ้ าได้เล็กน้อย ส่วนไนโตรเจนได
ออกไซด์ ( NO2) เป็นก๊าซสีน ้ าตาล ถ้ามีจ  านวนมากจะมองเห็น ก๊าซทั้ งสองชนิดจะเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ ไดแ้ก่ ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ ภูเขาไฟระเบิดหรืออาจเกิดจากกลไกของจุลินทรียแ์ละนอกจากน้ีอาจ
เกิดจากมนุษย ์เช่น จากอุตสาหกรรมผลิตกรดไนตริกและกรดก ามะถนัและโรงงานผลิตวตัถุระเบิดและ
การเผาไหมเ้ของเคร่ืองยนต ์เป็นตน้  

 ก๊าซไนตริกออกไซด์ท าปฏิกิริยากบัโอโซนในบรรยากาศจะเกิดเป็นไนโตเจนไดออกไซด์และ
ออกซิเจนในทางตรงกนัขา้ม เม่ือมีแสงแดดจะท าใหไ้นโตรเจนออกไซดเ์กิดปฏิกิริยาผนักลบั 

NO + O 3     NO 2+ O 2 

      โดยทัว่ไปก๊าซ  NO2 ไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย เกิดอนัตราย แต่ NO2 จะรวมตวักบัน ้าในอากาศ
เป็น HNO3 (กรดไนตริก) ซ่ึงมีฤทธ์ิกดักร่อน 

            ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx)  ออกไซดซ์ลัเฟอร์ประกอบดว้ย  SO2 และ SO3 โดยทัว่ไปมกัเขียน
แทนซลัเฟอร์ออกไซด์ดว้ย SOx ซลัเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2) เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่ติดไฟ  มีกล่ินแสบ
จมูก  ละลายไดดี้ในน ้า โดยจะเปล่ียนเป็นกรดซลัฟูริก  ในธรรมชาติทัว่ไปจะมีปริมาณนอ้ยใน
บรรยากาศ คือ 0.02-0.1 ppm แต่ถา้พบในปริมาณสูงแลว้ส่วนมากจะเกิดจากการเผาไหม ้ โดยใช้
เช้ือเพลิงหรือวสัดุท่ีมีก ามะถนัเป็นส่วนประกอบปฏิกิริยาการเกิดซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 
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S + O2      SO2 

         ถา้ SO2 ท  าปฏิกริยากบั O2ในอากาศจะได ้SO3 ยิง่ถา้ในบรรยากาศมีตวัเร่งปฏิกิริยา เช่น มงั
กานีส เหล็กหรือกลุ่ม metallic oxide จะท าใหป้ฏิกิริยาเร็วข้ึน 

                                                 ตวัเร่ง 

SO2+ 1/2O2      SO3 

ถา้ในบรรยากาศมีละอองน ้าหรือความช้ืนสูง SO2จะเกิดการรวมตวัเป็นฝนกรด (acid rain) ซ่ึง
จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ป่าไม ้แหล่งน ้า ส่ิงมีชีวติและมีฤทธ์ิกดักร่อนอาคาร 

2SO2 + 2H 2O + O2        H 2 SO4 

SO3 + H 2O                     H 2SO4 

Smog (ควนั) 

         ควนัมีทั้งควนัด าและควนัขาว     

 ควนัด า คือ อนุภาคของคาร์บอนเป็นผงหรือเขม่าเล็กๆ ท่ีเหลือจากการเผาไหมข้องเคร่ืองยนต์
ท่ีมีการใชน้ ้ ามนัดีเซลเป็นส่วนใหญ่และจากโรงงานอุตสาหกรรม  ควนัขาวคือสารไฮโดรคาร์บอนหรือ
น ้ามนัเช้ือเพลิงท่ียงัเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ ซ่ึงจะปล่อยออกมาทางท่อไอเสีย สารไฮโดรคาร์บอนเหล่าน้ีอาจ
เกิดปฏิกิริยาต่อจนไดเ้ป็นก๊าซโอโซนในบรรยากาศเม่ือไดรั้บแสงอาทิตยเ์ป็นตวัเร่งปฏิกิริยา 

ฝนกรด 

           ฝนกรด หมายถึง น ้าฝนท่ีมีค่า pH ต ่ากวา่ 5.6 โดยส่วนมากเกิดจากก๊าซ 2 ชนิด คือ 

 

         1.  ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ท าใหเ้กิดกรด ซลัฟุริก (H2SO4) 
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         2.  ออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) ท าใหเ้กิดกรด ไนตริก (HNO3) 

             ฝนกรดมกัพบในเขตอุตสาหกรรมซ่ึงสามารถอยูใ่นรูปของฝน หมอก หิมะ ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
พืช สัตวน์ ้าและส่ิงก่อสร้างต่างๆ  

            กลไกการเปล่ียนจากก๊าซ SO2 และ NOx เป็นกรด เกิดไดท้ั้งในสถานะก๊าซและของเหลว 

             1.  ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ปฎิกิริยาของซลัเฟอร์ไดออกไซดก์บัออกซิเจนใน
บรรยากาศ ดงัน้ี                        

    S (ในถ่านหิน) + O2      SO2 

SO2 + O2        2SO3 

   SO3+H2O        H2SO4         

       

              2.  ออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) 

                   โดยปกติทั้ง O2 และ NO2 เป็นก๊าซท่ีไม่วอ่งไวในการเกิดปฏิกิริยาแต่ถา้อยูภ่ายใตอุ้ณหภูมิ
และความดนัสูงก๊าซทั้งสองชนิดจะท าปฏิกิริยากนัเกิดเป็น nitrogen dioxide (NO2) 

 N2(gas) + O2 (gas) + พลงังาน        2 NO (gas) 

จากนั้น NO จะท าปฏิกิริยากบั O2 ในบรรยากาศได ้nitrogen dioxide (NO2) 

2 NO (gas) + O2 (gas)        2 NO2 (gas) 

NO2 เป็นก๊าซพิษมีสีน ้าตาลและเป็นก๊าซท่ีวอ่งไวในการท าปฏิกิริยา ซ่ึงจะท าปฏิกิริยากบัอนุมูล
อิสระของหมู่ hydroxyl (OH) ในบรรยากาศไดก้รดไนตริก HNO3 ซ่ึงจะละลายในน ้า 

NO2(gas) + OH (gas)       HNO3 (gas) 
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ผลกระทบของฝนกรด 

            ฝนกรดมีผลกระทบต่อพืชและทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวคือ ฝนกรดสามารถท าปฎิกิริยากบั
ธาตุอาหารท่ีส าคญัของพืช เช่น แคลเซียม ไนเตรต แมกเนเซียมและโปรแตสเซียม  ท าให้พืชไม่สามารถ
น าธาตุอาหารเหล่าน้ีไปใช้ได้และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศยงัไปปิดปากใบพืช ซ่ึงจะมี
ผลกระทบต่อการหายใจของพืช ความเป็นกรดท่ีเพิ่มข้ึนของน ้ ายงัมีผลกระทบดา้นระบบนิเวศ   ท่ีอยู่
อาศยัรวมถึงการด ารงชีวิตอีกด้วย  ฝนกรดสามารถละลาย calcium carbonate ในหินท าให้เกิดการสึก
กร่อน เช่น ปิรามิดในประเทศอียิปต์และทชัมาฮาลในประเทศอินเดีย เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีฤทธ์ิกดั
กร่อนท าลายพวกโลหะท าใหเ้กิดสนิมเร็วข้ึนอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่  5-2  ก ารเกิดฝนกรดและผลกระทบ ท่ี มี ต่อ ส่ิ งแวดล้อม  เช่น  การกัดก ร่อนของหิน   

การสลายตวัของหินปูนและโครงสร้างของอาคาร รวมทั้งผลต่อระบบหายใจของมนุษย ์

 ทีม่า: http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/ecology/chapter2/chapter2_airpolution5.htm 
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ผลกระทบจากฝนกรด  

               1.  ฝนกรดจะท าลายธาตุอาหารบางชนิดในดิน เช่น ไนเตรต ฟอสเฟต ท าให้ดินเป็นกรด
เพิ่มข้ึนมีผลต่อการเพาะปลูก เช่น ผลผลิตของพืชนอ้ยกวา่ปกติ เพราะฝนกรดท าให้ดินเปร้ียวจุลินทรีย์
หลายชนิดในดินท่ีมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชถูกท าลาย ซ่ึงจะมีผลกระทบในแง่การย่อย
สลายในดินและการเจริญเติบโตของพืช 

 2.  ฝนกรดท าลายวสัดุส่ิงก่อสร้างและอุปกรณ์บางชนิด คือ จะกดักร่อนท าลายพวกโลหะ เช่น  

เหล็กเป็นสนิมเร็วข้ึน สังกะสีมุงหลงัคาท่ีใกล้ๆ  โรงงานจะผุกร่อนเร็ว สังเกตไดง่้าย นอกจากน้ียงัท าให้
แอร์ ตูเ้ยน็หรือวสัดุอ่ืนๆ เช่น ปูนซีเมนตห์มดอายเุร็วข้ึน ผกุร่อนเร็วข้ึน เป็นตน้ 

 3.  ฝนกรดจะท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปู หอย กุง้ อาจมีจ านวนลดลงหรือสูญพนัธ์ุไปได ้

เพราะฝนกรดท่ีเกิดจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และเกิดจากก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซด์ จะท าให้น ้ าใน
แม่น ้ า ทะเลสาบ มีความเป็นกรดเพิ่มข้ึน ถา้เกิดอยา่งรุนแรงอาจท าให้สัตวน์ ้ าดงักล่าวตาย เช่น อเมริกา
ตอนกลาง ค่า pH ของน ้ าในทะเลสาบลดลง ท าให้ทะเลสาบ 85 แห่ง ไม่มีปลาซ่ึงเหตุการณ์ท านองน้ี
เกิดข้ึนในทะเลสาบท่ีประเทศสวเีดน ทะเลสาบบางแห่งป้องกนัตวัเองจากฝนกรดไดเ้พราะในทะเลสาบ
นั้นมีสารพวกไบคาร์บอเนตหรือแร่ธาตุอ่ืนละลายอยู ่ 

การควบคุมและป้องกนั  

 ลดการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลให้น้อยลง จะสามารถท าให้ค่าความเป็นกรดในน ้ าฝนลดลงได้
ในช่วงท่ีฝนตกใหม่ๆ น ้าฝนจะไม่สะอาดมีความเป็นกรดสูง คือ pH อยูร่ะหวา่ง 3.5-5.0 

VOCs (volatile organic compound) 

              1.  สารอินทรียไ์อระเหย (Volatile Organic Chemicals, VOCs) คือ กลุ่มสารประกอบอินทรียท่ี์
ระเหยเป็นไอได้ง่ายท่ีอุณหภูมิและความดันปกติ โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนและ
ไฮโดรเจนเป็นส าคญั ซ่ึงอาจมีอะตอมของออกซิเจนหรือคลอรีนร่วมดว้ย VOCs เป็นองค์ประกอบใน
ผลิตภณัฑ์หลายอย่างในชีวิตประจ าวนั เช่น สีทาบา้น ควนับุหร่ี สารฟอกสี สารตวัท าละลายในหมึก
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พิมพ ์สีรถยนต์สารโรงงานอุตสาหกรรม น ้ ายาซักแห้ง  ผลิตภณัฑ์ส าหรับ เส้นผม   สารฆ่าแมลง เป็น
ตน้  

VOCs แบ่งตามลกัษณะของโมเลกุลไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

1.  Non-chlorinated VOCs หรือ Non-halogenated hydrocarbons ไดแ้ก่ กลุ่มไฮโดร 

คาร์บอน ระเหยท่ีไม่มีธาตุคลอรีนเป็นองคป์ระกอบ เช่น สารในกลุ่ม aliphatic hydrocarbons (เช่น  

น ้ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซโซลีน (gasoline), hexane, solvents,ในอุตสาหกรรม alcohols, aldehydes, ketone) 

และกลุ่ม aromatic hydrocarbons (เช่น toluene, benzene, ethylbenzene, xylenes, styrene, phenol)  

สาร VOCs กลุ่มน้ีมาจากการเผาไหมก้องขยะ พลาสติก วสัดุและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้สีทาวสัดุเป็นตน้ ซ่ึง
มีอนัตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 

2.  chlorinated VOCs หรือ halogenated hydrocarbons ไดแ้ก่ กลุ่มไฮโดรคาร์บอนระเหยท่ีมี
ธาตุคลอรีนเป็นองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สารเคมีสังเคราะห์ในอุตสาหกรรม สาร chlorinated VOCs น้ีมี
ความเสถียรและสะสมไดน้านในส่ิงแวดลอ้มมากกวา่กลุ่มแรก (non-chlorinated VOCs) เพราะมีพนัธะ
ระหวา่งคาร์บอนและธาตุกลุ่มฮาโลเจนซ่ึงทนทานและยากต่อการสลายตวัในธรรมชาติ อนัตรายของ
สารกลุ่มน้ีคือจะรบกวนการท างานของสารพนัธุกรรม ยบัย ั้งปฎิกริยาชีวเคมีในเซลลแ์ละมีฤทธ์ิในการ
ก่อมะเร็ง 

  

 

 

 

 

ภาพที ่5-3  ตวัอยา่งของสาร VOC 
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สาร VOCs เขา้สู่ร่างกายได้ 3 ทางคือ การหายใจ ทางปากโดยการกิน-ด่ืมและการสัมผสั
ทางผวิหนงัซ่ึงความเป็นพิษต่อร่างกายจะมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงัต่อไปน้ี  

1.  ช่วงคร่ึงชีวติของสาร VOCs ในร่างกาย 

2.  สภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย  

3.  ระบบการขบัถ่ายของเสีย  

สาร VOCs ถูกขับผ่านทางไตโดยปัสสาวะทางลมหายใจและทางตับและน ้ าดี สารVOCมี
อนัตรายต่อมนุษยคื์อส่งผลต่อระบบภูมิคุม้กนั ท าให้ประสิทธิภาพลดลง ผลกระทบต่อระบบประสาท 
เช่น มีฤทธ์ิกดประสาท ท าลายระบบประสาทส่วนกลาง ผลกระทบด้านอ่ืนๆ เช่น ระบบพนัธุกรรม 
ระบบฮอร์โมน ระบบสืบพนัธ์ุและระบบประสาท อาจก่อใหเ้กิดโรคมะเร็ง 

 

การป้องกนัและการแก้ไข 

  การป้องกันและการแก้ไขอาจท าได้ โดยป้องกันมิให้มีการใช้สารท่ีอนัตรายสูงต่อสุขภาพ 

โดยไม่จ  าเป็นหรือมีมาตรการในการจดัควบคุมให้สารกลุ่มปนเป้ือน ในส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะ
ต่อส่ิงมีชีวติ 

 

โอโซน 

โอโซนในความเขา้ใจโดยทัว่ไปนั้นจะแบ่งเป็น 2 ความหมาย  

 

ความหมายที ่1 เป็นโอโซนตามธรรมชาติในบรรยากาศสูงๆซ่ึงท าหนา้ท่ีป้องกนัอนัตรายจาก
รังสีอุลตร้าไวโอเลต ซ่ึงไม่เป็นพิษ 

    ความหมายที ่2 เป็นโอโซนท่ีเป็นพิษในอากาศท่ีเราหายใจระดบัล่างจดัวา่เป็นโอโซนประเภท
ไม่ดีซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย ์
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       โอโซน ท่ีมีระดบัสูงกว่าพื้นดินมากกว่า 40 กิโลเมตรข้ึนไปจะเป็น โอโซนที่ดี ส่วนโอโซนท่ี
ระดบัสูงกว่าพื้นดินไม่เกิน 2 กิโลเมตรจะเป็น โอโซนที่ไม่ดี ส่ิงท่ีก่อให้เกิดโอโซนในระดบัต ่า ไดแ้ก่ 
ควนัของรถยนต ์ เป็นตน้ 

     การใชเ้คร่ืองผลิตโอโซน จะเป็นการสร้างโอโซนในระดบัต ่าหรือโอโซนท่ีไม่ดี ดงันั้นในการ
ใชเ้คร่ืองผลิตโอโซนควรท่ีจะเปิดในขณะท่ีเราไม่อยูใ่นห้องและควรจะปิดเคร่ืองก่อนท่ีเราจะเขา้สู่หอ้ง
นั้นเป็นระยะเวลาประมาณคร่ึงชัว่โมง 

 

โอโซนตามธรรมชาติ (Good Ozone) 

โอโซนเป็นก๊าซท่ีเกิดจากโมเลกุลออกซิเจน  (O2) ในชั้ นสตราโตสเฟียร์ ซ่ึงอยู่ห่างจาก
พื้นผิวโลกประมาณ  10 - 60 กม. ก๊าซโอโซนถูกค้นพบโดย C.F. Schonbein ใน ค.ศ. 1839 และใน
ปี ค.ศ. 1920 G.M.B.Dobson นกัวิทยาศาสตร์ ชาวองักฤษ แห่งมหาวิทยาลยั ออกซ์ฟอร์ด ไดท้  าการวดั
ป ริมาณโอโซน ข้ึน  โดยประดิษฐ์ เค ร่ืองมือ ช่ือว่าด็อบสันส เปคโตรโฟโตมิ เตอ ร์  (Dobson 

Spectrophotometer) ซ่ึงต่อมากลายเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วดัปริมาณโอโซนกันในทัว่โลกจนถึงปัจจุบัน 
รวมทั้งหน่วยท่ีใชว้ดัปริมาณโอโซนมีช่ือวา่ Dobson Unit (DU) กนัทัว่โลก 

โอโซนในชั้นดงักล่าวน้ีท าหน้าท่ีกั้นไม่ให้รังสีอลัตราไวโอเลต (Ultraviolet, UV) ส่องมายงั
โลกในปริมาณท่ีมากเกินไป  โดยทั่วไปรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดซี  (UVC) ท่ี มีความยาวคล่ืน
ในช่วง 200-80 นาโนเมตร (nm) จะท าให้เกิดโอโซนในบรรยากาศและรังสีอัลตราไวโอเลตชนิด
บี (UVB) ความยาวคล่ืนในช่วง280 -320 นาโนเมตร (nm) จะถูกกั้นโดยชั้นบรรยากาศโอโซน เพื่อ
ไม่ ให้ เป็นอันตรายต่อ ส่ิงมี ชีวิต  ส่ วนรังสีอัลตราไวโอเลต  ชนิดเอ  (UVA) ท่ี มีความยาวคล่ืน
มากกวา่ 320 นาโนเมตรน้ีเป็นประโยชน์ต่อคนเรา  เน่ืองจากช่วยในการสร้างวิตามินดีเม่ือออกซิเจนใน
บรรยากาศ ได้รับรังสีอุลตราไวโอเลตท าให้โมเลกุลแตกเป็นอะตอมอิสระ  O + O ซ่ึงจะรวมตวักับ
ออกซิเจนตวัต่อไปเป็นก๊าซโอโซน O3                                                     

               uv light ( < 242 nm)   

                O2 + O  O 

                O2 + O O3 
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             ปฏิกิริยาในธรรมชาติเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ โดยมีรังสีอุลตราไวโอเลตเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ซ่ึง
เรียกว่าปฏิกิริยาโฟโตเคมี ( photochemical reaction) โอโซนในชั้นสตราโทสเฟียร์จะช่วยรักษาสมดุล
ของรังสีจากดวงอาทิตย์ (UVB) nm ไม่ให้ลงมาบนพื้นโลกมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อมนุษย ์
เน่ืองจากมีผลท าให้เกิดมะเร็งผิวหนังเป็นอนัตรายต่อสัตวแ์ละพืช รวมทั้งยงัท าให้วสัดุและอุปกรณ์
ประเภทพลาสติกพีวีซี (PVC) ยาง มีอายุการใช้งานลดลงดว้ยก๊าซ 2 กลุ่มในชั้นบรรยากาศท่ีมีบทบาท
ส าคัญมากในการท าลายโอโซนได้คือสารประกอบคลอรีนออกไซด์(Chlorine Oxides; ClOx) และ
ไนโตรเจนออกไซด์  (Nitrogen Oxides; NOx) โดยไนโตรเจนออกไซด์มาจากไนตรัสออกไซด์
(Nitrous Oxides ; N2O) ซ่ึงมีจุดก าเนิดตามธรรมชาติจากกระบวนการ denitrication ของจุลินทรียแ์ละ
เกิดจากฟ้าแลบฟ้าร้อง  นอกจากน้ียงัมาจากการเผาไหมจ้ากเช้ือเพลิงและพวกเคร่ืองบินท่ีบินเร็วเหนือ
เสียง (supersonic transport, SST) ท่ีบินเหนือชั้นอากาศท่ีเราหายใจ แต่จะบินอยู่ในชั้นท่ีมีโอโซน ซ่ึง
ปล่อยไนตริกออกไซด์ (NO) และสารพวกฮาโลเจน (Halogen) โดยเฉพาะพวกก๊าซโบรมีน (Br) ท่ี
สามารถสลายโอโซนท าใหเ้กิดภาวะรูโอโซนในชั้นบรรยากาศข้ึน แสง UV ส่องมายงัพื้นโลกมากข้ึนท า
ใหเ้กิดอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติ 

       การท าลายชั้นโอโซนโดยอะตอมของคลอรีน ไนตริกออกไซด์ ไฮโดรเจนออกไซด์ โบรมีน และ
ไฮโดรเจน  เกิดข้ึนโดยท่ีสารเหล่าน้ีจะท าหนา้ท่ีเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาการสลายตวัของโอโซนและอะตอม
ของสารท าลายโอโซนวนเวยีนเป็นวงจร ดงัน้ี  

          uv light   

    O3                O2 + O 

         NO + O3       NO2 + O2 

         NO2 + O       NO2 + O2 

  Net  :   2 O3    3 O2 

           uv light  

      O3                O2 + O 

         Cl+O3           ClO+O2  

       ClO + O        Cl+O2  

   Net   : 2 O3   3 O2 
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            ความเขม้ขน้ของ O3 ลดลงถา้มีอะตอมของสารเขา้ไป ซ่ึงจะรบกวนสมดุลระหวา่ง O3, O2 ท าให้
เกิด O2 มากข้ึนหรือ O3 ลดลงนัน่เอง 

การค้นควา้ศึกษาในปฎิกิริยาดังกล่าวของการท าลายชั้ นโอโซนผ่านทางสมการเคมีของ
สารประกอบของกลุ่ม Cl, Br ท าให้นกัวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 คน ไดแ้ก่ Paul Crutzen, Mario Molina และ F. 

Sherwood Rowland ไดรั้บรางวลัโนเบลทางเคมีปี 1995  
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Mario Molina 

Dept. of Earth Atmospheric & 

Planetary 

Sciences & Dept. of Chemistry, 

MIT 

Sherwood Rowland 

Dept. of Chemistry, Univ. of 

California 

Irvine, USA 

The Nobel Prize in Chemistry 1995 

         แหล่งก าเนิดของสารคลอรีนมาจากสารกลุ่มซีเอฟซี (CFCs) ซ่ึงเรียกโดยทัว่ไปว่าฟรีออนซ่ึง
เป็นสารท่ีใชเ้พื่อท าความเยน็ เช่น  ในตูเ้ยน็ สารกลุ่มน้ีจะคงตวัไดน้าน  เม่ือกระจายสู่บรรยากาศจะแตก
ตวัให้อะตอมอิสระของคลอรีน (Cl) เขา้ท าปฏิกิริยากบัโอโซนทนัที ท าให้เกิดเป็นสารประกอบโมโน
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ออกไซดข้ึ์น (ClO) ขอ้มูลจากการส ารวจจากเคร่ืองบิน บอลลูน ดาวเทียม ขอ้มูลจากนาซ่าและ National 

Oceanic AtmosphericAdministration (NOAA) ในปลายปี ค.ศ. 1970 แสดงให้เห็นว่าบริเวณโอโซนใน
อวกาศมีปริมาณลดลงเร่ือยมา ในปี ค.ศ. 1986 นกัวิทยาศาสตร์ไดท้  าการส ารวจโอโซนในช่วงฤดูใบไม้
ผลิของซีกโลกใต้เหนือทวีปแอนตาร์กติก (Antarctica) พบว่าปริมาณโอโซนลดลงเหลือเพียง 88 

DU เท่านั้น และพบวา่มีสารประกอบของคลอรีนโมโนออกไซด ์(ClO) ปริมาณสูงมากสารกลุ่มน้ีจะเป็น
ตวัท าลาย ชั้นโอโซน ปรากฏการณ์น้ีเรียกวา่ รูโอโซน ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีปริมาณโอโซนในบรรยากาศต ่า
กวา่มาตรฐานท่ีก าหนดคือ 220 Dobson  

   

ภาพที ่5-4  รูโอโซน 

 

ท า ไม รู ร่ั ว โอ โซ น เกิ ด ขึ้ น เห นื อ ท วี ป แอน ต า ร์กติ ก ใน ซี ก โลก ใต้ ม าก ก ว่ า ซี ก โลก เห นื อ   

 

         บริเวณซีกโลกใต้ส่วนใหญ่เป็นมหาสมุทร ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวมากอุณหภูมิต ่าถึง -112 

องศาฟาเรนไฮต์ ท าให้ เกิดเมฆในชั้ นสตราโตสเฟียร์ (polar stratospheric clouds) เมฆน้ีจะท าให้
สารประกอบคลอรีนและโบรมีนอยู่ในรูปท่ีไม่ท าลายชั้นโอโซน เม่ือเปล่ียนฤดูไปเป็นฤดูใบไม้ผลิ 

อุณหภมิท่ีเปล่ียนไปน้ีท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถเปล่ียนรูปคลอรีนให้อยู่ในรูปท่ีท าลายโอโซน
ได้แก่ สารประกอบกลุ่มคลอรีนโมโนออกไซด์ (ClO) และโบรมีนโมโนออกไซด์ (BrO) เพิ่มข้ึนสูง
ปฏิกิริยาน้ีก็เกิดท่ีขั้วโลกเหนือดว้ย แต่อุณหภูมิจะเยน็นอ้ยกวา่และเกิดเมฆนอ้ยกวา่ จึงเกิดสารประกอบ
ท่ีท าลายชั้นโอโซนนอ้ยกวา่นัน่เอง   

โอโซนระดับพืน้ดิน  
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       ในความหมายท่ี 2 หมายถึง โอโซนระดบัพื้นดิน ซ่ึงจดัวา่เป็นโอโซนไม่ดี  นอกจากอาจเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติ โดยมีแสงสวา่งเป็นตวัเร่งแลว้ ยงัอาจเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ เช่น แสงแดดท่ีมากเกินไป การ
ขนส่งหรือกระบวนการผลิตจากแหล่งอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อผลิตโอโซน 
โอโซนท่ีอยู่รอบตวัของมนุษยใ์นปัจจุบนัไม่ใช่ในชั้นบรรยากาศ โอโซนถือว่ามีความหมายในเชิงลบ 
เน่ืองจากเกิดปฏิกิริยา photochemical smog  

ภาพที ่5-5  บรรยากาศท่ีมี smog  

          จากปัญหามลพิษทางอากาศท่ีปล่อย NOx ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหมข้องเคร่ืองยนต์ท่ี
อุณหภูมิสูงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองท าความร้อนและจากกระบวนการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรม 
(สารในกลุ่ม NOx เช่น NO2, NO) ซ่ึงจะสลายตวัเป็น Nitric oxide (NO) และอนุมูลอิสระของออกซิเจน 
ท่ีมีความวอ่งไวในการท าปฏิกิริยาจะท าปฏิกิริยาต่อไป ซ่ึงก๊าซโอโซนน้ีเองถือเป็นสาเหตุส าคญัในการ
เกิดปฏิกิริยา photochemical smog ดงัสมการ  

          sunlight  

                  NO2(g)      NO(g) + O(g)  
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            ออกซิเจนอะตอมจะท าปฏิกิริยากบัออกซิเจนโมเลกุล ( O2) เกิดเป็นโอโซน ( O3) : 

  

O +   ( O2)               O3    

          O3               O2  + O 

          O + H2O        2HO  

           อนุมูลอิสระของออกซิเจน   เรดิคลัท่ีเกิดข้ึนน้ีจะวนเวียนเข้าท าปฏิกิริยาเคมีต่อไป เกิดเป็น
มลพิษทางอากาศและโอโซนน้ีเองเป็นสาเหตุส าคญัจะเข้าท าปฏิกิริยากับไนตริกออกไซด์เกิดเป็น 
ไนโตรเจนไดออกไซด์  (NO2) ต่อไป  ยิ่ งถ้าในอากาศมี  NO ม าก  O3 จะยิ่ง เป็นตัวท าให้ เกิ ด 
photochemical smog มากข้ึน ซ่ึงไนโตรเจนไดออกไซด์น้ีเองเป็นก๊าซสีน ้ าตาลอ่อน มีกล่ินฉุนเล็กน้อย
คล้ายกล่ินคลอรีน  มีฤทธ์ิระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ  ท าให้ เกิดอาการแสบคอ แสบ
จมูก นอกจากน้ี ไนโตรเจนไดออกไซด์ สัมผสักบัไอน ้าในอากาศจะเกิดเป็นฝนกรด (nitric acid, HNO3) 

ซ่ึงเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม  

 

NO (g) + O3 (g)       NO2 (g) + O2 (g) 

 

       นอกเหนือไปจากน้ีแล้วไนโตรเจนไดออกไซด์ยงัเป็นสาเหตุท าให้เกิด Peroxyacetylnitrate 

(PAN) ซ่ึงเป็นสารมลพิษทางอากาศอีกตวัหน่ึงท่ีท าให้เกิดการระคายเคืองและเป็นพิษต่อพืชดว้ย โดย
ไนโตรเจนไดออกไซด์จะท าปฏิกิริยากบัสารไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbons) โดยเฉพาะสารในกลุ่ม
ของสารอินทรียท่ี์ระเหยง่าย (volatile organic compounds, VOCs) ซ่ึงมาจากแหล่งต่างๆ เช่น น ้ ามัน 
รถยนต์และกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม สารประกอบท่ีมีออกซิเจนในโมเลกุลมีสูตรเคมี ROx 

จะเขา้ท าปฏิกิริยากบัสารไนตริกออกไซด์ เกิดเป็นก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ซ่ึงเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มอีก
ท าให้เกิด photochemicalsmog reaction วนเวียนกนัไปเร่ือยๆ และส่งผลให้มีสารมลพิษทางอากาศใน
ปริมาณสูงดว้ย 
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            NO2 + R         PAN 

            NO + ROx       NO2 + other products 

          จะเห็นได้ว่าปฏิกิริยาท่ีกลุ่มสาร VOCs เข้าท าปฏิกิริยาน้ีต้องอาศยัก๊าซ nitric oxide ซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อเน่ือง ท าให้เกิดปฏิกิริยากับก๊าซ O3 เกิดมากข้ึนด้วยท าให้เกิด photochemical smog และมี
มลพิษทางอากาศเพิ่มข้ึนอยา่งทวคูีณ 

Peroxyacetylnitrate (PAN) 

 

         เกิดจากปฏิกิริยาท่ีมี (nitrogen dioxide (NO2)) , oxygen ( O2) และสารกลุ่ม hydrocarbons 

ท าปฏิกิริยากนั โดยมีแสงแดดเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา จะไดส้ารประกอบของ peroxyacetylnitrate 

(CH3CO-OO-O2) ซ่ึงเป็นสารพิษมีฤทธ์ิระคายเคือง 

            sunlight 

NO (g) + O2(g) + hydrocarbons     CH3CO-OO-NO2(g) 

 

                  ภาพที ่5-6  แผนภาพแสดงการเกิดโอโซนในระดบัพื้นดินท่ีเป็นมลพิษทางอากาศ 

ทีม่า: http://gogreencanada.ucoz.com/index/nature_of_ozone/0-100 
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ความเข้าใจผดิเกีย่วกบัโอโซน      

             หลายคนเขา้ใจว่าโอโซนเป็นอากาศท่ีบริสุทธ์ิจึงน ามาประยุกต์ใช้ท  าเคร่ืองผลิตโอโซนใน
ส านกังาน แต่หารู้ไม่วา่จะก่อใหเ้กิดผลเสียเน่ืองจากโอโซนจะท าปฏิกิริยาต่อๆ ไป  เกิดเป็นอนุมูลอิสระ
ท่ีว่องไวส าหรับปฏิกิริยาอ่ืนๆ เช่น photochemical smog  การเกิดฝนกรดและยงัท าลายเซลล์ของ
ส่ิงมีชีวิตอีกดว้ย ความเขา้ใจท่ีผิดท่ีวา่โอโซนเป็นก๊าซท่ีดีหายใจเขา้ไปมากๆ แลว้จะรู้สึกสดช่ืน จึงน ามา
ท าเป็นเคร่ืองผลิตโอโซน เพื่อเป็นเคร่ืองฟอกอากาศ แต่โดยทัว่ไปในการใช้งาน  มกัจะไม่ไล่อากาศ
ภายในห้องให้หมดก่อนหรือเคร่ืองท างานในขณะท่ีมีคนอยูใ่นห้อง ซ่ึงในทางท่ีถูกตอ้งคนไม่ควรอยูใ่น
ห้องขณะท่ีเคร่ืองก าลงัท างานอยู ่โอโซนท่ีผลิตข้ึนจึงท าปฏิกิริยากบัก๊าซในอากาศ เกิดปฏิกิริยาเคมีท่ี
เป็นพิษมากกว่า  เช่น  photochemical  smog   เกิดก๊าซพิษ เช่น ฟอร์มาลีน ซ่ึงจะกดักร่อนและระคาย
เคืองต่อระบบหายใจ เน่ืองจากโอโซนมีความวอ่งไวต่อปฏิกิริยาเคมีมากและมีความสามารถท าปฏิกิริยา
ออกซิไดซ์ได้ดีกว่าคลอรีนหลายเท่า จึงน ามาใช้ฆ่าเช้ือโรคในน ้ าด่ืมและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ แต่
โดยทัว่ไปเคร่ืองผลิตโอโซนในส านกังาน  มกัจะผลิตโอโซนไดใ้นความเขม้ขน้ท่ีไม่สูงมากพอท่ีจะฆ่า
เช้ือโรคได ้เพียงแต่ก าจดักล่ินและควนัมากกวา่  แต่ถา้ความเขม้ขน้ท่ีสูงมากพอก็จะสามารถฆ่าเช้ือโรค 
เช้ือราตายได ้ซ่ึงหมายถึง สามารถท าอนัตรายแก่ส่ิงมีชีวิตไดเ้ช่นกนัและอาจเสียชีวิตไดถ้า้มีการสูดดม
เขา้ในปริมาณมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5-7  เคร่ืองก าเนิดโอโซน ส าหรับอุตสาหกรรม  
                   ทีม่า: http://www.amerimerc.com/pool-ozone-generator~pz4.htm 
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ข้อควรปฏิบัติในการใช้เคร่ืองผลติโอโซน 

             - ไล่อากาศภายในห้องออกใหห้มดก่อน 

             - เปิดเคร่ืองท างานในขณะท่ีไม่มีคนอยูใ่นห้อง 

ผลเสียของโอโซน 

โอโซนในระดบัความเขม้ขน้ 0.25 ppm  ข้ึนไปก่อใหเ้กิดความระคายเคืองต่อตา จมูกและจะ 

ท าลายเน้ือเยือ่ปอด เกิดความระคายเคืองเม่ือหายใจเขา้ไป ถา้ไดรั้บในปริมาณมากจะท าใหต้ายได ้ดงันั้น 

การน ามาใชค้วรระมดัระวงัเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั 

 

สูดโอโซนแล้วสดช่ืนจริงหรือไม่  

              หลายคนคงเคยไดย้นิค ากล่าว “สูดโอโซนแลว้ท าใหส้ดช่ืน” ค  ากล่าวน้ีคงท าใหห้ลายคนเขา้ใจ
ผดิคิดวา่โอโซนมีประโยชน์ ซ่ึงแทจ้ริงแลว้โอโซนไม่ใช่อากาศท่ีมนุษยเ์ราใชใ้นการหายใจเลย  โอโซน
เป็นก๊าซไม่มีสี แต่มีกล่ินเหม็นคาว ซ่ึงเป็นพิษต่อระบบหายใจของส่ิงมีชีวติ  โอโซนมีความวอ่งไวใน
การเกิดปฏิกิริยา จึงมกัจะเกิดปฏิกิริยากบัสารอ่ืนๆ ในส่ิงแวดลอ้ม ความรู้สึกท่ีวา่โอโซนดบักล่ิน ท าให้
อากาศสดช่ืนนั้นความจริงเกิดจากการท่ีโอโซนเขา้ท าปฏิกิริยากบัโมเลกุลของสารท่ีมีกล่ินใหก้ลายเป็น
อีกโมเลกุล ซ่ึงไม่มีกล่ิน ท าใหเ้รารู้สึกสดช่ืนนัน่เองไม่ใช่เป็นเพราะโอโซนอยา่งท่ีเราเขา้ใจกนันัน่เอง 

สรุป สารมลพษิในอากาศทีส่ าคัญประกอบด้วย 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(Carbon monoxide : CO) 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(Carbon dioxide : CO2) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogendioxide : NO2) 

โอโซน (Ozone : O3 ) 

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์( Sulfurdioxide : SO2) 

ฝุ่ นละออง (Suspended Particulate Matter : SPM) 
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ฝุ่นละออง (Suspended Particulate Matter) 

 

1.   ฝุ่นละออง 

      1.1  ท่ีมาและความหมาย 

             ฝุ่ นละออง (Particulate Matter) หมายถึง อนุภาคของแข็งและหยดละอองของเหลวท่ี
แขวนลอยกระจายในอากาศ อนุภาคท่ีกระจายในอากาศบางชนิดมีขนาดใหญ่และมีสีด า จนมองเห็น
เป็นเขม่าและควนั แต่บางชนิดมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ฝุ่ นละอองท่ีแขวนลอยใน
บรรยากาศ โดยทั่วไปมีขนาดต ่ากว่า 100 ไมโครเมตร ฝุ่ นละอองสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามยัของคน สัตว ์พืช เกิดความเสียหายต่ออาคารบา้นเรือน ท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ
ต่อประชาชน บดบังทศันวิสัย ท าให้เกิดอุปสรรคในการคมนาคมขนส่งนานาประเทศ จึงได้มีการ
ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองในบรรยากาศข้ึน ส าหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา US. EPA (United state 

Environmental Protection Agency) ได้ มี การก าหนดค่ ามาตรฐานของฝุ่ นรวม  (Total Susoended 

Particulate) และฝุ่ น PM10 เน่ืองจากมีการศึกษาวิจยัฝุ่ นขนาดเล็กวา่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพมากกวา่ฝุ่ น
รวม เน่ืองจากสามารถผ่านเขา้ไปในระบบทางเดินหายใจและมีผลต่อสุขภาพมากกว่า ฝุ่ นรวม ดงันั้น 
US. EPA จึงได้มีการยกเลิกค่ามาตรฐานฝุ่ นรวมและก าหนดค่ามาตรฐานฝุ่ นขนาดเล็กเป็น 2 ชนิด คือ 
PM10 และ PM2.5 (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) 

(1) PM10 ตามค าจ ากัดความของ US. EPA หมายถึง ฝุ่ นหยาบ (Course Particle) เป็น
อนุภาคท่ีมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 2.5 - 10 ไมโครเมตร มีแหล่งก าเนิดจากการจราจรบนถนนท่ีไม่ไดล้าดยาง
ตามการขนส่งวสัดุฝุ่ นจากกิจกรรมบดยอ่ยหิน 

(2) PM2.5 ตามค าจ ากดัความของ US. EPA หมายถึง ฝุ่ นละเอียด (Final Particles) เป็น
อนุภาคท่ีมีเส้นผ่านศูนยก์ลางเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร ฝุ่ นละเอียดท่ีมีแหล่งก าเนิดจากควนัเสียของ
รถยนต ์โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ควนัท่ีเกิดจากการหุงตม้อาหารโดยใชฟื้น นอกจากน้ีก๊าซ SO2 

NOx แ ล ะ ส า ร VOC จ ะ ท า ป ฏิ กิ ริ ย า กั บ ส า ร อ่ื น ใ น อ า ก า ศ ท า ใ ห้ เ กิ ด ฝุ่ น ล ะ เอี ย ด ไ ด ้

 

1.2   แหล่งก าเนิดของฝุ่ นละออง 

 อนุภาคฝุ่ นละอองท่ีแขวนลอยในบรรยากาศ โดยทัว่ไปอาจเกิดแหล่งก าเนิดโดยตรงแลว้
แพร่กระจายสู่บรรยากาศหรือเกิดจากปฏิกิริยาต่างๆ ในบรรยากาศ เช่น การรวมตวัด้วยปฏิกิริยาทาง
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ฟิสิกส์ ปฏิกิริยาเคมีหรือปฏิกิริยาแสง (Photochemical Reaction) ท่ีท  าให้เกิดเป็นอนุภาคข้ึน โดย
ธรรมชาติของอนุภาคหยาบและอนุภาคละเอียดจะมีแหล่งก าเนิดท่ีแตกต่างกนั (ช ามะเลียง, 2552) 

 1.2.1  แหล่งก าเนิดตามธรรมชาติ (Natural Particle) เช่น อาจเกิดจากกระแสลมท่ีพดัผ่าน
ตามธรรมชาติ ท าให้เกิดฝุ่ นข้ึน เช่น ดิน ทราย ละอองน ้ า เขม่าควนัจากไฟป่า ฝุ่ นจากเกลือทะเลหรือ
ภูเขาไฟ เป็นตน้ หรืออาจเกิดจากปฏิกิริยาแสงของก๊าซ (Photochemical Gas reactions) ซ่ึงเกิดระหวา่ง
โอโซนในธรรมชาติและสารไฮโดรคาร์บอน  เป็นผลท าให้ เกิดอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กมาก โดย
แหล่งก าเนิดของฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติมีดงัน้ี 

(1) ฝุ่ นและทรายท่ีเจือปนอยูใ่นบรรยากาศลว้นถูกน ามาจากลมพายหุรือการพาความ
ร้อน ส าหรับฝุ่ นนั้นแหล่งก าเนิดท่ีส าคญัคือทะเลทราย 

(2) ไฟป่า เป็นตวัการท่ีส าคญัท่ีท าใหมี้เถา้ฝุ่ น (Ash) เป็นจ านวนมากข้ึนสู่อากาศ โดย
ไดมี้การคาดคะเนว่าในพื้นท่ี 1 เฮคแตร์ (1.0 x 104 m2 หรือ 2.5 Acres) จะมีเถ้าฝุ่ นปริมาณ 5x1022 fine 

particle 

(3) ภูเขาไฟ ผลจากการระเบิดของภูเขาไฟ ส่งผลให้เกิดฝุ่ นละอองข้ึนสู่บรรยากาศ
เป็นจ านวนมาก ซ่ึงฝุ่ นเหล่าน้ีถูกน าพาไปไดจ้นถึงบรรยากาศชั้น stratosphere โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
นั้นจะคงอยูน่านถึง 2 หรือ 3 ปี 

(4) ทะเล ฝุ่ นละอองท่ีมาจากทะเลก็คือสารพวกโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และซลัเฟต 

ซ่ึงมาจากการระเหยน ้ าจากผิวน ้ าทะเล และถูกพาลอยข้ึนไปยงับรรยากาศ บริเวณท่ีมีการระเหยมากจะ
เป็นบริเวณท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์ต ่า 

(5) ละอองเกสรดอกไมแ้ละสปอร์ ผลกระทบท่ีเกิดจากฝุ่ นละอองประเภทน้ีมกัมีผล
ต่อมนุษยโ์ดยตรงมากกวา่ผลท่ีเกิดกบัพลงังาน ซ่ึงผลกระทบท่ีไดรั้บเก่ียวกบัโรคภูมิแพต่้างๆ ฝุ่ นละออง
ประเภทน้ี โดยเฉล่ียจะมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางอนุภาคนอ้ยกวา่ 0.2 ไมโครเมตร 

(6) เกลือทะเล (Sea Salt) และฝุ่ น (Soil Dust) ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากลมพดัข้ึนสู่อากาศ 

ผลกระทบทั้งสองส่วนน้ีไม่มีความส าคญัมากนกัต่อสมดุลพลงังาน เน่ืองจากฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึนเป็นฝุ่ น
ละอองขนาดใหญ่ โดยจะถูกเคล่ือนยา้ยไปเพียงระยะทางสั้นๆ 

 

 1.2.2  แหล่งก าเนิดจากกิจกรรมมนุษย ์สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 1) แหล่งก าเนิดท่ีเคล่ือนท่ีได ้(Mobile Source)  
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  จดัเป็นแหล่งก าเนิดใหญ่ของฝุ่ นละออง  โดยทัว่ไปจะถูกปลดปล่อยจากการเผา
ไหมเ้ช้ือเพลิงและเคร่ืองยนต์ โดยอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมาจากเคร่ืองยนต์มีตน้ก าเนิดจากท่อไอเสียและ
จากการเสียดสีของส่วนประกอบเฉพาะส่วน เช่น ยางเบรก  รวมทั้งการฟุ้งกระจายข้ึนอีกคร้ังของฝุ่ น
ตามถนน ตวัอย่างแหล่งก าเนิดท่ีเคล่ือนท่ีได ้ไดแ้ก่ ยานพาหนะทางบก รถยนต์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 

โดยระบายฝุ่ นละอองสู่บรรยากาศในรูปของควนัด าซ่ึงเป็นอนุภาคของคาร์บอนจ านวนมากท่ีเกิดจาก
การเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ของน ้ ามนัดีเซลในเคร่ืองยนตแ์ละรถจกัรยานยนตส์องจงัหวะท่ีระบายฝุ่ นละออง
ออกสู่บรรยากาศในรูปของควนัขาวท่ีเป็นละอองไอของน ้ ามนัหล่อล่ืน รถบรรทุกและขนส่งวสัดุ
ก่อสร้างเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างทุกประเภท โดยเฉพาะการบรรทุกและขนส่งดินทรายท่ี
ไม่มีการปกคลุมส่วนท่ีบรรทุกให้มิดชิดหรือลอ้รถท่ีมีดินทรายเกาะติดอยูต่กหล่นลงสู่ถนนตลอดทางท่ี
วิง่ไป ท าใหฝุ้่ นละอองเกิดฟุ้งกระจายไปในบรรยากาศ 

 

  ทั้งน ้ ามนัดีเซลและก๊าซโซลีนเป็นแหล่งก าเนิดฝุ่ นละอองปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
ดังนั้ นองค์ประกอบแรกท่ีถูกปลดปล่อยออกมาจากยานพาหนะท่ีใช้น ้ ามันทั้ ง 2 ประเภทน้ีคือ 
สารประกอบอินทรียค์าร์บอนและธาตุคาร์บอน (Watson  et al ., 1994 ) ซ่ึงจะมีค่าไม่คงท่ีในน ้ ามนัแต่
ละประเภทและพบวา่มีช่วงท่ีกวา้งและอาจซ้อนทบักนัตามความแตกต่างของน ้ ามนัแต่ละประเภท โดย
เฉล่ียจะพบธาตุคาร์บอนมากกว่าสารประกอบอินทรียค์าร์บอนในไอเสียของเคร่ืองยนต์ดีเซล ในทาง
ตรงขา้มจะพบวา่สารประกอบอินทรียค์าร์บอนเป็นองคป์ระกอบท่ีเด่นในไอเสียของเคร่ืองยนตก์๊าซโซ
ลีน (Hildemann et al ., 1991) นอกจากน้ียงัพบก ามะถนั แต่พบในปริมาณนอ้ยมาก คือ ประมาณร้อยละ 
4  ในไอเสียรถยนต ์แต่พบวา่เคร่ืองยนตดี์เซลมีแนวโนม้ปริมาณก ามะถนัมากกวา่เคร่ืองยนตก์๊าซโซลีน
ทั้งน้ีเพื่อใช้กบัออกซิเจนส่วนเกิน อย่างไรก็ตามยงัพบวา่มีอนุภาคทุติยภูมิท่ีเกิดจากการเปล่ียนรูปของ
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีถูกปลดปล่อยจากไอเสียรถยนตเ์ป็นจ านวนมากโดยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์
ท่ีถูกปลดปล่อยออกมาส่วนใหญ่มาจากเคร่ืองยนตดี์เซล ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ปริมาณก ามะถนัในน ้ามนั
ดีเซลสูงกวา่ในก๊าซโซลีน อยา่งไรก็ตามไอเสียรถยนตย์งัเป็นแหล่งก าเนิดขนาดใหญ่ท่ีปลดปล่อยก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจนด้วย ซ่ึงอาจเกิดการเปล่ียนรูปในบรรยากาศเป็นอนุภาคไนเตรท (Wangkiat, 

2003 ) 

 

   ส าหรับธาตุประเภทนอ้ยท่ีอยูใ่นรถยนตจ์ะถูกปลดปล่อยออกมาในปริมาณท่ี
น้อยมาก ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 และเป็นเร่ืองยากท่ีจะหาธาตุท่ีเป็นตวับ่งช้ีท่ี
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เหมาะสมส าหรับรถยนตต์วัอยา่ง เช่น ตะกัว่  จะมาจากเตตระเอทิลเลดท่ีเพิ่มค่าออกเทน ส่วนโบรมีนจะ
มาจากเอทิลีนไดโบรไมด์ ซ่ึงยอ่ยสลายตะกัว่ท่ีมาจากก๊าซโซลีน นอกจากน้ียงัไดมี้การศึกษาเพื่อจ าแนก
ธาตุองค์ประกอบท่ีเป็นตวับ่งช้ีว่ามาจากเคร่ืองยนต์ของยานพาหนะ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่ามีสังกะสี 
โบรมีนและพลวง (Huang et al., 1994 ) ส่วนตะกั่วและเหล็กท่ีถูกปลดปล่อยออกมาจากไอเสียของ
รถยนต์จะเกิดจากสนิม ในขณะท่ีโครเมียม แบเรียมและแมงกานีสมาจากผา้เบรก อย่างไรก็ตาม
ความสัมพนัธ์ของธาตุบางชนิดดงักล่าวในไอเสียรถยนต์อาจมีความแปรปรวนสูง  ทั้ งน้ีอาจมีความ
เป็นไปได้ว่าในพื้นท่ีธาตุเหล่านั้ นอาจมาจากแหล่งก าเนิดอ่ืนท่ีมีองค์ประกอบใกล้เคียงกันกับ
ยานพาหนะ เช่น การใชเ้มทิลไซโคลเพนตะดินีลแมงกานีสไตรคาร์บอร์นิล (MMT) เป็นตวัเพิ่มค่าออก
เทนในก๊าซโซลีน (Wallace and Slonecker, 1997)  ในขณะท่ีแหล่งก าเนิดหลกัของแมงกานิสส่วนใหญ่
มาจากเปลือกโลก  ส าหรับซีเรียมและแลนทามนัจะน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมของคาทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ 
(Catalytic Convertor )  ของยานพาหนะท่ีใชเ้คร่ืองยนตก์๊าซโซลีน (Wangkiat, 2003 ) 

 2) แหล่งก าเนิดท่ีอยูก่บัท่ี (Stationary Sources) ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรมประเภท
ต่างๆ โรงไฟฟ้า เตาหุงตม้ตามบา้นเรือนและการเผาขยะมูลฝอย เป็นตน้ ตวัอยา่งแหล่งก าเนิดท่ีอยูก่บัท่ี
ไดแ้ก่ 

  (1) การก่อสร้างและการร้ือถอนท าลายอาคารหรือส่ิงก่อสร้าง เช่น การก่อสร้าง
อาคาร ถนน ระบบขนส่งมวลชนและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยการก่อสร้างหลายประเภทมกัมีการ
เปิดหน้าดินก่อน ซ่ึงจะท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นดินและทราย รวมทั้งการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
ละอองจากปูนซีเมนตท่ี์ใชใ้นการก่อสร้างดว้ย 

(2) โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าและสถานประกอบการต่างๆ 

              (3) การเผาไหมเ้ช้ือเพลิง เช่น น ้ามนัเตา ฟืน แกลบ เป็นตน้ เพื่อน าพลงังานไปใช้
ในกระบวนการผลิต ซ่ึงหากเกิดการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์หรือไม่มีการก าจดัอยา่งถูกตอ้งจะก่อใหเ้กิดก๊าซ
และฝุ่ นละอองลอยปะปนในบรรยากาศ ตวัอยา่งเช่น เถา้ลอย (Fly Ash) จากโรงไฟฟ้า เป็นตน้ 

(4) กระบวนการผลิต ไดแ้ก่ โรงงานท่ีผลิตโลหะต่างๆ เช่น โรงงานผลิตตะกัว่
สังกะสี อลูมิเนียม ทองแดง ซ่ึงจะเกิดก๊าซ ไอควนั และฝุ่ นละออง รวมทั้งการท าเหมืองแร่ท่ีมีการผลิต 5 

ขั้นตอนใหญ่ ไดแ้ก่ การขุดเจาะหรือการระเบิดการขนส่ง การเก็บการบดยอ่ย การแยกแร่และการท าให้
แห้ง โดยในแต่ละขั้นตอนล้วนท าให้เกิดฝุ่ นละอองและอนุภาคขนาดเล็กของธาตุนั้นๆ เช่น การฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นตะกัว่ในบรรยากาศขณะบดยอ่ย ท าให้แห้งจากการแยกแร่ดว้ยวิธีเปียก โดยใชน้ ้ าฉีดซ่ึง
จะท าใหเ้กิดก๊าซและฝุ่ นละอองออกมา เป็นตน้ 
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1.2.3  ประเภทของละอองในบรรยากาศ  

 

สามารถแบ่งตามกระบวนการเกิดมีสองชนิด คือ ละอองในบรรยากาศปฐมภูมิ 

(Primary Aerosol) เป็นอนุภาคของแขง็หรือของเหลวตั้งแต่เขา้สู่บรรยากาศ เช่น ฝุ่ นจากทะเลทรายหรือ
ผิวดินท่ีแห้งแล้งปราศจากส่ิงปกคลุม ควนัไฟส่วนท่ีเป็นเขม่าด า (Black Carbon, BC) และละอองใน
บรรยากาศทุติยภูมิ (Secondary Aerosol) ขณะท่ีถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศเป็นก๊าซและไอของสาร
ระเหยและเปล่ียนสภาพเป็นอนุภาคของแข็งหรือของเหลวเม่ือมีความเขม้ขน้เกินความสมดุลของความ
ดันไอระเหย  (Equilibrium Vapour Pressure) ดังนั้ นความเข้มข้นของฝุ่ นละอองท่ี เพิ่ม ข้ึนในชั้ น
บรรยากาศเป็นปริมาณมากนั้นเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ จากการวิเคราะห์ปริมาณอนุภาคของ
ฝุ่ นละอองท่ีเพิ่มข้ึนในอากาศของโลกพบวา่มีปริมาณถึง 107 ตนั/วนั โดยมีทั้งจากแหล่งก าเนิดปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ มีเพียงร้อยละ 10 ท่ีก าเนิดมาจากแหล่งก าเนิดโดยตรง ส าหรับแหล่งก าเนิดของฝุ่ นละออง 

ท่ีมาจากธรรมชาติท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ภูเขาไฟระเบิด ไฟป่า พายุฝุ่ นและเกลือจากทะเล เป็นตน้ รายละเอียด
ดงัน้ี 

1) ละอองในบรรยากาศปฐมภูมิ (Primary Emission) เป็นสารมลพิษอากาศท่ีเกิดข้ึน 
และถูกระบายจากแหล่งก าเนิดโดยตรง เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน ข้ีเถา้ และเขม่าควนัด าท่ีเกิดจากการเผาเช้ือเพลิงในยานพาหนะและเตาเผาใน
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

(1) ละอองฝุ่ นจากดินและจากอุตสาหกรรม (Soil-Derived and Industrial Dust) 

ส่วนใหญ่ของละอองในบรรยากาศท่ีปลดปล่อยจากภาคพื้นดิน เกิดจากกระแสลมท่ีพดัพาผิวดินข้ึนไป
ในอากาศ ส่วนพื้นดินของโลกส่วนท่ีเป็นแหล่งใหญ่ของฝุ่ นคือทะเลทราย เช่น ทะเลทรายสะฮารา ฝุ่ น
เอเชียน  (Asian dust) จากทะเลทรายโกบีและบริเวณแห้งแล้งในทากลามาคาน  (Taklamakan) ทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีนและมองโกเลีย พื้นดินท่ีจบัตวัแขง็ในฤดูหนาวเม่ือถึงฤดูใบไมผ้ลิจะ
แตกตัวเป็นฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 20 ไมโครเมตร  ท่ี ถูกลมพัดไปไกลจากจีนถึงเกาหลี  ญ่ี ปุ่นและ
สหรัฐอเมริกา องค์ประกอบของดินเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีจะท าให้มีการเคล่ือนท่ีของฝุ่ นข้ึนใน
อากาศ ความช้ืนและส่ิงปกคลุมดินท่ีมนุษยเ์จตนาสร้างข้ึนเปล่ียนแปลงปริมาณฝุ่ นจากผวิดินไดต้วัอยา่ง 

เช่น การก่อสร้างขนาดใหญ่ (สนามบินสุวรรณภูมิ) หรือฝุ่ นจากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม (Fly ash) เช่น
โรงงานปูนซีเมนต ์เป็นตน้ แสดงฝุ่ นเอเซียนท่ีเดินทางจากปักก่ิงไปถึงเกาหลีและพาเอาแบคทีเรีย เช้ือรา 
ติดไปดว้ย ในวนัปกติจ านวนละอองชีวภาพ (Bioaerosols) มีนอ้ยกวา่วนัท่ีมีพายฝุุ่ นพดัผา่น 
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(2) ละอองจากทะเลและมหาสมุทร มหาสมุทรเป็นแหล่งก าเนิดปฐมภูมิของ
อนุภาคเกลือทะเล (Sea salt particles, sea spray) ได้จากการแตกตวัของฟองคล่ืนท่ีมีมากตามบริเวณ
ชายฝ่ังและบริเวณท่ีมีกระแสน ้ าและคล่ืนลมแรง อนุภาคเกลือทะเลจะมีส่ิงมีชีวิตและสารอินทรียติ์ดปน
มาด้วย ละอองชีวภาพ (Biogenic aerosol) นอกจากจุลชีพยงัมีชีวโมเลกุล เช่น กรดไขมนั (fatty acids) 

แอลกอฮอล เอสเทอร์ โปรตีนท่ีละลายน ้าได ้

 

2) ละอองในบรรยากาศทุติยภูมิ (Secondary aerosol)  เป็นสารมลพิษอากาศท่ีไม่ได้
เกิดและถูกระบายออกจากแหล่งก าเนิดใดๆ แต่ข้ึนในบรรยากาศทัว่ๆไป จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างสาร
มลพิษอากาศปฐมภูมิกบัสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นบรรยากาศ เช่น ก๊าซโอโซน ซ่ึงเกิดจากปฏิกิริยาเคมี 
Photochemical Oxidation ระหว่างก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนกบัสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอ่ืนๆ 
และสารมลพิษอากาศท่ีเป็นสารอนินทรีย ์(Inorganic) เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดแ์ละฝุ่ นตะกัว่ เป็นตน้
ในประเทศไทยได้มีการประกาศค่าปริมาณสารมลพิษท่ียอมให้ปล่อยสู่บรรยากาศ เพื่อควบคุมสาร
มลพิษหลกัจ านวน 7 ชนิด ซ่ึงเป็นสารมลพิษอากาศปฐมภูมิเป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ คาร์บอนมอนอกไซด ์
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่ นรวม (Total Suspended Particulate) ตะกัว่ ฝุ่ นขนาดเล็ก 
(PM10) และโอโซนซ่ึงเป็นมลพิษอากาศทุติยภูมิ นอกจากน้ีแลว้ ยงัมีสารมลพิษอากาศท่ีเป็นอนัตราย 
(Hazardous Air Polltutants : HAPs หรือ Toxic Air Pollutants หรือ Air Toxic) ซ่ึงเป็นสารท่ีก่อให้เกิด
มะเร็ง และท าใหผ้ลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวไดแ้ก่ 

 

(1) ไดเมทิลซัลไฟด์ (Dimethylsulfide, DMS) การปลดปล่อยไดเมทิลซัลไฟด ์

(DMS) จากมหาสมุทรคือแหล่งท่ีมาหลักของซัลเฟอร์ในบรรยากาศบริเวณชายฝ่ังทะเล  (Marine 

Boundary Layer) และฟรีโทรโปสเฟียร์ (Free Troposphere) โดยมีปริมาณข้ึนกบัฤดูกาลและวฏัจกัรการ
เจริญของส่ิงมีชีวิตในทะเล ความเร็วการเคล่ือนยา้ยจากทะเลสู่อากาศ (sea-to-air transfer velocity) สาร
เหล่าน้ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีท่ีหลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นออกซิเดชันได้เป็น  dimethyl 

sulfoxide (DMSO) และ dimethylsulphone (DMSO2) กระบวนการเคมีท่ีเร่ิมจากสภาวะก๊าซคือ DMS 

และได้ผลผลิตเป็นละอองในบรรยากาศ คือ  กรดซัลฟูริค (H2SO4) และ methanesulphonate (MSA) 

อุณหภูมิคือปัจจยัส าคญัของการเปล่ียนแปลงทางเคมีของ DMS ในบรรยากาศ 

Charlson และคณะ (1987) ส่ิงมีชีวิตในทะเลสร้าง Dimethyl sulfide (DMS) ซ่ึง
ถูกออกซิไดซ์ได้ SO2 และเปล่ียนเป็นละอองซัลเฟตท่ีไม่ใช่เกลือทะเล (Non-sea-salt sulphate-NSS) 
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ปฏิกิริยาน้ีข้ึนกบัอุณหภูมิและละอองซัลเฟต (NNS) คือ ปฏิกิริยาป้อนกลบัข้ึนไปเปล่ียนแอลบีโดของ
เมฆ  โดยการเพิ่มจ านวนเกล็ดเมฆ  (Cloud Condensation Nuclei, CNN) ท าให้เมฆขาวข้ึน  สะท้อน
แสงอาทิตยก์ลบัคืนไปในอวกาศมากข้ึน ส่งผลใหผ้วิโลกเยน็ลง  

(2) การปลดปล่อย SO2 จากภูเขาไฟ  ภูเขาไฟเป็นแหล่งธรรมชาติหลักอีก
ประเภทหน่ึงของสารประกอบซัลเฟอร์ในบรรยากาศ  ภูเขาไฟท่ีแอคทิฟส่วนใหญ่อยู่ในซีกโลก
ภาคเหนือ ในประเทศอินโดนีเซียมีบริเวณท่ีมีภูเขาไฟจ านวนมาก  ภูเขาไฟเหล่าน้ีพ่นก๊าซ  ไอน ้ า 
คาร์บอนไดออกไซด์และก ามะถนัในรูปของ SO2 H2S และ SO4

2- ในสัดส่วนต่างๆ กนัแลว้แต่ชนิดของ 

magma ก๊าซ SO2 เป็นสารตน้ตอของละอองซัลเฟตในบรรยากาศโดยเฉพาะในสถานะร้อนช้ืน ซัลเฟ
ตจากภูเขาไฟระเบิดมีความส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกเพราะหมอกควนัพวยพลุ่งข้ึนสูงถึง
ชั้น troposphere และ stratosphere  

(3) การปลดปล่อย  SO2 จากอุตสาหกรรม  อัตราการปลดปล่อย  SO2 จาก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถค านวณได้ จากการท าบญัชีรายการระดบัชาติ (National Inventory) และได้
พฒันาไปเป็นกิจกรรมการท าบญัชีรายการปลดปล่อยระดบัโลก (Global Emission Inventory Activity, 

GEIA) ซ่ึงเป็นความส าเร็จขั้นพื้นฐานท่ีน าไปสู่การศึกษาโดยใช้แบบจ าลองการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและละอองซลัเฟตในบรรยากาศระดบัโลกและระดบัภูมิภาค 

(4) การปลดปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนและแอมโมเนียออกไซด์ของ
ไนโตรเจนมีความส าคญัในเคมีของบรรยากาศเน่ืองจากมีสถานะเป็น  Atmospheric oxidant และเป็น
สารตน้ตอของละอองกรดไนตริก ซ่ึงนอกจากมีความดนัไอสูงแล้วยงัสามารถเกาะกบัอนุภาคอยู่ใน
ภาวะของละอองและเกิดสมดุลเคมีกบัก๊าซ แอมโมเนียดงัสมการ ต่อไปน้ี 

 

HNO3(g) + NH3(g)                           NH4NO3(s) 

 

แอมโมเนียมีความส าคญัในการ neutralize ละอองกรดซลัฟูริคในบรรยากาศ 

และยงัมีส่วนในการสร้างละอองของแข็งข้ึนใหม่ดว้ย สมดุลระหว่างสภาวะของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 

ของ แอมโมเนีย กรดไนตริก ไนเตรท กรดซลัฟูริค ซลัเฟตและน ้า เป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการศึกษาเคมีของ
บรรยากาศ 

(5) คาร์บอนอินทรีย์และเขม่าด า (Organic Carbon and Black Carbon) มีสอง
แหล่งใหญ่ของละอองในบรรยากาศท่ีมาจากการเผาไหม ้คือ การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil 
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Fuel Burning) และการเผาไหม้ของชีวมวล  (Biomass Burning) การเกิดละอองในบรรยากาศข้ึนกับ
สภาวะท่ีเกิดการเผาไหม  ้เช่น อุณหภูมิ ประสิทธิภาพการเผาไหม้และชนิดของเช้ือเพลิง โดยทัว่ไป
อุณหภูมิสูงให้เขม่าด า (Black carbon, BC) มากกว่าและมีสัดส่วนของคาร์บอนอินทรีย์ (Organic 

Carbon, OC) นอ้ยลง 

   วชัรเดช (2552) รายงานวา่ฝุ่ นในกรุงเทพมหานครมีตน้ก าเนิดมาจาก 3 แหล่ง
ใหญ่ๆ คือ 1) จากการก่อสร้างท าให้เกิดฝุ่ นร้อยละ 40 2) จากท่อไอเสียรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ รถเมล ์

รถบรรทุกและพาหนะอ่ืนๆ ท่ีใชน้ ้ามนัทั้งหลายอีกร้อยละ 40 และ 3) จากโรงงานอุตสาหกรรม ไอเกลือ
จากทะเลและแหล่งอ่ืนๆ อีกร้อยละ 20 

   จากรายงานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ รายงานถึงสถานการณ์คุณภาพ
อากาศประจ าปี พ.ศ. 2551 พบวา่ฝุ่ นขนาดเล็ก (PM 10) ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ตรวจวดัไดใ้นช่วง 8.1-205.4 

มคก/ลบ.ม เกินมาตรฐานจ านวน 82 คร้ัง จากการตรวจวดั 2,000 คร้ัง หรือเกินมาตรฐานร้อยละ 4.1  

โดยบริเวณท่ีพบฝุ่ นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ได้แก่ ถนนดินแดง ถนนพระราม 6 และถนน
พระราม 4 โดยพบวา่บริเวณพื้นท่ีตรวจวดัริมถนนมีสัดส่วนเกินค่ามาตรฐานการตรวจวดั สูงกวา่พื้นท่ี
ทัว่ไปในปี พ.ศ. 2538-2551 

โดยแหล่งปลดปล่อยฝุ่ นละอองทางอากาศในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มา
จากการจราจร โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีการคมนาคมหนาแน่นริมเส้นทางการจราจร ยา่นชุมชนต่างๆ โดย
พบว่าฝุ่ นละอองในเขตเมืองจะมีสารอินทรียว์ตัถุ ธาตุคาร์บอน ซัลเฟตและไนเตรท ซ่ึงมาจากการเผา
ไหมข้องเคร่ืองยนต์ของยานพาหนะ นอกจากน้ียงัพบไอเสียรถยนต์ยงัเป็นแหล่งก าเนิดขนาดใหญ่ท่ี
ปลดปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ซ่ึงอาจเกิดการเปล่ียนรูปในบรรยากาศเป็นอนุภาคไนเตรท 
ส่วนสารประกอบจ าพวกแคลเซียม มาจากการฟุ้งกระจายของฝุ่ นถนนหรือจากบริเวณท่ีมีการก่อสร้าง 

ศิริวรรณ (2543) รายงานวา่ฝุ่ นจากเคร่ืองยนตดี์เซลมีลกัษณะเป็นปุ๋ย จบัตวักนั
แบบหลวมๆ มีรูพรุนมากไม่เป็นรูปทางทรงเรขาคณิตมีขนาด 7-10 ไมโครเมตร มีธาตุคาร์บอน 
ออกซิเจน ซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบหลัก ฝุ่ นท่ีมาจากเคร่ืองยนต์เบนซีนมีลกัษณะเป็นกอ้นท่ีเกิดจาก
การรวมตวั เน้ือฟู มีรูพรุนคลา้ยฟองน ้ า ไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิตมีขนาด 4-5 ไมโครเมตร มีธาตุคาร์บอน 
ออกซิเจน ซลัเฟอร์ เป็นองคป์ระกอบหลกั 

 

2.  ความเข้มข้นและการกระจายตัวของอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศ 
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การกระจายของขนาดอนุภาคหรือการแจกแจงขนาดอนุภาค  (Particle Size Distribution) เป็น
การแจกแจงตามขนาดอนุภาคของตวัอย่างท่ีมีอนุภาคขนาดต่างๆ กนั โดยการแบ่งขนาดของอนุภาค
ออกเป็นช่วงๆ (Intervals) ตามล าดบัของขนาดอนุภาค ซ่ึงแสดงขอ้มูลท่ีไดใ้นรูปของตารางหรือกราฟ
แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งช่วงของขนาดอนุภาค (Size Interval) และความถ่ีของการเกิด (จ านวนหรือ
มวลของอนุภาค) ในช่วงนั้นๆ โดยทัว่ไปแลว้การกระจายของขนาดอนุภาคนั้น อนุภาคท่ีมีขนาดใหญ่จะ
ตกลงสู่พื้นโลกด้วยแรงดึงดูดของโลกและด้วยปัจจยัอ่ืนๆ ท าให้อนุภาคท่ีแขวนลอยอยู่ในอากาศมี
อนุภาคท่ีมีขนาดเล็กมากกวา่ (ศิริกลัยา และคณะ, 2542) 

 

ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองท่ีแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศจะข้ึนอยู่กับปริมาณของอากาศท่ี
สะอาดและศกัยภาพของแหล่งท่ีก าเนิด โดยความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองอาจมีความผนัแปรและข้ึนอยูก่บั
พื้นท่ี ซ่ึงความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองอาจมีค่าน้อยกว่า 1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในเขตห่างไกล
ชุมชนและมีค่านอ้ยกวา่ 10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ในชุมชนหนาแน่น (ภิญโญ, 2545)  

ระดบัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองไม่เกิน 10 ไมโครเมตร ในบรรยากาศสามารถผนัแปรตาม
ฤดูกาลต่างๆ ได ้อนัเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงไดแ้ก่ความช้ืนสัมพทัธ์ ปริมาณน ้ าฝน ทิศทางลม 
โดยพบวา่ระดบัความเขม้ขน้เฉล่ียในฤดูหนาวสูงกวา่หนา้ฝน (ศิริวรรณ, 2543)  เช่นเดียวกบัระดบัความ
เขม้ขน้ของฝุ่ นละอองในฤดูแลง้มีค่าสูงกวา่ฤดูฝน 

 

ส าหรับในบรรยากาศฝุ่ นละอองสามารถเพิ่มขนาดอนุภาคโดยการดูดความช้ืนในอากาศได ้
เรียกว่าฝุ่ นละอองมีสมบัติเป็น hygroscopic โดยการเพิ่มข้ึนของขนาดอนุภาคฝุ่ นมีความสัมพนัธ์กับ
ความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศ ดงัพบวา่เม่ือความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 40 อนุภาค
ฝุ่ นละอองของแอมโมเนียมไบซัลเฟต (NH4HSO4) มีค่าอตัราส่วนระหว่างขนาดอนุภาคฝุ่ นท่ีความช้ืน
สัมพัทธ์ใดๆ ต่อขนาดอนุภาคฝุ่ นในสภาวะอากาศแห้ง(Dp/Dp0) มากกว่า 1 ซ่ึงแสดงถึงฝุ่ นละออง
แอมโมเนียมไบซัลเฟต (NH4HSO4) สามารถเพิ่มขนาดอนุภาคฝุ่ นละอองได้เม่ือความช้ืนสัมพทัธ์ใน
อากาศมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 40  

ฝุ่ นละอองท่ีมีสมบติัเป็น hygroscopic มกัเป็นฝุ่ นละอองประเภทเกลืออนินทรีย ์(Inorganic salt) 

เช่น แอมโมเนียมไนเตรต แอมโมเนียมซัลเฟต แอมโมเนียมไบซัลเฟตและโซเดียมคลอไรค์หรือมกัมี
องคป์ระกอบทางเคมีท่ีสามารถละลายน ้ าได ้ไดแ้ก่ สารอนินทรียท่ี์ละลายน ้ าได ้เช่น คลอไรค ์ไนเตรท 
ซลัเฟต โซเดียม แอมโมเนียม เป็นตน้ สารอินทรียค์าร์บอนท่ีละลายน ้ าได ้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์
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ทุติยภูมิท่ีเกิดจากปฎิกิริยาออกซิเดชนัระหวา่งโอโซนกบัโมโนเทอร์ปีน (Monterpenes) ท่ีมาจากเขม่าไอ
เสีย ท าให้เกิดการสร้างประจุหรือขั้วบนผิวอนุภาคฝุ่ น (Polar surface group) เช่น กลุ่มคาร์บอกซิเลต 
(Decesari et al, 2002) โดยพบวา่สารอินทรียใ์นอากาศซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง 
ยานพาหนะหรือผลของปรากฏการณ์ Photochemical reaction ประมาณร้อยละ 15-67 เป็นสารอินทรียท่ี์
สามารถละลายน ้ าได้ (Chen and Lee, 1999) ส่วนฝุ่ นละอองท่ีมีสมบัติเป็น Non-hygroscopic หรือฝุ่ น
ละอองท่ีมีสมบติัไม่เปียกน ้ า ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองจากดิน ฝุ่ นท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงและสารอินทรีย์
ทุติยภูมิบางชนิด (Kerminen, 1996) ทั้งน้ีในการก าจดัฝุ่ นละอองท่ีมีสมบติัเป็น Non- hygroscopic นิยม
เติมสารลดแรงตึงผิวของหยดน ้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก าจดัฝุ่ นละออง เช่น สารประเภทโพลิ
เมอร์จ าพวกอะคริลิคไวนิลอะซีเทต (Acrylic Vinyi Acetate Polymer) เป็นตน้  
 

2.1 ความเร็วลมและทิศทางลม (wind speed and wind direction ) 
 

ลม คือ อากาศท่ีเคล่ือนไหวขนานกบัผิวโลก โดยปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการประเมินการ
แพร่กระจายของฝุ่ นละออง คือ ความเร็มลมและทิศทางลม เน่ืองจากฝุ่ นละอองจะถูกเจือจางโดยลมท่ี
พดัผา่นแหล่งก าเนิด ซ่ึงการเจือจางน้ีเกิดจากอากาศท่ีไม่มีฝุ่ นละอองหรือมีฝุ่ นละอองนอ้ยเคล่ือนท่ีเขา้มา 
ท าให้บริเวณท่ีมีความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองมากมีความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองลดลง ในขณะท่ีทิศทางลม
จะมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนท่ีของฝุ่ นละอองและบริเวณท่ีมลสารกระจายออกไป ซ่ึงทิศทางลมจะเป็น
ตวัก าหนดวา่ตวัมลสารจะถูกพดัไปทิศทางไหน เน่ืองจากลมไม่ไดพ้ดัไปในทิศทางเดียวตลอดเวลาและ
การพดัไปในทิศทางต่างๆ มกัไม่คงท่ีทั้งในช่วงเวลาสั้ นๆ หรือเป็นเวลานานในทางอุตุนิยมวิทยาจะ
แสดงความเร็วลมและทิศทางลมในรูปของแผนภูมิลมท่ีแสดงทิศทางของมลสารท่ีถูกพดัพามาไปสู่
ทิศทางตรงกันข้าม  เช่น  ลม ท่ีพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้จะพัดฝุ่ นละอองไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นตน้ (วงศพ์นัธ์ และคณะ, 2543) 

 

2.2  ความป่ันป่วน (Turbulence ) 

ความป่ันป่วน หมายถึง ธรรมชาติของการไหลซ่ึงแสดงให้เห็นอยู่ในรูปของความไม่
แน่นอน ไม่สามารถท านายได ้เป็นการเคล่ือนท่ีแบบไม่ราบเรียบในบรรยากาศ ซ่ึงความป่ันป่วนของ
บรรยากาศเกิดข้ึนเม่ือการไหลของอากาศมีการเคล่ือนท่ีแบบกระแสวน (Eddy) ซ่ึงหมายถึง ส่วนของ
อากาศท่ีเคล่ือนไหวแบบอิสระในลกัษณะข้ึนลง (วงศพ์นัธ์ และคณะ, 2543) โดยกระแสวนนั้นสามารถ
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เกิดข้ึนไดใ้นแนวราบและแนวด่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการแพร่กระจายและการเจือจางของฝุ่ นละออง โดย
พบว่าเม่ือความป่ันป่วนของบรรยากาศลดลง ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองลดลง ความเขม้ขน้ของฝุ่ น
ละอองท่ีถูกปลดปล่อยออกมาจากแหล่งก าเนิดจะมีความเข้มข้นสูงข้ึน แต่หากบรรยากาศมีความ
ป่ันป่วนเพิ่มมากข้ึน ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองจะข้ึนอยู่กบัสาเหตุหลกั 2 ประการคือ ความป่ันป่วน
เน่ืองมาจากความร้อน (Thermal Turbulence) และการป่ันป่วนทางกล (Mechanical Turbulence) 

 

2.3 อุณหภูมิ (Temperature) 
 

อุณหภูมิของบรรยากาศท่ีระดบัความสูงต่างๆ จะมีค่าไม่เท่ากนั ซ่ึงตามปกติอุณหภูมิจะ
ลดลงตามความสูงท่ีเพิ่มข้ึนและความแตกต่างของอุณหภูมิท่ีระดับความสูงต่างๆ จะมีผลต่อการ
แพร่กระจายของฝุ่ นละออง (วงศ์พนัธ์ และคณะ, 2543 ) โดยในเวลากลางวนัแสงอาทิตยจ์ะท าให้เกิด
ความป่ันป่วนของมวลอากาศ เป็นผลให้การแพร่กระจายของฝุ่ นละอองในบรรยากาศแพร่กระจายได้
เป็นอยา่งดี ส่วนในเวลากลางคืน อุณหภูมิจะลดต ่าลงมากท าให้มวลอากาศน่ิงส่งผลให้การแพร่กระจาย
ไดไ้ม่ดี  ทั้งน้ีความแตกต่างของอุณหภูมิท่ีระดบัความสูงต่างๆ จะเป็นตวับ่งช้ีทางออ้มวา่อากาศอากาศมี
ความป่ันป่วนมากหรือนอ้ย 

 

3.  องค์ประกอบโครงสร้างและสมบัติทางเคมีของฝุ่นละออง 

3.1 การจ าแนกลกัษณะทางกายภาพของฝุ่นละออง 

1) ขนาดและรูปร่างของฝุ่ นละออง 

 การวดัขนาดของฝุ่ นละออง โดยปกติจะใช้ค่ารัศมีหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาค 

ส าหรับขนาดนั้นมีความส าคัญในการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากอนุภาคนั้นๆ ฝุ่ นละอองมีขนาดท่ี
แตกต่างกนั ข้ึนกับแหล่งก าเนิดและการเปล่ียนแปลงทางเคมีและฟิสิกส์ในระหว่างท่ีฟุ้งกระจายใน
บรรยากาศ ปัจจุบนัมีการแบ่งขนาดของฝุ่ นละอองเป็นชนิดหยาบ (Coarse Particle) และชนิดละเอียด 

(Fine Particle) โดยฝุ่ นชนิดหยาบ จะมีขนาดอนุภาคนอ้ยกวา่ 10 ไมโครเมตร ส าหรับฝุ่ นชนิดละเอียดจะ
มีขนาดอนุภาคนอ้ยกวา่ 2.5 ไมโครเมตร โดยพบวา่ฝุ่ นท่ีมีขนาดอนุภาคอยูใ่นช่วง 0.01-100 ไมโครเมตร 

ผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศหรือผลกระทบต่อสมดุลของพลงังานรังสีดวงอาทิตย ์ส าหรับรูปร่างของฝุ่ น
ละออง สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มดว้ยกนั 
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 (1) อนุภาคมีลักษณะเป็น  3 มิติ (Isometric Particles) มี 3 มิติด้วยกันคือ มีผิวหยาบ
ขรุขระ ทรงกลมและเป็นเส้นยาว 

 (2) อนุภาคมีลักษณะเป็นแผ่น (Platelets) มี 2 มิติเก่ียวกับความยาวของอนุภาคและ
ขนาดมี 3 มิติ คือ อนุภาคท่ีแตกเป็นช้ินเล็กช้ินนอ้ย แบบเป็นแผน่บางและแบบสะเก็ด 

 (3) อนุภาคมีลักษณะเป็นเส้น  (Fibers) เป็นอนุภาคท่ีมีขนาดยาวมาก  มี  1 มิติ  เม่ือ
เปรียบเทียบกบั 2 ประเภทแรกจะพบวา่ fibers น้ีเป็นตวัการส าคญัท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษย ์

 

2) โครงสร้างของฝุ่ นละออง 

 อนุภาคของฝุ่ นละออง ท่ีเกิดข้ึนจากตวัมนัเองหรือท่ีเกิดจากสายใย (chains) ของวตัถุตน้
ก าเนิดนั้นเรียกว่า agglomerates หรือ flocs เป็นอนุภาคขนาดเล็ก โดยทัว่ไปจะมีความหนาแน่นของ 

smokes และ metal fumes เป็นปริมาณมาก  ส่วนอนุภาคกลุ่มท่ีเกิดจากการรวมตัวของก๊าซในชั้ น
บรรยากาศ ความหนาแน่นของอนุภาคนั้นๆ แตกต่างกนัตามแต่ละแหล่งท่ีมาและวตัถุตน้ก าเนิด 

 

3)  องคป์ระกอบทางเคมี 

องคป์ระกอบทางเคมีของฝุ่ นละอองในบรรยากาศมีอยูห่ลายชนิด สามารถแปรไปตาม
ลกัษณะของแหล่งก าเนิด โดยองคป์ระกอบทางเคมีของฝุ่ นละอองมีดงัต่อไปน้ี (กลัยากร, 2549) 

 

  (1) ซัลเฟต ท่ีพบในบรรยากาศส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแอมโมเนียซัลเฟต โดยอนุภาค
ของซลัเฟตในบรรยากาศเปล่ียนรูปมาจากออกซิเดชนัของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ซ่ึงแหล่งก าเนิดของ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มาจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น โรงไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง 
การออกซิไดซ์ในบรรยากาศของกรดซลัฟูริก เป็นตน้ 

  (2) อนุภาคของไนเตรท ท่ีพบในบรรยากาศส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของแอมโมเนียไนเต
รท แต่บางคร้ังจะอยูใ่นรูปของโซเดียมไนเตรท โดยอนุภาคของไนเตรทในบรรยากาศสามารถเปล่ียน
รูปไดจ้ากปฎิกิริยาออกซิเดชนัของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ซ่ึงมีแหล่งก าเนิดมาจากการเผาไหมท่ี้
อุณหภูมิสูงไดแ้ก่ ยานพาหนะประเภทต่างๆ โรงไฟฟ้า เป็นตน้ 

  (3) แอมโมเนียม ท่ีพบในบรรยากาศส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของแอมโมเนียมซัลเฟต
และเเอมโมเนียไนเตรท ทั้งน้ีแอมโมเนียอาจถูกปลดปล่อยออกมาจากแหล่งก าเนิดหลายประเภท ไดแ้ก่ 
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ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมี การย่อยสลายของเสียของสัตวแ์ละแหล่งก าเนิดจากถนน
รวมทั้งยานพาหนะ เป็นตน้  

  (4) องคป์ระกอบจ าพวกโซเดียม คลอไรด์ ส่วนใหญ่มีแหล่งก าเนิดมาจากทะเล ซ่ึงเป็น
ละอองไอจากเกลือทะเล โดยจะพดัพามาจากลม แต่บางคร้ังคลอไรด์อาจพดัพามาจากเตาเผาท่ีเผาไหม้
ของเสียจ าพวกออร์แกนโนเฮไลดโ์พลิเมอร์ 

  (6) องคป์ระกอบจ าพวกแคลเซียม โพแทสเซียม เป็นองคป์ระกอบของเปลือกโลกท่ีมี
อยูใ่นหินและดิน โดยในบรรยากาศของพื้นท่ีเขตเมืองจะมาจากการฟุ้งกระจายข้ึนอีกคร้ังของฝุ่ นละออง
ท่ีพื้นผิว เช่น ถนน ในขณะท่ีเขตพื้นท่ีชนบทจะเกิดจากการไถพรวนหรือลมพดัเหนือพื้นดิน ทั้งน้ีอาจ
พบองคป์ระกอบของโพแทสเซียมจากการเผาไหมข้องสารชีวมวล 

 

3.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแหล่งก าเนิดกบัสารไอออนิกของฝุ่ น 

โดยทัว่ไปแหล่งก าเนิดของฝุ่ นละอองจะส่งผลใหฝุ้่ นละอองเกิดความแตกต่างทั้งขนาดและ
องคป์ระกอบทางเคมี ซ่ึงความเเตกต่างน้ีสะทอ้นถึงวตัถุตน้ก าเนิด นอกจากน้ีกลไกการเกิดฝุ่ นละอองยงั
เป็นตวัก าหนดคุณสมบติัเฉพาะทางกายภาพและเคมีของฝุ่ นละอองตามแหล่งก าเนิดท่ีปลดปล่อยออกมา 
ซ่ึงเป็นลกัษณะของตวับ่งช้ีท่ีเรียกวา่ลายน้ิวมือ (Fingerprints) การบ่งช้ีถึงแหล่งก าเนิดตอ้งประกอบดว้ย
ลกัษณะเฉพาะท่ีเหมาะสมทั้งชนิดและสัดส่วนขององคป์ระกอบ (Wangkiat, 2003) ทั้งน้ีแหล่งก าเนิดมี
ความสัมพนัธ์กบัสารไอออนิกของฝุ่ นละอองดงัต่อไปน้ี 

 

3.2.1  วตัถุดิบทางธรณีวทิยา (Geological material) 
วตัถุดิบเปลือกนอกของโลกมาจากดินหรือหิน  การปลดปล่อยฝุ่ นละอองของแร่ธาตุ

ทางธรณีวิทยาจะพบวา่ข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางสภาพอุตุนิยมวิทยา เช่น ความเร็วลมและการตกของฝน ซ่ึง
ในพื้นท่ีเขตเมืองเกิดข้ึนจากการสัญจรของรถยนตบ์นถนนท่ีไม่ไดล้าดยาง ส่วนในพื้นท่ีเขตชนบทเกิด
จากการไถพรวนดินแล้วมีลมพดัผ่านเหนือพื้นดิน ส่งผลให้อนุภาคดังกล่าวแขวนลอยในอากาศ  ( 
Zhenxing et al, 2009) 

3.2.2 แหล่งก าเนิดท่ีไม่เคล่ือนท่ี (Stationary source) 
การปล่อยสารมลพิษอากาศ จากแหล่งก าเนิดท่ีอยู่กับ ท่ี  อาทิ  เช่น โรงงาน

อุตสาหกรรม สถานีบริการน ้ ามนั ถงัเก็บน ้ ามนั ถงัเก็บสารระเหยอ่ืนๆ เป็นตน้ โดยฝุ่ นละอองท่ีเกิดจาก
แหล่งก าเนิดท่ีไม่เคล่ือนท่ีมาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิง ข้ึนอยู่กับปัจจยัต่างๆ เช่น ประเภทของ
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เช้ือเพลิง แหล่งก าเนิด อุปกรณ์ควบคุมการปลดปล่อยฝุ่ นละออง (Wangkiat, 2002)  การเผาไหม้
เช้ือเพลิงประเภทฟอสซิลจากถ่านหินจะเกิดเถ้าในปริมาณสูง อีกทั้งผลผลิตท่ีได้จากปฎิกิริยาการเผา
ไหมป้ระกอบดว้ยซลัเฟตในปริมาณสูง อีกทั้งยงัพบก ามะถนั แมกนีเซียม โพแทสเซียมและแคลเซียมใน
ปริมาณท่ีต ่ากวา่ 

3.2.3  แหล่งก าเนิดท่ีเคล่ือนท่ีได ้(Mobile Source) 
แหล่งก าเนิดท่ีเคล่ือนท่ีไดจ้ดัเป็นแหล่งก าเนิดขนาดใหญ่ของฝุ่ นละออง โดยทัว่ไป

จะถูกปลดปล่อยจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงและเคร่ืองยนต ์โดยอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมาจากเคร่ืองยนตมี์ตน้
ก าเนิดจากท่อไอเสียและจากการเสียดสีของส่วนประกอบเฉพาะส่วน เช่น ยางและเบรก รวมทั้งการพุง้ง
กระจายข้ึนอีกคร้ังของฝุ่ นตามถนน 

3.2.4 การเผาไหมชี้วมวล (Biomass burning) 
ชีวมวล(Biomass) คือ สารอินทรีย์ท่ีเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและ

สามารถน ามาใช้ผลิตพลงังานได ้สารอินทรียเ์หล่าน้ีไดม้าจากพืชและสัตวต่์างๆ เช่น เศษไม ้ขยะ วสัดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร การใช้งานชีวมวลเพื่อท าให้ได้พลังงานอาจจะท าโดยน ามาเผาไหม้เพื่อน า
พลงังานความร้อนท่ีไดไ้ปใชใ้นกระบวนการผลิตไฟฟ้าทดแทนพลงังานจากฟอสซิล (เช่น น ้ ามนั) ซ่ึงมี
อยู่อย่างจ ากัดและอาจหมดลงได้ ชีวมวลเล่าน้ีมีแหล่งท่ีมาต่างๆ กัน อาทิ พืชผลทางการเกษตร 
(agricultural crops) เศษวสัดุเหลือทิ้งการเกษตร (agricultural residues) ไมแ้ละเศษไม ้(wood and wood 

residues) หรือของเหลือจากจากอุตสาหกรรมและชุมชน ซ่ึงพบวา่ฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึนจาการเผาไหมส้าร
ชีวมวลจะมีปริมาณของสารอินทรียแ์ละคาร์บอนแปรผนัตามประเภทของแหล่งก าเนิด ระยะเวลาการ
เผาไหม้และชนิดของเช้ือเพลิง โดยพบโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบหลักของการเผาไหม้ของเตา
เช้ือเพลิงไม ้( Zhenxing et al, 2009) ทั้งน้ีพบวา่องคป์ระกอบท่ีพบมากกวา่ร้อยละ 90 จากการปลดปล่อย
อนุภาคจากการเผาไหมชี้วมวล คือ สารประกอบอินทรียค์าร์บอน (Levine,1999) โดยในสภาวะของการ
เผาไหมอุ้ณหภูมิสูงจะพบคลอไรด์ ก ามะถนัและโพแทสเซียม ส่วนสภาวะการเผาไหมแ้บบชา้ๆ จะพบ 
อะลูมิเนียม ซิลิกอน แคลเซียม และเหล็ก 

3.2.5  เกลือทะเล (Sea salt) 
องค์ประกอบของเกลือทะเลจะสะท้อนถึงองค์ประกอบของน ้ าทะเลท่ีอุดมไป

ดว้ยเกือทะเล ซ่ึงพบวา่มีปริมาณร้อยละ 3.5 ดงัจะเห็นไดจ้ากบริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลท่ีพบวา่เกลือทะเล
มีอิทธิพลต่ออนุภาคในบรรยากาศ ทั้งน้ีโดยปกติจะพบเกลือทะเลในอนุภาคหยาบและยงัจดัเป็นวตัถุดิบ
ทางธรณีวิทยา อีกทั้ งย ังพบว่าอนุภาคของเกลือทะเลส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบท่ีเหมือนกับ
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องค์ประกอบของน ้ าทะเลท่ีประกอบด้วยโซเดียม คลอไรด์ โพแทสเซียม แคลเซียมและซัลเฟต 
(Wangkiat, 2003) 
 

3.3  คุณสมบติัของสารประกอบไอออนิก 

 สารประกอบไอออนิกมีคุณสมบัติหลายอย่างแตกต่างไปจาก covalent compound 

คุณสมบติัเหล่าน้ีเป็นผลเน่ืองมาจากโครงสร้างของสารประกอบไอออนิกเอง กล่าวคือ ในโมเลกุลของ
สารประกอบไอออนิกจะประกอบด้วยไอออนิกท่ีมีประจุบวกและไอออนท่ีมีประจุลบ จึงท าให้แรง
ดึงดูดระหว่างประจุท่ีต่างกันมีมากท่ีสุดและขณะเดียวกันจะเกิดแรงผลักระหว่างอิออนท่ีมีประจุ
เหมือนกนันอ้ยท่ีสุด คุณสมบติัโดยทัว่ไปของสารประกอบไอออนิก สรุปไดด้งัน้ี (วโิรจน์, 2523) 

 

1) คุณสมบติัการน าไฟฟ้า (Conductivity)  
สารประกอบไอออนิกท่ีเป็นของแขง็ มีแนวโนม้การน าไฟฟ้าท่ีต ่ามาก แต่เม่ือละลายน ้ า

เป็นสารละลายหรืออยู่ในสภาวะหลอมเหลวจะน าไฟฟ้าไดดี้ข้ึน ทั้งน้ีเพราะเม่ือในสภาวะหลามเหลว
หรือเป็นสารละลายจะแตกตวัให้ไอออนท่ีมีประจุไฟฟ้าบวกและไอออนท่ีมีประจุไฟฟ้าลบ ไอออน
เหล่าน้ีเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งอิสระภายใตส้นามไฟฟ้า เช่น การท าอิเลกโตรลิซิสเกลือชนิดต่างๆ แต่ในกรณีท่ี
เป็นของแข็ง ไอออนดงักล่าวจะเกาะกนัแน่นโครงสร้างของผลึก จึงไม่เป็นอิสระในการเคล่ือนท่ี และ
การน าไฟฟ้า 

 

2) จุดเดือดและจุดหลอมเหลว  
สารประกอบไอออนิกมีแนวโน้มท่ีมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง ปกติ Ionic Bond 

จะแข็งแรงมากและจะส่งแรงออกไปทุกทิศทาง ตวัอย่างเช่น เกลือแกง การท่ีมีจุดหลอมเหลวและจุด
เดือดสูง เน่ืองมาจากแรงดึงดูดของไฟฟ้าสถิตท่ีแข็งแรงมากระหว่าง Na+ และ Cl- ion  และโครงสร้าง
ของผลึกแต่ละ Na+ จะดึงดูดกบั Cl- 6 ไอออน ท่ีอยู่ลอ้มรอบและขณะเดียวกนั แต่ละ  Cl- จะดึงดูดกบั 
Na+ 6 ไอออน  

 

3) คุณสมบติัเก่ียวกบัความแขง็ (Hardness trends)  
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สารไอออนิกโดยทัว่ไปเป็นของแข็ง เพราะแรงยึดระหวา่งไอออนเป็นแรงดึงดูดท่ีเกิด
จากไฟฟ้าสถิตท่ีแข็งแรงมาก ดังนั้ นจึงมีลักษณะทั่วไปเป็นของแข็ง แต่ก็จดัเป็นสารท่ีแตกได้ง่าย 
คุณสมบติัท่ีเก่ียวกบัความแข็งเป็นผลเน่ืองมาจากการดึงดูดกนัแน่นระหว่างไอออนในโครงสร้างของ
ผลึก ส่วนคุณสมบติัในการแตกออกไดง่้ายหรือยากนั้นเป็นผลเน่ืองมาจากธรรมชาติของ  Ionic Bonding 

ถ้าใช้แรงเพียงพอจะท าให้ไอออนเคล่ือนท่ีและเกิดแรงผลักข้ึนได้ระหว่าง anions – anions  และ  
cations-cations จึงท าใหผ้ลึกนั้นแตกออกได ้

 

4) การละลาย (Solubility)   
สารประกอบไอออนนิกส่วนมากละลายได้ดีในน ้ า แต่ไม่ละลายใน benzene หรือ  

organic solvents อ่ืนๆ หรืออาจกล่าวไดท้ัว่ไปวา่สารประกอบไอออนิกละลายไดใ้น polar solvent  ท่ีมี
ค่า dielectric constant สูง  เม่ือสารประกอบไอออนิกละลายในน ้ า ปรากฏการแรกท่ีเกิดข้ึนคือไอออนท่ี
เรียงตวักนัอยา่งเป็นระเบียบในผลึกของของแข็งจะแตกตวัออก ไอออนจะแยกออกจากกนัและกระจาย
ไม่เป็นระเบียบในสารละลาย น ้าซ่ึงจดัเป็น polar solvent จะรวมตวัไดแ้ขง็แรงกบัไอออนส่วนใหญ่ การ
รวมตวัแบบน้ีเรียกวา่ Ion Dipole Interaction โมเลกุลของน ้ าและไอออนจะดึงดูดซึงกนัและกนัดว้ยแรง
ทางไฟฟ้าสถิต (Electrostatic force)  การละลายน ้ าของสารไอออนิกในน ้ า โมเลกุลของน ้ า (ซ่ึงเป็น 
Polar Molecule)  ดา้นท่ีมีประจุลบจะดึงดูดกบัดา้นท่ีมีประจุบวกและดา้นท่ีมีประจุบวกจะดึงดูดกบัดา้น
ท่ีมีประจุลบ โดยโมเลกุลของน ้ าท่ีอยู่รอบๆ ไอออนจะไปบงั (Shield)  ไอออนท่ีมีประจุกนันั้นเสีย จึง
เป็นการส่งเสริมให้ไอออนท่ีมีประจุตรงขา้มแยกออกจากกนัไดง่้ายหรือกล่าวว่าเกิดการละลายน ้ าไดดี้
ข้ึน แต่ถา้ใช้น ้ าไม่เพียงพอในการละลาย สารประกอบไอออนิกบางชนิดโมเลกุลของน ้ าจะตรึงติดอยู่
เป็น Hydrated ionic crystal  ซ่ึงมีโมเลกุลของน ้ าจ  านวนน้อยท่ีสามารถเคล่ือนท่ีได้ในลักษณะ Fluid 

medium จึงไม่พอท่ีจะท าให้ไอออนแยกออกจากกนั  โดยทัว่ไปแลว้สารประกอบไอออนิกท่ีละลายน ้ า
ไดดี้ ไดแ้ก่ เกลือไนเตรท เกลือซลัเฟต เกลือปกติ (โซเดียม โพแทสเซียมและแอมโมเนีย)  ในการละลาย
น ้าของสารประกอบไอออนิก จะมีขั้นยอ่ยๆของการเปล่ียนแปลง 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 

ขั้นท่ี 1 ผลึกของสารประกอบไอออนิกสลายตวัออกเป็นไอออนบวกและลบในภาวะ
ก๊าซ ขั้นน้ีตอ้งใชพ้ลงังานเพื่อสลายผลึก พลงังานน้ีเรียกวา่ พลงังานโครงร่างผลึก ( latece energy ) , E1 
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ขั้นท่ี 2 ไอออนบวกและไอออนลบในภาวะก๊าซรวมตวักบัน ้ า ขั้นน้ีมีการคายพลงังาน 

พลงังานท่ีคายออกมาเรียกวา่ พลงังานไฮเดรชนั (Hydration energy ) , E2  

 

พลงังานของการละลาย ( มีค่า = E1 + E2 พลงังานของการละลายพิจารณาจาก
พลงังานโครงร่างผลึก ( E1 ) และพลงังานไฮเดรชนั ( E2 ) ดงัน้ี 

 

1.   ถา้ค่า 1 < E2 ) การละลายจะเป็นแบบคายพลงังาน  

2.   ถา้ค่า 1 > E2 ) การละลายจะเป็นแบบดูดพลงังาน  

3.   ถา้ 1 = E2 ) การละลายจะไม่คายพลงังาน  

4.   ถ้า พลังงานโครงร่างผลึกมีค่ามากกว่าพลงังานไฮเดรชันมากๆ ( E1 >E2 ) จะไม่
ละลายน ้า  

 

3.4 การตกสะสมของสารกรดในบรรยากาศ 

แหล่งธรรมชาติท่ีท าให้เกิดสารกรดในบรรยากาศ ไดแ้ก่ การคุและการระเบิดของภูเขาไฟ 
ไฟไหมป่้าตามธรรมชาติ ทะเลและมหาสมุทร การเน่าเป่ือยและการย่อยสลายของซากพืช สัตว ์และ
สารอินทรียป์ระเภทต่างๆ เป็นตน้ แหล่งธรรมชาติมีบทบาทความส าคญัต่อการตกสะสมของกรดนอ้ย
กวา่แหล่งมนุษยส์ร้าง 

 

ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ส่วนใหญ่ถูกปล่อยออกสู่
บรรยากาศจากกิจกรรมของมนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาเช้ือเพลิงฟอสซิลประเภทต่างๆ เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าและพลงังานมาให้มนุษยเ์ราใช้อยู่ทุกวนัน้ี กิจกรรมดงักล่าว ได้แก่ การเผาถ่านหินและ
น ้ามนัเตาในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม การเผาขยะและการเผาน ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัดีเซล และ
น ้ ามนัเจตในยานพาหนะประเภทต่างๆ เช่น รถยนต ์รถบรรทุก รถโดยสารประจ าทาง รถไฟ เรือ และ
เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

 

ก๊าซออกไซด์ของซลัเฟอร์เกิดจากการรวมตวัของสารก ามะถนัในเช้ือเพลิงฟอสซิลกบัก๊าซ
ออกซิเจนในอากาศขณะเผาไหม ้โดยปริมาณก๊าซออกไซดข์องซลัเฟอร์ท่ีเกิดข้ึนจะเป็นสัดส่วนโดยตรง
กบัปริมาณเช้ือเพลิงท่ีเผาและปริมาณสารก ามะถนัท่ีเจือปนอยูใ่นเช้ือเพลิงนั้น นอกจากน้ีก๊าซออกไซด์
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ของซัลเฟอร์ยงัเกิดจากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมกลั่นน ้ ามันปิโตรเลียม 
อุตสาหกรรมผลิตกรดก ามะถันและอุตสาหกรรมถลุงสินแร่โลหะท่ีมีสารก ามะถันเจือปนอยู่ เช่น 
ทองแดง สังกะสี และตะกัว่ เป็นตน้ 

 

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนเกิดข้ึนในระหวา่งการเผาเช้ือเพลิงประเภทต่างๆ เช่นเดียวกบั
ก๊าซออกไซด์ของซลัเฟอร์ โดยเกิดจากการรวมตวัของก๊าซไนโตรเจนในอากาศและสารไนโตรเจนใน
เช้ือเพลิงกบัก๊าซออกซิเจนในอากาศในระหวา่งการเผาไหม ้ยิ่งอุณหภูมิการเผาไหมสู้งๆ และมีปริมาณ
ก๊าซออกซิเจนในการเผาไหมม้ากๆ จะยิง่เกิดก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนมาก นอกจากน้ี ก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจนยงัเกิดจากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตกรดดินประสิวและ
สารประกอบอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยและอุตสาหกรรมผลิตวตัถุระเบิด เป็นตน้ 

 

3.4.1  กลไกการตกสะสมสารกรด 

ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์และออกไซด์ของไนโตรเจนท่ีถูกปล่อยออกจาก
แหล่งก าเนิดเขา้สู่บรรยากาศจะถูกเปล่ียนไปเป็นกรดซลัฟูริคและกรดไนตริกดว้ยปฏิกริยากบัออกซิเจน
และความช้ืนแลว้ตกกลบัสู่พื้นดิน ในเวลาต่อไปนานเขา้จะเกิดการสะสมของกรดข้ึน การตกสะสมของ
กรดเกิดได ้2 ทาง คือ การตกสะสมเปียกและการตกสะสมแหง้ 

 

(1) การตกสะสมเปียก (Wet Deposition) เป็นกระบวนการท่ีกรดซลัฟูริคและกรดไน
ตริกในบรรยากาศรวมตวักบัเมฆและต่อมากลายเป็นฝนตกลงสู่พื้นดินในรูปของฝนกรดหรือในรูปของ
หิมะและหมอกท่ีมีสภาพเป็นกรด 

(2) การตกสะสมแห้ง (Dry Deposition) เป็นการตกของกรดในสภาวะท่ีไม่มีน ้ าเป็น
ส่วนประกอบ ได้แก่ การตกของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และอนุภาค/
ละอองซัลเฟตและไนเตรท กรดท่ีแขวนลอยในบรรยากาศจะถูกพดัพาไปโดยลมและตกสะสมบนผิว
ดิน ตน้ไม ้ส่ิงก่อสร้าง รวมถึงการเขา้สู่ระบบการหายใจของมนุษยด์ว้ย 

การตกสะสมของกรดจะท าให้ดิน แหล่งน ้ าจืด และอ่ืนๆ มีสภาพความเป็นกรด
มากข้ึน ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติต่างๆ เช่น ตน้ไมแ้ละปลา ผลกระทบจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั
ปริมาณของกรดท่ีตกสะสมหรือกล่าวอีกนัยหน่ึง กรดอ่อน (ค่า pH สูง) ท่ีตกลงมาในปริมาณมากจะ
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ก่อให้เกิดผลกระทบสูงกวา่กรดแก่ (ค่า pH ต ่า) แต่ตกในปริมาณนอ้ย การประเมินผลกระทบจึงไม่ไดดู้
ท่ีค่า pH อยา่งเดียว เราจะตอ้งพิจารณาปริมาณการตกสะสมของกรดโดยรวมดว้ย 

การตกสะสมของสารกรดในบรรยากาศเกิดจากการท่ีก๊าซบางชนิดในอากาศ 
ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดอออกไซด์(SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย ์เช่น จากการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลในการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม การ
เผาไหมใ้นเคร่ืองยนตดี์เซล เบนซิน ส่วนท่ีเกิดจากธรรมชาติ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ การระเหยจาก
น ้าทะเล การเน่าเป่ือยของพืชและแพลงตอน ซ่ึงก๊าซเหล่าน้ีเกิดจากการท าปฏิกิริยากบัน ้า ออกซิเจน และ
สารเคมีอ่ืนๆ ก่อให้เกิดสารประกอบท่ีเป็นกรดซัลฟิวริก (H2SO4)  และกรดไนตริก (HNO3) ซ่ึงมีแสง
เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเหล่าน้ีใหม้ากข้ึน เรียกวา่ขบวนการออกซิเดชนั ดงัสมการ  
 

SO2 (g)           SO4
2- (p) 

 

ซ่ึงสามารถเกิดเป็นการตกสะสมแบบแห้ง (dry deposition) ไดท้ั้งในสถานะก๊าซ
(g) และอนุภาค (p) ส่วนการเกิดไนเตรทนั้นส่วนใหญ่มาจากขบวนการออกซิเดชนัของ NOx  ไปเป็น 

HNO3 (g) และ NO3  
-(p) 

 

ไอออนของสารท่ีจดัเป็นตวัการส าคญัในการศึกษามลภาวะทางอากาศ ได้แก่ 
อนุภาคของซัล เฟต (SO4

2-) ไนเตรท (NO3  
-)  คลอไรด์ (Cl-) แอมโมเนีย (NH4

+) โซเดียม (Na+) 
โพแทสเซียม (K+) แคลเซียม (Ca2+) และแมกนีเซียม (Mg2-) เน่ืองจากสารดงักล่าวถา้มีในบรรยากาศเป็น
ปริมาณสูงสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตต่างๆ เช่น มนุษย ์สัตว ์และพืช  เช่น ท าให้พื้นท่ีป่า
และจ านวนสัตวน์ ้ าลดลง นอกจากน้ีการตรวจวดัเคมีคอล สปีชีส์ (chemical species) สามารถใชเ้ป็นตวั
บอกแหล่งก าเนิดของสารมลพิษในบรรยากาศได ้

 

4.  ผลกระทบของฝุ่น 

4.1 ผลกระทบต่อสุขภาพ  

ฝุ่ นละอองขนาดเล็กจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอยา่งมาก เม่ือหายใจเขา้ไปในปอดจะเขา้
ไปอยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ในสหรัฐอเมริกาพบวา่ ผูท่ี้ไดรั้บฝุ่ น PM10 ในระดบัหน่ึงจะท า
ให้เกิดโรค Asthma และ ฝุ่ น PM2.5 ในบรรยากาศจะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเพิ่มของผูป่้วยท่ีเป็น

oxidation 
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โรคหัวใจและโรคปอดและเก่ียวโยงกับการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร โดยเฉพาะผูป่้วยสูงอายุ ผูป่้วย
โรคหวัใจ โรคหอบหืดและเด็กจะมีอตัราเส่ียงสูงกวา่คนปกติ ประเทศไทยมีการให้ความหมายของค าวา่
ฝุ่ นละอองไดด้งัน้ี ฝุ่ นละอองหมายถึง ฝุ่ นรวม (Total Suspended Particulate) ซ่ึงเป็นฝุ่ นขนาดใหญ่ท่ีมี
เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้ งแต่ 100 ไมโครเมตรลง ส่วนฝุ่ นขนาดเล็ก (PM10) หมายถึง ฝุ่ นท่ีมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางตั้ งแต่  10 ไมโครเมตรลงมา ฝุ่ นละอองท่ี เป็นปัญหามลพิษ  ส าคัญอันดับหน่ึงของ
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2541 ธนาคารทั่วโลก (World Bank) ได้ให้ทุนสนับสนุนกรศึกษาเร่ือง
ผลกระทบของฝุ่ นละอองท่ีมีต่อสุขภาพอนามยัของคนในกรุงเทพมหานคร เพื่อพบว่าฝุ่ นละอองใน
กรุงเทพมหานครมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั โดยมีระดบัความรุนแรงใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาจาก
เมืองต่างๆ ทัว่โลก โดยระดบัของฝุ่ นขนาดเล็กอาจท าให้คนในกรุงเทพมหานครตายก่อนเวลาอนัควร 
ถึง  4,000 - 5,500 รายในแต่ละปี  นอกจากน้ีย ังพบว่าการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมี
ความสัมพนัธ์กับ ปริมาณฝุ่ นขนาดเล็กและจากการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์แสดงให้เห็นว่า
สามารถลดปริมาณ PM10 ในบรรยากาศลงได ้10 ลูกบาศกเ์มตร จะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพคิดเป็น
จ านวนเงิน 35,000 - 88,000 ล้านบาทต่อปี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของการเพิ่มข้ึนของฝุ่ นละออง 
PM10 ในปริมาณ 10 μg/ m3 จะท าให้เด็กมีความเส่ียงต่อการเจบ็ป่วยดว้ยอาการหอบหืดเพิ่มข้ึนร้อยละ 
8.8 ใช้ยาขยายหลอดลมเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.9  มีอาการระบบหายใจส่วนล่างเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.0 มีอาการ
ทางระบบหายใจส่วนบนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.7 มีอาการไอเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.3 และมีการลดลงของ
สมรรถภาพปอด  ทั้งน้ีผลกระทบต่อสุขภาพสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะดงัน้ี (กรมควบคุมมลพิษ, 
2555) 

 

1)  ผลกระทบเฉียบพลนั 

(1) อาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆ ไดแ้ก่ เยื่อบุตา เยื่อบุคอและเยื่อบุทางเดินหายใจ ท า
ใหมี้อาการแสบ คนั เคืองและอาจตามมาดว้ยการติดเช้ือภายหลงัจากการระคายเคือง  

(2) อาการผิดปกติต่อทางเดินหายใจท าให้เกิดการบีบรัดตวัของท่อทางเดินหายใจทั้ง
ส่วนปลายและหลอดลมขนาดเล็ก ท าใหมี้อาการหายใจล าบากมีอาการหอบหืด แน่นหนา้อก  

(3) สมรรถภาพการท างานของปอดลดลง  

(4) อาการระคายเคืองต่อผวิหนงั  

(5) มีอาการใจสั่น หวัใจเตน้เร็วข้ึน หายใจเร็วข้ึน วงิเวยีนศีรษะรบกวนประสาทสัมผสั
และอาจมีอาการซึมเศร้าได ้ 
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2) ผลกระทบเร้ือรัง 

ท าใหท้างเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างอกัเสบเร้ือรัง และมีโอกาสติดเช้ือทางเดิน
หายใจบ่อยข้ึนและง่ายข้ึนแต่ยงัไม่พบวา่มีความสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนกบัมะเร็งปอด 

 

4.2  ผลกระทบต่อส่ิงก่อสร้าง 

ฝุ่ นละอองในบรรยากาศสามารถท าอนัตรายต่อวตัถุและส่ิงก่อสร้างได ้เช่น ท าใหเ้กิดการ
สึกกร่อนของโลหะ การท าลายผวิหนา้ของส่ิงก่อสร้าง การเส่ือมคุณภาพของผลงานศิลปะเป็นตน้ ซ่ึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีขบวนการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

4.2.1 การถลอก (abrasion) หมายถึง การท่ีฝุ่ นละอองซ่ึงเป็นของแข็งท่ีมีขนาดเหมาะสม
เคล่ือนตวัอยา่งรวดเร็ว สามารถท าให้เกิดรอยถลอกของวตัถุไดโ้ดยข้ึนอยูก่บัขนาด ความเร็วรูปร่าง และ
ความคมแหลมของฝุ่ นละออง 

4.2.2 การเกาะตวั และการท าความสะอาด (deposition and removal) ฝุ่ นละอองทั้งท่ีเป็น
ของแข็งและของเหลวอาจเกาะติดกบัวตัถุหรือส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงฝุ่ นละอองอาจไม่ไดท้  าลายวตัถุโดยตรง 

แต่ท าให้วตัถุหรือส่ิงก่อสร้างนั้นเป้ือนหรือสกปรก ท าให้เกิดความยุง่ยากในการท าความสะอาด เช็ด ถู 

ลา้งเอาฝุ่ นละอองนั้นออกและท าใหเ้กิดการสึกกร่อนจากการท าความสะอาดนั้นได ้

4.2.3 การสึกกร่อนโดยปฏิกิริยาทางเคมีอิเลคโทรนิก (electrochemical corrosion) วตัถุ
ประเภทโลหะหลายชนิด เช่น เหล็ก สามารถถูกท าลายไดโ้ดยปฏิกิริยาทางเคมีอิเลคโทรนิกน้ีโดยเกิด
สนิมท่ีบริเวณผิวของโลหะเม่ือสัมผสัอากาศ ซ่ึงจะเกิดประจุไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนัข้ึน ท าให้เกิดการสึก
กร่อนทางเคมีได ้

4.2.4  องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญั ท าใหเ้กิดการท าอนัตรายของฝุ่ นละอองไดม้าก
ข้ึน คือ ความช้ืน อุณหภูมิ ความเขม้ของแสงและการเคล่ือนตวัของอากาศ เป็นตน้ 

 

2. มลสารภายในอาคารและผลกระทบต่อสุขภาพ (Indoor Air Pollution : Impacts on Human Health) 

มลพิษทางอากาศภายอาคารบา้นเรือน เป็นปัญหาหน่ึงท่ีส าคญัมากต่อมนุษย ์เน่ืองจากมนุษยใ์ช้
เวลาส่วนใหญ่อยูใ่นอาคารบา้นเรือนหรือสถานท่ีท างาน  พบวา่มนุษยโ์ดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่ใช้
เวลาประมาณร้อยละ 89 ในอาคารหรือบา้น คนในชนบทใชเ้วลาประมาณร้อยละ 67 ในอาคารหรือ 
บา้นเรือน 
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            มสลารซ่ึงก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศในบา้นเรือนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1.  ก๊าซและไอ 

2.  อนุภาค 

 

 2.1  สารอินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดอนัตราย (Organic HAPs) 

          ในแต่ละปีมีของเสียอนัตรายต่างๆ จากแหล่กระบวนการผลิตต่าง เช่น โรงงานผลิตวตัถุดิบ
ต่างๆ ซ่ึงมีกระบวนการเผาไหม ้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ โรงงานเคมี โรงงานผลิตเคร่ืองไฟฟ้า 
โรงงานปิโตรเลียม เหมืองถ่านหิน ( เกรียงศกัด์ิ อุดมสินโรจน์, 2546; Patric, 1994) ในอดีตไดมี้การจดั
กลุ่มมลสารซ่ึงก่อให้เกิดความเป็นพิษในบรรยากาศไว ้เช่น  toluene, phenol, copper, cadmium, zinc 

และ nickel ในช่วงปี ค.ศ. 1984-1987(Patric, 1994)   ในเวลาต่อมากลุ่มก๊าซมลพิษอากาศท่ีเป็นสาร
อนัตราย (HAPs: Hazardous Air Pollutants) เป็นกลุ่มก๊าซก่ออนัตรายต่อสุขภาพมนุษย ์ได้รับการจดั
กลุ่มโดย พ.ร.บ. CAA (The Clean Air Act) โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยดูท่ีปริมาณก๊าซอนัตรายเป็น
หลกั ถา้มีปริมาณมากกวา่ 25 ตนัต่อปีของกลุ่ม HAPs ก็จดัเป็นแหล่งหลกั (เกรียงศกัด์ิ  อุดมสินโรจน์, 
2546)  ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัแหล่งปลดปล่อยปริมาณของเสียอนัตรายท่ีเกิด
จากกิจกรรมอุตสาหกรรมดังตารางท่ี  5-1 (เกรียงศักด์ิ  อุดมสินโรจน์ , 2546) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
อุตสาหกรรมการผลิตหมึกพิมพ ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพเ์ป็นอุตสาหกรรมประเภทหน่ึงซ่ึงปลดปล่อย
ของเสียอนัตรายเช่นกนั 

   ในปัจจุบนัปัญหาการสัมผสัสารเป็นพิษของกลุ่มคนในพื้นท่ีท างานมีมากข้ึนตามล าดบั 
เน่ืองจากประชากรในพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมหรือเมืองใหญ่ต่างๆ ทัว่โลก ใชชี้วิตประมาณร้อยละ 80 ใน
แต่ละวนัในพื้นท่ีร่ม (indoor) เช่น อาคารซ่ึงเป็นทั้ งสถานท่ีท างาน แหล่งท่ีอยู่อาศยั โดยเฉพาะใน
โรงงานอุตสาหกรรม สามารถก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศไดม้ากวา่ นอกอาคารหรือบริเวณพื้นท่ี
ทัว่ไปหลายเท่า (U.S. EPA, 1995) 
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               ตารางที ่5-1  แหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงปลดปล่อยของเสียอนัตราย 

 

 

 

 

 

   

 พบวา่กลุ่มก๊าซและสารเคมีก่ออนัตรายในบรรยากาศ (HAPs) สามารถส่งผลกระทบต่อผูท่ี้
สัมผสัโดยตรง โดยเฉพาะคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และเราสามารถสัมผสักบัสารอนัตราย
เหล่าน้ีได้ในชีวิตประจ าวนัอันเน่ืองจากสารเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบในวสัดุส่ิงก่อสร้างและเป็น
ส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ต่างๆ ในอาคาร บา้นเรือน เช่น เคร่ืองเรือน ชั้นวางของหรือสารเคมีต่างๆ ท่ีใช้
ในตวัอาคารหรือบา้นเรือน สารท าความสะอาดต่างๆ  สเปรย ์สีทาบา้น สารขดัเงา สารก าจดัแมลง เป็น
ตน้ (Liu, 2000; Vanloon and Duffy, 2000)   

                   Liu and Liptak (2000) ได้สรุปตารางกลุ่มสารอินทรีย์ซ่ึงก่อมลพิษ (Organic HAPs) 

กว่า 100 ชนิดเช่น Acetaldehyde, Benzene, Chloroform, Hexane, Ethylbenzene, Xylene ซ่ึงส่วนหน่ึง
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานในโรงพิมพ์ของแหล่งศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ีคือ Formaldehyde กลุ่ม
แอลกอฮอล ์เช่น  Methanol ซ่ึงแต่ละชนิดมีรายละเอียดและคุณสมบติัดงัน้ีคือ 

 

2.2  กลุ่มไอระเหยของสารอินทรียแ์ละความเป็นพิษต่อสุขภาพมนุษย ์

                   ไอระเหยของสารอินทรีย ์(Volatile Organic Compounds; VOCs) คือสารท่ีมีกลุ่ม
ไฮโดรคาร์บอนเป็นองคป์ระกอบและมีความดนัไออยา่งนอ้ย 0.13 กิโลพาสคาล (kPa) ท่ีอุณหภูมิและ
ความดนัคงท่ีและสารน้ีจะมีสภาวะท่ีเป็นก๊าซอยา่งรวดเร็วจากสภาวะเดิมท่ีเป็นของแข็งหรือของเหลวท่ี
อุณหภูมิและความดนัปกติ (Liu, 2000)  

 

 

 

 

 

ประเภทโรงงาน มวลของเสียอันตราย 

1.   โรงงานผลิตสี 

2.   โรงงานผลิตเหล็กกลา้ 
3.   โรงงานผลิตหมึกพิมพ ์

- ร้อยละ 4-6 ของมวลผลิตได ้

- 7.5-12.5 กก. ฝุ่ นจากเตาเผา /1000 กก.เหล็กกลา้ 
- ร้อยละ 1 ของมวลผลิตได ้
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ตารางที ่5-2  สารไอระเหยอินทรียบ์างชนิด แหล่งก าเนิดและผลกระทบ 

Compound Source Effect 

Benzene 

 

 

 

 

Tolulene 

 

 

 

 

 

 

Xylene 

 

 

Acetone 

 

Styrene 

 

 

 

 

Methylene chloride 

Gasoline combustion, solvents, 

tobacco smoke 

 

 

 

Gasoline combustion, biomass 

burning, petroleum refining, 

detergent production, painting, 

building materials 

 

 

Gasoline combustion, lacquers, 

glues 

 

Nail polish and paint remover, 

cleaning sovent 

Plastic and resin production, 

clothing, building materials 

 

 

 

Sovent, paint stripper, 

degreaser 

Respiratory irritation, 

dizziness, headache, nausea, 

chromosome aberrations, 

leukemia, produces ozone 

Skin and eye  irritation, fatigue, 

nausea, confusion, fetal 

toxicity, anemia, liver damage, 

dysfunction of central nervous 

system, coma, death, produces 

ozone 

Eye, nose, and throat irritation, 

liver and nerve damage, 

produces ozone 

Nose and throat irritation, 

dizziness, produce ozone 

Eye and throat irritaion, 

carcinogenic, produces ozone 

 

 

Headaches, vision reduction, 

memory loss 

 

ทีม่า: Jacobson (2002) 
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ทั้ งน้ีไม่รวมก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารประกอบกลุ่ม
ออร์แกนโนเมทลัลิคหรือกรดอินทรียต่์างๆ (มลิวรรณ, 2544) ในชีวิตประจ าวนัเราสามารถสัมผสัไอ
ระเหยของสารอินทรีย์ กลุ่มไอระเหยของสารอินทรียถู์กจดัอยู่ในกลุ่มสารมีพิษ โดยองค์การพิทกัษ์
ส่ิงแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (US EPA, 1992) ซ่ึงพบว่าไอของตวัท าละลายเหล่าน้ีมีอนัตรายกบัผูท่ี้
สัมผสัสารโดยตรงโดยเฉพาะคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และพบว่ายงัสามารถแพร่กระจาย
ออกไปปนเป้ือนในอากาศทัว่ไป น ้ าหรือน ้ าใตดิ้น กลุ่มไอระเหยอินทรียท่ี์ส าคญัมีจ านวนมาก ซ่ึงแต่ละ
ตวัมีแหล่งก าเนิด ผลกระทบและความเป็นพิษต่อคนแตกต่างกนัไปดงัแสดงตวัอย่างในตารางท่ี 5-2 

ส าหรับกลุ่มไอระเหยของสารอินทรียท่ี์จะท าการศึกษาในคร้ังน้ี ไดเ้ลือกตวัท าละลายซ่ึงพบไดบ้่อยและ
มีความเป็นพิษต่อคนงานและบุคคลทัว่ไปอยา่งชดัเจนดงัน้ี 

 

Benzene 

         เบนซีน ( benzene C6H6) เป็นกลุ่มไฮโดรคาร์บอนท่ี มีโครงสร้างเป็นวง (ภาพท่ี  5-8) มี จุด
หลอมเหลว ท่ี 5.5 ๐ C มีจุดเดือด ณ 80.1 ๐ C  เป็นของเหลวท่ีใส ไม่มีสี  สามารถละลายได้ ด้วย 
acetone,ethanol หรือ diethyl ether เป็นผลพลอยไดจ้ากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและการเผาถ่าน เบน
ซีนเป็นตวัท าละลายในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมเคมี สี สียอ้ม หนงัเทียม สารก าจดั
แมลง สารท าความสะอาด ผงซักฟอก หมึก เรซิน แลกเกอร์ พลาสติก และ เป็นตวัท าละลายในหมึก
พิมพใ์นอุตสาหกรรมการพิมพ ์เป็นตน้ (Keith and Walker, 1995; เกรียงศกัด์ิ, 2546) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5-8  โครงสร้างเป็นวงของกลุ่มไฮโดรคาร์บอนของเบนซีน 

ทีม่า: มลิวรรณ, 2544 

HC

H

CH

CH

C

C

HC

H
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                 ความเป็นพิษของเบนซีน เกิดข้ึนผ่านระบบทางเดินหายใจ เบนซีนจะถูกดูดซึมเขา้สู่กระแส
เลือดไดท้นัทีเพราะมีคุณสมบติัละลายไดดี้ในไขมนั จากนั้นจะไปสะสมอยูใ่นเน้ือเยื่อไขมนั ในกรณีท่ี
เบนซีนเขา้สู่ร่างกายทางปากจะท าให้เกิดอาการระคายเคืองท่ีบริเวณสัมผสัและมีอาการเฉียบพลนับาง
ประการ เช่น ระคายเคืองผวิหนงั ระคายเคืองทางเดินหายใจ วงิเวยีน ปวดศีรษะ คล่ืนเหียนอาเจียร                

 ส่วนอาการเร้ือรังท่ีเกิดจากพิษของเบนซีนคือ ง่วง มึนงง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หมดสติและ
อาจตายไดเ้น่ืองจากระบบทางเดินหายใจและการไหลเวยีนของโลหิตลม้เหลวและยงัส่งผลต่อการลดลง
ของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว จนถึงการก่อให้เกิดความผิดปกติของโครโมโซม ท าลายอวยัวะ
บางอย่างของร่างกาย เช่น ท าลายไต หรือเกิดอาการทางประสาทเป็นต้น (Keith and Walker, 1995; 

Jacobson, 2002; มลิวรรณ,  2544) 

 

Toluene หรือ Methyl benzol, Methacide และ  Phenyl methane  

                 โทลูอีน (toluene C7H8) หรือมีช่ือเรียกอ่ืนๆ คือ Methyl benzene,  Methyl benzol, Methacide 

หรือ Phenyl methane เป็นกลุ่มไฮโดรคาร์บอนท่ีมีโครงสร้างเป็นวงเช่นเดียวกนั มีจุดหลอมเหลวท่ี –
84.8 ๐C มีจุดเดือด ณ 86.7 ๐C เป็นของเหลวท่ีใส ไม่มีสี สามารถละลายได้ด้วย chloroform, ethanol, 

acetone,  diethyl ether, carbondisulfide, glacial acetic acid โทลูอีน ใช้เป็นตวัท าลายเช่นเดียวกับเบน
ซีนหรือใชเ้ป็นสารเติมปนเบนซิน  เป็นส่วนผสมในการผลิตกรดเบนโซอิก  ใชอุ้ตสาหกรรมการผลิตยา
รักษาโรค  หนงัเทียม ส่วนผสมในวตัถุระเบิด ท าสียอ้ม ท าน ้ าหอม สีทาบา้น เรซิน ยาง แลคเกอร์ น ้ ายา
ท าความสะอาด เช่น น ้ ายาลา้งจาน เป็นส่วนประกอบของยางมะตอยและใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
ภาพสี เป็นตน้ สารตวัน้ีสามารถถูกปลดปล่อยไดใ้นกระบวนการเผาไหม ้เช่น ในควนัไอเสียรถยนต ์
ควนับุหร่ี (Keith and Walker, 1995; เกรียงศกัด์ิ, 2546) 

               ความเป็นพิษของโทลูอีนคล้ายคลึงกบัเบนซีน โดยเขา้สู่ร่างกายทางลมหายใจเช่นเดียวกัน
ความเป็นพิษในลกัษณะเฉียบพลนั เม่ือร่างกายได้รับโทลูอีน 200-300 ppm ในเวลา 8 ชั่วโมง โดยมี
อาการระคายเคืองผิวหนัง ระคายเคืองทางเดินหายใจ ระคายเคืองตา อ่อนเพลีย ถ้าได้รับโทลูอีนใน
ระดบั 600 ppm ใน 8 ชัว่โมงอาการอ่อนเพลียวิงเวียน ปวดศีรษะ คล่ืนเหียนอาเจียร กลา้มเน้ือท างานไม่
ประสานกนั ม่านตาขยาย ส่วนความเป็นพิษเร้ือรัง มีอาการอ่อนเพลีย อาจพบอาการโลหิตจาง ท าลาย
ระบบประสาทส่วนกลาง ท าลายตับ ท าให้อารมณ์แปรปรวน (Keith and Walker, 1995; Jacobson, 

2002; มลิวรรณ,  2544) 
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Xylenes 

              ไซ ลี น  (xylenes, C8H10) ห รือ มี ช่ื อ เรี ย ก อ่ื น ๆ  คื อ  component 1 (ร้ อ ยล ะ  83): Xylenes, 

Dimethylbenzene, Xylol มีจุดเดือด ณ 137-144 ๐C  เป็นของเหลวท่ีไม่มีสี สามารถละลายได ้ดว้ย ether,  

ethanol, acetone ไซลีน เป็นส่วนผสมของเรซิน แลคเกอร์ น ้ ายาเคลือบเงา ยางมะตอย สียอ้มและใชใ้น
ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดต่างๆ  อาการพิษท่ีเกิดจากไซลีนนั้น มีตั้งแต่ระดบัมีการระคายเคือง ตาและ
ระบบทางเดินหายใจ จนอาจเกิดอาการปอดบวม  คล่ืนไส้อาเจียร ผิวหนงัระคายเคืองจนอาจเกิดอาการ
ผิวหนงัอกัเสบ มีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ถา้มีอาการรุนแรงอาจส่งผลท าให้ร่างกาย
เป็นอมัพาตได้ (Keith and Walker, 1995) ในประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2536 

ก าหนดใหมี้ค่าปริมาณไซลีนท่ีระบายออกจากโรงงานหรือแหล่งผลิตทัว่ไปไม่เกิน 200 ppm  

 

Ethylbenzene    

              เอทธิลเบนซีน (benzene C8H10) หรือ มีช่ือเรียกอ่ืนๆ คือ Ethylbenzol และ Phenylethane มีจุด
หลอมเหลว ท่ี –95 ๐C มีจุดเดือด ณ 136.2 ๐ C  เป็นของเหลวท่ีใส ไม่มีสี สามารถละลายไดด้ว้ย ethanol, 

benzene, diethyl ether เป็นส่วนผสมใชใ้นการผลิต styrene  ผลิตยาง ใชใ้นกระบวนการกลัน่น ้ามนั
ปิโตรเลียมและในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เอทธิลเบนซีนมีโอกาสถูกปลดปล่อยออกมาในกระบวนการ
เผาไหม ้เช่น จากควนัท่อไอเสีย รถยนตแ์ละควนับุหร่ี (Keith and Walker, 1995; เกรียงศกัด์ิ, 2546) 

               พิษท่ีไดรั้บจากเอทธิลเบนซีน จะก่อใหเ้กิดอาการระคายเคืองตา น ้าตาไหล มีอาการง่วง เพลีย 
และมีอาการเสพติดและอาจก่อใหเ้กิดระคายเคืองผวิหนงั แดง อกัเสบ  ระคายเคือง ทางเดินหายใจ จมูก 
คอ มีอาการบีบรัดตวัของปอด (Keith and Walker, 1995) 

 

ก๊าซโอโซนและความเป็นพษิต่อสุขภาพมนุษย์ 

               ก๊าซโอโซน (O3) ประกอบไปดว้ยออกซิเจนโมเลกุลเด่ียว 3 อะตอม (ภาพท่ี 5-9) เป็นก๊าซสีฟ้า
อ่อน สีน ้ าเงินจาง มีกล่ินฉุนหรือไม่มีสี ถ้ามีปริมาณความเข้มข้นต ่า (Jacobson, 2002; Colbeck and 

Mackenzie, 1994) มีจุดหลอมเหลว ณ –192.7 ๐ C และ มีจุดเดือด ณ –111.9 ๐ C  โอโซนเป็นสารออกซิ
ไดส์ท่ีมีปฏิกิริยาไวมาก มีความเป็นพิษสูง  โอโซนในระดบัชั้นโทรโปสเฟียร์ เกิดมาจากปฏิกิริยาเคมีซ่ึง
มีแสงเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา (photochemical reaction) มีบางส่วนเกิดจากธรรมชาติ ซ่ึงโดยปกติในอากาศ
บริสุทธ์ิจะมีโอโซนประมาณ 20ppb (0.02 ppm) หรือโดยเฉล่ียในอากาศทัว่ไปประมาณ 20-60 ppb และ
จากการศึกษาพบว่าจากปริมาณโอโซนทั้งหมดในชั้นโทรโปสเฟียร์นั้น มีสัดส่วนของก๊าซโอโซนท่ี
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มากกวา่ร้อยละ 50 เกิดจากกิจกรรมของมนุษยใ์นดา้นต่างๆ (Sagar and William, 1988; Jacobson, 2002) 
และโดยปกติแลว้มนุษยมี์ขอบเขตความทนต่อพิษของโอโซนไดไ้ม่เกิน 0.1 ppm หรือ 100 ppb / 1 hr-

daily  ตามมาตรฐานของ WHO (Ralph, 1998; Colbeck and Mackenzie, 1994) ระดบัความเขม้ขน้ของ
โอโซนท่ีเหมาะสมมนุษยส์ามารถน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้อย่าง เช่น ฟอกอากาศให้
บริสุทธ์ิ ฆ่าเช้ือโรคในผกัผลไม ้ฆ่าเช้ือโรคในน ้าด่ืมเป็นตน้ 

 

                จากรายงานการศึกษาเร่ืองปริมาณความเข้มข้นของโอโซน ในเขตเมืองใหญ่ ซ่ึงเต็มด้วย
กิจกรรมดา้นอุตสาหกรรม และการจราจรคบัคัง่ของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อียิตแ์ละองักฤษ  
พบว่ามีช่วงเวลาของปี ท่ีมีระดับโอโซนสูงกว่าค่ามาตรฐานของ WHO  จากการศึกษาพบว่าระดับ
โอโซนในปริมาณความเข้มข้นสูงนั้นก่อให้เกิดป ญหาต่อสุขภาพของมนุษย ์สัตว ์ส่ิงก่อสร้างต่างๆ 
รวมทั้ง พืชพรรณต่างๆ (Walter et al, 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่5-9  โครงสร้างโมเลกุลของก๊าซโอโซน 

     ทีม่า: Jacobson, 2002 

 

                  โอโซนประมาณร้อยละ 10 ปรากฎอยู่ในระดับชั้ นในระดับชั้ นโทรโปรสเฟียร์ ซ่ึงเป็น
ระดบัชั้นท่ีมนุษยอ์าศยัอยู่ (Crutzen, 1995)  โอโซนในระดบัชั้นน้ีกิดจากปฏิกิริยาโฟโตเคมิคลัออกซิ
แดนท์ (Photochemical Oxidants) ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาทางเคมีหรือฟิสิกส์ โดยมีรังสีของแสงอาทิตยเ์ป็น
ตัวเร่งปฏิกิ ริยาให้ เกิดข้ึน (วงศ์พันธ์   ลิมปเสนีย์ และคณะ , 2543; Vanloon and Duffy, 2000) ใน
ระดบัชั้นน้ี โดยมีอตัราเร่งท่ีก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาคือสภาวะอุณหภูมิสูง ความเขม้แสงสูง ความเร็วลมต ่า  

O

O O

 



233 

 

การเกิดโอโซนในชั้นน้ีอาจเกิดจากปฏิกิริยาซ่ึงก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ดูดซึมรังสีจากดวงอาทิตย ์ 
(< 400nm) ท า ให้โมเลกุลของ O2 แตกตวัเป็นอะตอมเด่ียว (O) และสามารถรวมตวัท าให้เกิดปฏิกิริยา
ต่างๆ ซ่ึงท าใหเ้กิดก๊าซโอโซนดงัสมการ (Kenneth and Cecil, 1981; Vanloon and Duffy, 2000) 

 

             NO2 +  h                              NO+O   ( < 400 nm ) 

             NO2 +  O                                NO + O2 

                 O+O2                                      O3 

 

          ในทางกลบักนั O3มีส่วนท าใหเ้กิด NO2 อีกคร้ัง 

 

              NO+ O3                                                   NO2   +  O2 

 

      ในบรรยากาศท่ีประกอบไปดว้ยก๊าซมลพิษต่างๆ เช่น CO ปฏิกิริยาโฟโตเคมิคลัออกซิแดนจะ
ท าใหเ้กิดก๊าซ โอโซนไดเ้ช่นเดียวกนั โดยกลุ่มไฮดรอกซิลเรดิคลั (OH) ประมาณร้อยละ 60 ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ท่ีแตกตวัมาจากน ้า (H2O) ในบรรยากาศ มีส่วนในการท าปฏิกิริยาดงัสมการ (Crutzen, 2016)  

 

                  CO + OH                                     CO2 + H 

                  H + O2 + M                               HO2 + M 

                   NO + HO2                                  NO2 + OH 

    NO2 + hv  (< 435 nm)                            NO + O 

 

                  O + O2 + M                                    O3 

                  CO + 2O2 + hv                                CO2 + O3 

 

                ปัญหาของก๊าซโอโซนในระดบัชั้นโทรโปสเฟียร์คือการเพิ่มข้ึนของระดบัโอโซนเกินกว่า
สภาวะปกติและสูงกว่ามาตรฐานความเขม้ขน้ต่อสุขภาพมนุษยท่ี์ก าหนดโดย WHO ในระดบัไม่เกิน  
0.1 ppm (100 ppb หรือ 200 ug/m3 )1hr/day ไดมี้การศึกษาและวิจยัอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหลายปี  
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เช่น ในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ พบว่าในปี ค.ศ.1979 ระดบัโอโซนสูงสุดถึงระดบั 100-200 nl/l และ
เพิ่มข้ึนถึงระดบั 500 nl/l ในปีค.ศ. 1989  และในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ในช่วงปี ค.ศ. 1985-1987 

พบว่ามีระดบัโอโซนเกินระดบั 0.12 ppm  ในหลายๆ พื้นท่ีของประเทศ (McCurdy, 1994) ในรายงาน
สถานการณ์โอโซนของ Muhammad (1996) พบวา่ในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ บางช่วงเวลาในปี 
1988 ระดบัโอโซนสูงสุดถึง 0.072 ppm ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวเจอร์ซี ในปีค .ศ. 1985 พบว่า
ระดบัโอโซนโดยเฉล่ียเกินกว่าระดับมาตรฐานเป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมง ลอสแองเจลสิส  ในปี 1990 

ระดบัโอโซนสูงสุดวดัไดถึ้งระดบั 0.33 ppm และในเมก็ซิโก ในปี 1989  ระดบัความเขม้ขน้ของโอโซน
เท่ากบั 0.1  ppm  

                ในประเทศแถบเอเชียพบวา่ปัญหาระดบัโอโซนเพิ่มข้ึนนั้นไดป้รากฎอยู่อยา่งต่อเน่ืองและมี
รายงานเพิ่มข้ึนในหลายๆ ปีท่ีผา่นมาอาทิ เช่น เมืองโตเกียวประเทศญ่ีปุ่น ช่วงปี ค.ศ. 1968-1970 ระดบั
ความเขม้ขน้ของโอโซนโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 0.035-0.045 ppm (Muhammad ,1996) ประเทศอินโดนีเซียไดมี้
การศึกษาระดบัความเขม้ขน้ของโอโซนในชั้นโทรโปสเฟียร์ ช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 1992- เดือน
มิถุนายน 1994 บริเวณเมือง Bandung และเมือง Watukosek โดยใช ้ozone monitor (Dylec Model 1006- 

AHJ ) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือตรวจวดัโดยใช้หลกัการของการดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเลต  (UV absorption)  

พบวา่ท่ีเมือง Bandung ระดบัโอโซนสูงสุด มีค่า 60-70 ppb และ ค่าเฉล่ีย 35 ppb  และเมือง Watukosek 

ค่าโอโซนเฉล่ียสูงสุด 60-70 ppb และมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดับ 28 ppb  (Ninong et al, 1995) กรุงเดลฮี 
ประเทศอินเดีย ช่วงปีค.ศ. 1990-1992 ไดมี้รายงานจาก Varshney และ  Rout (1998) วา่ความเขม้ขน้ของ
ระดบัโอโซนสะสมในช่วง 20-273 g/m3              

          ในประเทศไทยมีการศึกษาระดบัปริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซโอโซนในหลายพื้นท่ีของประเทศ
ไทยพบว่าระดบัค่าเฉล่ียในพื้นทัว่ไปยงัไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนดในประเทศไทย ไม่เกิน 0.1 ppm 

(0.20 mg/m3) ในเวลา 1 ชั่วโมง และไม่เกิน 0.04 ppm (0.10 mg/m3) ในเวลา 1 ปี( Pollution Control 

Department Thailand, 2004) แต่พบว่าในระหว่างปี พ.ศ.2546-2547 ค่าปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ
โอโซนในพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรม เช่น ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ในบางวนัสูงเกินค่ามาตรฐาน โดย
อยูใ่นระดบัสูงสุดประมาณ 0.15 ppm ใน 1 ชัว่โมง (Pollution Control Department Thailand, 2004) 

          ก๊าซโอโซนเป็นก๊าซท่ีไดรั้บการจดักลุ่ม โดยองค์การพิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา (US 

EPA) ให้เป็น 1 ใน 6 ของสารมลพิษหลักทางอากาศ ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์  จาก
การศึกษาพบวา่ถา้ร่างกายไดรั้บก๊าซโอโซนเกินระดบัมาตรฐานจะท าใหเ้กิดอาการดงัตารางท่ี 5-3 ดงัน้ี  
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ตารางที ่5-3  ผลของก๊าซโอโซนในระดบัความเขม้ขน้ต่างๆท่ีมีต่อสุขภาพมนุษย ์

 ระยะเวลา อาการ 

ระดบัเกิน 0.15 ppm 

ระดบัเกิน 0.25 ppm 

ระดบัเกิน 0.30 ppm 

 

 

 

ระดบั 0.20 mg/m3 

ระดบั 0.20 mg/m3 

ระดบั 100-460 mg/m3 

 

ระดบัเกิน 500 mg/m3 

 

- 

- 

- 

 

 

 

1 ชัว่โมง 

2 ชัว่โมง 

24 ชัว่โมง เป็นเวลา 21 วนั 

 

- 

ท าใหเ้กิดอาการปวดศีรษะ 

มีอาการปวดหนา้อก 

มีอาการเจบ็คอและไอ 

และลดศกัยภาพการท างานของ
ปอดในผูท่ี้ออกก าลงักายอยา่ง
ต่อเน่ืองมากกวา่ 1 ชัว่โมง 

ระคายตา 
ระบบหายใจผดิปกติ 

ระบบหายใจผดิปกติส าหรับ
ผูป่้วยเป็นโรงปอดเร้ือรัง 

มีอาการหอบหืดบ่อยข้ึนในหมู่
ผูป่้วยดว้ยโรคหืด 

 

ทีม่า: Jacobson (2002) และวงคพ์นัธ์  ลิมปเสนีย ์และคณะ, 2543  

 

          พิษในระดบัเร้ือรังนั้น ส่งผลให้มีการเร่งปฏิกิริยาของเม็ดโลหิตแดงท่ีมีต่อการรับรังสีเอกซเรย ์
และท าลายโครโมโซมได ้เม่ือเมด็โลหิตขาวในทอนซิลรับก๊าซโอโซน จะลดการผลิตอินเทอร์เฟอร์รอน 
ซ่ึงเป็นแอนติบอด้ีชนิดหน่ึงป้องกนัไวรัสเร่งการเกิดเมธิลฮีโมโกลบิน โดยเฉพาะเม่ือมีการเสริมฤทธ์ิกนั
กบั NO2 (วงคพ์นัธ์  ลิมปเสนีย ์และคณะ, 2543) 

 

บทบาทของกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศและในโรงพมิพ์ทีม่ีต่อปรากฏการณ์การสร้างก๊าซ
โอโซน 

            จากขอ้มูลในตารางท่ี 5-2 พบว่า ไอระเหยของตวัท าละลายหลายๆ ตวั ส่งผลต่อการผลิตก๊าซ
โอโซน ซ่ึงถือวา่แหล่งก าเนิดไอระเหยของกลุ่มตวัท าละลายน้ีมีส่วนก่อให้เกิดมลพิษอยา่งต่อเน่ือง จาก
การศึกษาดา้นเคมีส่ิงแวดลอ้มพบว่ากลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอน จะท าปฏิกิริยาโฟโตเคิคลัออกซิ
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แดนท์และส่งผลต่อการเกิดก๊าซโอโซนได้เช่นเดียวกนั จากการศึกษาของ  Kang et al (2004) ซ่ึงได้
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มไอระเหยของสารอินทรีย ์(VOCs) กบักลุ่มออกไซด์ของไนโตรเจน 
(Nox) และการเกิดข้ึนของก๊าซโอโซน (O3) พบว่ากลุ่มไอระเหยของสารอินทรีย ์(VOCs) มีส่วนท าให้
เกิดของก๊าซโอโซน (O3) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

              เม่ือศึกษาปฏิกิริยาทางเคมี พบวา่ปฏิกิริยาโฟโตเคิคลัออกซิแดนท ์จะท าใหเ้กิดกลุ่มเปอร์รอกซี 

(RO2 -peroxy  radical) ข้ึน ซ่ึงอาจท าปฏิกิริยากบัออกซิเจน (O2) หรือไนตริกออกไซด ์ 
(NO) เป็นผลใหเ้กิดก๊าซโอโซนในกลางวนัดงัสมการ  

                     O  + Olefin                       R + RO  

                     R   + O2                                             ROO     

                                 ROO + O2                                  RO + O3     

                      (R, RO = the free radicals and RO is peroxy radical) 

                                 ROO + NO                           NO2   + RO   

                   ซ่ึงการเกิด NO2 จะส่งผลท าใหเ้กิดก๊าซโอโซนในปฏิกิริยาโฟโตเคมิคลัออกซิแดนทใ์น
ล าดบัต่อไป 

 

              NO2 +  h                              NO+O   ( < 400 nm ) 

              NO2 +  O                                NO + O2 

                  O+O2                                      O3 

     

        ตวัอยา่งบทบาทของกลุ่มไฮโดรคาร์บอน (HC) ในรูปของมีเธน (CH4) ท่ีส่งผลต่อการผลิต O3 

(Paul, 1995) 

CH4 + OH                                          CH3  +  H2O   

              CH3 + O2 + M                                    CH3O2+ M     
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              CH3O2+ NO                                     CH3O + NO2    

              CH3O+ O2                                                                   CH2O + H2O   

              H2O+ NO                                          OH + NO2  

             NO2 +  h                                           NO + O (400 nm)   

             O + O2 + M                                         O3 + M   

            CH4+ 4O2                                                                       CH2O + H2O + 2 O3  

 

             ไอระเหยของสารอินทรีย ์(VOCs) ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มไฮโดรคาร์บอน พบวา่มีการปลดปล่อย
ออกมาในพื้นท่ีท างานของอุตสาหกรรมโรงพิมพ ์ เป็นปริมาณท่ีสูงมากต่อวนั ในพื้นท่ีท างานตวัอยา่ง
ก ลุ่ ม ท่ี ส า คั ญ  เช่ น  acetone, carbon disulfide, ethanol, methanol, methyl isobutyl ketone, xylene, 

benzene, toluene, toluene diisocyante, cyclohexane, isopropyl alclcohol แ ล ะ  methyl ethyl ketone 

(MEK) เป็นตน้ (AIG Environmental, 2004) โดยแหล่งปลดปล่อยท่ีส าคญัมาจาก หมึกพิมพ์ ซ่ึงมีกลุ่ม
สารอินทรียร์ะเหย (VOCs) เป็นตวัท าละลายและจากกลุ่มแอลกอฮอล์ ซ่ึงใชใ้นสารเคลือบเป็นตวัลา้งสี
หรือรวมทั้งกลุ่มสารท่ีใช้ลา้งท าความสะอาดลูกกล้ิงส่งหมึกในแท่นพิมพ ์ซ่ึงลว้นแต่เป็นสารประกอบ
อินทรียท่ี์สามารถระเหยได้ทั้งส้ิน (Smith, 2003) และพบว่าสารเคมีท่ีใช้ในการท าความสะอาดหมึก
พิมพจ์ากแท่นพิมพ ์ลูกกล้ิง เช่น น ้ ามนัปิโตรเลียม (Petroleum - base) นั้นมีกลุ่มสารอินทรียร์ะเหยเป็น
องคป์ระกอบอยูถึ่งร้อยละ 60 (AIG Environmental, 2004)  

            เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของหมึกพิมพ์ พบว่ามีสารประกอบต่างๆ ท่ีมีส่วนประกอบของไอ
ระเหยของสารอินทรีย ์เช่น ตวัเน้ือสี (pigment) ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มท่ีเป็นสารอินทรีย ์ตวัน า (vehicles) 

ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นพาหะ พาเน้ือสีไปติดบนวตัถุพิมพ์ ซ่ึงอาจประกอบไปด้วยเรซินซ่ึงมีส่วนผสมเป็น
สารประกอบอินทรียท่ี์ระเหยไดแ้ละตวัท าละลาย (sovent) ในหมึกซ่ึงส่วนใหญ่เป็นน ้ ายาเคมี เป็นกลุ่ม
สารอินทรียร์ะเหยนัน่เอง (ศิริพงษ์  พยอมแยม้, 2530) จากรายงานขององค์การพิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้มของ
สหรัฐอเมริกา (US EPA) พบว่าอุตสาหกรรมโรงพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาสามารถปลดปล่อยกลุ่มไอ
ระเหยของสารอินทรีย์ (VOCs) และกลุ่มออกไซด์ของไนโตรเจนได้มากถึง 780 และ 20 ตัน/ วนั  
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ตามล าดบั ( U.S. EPA, 2004) ซ่ึงทั้งสองกลุ่มน้ีถือวา่เป็นกลุ่มท่ีสามารถก่อให้เกิดการผลิตก๊าซโอโซน
ไดท้ั้งส้ิน ดงัสมการ (Sillman, 1999) 

 

                                            O2 
                 VOC +  OH                       RO2+ H2O 

                                            O2 
                 CO + OH                               HO2 + CO2 

                                             O2 
                 RO2 + NO                          secondary VOC + HO2 + NO2 

                 HO2 + NO                           OH + NO2 

                 NO2 + h                             NO + O 

                O + O2 + M                           O3 + M 

 

              โดยปฏิกิริยาเร่ิมตน้ เม่ือกลุ่มไอระเหยของสารอินทรียใ์นบรรยากาศท าปฏิกิริยากบักลุ่มไฮดร
อกซิลเรดิคลั (OH) จนเกิดกลุ่มเปอร์รอกซิลเรดิคลั ซ่ึงท าปฏิกิริยากบัไนตริกออกไซ์ ซ่ึงต่อมาก็จะเกิด
ปฎิกิริยาต่อเน่ืองจากเกิดการผลิตก๊าซโอโซนเช่นเดียวกบัสมการท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  
                จากรายงานของ Zeman et al(2000) พบวา่ อุตสาหกรรมส่ิงพิมพใ์นระบบแม่พิมพพ์ื้นราบ ใน
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีบริษทัประกอบการ ประมาณ 53,000 บริษทั นั้น มีการปลดปล่อยไอระเหยของ
สารอินทรีย ์(VOCs) ในระดบั  6.17 x 108 เมตริกตนั/ปี ซ่ึงพบวา่ กลุ่มไอระเหยของสารอินทรีย ์(VOCs) 

เหล่าน้ีมีแหล่งปลดปล่อยท่ีส าคญัคือเป็นไอระเหยจากหมึกพิมพแ์ละจากตวัท าละลายเป็นส่วนมาก และ
ในสภาวะช่วงเวลากลางวนั  กลุ่มไอระเหยของสารอินทรีย ์(VOCs) เหล่าน้ีมีโอกาสท าปฏิกิริยาโฟโตเค
มิคลัออกซิแดนทก์บัแสงแดด ก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาการรวมตวัเป็นก๊าซโอโซนในบรรยากาศ 

             ไดมี้การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซโอโซนและกลุ่มไอระเหยของสารอินทรียใ์นพื้นท่ีท างานใน
ส านกังาน โดยท าการศึกษาการปลดปล่อยจากเคร่ืองพิมพท่ี์ใชผ้งหมึกเลเซอร์ (laser printer) เคร่ืองพิมพ์
ท่ีใชห้มึก (ทั้งขาว-ด า และ สี) (ink-jet printer) เคร่ืองถ่ายเอกสาร (photocopying machine)  เคร่ืองรับส่ง
โทรสาร (fax machine) สแกนเนอร์ (scanner) ตรวจพบว่ามีไอระเหยของสารอินทรียท่ี์ถูกปลดปล่อย
ออกมาจากเคร่ืองพิมพ ์ทั้งประเภทใชผ้งหมึกเลเซอร์และใชห้มึกพิมพ ์โดยกลุ่มท่ีพบในปริมาณสูงมาก
ท่ีสุดคือ toluene, ethylbenzene, m,p-xylene และ styrene รวมทั้งตรวจพบก๊าซโอโซน (O3) ดว้ยเช่นกนั  
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โดยตรวจพบจากเคร่ืองพิมพท่ี์ใชผ้งหมึกเลเซอร์ ( laser printer)  มากกวา่เคร่ืองพิมพท่ี์ใชห้มึก (ทั้งขาว-

ด า และสี) (ink-jet printer) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Lee et al, 2001) 

 

กลุ่มไอระเหยซ่ึงเป็นสารอนิทรีย์ก่ออนัตรายในบรรยากาศอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ  

 

Formaldehyde (ฟอร์มัลดีไฮด์) 

                     ฟอ ร์มัล ดี ไฮด์ ห รือ เป็ น ท่ี รู้จัก ใน ช่ือ  Methanal, Methyl aldehyde, Methylene oxide, 

Formalin, Formic, aldehyde, BFV  เป็ น ต้น  (Dutch Institute for Working Environmental and Dutch 

Chemical Industry Association, 1991; Keith and Walker, 1995)  มีสถานะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี แต่มี
กล่ินฉุน มีความสามารถละลายน ้ าได ้โดยมีแหล่งก าเนิดจากอุตสาหกรรมท าเฟอร์นิเจอร์หรือแมแ้ต่ใน
บา้นเรือน ก็เป็นแหล่งก าเนิด เช่น จากเฟอร์นิเจอร์ท่ีเคลือบดว้ยเรซิน (Keith and Walker, 1995)  

                        สูตรโครงสร้างทางเคมีของ Formaldehyde คือ CH2O (ภาพท่ี 5-10) มีจุดหลอมเหลวท่ี -
92 C มีจุดเดือดท่ี 96 C  สารตัวน้ีเป็นสารไวไฟ มีจุดวาบไฟท่ี 85 C และสามารถระเบิดได้ (Dutch 

Institute for Working Environmental and Dutch Chemical Industry Association, 1991; Keith and 

Walker, 1995)  

Formaldehyde สามารถใช้ประโยชน์ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การรักษาสภาพ เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการท าไหมเทียม อุตสาหกรรมทอผา้ อุตสาหกรรมการพิมพ์ โดยส่วนหน่ึงเป็นตวัท่ีช่วยท าให้
สีแหง้เร็วข้ึน (Keith and Walker, 1995) รวมทั้งใชเ้ป็นสารยบัย ั้งปฏิกิริยา (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่5-10  สูตรโครงสร้างของ Formaldehyde 

 ทีม่า:  Dutch Institute for Working Environmental and Dutch Chemical Industry Association, 1991 
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ความเป็นพิษของ Formaldehyde  มีฤทธ์ิกดักร่อน ลกัษณะอาการข้ึนอยู่กบัวิธีการสัมผสั ถ้า
สัมผสัผา่นทางการหายใจเขา้ไป ท าให้เกิดอาการไอ  เจบ็คอและหายใจติดขดั  ถา้สัมผสัทางผิวหนงั ท า
ให้เป็นผื่นแดง ปวดแสบปวดร้อนและผิวหนงัไหม ้หากกินหรือกลืนเขา้ไปท าให้เจ็บคอ ปวดทอ้ง และ
ทอ้งร่วง  ถา้สัมผสัถูกตาท าให้ตาแดง เจ็บตาและท าให้การมองเห็นไม่ชดัเจน ในกรณีท่ีมีการสะสมใน
ระยะเวลานาน  ท าให้มีฤทธ์ิกดักร่อนต่อตา ผิวหนงัและระบบทางเดินหายใจ การหายใจเขา้ไปท าให้
ปอดอักเสบ การกลืนกินเข้าไปท าให้ท าลายตับ ไตและหัวใจ อาจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
พันธุกรรมและเป็นสารก่อมะเร็ง (Dutch Institute for Working Environmental and Dutch Chemical 

Industry Association, 1991)  
                     เน่ื องจากความเป็นพิษของสาร  Formaldehyde จึงมีการก าหนดค่ ามาตรฐานของ  
Formaldehyde ซ่ึงปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศ ในระยะเวลาท างานปกติ 8 ชั่วโมง จากประกาศ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 ใ หค้วามเขม้ขน้ไม่เกิน 3 ppm (กระทรวงมหาดไทย, 2548) 

 

Alcohol (แอลกอฮอล์) 
 

          แอลกอฮอล์เป็นผลผลิตมาจากการออกซิเดชัน่ของไฮโดรคาร์บอนขั้นตน้ สารน้ีมีโครงสร้าง
เคมี คือมีกลุ่ม Alkyl เช่ือมโยงกับ –OH ดังแสดงในภาพท่ี 5-11 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า สูตรทั่วไปของ
แอลลกอฮอล ์คือ R-OH เม่ือ R คือ กลุ่ม HC ท่ีเช่ือมโยงกบั กลุ่ม OH นัน่เอง (Boggan, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที ่5-11  โครงสร้างทางเคมีของ  Alcohol 

    ทีม่า: เกรียงศกัด์ิ  อุดมสินโรจน์, 2546                
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              แอลกอฮอล์มีคุณสมบติัละลายน ้ าไดห้มด ถา้มีคาร์บอนมากกวา่ 12 อะตอม จะเป็นของแข็งไม่
มีสีและละลายในน ้ าไดน้อ้ยมาก เม่ือแอลกอฮอล ์แบบขั้นตน้ถูกยอ่ยสลายทางชีวภาพ ณ สภาวะมีอากาศ
จะไดส้าร aldehyde ซ่ึงจะถูกออกซิไดซ์ต่อไปจนไดเ้ป็นกรด เม่ือแอลกอฮอล์ขั้นสองถูกออกซิไดซ์จน
ได้สาร ketones ส าหรับแอลกอฮอล์ขั้นสาม จะถูกออกซิไดซ์ด้วยสารออกซิไดซ์เข้มมากจนได้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดแ์ละน ้ า (เกรียงศกัด์ิ  อุดมสินโรจน์, 2546 ) ตารางท่ี 5-4 แสดงชนิดของแอลกอฮอล์
ท่ี ใช้ ม าก ใน ปั จ จุบัน คื อ  Isopropyl alcohol, methanol, ethanol, n-propyl alcohol, n-butyl alcohol, 

ethylene glycol และ glycerol 

 

           ตารางที ่5-4  ประเภทของแอลกอฮอลท่ี์ก่อใหเ้กิดอนัตรายและโครงสร้างทางเคมี 

 

Alcohol Name Formula 

Methyl alcohol (methanol) CH3OH 

Ethyl alcohol (ethanol) CH3CH2OH 

n-propyl alcohol CH3CH2CH2OH 

Isopropyl alcohol (propanol -2) CH3CHOHCH3 

n-butyl alcohol (butanol -1) CH3(CH2)2CH2OH 

ethylene glycol CH2OHCH2OH 

glycerol CH2OHCHOHCH2OH 

ทีม่า: Boggan, 2005 

 

จากรายงานการศึกษาพบว่าประมาณร้อยละ 70-75 ของความเส่ียงท่ีจะเกิดมะเร็งนั้น มาจาก
กลุ่มสารเคมีอินทรียอ์นัตรายในบรรยากาศทั้งส้ิน เช่น formaldehyde, benzene  และ 1,3-butadiene เป็น
ต้น ท าให้ สารอินทรีย ์เช่น formaldehyde, benzene มักจะถูกน ามาศึกษาเพื่อประเมินความเส่ียงต่อ
สุขภาพมนุษยใ์นพื้นท่ีภายในอาคารเสมอ (indoor environment) (Guo et al., 2004) เน่ืองจากว่า แมแ้ต่
ในอาคารบ้านเรือน (indoor) ก็ เป็นแหล่งท่ีปลดปล่อยได้มากเช่นกัน การศึกษาการปลดปล่อย 
formaldehyde ในประเทศญ่ีปุ่น พบว่าปริมาณ formaldehyde ท่ีปลดปล่อยออกมาในอาคารบา้นเรือน
นั้นมาจากอาคารท่ีไม่ไดส้ร้างดว้ยไม ้มีปริมาณสูงถึง 73 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตร (Sakai et al., 2004)  
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มลสารทางอากาศอ่ืนๆ ทีอ่าจพบภายในอาคารหรือสถานที่ท างาน 

 

ฝุ่นละอองในบรรยากาศ (Suspended Particulate Matter: SPM) 

 

มลสารแขวนลอยในบรรยากาศมีองค์ประกอบหลากหลาย อาจประกอบด้วยสารนานาชนิด 
เช่น ไฮโดรคาร์บอน โลหะต่างๆ  (วงศ์พนัธ์  ลิมปเสนีย ์และคณะ, 2543) มีความหลากหลายทางดา้น
กายภาพ โดยอาจมีสภาพเป็นของแข็งหรือของเหลวก็ได ้อยูใ่นสภาพของแข็ง เช่น ฝุ่ น ข้ีเถา้ ควนั เขม่า 
ตะกัว่ คาร์บอน ส่วนท่ีอยูใ่นสภาพของเหลว เช่น  ละอองน ้ ามนั น ้ ามนั สเปรย ์รวมทั้งละอองกรดต่างๆ 
โดยปกติสารแขวนลอยในบรรยากาศท่ีมีขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอนทั้ งหมด จะถูกนิยามเป็นสาร
แขวนลอยทั้ งหมดในบรรยากาศ (Total Suspended Particulate Matter: TSP) ส่วนขนาดเล็กกว่า 10 

ไมครอน มีความสามารถแขวนลอยในบรรยากาศไดน้านกว่าและสามารถเขา้สู่ร่างกายของมนุษยไ์ด้
ดีกว่า (Lin and Liptak, 2000; ) ซ่ึงพบว่าอาจมีขนาดตั้งแต่ 0.002 ไมครอน ซ่ึงมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
ตอ้งใชก้ลอ้งจุลทศัน์แบบอิเลคตรอน (Lin and Liptak, 2000; กองอนามยัส่ิงแวดลอ้ม, 2548)  

 

  ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ 

ฝุ่ นละอองอาจเกิดจากธรรมชาติ เช่น ฝุ่ นดิน ทรายหรือเกิดจากควนัด าจากท่อไอเสียรถยนต์
การจราจร และการอุตสาหกรรมฝุ่ นท่ีถูกสูดเขา้ไปในระบบทางเดินหายใจ ท าใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ 

รบกวนการมองเห็นและท าใหส่ิ้งต่างๆ สกปรกเสียหายไดใ้นบริเวณท่ีพกัอาศยัปริมาณฝุ่ นละอองร้อยละ 
30 เกิดจากกิจกรรมของมนุษย  ์ส่วนบริเวณท่ีอยู่อาศยัใกล้ถนนฝุ่ นละอองร้อยละ 70-90 เกิดจากการ
กระท าของมนุษยแ์ละพบวา่ฝุ่ นละอองมีสารตะกัว่และสารประกอบโบไมด์สูงกวา่บริเวณนอกเมือง อนั
เน่ืองมาจากมลพิษท่ีเกิดจากยานพาหนะ พบวา่ร้อยละ 60 โดยประมาณ จะเป็นฝุ่ นท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 10 

ไมครอนฝุ่ นประเภทน้ีเกิดจากรถประจ าทางและรถบรรทุกท่ีใชเ้คร่ืองยนตดี์เซลบางส่วนมาจากโรงงาน
อุตสาหกรรมส่วนมากจะพบอยูท่ ัว่ไปในเขตเมืองเขตอุตสาหกรรมและเขตก่ึงชนบท หากพบในปริมาณ
ท่ีสูงจะมีผลต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน เน่ืองจากมีขนาดเล็กพอท่ีจะเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจ
ส่วนล่างและถุงลมปอดของมนุษยไ์ดเ้ป็นผลให้เกิดโรคทาง เดินหายใจโรคปอดต่างๆ เกิดการระคาย
เคืองและท าลายเยื่อหุ้มปอด หากได้รับในปริมาณมากและเป็นเวลานานจะเกิดการสะสม ท าให้เกิด
พงัผืดและเป็นแผลได้ ท าให้การท างานของปอดลดลง ความรุนแรงข้ึนอยู่กับองค์ประกอบของฝุ่ น
ละอองนั้น ส่วนฝุ่ นขนาดใหญ่ อีกประมาณร้อยละ 40 ท่ีเหลือเกิดจากการก่อสร้างและการฟุ้งกระจาย



243 

 

ของฝุ่ นจากพื้นท่ีวา่งเปล่าฝุ่ นประเภทน้ีไม่มีผลต่อสุขภาพอนามยัมาก นกัเพียงแต่จะก่อใหเ้กิดการระคาย
เคืองต่อทางเดินหายใจส่วนตน้และอาจเป็นเพียงการรบกวนและก่อให้เกิดความร าคาญเท่านั้น (กอง
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม, 2548) ค่ามาตรฐานของฝุ่ นในบรรยากาศในระยะเวลาท างานปกติ  8 ชัว่โมง  จาก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520  ให้ความเข้มข้นของฝุ่ นรวมทั้ งหมด (Total dust)    ไม่
เกิน  15  mg/m3  และให้ฝุ่ นขนาดเล็ก (Respirable dust) ไม่เกิน   5 mg/m3  (กระทรวงมหาดไทย, 2548) 

ต่อมากรมควบคุมมลพิษ (2005) ได้รายงานข้อมูล ซ่ึงได้จากการอ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

ประกาศในกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนท่ี 52ง. วนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ได้ก าหนดมาตรฐาน
ค่าเฉล่ียระยะยาว (1 เดือน และ 1 ปี) ก าหนดข้ึนเพื่อป้องกนัผลกระทบยาวหรือผลกระทบเร้ือรัง ท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่อสุขภาพอนามยั (chronic effect) มาตรฐานค่าเฉล่ียระยะสั้น (1, 8 และ  24 ชม.) ก าหนดข้ึนเพื่อ
ป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัอยา่งเฉียบพลนั (acute effect) ในเร่ืองของฝุ่ นละอองดงัตารางท่ี 5-

5 

 

ตารางที ่5-5  มาตรฐานของฝุ่ นละออง ส าหรับสุขอนามยัของมนุษย ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

มาตรฐานฝุ่นละอองในอากาศในสภาวะอากาศทัว่ไปต่อสุขอนามัยของมนุษย์ 

ประเภทของฝุ่นละออง 
ค่าเฉลีย่ความเข้มข้นใน

เวลา 
ค่ามาตรฐาน 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม 

1 ปี ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 

ไมครอน 

24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 
1 ปี ไม่เกิน 0.1 มก./ลบ.ม 

 

ทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2548 

 

ปัจจัยทางกายภาพทีเ่หมาะสมผู้ปฏิบัติงานในพืน้ที่ท างาน 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_36_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_36_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_36_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง
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ปัจจยัทางกายถือวา่เป็นสภาวะแวดลอ้มท่ีมีความส าคญัมากในการประเมินสภาวะการท างาน
ในพื้นท่ีของคนงานหรือผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี  ส าหรับขอบเขตของงานวจิยัคร้ังน้ีไดเ้ลือก พื้นท่ีศึกษาใน
โรงพิมพ์ขนาดใหญ่ซ่ึงมีอาคารในรูปแบบโรงงานหลายๆ โรงงานในพื้นท่ีโรงพิมพ์ทั้งหมด ซ่ึงการ
ปฏิบติังานในพื้นท่ีท างานซ่ึงมีทั้งเคร่ืองจกัรกลและมีการใช้ความร้อน เพื่อการอบแห้งกระดาษนั้น 
จ  าเป็นตอ้งด าเนินการศึกษาถึงปัจจยัทางกายภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานในพื้นท่ีโรงพิมพ ์ 
คือ ศึกษาในด้านความร้อน  แสงและเสียง ในเชิงสุขศาสตร์ต่อผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ซ่ึงปัจจยัแต่ละ 
ประเภทมีความส าคญัดงัน้ี  
 

ความร้อน    

จากประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบ
กิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2546 (กระทรวงมหาดไทย, 2546)  ไดใ้ห้ค  า
นิยามของระดบัความร้อนไวว้า่ อุณหภูมิความร้อนในบริเวณท่ีปฏิบติังานตรวจวดัเป็นอุณหภูมิเวทบลับ์
โกลบ (Wet Bulb Globe Temperature : WBGT)  เฉล่ีย 2 ชั่วโมงท่ีมีอุณหภูมิเวทบลับ์โกล สูงสุดของ
การท างานปกติ โดยใหค้่ามาตรฐานระดบัความร้อน ดงัตารางท่ี 5-6  
 

ตารางที ่5-6  มาตรฐานระดบัความร้อนในพื้นท่ีท างาน 

ความหนักเบาของงาน 

มาตรฐานระดับความร้อน 

ค่าเฉลีย่อุณหภูมิเวทบัลบ์โกลบ (WBGT) 

ก าหนดเป็นองศาเซลเซียส 

เบา 
ปานกลาง 

หนกั 

34.0 

32.0 

30.0 

ทีม่า: กระทรวงมหาดไทย, 2546 

    

ระดับความ ร้อนตรวจวัด โดยใช้ค่ าดัช นี อุณห ภู มิ เวทบัลบ์ โกลบ  (Wet Bulb Globe 

Thermometer: WBGT) โดยท าการวดัต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการท างาน 

        อุณหภูมิเวทบลับโ์กลบเป็นการวดัเป็นองศาเซลเซียส  โดยค านวณจากสูตร 
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WBGT= 0.7 NWB + 0.3 GT  (ในกรณีในอาคารหรือนอกอาคารท่ีไม่มีแสงแดด) 
            โดยท่ี NWB (Natural Wet Bulb Temperature) คืออุณหภูมิท่ีอ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะ
เปียกตามธรรมชาติ วดัเป็นองศาเซลเซียส 

                    GT (Globe Temperature) คืออุณหภูมิท่ีอ่านค่าจากโกลบมิเตอร์ วดัเป็นองศาเซลเซียส 

 

แสง 

จากประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ืองมาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบ
กิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2546 (กระทรวงมหาดไทย, 2546) ได้
ก าหนดใหผู้ป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งจดัแสงสวา่งใหเ้พียงพอแก่การท างานท่ีส าคญัดงัน้ี 

- ลานถนนและทางเดินนอกอาคารโรงงาน ความเข้มของการส่องสว่างตอ้งไม่น้อยกว่า 20  
LUX  หรือ 2 foot Candle 

- บริเวณทางเดินในอาคารโรงงาน ระเบียง บนัได ้ ห้องพกัผอ่น ห้องพกัฟ้ืนของพนกังาน ห้อง
เก็บของท่ีมิไดมี้การเคล่ือนยา้ย ความเขม้ของการส่องสวา่งตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 LUX 

- บริเวณปฏิบัติงานท่ีไม่ต้องการความละเอียด เช่น บริเวณสีข้าว จุดถ่ายสินค้า ลิฟท์ความ
เขม้ขน้ของการส่องสวา่งตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 100 LUX 

- บริเวณปฏิบติังานท่ีตอ้งการความละเอียดน้อยมาก เช่น งานหยาบท่ีท าโต๊ะ หรือ เคร่ืองจกัร 
การตรวจเช็คส่ิงของท่ีมีขนาดใหญ่ ความเขม้ขน้ของการส่องสวา่งตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 200 LUX 

- บริเวณปฏิบติังานท่ีตอ้งการความละเอียดนอ้ย เช่น งานบรรจุ งานเจาะรู งานทากาว หรือเยบ็
เล่มหนงัสือ ความเขม้ขน้ของการส่องสวา่งตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 300 LUX 

 

เสียง 

ขอ้มูลจากประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ืองมาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการ
ประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2546 (กระทรวงมหาดไทย, 2546)   
เช่นเดียวกบั ความร้อนและแสงไดก้ าหนดใหผู้ป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้งควบคุมมิใหบ้ริเวณ
ปฏิบติังานในโรงงานมีระดบัเสียงเกินกวา่มาตรฐานท่ีไดก้ าหนด ดงัตารางท่ี 5-7 
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ตารางที ่5-7  มาตรฐานเปรียบเทียบระดบัเสียงเฉล่ียท่ียอมรับไดก้บัเวลาการท างานในแต่ละวนั 

เวลาการท างานทีไ่ด้รับเสียงใน 1 วนั 

(ชม.) ระดับเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาการท างานไม่เกนิ( เดซิเบล) 

12 

8 

6 

4 

3 

2 

1 ½ 

1 

½ 

¼  หรือนอ้ยกวา่ 

87 

90 

92 

95 

97 

100 

102 

105 

110 

115 

 

ทีม่า: กระทรวงมหาดไทย, 2546    

 

บทสรุป 

 

 สารมลพิษในบรรรยากาศและอาคาร ไดแ้ก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
ก๊าซไนตริกออกไซด ์ซลัเฟอร์ออกไซด์ ซ่ึงสารมลพิษในบรรยากาศน้ีจะก่อใหเ้กิควนั ฝุ่ นละอองและฝน
กรด ท่ีจะท าลายธาตุอาหารในดิน ส่ิงก่อสร้างและท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา 
เน่ืองจากสารมลพิษเหล่าน้ีมีฤทธ์ิเป็นกรด จึงท าให้ค่า pH ของน ้ าทะเลลดลง แหล่งก าเนิดของสาร
มลพิษเกิดจากธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย ์เช่น โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต ์โดยผลกระทบ
ของมลพิษทางอากาศน้ีจะส่งผลต่อเยื่อบุต่างๆ ระบบทางเดินหายใจผิดปกติ ส่ิงก่อสร้างเกิดการสึก
กร่อน นอกจากน้ีไอระเหยของสารอินทรียย์งัส่งผลกระทบต่อสุขภาพของส่ิงมีชีวิตทั้งทางตรงและ
ทางออ้มไดอี้กดว้ย  
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ค าถามท้ายบทที ่5 

สารมลพษิในบรรยากาศและอาคาร 

 

5.1  จงอธิบายสารพิษท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศแบบอยูก่บัท่ีและเคล่ือนท่ีได ้

5.2  จงอธิบายสารมลพิษทางอากาศท่ีส่งผลต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง 

5.3  จงอธิบายแหล่งก าเนิดชนิด/ประเภทของมลพิษทางอากาศภายในอาคาร/ส่ิงปลูกสร้างท่ี
ส่งผลต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

5.4  จงอธิบายแหล่งก าเนิดชนิด/ประเภทของมลพิษทางอากาศภายในบรรยากาศทัว่ไปท่ีส่งผล
ต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

การตรวจวดัและเกบ็ตวัอย่างมลสารในอากาศ 

 

1.  เน้ือหาประจ าบทที ่6 การตรวจวดัและเกบ็ตัวอย่างมลสารในอากาศ 

1.  การเก็บตวัอยา่งอากาศในบริเวณสถานท่ีท างาน (workplace air sampling) 

2.  การเก็บตวัอย่างอากาศจากบรรยากาศรอบๆ สถานประกอบกิจการ/โรงงานอุตสาหกรรม 
หรือจากบรรยากาศบริเวณชุมชนติดกับสถานประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรม (ambient air 

sampling)  

3.  การเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องหรือช่องเปิดท่ีระบายอากาศออกจากสถานประกอบ
กิจการ/โรงงานอุตสาหกรรม (stack air sampling) 

 

2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือผูเ้รียนศึกษาบทเรียนน้ีแลว้สามารถ 

1.  อธิบายและเขา้ใจการเก็บตวัอยา่งอากาศในบริเวณสถานท่ีท างาน (workplace air sampling 

2.  อธิบายและเข้าใจการเก็บตัวอย่างอากาศจากบรรยากาศรอบๆ สถานประกอบกิจการ/ 
โรงงานอุตสาหกรรมหรือจากบรรยากาศบริเวณชุมชนติดกบัสถานประกอบการ/ โรงงานอุตสาหกรรม 
(ambient air sampling)  

3.  อธิบายและเข้าใจการเก็บตวัอย่างอากาศจากปล่องหรือช่องเปิดท่ีระบายอากาศออกจาก
สถานประกอบกิจการ/โรงงานอุตสาหกรรม (stack air sampling) 

 

3.  วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1.  บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

 2.  ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 3.  ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

 4.  ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 
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 5.  ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

 6.  ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

4.  ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนวชิามลพิษทางอากาศ 

 2.  ส่ือการสอน Power point 

 

5.  การวดัผลและการประเมนิ 

 1.  ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

 2.  ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

 3.  ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่6 

การตรวจวดัและเกบ็ตวัอย่างมลสารในอากาศ 

 

  โดยการเก็บตวัอยา่งอากาศในต่ละแหล่ง มีวตัถุประสงคข์องการเก็บตวัอยา่งอากาศท่ีแตกต่าง
กนัออกไป และมีมาตรฐานวิธีการเก็บตวัอย่าง การใช้อุปกรณ์/เคร่ืองมือในการเก็บตวัอย่าง รวมถึงมี
กฎหมายหรือมาตรฐานท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบแตกต่างกนัออกไปดว้ยโดยสรุปได ้3 แบบ ไดแ้ก่  

1.  การเก็บตวัอยา่งอากาศในบริเวณสถานท่ีท างาน (workplace air sampling)  

2.  การเก็บตวัอย่างอากาศจากบรรยากาศรอบๆ สถานประกอบกิจการ/โรงงานอุตสาหกรรม 
หรือจากบรรยากาศบริเวณชุมชนติดกับสถานประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรม (ambient air 

sampling)  

3.  การเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องหรือช่องเปิดท่ีระบายอากาศออกจากสถานประกอบ
กิจการ/โรงงานอุตสาหกรรม (stack air sampling) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

6.1  การเกบ็ตัวอย่างอากาศในบริเวณสถานที่ท างาน (workplace air sampling) 

       หลกัของการเก็บตวัอยา่งอากาศในบริเวณสถานท่ีท างาน คือ เพื่อประเมินการสัมผสัมลพิษ
อากาศของผูป้ฏิบติังาน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัและเฝ้าระวงั ป้องกนัปัญหาสุขภาพอนามยัท่ีอาจเกิด
ข้ึนกบัตวัผูป้ฏิบติังาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  การก าหนดค่ามาตรฐานสารเคมีในบรรยากาศของสถานท่ีท างานหรือในการท างาน 
โดยในประกาศฉบับน้ี ก าหนดค่ามาตรฐานสารเคมีในบรรยากาศของการท างานโดยสัมพนัธ์กับ
ระยะเวลาท่ีท างานในท่ีท่ีสารเคมีฟุ้งกระจายและจดัแบ่งออกเป็น 4 ตาราง คือ 

         ตารางหมายเลข 1 จะก าหนดว่า ตลอดระยะเวลาท างานปกติ (คือ 8 ชั่วโมงต่อวนั) 
ปริมาณสารเคมีท่ีฟุ้งกระจายในบรรยากาศของการท างานโดยเฉล่ีย จะเกินกว่าท่ีก าหนดไวใ้นตาราง
ดังกล่าวไม่ได้ ซ่ึงในตารางก าหนดสารเคมีให้ทั้ งส้ิน 72 ชนิด ตวัอย่างเช่น สารอลัดรินสามารถฟุ้ง
กระจายในบรรยากาศท่ีท างานเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมงได้ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศกเ์มตร 

         ส าหรับตารางหมายเลข 2 เป็นค่ามาตรฐานเคมีในการบรรยากาศของการท างานท่ีไม่วา่
เวลาใดของการท างานปกติ ห้ามมีค่าเกินเท่าท่ีก าหนดไวโ้ดยตารางก าหนดสารเคมีไวท้ั้งส้ิน 24 ชนิด 
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ตวัอยา่งเช่น บิวทิลอะไมด์ ในท่ีท างานไม่วา่เวลาใดๆ สามารถฟุ้งกระจายไดไ้ม่เกิน 5 ลา้นในลา้นส่วน
หรือ 15 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร เป็นตน้ 

         ส าหรับตารางหมายเลข 3 นั้น จะก าหนดค่ามาตรฐานสารเคมีเป็นค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย
ตลอดระยะเวลาท างานปกติและค่าความเขม้ขน้ในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ท างานไดซ่ึ้งในตารางก าหนด
สารเคมีไวท้ั้งส้ิน 21 ชนิด 

         ส่วนตารางหมายเลข 4 ก าหนดค่าปริมาณสารเคมีเป็นค่าเฉล่ียตลอดระยะเวลาท างาน
ปกติเช่นเดียวกนัตารางหมายเลขท่ี 1 เพียงแต่สารเคมีในตารางหมายเลข 4 น้ี จะอยูใ่นรูปฝุ่ นแร่ ซ่ึงใน
ตารางก าหนดสารเคมีในรูปฝุ่ นแร่ไว ้4 ชนิด ตวัอยา่งเช่น ฝุ่ นท่ีก่อให้เกิดความร าคาญชนิดฝุ่ นทุกขนาด 
(Total Dust) สามารถฟุ้งกระจายในบรรยากาศท่ีท างานเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานปกติ (8 ชม.) ได้
ไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฝุ่ นท่ีก่อให้เกิดความร าคาญชนิดฝุ่ นขนาดท่ีสามารถเขา้ถึงและ
สะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable Dust) สามารถฟุ้งกระจายในบรรยากาศท่ีท างานเฉล่ียตลอด
ระยะเวลาการท างานปกติ (8 ชม.) ไดไ้ม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร เป็นตน้ 

             2.  ก าหนดให้มีการด าเนินงานเพื่อความปลอดภยัและการปรับปรุงแก้ไข ถ้าสภาพการใช้
สารเคมีอาจเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชห้รือผูอ้ยูใ่กลเ้คียง (เช่น ลูกจา้งแผนกอ่ืน แต่มีพื้นท่ีท างานติดกนั เป็น
ตน้) นายจา้งตอ้งจดัห้องหรืออาคารส าหรับการใชส้ารเคมีไวโ้ดยเฉพาะและกรณีผลการตรวจวดัปริมาณ
สารเคมี พบวา่มีสารเคมีฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศของการท างานเกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นตารางหมายเลข 
1-4 กฎหมายได้ก าหนดขั้นตอนของการปรับปรุงหรือแก้ไข โดยขั้นตอนแรกนายจา้งตอ้งหาทางลด
ความเขม้ขน้ของสารเคมีลงมาไม่ให้เกินกว่าท่ีก าหนด (แสดงว่าตอ้งหาทางลดท่ีแหล่งก าเนิดสารเคมี
หรือบริเวณทางผา่นของสารเคมี) หากไม่สามารถท าได ้จึงจะมาถึงขั้นตอนจดัให้ลูกจา้งสวมใส่อุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล คือ ฝุ่ น ละออง ฟูม แก๊สหรือไอเคมี ตอ้งสวมใส่ท่ีกรองอากาศหรือ
เคร่ืองช่วยหายใจท่ีเหมาะสมสารเคมีในรูปของของเหลวท่ีเป็นพิษ ตอ้งสวมใส่ถุงมือยาง รองเทา้พื้นยาง
หุม้แขง็ กะบงัหนา้ชนิดใสและท่ีกนัสารเคมีกระเด็นถูกร่างกาย สารเคมีในรูปของแขง็ท่ีเป็นพิษตอ้งสวม
ใส่ถุงมือยางและรองเทา้พื้นยางหุ้มส้น ทั้งน้ีกฎหมายไดก้ าหนดมาตรฐานของอุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคลไวด้ว้ย เช่น ถุงมือยางตอ้งท าดว้ยยางหรือวตัถุอ่ืนท่ีคลา้ยกนั มีความยาวหุ้มถึงขอ้มือ 
มีลกัษณะใชส้วมกบัน้ิวมือไดทุ้กน้ิว มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย สามารถกนัน ้าและสารเคมีได ้ท่ีกรอง
อากาศส าหรับใช้ครอบจมูกและปากกันฝุ่ นแร่ ต้องสามารลดปริมาณฝุ่ นแร่ไม่ให้เกินกว่าท่ีก าหนด
กฎหมาย เป็นตน้ 
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 3.  ก าหนดให้แจ้งข้อมูลเคมีภัณฑ์ตามแบบ สอ.1 ต่อราชการภายใน 7 วนั (แบบ สอ.1 คือ 
Material Safety Data Sheet ; MSDS) และกรณีมีการใช้สารเคมีอนัตรายเกินกว่าท่ีก าหนดตอ้งท าการ
ประเมินการก่ออนัตรายตามแบบ สอ.2 อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง รวมทั้งก าหนดให้สถานท่ีท างานของลูกจา้ง
ต้องมีปริมาณสารเคมีอันตรายในบรรยากาศการท างานไม่เกินกว่าท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายความ
ปลอดภยัเก่ียวกบัภาวะแวดลอ้ม (สารเคมี) โดยตอ้งท าการวดัปริมาณความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย
ในบรรยากาศท่ีท างานและสถานท่ีเก็บอยา่งชา้ท่ีสุดตอ้งไม่เกิน 6 เดือนต่อคร้ังและรายงานผลตามแบบ 
สอ. 3 ถา้ผลการตรวจวดัพบวา่เกินค่ามาตรฐาน ตอ้งดูแลหรือปรับปรุงแกไ้ขไม่ใหเ้กิน 

         4.  ก าหนดให้สถานท่ีท างานของลูกจ้างซ่ึงเก่ียวข้องกับสารเคมีอนัตรายต้องถูกสุขลักษณะ
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีระบบป้องกันและก าจดั
สารเคมีอนัตรายและตอ้งจดัท่ีช าระลา้งสารเคมีอนัตรายดว้ย 

5.  ก าหนดใหมี้การอบรมลูกจา้งท่ีท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย 

            6.  ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจา้งท่ีท างานกบัสารเคมีอนัตราย โดยให้รายงานผลการ
ตรวจตามแบบ สอ. 4 และเก็บผลการตรวจสุขภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และพร้อมให้เจา้หน้าท่ี
ตรวจได ้หากพบความผดิปกติตอ้งจดัการใหลู้กจา้งไดรั้บการรักษาพยาบาลทนัที 

           7.  ก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจดัอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ รองเทา้หุ้ม
แข็ง กะบงัหน้า เป็นตน้ ท่ีท าจากวสัดุท่ีมีคุณสมบติัสามารถป้องกนัอนัตรายได้ และถ้าลูกจา้งไม่ใช้
หรือไม่สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล ให้นายจา้งสั่งหยุดการท างานจนกวา่จะไดใ้ช้
หรือสวมใส่ 

8.  ก าหนดมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น สารเคมีอนัตรายร่ัวไหล ฟุ้งกระจาย เกิดอคัคีภยั/
ระเบิด อนัอาจท าให้ลูกจา้งประสบอนัตราย เจ็บป่วยหรือตายอย่างเฉียบพลนั ตอ้งให้ลูกจา้งทุกคนท่ี
ท างานบริเวณนั้นหรือบริเวณใกลเ้คียงหยดุงานทนัทีและออกไปใหพ้น้รัศมีท่ีอาจไดรั้บอนัตราย 

ในทางวชิาการแลว้ตอ้งเขา้ใจวา่หวัใจหลกัหรือวตัถุประสงคห์ลกัของการเก็บตวัอยา่งอากาศใน
บริเวณสถานท่ีท างาน คือ เพื่อประเมินการสัมผสัมลพิษอากาศของผูป้ฏิบติังาน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยั
และเฝ้าระวงั ป้องกนัปัญหาสุขภาพอนามยัท่ีอาจเกิดข้ึนกบัตวัผูป้ฏิบติังานหรือลูกจา้ง ดงันั้นจึงเป็น
หน้าท่ีของผูรั้บผิดชอบตอ้งพิจารณาถึงความจ าเป็นในการเก็บตวัอยา่งอากาศในบริเวณสถานท่ีท างาน
โดยใช้ปัจจยัอ่ืนๆ เขา้ร่วมด้วย เช่น ความเป็นอนัตรายของสารเคมี จ  านวนผูส้ัมผสั มาตรการท่ีมีอยู ่
ความพร้อมของสถานประกอบกิจการ ความพร้อมของหน่วยงานท่ีเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
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อากาศ  เป็นตน้ นอกจากน้ีตอ้งเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีกฎหมายก าหนดเป็นเพียงมาตรฐานขั้นต ่าท่ีก าหนดให้ตอ้ง
ปฏิบติัเท่านั้น 

หน่วยงานต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการเก็บตวัอย่างและการวิเคราะห์ตวัอย่างอากาศใน
บริเวณสถานท่ีท างาน ค่ามาตรฐานอากาศในบริเวณสถานท่ีท างานจากข้อจ ากัดบางประการของ
กฎหมายประเทศไทย ดงัท่ียกตวัอยา่งขา้งตน้  จ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัหน่วยงาน
ของต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บตวัอยา่งและการวิเคราะห์ตวัอยา่งอากาศในบริเวณสถานท่ีท างาน 
รวมทั้งมีการก าหนดค่ามาตรฐานอากาศในบริเวณสถานท่ีท างาน เพื่อเป็นแหล่งในการคน้ควา้ความรู้
เพิ่มเติม 

 

6.1.1  ตวัอยา่งเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ในการเก็บตวัอยา่งอากาศในสถานท่ีท างาน 

                  ในการเก็บตวัอย่างอากาศในสถานท่ีท างานจ าเป็นตอ้งทราบมาตรฐานและวิธีใน
การเก็บและวเิคราะห์ตวัอยา่งอากาศ ดงันั้น ก่อนท าการเก็บตวัอยา่งอากาศจึงจ าเป็นตอ้งทราบชนิดหรือ
ช่ือของสารเคมีท่ีแพร่กระจายในบรรยากาศการท างานท่ีเราต้องการเก็บตวัอย่าง เพื่อตรวจสอบหา
มาตรฐานวธีิในการเก็บตวัอยา่ง ตลอดจนจดัเตรียมเคร่ืองมือ/ อุปกรณ์ใหถู้กตอ้งตามมาตรฐาน 

  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บตวัอย่างฝุ่ นรวม (Total Dust) ดังแสดงในภาพท่ี 6-1 และเคร่ืองมือ/ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บตวัอย่างฝุ่ นท่ีสามารถเขา้ไปในระบบทางเดินหายใจส่วนปลายได ้(Respirable 

Dust) ดงัแสดงในภาพท่ี 6-2 อยา่งไรก็ตามเห็นไดว้่าในการเก็บตวัอยา่งมีเคร่ืองมือหลกั คือ เคร่ืองเก็บ
ตวัอย่างอากาศชนิดติดตวับุคคล (Personal Air Sampling Pump) หรือคือป๊ัมดูดหรือเก็บตวัอยา่งอากาศ
ขนาดเล็กท่ีสามารถพกติดตวัผูป้ฏิบติังานได ้แต่ส่วนท่ีแตกต่างคือ อุปกรณ์ประกอบในการเก็บตวัอยา่ง 
ซ่ึงข้ึนอยู่ชนิดและประเภทของมลพิษหรือสารเคมีท่ีตอ้งการเก็บตวัอย่าง  ทั้งน้ีในการเก็บตวัอย่างใน
สถานท่ีท างานสามารถท าได ้2 รูปแบบ คือ อาจเก็บตวัอย่างแบบติดตวับุคคล (Personal Sampling) ดงั
แสดงในภาพท่ี 6-3 หรืออาจเก็บตวัอยา่งแบบพื้นท่ี(Area Sampling) โดยการติดตั้งเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ไว้
กบัขาตั้งกลอ้ง 
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 ภาพที ่6-1  เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งฝุ่ นรวม (Total Dust) 

                        ทีม่า: http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/book543/sanitation.html  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6-2  เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งฝุ่ นท่ีสามารถเขา้ไปในระบบทางเดินหายใจส่วน 

                  ปลายได ้(Respirable Dust) 

 ทีม่า: http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/book543/sanitation.html  

 

  

 

 

 

 

 

                  ภาพที ่6-3  การเก็บตวัอยา่งแบบติดตวับุคคล (Personal Sampling) 

ทีม่า: http://www.swtestingltd.co.uk/airsampling.html 

http://www.swtestingltd.co.uk/airsampling.html
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6.1.2  การตรวจวดัความเขม้ขน้ของอนุภาคมลพิษชนิดฟูม 

           การตรวจวดัปริมาณความเข้มข้นของอนุภาคจากการเช่ือมหรือฟูมจากการเช่ือม    
โดยทั่วไปสามารถใช้วิธีการเช่นเดียวกับการตรวจวดัปริมาณความเข้มข้นของอนุภาคท่ีใช้วิธีการ
วิเคราะห์โดยการชัง่น ้ าหนกั (Gravimetric analysis method) และใช้เทคนิคการเก็บตวัอย่างท่ีตวับุคคล 
(Personal sampling) โดยอากาศท่ีมีฟูมจากการเช่ือมจะถูกดูดโดยป๊ัมเก็บตวัอย่างอากาศ  ผ่านตลบัตวั
กรองท่ีติดท่ีบริเวณปกคอเส้ือหรือหัวไหล่ของคนงานท่ีใกลก้บัหน้ากากเช่ือม   โดยด าเนินการจดัเก็บ
ตวัอยา่งอากาศตลอดช่วงเวลาท างานหรือบางช่วงของระยะเวลาท างาน     จากนั้นจะน าตลบัตวักรองไป
ท าการวเิคราะห์โดยการชัง่น ้าหนกัและวเิคราะห์หาสารประกอบเพื่อเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานต่อไป 

 

6.1.2.1  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งอากาศฟูมจากงานเช่ือม 

                                เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บตวัอย่างอากาศจากงานเช่ือม เพื่อ
ประเมินอนัตรายจากฟูมจากงานเช่ือมนั้น จะใช้เคร่ืองมือเช่นเดียวกนักบัการเก็บตวัอย่างอนุภาคอ่ืนๆ  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   1) ป้ัมเก็บตวัอยา่งอากาศชนิดติดตวับุคคล (Personal Sampling Pump)   

โดยตั้งอตัราการดูดอากาศประมาณ 1.5 L/min แต่ตอ้งไม่เกิน 2 L/min ทั้งน้ีป๊ัมเก็บตวัอยา่งอากาศน้ี
จะตอ้งไดรั้บการปรับเทียบมาตรฐานหรือสอบเปรียบมาตรฐาน (Calibration) จากอุปกรณ์ชุดปรับ
เปรียบมาตรฐาน 

 

  
ภาพที ่6-4  ตวัอยา่งป๊ัมเก็บตวัอยา่งอากาศชนิดติดตวับุคคล 

ทีม่า: http://www.industrysearch.com.au/skc-universal-air-sampling-pumps/p/60476 

 

2) อุปกรณ์ชุดปรับเทียบมาตรฐาน (Calibator) ซ่ึงอาจเป็นชุด Manual buret 

bubBe meter หรือ Electronic bubBe meter   

 

http://www.industrysearch.com.au/skc-universal-air-sampling-pumps/p/60476
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                ภาพที ่6-5  ชุดปรับเทียบมาตรฐาน แบบ Manual Buret Bub Be Meter 

                              ทีม่า: http://www.skcinc.com/catalog/index.php 

 

 

             ภาพที ่6-6  ชุดปรับเทียบมาตรฐานแบบ Electronic BubBe meter 

ทีม่า: http://www.brandtinst.com/bios/drycal_defender/drycal_defender.html 

 

3) ตลับใส่ตัวกรอง (Cassette Filter Holder) พร้อมทั้ งตัวกรองชนิด Mixed 

cellulose ester (MCE) ท่ี มี  pole size เท่ ากับ  0.8 ไมครอน  ทั้ ง น้ีตลับใส่ตัวกรองเป็นชนิดขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 37 mm.  แต่สามารถใช้ชนิดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 25 mm. แทนได้หากไม่สามารถใส่ไว้
ดา้นในของหนา้กากเช่ือมของคนงานไดแ้ละตอ้งระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดการอุดตนัของอนุภาคบนตวักรอง
ในระหวา่งการเก็บตวัอยา่งอากาศ ตวักรองท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งอากาศจะตอ้งชัง่น ้าหนกัก่อนการเก็บ
ตวัอยา่ง (Pre-Weight) 
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ภาพที ่6-7  ตลบัใส่ตวักรองขนาด 37 mm  และตวักรองชนิด MCE 0.8 ไมครอน 

            ทีม่า: http://www.sensidyne.com/air-sampling-equipment/sampling-media-accessories/ 

 

 

                        ภาพที ่6-8  ตลบัใส่ตวักรองชนิด 25 mm และตวักรองชนิด MCE 

                        ทีม่า: http://www.sensidyne.com/air-sampling-equipment/sampling-media-accessories/ 

 

(1) การสอบเทียบเคร่ืองมือ (Calibration) 

                               การสอบเทียบเคร่ืองมือ คือการปรับเคร่ืองมือให้สามารถอ่านค่าไดต้รงตาม
มาตรฐาน ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในการตรวจวดัทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ท าให้เกิดความมัน่ใจได้
วา่เคร่ืองมือท่ีใชน้ั้น อ่านค่าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การสอบเทียบเคร่ืองมือสามารถด าเนินการไดด้งัน้ี 

                                    (2) การสอบเทียบเคร่ืองมือโดยวธีิ Electronic BubBe Meter Method 

                               อุปกรณ์ Electronic BubBe Meter เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถวดัอตัราการไหล
ของอากาศไดอ้ยา่งแม่นย  า โดยสามารถบนัทึกผลการตรวจวดัและค านวณค่าเฉล่ียอตัราการดูดอากาศ
ของป๊ัมเก็บตวัอยา่งอากาศได ้การสอบเทียบเคร่ืองมือดว้ยอุปกรณ์ดงักล่าวมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. เดินเคร่ืองป๊ัมเก็บตวัอย่างอากาศอย่างน้อย 5 นาที การท าการปรับเทียบ  
เพื่อตรวจสอบระดบัแรงดนัไฟฟ้าของป๊ัมเก็บตวัอย่างอากาศประกอบอุปกรณ์ชุดเก็บตวัอย่างอากาศ 
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ตลับยึดตัวกรอง สายยางน าอากาศ เข้ากับชุด Electronic BubBe Meter ระมัดระวงัจุดเช่ือมต่อต่างๆ 
ไม่ใหมี้รูร่ัว 

1.1  ใชน้ ้าสบู่สัมผสักบัปากกระบอกแกว้ท่ีเป็น Flow cell หลายๆ คร้ัง 

1.2  เดินเคร่ืองป๊ัมเก็บตวัอยา่งอากาศ ปรับค่า Rotameter เพื่อใหไ้ดช่้วง
ของอตัราการดูดท่ีตอ้งการ 

1.3 กดปุ่มท่ีเคร่ือง Electronics BubBe Meter   ฟองสบู่จะลอยข้ึนและ
เคร่ืองจะจบัเวลาและค านวณค่า 
 

(3) อตัราการดูดอากาศให ้  
    1.  ท าซ ้ าหลายๆ คร้ัง จนกวา่จะไดค้่าท่ีแตกต่างกนัไม่เกิน 2 %    หากจ าเป็น

ใหป้รับค่า Rotameter ในขณะท่ีป๊ัมก าลงัเดิน 

ข้อควรระวงัในการใช้ Electronic BubBe Method 

1.1  หา้มใชส้ารเคมีใดๆ กบักระบอก Flow cell และตวัเคร่ือง  ใหใ้ช้
เฉพาะน ้าสบู่เท่านั้น 

1.2 หา้มใชก้บัเคร่ืองป๊ัมท่ีมีแรงดูดอากาศมากกวา่ 25 น้ิวน ้า 

1.3 ไม่ควรประจุแบตเตอร่ีนานเกิน 16 ชัว่โมง 

1.4  ไม่ควรเสียบปลัก๊ไฟคา้งไวเ้ม่ือไม่ไดใ้ชง้าน เพราะอาจท าให้
แบตเตอร่ีของเคร่ืองเส่ือม 

1.5  ไม่ควรทิ้งกระบอก Flow cell ท่ีเป้ือนน ้าสบู่ไวเ้ป็นเวลานานๆ ควรท า
ความสะอาดเม่ือไม่ไดใ้ชง้าน 

        ภาพที ่ 6-9  การประกอบชุดเก็บตวัอยา่งอากาศกบัอุปกรณ์ในการสอบเทียบเคร่ืองมือ 

     ทีม่า: https://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_ii/otm_ii_1.html 
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6.1.2.2  การสอบเทียบเคร่ืองมือโดยใชว้ธีิ Manual Buret BubBe Method 

                         อุปกรณ์ Manual Buret BubBe Method เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบเทียบ
เคร่ืองมืออตัราการดูดอากาศของเคร่ืองเก็บตวัอยา่งอากาศส่วนบุคคล ควรท าการสอบเทียบเคร่ืองมือ
ก่อนและหลงัการใชง้านเคร่ืองเก็บตวัอยา่งอากาศในแต่ละวนั 

1.   เดินเคร่ืองป๊ัมเก็บตวัอยา่งอากาศก่อนอยา่งนอ้ย 5 นาที  เพื่อตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้า 

2. ประกอบชุดตลบัยึดตวักรองพร้อมตวักรองเขา้กบัชุดเคร่ืองเก็บตวัอยา่งอากาศ  ระมดัระวงั
จุดเช่ือมต่อไม่ใหเ้กิดการร่ัวไหลของอากาศ 

3. ท าใหภ้ายในหลอดแกว้ Buret เปียกใหท้ัว่ดว้ยน ้าสบู่  เพื่อมิใหมี้ความตา้นทานภาย 

หลอดแกว้ 

4. เดินเคร่ืองป๊ัมเก็บตวัอยา่งอากาศ ปรับตั้งค่า Rota meter โดยประมาณค่า Flow rate ตามท่ี 

ตอ้งการ  

5. จุ่มปากกระบอกแกว้ Buret ดว้ยน ้าสบู่ท่ีบรรจุอยูใ่น Beaker เพื่อใหก้ระบอกแกว้ Buret  

ดูดฟองสบู่ 
6. จุ่มปากกระบอกแกว้ Buret ในน ้าสบู่ 2-3 คร้ังเพื่อใหไ้ดฟ้องสบู่ท่ีสมบูรณ์ 

7.   สังเกตการเคล่ือนท่ีของฟองสบู่ และจบัเวลาเม่ือฟองสบู่ผา่นขีดท่ีระดบั 0 ml และ 1000  

ml หากฟองสบู่แตกก่อนท่ีจะเคล่ือนท่ีถึงจุดสุดทา้ย  ให้เร่ิมท าใหม่  และให้ด าเนินการซ ้ าอยา่ง
นอ้ย 3 คร้ังเพื่อค านวณหาค่าเฉล่ียเวลา 

8. ท าการปรับระดบั Rota meter และท าการสอบเทียบเคร่ืองมือใหม่  โดยปรับ Rota meter  

ใหสู้งกวา่-ต ่ากวา่ จุดเดิม 1 ระดบั 

9. ค านวณหาอตัราการไหลของอากาศท่ีค่า Rota meter แต่ละระดบัโดยใชสู้ตร 

 

 

 

 

 

10.   น าค่าอตัราการไหลของอากาศท่ีระดบัค่า Rota meter แต่ละระดบัมาท ากราฟปรับความ 

ถูกตอ้งของโรตามิเตอร์ (Calibration Curve) โดยใหแ้กน x เป็นค่า Rota meter และ แกน y เป็นค่าอตัรา
การไหลของอากาศ 

อตัราการไหลของอากาศ  =                     ปริมาตรอากาศ 1 ลิตร 

                 ระยะเวลาเฉล่ียท่ีฟองสบู่เคล่ือนท่ีจากขีด 0-ขีด 1000 ml 
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 6.1.2.3  ขั้นตอนทัว่ไปในการเก็บตวัอย่างอากาศเพื่อประเมินอนัตรายจากอนุภาค
จากการเช่ือม 

                   คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า คล่ืนวิทยุ มักจะมีผลต่ออุปกรณ์ในการเก็บตวัอย่าง
อากาศ  ดงันั้นจึงตอ้งระมดัระวงัอุปกรณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า คล่ีนวิทยุ เช่น วิทยุส่ือสาร 
อุปกรณ์บังคับท่ีใช้คล่ืนวิทยุ เป็นต้น  กรณี ท่ีจ าเป็นต้องเก็บตัวอย่างอากาศในสภาพท่ีมีคล่ืน
แม่ เหล็กไฟฟ้า คล่ืนวิทยุ ต้องเลือกอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างอากาศท่ีสามารถป้องกันคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า คล่ืนวทิยไุด ้เพื่อมิใหเ้กิดการท างานท่ีผดิปกติ 

1. ขั้นตอนเตรียมการ 

                        ส ารวจพื้นท่ี บริเวณท่ีจะท าการเก็บตวัอยา่งอากาศ  เตรียมอุปกรณ์และ
สอบเทียบอุปกรณ์ (Calibration) เตรียมตลบัตวักรองและอุปกรณ์อ่ืนๆ 

2. ขั้นตอนคัดเลือกคนงาน 

                                                 สุ่มคดัเลือกคนงาน ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการเก็บตวัอยา่ง ตกลงร่วมกนั
คนงานถึงเร่ืองสถานท่ีและเวลาในการติดตั้ง/ถอดอุปกรณ์เก็บตวัอยา่งอากาศ เน้นย  ้าถึงความส าคญัใน
การห้ามถอดอุปกรณ์เก็บตวัอยา่งก่อนเวลา แต่หากมีความจ าเป็นตอ้งแจง้ให้หัวหนา้งานหรือเจา้หน้าท่ี
ความปลอดภยัทราบก่อน 

3. ขั้นตอนเร่ิมเกบ็ตัวอย่าง 

           1) ติดตั้งอุปกรณ์เก็บตวัอย่างอากาศท่ีตวัคนงานโดยพิจารณาว่าไม่กีด
ขวาง หรือก่อใหเ้กิดปัญหาในการท างาน    
                        2) เดินเคร่ืองป๊ัมเก็บตวัอยา่งอากาศ อยา่งนอ้ย 5 นาที แลว้ปิดป๊ัม 

                       3) ติดตั้งตลับตวักรองท่ีปกคอเส้ือของคนงานหรือบริเวณท่ีใกล้จมูก 
ปากของคนงาน    กรณีท่ีคนงานสวมใส่หนา้กากเช่ือมป้องกนัใบหนา้ (Helmet) ตอ้งใส่ตลบัตวักรองเขา้
ไปภายในหนา้กากเช่ือม ช่องอากาศเขา้ (inlet) ของตลบัตวักรองจะตอ้งคว  ่าลงในแนวด่ิงเพื่อป้องกนัการ
ปนเป้ือน 

 4) เดินเคร่ืองป๊ัมเก็บตวัอย่างอากาศเพื่อเร่ิมต้นเก็บตวัอย่างอากาศ จด
เวลาเร่ิมตน้ 

           5) สังเกตการท างานของป๊ัมเก็บตวัอยา่งอากาศภายหลงัการเดินเคร่ืองไป
ระยะหน่ึง  เพื่อใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองท างานไดอ้ยา่งปกติ 
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6) จดขอ้มูลเบ้ืองตน้ของการเก็บตวัอยา่งตามแบบฟอร์มการเก็บตวัอยา่ง
อากาศ (ตามตวัอยา่ง) 

4.  ขั้นตอนเฝ้าสังเกต 

                        1) สังเกตการท างานของป๊ัมเก็บตวัอย่างอากาศทุก 2 ชั่วโมง อาจเพิ่ม
ความถ่ีไดถ้า้มีความเป็นไปไดว้า่ตลบัตวักรองอาจจะตนั เน่ืองจากมีปริมาณของอนุภาคเป็นจ านวนมาก 
สังเกตการท างานของอุปกรณ์ว่ายงัอยูใ่นสภาพปกติ สายยางไม่ไดถู้กบีบหรือรัด พิจารณาลกัษณะการ
ยดึติดของอนุภาคบนตวักรองวา่มีลกัษณะสมดุลหรือไม่ หากมีอนุภาคขนาดใหญ่เขา้ไปในตลบัตวักรอง  
ใหจ้ดบนัทึกขอ้มูลไว ้

 2) เฝ้าสังเกตการท างานของคนงานเป็นระยะๆ ตลอดวนัท างาน เพื่อให้
แน่ใจวา่ลกัษณะการท างานของคนงานเป็นไปตามปกติประจ าวนัหรือมีกิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรม
ปกติท่ีมีผลต่อการสัมผสักบัอนุภาค ถอดอุปกรณ์เก็บตวัอยา่งอากาศออกจากคนงานทนัทีท่ีคนงานมีการ
หยุดพกัหรือออกนอกบริเวณท่ีท างานท่ีไม่ตอ้งสัมผสักบัอนุภาคท่ีเป็นมลพิษ เช่น การหยุดพกักลางวนั
หรือการเขา้ไปในบริเวณท่ีไม่มีการปนเป้ือนของมลพิษทางอากาศและติดตั้งอุปกรณ์เก็บตวัอยา่งอากาศ
ต่อเน่ืองภายหลงัจากคนงานเขา้ท างานในสถานท่ีท่ีมีการปนเป้ือน 

 3) ถ่ายภาพ (หากท าได)้ หรือจดรายละเอียดต่างๆ ท่ีพบเห็นในสถานท่ี
ท างานท่ีมีการปนเป้ือนของมลพิษทางอากาศ ลกัษณะและขั้นตอนการท างานของคนงาน  ตลอดจน
ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อใชใ้นการควบคุมทางดา้นวศิวกรรม 

 4) การเตรียมตวัอย่าง Banks การเก็บตวัอย่างทุกๆ 20 ตวัอย่างอากาศท่ี
ท าการเก็บควรมีตวัอย่าง Blank อย่างน้อย 1 ตวัอย่าง โดยตวัอย่าง Banks จะเป็นตลบักรองกระดาษ
เช่นเดียวกันท่ีใช้ในการเก็บตวัอย่างอากาศและมีการด าเนินการเช่นเดียวกบัการเก็บตวัอย่างอากาศ    
เพียงแต่ไม่มีการเดินเคร่ืองป๊ัมดูดอากาศเท่านั้น 

 5.  ขั้นตอนเกบ็เคร่ืองมือ 

                         1) ก่อนถอดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศออกจากคนงาน ถ้าป๊ัมเก็บ
ตวัอยา่งอากาศมี Rota meter ให้ท าการตรวจสอบอตัราการดูดอากาศของป๊ัมเก็บตวัอยา่งอากาศ   แน่ใจ
วา่ลูกบอลใน Rota meter ยงัคงเตน้อยู ่ณ ต าแหน่งท่ีท าการปรับเปรียบ (calibrate) หากลูกบอลไม่ไดอ้ยู่
ในต าแหน่งท่ีปรับเปรียบ ใหอ่้านค่าและจดบนัทึกไว ้

 2) ปิดป๊ัมเก็บตวัอยา่งอากาศและจดเวลาปิดเคร่ือง 
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 3) ถอดตลบัตวักรองออกจากป๊ัม ใชจุ้กพลาสติกติดท่ีช่องอากาศเขา้-ออก     
ใชเ้ทปพนัตลบัยึดตวักรองโดยให้ปิดจุกพลาสติกท่ีปิดช่องดูดอากาศเขา้-ออก (Inlet-Outlet) ดงัภาพท่ี 6-

10 

                     4) เตรียมจดัส่งตลบัตวักรองเพื่อการวเิคราะห์ผลต่อไป   
 5) ท าการปรับเปรียบป๊ัมดูดอากาศใหม่ภายหลังจากการเก็บตัวอย่าง
อากาศ (ก่อนการประจุไฟฟ้าใหม่) 

   

ภาพที ่6-10  แสดงการพนัเทปตลบัยดึตวักรองโดยปิดช่องดูดอากาศเขา้ออก 

                  ทีม่า: http://www.sensidyne.com/air-sampling-equipment/sampling-media-accessories/ 

 

ภาพที ่ 6-11  ตวัอยา่งแบบบนัทึกการเก็บตวัอยา่งอากาศอนุภาคมลพิษชนิดฟูมเช่ือม 
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 6.1.2.4  ระยะเวลาในการเก็บตวัอยา่ง (Sampling duration) 

                                              การพิจารณาก าหนด ระยะเวลาในการเก็บตวัอย่างและอตัราการไหลของ
อากาศให้เหมาะสม แต่เน่ืองจากอตัราการไหลของอากาศถูกจ ากัดด้วยคุณสมบัติบางประการของ
อุปกรณ์และวิธีการเก็บตวัอยา่ง (NIOSH # 7400 เสนอแนะให้ใชอ้ตัราการไหลของอากาศระหวา่ง 0.5-

16 ลิตร/นาที) ฉะนั้นระยะเวลาในการเก็บตวัอย่างอากาศจึงเป็นปัจจยัท่ีผูเ้ก็บตวัอย่างจะตอ้งก าหนด    
โดยพิจารณาจากปัจจยัต่อไปน้ี 

1) ความเขม้ขน้โดยประมาณของแอสเบสตอสในอากาศ ถา้ความเขม้ขน้สูง 

การเก็บตัวอย่างควรใช้เวลาสั้ นและถ้าความเข้มข้นต ่ าระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างต้องนานข้ึน     

อยา่งไรก็ตามปริมาณของอนุภาคชนิดอ่ืนท่ีฟุ้งกระจายในอากาศปะปนกบัแอสเบสตอสเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
พิจารณาดว้ย กล่าวคือ หากมีอนุภาคชนิดอ่ืนในปริมาณมาก การเก็บตวัอยา่งนานอนุภาคเหล่านั้นอาจ
รบกวนหรือบดบงัเส้นใย  ท าให้นบัเส้นใยไดล้ าบากและผิดพลาดไดง่้าย ฉะนั้นจึงควรลดระยะเวลาใน
การเก็บตวัอยา่งลงและเก็บตวัอยา่ง ณ จุดนั้นในเวลาเดียวกนัมากกวา่หน่ึงตวัอยา่ง โดยอาจใชร้ะยะเวลา
ในการเก็บของแต่ละตวัอยา่งไม่เท่ากนั ซ่ึงท าใหอ้ยา่งนอ้ยท่ีสุดมีหน่ึงตวัอยา่งท่ีเหมาะสมส าหรับการนบั
เส้นใย 

2) ค่ามาตรฐานหรือค่าขีดจ ากัดการสัมผสัสาร เช่น TLV ของมลพิษนั้น 

TLV = Threshold Limit Value คือค่าความเขม้ขน้ของมลพิษซ่ึงเช่ือวา่ผูป้ฏิบติังานส่วนมากหรือทั้งหมด
สามารถสัมผสัหรือหายใจเอาอากาศท่ีมีมลพิษในความเขม้ขน้ระดบัน้ีเขา้ไปตลอดเวลาการท างาน 8 

ชัว่โมง วนัแลว้วนัเล่า โดยปราศจากผลกระทบต่อสุขภาพท่ีดีของคนงาน ถา้วตัถุประสงคข์องการเก็บ
ตวัอย่างอากาศคือ เพื่อเปรียบเทียบค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีในอากาศกบัค่ามาตรฐานส าหรับการ
สัมผสัในช่วงสั้ นๆ  (Short Term Exposure Limit Values: STEL) การเก็บตัวอย่างในระยะเวลาสั้ นๆ 

หรือ Grab sampling จะเป็นวธีิท่ีเหมาะสมในการหาระดบัความเขม้ขน้สูงสุดของมลพิษหรือหากท าการ
ตรวจวดัเพื่อเปรียบเทียบกบัค่าขีดจ ากดัเฉล่ีย (TLV-TWA) อาจจะตอ้งเก็บตวัอย่างเป็นเวลา  8  ชัว่โมง
หรือตลอดเวลาการท างาน ฉะนั้นระยะเวลาในการเก็บตวัอย่างอากาศจึงอาจแปรผนัได ้อยา่งไรก็ตาม
ระยะเวลาในการเก็บตวัอยา่งอากาศควรสะทอ้นระยะเวลาการท างานของผูป้ฏิบติังานดว้ย 

3) ความไวของวิธีการวิเคราะห์ (Sensitivity) ความไวน้ีสามารถอธิบายได้
จากปริมาณท่ีน้อยท่ีสุดของมลพิษท่ีวิธีวิเคราะห์หรือเคร่ืองมือวิเคราะห์สามารถตรวจพบและบอก
ปริมาณได ้  NIOSH # 7400 ไดเ้สนอแนะให้มีความเขม้ขน้ของเส้นใยบนตวักรอง  100-1300  เส้นใย/

มม.2  ซ่ึงจากการศึกษาวจิยัพบวา่ท่ีระดบัความเขม้ขน้ดงักล่าวน้ีการนบัเส้นใยมีความแม่นย  าสูงสุด 
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นอกจากน้ี NIOSH # 7400 ไดเ้สนอแนะการค านวณหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บตวัอยา่ง 
โดยใชสู้ตรต่อไปน้ี 

 
 T (นาที)   =   [(AC)(E)]/[(Q)(L) 103 ] 
 

เม่ือ  AC  =  พื้นท่ีของตวักรอง = 385 มม.2  ( ตวักรอง = 25 มม.) 

E    =   ความหนาแน่นของเส้นใยต่อพื้นท่ีตวักรอง 1 มม.2  ซ่ึงควรจะอยูใ่นช่วง 100-1,300 

เส้นใย/มม.2 

Q   =  อตัราการไหลของอากาศผา่นป๊ัมดูดอากาศ  (ลิตร/นาที) 

L   = 1/2  ของค่ามาตรฐาน  (เส้นใย/ลบ.ซม)  เช่น ถา้ค่ามาตรฐาน    = 1  เส้นใย/ลบ.ซม.   

ค่า L = 0.5 เส้นใย/ลบ.ซม.)                 

 

ตัวอย่างการค านวนระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการเกบ็ตัวอย่างอากาศ 

  AC = 385 มม.2 

   E  = 700 เส้นใย/มม.2  (ก าหนดโดยประมาณโดยดูจากสภาพแวดลอ้มหรือลกัษณะงาน) 

   Q  = 1 ลิตร/นาที 

    L  = 1 เส้นใย/ลบ.ซม. (เม่ือค่ามาตรฐาน = 2 เส้นใย/ลบ.ซม.) 

ดงันั้น  
                 

T     =    385 x 700     
                         1 x1 x 1000 

  T     =    270  

 

ฉะนั้นระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บตวัอยา่งอากาศน้ี คือ 270 นาที 

 

6.1.2.5  วธีิการเก็บตวัอยา่งอากาศ    
                                ต่อป๊ัมดูดอากาศเขา้กบัสายยางและอุปกรณ์เก็บตวัอยา่ง แกะกระดาษกาวท่ี

ยึดฝาตลบัตวักรองและ Conductive extension cowl ออก เปิดฝาตลบัตวักรองออกทนัทีก่อนเปิดป๊ัมดูด
อากาศเพื่อเก็บตวัอยา่ง เม่ือส้ินสุดการเก็บตวัอยา่งปิดเคร่ืองอากาศ ปิดฝาตลบัตวักรองและจุกปิดทั้งสอง
ดา้น จดบนัทึกเวลาการเก็บตวัอยา่งและเก็บอุปกรณ์เก็บตวัอยา่งอากาศไวใ้นกล่องส าหรับขนส่งไปยงั
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หอ้งปฏิบติัการเพื่อวเิคราะห์ กล่องดงักล่าวตอ้งไม่มีส่วนประกอบท่ีเป็นโฟม ซ่ึงอาจเหน่ียวน าให้เส้นใย
เกิดประจุไดแ้ละเกิดการเคล่ือนยา้ยหรือเกาะติดกบัตลบัยดึตวักรอง 

   

  

อุปกรณ์ที่ประกอบเข้าด้วยกัน 

พร้อมใช้งาน   

เป ดฝาอุปกรณ์ในขณะเก็บตัวอย่าง   

 
 

ภาพที ่6-12  ชุดอุปกรณ์เก็บตวัอยา่งอากาศ 

                                                ทีม่า: ปราโมช เช่ียวชาญ, 2559 

 

6.2  การเกบ็ตัวอย่างอากาศจากบรรยากาศ ( ambient air sampling) 

       มลพิษอากาศส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ี
นั้ นๆ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศในพื้นท่ีเส่ียงนั้ น เพื่อให้ทราบถึง
สถานการณ์มลพิษท่ีแน่นอน ซ่ึงมลพิษอากาศท่ีส าคญัและเป็นปัญหาท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองและ
ควนัด า ส าหรับเขม่าและเถ้าพบปัญหาน้อยกว่า แหล่งก าเนิดปัญหาด้านฝุ่ นละอองท่ีส าคัญ คือ 
ยานพาหนะจากการจราจรในเมือง โรงงานอุตสาหกรรม ดงันั้นในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนดงักล่าว
ตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และถูกตอ้งตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้ไดข้้อมูลท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและให้ผลจาก
การวเิคราะห์เป็นท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงจะน าไปสู่กระบวนการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งต่อไป 

6.2.1  หลกัการเกบ็ตัวอย่างฝุ่นละออง 

 (1) ตอ้งรู้วตัถุประสงค์ในการตรวจวดัและการตรวจวดันั้นตอ้งตอบวตัถุประสงค์
หรือปัญหาได ้ ในการตรวจสอบฝุ่ นละอองท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพนั้น  มีการเก็บตวัอยา่งฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 10 ไมครอน (PM 10) และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 
ไมครอน (TSP) ซ่ึงเป็นตวัอยา่งในการตรวจวดัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษอากาศ  เป็นตน้ 
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 (2) ตรวจสอบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 (3) การวเิคราะห์หาแหล่งก าเนิดมลพิษ 

6.2.2  การเลือกจุดตรวจวดั 

                   ในการเลือกจุดตรวจวัดฝุ่ นละออง ควรจะมีข้อมูลท่ีสามารถบ่งบอกสภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม การกระจายตวัของฝุ่ นละอองและทิศทาง  ซ่ึงจะท าให้รู้แหล่งก าเนิดฝุ่ นละอองท่ีถูกตอ้ง
และเหมาะสม ดงันั้นจุดตรวจวดัท่ีเหมาะสมจะตอ้งพิจารณาจากขอ้มูลหลายๆ ดา้นอยา่งเหมาะสมดงัน้ี 

(1) บรรลุวตัถุวตัถุประสงค์ของการตรวจวดั เช่น ตอ้งเป็นการตดัสินใจเลือกพื้นท่ี
เป้าหมายท่ีเหมาะสมต่อการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน 

 (2) แหล่งก าเนิดและการปล่อยฝุ่ นละออง การรวบรวมข้อมูลของการปล่อยฝุ่ น
ละอองเป็นส่ิงส าคญัอนัดบัแรกในการคดัเลือกจุดติดตั้งเคร่ืองมือส าหรับเก็บตวัอยา่ง 

 (3) อุตุนิยมวิทยาและภูมิประเทศ ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิประเทศและ
ทิศทางลมมีอิทธิพลต่อการกระจายตวัของฝุ่ นละออง 

 (4) ขอ้มูลอ่ืนๆ อาจเก่ียวขอ้ง เช่น พื้นท่ีท่ีประชากรไดรั้บผลกระทบ การกระจายตวั
ของฝุ่ นละออง ฤดูกาลหรือช่วงเวลาท่ีประชาชนไดรั้บผลกระทบ 

6.2.3  หลกัการติดตั้งสถานีเกบ็ตัวอย่างฝุ่นละออง 

                   เม่ือเลือกจุดตรวจวดัฝุ่ นละอองได้แล้ว จะต้องท าการพิจารณาพื้นท่ีท่ีจะติดตั้ ง
เคร่ืองมือส าหรับเก็บตวัอยา่งฝุ่ นละออง เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นตวัแทนอากาศในพื้นท่ีท่ีตอ้งการ มีหลกั
ส าคญัท่ีจะตอ้งพิจารณาดงัน้ี 

 (1) การไหลเวียนของอากาศจุดท่ีเก็บฝุ่ นละอองจะตอ้งมีการไหลของอากาศท่ีดี ไม่
ควรมีส่ิงก่อสร้างท่ีมีผลต่อความเร็วและทิศทางลม เช่น ตึก ระเบียงและตน้ไม ้บริเวณโดยรอบไม่มีส่ิง
กีดขวางท่ีสูงกวา่จุดเก็บตวัอยา่ง และบดบงัในช่วงประมาณ 20 เมตร 
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 (2) ความสูงของจุดเก็บตวัอยา่ง ควรมีความสูงจากพื้นดินบริเวณจุดเก็บท่ีเหมาะสม
คืออยูใ่นช่วง  1.5-4  เมตร ส าหรับความสูงระดบัท่ีคนหายใจไดแ้ก่ระดบัความสูง 1.5  เมตร   

 (3) เป็นจุดท่ีอยูใ่ตทิ้ศทางลมของแหล่งก าเนิด 

6.2.4  หลกัเกณฑ์การตรวจวดัฝุ่นละออง 

                                ในหัวขอ้น้ีจะกล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีใชต้รวจวดัฝุ่ นละอองขนาดเล็กเท่านั้น คือ เคร่ือง
เก็บตวัอยา่งฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน  10 ไมครอน  (High  Volume  Air  Sampler)  โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 (1) ระยะเวลาในการเก็บตวัอยา่ง ตอ้งท าการเก็บ 24  ชัว่โมงต่อตวัอยา่ง แต่บางคร้ัง
ด้วยขอ้ผิดพลาดบางประการท าให้ระยะเวลาเก็บตวัอย่างไม่ครบหรือเกิน 24  ชั่วโมง ในกรณีมีการ
คลาดเคล่ือนของเวลาไป ตวัอย่างฝุ่ นละอองท่ีถือว่าเป็นตวัแทนได้ต้องมีเวลาคลาดเคล่ือนไม่เกิน 2 
ชัว่โมง (24 ±2  ชัว่โมง)  ถา้คลาดเคล่ือนมากกวา่น้ีไม่สามารถใชไ้ด ้

 (2) วิธีการเก็บตวัอยา่งและการวิเคราะห์ฝุ่ นละออง การเก็บตวัอยา่งฝุ่ นละอองขนาด
ไม่เกิน  10 ไมครอน  ให้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 พ.ศ. 
2538 โดยวิธีกราวิเมตริก (Gravimetric  High Volume  Method) ซ่ึงเก็บตัวอย่างโดยดูดตัวอย่างฝุ่ น
ละอองในอากาศซ่ึงมีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ให้ตกลงบนกระดาษกรองชนิด glass fiber แล้วน า
กระดาษกรองท่ีมีฝุ่ นอยูน่ั้น ไปชัง่น ้าหนกัและค านวณหาความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองในอากาศ 

 6.3 การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนด้านเขม่าและเถ้า 

                  1) ปัญหาและแหล่งก าเนิด 

             เขม่าและเถา้เป็นมลพิษอากาศท่ีเราสามารถมองเห็นได ้ (Visible  Emission) เขม่าเป็น
อนุภาคท่ีเกิดจากการรวมตวัของอนุภาคเล็กๆ ของคาร์บอนท่ีเกิดจากการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ของวสัดุท่ี
ประกอบดว้ยสารพวกคาร์บอนและสารพวกทาร์ (Tar) อยูด่ว้ย ส่วนเถา้เป็นส่ิงท่ีเหลือจากการเผาไหมท่ี้
ไม่สมบูรณ์และแร่ธาตุต่างๆ ปัญหาเร่ืองร้องเรียนดา้นเขม่าและเถา้ เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีขาด
การควบคุมป้องกนัท่ีดี เช่น โรงสีขา้วท่ีใช้หมอ้ไอน ้ าโดยใชแ้กลบเป็นเช้ือเพลิงหรือเตาเผาศพรุ่นเก่าท่ี
ใชฟื้นเป็นเช้ือเพลิงหรือเตาเผามูลฝอย เป็นตน้  
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 2) การตรวจวดัเขม่าและเถา้ 

                          ในการตรวจวดัปัญหาเร่ืองร้องเรียนจากเขม่าและเถา้นั้น ไม่มีเคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์
ท่ีใช้ตรวจวดัและยงัไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานในประเทศไทย ดงันั้นเม่ือเกิดเร่ืองร้องเรียนในดา้นน้ี 
จึงใชว้ิธีทางกายภาพในการตรวจวดั โดยการใช้สายตาดูขอ้เท็จจริงประกอบหลกัฐานภาพถ่ายและการ
สอบถามขอ้มูลจากประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบหรืออาศยัอยู่บริเวณใกลเ้คียงกบัแหล่งก าเนิดมลพิษ
นั้นๆ เพื่อให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน เจา้พนักงานสาธารณสุข เจา้พนักงานควบคุมมลพิษหรือพนักงาน
เจา้หน้าท่ี ใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพิจารณาใช้กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  พระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ตามสาเหตุแหล่งท่ีมาของปัญหาเร่ืองเขม่าและเถา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ต่อไป ซ่ึงมีแนวทางในการใชห้ลกัวชิาการและพระราชบญัญติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 (1) ตรวจสอบสถานประกอบการนั้ นๆ  ว่า เข้าข่ ายโรงงาน อุตสาหกรรมตาม
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535  หรือไม่  และเขา้ข่ายโรงงานอุตสาหกรรมประเภทใด เพื่อท่ีจะได้
พิจารณาใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไดถู้กตอ้งต่อไป 

 (2) คน้หาแหล่งท่ีมาของสาเหตุท่ีท าให้เกิดเขม่าและเถ้า เพื่อท่ีจะได้ใช้หลักการด้าน
วชิาการในการพิจารณาแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด 

 (3) ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้ง เช่น โรงสีไฟแห่ง
หน่ึงปล่อยควนัด าออกมาในปริมาณท่ีมาก ท าให้เกิดเขม่าและเถ้าปลิวไปตกบา้นเรือนประชาชน เจา้
พนกังานควบคุมมลพิษตอ้งท าการตรวจวดัเขม่าควนัโดยวิธีริงเกิลมานน์ พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
เก่ียวกับความสมบูรณ์ของเคร่ืองดักฝุ่ นละอองหรือสเปรย์พ่นน ้ าท่ีดักเขม่าและเถ้าและใช้อ านาจ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในการออกค าสั่งให้สถานประกอบการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดงักล่าวหรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาใชข้อ้บญัญติั
ของทอ้งถ่ินหรือพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  หมวด 5 เร่ืองเหตุร าคาญตามมาตรา 25 
ออกค าสั่งให้ผูป้ระกอบการปรับปรุงโรงงานหรือกระบวนการผลิต เพื่อระงบัเร่ืองร้องเรียนดงักล่าว 
เป็นตน้ 
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 6.4  การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนด้านควนัด า   

        1) ปัญหาและแหล่งก าเนิด 

                          มลพิษอากาศท่ีเราสามารถมองเห็นได ้(Visible  Emission) จะลดความสามารถในการ
มองเห็นผา่นกลุ่มมลพิษ (Visible  Reducer)  ท่ีส าคญัคือ ควนั (Smoke) ซ่ึงเป็นอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กมาก  
เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกคาร์บอนและสารท่ีลุกไหมไ้ดช้นิดอ่ืนๆ ควนัซ่ึง
เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์  ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจนและพวก
สารประกอบอินทรียท่ี์ระเหยได ้ดงันั้นหากความสามารถในการมองผ่านกลุ่มควนันั้นยิ่งน้อยลงหรือ
ความทึบแสงของกลุ่มควนันั้นยิง่มากข้ึน นัน่หมายความวา่สารมลพิษในกลุ่มควนันั้นมีปริมาณมากข้ึน   

 แหล่งก าเนิดปัญหาดา้นควนัด าท่ีส าคญั คือ ยานพาหนะจากการจราจรในเขตเมืองและ
โรงงานอุตสาหกรรม แต่ปัญหาเร่ืองร้องเรียนจากควนัด าส่วนใหญ่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
โรงสีขา้วท่ีใชห้มอ้ไอน ้าโดยใชแ้กลบเป็นเช้ือเพลิง เตาเผาศพและเตาเผามูลฝอยเป็นตน้ 

 2) การตรวจวดัค่าความทึบแสงของเขม่าควนั 

                  ในการตรวจวดัควนัด าจากปัญหาเร่ืองร้องเรียน อาศยัหลกัการตรวจวดัค่าความทึบ
แสง (Opacity) ซ่ึงหมายถึงระดบัในการขวางกั้นการมองเห็นพื้นหลงัเม่ือมองผา่นกลุ่มควนั มีหน่วยเป็น
ร้อยละ ปัจจุบนัใช้แผนภูมิเขม่าควนัของริงเกิลมานน์ (Ringelmann  Chart) ซ่ึงจดัท าโดยกรมควบคุม
มลพิษ ใชใ้นการตรวจวดัค่าความทึบแสงของเขม่าควนัจากปล่องระบายอากาศเสีย 

 3)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าความทึบแสงของกลุ่มควนั ไดแ้ก่ 

 (1) ขนาด สี ความหนาแน่นและการสะทอ้นแสงของอนุภาคในกลุ่มควนั 

     (2) สีพื้นหลงัของกลุ่มควนั 

       (3) ระยะห่างและความสูงของปล่อง 

 (4) สภาพแสงสวา่งและมุมของดวงอาทิตย ์

  (5) ระยะทางเดินของแสง  
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 4) เทคนิคการอ่านความทึบแสงของเขม่าควนั 

  (1) ต าแหน่งของผูต้รวจวดัความทึบแสงของเขม่าควนั ให้ดวงอาทิตยอ์ยู่ด้านหลงั
ของผูต้รวจวดัในมุม 140 องศา ระหวา่งเส้นแสดงต าแหน่งดวงอาทิตยแ์ละต าแหน่งของผูต้รวจวดั และผู ้
ตรวจวดัตอ้งอยูทิ่ศท่ีตั้งฉากกบัการเคล่ือนท่ีของกลุ่มควนั 

  (2) ต าแหน่งอ่านค่าความทึบแสงของกลุ่มควนั ไม่ควรอ่านกลุ่มควนัในต าแหน่งท่ี
มองเห็นกลุ่มควนัจากปล่องมากกวา่ 1 ปล่องซอ้นกนั 

                                      กรณีปล่องมีลกัษณะเป็นหน้าตดัส่ีเหล่ียม ควรอ่านกลุ่มควนัตั้งฉากกบัดา้นยาว
ของหนา้ตดัปล่อง 

  กรณีกลุ่มควนัไม่มีการควบแน่นของไอน ้ า  ให้อ่านกลุ่มควนัท่ีมีค่าความทึบแสง
มากท่ีสุด  (จุดท่ีกลุ่มควนัมีขนาดไม่เกินขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของปล่อง หรือปากปล่องนัน่เอง)  หาก
กลุ่มควนัมีลกัษณะตลบซอ้นกนั  ใหอ่้านตรงจุดท่ีไม่มีการซอ้นกนั 

 (3) ถ่ายรูปกลุ่มควนัก่อนและหลงัการตรวจวดั เพื่อใชป้ระกอบการรายงานผล 

 (4) ให้มองกลุ่มควนัและอ่านค่าทุกๆ 15 วินาที ไม่ควรมองกลุ่มควนัอย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา เพราะจะท าใหต้าเม่ือยลา้ 

 (5) เพื่อให้การอ่านค่าความทึบแสงมีความถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน ควรอ่านค่าจากกลุ่ม
ควนัโดยสีของกลุ่มควนัตดักบัฉากหลงัของกลุ่มควนั 

 (6) ให้อ่านค่าความทึบแสงจากกลุ่มควนั ณ จุดท่ีไม่มีการควบแน่นของไอน ้ า โดย
สังเกตจากกลุ่มไอน ้าจะหายไปอยา่งรวดเร็ว และกลุ่มเขม่าควนัจะลอยตวัอยูใ่นบรรยากาศนานกวา่ 

 6.5  การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนด้านก๊าซและไอระเหย 

        1) ปัญหาและแหล่งก าเนิด 

                          ปัจจุบนัเร่ืองร้องเรียนด้านก๊าซและไอระเหยเป็นส่วนหน่ึงของมลพิษอากาศท่ีส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน มลพิษประเภทน้ีจะฟุ้งกระจายอยูใ่นอากาศในสถานะ
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ก๊าซและไอและถูกพาแพร่กระจายออกไปโดยลม ในระหวา่งการเคล่ือนท่ีน้ีจะเปล่ียนคุณสมบติัไปได้
โดยกระบวนการทางเคมีและเม่ือเวลาผา่นไปอาจถูกก าจดัโดยการชะลา้งของน ้ าฝนและตกลงจบัเกาะ
บนพื้นดิน  น ้ าหรือพืช  กลายเป็นมลพิษทางน ้ าและอ่ืนๆ แหล่งก าเนิดปัญหาการร้องเรียนเก่ียวกบัก๊าซ
และไอระเหยท่ีส าคญัมาจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น แอมโมเนีย  จากโรงงานผลิตน ้าแขง็  การผลิตปุ๋ย  
ก๊าซสไตรีนจากโรงงานหลอมพลาสติกรีไซเคิลและคลอรีนจากโรงงานผลิตโซดาไฟ  เป็นตน้ 

 2) ขอ้ควรปฏิบติัเก่ียวกบัการเก็บตวัอยา่งก๊าซและไอระเหย 

 (1) จะตอ้งรู้จกัประเภทของอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศดา้นก๊าซและไอระเหยท่ีเกิด
จากกระบวนการผลิต 

 (2) ตรวจสอบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บตวัอยา่ง 

 (3) สามารถวิเคราะห์หาแหล่งก าเนิดก๊าซและไอระเหย รัศมีหรือขอบเขตการ
แพร่กระจายตวัของความเป็นพิษ หรือการท าลายหรือความรุนแรง 

                      (4) มีการป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลในระหวา่งการเก็บตวัอยา่ง 

 3) การเลือกบริเวณตรวจวดัก๊าซและไอระเหย 

             ในการเลือกบริเวณตรวจวดัก๊าซและไอระเหย ควรจะมีข้อมูลท่ีสามารถบ่งบอก
สภาพแวดลอ้ม  การกระจายตวัของก๊าซและไอระเหยและทิศทาง ค่าความเป็นพิษหรือบริเวณท่ีอาจเป็น
อนัตราย การเลือกจุดตรวจท่ีเหมาะสมจะท าให้ผูท่ี้ท  าการตรวจวดัมีความปลอดภยัมากยิ่งข้ึน ดงันั้นการ
เลือกจุดตรวจวดัจะตอ้งค านึงถึงขอ้มูลหลายๆ ดา้นอยา่งเหมาะสมดงัน้ี 

 (1) บรรลุวตัถุประสงค์ของการตรวจวดั เช่น ต้องเลือกพื้นท่ีเป้าหมายท่ีเหมาะสม  
สามารถตรวจวดัก๊าซและไอระเหยไดต้รงตามปัญหาเร่ืองร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน 

 (2) แหล่งก าเนิดและการปล่อยก๊าซและไอระเหย การรวบรวมขอ้มูลของการปล่อยก๊าซ
และไอระเหยจากแหล่งก าเนิด ควรพิจาณาทิศทางลมโดยควรเลือกบริเวณใตทิ้ศทางลมและบริเวณท่ีการ
กระจายตวัของก๊าซไปถึง ปัจจยัดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง ในการคดัเลือกจุดติดตั้งเคร่ืองมือส าหรับ
เก็บตวัอยา่ง 
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                          (3) ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีอาจมีความจ าเป็น เช่น พื้นท่ีท่ีประชากรได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรง หรือความ     

 4) หลกัการเลือกจุดตรวจวดัก๊าซและไอระเหย 

                เม่ือเลือกบริเวณตรวจวดัก๊าซและไอระเหยไดแ้ลว้ จะตอ้งท าการพิจารณาพื้นท่ีท่ีจะ
ติดตั้งเคร่ืองมือส าหรับเก็บตวัอยา่ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นตวัแทนอากาศในพื้นท่ีท่ีตอ้งการ มีหลกัส าคญั
ท่ีจะตอ้งพิจารณาดงัน้ี 

 (1) การไหลเวียนของอากาศ จุดท่ีเก็บก๊าซและไอระเหยจะตอ้งมีการไหลของอากาศท่ี
ดี ไม่ควรมีส่ิงก่อสร้างท่ีมีผลต่อความเร็วและทิศทางลม เช่น ตึก ระเบียงและตน้ไม ้เพราะอาจท าให้
ตรวจพบก๊าซและไอระเหยผิดพลาดได้  นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบไม่มีส่ิงกีดขวางท่ีสูงกว่าจุดเก็บ
ตวัอยา่ง  หรือบดบงัในช่วงประมาณ  20  เมตร 

 (2) ความสูงของจุดเก็บตวัอยา่ง ควรสูงจากพื้นดินบริเวณจุดเก็บตวัอยา่งระหวา่งความ
สูง  1.5-4  เมตร 

               (3) เป็นจุดท่ีอยูใ่ตทิ้ศทางลมของแหล่งก าเนิด 

 5)  หลกัเกณฑก์ารตรวจวดัก๊าซและไอระเหย 

               เคร่ืองมือท่ีใชต้รวจวดัก๊าซและไอระเหย ข้ึนอยูก่บัประเภทของก๊าซและไอระเหย และ
ประเภทของเคร่ืองมือท่ีใช้ในหน่วยงานแต่ละแห่ง เช่น Sampling Train หรือ Miran 1BX (Foxboro) 

เป็นต้น โดยตวัอย่างอากาศท่ีใช้เป็นตวัแทนได้มีระยะเวลาในการเก็บ 24  ชั่วโมงต่อตวัอย่าง  หรือ
คลาดเคล่ือนได ้2 ชัว่โมง หรือเก็บในระยะเวลา 22-26 ชัว่โมง 

 6.6  การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนด้านกลิน่เหม็น   

        1) ปัญหาและแหล่งก าเนิด 

             เร่ืองร้องเรียนดา้นกล่ินเหม็น อาจมีสาเหตุมาจากการท่ีสถานประกอบการหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม ขาดความตระหนกัอีกทั้งไม่เห็นความส าคญัของผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ
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ต่อประชาชน  ขาดการควบคุมป้องกนัท่ีดีและการไม่ปฏิบติัตามหลกัวิชาการท่ีถูกตอ้งอย่างสม ่าเสมอ
และจริงจงั  เช่น กล่ินเหม็นจากโรงงานผลิตขนมจีน กล่ินเหม็นของมูลสุกรจากฟาร์มสุกร กล่ินเหม็น
ของก๊าซสไตรีนหรือจากการหลอมพลาสติกรีไซเคิล เป็นตน้ 

 2) การตรวจวดักล่ินเหมน็ 

             ในการตรวจวดัปัญหาเร่ืองร้องเรียนจากกล่ินเหมน็นั้น ไม่มีเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ใชต้รวจวดัและยงัไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานในประเทศไทย  ดงันั้นเม่ือเกิดเร่ืองร้องเรียนในดา้นน้ีจึง
ใช้วิธีทางกายภาพในการตรวจวดั โดยการดมกล่ินในบริเวณโรงงานท่ีถูกร้องเรียนและนอกโรงงาน
บริเวณท่ีอาศยัของประชาชน  ควบคู่ไปกบัการสอบถามขอ้มูลจากประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากกล่ิน
เหม็นดงักล่าว  เพื่อให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน เจา้พนักงานสาธารณสุข เจา้พนักงานควบคุมมลพิษหรือ
พนกังานเจา้หน้าท่ี ใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพิจารณาใช้กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหา  
เช่น  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 5 เร่ือง เหตุร าคาญ  ตามมาตรา 25 และ 26  
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญติัโรงงาน 
พ.ศ. 2535  ตามสาเหตุแหล่งท่ีมาของปัญหาเร่ืองกล่ินแต่ละประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป ซ่ึงมีแนวทาง
ในการใชห้ลกัวชิาการและพระราชบญัญติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

 (1) ตรวจสอบสถานประกอบการนั้ นๆ  ว่า เข้าข่ ายโรงงาน อุตสาหกรรมตาม
พระราชบญัญติัโรงงาน  พ.ศ. 2535  หรือไม่และเขา้ข่ายโรงงานอุตสาหกรรมประเภทใด เพื่อท่ีจะได้
พิจารณาใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไดถู้กตอ้งต่อไป 

 (2) คน้หาแหล่งท่ีมาของสาเหตุท่ีท าให้เกิดกล่ิน แหล่งก าเนิดกล่ินมีทั้งหมดก่ีแห่ง กล่ิน
มีลกัษณะความเหม็นแบบใด เช่น เหม็นแบบของเน่าเสียหรือกล่ินแบบสารเคมีหรือกล่ินเหม็นมากหรือ
นอ้ย เพื่อท่ีจะไดใ้ชห้ลกัการดา้นวชิาการในการพิจารณาแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุดและเหมาะสมต่อไป 

 (3) ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจเก่ียวข้อง เช่น โรงงาน
ประเภท ก  แห่งหน่ึงส่งกล่ินเหม็นรบกวนประชาชน จากการตรวจสอบโดยพนักงานเจา้หน้าท่ีจาก
ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั พบวา่ระบบบ าบดัน ้าเสียไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน า ท าให้ส่ง
กล่ินเหม็นและมีการระบายน ้ าทิ้งลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ ในกรณีน้ีนอกจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะออก
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ค าสั่งตามพระราชบญัญติัโรงงาน  พ.ศ. 2535 ใหส้ถานประกอบการปรับปรุงระบบบ าบดัน ้าเสีย  เพื่อให้
ได้มาตรฐานตามหลกัวิชาการแลว้ ยงัตอ้งมีการเก็บตวัอย่างน ้ าทิ้งจากโรงงานดงักล่าว เพื่อตรวจสอบ
ตามมาตรฐานคุณภาพน ้ าทิ้งอีกทางหน่ึงดว้ย เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการประกอบการพิจารณาออก
ค าสั่งท่ีถูกตอ้งและครอบคลุมทุกประเด็น ในขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

6.7  การตรวจวดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ  

       วธีิการตรวจวดัค่าซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั ใชว้ธีิการตรวจวดัตาม
วธีิการมาตรฐานและวธีิการเทียบเท่าซ่ึงก าหนดโดยองคก์รพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(US.EPA) ไดก้ าหนดวธีิการวดั SO2 โดยวธีิพาราโรซานิลีน (Pararosaniline) เป็นวธีิการมาตรฐานและ
วธีิยวู ีฟลูออเรสเซนซ์ (UV-Fluorescence) เป็นวธีิเทียบเท่า 

วธีิพาราโรซานิลีน 

หลกัการของวิธีพาราโรซานิลีน เป็นการวดัค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยการดูดตวัอย่าง
อ าก าศ ผ่ าน ส า รล ะ ล า ย โพ แ ท ส เซี ย ม เต ต ร้ าค ล อ โ รซั ล ไ ฟ โต เม อ คิ ว เร ท  (Potassium 

tetrachlorosulfitomercurate; TCM) ซ่ึงจะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนไดคลอโรซัลไฟโตเมอคิวเรท 
(Dichorosulfitomercurate complex) เม่ื อท าป ฏิ กิ ริยากันสารพาราโรซานิ ลีนและฟอร์มัล ดีไฮด ์
(Formaldehyde) จะเกิดเป็นสีของกรดพาราโรซานิลีน เมทธิล ซัลโฟนิค (Pararosaniline Methyl 

sulfonic Acid) และท าการวดัความสามารถในการดูดแสดงท่ีความยาวคล่ืน 548 นาโนเมตร 

วธีิยูว ีฟลูออเรสเซนซ์ 

วิธียูวี ฟลูออเรสเซนซ์ มีหลกัการวา่ SO2 เม่ือถูกกระตุน้โดยแสงอลัตราไวโอเลตจะมีพลงังาน
เพิ่มข้ึนในสภาพ excited state แล้วจะกลับสู่ ground state อย่างรวดเร็วพร้อมกับคายพลังงานแสง
ออกมาอีกช่วงความถ่ีหน่ึง แสงนั้นเรียกวา่ฟลูออเรสเซนซ์ แลว้จึงใช ้Photomultiplier tube ตรวจวดัและ
แปลงสัญญาณเป็นความเขม้ขน้ 

6.8  การวเิคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
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       วิธีการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีใช้กนัอยู่ในปัจจุบนัในประเทศต่างๆ 
และในประเทศไทย ใชว้ิธีการตรวจวดัตามวิธีการมาตรฐาน และวิธีการเทียบเท่าซ่ึงก าหนดโดยองคก์ร
พิทกัษ์ส่ิงแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา (US.EPA) ได้ก าหนดวิธีการวดั NO2 ด้วยระบบเคมีลู
มิเนสเซนส์  (Chemiluminescence) เป็นวิธีการมาตรฐานและวิธีการทางเคมีวิธีโซเดียม อาร์ซีไนต์ 
(Sodium - Arsenite) และวธีิ TGA - ANSA เป็นวธีิการเทียบเท่า 

หลกัการเคมีลูมิเนสเซนส์ 

      หลกัการเคมีลูมิเนสเซนส์ อาศยัให้เคร่ืองตรวจวดัออกไซด์ของไนโตรเจนรวม  (NOx) และ
ไนตริกออกไซด์ (NO) ก่อน แลว้จึงน าค่าทั้งสองมาหกัออกจากกนัก็จะไดค้่า NO2 ในขั้นแรกจะตรวจวดั 
NO ก่อน โดยอาศยัหลกัการท่ี NO ท าปฏิกิริยากบั O3 แลว้ให ้NO + O2 โดยท่ี NO2 ท่ีเกิดข้ึนส่วนหน่ึงจะ
อยู่ในรูป electronicically - excited state (NO*) และกลับสู่ ground state ทันทีพร้อมกับคายพลังงาน
แสง (photon) ออกมา พลังงานแสงท่ีออกมาน้ีจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณ NO ซ่ึงสามารถ
ตรวจวดัปริมาณไดโ้ดย photomultiplier tube ส าหรับการตรวจวดั NOx ก็ท าไดโ้ดยการเปล่ียนออกไซด์
ของไนโตรเจนตวัอ่ืนๆ ให้กลายเป็น NO แลว้วดัปริมาณ NO ทั้งหมด ซ่ึงจะมีค่าเท่ากบัค่าออกไซด์ของ
ไนโตรเจนทั้งหมด จากนั้นวงจรอิเล็คโทรนิคในเคร่ืองมือวดัก็จะค านวณค่า NO2 ไดโ้ดยน าค่า NOx หัก
ออกจากค่า NOx 

วธีิ Sodium Arsenite 

       การวิเคราะห์หาปริมาณของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยวิธี  Sodium Arsenite มี
หลกัการดงัน้ี เม่ือดูดตวัอยา่งอากาศท่ีตอ้งการตรวจวดั NO2 ผา่นเขา้มาในสารละลาย Sodium hydroxide 

กบั Sodium arsenite แลว้จะเกิดเป็น nitrite ion (NO2
- ) ข้ึน โดยปริมาณท่ีเกิดข้ึนน้ีสารมารถตรวจวดัได้

โดยวดัการดูดกลืนคล่ืนแสงท่ีความยาวคล่ืนแสง 540 นาโนเมตร หลกัจากไดท้  าปฏิกิริยากบั Phosphoric 

acid, Sulfanilamide และ N - (1 - napthyl) ethylene diamine dichydrochloride 

วธีิ TGA-ANSA 

       การวิเคราะห์หาปริมาณของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ดว้ยวิธี TGA-ANSA เป็นวิธีการ
ตรวจวดัก๊าซโดยใช้สารเคมี โดยการดูดอากาศผ่านสารละลาย Triethanolamine, Sodium metbisulfite 
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ก๊าซ NO2 จะท าปฏิกิริยากบัสารเคมีเกิด nitrate ion ซ่ึงสามารถตรวจวดัไดโ้ดยให ้ion ท าปฏิกิริยากบัสาร 
Sulfanilamide แ ล ะ  8 - Anilino - 1 - naphtalenesulfonic Acid Ammonium Salt (ANSA) เ กิ ด เป็ น
สารละลายท่ีมีสีและสามารถดูดกลืนคล่ืนแสงไดท่ี้ความยาวคล่ืน 550 นาโนเมตร  

6.9  วธีิการตรวจวดัความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

       วิธีการตรวจวดัความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันใน
ต่างประเทศและประเทศไทย ใช้วิธีการตรวจวดัตามมาตรฐานและวิธีการเทียบเท่าเป็นการวดัด้วย
เคร่ืองมือตรวจวดัอตัโนมติั (automatic) ไม่มีวิธี manual ก าหนดวิธีการวดัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์
(CO) โดยระบบเอนดีไออา (Non Dispersive Infrared Detection: NDIR) เป็นวธีิมาตรฐาน  

หลกัการ NDIR 

หลกัการท างานของเคร่ือง NDIR ใช้หลกัการท่ีวา่รังสีอินฟราเรด (Infared) จะถูกดูดกลืนดว้ย
สารต่างชนิดไม่เท่ากัน สารต่างชนิดกันจะดูดกลืนรังสีอินฟราเรดท่ีความยาวคล่ืนต่างกัน ดังเช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จะดูดกลืนรังสีอินฟราเรดท่ีความยาวคล่ืน 4 ถึง 4.5 ไมครอนและ
คาร์บอนมอนอกไซด์จะดูดกลืนรังสีอินฟราเรดท่ีความยาวคล่ืน 4.5 ถึง 5 ไมครอน การตรวจวดัจะท า
การดูดก๊าซท่ีต้องการวดัผ่านเข้าไปในหลอด ซ่ึงฉายแสง IR ตลอดเวลา ถ้าก๊าซมี CO อยู่ จะท าการ
ดูดกลืนรังสี IR ซ่ึงรังสี IR สุดทา้ยจะลดลงแปรตามปริมาณของ CO 

หลกัการท างานของระบบ NDIR 

วธีิการวเิคราะห์สารประกอบตะกัว่ในอนุภาคสารในบรรยากาศโดยวธีิ AA 

การตรวจวดัหาปริมาณสารในบรรยากาศตะกัว่ (Pb) มีเฉพาะวิธี manual มีทั้ งวิธีอา้งอิงและ
เทียบเท่า วธีิอา้งอิงมีหลกัการโดยเก็บอากาศผา่นแผน่กรองในเคร่ืองเก็บตวัอยา่ง High Volume เป็นเวลา 
24 ชัว่โมง แลว้น าแผ่นกรองท่ีเก็บฝุ่ นนั้นมาสกดัตะกัว่ออกโดยใชก้รด Nitric (หรือกรด Nitric ผสมกบั 
HCl) แลว้น าไปวิเคราะห์ความเขม้ขน้ตะกัว่ โดยวิธีเคร่ืองวดั Atomic Absorption Spectrometry โดยใช ้
Air-acetylene flame ท่ีความยาวคล่ืน 283.3 หรือ 217.0 ส่วนวิธีเทียบเท่านั้นก็ยงัใชฝุ้่ นจากเคร่ืองเก็บฝุ่ น
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ชนิด Hi-Vol เช่นเดิม แต่เคร่ืองวิเคราะห์อาจจะเป็น X-ray, Flameless Spectro หรืออ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวก้็
ได ้

 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

 

 

สารมลพษิ ค่าเฉลีย่ความเข้มข้นในเวลา ค่ามาตรฐาน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
1 ชม. ไม่เกิน 30 ppm. (34.2 มก./ลบ.ม.) 
8 ชม. ไม่เกิน 9 ppm. (10.26 มก./ลบ.ม) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 1 ชม. ไม่เกิน 0.17 ppm. (0.32 มก./ลบ.ม.) 
ก๊าซโอโซน (O3) 1 ชม. 0.10 ppm. (0.20 มก./ลบ.ม.) 

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 

1 ปี ไม่เกิน 0.04 ppm. (0.10 มก./ลบ.ม) 
24 ชม. ไม่เกิน 0.12 ppm.(0.30 มก./ลบ.ม) 
1 ชม. ไม่เกิน 0.3 ppm.(780 มคก./ลบ.ม) 

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

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม 

1 ปี ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 

1 ปี ไม่เกิน 0.10 มก./ลบ.ม.  
 

  หมายเหตุ 1. มาตรฐานค่าเฉล่ียระยะสั้น (1, 8 และ  24 ชม.) ก าหนดข้ึนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามยัอยา่งเฉียบพลนั (acute effect) 

   2. มาตรฐานค่าเฉล่ียระยะยาว (1 เดือน และ 1 ปี) ก าหนดข้ึนเพื่อป้องกนัผลกระทบยาว
หรือผลกระทบเร้ือรัง ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสุขภาพอนามยั (chronic effect 
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 มาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศในเวลา 1ชัว่โมง 
 

 

 

สารมลพษิ ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ในเวลา/พื้นท่ี ค่ามาตรฐาน 

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
(SO2) 

1 ชม./พื้นท่ีอ่ืน ไม่เกิน 0.30 ppm  (780 มคก./
ลบ.ม) 

   
  

ทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ 2558 

 

6.10  การเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องหรือช่องเปิดที่ระบายอากาศออกจากสถานประกอบ
กจิการ/โรงงานอุตสาหกรรม (stack air sampling) 

 

         หลักของการเก็บตวัอย่างอากาศจากปล่องหรือช่องเปิดท่ีระบายอากาศออกจากสถาน
ประกอบกิจการ/โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอากาศท่ีปล่อยออกจากสถาน
ประกอบกิจการ/โรงงานอุตสาหกรรมสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัและเฝ้าระวงั 
ป้องกนัปัญหาสุขภาพอนามยัท่ีอาจเกิดข้ึนกบัประชาชนท่ีอยู่ใกลเ้คียงโดยรอบสถานประกอบกิจการ/ 
โรงงานอุตสาหกรรม 

         การเก็บตวัอย่างอากาศจากปล่องหรือช่องเปิดท่ีระบายอากาศออกจากสถานประกอบ
กิจการ/ โรงงานอุตสาหกรรมจัดได้ว่าเป็นมาตรฐานควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
(Emission Standard) ดงันั้นหากเป็นผูท่ี้อยู่ในแวดวงเก่ียวกบัมลพิษส่ิงแวดล้อมจะคุน้เคยกบัการเก็บ
ตวัอยา่งประเภทน้ี 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ืองก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออก
จากโรงงาน พ.ศ. 2549 เน่ืองจากเป็นกฎหมายท่ีบงัคบัใชก้บัโรงงานทัว่ไป สรุปสาระส าคญัของประกาศ
กระทรวงฯ ดงักล่าว มี 5 ประเด็น  

1) การก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน  
2) การก าหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน ในกรณีท่ีโรงงานใช้

เช้ือเพลิงร่วมกนัตั้งแต่ 2 ประเภทข้ึนไป  
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3) การก าหนดวธีิการตรวจวดัค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน  
4) การรายงานผลการตรวจวดัค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ  
5) การบงัคบัใช้ส าหรับประเภทโรงงานใดๆ ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดสารเจือปนในอากาศท่ีไม่ได้

ก าหนดค่าไวเ้ป็นการเฉพาะ รายละเอียดสาระส าคญับางประเด็นเช่น  

1.  ก าหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานไว ้15 ชนิดของสารเจือปน
หรือ15 ชนิดของมลพิษ เช่น ค่าฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate) ส าหรับการผลิตทัว่ไปท่ีไม่มี
การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงตอ้งไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กรณีมีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงตอ้งไม่เกิน 
320 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าปริมาณตะกั่ว (Lead) ส าหรับการผลิตทั่วไปท่ีไม่มีการเผาไหม้
เช้ือเพลิงตอ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กรณีมีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงตอ้งไม่เกิน 24 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ค่าปริมาณคลอรีน (Chlorine) ส าหรับการผลิตทัว่ไปท่ีไม่มีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงตอ้ง
ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กรณีมีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงตอ้งไม่เกิน 24 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) ส าหรับการผลิตทัว่ไปท่ีไม่มีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง
ตอ้งไม่เกิน 870 ส่วนในลา้นส่วน กรณีมีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงตอ้งไม่เกิน 690 ส่วนในลา้นส่วน ค่ากรด
ก ามะถนั (Sulfuric acid) ส าหรับการผลิตทัว่ไปท่ีไม่มีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงตอ้งไม่เกิน 25 ส่วนในลา้น
ส่วน ค่าไซลีน (Xylene) ส าหรับการผลิตทัว่ไปท่ีไม่มีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงตอ้งไม่เกิน 200 ส่วนในลา้น
ส่วน เป็นตน้ 

2.  การก าหนดในกรณีโรงงานใช้เช้ือเพลิงร่วมกนัตั้งแต่ 2 ประเภทข้ึนไป อากาศท่ีระบายออก
จากโรงงาน ต้องมีค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศไม่เกินค่าท่ีก าหนดส าหรับเช้ือเพลิงประเภทท่ีมี
สัดส่วนการใชม้ากท่ีสุด 

3.  การก าหนดวิธีการตรวจวดัค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานใน
แต่ละชนิดของสารเจือปน โดยทัว่ไปให้ใชว้ธีิขององคก์ารพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
(United States Environmental Protection Agency; U.S. EPA) ก าหนดไวห้รือใช้วิธีตามมาตรฐานอ่ืนท่ี
เทียบเท่า ยกตัวอย่างเช่น การตรวจวดัค่าปริมาณฝุ่ นละอองให้ใช้วิธี Determination of Particulate 

Emissions from Stationary Sources ของ U.S. EPA เป็นตน้ 

4.  การก าหนดเร่ืองการรายงานผลการตรวจวดัค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ ในกรณีท่ี
ไม่มีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง ให้ค  านวณผลท่ีความดนั 1 บรรยากาศ หรือท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียสท่ีสภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสียสภาวะจริงในขณะ
ตรวจวดั ส าหรับในกรณีท่ีมีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง ถา้เป็นระบบปิดใหค้  านวณผลท่ีความดนั 1 บรรยากาศ 
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หรือท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ท่ีสภาวะแหง้ (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศ
ส่วนเกินในการเผาไหม ้(Excess Air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7 ส่วน
ระบบเปิดให้ค  านวณผลท่ีความดนั 1 บรรยากาศ หรือท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
ท่ีสภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิ เจนในอากาศเสีย ณ  สภาวะจริงขณะตรวจวัด 

 

ทั้งน้ีรายละเอียดของกฎหมายฉบบัเต็มและกฎหมายฉบบัอ่ืนๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ท่ี
เวบ็ไซตก์รมโรงงานอุตสาหกรรม  http:/ / www.diw.go.th  

ส าหรับกฎหมายล าดบัรองหรือกฎหมายลูกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บตวัอยา่งอากาศจากปล่องหรือ
ช่องเปิดท่ีระบายอากาศออกจากโรงงานอุตสาหกรรมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ เช่นเดียวกบัของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ กฎหมายมาตรฐานการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงงานโดยทัว่ไป และกฎหมายมาตรฐานการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน/สถาน
ประกอบกิจการเฉพาะบางประเภทหรือบางกรณี ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะกฎหมายมาตรฐานการ
ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานโดยทัว่ไปท่ีส าคญัมี 2 ฉบบั คือ 

1.  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เร่ืองก าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็น
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ (พ.ศ. 2549) 

2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เร่ืองก าหนดมาตรฐานการควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549) 

สาระส าคัญของประกาศฯ ฉบับแรก คือ การก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 
ส าหรับสาระส าคญัของประกาศฯ ฉบบัท่ี 2 คือ การก าหนดค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงค่ามาตรฐานของประกาศกระทรวงทรัพยฯ์ ฉบบัน้ี จะเหมือนกบัประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 
2549 

ส าหรับกฎหมายมาตรฐานการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน/ สถานประกอบการเฉพาะบาง
ประเภทหรือบางกรณี เป็นกฎหมายท่ีก าหนดเป็นการเฉพาะกับบางประเภทของโรงงาน/ สถาน
ประกอบการ เช่น โรงไฟฟ้า โรงปูนซิเมนต ์โรงงานเหล็ก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงโม่บดหรือยอ่ยหิน 
โรงสี ข้าว  คลังน ้ ามัน เช้ือ เพ ลิง กิ จการหลอมและต้มทองค า  เป็นต้น  ดังนั้ น จึงมีประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

http://www.diw.go.th/
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ส่ิงแวดลอ้มอยู่จ  านวนหลายฉบบั ในท่ีน้ีจะไม่ขอกล่าวถึง (รายละเอียดของกฎหมายทั้งหมดสามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมไดท่ี้เวบ็ไซตก์รมควบคุมมลพิษ http:/ / www.pcd.go.th ) 

สรุปประเด็นจากกฎหมายทั้ง 2 กระทรวงดังท่ีกล่าวข้างต้นท่ีเก่ียวข้องกับการเก็บตวัอย่าง
อากาศจากปล่องหรือช่องเปิดท่ีระบายอากาศออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ดงัน้ี 

ประเทศไทยมีการก าหนดให้สถานประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรมโดยทัว่ไป (ซ่ึงมิไดร้ะบุ
เป็นการเฉพาะและท่ีระบุเป็นการเฉพาะบางประเภทหรือบางกรณี) ตอ้งมีการเก็บตวัอยา่งอากาศ/ ตรวจ
ตรวจวดัปริมาณความเขม้ขน้ของสารปนเป้ือนหรือมลพิษจากปล่องหรือช่องเปิดท่ีระบายอากาศออก
จากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการก าหนดค่ามาตรฐานของสารปนเป้ือนหรือมลพิษจากปลายปล่อง
หรือช่องเปิดท่ีระบายอากาศออกจากโรงงานอุตสาหกรรมไวด้ว้ย 

นอกจากน้ียงัได้ก าหนดเร่ืองวิธีการเก็บตวัอย่างและ/หรือการตรวจวดัให้ใช้วิธีขององค์การ
พิทกัษ์ส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency; U.S. 

EPA) ก าหนดไวห้รือใชว้ธีิตามมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่า 

 

หน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดค่ามาตรฐานความ
เข้มข้นของสารปนเป้ือนหรือมลพิษจากปล่องหรือช่องเปิดที่ระบายอากาศออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  

จากกฎหมายประเทศไทยดงัท่ียกตวัอย่างขา้งตน้ ไดมี้การอา้งอิงหน่วยงานต่างประเทศ ดงันั้น
จึงจ าเป็นท่ีเราตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัหน่วยงานของต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการ
เก็บตวัอยา่งและการตรวจวดัค่ามาตรฐานความเขม้ขน้ของสารปนเป้ือนหรือมลพิษจากปล่องหรือช่อง
เปิดท่ีระบายอากาศออกจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแหล่งในการคน้ควา้ความรู้เพิ่มเติมท่ีส าคญั 
คือ United States Environmental Protection Agency; U.S. EPA เป็นองคก์รภายใตรั้ฐบาลกลางประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีหน้าท่ีโดยตรงในการบงัคบัใช้กฎหมายและดูแลงานเก่ียวกบัการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อสุขภาพของมนุษย ์ส าหรับส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเก็บตวัอยา่งอากาศเช่น วธีิการเก็บตวัอยา่ง 
และตรวจวดั รวมทั้งค่ามาตรฐานความเขม้ขน้ของสารปนเป้ือนหรือมลพิษจากปล่องหรือช่องเปิดท่ี
ระบายอากาศออกจากโรงงานอุตสาหกรรม (สามารถสืบคน้ความรู้เพิ่มเติมไดท่ี้ http:/ / www.epa.gov) 

 

ตัวอย่างเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ในการเกบ็ตัวอย่างอากาศจากปล่องของโรงงานอุตสาหกรรม 

http://www.pcd.go.th/
http://www.epa.gov/
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ในการเก็บตวัอยา่งอากาศจากปล่องของโรงงานมีหลกัการเบ้ืองตน้เช่นเดียวกบัการเก็บตวัอยา่ง
อากาศในสถานท่ีท างาน คือ จ าเป็นตอ้งทราบมาตรฐานและวิธีในการเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งอากาศ 
ดงันั้น ก่อนท าการเก็บตวัอยา่งอากาศ จึงจ าเป็นตอ้งทราบชนิดหรือประเภทของมลพิษท่ีเราตอ้งการเก็บ
ตวัอย่าง เพื่อตรวจสอบหามาตรฐานวิธีในการเก็บตวัอย่าง ตลอดจนจดัเตรียมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ให้
ถูกตอ้งตามมาตรฐาน เน่ืองจากรายละเอียดของการเก็บตวัอย่างอากาศมีเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เก็บตวัอยา่งค่อนขา้งมาก  ในท่ีน้ีจึงขอเสนอภาพตวัอยา่งเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งฝุ่ น
ละอองรวม (Total Suspended Particulate) ดังแสดงในภาพท่ี 6-13 จะเห็นได้ว่า เคร่ืองมือในการเก็บ
ตวัอยา่งอากาศมีขนาดใหญ่ข้ึน ชุดเก็บตวัอยา่งจะมีหวัเก็บตวัอยา่ง (probe nozzle) รวมทั้งท่อชกัตวัอยา่ง 
(probe liner) เพื่อท าการชกัตวัอยา่งจากปล่องของโรงงาน ทั้งน้ีการชกัตวัอยา่งตอ้งชกัดว้ยอตัราความเร็ว
เท่ากบัอตัราความเร็วของอากาศเสีย (Isokinetic sampling) ดว้ย 

 

 

ภาพที ่6-13  เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate)  

                    จากปล่องโรงงาน 

ทีม่า: http:/ /cleanairengineering.com/page.php?u=produit&idprod=235&lang=us,  

http:/ / www.esuppliersindia.com/ vayubodhan-upkaran-pvt-ltd-/ handy-stack-sampler-pr197334-sFP-

swf.html 

 

http://www.esuppliersindia.com/vayubodhan-upkaran-pvt-ltd-/handy-stack-
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บทสรุป 

 การตรวจวดัและการเก็บตัวอย่างมลสารในอากาศ จะมีอุปกรณ์และวิธีในการตรวจวดัท่ี
แตกต่างกนัของสารแต่ละชนิด โดยจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อม เพื่อให้การท างานไดอ้ย่างราบร่ืน
และไดต้วัอยา่งท่ีดีในการทดสอบ ซ่ึงจะตอ้งมีการก าหนดจุดเก็บตวัอยา่งท่ีคาดวา่น่าจะก่อให้เกิดมลพิษ 
โดยดูจากทิศทางลม ฤดูกาลและการกระจายตวัของมลสารในพื้นท่ีท่ีประชากรได้รับผลกระทบตาม
ช่วงเวลา ในการตรวจวัด เขม่ าและเถ้า การตรวจวัดก๊ าซซัล เฟอร์ไดออกไซด์  การตรวจวัด
คาร์บอนมอนอกไซด์ การตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จะมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูดู้แลใน
เร่ืองของการเก็บตวัอย่างมลสารในอากาศและการตรวจวดัจากแหล่งต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม 
เป็นตน้      
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ค าถามท้ายบทที ่6 

การตรวจวดัและเกบ็ตัวอย่างมลสารในอากาศ 

 

6.1  จงอธิบายขั้นตอนและวธีิการเก็บตวัอยา่งอากาศในบริเวณสถานท่ีท างาน (workplace air 

sampling)  
6.2  จงอธิบายขั้นตอนและวธีิการเก็บตวัอยา่งอากาศจากบรรยากาศรอบๆ สถานประกอบ

กิจการ/โรงงานอุตสาหกรรมหรือจากบรรยากาศบริเวณชุมชนติดกบัสถานประกอบการ/โรงงาน
อุตสาหกรรม (ambient air sampling)  

   6.3  จงอธิบายขั้นตอนและวธีิการเก็บตวัอยา่งอากาศจากปล่องหรือช่องเปิดท่ีระบายอากาศออก
จากสถานประกอบกิจการ/โรงงานอุตสาหกรรม (stack air sampling) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

ดชันีช้ีวดัผลกระทบต่อสุขภาพของมลพษิทางอากาศในประเทศไทย 

 

1.  เน้ือหาประจ าบทที ่7 ดัชนีช้ีวดัผลกระทบต่อสุขภาพของมลพษิทางอากาศในประเทศ
ไทย 

1.  ดชันีช้ีวดัผลกระทบต่อสุขภาพของมลพิษทางอากาศในประเทศไทย 

2.  เกณฑข์องดชันีคุณภาพอากาศส าหรับประเทศไทย 

3.  ดชันีช้ีวดัคุณลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพท่ีจดัท าแลว้ในประเทศ
ไทย 

4.  ดชันีช้ีวดัสุขภาพ เน่ืองจากมลพิษทางอากาศท าใหเ้กิดอนัตรายอ่ืนๆ 

 

2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือผูเ้รียนศึกษาบทเรียนน้ีแลว้สามารถ 

1. อธิบายและเขา้ใจดชันีช้ีวดัผลกระทบต่อสุขภาพของมลพิษทางอากาศในประเทศไทย 

2.  อธิบายและเขา้ใจเกณฑข์องดชันีคุณภาพอากาศส าหรับประเทศไทย 

3.  อธิบายและเขา้ใจดชันีช้ีวดัคุณลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพท่ีจดัท า
แลว้ในประเทศไทย 

4.  อธิบายและเขา้ใจดชันีช้ีวดัสุขภาพ เน่ืองจากมลพิษทางอากาศท าใหเ้กิดอนัตรายอ่ืนๆ 

 

3.  วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1.  บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

 2.  ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 3.  ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

 4.  ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

 5.  ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

 6.  ผูส้อนท าการซกัถาม 
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4.  ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนวชิามลพิษทางอากาศ 

 2.  ส่ือการสอน Power point 

 

5.  การวดัผลและการประเมนิ 

 1.  ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

 2.  ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

 3.  ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่7 

ดชันีช้ีวดัผลกระทบต่อสุขภาพของมลพษิทางอากาศในประเทศไทย 

 

ตัวช้ีวัด หมายถึง การน าเสนอส่ิงท่ีแสดงถึงนัยส าคญัหรือส่ิงท่ีแสดงแนวโน้มเก่ียวกับ
ปรากฏการณ์หน่ึงๆ ท่ีไม่สามารถตรวจสอบได้ทันที (An indicator is something that provides a 

clue to a matter of larger significance or makes perceptible a trend or phenomenon that is not 

immediately detectable (Hammond et al., 1995)) 
 

ตัวช้ีวดัมลพษิทางอากาศ (Indicator of Air Pollution) หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงนยัส าคญัและ
แนวโนม้ของคุณลกัษณะและปริมาณของอากาศ 

 ปัจจุบนัอากาศทัว่โลกซ่ึงรวมประเทศไทยดว้ยนั้นมีมลพิษปนเป้ือนอยู่มาก ทั้งอากาศท่ีใช้
หายใจภายนอกอาคาร (Outdoor Air Pollution) และภายในอาคาร (Indoor Air Pollution) เป็น
สาเหตุท าให้เกิดการเจ็บป่วย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท าให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ท าให้สูญเสียค่า
จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นอยา่งมาก แหล่งของสารปนเป้ือนเหล่าน้ีมาจากการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ในสังคมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ียงัเกิดจากแหล่งตามธรรมชาติอีกด้วย ซ่ึงอาจจ าแนกได้
ดงัน้ี 

1. แหล่งก่อมลพิษทางอากาศจากการประกอบกิจกรรมในสังคม ไดแ้ก่ การประกอบ
อาชีพในการประกอบการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ การก่อสร้าง การจราจร การเผาศพ
และพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ไดแ้ก่ การสูบบุหร่ี การทิ้ง การเผาขยะและการเผาป่า เป็นตน้ 

2. แหล่งก่อมลพิษทางอากาศจากธรรมชาติ ได้แก่ ฝุ่ นละออง ก๊าซและรังสีท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติ ได้แก่ ฝุ่ นละออง ก๊าซและรังสีจากพื้นผิวโลก จากการระเบิดของภูเขาไฟ แหล่งก๊าซ
เรดอนจากพื้นผวิโลก 

 

ในประเทศไทยนั้ นประสบปัญหากับมลพิษทางอากาศและมีผูเ้จ็บป่วยด้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ มะเร็งบางชนิด ซ่ึงคาดว่าอาจเน่ืองมาจากมลพิษทางอากาศดังกล่าวได ้
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีหลายหน่วยงานท่ีด าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศ หน่วยงานกรม
ควบคุมมลพิษมีสถานีตรวจวดัอากาศทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจงัหวดัในภูมิภาค  
รวมทั้ งส้ิน 19 จังหวดั ได้แก่  สถานีตรวจวดัอากาศจังหวดักรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ  
สมุทรสาคร ปทุมธานี  นนทบุรี  เชียงใหม่  ล าปาง  นครสวรรค์  สระบุรี นครราชสีมา  ขอนแก่น   
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อยุธยา  ราชบุรี  ชลบุรี ระยอง  ฉะเชิงเทรา  สุราษฎร์ธานี  ภูเก็ต  สงขลา  โดยมีการตรวจวดัคุณภาพ
อากาศจากพารามิเตอร์หลายชนิด ได้แก่  ความเข้มข้นของก๊าซ ฝุ่ นละออง (จ าแนกตามขนาด)  
อุณหภูมิและสภาพของการเปล่ียนแปลงของอากาศและแสงแดด ดงัน้ี 

 

                1. ตรวจวดัก๊าซท่ีส าคญับางชนิด โดยคิดจากความเข้มข้นเฉล่ียของก๊าซแต่ละชนิดใน
ช่วงเวลา 1 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง ได้แก่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide: CO)
คาร์บอนไดออกไซด์  (Carbondioxide: CO2) ก๊ าซในกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์  (NOx) (เช่น 
ไนโตรเจนออกไซด์ (Nitrogenoxide: NO2)) มี เทน (Methane) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulphur 

dioxide: SO2) โอโซน (Ozone: O3) ซีเอฟซี (CFC)  
              2. ตรวจวดัฝุ่ นละออง โดยคิดความเขม้ขน้เฉล่ียความเขม้ขน้ของฝุ่ นละองแต่ละชนิดใน
ช่วงเวลา 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองโดยรวม (Total Suspended Particulate: 

TSP)  ฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน (PM 10) และฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 2.5 
ไมครอน  
             3.  รังสี ไดแ้ก่  รังสีโดยรวมของดวงอาทิตย ์(Net Rad) และรังสีตกกระทบ 

             4.  ทิศทางลม 

             5.  ความเร็วลม 

             6.  ปริมาณน ้าฝน 

             7.  ความช้ืนสัมพทัธ์ 

 

                   ในกรณีของดชันีคุณภาพอากาศนั้น ส านกัจดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุม
มลพิษ ได้ก าหนดเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศส าหรับประเทศไทย โดยมีการค านวณเทียบ
มาตรฐานคุณภาพบรรยากาศทัว่ไปของสารมลพิษทางอากาศ 5 ประเภท ไดแ้ก่ ก๊าซโอโซน เฉล่ีย 1 
ชัว่โมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เฉล่ีย 8 ชัว่โมง ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉล่ีย 24 ชั่วโมง และฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชั่วโมง
ทั้งน้ีดชันีคุณภาพอากาศท่ีค านวณไดข้องสารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุดจะใชเ้ป็นดชันี
คุณภาพอากาศของวนันั้น ดชันีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือตั้งแต่ 0  
ถึงมากกว่า 300 ซ่ึงแต่ละระดบัจะใช้สีเป็นสัญลกัษณ์เปรียบเทียบระดบัของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป หากดชันีคุณภาพอากาศสูงเกินกวา่ 100 แสดงวา่ค่าความเขม้ขน้ของมลพิษทางอากาศมี
ค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวนันั้นจะเร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน 
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ดงัแสดงในตารางท่ี 7-1 ซ่ึงดชันีเปรียบเทียบคุณภาพอากาศในระดบัต่างๆนั้นไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 
7-2 ส่วนกรณีของรังสี ทิศทางลม ความเร็วลม ปริมาณน ้ าฝน ความช้ืนสัมพทัธ์นั้นไม่ได้ท  าการ
ตรวจวดัอยา่งต่อเน่ือง มีการตรวจวดัเป็นบางกรณีและไม่ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลโดยทัว่ไป 

ตารางที ่7-1  เกณฑข์องดชันีคุณภาพอากาศส าหรับประเทศไทย 

 

ทีม่า:  กรมควบคุมมลพิษ 

 

การค านวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพษิทางอากาศแต่ละประเภท (i) 

จะค านวณจากค่าความเขม้ขน้ของสารมลพิษทางอากาศจากขอ้มูลผลการตรวจวดัคุณภาพ
อากาศ โดยแต่ละระดบัของค่าความเขม้ขน้ของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากบัค่าดชันีคุณภาพ
อากาศท่ีระดบัต่างๆ ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 7-2 และมีสูตรการค านวณดงัน้ี 

AQI  ความหมาย สีทีใ่ช้ แนวทางการป้องกนัผลกระทบ 

0-50  คุณภาพดี  ฟ้า ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

51-100  คุณภาพปานกลาง เขียว  ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

101-200  
มีผลกระทบต่อ

สุขภาพ 
เหลือง 

ผูป่้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเล่ียงการออกก าลงั
ภายนอกอาคาร 

บุคคลทัว่ไป โดยเฉพาะเด็กและผูสู้งอาย ุไม่ควรท ากิจกรรม
ภายนอกอาคารเป็นเวลานาน 

201-300  
มีผลกระทบต่อ
สุขภาพมาก 

ส้ม 

ผูป่้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเล่ียงกิจกรรมภายนอก
อาคาร 

บุคคลทัว่ไป โดยเฉพาะเด็กและผูสู้งอาย ุควรจ ากดัการออกก าลงั
ภายนอกอาคาร 

มากกวา่ 300  
อนัตราย  แดง  

บุคคลทัว่ไป ควรหลีกเล่ียงการออกก าลงัภายนอกอาคาร  

ส าหรับผูป่้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรอยูภ่ายในอาคาร 
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ก าหนดให้  

Xi = ความเขม้ขน้ของสารมลพิษทางอากาศจากผลการตรวจวดั 

Xij = ความเขม้ขน้ของสารมลพิษทางอากาศท่ีเป็นค่าต ่าสุดของช่วงพิสัยท่ีมีค่า Xi นั้น 

Xij+1 = ความเขม้ขน้ของสารมลพิษทางอากาศท่ีเป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยท่ีมีค่า Xi นั้น 

Ii = ค่าดชันียอ่ยคุณภาพอากาศ 

Iij = ค่าดชันียอ่ยคุณภาพอากาศท่ีเป็นค่าต ่าสุดของช่วงพิสัยท่ีมีค่า Ii นั้น 

Iij+1 = ค่าดชันียอ่ยคุณภาพอากาศท่ีเป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยท่ีมีค่า Ii นั้น 

AQI = ค่าดชันีคุณภาพอากาศ 

 

 

ตารางที ่7-2  ค่าความเขม้ขน้ของสารมลพิษทางอากาศท่ีเทียบเท่ากบัค่าดชันีคุณภาพอากาศ 

AQI 

PM10 (24 

ชม.) O3 (1 ชม.)  SO2 (24 ชม.) NO2 (1 ชม.) CO (8 ชม.) 

มคก./ลบม. 
มคก./
ลบม. 

ppb 
มคก./
ลบม. 

ppb 
มคก./
ลบม. 

ppb 
มคก./
ลบม. 

ppb 

50  40 100 51 65 25 160 85 5.13 4.48 

100  120 20 100 300 120 320 170 10.26 9.00 

200  350 400 203 800 305 1,130 600 17.00 14.84 

300  420 800 405 1,600 610 2,260 1,202 34.00 29.69 

400  500 1,000 509 2,100 802 3,000 1,594 46.00 40.17 

500  600 1,200 611 2,620 1,000 3,750 1,993 57.50 50.21 

 

ทีม่า:  กรมควบคุมมลพิษ 
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อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากในพื้นท่ีต่างของประเทศไทยนั้น นอกจากจะมีลกัษณะของสารพิษ
และองค์ประกอบโดยพื้นฐานบางส่วนคล้ายคลึงกัน แต่ก็ยงัมีความแตกต่างของสารพิษและ
องคป์ระกอบพิเศษเป็นกรณีเฉพาะพื้นท่ี เน่ืองมาจากลกัษณะของภูมิอากาศและภูมิประเทศในพื้นท่ี
นั้น เช่น ความแตกต่างระหวา่งพื้นท่ีภาคเหนือท่ีเป็นหุบเขา ภาคใตมี้ฝนตกชุกและติดชายฝ่ังทะเลทั้ง
สองดา้น จึงมีทิศทางของกระแสลมบกลมทะเล ความเร็วลม ความช้ืนสัมพทัธ์ บางจงัหวดัในภาค
ตะวนัออกก็เป็นพื้นท่ีลกัษณะติดชายฝ่ังทะเลและมีอุตสาหกรรมมาก จึงมีทิศทางของกระแสลมบก
ลมทะเล ความเร็วลม ความช้ืนสัมพทัธ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีองค์ประกอบดา้นการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดลอ้มก็ยงัมีความแตกต่างกนั เช่น ภาคเหนือมีการประกอบการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัประสบปัญหาเร่ืองก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และฝนกรดในพื้นท่ีอ าเภอ
แม่เมาะ จงัหวดัล าปาง เน่ืองจากการเผาถ่านหินลิกไนตใ์นโรงไฟฟ้า ปัญหาเร่ืองก๊าซเรดอนท่ีมีตาม
ธรรมชาติ ปัญหาเร่ืองวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีนิยมเผาวสัดุทางการเกษตร ปัญหาเร่ืองไฟป่าในฤดูร้อน 
ภาคใตป้ระสบปัญหาเน่ืองจากการประกอบการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เร่ืองก๊าซเรดอนใน
พื้นท่ี การเผาวสัดุทางการเกษตรและควนัไฟป่าท่ีเกิดจากประเทศใกลเ้คียง ภาคตะวนัออกก็ประสบ
ปัญหามลพิษทางอากาศเน่ืองจากการประกอบการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัเป็น
พื้นท่ีพิเศษท่ีประสบปัญหาเร่ืองก๊าซพิษและสารระเหยประเภทสารระเหยอินทรีย ์(Volatile Organic 

Compounds: VOCs) มาก เน่ืองจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลัน่น ้ ามนัเช่นกนั ดงันั้นจึงควรมีดชันีช้ีวดัเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากการตรวจวดัพื้นฐานแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของการประสบปัญหาท่ีพบในพื้นท่ี
นั้นๆ   
 ดว้ยเหตุน้ีในการจดัท าดชันีช้ีวดัมลพิษทางอากาศในการศึกษาคร้ังน้ี จึงจ าแนกประเภทของ
ดชันีช้ีวดัออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่  

1) ดชันีช้ีวดัมลพิษทางอากาศในประเทศไทยท่ีมีการจดัท าแลว้ 

2) ดชันีช้ีวดัมลพิษทางอากาศในประเทศไทยท่ีเสนอแนะใหมี้การเพิ่มเติมข้ึนใหม่  ดงัน้ี 

 

1.  ดัชนีช้ีวดัมลพษิทางอากาศในประเทศไทยทีม่ีการจัดท าแล้ว   
    1.1  ดัชนีช้ีวดัคุณลกัษณะของส่ิงแวดล้อมทีม่ีผลกระทบต่อสุขภาพ  

 

1.1.1   ปริมาณฝุ่นละอองโดยรวม (TSP)ในบรรยากาศภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
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                          ความหมาย ปริมาณฝุ่ นละอองทุกขนาดอนุภาคในปริมาณมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ในบรรยากาศภายนอกอาคาร (Out Door Air) และภายในอาคาร (Indoor Air) โดยเฉล่ีย
ตลอดเวลา 1 ชัว่โมง  8 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง 

 

วธีิค านวณ 

ก. ปริมาณฝุ่ นโดยรวมเฉล่ียภายในอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

ปริมาณฝุ่ นทุกขนาด (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนมิลลิกรัม                        

ปริมาตรอากาศภายในอาคารโดยรวม (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

ข. ปริมาณฝุ่ นโดยรวมเฉล่ียภายนอกอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

ปริมาณฝุ่ นทุกขนาด (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนมิลลิกรัม                        

ปริมาตรอากาศภายนอกอาคารโดยรวม(ในเวลา 1ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง)จ านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

การใช้ประโยชน์  

(1) ปริมาณฝุ่ นทุกขนาดโดยรวมเฉล่ียตลอดระยะเวลา 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง ท่ี
ประชากรหายใจในพื้นท่ีหน่ึงๆ นั้นบ่งช้ีถึงระดบัของอากาศท่ีมีฝุ่ นละอองโดยรวมปนเป้ือนอยู ่                         

(2) ท าให้ทราบถึงคุณลักษณะของมลพิ ษทางอากาศภายในและภายนอกอาคารว่า
ประกอบดว้ยฝุ่ นละอองทุกขนาดนั้นอยูใ่นปริมาณเท่าไรและอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับไดห้รือไม่ ซ่ึงจะ
บ่งช้ีคุณลักษณะของอากาศว่ามีมลพิษท่ีเป็นฝุ่ นละอองโดยรวมนั้ นถึงระดับท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือไม่ 

 

ผู้ใช้ องคท์างรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพในประเทศและต่างประเทศ 
องคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพรวมทั้งบุคคลทัว่ไป 

ความถี่ของการใช้ ควรมีการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นรวมตลอดเฉล่ียใน 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมงและ 
24 ชัว่โมงเป็นประจ าทุกวนัและควรมีการจดัท าค่าเฉล่ียแลว้รายงานเป็นรายเดือน รายสามเดือน ราย
ฤดูกาลและรายปี 

ระดับของข้อมูลทีใ่ช้ พื้นท่ีเส่ียงเฉพาะอ าเภอ จงัหวดัและประเทศ  
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แหล่งข้อมูลที่มี ส านักงานจดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษและหน่วย
ตรวจวดัในสังกดัตามพื้นท่ีต่างๆ ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กองอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร ศูนยอ์นามยั กรมอนามยั    

 

1.1.2  ปริมาณฝุ่นละออง PM 10 ในบรรยากาศภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

                         ความหมาย ปริมาณฝุ่ นละอองท่ีมีขนาด 10 ไมครอน (ซ่ึงเป็นขนาดท่ีสามารถเขา้สู่
ปอดได)้  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในบรรยากาศภายนอกอาคาร (Out Door Air) และภายในอาคาร 
(Indoor Air) โดยเฉล่ียตลอดเวลา 1 ชัว่โมง  8 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง 

 

วธีิค านวณ 

ก. ปริมาณฝุ่ น PM10 เฉล่ียภายในอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

ปริมาณฝุ่ น PM10 (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนมิลลิกรัม                        

ปริมาตรอากาศภายในอาคารโดยรวม (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

ข. ปริมาณฝุ่ น PM10 เฉล่ียภายนอกอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

ปริมาณฝุ่ นทุกขนาด (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนมิลลิกรัม                        

ปริมาตรอากาศภายนอกอาคารโดยรวม(ในเวลา 1ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง)จ านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

การใช้ประโยชน์  

(1) ปริมาณฝุ่ น PM10 โดยรวมเฉล่ียตลอดระยะเวลา 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง ท่ี
ประชากรหายใจในพื้นท่ีหน่ึงๆ นั้นบ่งช้ีถึงระดบัของอากาศท่ีมีฝุ่ น PM10 ปนเป้ือนอยู ่                         
 (2)  ท  าให้ทราบถึงคุณลักษณะของมลพิษทางอากาศภายในและภายนอกอาคารว่า
ประกอบดว้ยฝุ่ นละอองทุกขนาดนั้นอยูใ่นปริมาณเท่าไรและอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับไดห้รือไม่ ซ่ึงจะ
บ่งช้ีคุณลักษณะของอากาศว่ามีมลพิษท่ีเป็นฝุ่ นละอองขนาด PM10 ถึงระดบัท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพหรือไม่ 
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ผู้ใช้ องคท์างรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพในประเทศและต่างประเทศ 
องคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพรวมทั้งบุคคลทัว่ไป 

ความถี่ของการใช้ ควรมีการตรวจวดัปริมาณฝุ่ น PM10 ตลอดเฉล่ียใน 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง 
และ 24 ชัว่โมง เป็นประจ าทุกวนัและควรมีการจดัท าค่าเฉล่ียแลว้รายงานเป็นรายเดือน รายสาม
เดือน รายฤดูกาลและรายปี 

ระดับของข้อมูลทีใ่ช้ พื้นท่ีเส่ียงเฉพาะอ าเภอ จงัหวดัและประเทศ  
แหล่งข้อมูลที่มี ส านักงานจดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษและหน่วย

ตรวจวดัในสังกดัตามพื้นท่ีต่างๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส านักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาค ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กองอนามัย
ส่ิงแวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร กรมอนามยัและศูนยอ์นามยัท่ี 1-12    

 

1.1.3  ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในบรรยากาศภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

                         ความหมาย ปริมาณฝุ่ นละอองท่ีมีขนาด 2.5 ไมครอน (ซ่ึงเป็นขนาดท่ีสามารถเขา้สู่
ปอดได)้ มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรในบรรยากาศภายนอกอาคาร (Out Door Air) และภายในอาคาร 

(Indoor Air)โดยเฉล่ียตลอดเวลา 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง 

 

วธีิค านวณ 

ก. ปริมาณฝุ่ น PM2.5 เฉล่ียภายในอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

ปริมาณฝุ่ น PM2.5 (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนมิลลิกรัม                        

ปริมาตรอากาศภายในอาคารโดยรวม (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

ข. ปริมาณฝุ่ น PM2.5 เฉล่ียภายนอกอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

ปริมาณฝุ่ นทุกขนาด (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ านวนมิลลิกรัม                        

ปริมาตรอากาศภายนอกอาคารโดยรวม(ในเวลา 1ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง)จ านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

การใช้ประโยชน์  

(1) ปริมาณฝุ่ น PM2.5 โดยรวมเฉล่ียตลอดระยะเวลา 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมงท่ี
ประชากรหายใจในพื้นท่ีหน่ึงๆ บ่งช้ีถึงระดบัของอากาศท่ีมีฝุ่ น PM10 ปนเป้ือนอยู ่                         
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(2) ท  าให้ทราบถึงคุณลักษณะของมลพิษทางอากาศภายในและภายนอกอาคารว่า
ประกอบดว้ยฝุ่ นละอองทุกขนาดอยูใ่นปริมาณเท่าไรและอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับไดห้รือไม่ ซ่ึงจะบ่งช้ี
คุณลักษณะของอากาศว่ามีมลพิษท่ีเป็นฝุ่ นละอองขนาด PM2.5 นั้นถึงระดับท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพหรือไม่ 

 

ผู้ ใช้  องค์กรทางรัฐบาลท่ี เก่ียวข้องทั้ งกับ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในประเทศและ
ต่างประเทศ องคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพรวมทั้งบุคคลทัว่ไป 

ความถี่ของการใช้ ควรมีการตรวจวดัปริมาณฝุ่ น PM2.5 ตลอดเฉล่ียใน 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง 
และ 24 ชั่วโมงเป็นประจ าทุกวนัและควรมีการจดัท าค่าเฉล่ียแล้วรายงานเป็นรายเดือน รายสาม
เดือน รายฤดูกาลและรายปี 

ระดับของข้อมูลทีใ่ช้ พื้นท่ีเส่ียงเฉพาะอ าเภอ จงัหวดัและประเทศ  
แหล่งข้อมูลที่มี ส านักงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ส านัก

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

1.1.4  ปริมาณก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศภายในและภายนอกอาคาร 

          ความหมาย ปริมาณก๊าซไนโตรเจนในปริมาณส่วนในล้านส่วน (ppm; ug/m3) ใน
บรรยากาศภายนอกอาคาร (Out Door Air) และภายในอาคาร (Indoor Air) โดยเฉล่ียตลอดเวลา 1 

ชัว่โมง, 8 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง 

 

วธีิค านวณ 

ก. ปริมาณก๊าซไนโตรเจนภายในอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

ปริมาณ NOx (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ านวนไมโครกรัม 

ปริมาตรอากาศภายในอาคารโดยรวม (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

ข. ปริมาณก๊าซไนโตรเจนภายนอกอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

ปริมาณ NOx (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนไมโครกรัม                        
ปริมาตรอากาศภายนอกอาคารโดยรวม(ในเวลา 1ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง)จ านวนลูกบาศกเ์มตร 
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การใช้ประโยชน์ 

(1) ปริมาณก๊าซไนโตรเจนเฉล่ียตลอดระยะเวลา 1 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง ท่ี
ประชากรหายใจในพื้นท่ีหน่ึงๆ นั้นบ่งช้ีถึงระดบัของอากาศท่ีมีก๊าซปนเป้ือนอยู ่

(2) ท  าให้ทราบถึงคุณลักษณะของมลพิษทางอากาศภายในและภายนอกอาคารว่า
ประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจนอยู่ในปริมาณเท่าไรและอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้หรือไม่ ซ่ึงจะบ่งช้ี
คุณลกัษณะของอากาศวา่มีมลพิษจากก๊าซไนโตรเจนถึงระดบัท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือไม่ 

 

ผู้ ใช้  องค์กรทางรัฐบาลท่ี เก่ียวข้องทั้ งกับ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในประเทศและ
ต่างประเทศ องคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพรวมทั้งบุคคลทัว่ไป 

ความถี่ของการใช้ ควรมีการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนเฉล่ียใน 1 ชัว่โมง 8 ชั่วโมง 
และ 24 ชั่วโมง เป็นประจ าทุกวนัและควรมีการจดัท าค่าเฉล่ียแล้วรายงานเป็นรายเดือน รายสาม
เดือน รายฤดูกาล และรายปี 

ระดับของข้อมูลทีใ่ช้ พื้นท่ีเส่ียงเฉพาะอ าเภอ จงัหวดัและประเทศ  
แหล่งข้อมูลที่มี ส านักงานจดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษและหน่วย

ตรวจวดัในสังกัดตามพื้นท่ีต่างๆ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส านักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาค  ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กองอนามัย
ส่ิงแวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร กรมอนามยัและศูนยอ์นามยัท่ี 1-12 

 

1.1.5  ปริมาณก๊าซมีเทน (Methane Gas) ในบรรยากาศภายในและภายนอกอาคาร 

                        ความหมาย  ปริมาณก๊าซมีเทนในปริมาณส่วนในล้านส่วน (ppm; ug/m3) ใน
บรรยากาศภายนอกอาคาร (Out Door Air) และภายในอาคาร (Indoor Air) โดยเฉล่ียตลอดเวลา 1 

ชัว่โมง 8 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง 

 

วธีิค านวณ 

 

ก. ปริมาณก๊าซมีเทนภายในอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

           ปริมาณ CH4 (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ านวนไมโครกรัม                        
ปริมาตรอากาศภายในอาคารโดยรวม (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนลูกบาศกเ์มตร 
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ข. ปริมาณก๊าซมีเทนภายนอกอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

ปริมาณ CH4 ภายนอกอาคาร (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนไมโครกรัม                        
ปริมาตรอากาศภายนอกอาคารโดยรวม(ในเวลา 1ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง)จ านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

การใช้ประโยชน์  

(1) ปริมาณก๊าซมีเทนโดยรวมเฉล่ียตลอดระยะเวลา 1 ชั่วโมง 8 ชั่วโมงและ24 ชั่วโมง ท่ี
ประชากรหายใจในพื้นท่ีหน่ึงๆ นั้นบ่งช้ีถึงระดบัของอากาศท่ีมีก๊าซโดยรวมปนเป้ือนอยู ่                         

(2) ท  าให้ทราบถึงคุณลักษณะของมลพิษทางอากาศภายในและภายนอกอาคารว่า
ประกอบด้วยก๊าซมีเทนอยู่ในปริมาณเท่าไรและอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้หรือไม่ ซ่ึงจะบ่งช้ี
คุณลกัษณะของอากาศวา่มีมลพิษท่ีเป็นก๊าซมีเทนถึงระดบัท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือไม่ 

 

ผู้ ใช้  องค์กรทางรัฐบาลท่ี เก่ียวข้องทั้ งกับ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในประเทศและ
ต่างประเทศ องคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพรวมทั้งบุคคลทัว่ไป 

ความถี่ของการใช้ ควรมีการตรวจวดัปริมาณ CH4 ตลอดเฉล่ียใน 1 ชัว่โมง  8 ชัว่โมงและ 
24 ชัว่โมง เป็นประจ าทุกวนัและควรมีการจดัท าค่าเฉล่ียแล้วรายงานเป็นรายเดือน รายสามเดือน 
รายฤดูกาล และรายปี 

ระดับของข้อมูลทีใ่ช้ พื้นท่ีเส่ียงเฉพาะอ าเภอ จงัหวดัและประเทศ  
แหล่งข้อมูลที่มี ส านักงานจดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษและหน่วย

ตรวจวดัในสังกัดตามพื้นท่ีต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและส านักงาน
ส่ิงแวดลอ้มภาค ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม      
  

1.1.6  ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide: CO2) ในบรรยากาศภายในและ   
ภายนอกอาคาร 

         ความหมาย ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปริมาณส่วนในล้านส่วน (ppm; 

ug/m3) ในบรรยากาศภายนอกอาคาร (Out Door Air) และภายในอาคาร (Indoor Air) โดยเฉล่ีย
ตลอดเวลา1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง 

 

วธีิค านวณ 
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ก. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคารตลอดเวลา 1 ชั่วโมง/8 ชั่วโมง/24 

ชัว่โมง 

                    ปริมาณ CO2 (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนไมโครกรัม                        
ปริมาตรอากาศภายในอาคารโดยรวม (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

ข. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดภ์ายนอกอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 

ชัว่โมง 

 

ปริมาณ CO2 ภายนอกอาคาร (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนไมโครกรัม                      
ปริมาตรอากาศภายนอกอาคารโดยรวม(ในเวลา 1ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง)จ านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

การใช้ประโยชน์ 

(1) ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมเฉล่ียตลอดระยะเวลา 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมงและ
24 ชัว่โมง ท่ีประชากรหายใจในพื้นท่ีหน่ึงๆ นั้นบ่งช้ีถึงระดบัของอากาศท่ีมีก๊าซโดยรวมปนเป้ือน
อยู ่                         

(2) ท  าใหท้ราบถึงคุณลกัษณะของมลพิษทางอากาศภายในและภายนอกอาคารวา่
ประกอบดว้ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยูใ่นปริมาณเท่าไรและอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับไดห้รือไม่ ซ่ึง
จะบ่งช้ีคุณลกัษณะของอากาศวา่มีมลพิษท่ีเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซดถึ์งระดบัท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพหรือไม่ 

 

ผู้ ใช้  องค์กรทางรัฐบาลท่ี เก่ียวข้องทั้ งกับ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในประเทศและ
ต่างประเทศ องคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพรวมทั้งบุคคลทัว่ไป 

ความถี่ของการใช้ ควรมีการตรวจวดัปริมาณ CO2 ตลอดเฉล่ียใน 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมงและ 24 

ชัว่โมง เป็นประจ าทุกวนัและควรมีการจดัท าค่าเฉล่ียแลว้รายงานเป็นรายเดือน รายสามเดือน ราย
ฤดูกาล และรายปี 

ระดับของข้อมูลทีใ่ช้ พื้นท่ีเส่ียงเฉพาะอ าเภอ จงัหวดัและประเทศ  
แหล่งข้อมูลที่มี ส านักงานจดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษและหน่วย

ตรวจวดัในสังกัดตามพื้นท่ีต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและส านักงาน
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ส่ิงแวดล้อมภาค ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กองอนามัย
ส่ิงแวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร กรมอนามยัและศูนยอ์นามยัท่ี 1-12    

 

            1.1.7 ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO) ในบรรยากาศภายใน
และภายนอกอาคาร 

                       ความหมาย ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ในปริมาณส่วนในล้านส่วน (ppm; 

ug/m3) ในบรรยากาศภายนอกอาคาร (Out Door Air) และภายในอาคาร (Indoor Air) โดยเฉล่ีย
ตลอดเวลา 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง 

 

วธีิค านวณ 

ก. ปริมาณ CO ภายในอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

ปริมาณ CO (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนไมโครกรัม                        
ปริมาตรอากาศภายในอาคารโดยรวม (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

ข. ปริมาณ CO ภายนอกอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

ปริมาณ CO (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ านวนไมโครกรัม                        
ปริมาตรอากาศภายนอกอาคารโดยรวม(ในเวลา 1ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง)จ านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

การใช้ประโยชน์:  

(1) ปริมาณ  CO โดยรวมเฉล่ียตลอดระยะเวลา 1 ชั่วโมง 8 ชั่วโมงและ24 ชั่วโมง ท่ี
ประชากรหายใจในพื้นท่ีหน่ึงๆ บ่งช้ีถึงระดบัของอากาศท่ีมี CO โดยเฉล่ียปนเป้ือนอยู ่                         

(2) ท  าให้ทราบถึงคุณลักษณะของมลพิษทางอากาศภายในและภายนอกอาคารว่า
ประกอบดว้ยCO นั้นอยูใ่นปริมาณเท่าไรและอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับไดห้รือไม่ ซ่ึงจะบ่งช้ีคุณลกัษณะ
ของอากาศวา่มีมลพิษท่ีเป็น CO รวมถึงระดบัท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือไม่ 

 

ผู้ ใช้  องค์กรทางรัฐบาลท่ี เก่ียวข้องทั้ งกับ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในประเทศและ
ต่างประเทศ องคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพรวมทั้งบุคคลทัว่ไป 
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ความถี่ของการใช้ ควรมีการตรวจวดัปริมาณ CO ตลอดเฉล่ียใน 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมงและ 24 

ชัว่โมง เป็นประจ าทุกวนัและควรมีการจดัท าค่าเฉล่ียแลว้รายงานเป็นรายเดือน รายสามเดือน ราย
ฤดูกาล และรายปี 

ระดับของข้อมูลทีใ่ช้ พื้นท่ีเส่ียงเฉพาะอ าเภอ จงัหวดัและประเทศ  
แหล่งข้อมูลที่มี ส านักงานจดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษและหน่วย

ตรวจวดัในสังกัดตามพื้นท่ีต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและส านักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาค ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กองอนามัย
ส่ิงแวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร กรมอนามยัและศูนยอ์นามยัท่ี 1-12 

 

             1.1.8 ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulphur Dioxide: SO2) ในบรรยากาศภายในและ
ภายนอกอาคาร 

                         ความหมาย ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปริมาณส่วนในล้านส่วน (ppm; 

ug/m3) ในบรรยากาศภายนอกอาคาร (Out Door Air) และภายในอาคาร (Indoor Air) โดยเฉล่ีย
ตลอดเวลา 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง 

 

วธีิค านวณ 

ก. ปริมาณ SO2 เฉล่ียภายในอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

ปริมาณ SO2 (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ านวนไมโครกรัม                        
ปริมาตรอากาศภายในอาคารโดยรวม (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

ข. ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดเ์ฉล่ียภายนอกอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 
ชัว่โมง 

 

ปริมาณ SO2 (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ านวนไมโครกรัม                        
ปริมาตรอากาศภายนอกอาคารโดยรวม(ในเวลา 1ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง)จ านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

การใช้ประโยชน์ 

(1) ปริมาณ  SO2โดยรวมเฉล่ียตลอดระยะเวลา 1 ชั่วโมง/8 ชั่วโมงและ  24 ชั่วโมง ท่ี
ประชากรหายใจในพื้นท่ีหน่ึงๆ บ่งช้ีถึงระดบัของ SO2โดยรวมปนเป้ือนอยู ่                         
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(2) ท  าให้ทราบถึงคุณลักษณะของมลพิษทางอากาศภายในและภายนอกอาคารว่า
ประกอบดว้ย SO2 อยูใ่นปริมาณเท่าไรและอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับไดห้รือไม่ มีมลพิษท่ีเป็น SO2 ถึง
ระดบัท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือไม่ 

 

ผู้ ใช้  องค์กรทางรัฐบาลท่ี เก่ียวข้องทั้ งกับ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในประเทศและ
ต่างประเทศ องคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพรวมทั้งบุคคลทัว่ไป 

ความถี่ของการใช้ ควรมีการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นรวมตลอดเฉล่ียใน 1 ชัว่โมง  8 ชัว่โมง และ 
24 ชัว่โมง เป็นประจ าทุกวนัและควรมีการจดัท าค่าเฉล่ียแลว้รายงานเป็นรายเดือน รายสามเดือน 
รายฤดูกาล และรายปี 

ระดับของข้อมูลทีใ่ช้ พื้นท่ีเส่ียงเฉพาะอ าเภอ จงัหวดัและประเทศ  
แหล่งข้อมูลที่มี ส านักงานจดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษและหน่วย

ตรวจวดัในสังกัดตามพื้นท่ีต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและส านักงาน
ส่ิงแวดล้อมภาคส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กองอนามัย
ส่ิงแวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร กรมอนามยัและศูนยอ์นามยัท่ี 1-12 

 

             1.1.9  ปริมาณก๊าซโอโซน (Ozone:O3) ในบรรยากาศภายในและภายนอกอาคาร 

           ความหมาย ปริมาณก๊าซโอโซนในปริมาณส่วนในล้านส่วน (ppm) ในบรรยากาศ
ภายนอกอาคาร (Out Door Air) และภายในอาคาร (Indoor Air) โดยเฉล่ียตลอดเวลา 1 ชั่วโมง 8 

ชัว่โมงและ 24 ชัว่โมง 

 

วธีิค านวณ 

ก. ปริมาณก๊าซโอโซนเฉล่ียภายในอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

ปริมาณ O3 (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนไมโครกรัม 

ปริมาตรอากาศภายในอาคารโดยรวม (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

ข. ปริมาณก๊าซโอโซนภายนอกอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

ปริมาณ O3 (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนไมโครกรัม                        
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ปริมาตรอากาศภายนอกอาคารโดยรวม(ในเวลา 1ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง)จ านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

การใช้ประโยชน์ 

(1) ปริมาณก๊าซโอโซนโดยรวมเฉล่ียตลอดระยะเวลา 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง ท่ี
ประชากรหายใจในพื้นท่ีหน่ึงๆ บ่งช้ีถึงระดบัของอากาศท่ีมีฝุ่ นละอองโดยรวมปนเป้ือนอยู ่                         

 (2) ท  าให้ทราบถึงคุณลักษณะของมลพิษทางอากาศภายในและภายนอกอาคารว่า
ประกอบดว้ย O3 อยูใ่นปริมาณเท่าไรและอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับไดห้รือไม่ ซ่ึงจะบ่งช้ีคุณลกัษณะของ
อากาศวา่มีมลพิษท่ีเป็น O3 ถึงระดบัท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือไม่ 

 

ผู้ ใช้  องค์กรทางรัฐบาลท่ี เก่ียวข้องทั้ งกับ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในประเทศและ
ต่างประเทศ องคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพรวมทั้งบุคคลทัว่ไป 

ความถี่ของการใช้ ควรมีการตรวจวดัปริมาณ O3 ตลอดเฉล่ียใน 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง และ 24 

ชัว่โมง เป็นประจ าทุกวนัและควรมีการจดัท าค่าเฉล่ียแลว้รายงานเป็นรายเดือน รายสามเดือนราย
ฤดูกาลและรายปี 

ระดับของข้อมูลทีใ่ช้ พื้นท่ีเส่ียงเฉพาะอ าเภอ จงัหวดัและประเทศ  
แหล่งข้อมูลที่มี ส านักงานจดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษและหน่วย

ตรวจวดัในสังกัดตามพื้นท่ีต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและส านักงาน
ส่ิงแวดลอ้มภาค ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     

  
1.1.10  ปริมาณสาร CFC  ในบรรยากาศภายในและภายนอกอาคาร 

                           ความหมาย ปริมาณสาร CFC ในปริมาณส่วนในล้านส่วน (ppm) ในบรรยากาศ
ภายนอกอาคาร (Out Door Air) และภายในอาคาร (Indoor Air) โดยเฉล่ียตลอดเวลา 1 ชั่วโมง 8 

ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง 

 

วธีิค านวณ 

ก. ปริมาณสาร CFC เฉล่ียภายในอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

ปริมาณสาร CFC (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนไมโครกรัม 

ปริมาตรอากาศภายในอาคารโดยรวม (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนลูกบาศกเ์มตร 
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ข. ปริมาณสาร CFC ภายนอกอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

ปริมาณสาร CFC (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ านวนไมโครกรัม                        
ปริมาตรอากาศภายนอกอาคารโดยรวม(ในเวลา 1ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง)จ านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

การใช้ประโยชน์ 

(1) ปริมาณสาร CFC โดยรวมเฉล่ียตลอดระยะเวลา 1 ชัว่โมง  8 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง ท่ี
ประชากรหายใจในพื้นท่ีหน่ึงๆ บ่งช้ีถึงระดบัของอากาศท่ีมีฝุ่ นละอองโดยรวมปนเป้ือนอยู ่                    

(2)  ท  าให้ทราบถึงคุณลักษณะของมลพิษทางอากาศภายในและภายนอกอาคารว่า
ประกอบด้วยสาร CFC อยู่ในปริมาณเท่าไรและอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้หรือไม่ ซ่ึงจะบ่งช้ี
คุณลกัษณะของอากาศวา่มีมลพิษท่ีเป็นสาร CFC ถึงระดบัท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือไม่ 

 

ผู้ ใช้  องค์กรทางรัฐบาลท่ี เก่ียวข้องทั้ งกับ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในประเทศและ
ต่างประเทศ องคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพรวมทั้งบุคคลทัว่ไป 

ความถี่ของการใช้ ควรมีการตรวจวดัปริมาณสาร CFC ตลอดเฉล่ียใน 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง 
และ 24 ชั่วโมง เป็นประจ าทุกวนัและควรมีการจดัท าค่าเฉล่ียแล้วรายงานเป็นรายเดือน รายสาม
เดือน รายฤดูกาลและรายปี 

ระดับของข้อมูลทีใ่ช้ พื้นท่ีเส่ียงเฉพาะอ าเภอ จงัหวดัและประเทศ  
แหล่งข้อมูลที่มี ส านักงานจดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษและหน่วย

ตรวจวดัในสังกดัตามพื้นท่ีต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
 

1.1.11  ลกัษณะของบรรยากาศในภูมิประเทศ/เขตทีอ่ยู่เปลีย่นไป 

                      1.1.11.1 จ านวนองศา (เซลเซียส/ฟาเรนไฮต์/หน่วยวัดองศาอ่ืนๆ) ที่เปลี่ยนแปลง
เพิม่ขึน้หรือลดลง เม่ือเปรียบเทยีบกบัระดับอุณหภูมิเดิมต่อวนั/ต่อเดือน/ต่อปี 

 

การใช้ประโยชน์ ท าให้ทราบถึงสภาพของอุณหภูมิในบรรยากาศท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงมีผลต่อ
การกระจายตวั/การแพร่ของสารปนเป้ือนในอากาศท่ีมีผลต่อภาวะเจบ็ป่วยได ้

ผู้ใช้ หน่วยงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายในการ
ป้องกนั ควบคุม รักษาหรือลดสาเหตุของอุบติัเหตุการตายเหล่านั้น 

ความถี่ของการใช้  ทุกไตรมาสและทุกปี 
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ระดับของข้อมูลทีใ่ช้ อ าเภอ จงัหวดัและประเทศ 

แหล่งของข้อมูลที่มี  ส านักงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรมอุตุนิยมวทิยา   

 

      1.1.11.2  ระดับของความช้ืนสัมพทัธ์ในบรรยากาศ 

การใช้ประโยชน์ ท  าให้ทราบถึงความช้ืนในบรรยากาศท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงมีผลต่อการกระจาย
ตวั/การแพร่ของสารปนเป้ือนในอากาศท่ีมีผลต่อภาวะเจบ็ป่วยได ้

ผู้ใช้ หน่วยงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายในการ
ป้องกนั ควบคุม รักษาหรือลดสาเหตุของอุบติัเหตุการตายเหล่านั้น 

ความถี่ของการใช้ ทุกไตรมาสและทุกปี 

ระดับของข้อมูลทีใ่ช้ อ าเภอ จงัหวดัและประเทศ 

แหล่งของข้อมูลที่มี  ส านักงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรมอุตุนิยมวทิยา   
 

      1.1.11.3  ลกัษณะและทศิทางลมทีเ่ปลีย่นแปลงในแต่ละวนั 

 

การใช้ประโยชน์ ท  าให้ทราบถึงสภาพของการกระจายตวั/การแพร่ของสารปนเป้ือนใน
อากาศ ซ่ึงมีผลต่อภาวะเจบ็ป่วยได ้

ผู้ใช้ หน่วยงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายในการ
ป้องกนั ควบคุม รักษาหรือลดสาเหตุของอุบติัเหตุการตายเหล่านั้น 

ความถี่ของการใช้ ทุกไตรมาสและทุกปี 

ระดับของข้อมูลทีใ่ช้ อ าเภอ จงัหวดัและประเทศ 

แหล่งของข้อมูลที่มี  ส านักงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรมอุตุนิยมวทิยา   

 

1.1.11.4  ความเร็วลมที่เปลีย่นแปลงในแต่ละวนั 

 

การใช้ประโยชน์ ท  าให้ทราบถึงสภาพของการกระจายตวั/การแพร่ของสารปนเป้ือนใน
อากาศท่ีมีผลต่อภาวะเจบ็ป่วยได ้
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ผู้ใช้ หน่วยงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายในการ
ป้องกนั ควบคุม รักษาหรือลดสาเหตุของอุบติัเหตุการตายเหล่านั้น 

ความถี่ของการใช้: ทุกไตรมาสและทุกปี 

ระดับของข้อมูลทีใ่ช้ อ าเภอ จงัหวดัและประเทศ 

แหล่งของข้อมูลที่มี  ส านักงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรมอุตุนิยมวทิยา   

1.2 ดัชนี ช้ีวัดสภาพร่างกาย /สุขภาพที่ เปลี่ยนไป เน่ืองจากมลพิษทางอากาศเพ่ือ
เปรียบเทยีบกบัดัชนีช้ีวดัสุขภาพพืน้ฐานของชุมชน 

1.2.1 จ านวนผู้ป่วยใหม่และจ านวนผู้ป่วยสะสมทีเ่ข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
จ าแนกตามเพศ กลุ่มอายุ จังหวดัและภาค 

                   ความหมาย จ านวนผูป่้วยใหม่และจ านวนผูป่้วยสะสมท่ีป่วยด้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง โรคมะเร็งในระบบทางเดินหายใจท่ี เกิดจากมลพิษทาง
อากาศและเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน จ าแนกตามเพศ กลุ่มอาย ุ
จงัหวดัและภาค 

 

การใช้ประโยชน์ 

(1) เป็นดชันีช้ีวดัอุบติัการณ์ของโรคเน่ืองจากมลพิษทางอากาศและภาวะสุขภาพของ
ประชากรในพื้นท่ี 

(2) เป็นแนวทางในการจดัท านโยบายการเฝ้าระวงัสุขภาพของประชากรในพื้นท่ีท่ีมี
อุบติัการณ์ของโรคดงักล่าวได ้

 

ผู้ใช้ องคก์รและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานท่ีเก่ียวกบัสาธารณสุข
ทั้งในส่วนกลางและพื้นท่ี (ส านกันโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค กรมอนามยั กรม
สนับสนุน-บริการสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ สถานีอนามยั องคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน) 

ความถี่ของการใช้ ทุกปีและมีการเปรียบเทียบแนวโนม้ปีต่อปี 

ระดับของข้อมูลที่ใช้ ทุกระดับในประเทศและใช้ในการประสานงานข้อมูลระหว่าง
ประเทศ เช่น เปรียบเทียบอตัราการตายของประชากรในแต่ละประเทศหรือในแต่ละภูมิภาคของ
โลก 
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แหล่งข้อมูลที่มี ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  หน่วยเวชสถิติของ
โรงพยาบาลต่างๆ ส านกัระบาดวทิยา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

 

1.2.2  ค่ารักษาพยาบาล 

                            ความหมาย ค่าใช้จ่ายในการบริการทางการแพทย์เก่ียวกับโรคระบบทางเดิน
หายใจ  โรคผิวหนังและโรคภูมิแพ ้จ าแนกตามจงัหวดั ภาค ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาลและ
จ าแนกตามเพศและกลุ่มอาย ุ

การใช้ประโยชน์ เป็นดชันีท่ีบ่งช้ีถึงภาระค่าใชจ่้ายของประเทศในการดูแลภาวะสุขภาพของ
ประชากรในประเทศ   

 

ผู้ใช้ องคก์รและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสาธารณสุข
ทั้งในส่วนกลางและพื้นท่ี (กรมควบคุมโรค กรมอนามยั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั โรงพยาบาล
ศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ สถานี
อนามยั องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน) 

ความถี่ของการใช้ ทุกปีและมีการเปรียบเทียบแนวโนม้ปีต่อปี 

ระดับของข้อมูลที่ใช้ ทุกระดับในประเทศและใช้ในการประสานงานข้อมูลระหว่าง
ประเทศ เช่น เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชากรภายในประเทศและ
เปรียบเทียบกบัแต่ละประเทศหรือในแต่ละภูมิภาคของโลก 

แหล่งข้อมูลที่มี ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ หน่วยสังคมสงเคราะห์ของ
โรงพยาบาลต่างๆ ส านักระบาดวิทยา ส านักงานประกันสังคม ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ส านกังานสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ส านกังานวจิยัระบบสาธารณสุข 

 

หมายเหตุ: การจ าแนกโรคในการบนัทึกขอ้มูลอาจจดัท ารายละเอียดของการจ าแนกได ้ดงัน้ี 

 

1.  ผลกระทบต่อผวิหนังภายนอกและเย่ือบุอ่อน 

1.1  จ  านวนผูป่้วยดว้ยโรคผวิหนงั (ผืน่คนั อกัเสบ ภูมิแพห้รืออ่ืนๆ ท่ีมิใช่จากการสัมผสั
สารเคมีโดยตรง สัมผสัความร้อน เป็นตน้) จ าแนกตามเพศ อาย ุจงัหวดัเป็นรายเดือนและรายปี 
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      1.2 จ านวนผูป่้วยด้วยโรคเยื่อบุตาอกัเสบ ตาแดง ตาเป็นตอ้ท่ีมิใช่จากการติดเช้ือหรือ
แสงสวา่ง เป็นตน้) จ าแนกตามเพศ อาย ุ จงัหวดัเป็นรายเดือนและรายปี 

 

 2.  ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ  
       2.1  จ านวนผูป่้วยดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจ 

2.1.1  จ านวนผูป่้วย/ตายดว้ยโรคภูมิแพข้องระบบทางเดินหายใจ จ าแนกตามเพศ 
อาย ุ จงัหวดัเป็นรายเดือนและรายปี 

2.1.2 จ านวนผูป่้วย/ตายดว้ยโรคหอบหืด จ าแนกตามเพศ อาย ุจงัหวดัเป็นรายเดือน
และรายปี 

 2.1.3  จ านวนผูป่้วย/ตายดว้ยโรคนิวโมโคนิโอซิส (Pneumoconiosis) จ าแนกตาม
เพศ อาย ุจงัหวดัเป็นรายเดือนและรายปี 

 2.1.4  จ  านวนผูป่้วย/ตายดว้ยโรคมะเร็งปอด จ าแนกตามเพศ อายุ จงัหวดัเป็นราย
เดือนและรายปี 

 2.1.5 จ านวนผูป่้วย/ตายดว้ยโรคเก่ียวกบัระบบเลือดและพยาธิสภาพอ่ืนท่ีเป็นผล
จากมลพิษทางอากาศ จ าแนกตามเพศ อาย ุจงัหวดัเป็นรายเดือนและรายปี 

 

2.  ดัชนีช้ีวดัทีเ่สนอแนะให้มีการเพิม่เติมขึน้ใหม่ในประเทศไทย 

2.1  ดัชนีช้ีวดัด้านส่ิงแวดล้อม 

2.1.1 ปริมาณก๊าซเรดอน (Radon) ในบรรยากาศภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

                                ความหมาย ปริมาณก๊าซเรดอนในปริมาณ Bq/M3 ในบรรยากาศภายนอกอาคาร 
(Out Door Air) และภายในอาคาร (Indoor Air) โดยเฉล่ียตลอดเวลา 1 ชั่วโมง 8 ชั่วโมงและ 24 

ชัว่โมง 

 

วธีิค านวณ 

ก. ปริมาณก๊าซเรดอนโดยรวมเฉล่ียภายในอาคารตลอดเวลา 1 ชั่วโมง/8 ชั่วโมง/24 

ชัว่โมง 

 

          ปริมาณก๊าซเรดอน (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ านวนเบคเควอเรล (Becquerels) 
       ปริมาตรอากาศภายในอาคารโดยรวม (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) ลูกบาศกเ์มตร 
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ข. ปริมาณก๊าซเรดอนเฉล่ียภายนอกอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

ปริมาณก๊าซเรดอน (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนเบคเควอเรล (Becquerels) 
ปริมาตรอากาศภายนอกอาคารโดยรวม(ในเวลา 1ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง)จ านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

การใช้ประโยชน์ 

(1) ปริมาณก๊าซเรดอนโดยรวมเฉล่ียตลอดระยะเวลา 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง ท่ี
ประชากรหายใจในพื้นท่ีหน่ึงๆ บ่งช้ีถึงระดบัของอากาศท่ีมีฝุ่ นละอองโดยรวมปนเป้ือนอยู ่                    

  (2)  ท  าให้ทราบถึงคุณลกัษณะของมลพิษทางอากาศภายนอกอาคารว่าประกอบดว้ยฝุ่ น
ละอองทุกขนาดอยูใ่นปริมาณเท่าไรและอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับไดห้รือไม่ ซ่ึงจะบ่งช้ีคุณลกัษณะของ
อากาศวา่มีมลพิษท่ีเป็นฝุ่ นละอองโดยรวมถึงระดบัท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือไม่ 

 

ผู้ ใช้  องค์กรทางรัฐบาลท่ี เก่ียวข้องทั้ งกับ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในประเทศและ
ต่างประเทศ องคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพรวมทั้งบุคคลทัว่ไป 

ความถี่ของการใช้ ควรมีการตรวจวดัปริมาณก๊าซเรดอนเฉล่ียใน 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมงและ 24 

ชัว่โมง เป็นประจ าทุกวนัในพื้นท่ีเส่ียงและควรมีการจดัท าค่าเฉล่ียแลว้รายงานเป็นรายเดือน ราย
สามเดือน  รายฤดูกาลและรายปี ส่วนพื้นท่ีอ่ืนๆ นั้นอาจมีการตรวจสอบทุก 6 เดือนหรือประจ าปี 

ระดับของข้อมูลทีใ่ช้ พื้นท่ีเส่ียงเฉพาะอ าเภอ จงัหวดัและประเทศ  
แหล่งที่ควรมีข้อมูล องคก์รทางรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพในประเทศ

และต่างประเทศ องคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพและสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี
เส่ียง เช่น มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

 

2.1.2  ปริมาณสารปนเป้ือนอ่ืนๆ แล้วแต่กรณี เช่น ไดออกซิน เขม่า สารเคมีอ่ืนๆ เป็น
ต้น 

ความหมาย  

ก. ในกรณีของ เขม่าและฝุ่ นละอองนั้น จดัท าดัชนีช้ีวดัส าหรับปริมาณฝุ่ นละอองขนาด
อนุภาค PM2.5 ในพื้นท่ีนั้นๆ (ปัจจุบนัมีการตรวจวดั PM2.5 อยูเ่พียง 2 สถานีตรวจวดั) ในปริมาณ
ส่วนในล้านส่วน (ppm; ug/m3) ในบรรยากาศภายนอกอาคาร (Out Door Air) และภายในอาคาร 
(Indoor Air) โดยเฉล่ียตลอดเวลา 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง 
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ข. กรณีของสารไดออกซินและสารพิษเฉพาะพื้นท่ี เช่น สาร VOCs นั้น ควรมีการตรวจวดั
ในปริมาณส่วนในลา้นส่วน (ppm; ug/m3) ในบรรยากาศภายนอกอาคาร (Out Door Air) และภายใน
อาคาร (Indoor Air) โดยเฉล่ียตลอดเวลา 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง 

 

วธีิค านวณ 

ก. ปริมาณสารปนเป้ือน (ตามแต่กรณี ) เฉล่ียภายในอาคารตลอดเวลา 1 ชั่วโมง/8 

ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

ปริมาณสารปนเป้ือน (ตามแต่กรณี) (ในเวลา 1ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนไมโครกรัม                        
 ปริมาตรอากาศภายในอาคารโดยรวม(ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง)จ านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

ข. ปริมาณสารปนเป้ือน  (ตามแต่กรณี ) เฉล่ียภายนอกอาคารตลอดเวลา1 ชั่วโมง/8 

ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

ปริมาณสารปนเป้ือน (ตามแต่กรณี) (ในเวลา 1 ชั่วโมง/8 ชั่วโมง/24 ชั่วโมง) จ  านวนไมโครกรัม             
ปริมาตรอากาศภายนอกอาคารโดยรวม(ในเวลา 1ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง)จ านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

การใช้ประโยชน์ 

(1) ปริมาณสารปนเป้ือน (ตามแต่กรณี) เฉล่ียตลอดระยะเวลา 1ชัว่โมง/8 ชั่วโมง และ 24 
ชัว่โมง ท่ีประชากรหายใจในพื้นท่ีหน่ึงๆ บ่งช้ีถึงระดบัของอากาศท่ีมีสารปนเป้ือน (ตามแต่กรณี) 

เฉล่ียปนเป้ือนอยู ่                      
(2) ท  าให้ทราบถึงคุณลักษณะของมลพิษทางอากาศภายในและภายนอกอาคารว่า

ประกอบดว้ยปริมาณสารปนเป้ือน (ตามแต่กรณี) เฉล่ียเท่าไรและอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับไดห้รือไม่ 
ซ่ึงจะบ่งช้ีคุณลกัษณะของอากาศวา่มีมลพิษท่ีระดบัท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือไม่ ตวัอย่างเช่น 
สารปนเป้ือนประเภท VOCs Fume ของโลหะหนกั Dioxin ละอองของ Pesticides เส้นใยของฝ้าย 
ป่าน ปอ ลินิน เส้นใยของแร่ใยหิน (Asbestos) เช้ือโรคต่างๆ (เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ท่ีก่อให้เกิดโรค
ระบาด เช่น โรคซาร์ โรคไขห้วดันก เป็นตน้) 

ผู้ ใช้  องค์กรทางรัฐบาลท่ี เก่ียวข้องทั้ งกับ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในประเทศและ
ต่างประเทศ องค์กรเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพและสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี
เส่ียง เช่น สถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีเส่ียงต่อสารมลพิษและสารติดเช้ือ ไดแ้ก่ สถาบนัการศึกษาใน
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เขตท่ีมีประชากรมาก มีการขนส่งมาก ตัวอย่าง เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น 
นครราชสีมา ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สงขลา เป็นตน้ 

ความถี่ของการใช้ ควรมีการตรวจวดัปริมาณสารปนเป้ือน (ตามแต่กรณี) เฉล่ียใน 1 ชัว่โมง 
8 ชัว่โมงและ 24 ชัว่โมง เป็นประจ าทุกวนัและควรมีการจดัท าค่าเฉล่ียแลว้รายงานเป็นรายเดือน ราย
สามเดือน รายฤดูกาลและรายปี 

ระดับของข้อมูลทีใ่ช้ พื้นท่ีเส่ียงเฉพาะอ าเภอ จงัหวดัและประเทศ  
แหล่งที่ควรมีข้อมูล กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ส านกังานจดัการ

คุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษและหน่วยตรวจวดัในสังกดัตามพื้นท่ีต่างๆ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและส่ิงแวดล้อมภาค กองอนามยัส่ิงแวดล้อม ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร กรมอนามัยและศูนย์อนามัยท่ี 1-12 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์
วทิยาศาสตร์การแพทย ์1-12 กรมควบคุมโรคและส านกัโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม 

 

2.1.3 ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  (Hydrogen Sulphide: H2S ) ในบรรยากาศ
ภายในและภายนอกอาคาร 

                ความหมาย ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในปริมาณส่วนในล้านส่วน (ppm; 

ug/m3) ในบรรยากาศภายนอกอาคาร (Out Door Air) และภายในอาคาร (Indoor Air) โดยเฉล่ีย
ตลอดเวลา 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมง และ 24 ชัว่โมง 

 

วธีิค านวณ 

ก. ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดภ์ายในอาคารตลอดเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง 

 

                     ปริมาณ H2S (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ านวนไมโครกรัม                        
ปริมาตรอากาศภายในอาคารโดยรวม (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนลูกบาศกเ์มตร 

 

ข. ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ภายนอกอาคารตลอดเวลา 1 ชั่วโมง/8 ชั่วโมง/24 

ชัว่โมง 

 

ปริมาณ H2S ภายนอกอาคาร (ในเวลา 1 ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง) จ  านวนไมโครกรัม                        
ปริมาตรอากาศภายนอกอาคารโดยรวม(ในเวลา 1ชัว่โมง/8 ชัว่โมง/24 ชัว่โมง)จ านวนลูกบาศกเ์มตร 
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การใช้ประโยชน์ 

(1) ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดโ์ดยรวมเฉล่ียตลอดระยะเวลา 1 ชัว่โมง 8 ชัว่โมงและ 24 
ชัว่โมง ท่ีประชากรหายใจในพื้นท่ีหน่ึงๆ บ่งช้ีถึงระดบัของอากาศท่ีมีก๊าซโดยรวมปนเป้ือนอยู ่                   

   (2) ท าให้ทราบถึงคุณลกัษณะของมลพิษทางอากาศภายนอกอาคารว่าประกอบดว้ยก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์อยูใ่นปริมาณเท่าไรและอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับไดห้รือไม่ ซ่ึงจะบ่งช้ีคุณลกัษณะ
ของอากาศวา่มีมลพิษท่ีถึงระดบัท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือไม่ 

 

ผู้ ใช้  องค์กรทางรัฐบาลท่ี เก่ียวข้องทั้ งกับ ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในประเทศและ
ต่างประเทศ องค์กรเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส านกังานจดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
และหน่วยตรวจวดัในสังกดัตามพื้นท่ีต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและ
ส่ิงแวดลอ้มภาค กองอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร กรมอนามยัและศูนยอ์นามยั
ท่ี 1-12 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์และศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์1-12 กรมควบคุมโรคและ
ส านกัโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม 

ความถี่ของการใช้ ควรมีการตรวจวดัปริมาณ H2S ตลอดเฉล่ียใน 1 ชั่วโมง  8 ชัว่โมงและ 
24 ชัว่โมง เป็นประจ าทุกวนัและควรมีการจดัท าค่าเฉล่ียแล้วรายงานเป็นรายเดือน รายสามเดือน 
รายฤดูกาล และรายปี 

ระดับของข้อมูลทีใ่ช้ พื้นท่ีเส่ียงเฉพาะอ าเภอ จงัหวดัและประเทศ  
แหล่งที่ควรมีข้อมูล ส านักงานจดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษและ

หน่วยตรวจวดัในสังกัดตามพื้นท่ีต่างๆ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและ
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค กองอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร กรมอนามยัและ
ศูนยอ์นามยัท่ี 1-12    

 

2.1.4  ควรเพิม่สถานีการตรวจวดั PM 2.5 ทุกสถานีในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวดั 

2.1.5  ควรมีการตรวจวัดพารามิเตอร์ช้ีวัดพื้นฐานคุณภาพอากาศทุกจังหวัดและเพิ่ม
การตรวจวดัพารามิเตอร์เฉพาะทีเ่หมาะสมในจังหวดัทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ส่ียง 

2.2  ดัชนีช้ีวดัสุขภาพเน่ืองจากมลพษิทางอากาศท าให้เกดิอนัตรายอ่ืนๆ 

2.2.1  อุบัติเหตุทางการจราจรเน่ืองจากทศันวสัิยไม่ดีจากมลพษิทางอากาศ 

    จ  าแนกตามจ านวนคร้ัง พื้นท่ี (จงัหวดั) ท่ีเกิดข้ึนต่อเดือนและต่อปี โดยมีขอ้มูล
อ่ืนๆ ประกอบด้วยลักษณะของยานพาหนะท่ีเกิดข้ึน เช่น ประเภทของยานพาหนะ (รถยนต ์
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เคร่ืองบิน เป็นต้น)  สาเหตุและจ านวนคนบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพและเสียชีวิต รวมทั้ งค่า
รักษาพยาบาล ประเภทของสาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุ เช่น หมอก ควนัจากการเผาหญา้ เผาป่า เป็น
ตน้ 

 

การใช้ประโยชน์ 

(1) ดชันีน้ีเป็นประโยชน์ในดา้นนโยบายพื้นท่ี เน่ืองจากท าให้ทราบสาเหตุของอุบติัเหตุ
จากทศันวิสัยไม่ดี อนัเน่ืองมาจากกิจกรรม/สาเหตุ/แหล่งก าเนิดท่ีก่อให้เกิดหมอก ควนัหรือส่ิง
ปนเป้ือนในอากาศอ่ืนๆ ซ่ึงจะช่วยเปล่ียนพฤติกรรมของการเกิดแหล่งก าเนิดนั้นๆ โดยกิจกรรมของ
บุคคลในพื้นท่ีหรือสาเหตุอ่ืนใดในพื้นท่ี 

(2)  สามารถน าไปก าหนดมาตรการความปลอดภยัต่อสุขภาพในพื้นท่ีนั้นๆ ได ้

ผู้ใช้ หน่วยงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายในการ
ป้องกนั ควบคุม รักษาหรือลดสาเหตุของอุบติัเหตุการตายเหล่านั้น 

ความถี่ของการใช้ ทุกไตรมาสและทุกปี 

ระดับของข้อมูลทีใ่ช้ อ าเภอ จงัหวดัและประเทศ 

แหล่งทีค่วรมีข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ ส านกังานระบาดวทิยา  
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ตารางดัชนีช้ีวดัทีเ่สนอแนะ 

ตาราง 7-3 ตารางดชันีช้ีวดัของพารามิเตอร์ท่ีมีหน่วยงานด าเนินการเป็นประจ าแลว้ 

ดชันีช้ี
วดั 

ความหมาย 
องค์กร

นานาชาต ิ

วธีิค านวณ  

(ข้อมูลทีต้่องม)ี 

การใช้
ประโยชน์ 

ผู้ใช้ 
ความถี่ของ

การใช้ 

ระดบัของ
ข้อมูลทีใ่ช้ 

ความส าคญั 
แหล่งข้อมูลทีม่ ี

(ระบบข้อมูล) 

TSP ค่าเฉล่ียของปริมาณสาร
แขวนลอยในท่ีน่ีคือฝุ่ น
ละอองในอากาศ
โดยรวม (ทุกชนิดและ
ทุกขนาดอนุภาค) ใน
พ้ืนท่ีเป้าหมายใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนด 

US.EPA 

  

ปริมาณฝุ่ นละอองโดยรวม 
(จ านวนมิลลิกรัม) ต่อ
ปริมาตรอากาศ (จ านวน
ลูกบาศกเ์มตร) 

-บ่งช้ีคุณภาพ
อากาศ 

-บ่งช้ี
ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

-หน่วยงาน
ส่วนกลางและ 

หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

-ประชาชน 

ทัว่ไป 

วนั,สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ  

ภาค เขต 

จงัหวดั 

+++++ คพ.., กทม., 
ส่ิงแวดลอ้มภาค 
ส านกัอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม ศูนย์
อนามยั 

PM10 ค่าเฉล่ียของปริมาณสาร
แขวนลอยในท่ีน้ีไดแ้ก่ 

ฝุ่ นละอองขนาดอนุภาค
เลก็กวา่ 10 ไมครอนใน
พ้ืนท่ีเป้าหมายใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนด 

US.EPA ปริมาณฝุ่ นละอองท่ีมีขนด
เลก็กวา่ 10 ไมครอน 
(จ านวนมิลลิกรัม) ต่อ
ปริมาตรอากาศ (จ านวน
ลูกบาศกเ์มตร) 

-บ่งช้ีคุณภาพ
อากาศ 

-บ่งช้ี
ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

-หน่วยงาน
ส่วนกลางและ 

หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

-ประชาชน 

ทัว่ไป 

วนั สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ 

ภาค เขต 

จงัหวดั 

+++++ คพ. กทม. 

ส่ิงแวดลอ้มภาค
ส านกัอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม ศูนย์
อนามยั กทม. 
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ตาราง 7-3 ตารางดชันีช้ีวดัของพารามิเตอร์ท่ีมีหน่วยงานด าเนินการเป็นประจ าแลว้ (ต่อ) 

ดชันีช้ี
วดั 

ความหมาย 
องค์กร

นานาชาต ิ

วธีิค านวณ  

(ข้อมูลทีต้่องม)ี 

การใช้
ประโยชน์ 

ผู้ใช้ 
ความถี่ของ

การใช้ 

ระดบัของ
ข้อมูลทีใ่ช้ 

ความส าคญั 
แหล่งข้อมูลทีม่ ี

(ระบบข้อมูล) 

PM2.5 ค่าเฉล่ียของปริมาณสาร
แขวนลอย ในท่ีน้ีไดแ้ก่ 

ฝุ่ นละอองขนาดอนุภาค
เลก็กวา่ 2.5 ไมครอนใน
พ้ืนท่ีเป้าหมายใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนด 

US.EPA ปริมาณฝุ่ นละอองท่ีมี 

ขนาดเลก็กวา่ 2.5 ไมครอน
(จ านวนมิลลิกรัม) ต่อ
ปริมาตรอากาศ (จ านวน
ลูกบาศกเ์มตร) 

-บ่งช้ีคุณภาพ
อากาศ 

-บ่งช้ี
ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

-หน่วยงาน
ส่วนกลางและ 

หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

-ประชาชน 

ทัว่ไป 

วนั สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ 

ภาค เขต 

จงัหวดั 

+++++ คพ. กทม. 

ส่ิงแวดลอ้มภาค 

CO ค่าเฉล่ียของปริมาณ/

ระดบัความเขม้ขน้ของ
ก๊าซคาร์บอนมอนนอก
ไซดใ์นพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ในช่วงเวลาท่ีก าหนด 

US.EPA ปริมาณ/ระดบัความเขม้ขน้
ของ CO (จ านวนมิลลิกรัม)

ต่อปริมาตรอากาศ (จ านวน
ลูกบาศกเ์มตร) 

-บ่งช้ีคุณภาพ
อากาศ 

-บ่งช้ี
ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

-หน่วยงาน
ส่วนกลางและ 

หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

-ประชาชน 

ทัว่ไป 

วนั สปัดาห์ 
เดือน ปี 

ประเทศ 

ภาค เขต 

จงัหวดั 

+++++ คพ. กทม. 

ส่ิงแวดลอ้มภาค 
ส านกัอนามยั 
ส่ิงแวดลอ้ม 

ศูนยอ์นามยั 

CO2 ค่าเฉล่ียของปริมาณ/

ระดบัความเขม้ขน้ของ
ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดใ์น
พ้ืนท่ีเป้าหมายใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนด 

US.EPA ปริมาณ/ระดบัความเขม้ขน้
ของ CO2 (จ านวน
มิลลิกรัม)ต่อปริมาตร
อากาศ (จ านวนลูกบาศก์
เมตร) 

-บ่งช้ีคุณภาพ
อากาศ 

-บ่งช้ี
ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

-หน่วยงาน
ส่วนกลางและ 

หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

-ประชาชน 

ทัว่ไป 

วนั สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ 

ภาค เขต 

จงัหวดั 

+++++ คพ. กทม. 

ส่ิงแวดลอ้มภาค
ส านกัอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม 

ศูนยอ์นามยั คพ. 
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ตาราง 7-3 ตารางดชันีช้ีวดัของพารามิเตอร์ท่ีมีหน่วยงานด าเนินการเป็นประจ าแลว้ (ต่อ) 

ดชันีช้ี
วดั 

ความหมาย 
องค์กร

นานาชาต ิ

วธีิค านวณ  

(ข้อมูลทีต้่องม)ี 

การใช้
ประโยชน์ 

ผู้ใช้ 
ความถี่ของ

การใช้ 

ระดบัของ
ข้อมูลทีใ่ช้ 

ความส าคญั 
แหล่งข้อมูลทีม่ ี

(ระบบข้อมูล) 

NOx ค่าเฉล่ียของปริมาณ/

ระดบัความเขม้ขน้ของ
ก๊าซไนโตรเจน
ออกไซดใ์นพ้ืนท่ี
เป้าหมายในช่วงเวลาท่ี
ก าหนด 

US.EPA ปริมาณ/ระดบัความเขม้ขน้
ของ NOx (จ านวน
มิลลิกรัม)ต่อปริมาตร
อากาศ (จ านวนลูกบาศก์
เมตร) 

-บ่งช้ีคุณภาพ
อากาศ 

-บ่งช้ี
ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

-หน่วยงาน
ส่วนกลางและ 

หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

-ประชาชนทัว่ไป 

วนั สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ 

ภาค เขต 

จงัหวดั 

+++++ คพ. กทม. 

ส่ิงแวดลอ้มภาค 

ส านกัอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม 

ศูนยอ์นามยั 

SO2 ค่าเฉล่ียของปริมาณ/

ระดบัความเขม้ขน้ของ
ก๊าซซลัเฟอร์ได
ออกไซดใ์นพ้ืนท่ี
เป้าหมายในช่วงเวลาท่ี
ก าหนด 

US.EPA ปริมาณ/ระดบัความเขม้ขน้
ของ SO2 (จ านวนมิลลิกรัม)

ต่อปริมาตรอากาศ (จ านวน
ลูกบาศกเ์มตร) 

-บ่งช้ีคุณภาพ
อากาศ 

-บ่งช้ี
ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

-หน่วยงาน
ส่วนกลางและ 

หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

-ประชาชนทัว่ไป 

วนั สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ 

ภาค เขต 

จงัหวดั 

+++++ คพ. กทม. 

ส่ิงแวดลอ้มภาค 
ส านกัอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม  

ศูนยอ์นามยั 

O3 ค่าเฉล่ียของปริมาณ/

ระดบัความเขม้ขน้ของ
ก๊าซโอโซนในพ้ืนท่ี
เป้าหมายในช่วงเวลาท่ี
ก าหนด 

US.EPA ปริมาณ/ระดบัความเขม้ขน้
ของ O3 (จ านวนมิลลิกรัม)

ต่อปริมาตรอากาศ (จ านวน
ลูกบาศกเ์มตร) 

-บ่งช้ีคุณภาพ
อากาศ 

-บ่งช้ี
ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

-หน่วยงาน
ส่วนกลางและ 

หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

-ประชาชนทัว่ไป 

วนั,สปัดาห์. 

เดือน,ปี 

ประเทศ 

 ภาค เขต 

จงัหวดั 

+++++ คพ. กทม. 

ส่ิงแวดลอ้มภาค 

ส านกัอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม 

ศูนยอ์นามยั 
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ตาราง 7-3 ตารางดชันีช้ีวดัของพารามิเตอร์ท่ีมีหน่วยงานด าเนินการเป็นประจ าแลว้ (ต่อ) 

ดชันีช้ีวดั ความหมาย 
องค์กร

นานาชาต ิ

วธีิค านวณ  

(ข้อมูลทีต้่องม)ี 

การใช้
ประโยชน์ 

ผู้ใช้ 
ความถี่ของ

การใช้ 

ระดบัของ
ข้อมูลทีใ่ช้ 

ความส าคญั 
แหล่งข้อมูลทีม่ ี

(ระบบข้อมูล) 

CFC ค่าเฉล่ียของปริมาณ/

ระดบัความเขม้ขน้
ของสาร CFC ใน
พ้ืนท่ีเป้าหมายใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนด 

US.EPA ปริมาณ/ระดบัความเขม้ขน้ของ
สาร CFC (จ านวนมิลลิกรัม) 

ต่อปริมาตรอากาศ  (จ านวน
ลูกบาศกเ์มตร) 

-บ่งช้ี
คุณภาพ
อากาศ 

-บ่งช้ี
ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

-หน่วยงาน
ส่วนกลางและ 

หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

-ประชาชนทัว่ไป 

วนั สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ 

ภาค เขต 

จงัหวดั 

+++++ คพ. กทม.

ส่ิงแวดลอ้มภาค
ส านกัอนามยั- 

ส่ิงแวดลอ้ม  

ศูนยอ์นามยั 

อุณหภูมิ 
(Temper

ature) 

ค่าเฉล่ียของ/ระดบั
อุณหภูมิ (หน่วยเป็น
องศาเซลเซียสหรือ
องศาฟาเรนไฮต)์ ใน
พ้ืนท่ีเป้าหมายใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนด 

US.EPA ระดบัอุณหภูมิ (หน่วยเป็น
องศาเซลเซียสหรือองศา 
ฟาเรนไฮต)์ 

-บ่งช้ี
คุณภาพ
อากาศ 

-บ่งช้ี
ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

-หน่วยงาน
ส่วนกลางและ 

หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

-ประชาชนทัว่ไป 

วนั สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ 

 ภาค เขต 

จงัหวดั 

+++++ คพ. กทม.

ส่ิงแวดลอ้มภาค
ส านกัอนามยั- 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ศูนยอ์นามยั 

กรมอุตุนิยมวทิยา
และหน่วยงานใน
สงักดัของกรม
อุตุนิยมวทิยาใน 

พ้ืนท่ี 

 

 



325 

 

ตาราง 7-3 ตารางดชันีช้ีวดัของพารามิเตอร์ท่ีมีหน่วยงานด าเนินการเป็นประจ าแลว้ (ต่อ) 

ดชันีช้ีวดั ความหมาย 
องค์กร

นานาชาต ิ

วธีิค านวณ  

(ข้อมูลทีต้่องม)ี 
การใช้ประโยชน์ ผู้ใช้ 

ความถี่ของ
การใช้ 

ระดบัของ
ข้อมูลทีใ่ช้ 

ความส าคญั 
แหล่งข้อมูลทีม่ ี

(ระบบข้อมูล) 

ทิศทาง
กระแสลม 

ทิศทางกระแสลมใน
พ้ืนท่ีเป้าหมายใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนด 

US.EPA ทิศของกระแสลม
(เหนือ/ใต/้

ตะวนัออก/ตะวนัตก/

ตะวนัออกเฉียงใต/้

ตะวนัออกเฉียงเหนือ
/ตะวนัตกเฉียงใต ้ใน
พ้ืนท่ีท่ีก าหนด 

-บ่งช้ีคุณภาพ
อากาศ 

-บ่งช้ีผลกระทบตอ่
สุขภาพ 

-หน่วยงาน
ส่วนกลาง
และ 

หน่วยงานใน
พ้ืนท่ี 

-ประชาชน
ทัว่ไป 

ชัว่โมง วนั 

สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ 

 ภาค เขต 

จงัหวดั 

++++ คพ.  ส่ิงแวดลอ้มภาค 

กรมอุตุนิยมวทิยาและ
หน่วยงานในสงักดั
ของกรมอุตุนิยมวทิยา
ใน 

พ้ืนท่ี 

ความเร็วลม ค่าเฉล่ียของความเร็ว
กระแสลมในพ้ืนท่ี
เป้าหมายในช่วงเวลาท่ี
ก าหนด 

US.EPA ความเร็วของกระแส
ลม (หน่วยเป็น
กิโลเมตร) ต่อเวลาท่ี
ก าหนด (หน่วยเป็น
ชัว่โมง) ในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย 

-บ่งช้ีคุณภาพ
อากาศ 

-บ่งช้ีผลกระทบตอ่
สุขภาพ 

-หน่วยงาน
ส่วนกลาง
และ 

หน่วยงานใน
พ้ืนท่ี 

-ประชาชน
ทัว่ไป 

นาที 
ชัว่โมงวนั 

สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ 

ภาค เขต 

จงัหวดั 

++++ คพ.  ส่ิงแวดลอ้มภาค 

กรมอุตุนิยมวทิยาและ
หน่วยงานในสงักดั
ของกรมอุตุนิยมวทิยา
ในพ้ืนท่ี 
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ตาราง 7-3 ตารางดชันีช้ีวดัของพารามิเตอร์ท่ีมีหน่วยงานด าเนินการเป็นประจ าแลว้ (ต่อ) 

ดชันีช้ีวดั ความหมาย 
องค์กร

นานาชาต ิ

วธีิค านวณ 

(ข้อมูลทีต้่องม)ี 

การใช้
ประโยชน์ 

ผู้ใช้ 
ความถี่ของ

การใช้ 

ระดบัของ
ข้อมูลทีใ่ช้ 

ความส าคญั 
แหล่งข้อมูลทีม่ ี

(ระบบข้อมูล) 

อตัราป่วย 

 

อตัราป่วยของผูป่้วย
ดว้ยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ  

โรคผิวหนงั 

โรคมะเร็ง ท่ี
เก่ียวเน่ือง 

จากมลพิษทางอากาศ 

WHO 

ILO 

IARC 

จ านวนผูป่้วยใหม่,

จ านวนผูป่้วย
โดยรวม จ านวน
ประชากรกลางปี
ของประเทศ 

จ านวนประชากร
พ้ืนท่ีและ
ระดบัประเทศ 

บ่งช้ีภาวะ
สุขภาพ 

สสจ. 

กรมควบคุมโรค 

กระทรวง
สาธารณสุข 

และหน่วยงานดา้น
สุขภาพ 

วนั สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ ภาค
เขต จงัหวดั 

+++++ สถานีอนามยั รพศ. 

รพท. รพช. สสจ.  

โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาล 

ส านกัระบาดวทิยา
กระทรวงสาธารณสุข
ส านกังานสถิติ
แห่งชาติ 

อตัราตาย อตัราตายของผูต้าย
ดว้ยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ  

โรคผิวหนงั 

โรคมะเร็ง ท่ี
เก่ียวเน่ืองจากมลพิษ
ทางอากาศ 

WHO 

ILO 

IARC 

จ านวนผูเ้สียชีวติ
ใหม่ จ านวน
ผูเ้สียชีวติโดยรวม
จ านวนประชากร
กลางปีของประเทศ 
จ านวนประชากร
พ้ืนท่ีและ
ระดบัประเทศ 

บ่งช้ีภาวะ
สุขภาพ 

สสจ. 

กรมควบคุมโรค 

กระทรวง 

สาธารณสุข 

และหน่วยงานดา้น
สุขภาพ 

วนั สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ  

ภาค เขต 

จงัหวดั 

+++++ สถานีอนามยั รพศ.

รพท. รพช. สสจ., 

โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาล 

ส านกัระบาดวทิยา
กระทรวงสาธารณสุข
ส านกังานสถิติ
แห่งชาติ 
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ตาราง 7-3 ตารางดชันีช้ีวดัของพารามิเตอร์ท่ีมีหน่วยงานด าเนินการเป็นประจ าแลว้ (ต่อ) 

ดชันีช้ีวดั ความหมาย 
องค์กร

นานาชาต ิ

วธีิค านวณ 

(ข้อมูลทีต้่องม)ี 

การใช้
ประโยชน์ 

ผู้ใช้ 
ความถี่ของ

การใช้ 

ระดบัของ
ข้อมูลทีใ่ช้ 

ความส าคญั 
แหล่งข้อมูลทีม่ ี

(ระบบข้อมูล) 

ค่า
รักษาพยาบาล 

ค่ารักษาพยาบาล
ผูป่้วยดว้ยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ  

โรคผิวหนงั 

โรคมะเร็งท่ี
เก่ียวเน่ืองจากมลพิษ
ทางอากาศ 

WHO 

ILO 

IARC 

ค่ารักษาพยาบาล
ผูป่้วยใหม่ ค่า
รักษาพยาบาลผูป่้วย
โดยรวมพ้ืนท่ีและ
ระดบัประเทศ 

บ่งช้ีภาวะ
สุขภาพ 

สสจ. 

กรมควบคุมโรค 

กระทรวง
สาธารณสุข 

และหน่วยงานดา้น
สุขภาพ 

วนั 

สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ  ภาค 

เขต จงัหวดั 

+++++ สถานีอนามยั รพศ. 

รพท. รพช. สสจ.  
โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาล 

ส านกัระบาดวทิยา 
กระทรวงสาธารณสุข
ส านกังานสถิติ
แห่งชาติ 

 

หมายเหตุ: คพ หมายถึ ง กรมควบคุมมลพิษ, 

                  สสจ. หมายถึง ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

                  รพศ. หมายถึง โรงพยาบาลศูนย ์ รพท. หมายถึงโรงพยาบาลทัว่ไป  รพช. หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน  
                  สถานีอนามยั หมายถึง ศูนยสุ์ขภาพชุมชน 

                  กทม. หมายถึง ศาลาวา่การกรุเทพมหานคร 

                  เคร่ืองหมาย (+) หมายถึง ส าคญันอ้ยมาก                                                    (++)  หมายถึง ส าคญันอ้ย 

                                      (+++) หมายถึง ส าคญัปานกลาง                                              (++++) หมายถึง ส าคญัมาก 

                                     (+++++) หมายถึง ส าคญัมากท่ีสุด 
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ตาราง7-4  ดชันีช้ีวดัของพารามิเตอร์ท่ีควรมีการด าเนินการเพิ่มเติม 

ดชันีช้ี
วดั 

ความหมาย 
องค์กร

นานาชาต ิ

วธีิค านวณ  

(ข้อมูลทีต้่องม)ี 
การใช้ประโยชน์ ผู้ใช้ 

ความถี่ของ
การใช้ 

ระดบัของ
ข้อมูลทีใ่ช้ 

ความส าคญั 
แหล่งข้อมูลทีม่ ี

(ระบบข้อมูล) 

TSP ค่าเฉล่ียของปริมาณสาร
แขวนลอย โดยรวม (ทุก
ชนิดและทุกขนาด
อนุภาค) ในพ้ืนท่ี
เป้าหมายในช่วงเวลาท่ี
ก าหนด 

US.EPA 

  

ปริมาณฝุ่ นละออง
โดยรวม ไดแ้ก่ ฝุ่ นและ
เสน้ใย (จ านวน
มิลลิกรัม) ต่อปริมาตร
อากาศ (จ านวน
ลูกบาศกเ์มตร) 

-บ่งช้ีคุณภาพ
อากาศ 

-บ่งช้ีผลกระทบตอ่
สุขภาพ 

-หน่วยงานส่วนกลาง
และหน่วยงานใน
พ้ืนท่ี 

-ประชาชนทัว่ไป 

วนั สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ 

ภาค เขต 

จงัหวดั 

+++++ คพ. กทม. 

ส่ิงแวดลอ้มภาค 

ส านกัอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม 

ศูนยอ์นามยั 

PM10 ค่าเฉล่ียของปริมาณสาร
แขวนลอยท่ีเป็นเสน้ใย
ขนาดอนุภาคเลก็กวา่ 10 

ไมครอนในพ้ืนท่ี
เป้าหมายในช่วงเวลาท่ี
ก าหนด 

US.EPA ปริมาณฝุ่ นละออง
โดยรวม ไดแ้ก่ ฝุ่ นและ
เสน้ใย (จ านวน
มิลลิกรัม)ต่อปริมาตร
อากาศ (จ านวน
ลูกบาศกเ์มตร) 

-บ่งช้ีคุณภาพ
อากาศ 

-บ่งช้ีผลกระทบตอ่
สุขภาพ 

-หน่วยงานส่วนกลาง
และหน่วยงานใน
พ้ืนท่ี 

-ประชาชนทัว่ไป 

วนั สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ 

ภาค เขต 

จงัหวดั 

+++++ คพ.กทม. 

ส่ิงแวดลอ้มภาค 

ส านกัอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม  

ศูนยอ์นามยั 

H2S ค่าเฉล่ียของปริมาณ/

ระดบัความเขม้ขน้ของ
ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์
ในพ้ืนท่ีเป้าหมายใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนด 

US.EPA ปริมาณ/ระดบัความ
เขม้ขน้ของ H2S 

(จ านวนมิลลิกรัม) ต่อ
ปริมาตรอากาศ (จ านวน
ลูกบาศกเ์มตร) 

-บ่งช้ีคุณภาพ
อากาศ 

-บ่งช้ีผลกระทบตอ่
สุขภาพ 

-หน่วยงานส่วนกลาง
และหน่วยงานใน
พ้ืนท่ี 

-ประชาชนทัว่ไป 

วนั สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ 

ภาค เขต 

จงัหวดั 

+++++ คพ. กทม
ส่ิงแวดลอ้มภาค 

ส านกัอนามยั 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ศูนยอ์นามยั 
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ตาราง7-4  ดชันีช้ีวดัของพารามิเตอร์ท่ีควรมีการด าเนินการเพิ่มเติม (ต่อ) 

ดชันีช้ีวดั ความหมาย 
องค์กร

นานาชาต ิ

วธีิค านวณ  

(ข้อมูลทีต้่องม)ี 
การใช้ประโยชน์ ผู้ใช้ 

ความถี่ของ
การใช้ 

ระดบัของ
ข้อมูลทีใ่ช้ 

ความ 

ส าคญั 

แหล่งข้อมูลทีม่ ี

(ระบบข้อมูล) 

VOCs/

สารเคมี
ปนเป้ือน
อ่ืนๆ 

ค่าเฉล่ียของปริมาณ/ระดบั
ความเขม้ขน้ของไอระเหย
ของสารระเหยอินทรียห์รือ
สารปนเป้ือนอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี
เป้าหมายในช่วงเวลาท่ี
ก าหนด 

US.EPA ปริมาณ/ระดบัความ
เขม้ขน้ของไอระเหย
(จ านวนมิลลิกรัม)ต่อ
ปริมาตรอากาศ 

(จ านวนลูกบาศก์
เมตร) 

-บ่งช้ีคุณภาพ
อากาศ 

-บ่งช้ีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

-หน่วยงาน
ส่วนกลางและ 

หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

-ประชาชนทัว่ไป 

วนั สปัดาห์
เดือน ปี 

ประเทศ  

ภาค เขต 

จงัหวดั 

+++++ คพ.  กทม 

ส่ิงแวดลอ้มภาค ส านกั
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

 ศูนยอ์นามยั 

ก๊าซ
เรดอน 

ระดบัความเขม้ขน้ของก๊าซ
เรดอนในพ้ืนท่ีเป้าหมายใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนด 

US.EPA ปริมาณ/ระดบัความ
เขม้ขน้ของก๊าซเรดอน
(จ านวนเบคเควอเรล)

ต่อปริมาตรอากาศ 

(จ านวนลูกบาศก์
เมตร) 

-บ่งช้ีคุณภาพ
อากาศ 

-บ่งช้ีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

-หน่วยงาน
ส่วนกลางและ 

หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

-ประชาชนทัว่ไป 

วนั สปัดาห์
เดือน ปี 

ประเทศ 

ภาค เขต 

จงัหวดั 

+++++ คพ. กทม 

.ส่ิงแวดลอ้มภาค ส านกั
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

ศูนยอ์นามยั 

เช้ือโรค ปริมาณและชนิดของเช้ือโรค
ในพ้ืนท่ีเป้าหมายใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนด 

WHO ปริมาณและชนิดของ
เช้ือโรคในพ้ืนท่ี
เป้าหมายในช่วงเวลาท่ี
ก าหนด 

-บ่งช้ีคุณภาพ
อากาศ 

-บ่งช้ีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

-หน่วยงาน
ส่วนกลางและ 

หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

-ประชาชน 

ทัว่ไป 

วนั สปัดาห์ 
เดือน ปี 

ประเทศ 

ภาค เขต
จงัหวดั 

+++++ คพ. กทม. 

ส่ิงแวดลอ้มภาค 

ส านกัอนามยั 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ศูนยอ์นามยั 
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ตาราง7-4  ดชันีช้ีวดัของพารามิเตอร์ท่ีควรมีการด าเนินการเพิ่มเติม (ต่อ) 

ดชันีช้ีวดั ความหมาย 
องค์กร

นานาชาต ิ

วธีิค านวณ  

(ข้อมูลทีต้่องม)ี 

การใช้
ประโยชน์ 

ผู้ใช้ 
ความถี่ของ

การใช้ 

ระดบัของ
ข้อมูลทีใ่ช้ 

ความส าคญั 
แหล่งข้อมูลทีม่ ี

(ระบบข้อมูล) 

อตัราป่วย 

 

อตัราป่วยของผูป่้วยดว้ย 

อุบติัเหตุเกิดจาก 

มลพิษทางอากาศ 

WHO 

ILO 

 

จ านวนผูป่้วยใหม่ จ านวน
ผูป่้วยโดยรวม จ านวน
ประชากรกลางปีของ
ประเทศ จ านวนประชากร
พ้ืนท่ีและระดบัประเทศ 

สาเหตุจากอุบติัเหตุ
เน่ืองจากมลพิษทางอากาศ 

บ่งช้ีภาวะ
สุขภาพ 

สสจ. 

กรมควบคุมโรค 

กระทรวง
สาธารณสุข 

และหน่วยงาน
ดา้นสุขภาพ 

วนั 

สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ 

ภาค เขต 

จงัหวดั 

+++++ สถานีอนามยั สสจ.

โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาล 

ส านกัระบาดวทิยา 
กระทรวงสาธารณสุข
ส านกังานสถิติ
แห่งชาติ 

อตัราตาย อตัราตายของผูต้ายดว้ย 

อุบติัเหตุท่ีเกิดจากมลพิษ
ทางอากาศ 

WHO 

ILO 

 

จ านวนผูเ้สียชีวติใหม่
จ านวนผูเ้สียชีวติโดยรวม
จ านวนประชากรกลางปี
ของประเทศ จ านวน
ประชากรพ้ืนท่ีและ
ระดบัประเทศ สาเหตุจาก
อุบติัเหตุเน่ืองจากมลพิษ
ทางอากาศ 

บ่งช้ีภาวะ
สุขภาพ 

สสจ. 

กรมควบคุมโรค 

กระทรวง 

สาธารณสุข 

และหน่วยงาน
ดา้นสุขภาพ 

วนั 

สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ 

 ภาค เขต 
จงัหวดั 

+++++ สถานีอนามยั สสจ.

โรงพยาบาลและ 

สถานพยาบาล 

ส านกัระบาดวทิยา
กระทรวงสาธารณสุข
ส านกังานสถิติ
แห่งชาติ 
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ตาราง7-4  ดชันีช้ีวดัของพารามิเตอร์ท่ีควรมีการด าเนินการเพิ่มเติม (ต่อ) 

ดชันีช้ีวดั ความหมาย 
องค์กร

นานาชาต ิ

วธีิค านวณ  

(ข้อมูลทีต้่องม)ี 

การใช้
ประโยชน์ 

ผู้ใช้ 
ความถี่ของ

การใช้ 

ระดบัของ
ข้อมูลทีใ่ช้ 

ความส าคญั 
แหล่งข้อมูลทีม่ ี

(ระบบข้อมูล) 

ค่ารักษา- 
พยาบาล 

ค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยดว้ย
อุบติัเหตุท่ีเกิดจาก 

มลพิษทางอากาศ 

WHO 

ILO 

World Bank 

ค่ารักษาพยาบาล
ผูป่้วย (บาท) ดว้ย
อุบติัเหตุท่ี 

เกิดจากมลพิษทาง
อากาศ 

บ่งช้ีภาระ
ค่าใชจ่้ายของ
ประเทศ 

สสจ. 

กรมควบคุมโรค 

กระทรวง 

สาธารณสุข 

และหน่วยงาน
ดา้นสุขภาพ 

วนั สปัดาห์ 

เดือน ปี 

ประเทศ 

ภาค เขต 

จงัหวดั 

+++++ สสจ. โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาล 

ส านกัระบาดวทิยา 
กระทรวงสาธารณสุข
ส านกังานสถิติ
แห่งชาติ 

 

หมายเหตุ: คพ หมายถึง กรมควบคุมมลพิษ 

                  สสจ. หมายถึง ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

                  กทม. หมายถึง ศาลาวา่การกรุเทพมหานคร 

                  เคร่ืองหมาย  (+) หมายถึง ส าคญันอ้ยมาก                                                     (++) หมายถึง ส าคญันอ้ย 

                                       (+++) หมายถึง ส าคญัปานกลาง                                               (++++) หมายถึง ส าคญัมาก 

                                       (+++++) หมายถึง ส าคญัมากท่ีสุด 
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ตารางที ่7-5  แหล่งขอ้มูลท่ีมีอยู ่

ระบบข้อมูล เน้ือหา วธีิการจดัเกบ็ กลุ่มเป้าหมาย 
ความเป็น

ตวัแทน (ระดบั) 
*ปีทีม่ข้ีอมูล 

ตวัช้ีวดัที่
เกีย่วข้อง 

หน่วยงานผู้จดัเกบ็ 
ข้อจ ากดัของ

ระบบ 

ระบบขอ้มูล 

คุณภาพอากาศ  

ปริมาณ ฝุ่ นก๊าซ 

รังสี 

ปริมาณน ้ าฝน 

ความช้ืนสมัพทัธ์ 
ทิศทางกระแสลม 
ความเร็วกระแส
ลม แสงแดดและ
รังสีตกกระทบ  

มีสถานีตรวจวดั
อากาศใน 

กทมและภูมิภาค 

พ้ืนท่ี ทุกระดบั *ตั้งแตเ่ร่ิมมีการ
ตรวจวดั/จดัเก็บขอ้มูล/

มีความต่อเน่ือง ไม่มี
การหยดุการจดัเก็บ 

ปริมาณ/ระดบั
ความเขม้ขน้
ของสารหรือ
รังสีต่อ
ปริมาตรอากาศ
ในพ้ืนท่ีท่ี
ก าหนด, 

ช่วงเวลา  

ทิศทาง อตัรา
ความเร็ว 

คพ กทม. 

กรมอุตุนิยมวทิยา ส านกั
อนามยั ส่ิงแวดลอ้ม (ถา้
สามารถประสานไดใ้น
อนาคต) 

ไม่มีการ
ประสานขอ้มูล
ใหเ้ป็นฐาน 

เดียวกนั 

ระบบขอ้มูล 

ตามหลกัประกนั 

สุขภาพ 

จ านวนผูป่้วย/

ตาย/ค่า
รักษาพยาบาล 

ระบบรายงานและส่ง
ต่อขอ้มูลจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประชากรทุก
ระดบั 

ทุกระดบั *ตั้งแตเ่ร่ิมมีการ
ตรวจวดั/จดัเก็บขอ้มูล/

มีความต่อเน่ือง ไม่มี
การหยดุการจดัเก็บ 

อตัราป่วย/ตาย/

ค่า
รักษาพยาบาล 

ส านกัระบาดวทิยา 
กระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาล สปสช. 

ไม่มีการ
ประสานขอ้มูล
ใหเ้ป็นฐาน 

เดียวกนั 

ระบบขอ้มูล
ส านกัระบาด
วทิยา 

จ านวนป่วย/ตาย ระบบรายงานและส่ง
ต่อขอ้มูลจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประชากรทุก
ระดบั 

ทุกระดบั *ตั้งแตเ่ร่ิมมีการ
ตรวจวดั/จดัเก็บขอ้มูล/

มีความต่อเน่ืองไม่มี
การหยดุการจดัเก็บ 

อตัราป่วย/ตาย ส านกัระบาดวทิยา 
กระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาล สปสช. 

ไม่มีการ
ประสานขอ้มูล
ใหเ้ป็นฐาน 

เดียวกนั 
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ตารางที ่7-5  แหล่งขอ้มูลท่ีมีอยู ่(ต่อ) 

ระบบข้อมูล เน้ือหา วธีิการจดัเกบ็ กลุ่มเป้าหมาย 
ความเป็นตวัแทน

(ระดบั) 
*ปีทีม่ข้ีอมูล 

ตวัช้ีวดัที่
เกีย่วข้อง 

หน่วยงานผู้จดัเกบ็ ข้อจ ากดัของระบบ 

ระบบขอ้มูลเก่ียวกบั
กฎหมายของ
กระทรวงอุตสาห-

กรรม กระทรวง
แรงงาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงสาธารณ-

สุข องคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวนและประเภท 

อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรมในพ้ืนท่ี  

ค่ามาตรฐานความ
ปลอดภยั กรณี 

ร้องเรียนและการ 

จดัการกรณีร้องเรียน 

ระบบรายงาน
และส่งต่อ 

ขอ้มูลจาก
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ประชากรทุก
ระดบั 

ทุกระดบั *ตั้งแตเ่ร่ิมมีการ
ตรวจวดั/จดัเก็บ 

ขอ้มูล/มีความ 

ต่อเน่ือง ไม่มีการ
หยดุการจดัเก็บ 

จ านวน/ปริมาณ/

คร้ังต่อพ้ืนท่ีใน
ช่วงเวลาท่ี
ก าหนด 

คพ. 
กระทรวงแรงงาน 

กระทรวง 

สาธารณสุข 

อบต. 

ไม่มีการประสาน
ขอ้มูลใหเ้ป็นฐาน 

เดียวกนั 

 

หมายเหตุ: คพ. หมายถึง กรมควบคุมมลพิษ 

                  อบต. หมายถึง องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

                  สปสช. หมายถึง ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
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ตารางที ่7-6  วเิคราะห์ส่วนขาดของระบบขอ้มูล 

ข้อมูลทีต้่องการ ความส าคญั 
แหล่งข้อมูลที่

เกีย่วข้อง 

ขาดแหล่งข้อมูล 

(รายการข้อมูล) 
ขาดความครอบคลมุ ขาดคุณภาพ ขาดการวเิคราะห์ 

จ านวนและประเภท
แหล่งก่อมลพิษจาก
กิจกรรมการเผาวสัดุ 

การเผาศพ การสูบ
บุหร่ี ในระดบัประเทศ
และจ าแนกตามพ้ืนท่ี 

ท าใหท้ราบแหล่ง ชนิดและ
ขนาดของการก่อมลพิษทาง
อากาศ 

การจดทะเบียน
ประกอบการและ
การบนัทึกกิจกรรม
ในพ้ืนท่ี 

ขาดขอ้มูล 

การประกอบการ
และกิจกรรมใน
พ้ืนท่ี 

ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและ
ทุกขนาดของการ
ประกอบการและ 

กิจกรรม 

ระบบจดัเก็บไม่
มีการจดัเก็บ
ขอ้มูลทั้งหมด 

ขาดการวเิคราะห์ความเช่ือมโยง
ของขอ้มูลกบัมลพิษทางอากาศ
และผลกระทบต่อสุขภาพ 

จ านวนและประเภท
แหล่งก่อมลพิษจาก
การจราจรและการ
ขนส่ง 

ท าใหท้ราบแหล่ง ชนิด และ
ขนาดของการก่อมลพิษทาง
อากาศ 

การจดทะเบียน
พาหนะ 

ขาดขอ้มูลทะเบียน
พาหนะจ าแนกตาม
ประเภท 

ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและ
ทุกขนาดของ 

ยานพาหนะ รวมทั้งชนิด
ของเช้ือเพลิงท่ีใช ้

ระบบจดัเก็บไม่
มีการจดัเก็บ
ขอ้มูลทั้งหมด 

ขาดการวเิคราะห์ความเช่ือมโยง
ของขอ้มูลกบัมลพิษทางอากาศ
และผลกระทบต่อสุขภาพ 

จ านวนและประเภท
แหล่งก่อมลพิษ
เน่ืองจากการก่อสร้าง 

ท าใหท้ราบแหล่ง ชนิด และ
ขนาดของการก่อมลพิษทาง
อากาศ 

การจดทะเบียนการ 

ก่อสร้าง 

ขาดขอ้มูลทะเบียน
การก่อสร้าง 

ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและ
ทุกขนาดของการก่อสร้าง
รวมทั้งวธีิการก่อสร้าง 

ระบบจดัเก็บไม่
มีการจดัเก็บ
ขอ้มูลทั้งหมด 

ขาดการวเิคราะห์ความเช่ือมโยง
ของขอ้มูลกบัมลพิษทางอากาศ
และผลกระทบต่อสุขภาพ 

กลไกทางกฎหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ท าใหท้ราบประสิทธิภาพการ
ด าเนินการลด/ก าจดัแหล่ง
มลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ี 

กฎหมาย, 

ขอ้บงัคบัในทอ้งถ่ิน 

ไม่มีการจดัระบบ
กฎหมายโดยรวม 

ไม่ครอบคลุมทุกชนิดของ
มลพิษทางอากาศและพ้ืนท่ี
ท่ีเกิดมลพิษทางอากาศ 

ระบบจดัเก็บไม่
มีการจดัเก็บ
ขอ้มูลทั้งหมด 

ขาดการวเิคราะห์ความเช่ือมโยง
ของขอ้มูลกบัมลพิษทางอากาศ
และผลกระทบต่อสุขภาพ 
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ตารางที ่7-7  เครือข่าย 

หน่วยงาน ภาค ี รายช่ือ บทบาทฐานะผู้ผลติ ระบบข้อมูลทีม่ ี

หน่วยงานภาครัฐ ส านกับริการการทะเบียน
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนของ
ประชากรและขอ้มูลถ่ินฐาน/ท่ีอยู ่

บนัทึก/ลงทะเบียนขอ้มูลคนเกิด ตาย ยา้ยถ่ิน/บา้น 

 ส านกังานสถิติแห่งชาติ 

 

ส ารวจและบนัทึกขอ้มูลสถิติของ
ประชากรและสถิติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
ประเทศไทย 

จ านวนประชากร อตัราเกิด อตัราตาย สวสัดิการดา้นอนามยัและการรักษาพยาบาล ขอ้มูล
เก่ียวกบัการเกษตร อุตสาหกรรม บริการและครัวเรือน 

 กรมอุตุนิยมวทิยา 
 

ด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบและ
ตรวจวดัภมิูอากาศของประเทศไทย 

ขอ้มูลทิศทางและความเร็วลม  

ขอ้มูลความช้ืนสมัพทัธ์ 

 กระทรวงสาธารณสุข 

ส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข 

ส านกันโยบายและ 

แผนยทุธศาสตร์ 

จดัท านโยบายและยทุธศาสตร์ของ 

กระทรวงสาธารณสุขและแผนงาน
สาธารณสุขแห่งชาติ 

จ านวนบุคลากรสาธารณสุขในสงักดักระทรวงสาธารณสุข 

จ านวนโรงพยาบาลและวสัดุอุปกรณ์ 

อตัราป่วย อตัราตาย อุบติัการณ์ ความชุกของโรค 

 สถานีอนามยั ส่งเสริมสุขภาพป้องกนัควบคุมโรคและ 

ใหบ้ริการตรวจรักษาในระดบัต าบลหรือ 

อ าเภอ 

อตัราเกิด/ป่วย/ตาย อุบติัการณ์และความชุกของโรค สถิติโรคท่ีป่วย 

 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัควบคุมโรค 

ในระดบัจงัหวดั 

อตัราเกิด/ป่วย/ตาย อุบติัการณ์และความชุกของโรค สถิติโรคท่ีป่วย  
จ านวนบุคลากรสาธารณสุขในจงัหวดั 
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ตารางที ่7-7  เครือข่าย (ต่อ) 
หน่วยงาน ภาค ี รายช่ือ บทบาทฐานะผู้ผลติ ระบบข้อมูลทีม่ ี

  กรมควบคุมโรค ก าหนดนโยบายแผนการปฏิบติัการและ 

ด าเนินการป้องกนัควบคุมโรคในระดบั 

ประเทศและร่วมมือกบันานาชาติ 

อตัราเกิด/ป่วย/ตาย อุบติัการณ์และความชุกของโรค สถิติโรคท่ีป่วย  
จ านวนบุคลากรสาธารณสุขในจงัหวดั 

 

 ส านกัโรคจากการ 

ประกอบอาชีพและ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ก าหนดนโยบายแผนการปฏิบติัการและ 

ด าเนินการป้องกนัควบคุมโรคจากการ 

ประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มในระดบั 

ประเทศและร่วมมือกบันานาชาติ 

สถิติสถานประกอบการและกลุ่มเส่ียงต่อโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มจ าแนก
ตามรายเขตและจงัหวดั  
สถิติผูป่้วยเป็นโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มและการศึกษาวจิยั 

เก่ียวกบัโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลการเกิด/ป่วย/เจ็บ/ทุพพลภาพ/ 

พิการ/ตายท่ีจ าแนกตามอาชีพและบุคคลทัว่ไป 

 ส านกัระบาดวทิยา ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลการเกิด/ป่วย/
เจ็บ/ทุพพลภาพ/พิการ/ตายของประชา 
กรในประเทศและด าเนินการดา้น 

วทิยาการระบาด 

อตัราเกิด/ป่วย/ตาย อุบติัการณ์และความชุกของโรค สถิติโรคท่ีป่วย สถิติ 

อ่ืนๆ ท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสาธารณสุข  
จ านวนบุคลากรสาธารณสุขในระดบัประเทศ เขตและจงัหวดั 

 ส านกังานป้องกนั 

ควบคุมโรคท่ี 1-12 

เป็นหน่วยงานสาขาของกรมควบคุมโรค 

โดยมีบทบาทหนา้ท่ีในการรับผิดชอบ
เป็นรายเขต (1 เขต จะมีหนา้ท่ี
รับผิดชอบบางจงัหวดัในการด าเนินการ
และประสานงานเพื่อการด าเนินการ) 

อตัราเกิด/ป่วย/ตาย อุบติัการณ์และความชุกของโรค  
สถิติโรคท่ีป่วย  
จ านวนบุคลากรสาธารณสุขในระดบัเขต 
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ตารางที ่7-7  เครือข่าย (ต่อ) 
หน่วยงาน ภาค ี รายช่ือ บทบาทฐานะผู้ผลติ ระบบข้อมูลทีม่ ี

  กรมอนามยั 

 

ส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชน 

ไทยในระดบัประเทศและร่วมมือกบั
นานาชาติ 

อนามยัเจริญพนัธ์ุ อนามยัแม่และเด็ก 

 ภาวะโภชนาการ อนามยัส่ิงแวดลอ้มระดบัประเทศ 

 ศูนยอ์นามยัท่ี 1-12 หน่วยงานสาขาของกรมอนามยัในพ้ืนท่ี 

(เขต) 1-12 จะมีหนา้ท่ีรับผิดชอบบาง
จงัหวดัในการด าเนินการและ
ประสานงานเพื่อการด าเนินการ 

อนามยัเจริญพนัธ์ุ อนามยัแม่และเด็ก 

 ภาวะโภชนาการ อนามยัส่ิงแวดลอ้มในระดบัเขต 

 กรมสนบัสนุน 

บริการสุขภาพ 

-สนบัสนุนด าเนินการจดัการสุขาภิบาล 

ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัใน 

โรงพยาบาลและ PCU 

-จดัท ามาตรฐานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 

และความปลอดภยัในโรงพยาบาล 

-สนบัสนุนดา้นโครงสร้างการบริการ 

สุขภาพ 

-สนบัสนุนดา้นวศิวกรรมการแพทย ์

-สนบัสนุนดา้นการบริการจดัการ 

ส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 

-ขอ้มูลเครือข่ายผูป้ฏิบติังานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 

-สถานการณ์การจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล โดยเฉพาะการก าจดัน ้ าเสีย 

ในโรงพยาบาลและการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือในโรงพยาบาล 
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ตารางที ่7-7  เครือข่าย (ต่อ) 
หน่วยงาน ภาค ี รายช่ือ บทบาทฐานะผู้ผลติ ระบบข้อมูลทีม่ ี

  กรมการแพทย ์ - ก ากบัดูแลสถานพยาบาลในสงักดั 

- ก ากบั ดูแลเก่ียวกบัการบริการ
รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟผููป่้วยทุกโรค 

ขอ้มูลบุคลากรแพทยแ์ละพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข 

 จ านวนโรงพยาบาลและเวชภณัฑ ์

 สถาบนัมะเร็ง 

แห่งชาติ 

เป็นหน่วยงานท่ีข้ึนกบักรมการแพทยมี์
หนา้ท่ีดูแลและบริการรักษา 
และฟ้ืนฟผููป่้วยดว้ยโรคมะเร็ง 

จ านวนผูป่้วย/ตายด้วยโรคมะเร็งของประเทศไทย จ าแนกตามชนิดของมะเร็ง เพศ อาย ุ
จงัหวดั 

 ศูนยม์ะเร็งภาค -ดูแลและบริการรักษาและฟ้ืนฟผููป่้วย
โรคมะเร็ง 

-เป็นหน่วยงานสาขาของสถาบนัมะเร็ง- 

แห่งชาติในระดบัจงัหวดั 

จ านวนผูป่้วย/ตายดว้ยโรคมะเร็งของจ าแนกตามชนิดของมะเร็ง เพศ อาย ุจงัหวดัท่ีอยูใ่น 

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

ด าเนินการดา้นการส่งเสริม ป้องกนั  
ควบคุม ฟ้ืนฟแูละรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

จ านวนป่าไม ้ลุ่มน ้ า สภาพภูมิประเทศ สภาวะอากาศ 

ขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบตอ่สุขภาพ เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม รวมทั้งการเกิด 

อุบติัภยัต่างๆ  
 ส านกันโยบายและ 

แผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ด าเนินการเก่ียวกบันโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ขอ้มูลผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและขอ้มูลการจดัการในพ้ืนท่ีเก่ียวกบัผล 

กระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มาตรการและกลไกทางกฎหมาย 
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ตารางที ่7-7  เครือข่าย (ต่อ) 
หน่วยงาน ภาค ี รายช่ือ บทบาทฐานะผู้ผลติ ระบบข้อมูลทีม่ ี

  กรมควบคุมมลพษิ ด าเนินการเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษใน
ประเทศและร่วมมือกบันานาชาติ 

ขอ้มูลมลภาวะต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอ้มูลมลภาวะใน 

ระดบัอ าเภอ จงัหวดัและในภาพรวมของประเทศ 

ขอ้มูลของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 ขอ้มูลกฎหมายและมาตรฐานเก่ียวกบัมลภาวะ 

 ส านกัจดัการ 

คุณภาพอากาศและ 

เสียง 

ดูแลควบคุมแกไ้ขป้องกนัเก่ียวกบั 

มลภาวะอากาศและเสียงรวมทั้งอุบติัภยั
จากสารอนัตราย 

การด าเนินการป้องกนัควบคุมและแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง 

ขอ้มูลของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ  
ขอ้มูลกฎหมายและมาตรฐานเก่ียวกบัมลภาวะ 

 ศูนยป์ฏิบติัการ 

อุบติัภยัฉุกเฉิน 

ดูแล ป้องกนั ควบคุมและแก้ไขเก่ียวกับ
อุบัติภัยฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
สารเคมี 

ขอ้มูลการเกิดอุบติัภยั จ านวนคนเจ็บ/ป่วย/ทุพพลภาพ/พิการ/เสียชีวติ 

จ านวนค่าใชจ่้ายในการจดัการอุบติัภยั จ านวนค่ารักษาพยาบาลและความ 

สูญเสียชีวติและทรัพยสิ์น 

 ส านกังาน 

ส่ิงแวดลอ้มภาค 

 

หน่วยงานสาขาของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมี
หนา้ท่ีดูแลในระดบัเขต (1 เขต มีหนา้ท่ี
รับผิดชอบในการดูแลและประสานงาน
ในการด าเนินการบางจงัหวดั) 

จ านวนป่าไม ้ลุ่มน ้ า สภาพภูมิประเทศ สภาวะอากาศ 

ขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบตอ่สุขภาพ  เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม รวมทั้งการเกิด 

อุบติัภยัต่างๆ ในระดบัเขต 

 กรมทรัพยากรธรณี ส ารวจ ดูแล ป้องกนัและแกไ้ขเก่ียวกบั 

ทรัพยากรธรณี เช่น ดิน หินและสินแร่ 

ขอ้มูลของชั้นหิน ชั้นดินและสายแร่ตามพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีสามารถใหส้มัปทานในการขดุเจาะได ้
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ตารางที ่7-7  เครือข่าย (ต่อ) 
หน่วยงาน ภาค ี รายช่ือ บทบาทฐานะผู้ผลติ ระบบข้อมูลทีม่ ี

 กระทรวงมหาดไทย ดูแลและด าเนินการเก่ียวกบัความสงบ
เรียบร้อยของประชากรไทย 

ขอ้มูลจ านวนประชากรการด าเนินการในพ้ืนท่ีต่างๆ ผ่านสถานีอนามยัและองค์การบริหาร
ส่วนท้องถ่ิน มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับการวางผังเมือง กฎหมายเก่ียวกับก๊าซ 
ปิโตรเลียมเหลว วตัถุระเบิด ดอกไมไ้ฟและส่ิงเทียมแทนวตัถุระเบิด 

  กรมโยธาธิการและ 

ผงัเมือง 

ก าหนดเขตพ้ืนท่ี (Zoning) วางผงัเมือง 

และก าหนดมาตรการความปลอดภยั
เก่ียวกบัผงัเมือง 

ขอ้มูลเขตท่ีอยูอ่าศยั อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เขตหา้มมีส่ิงปลูกสร้าง/อาคารสูง  
มาตรการความปลอดภยัเก่ียวกบัการก าหนดโรงงานอุตสาหกรรมใหมี้ระยะห่างจากท่ีอยู่
อาศยั/ชุมชน มาตรการกฎหมายเก่ียวกบัผงัเมือง การเคล่ือนยา้ย/จดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม  
กฎหมายเก่ียวกบัก๊าซเช้ือเพลิงและปิโตรเลียมเหลว 

 สถานีอนามยั ส่งเสริมสุขภาพป้องกนัควบคุมโรคและ
ใหบ้ริการตรวจรักษาในระดบัต าบล  
หรืออ าเภอ 

อตัราเกิด/ป่วย/ตาย อุบติัการณ์และความชุกของโรค สถิติโรคท่ีป่วย 

 องคก์ารบริหารส่วน 

จงัหวดั 

หน่วยงานสาขาของกระทรวงมหาดไทย 

ในการดูแลพ้ืนท่ีระดบัจงัหวดั 

ขอ้มูลประชากร ขอ้มูลสถานประกอบการ ขอ้มูลแรงงานในระดบัจงัหวดั 

 องคก์ารบริหารส่วน 

ต าบล 

หน่วยงานสาขาของกระทรวงมหาดไทย 

ในการดูแลในพ้ืนท่ีระดบัต าบล 

ขอ้มูลประชากร ขอ้มูลสถานประกอบการ ขอ้มูลแรงงานในระดบัต าบล 

 กระทรวง 

อุตสาหกรรม 

ควบคุม ก ากบัดูแลเก่ียวกบัการประกอบ 

การอุตสาหกรรมและมาตรการกฎหมาย
ในระดบัประเทศและร่วมมือกบั
นานาชาติ 

ขอ้มูลจ านวนการประกอบการอุตสาหกรรมและมาตรการกฎหมายและมาตรฐานการผลิต
อุตสาหกรรม 
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ตารางที ่7-7  เครือข่าย (ต่อ) 
หน่วยงาน ภาค ี รายช่ือ บทบาทฐานะผู้ผลติ ระบบข้อมูลทีม่ ี

 กรมโรงงาน 

อุตสาหกรรม 

ควบคุม ก ากบัดูแลเก่ียวกบัการประกอบ 

การอุตสาหกรรม 

ขอ้มูลจ านวนโรงงาน อุตสาหกรรมจ าแนกตามประเภท ขนาดและรายจงัหวดั ขอ้มูลจ านวน 

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปิดใหม่และจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสม  
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้มการท างาน 

  กองการเหมืองแร่ 

พ้ืนฐาน 

ควบคุม ก ากบัดูแลเก่ียวกบัการประกอบ 

การอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

พ้ืนท่ีท่ีมีสินแร่และจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบการเก่ียวกบัสินแร่ 

 กระทรวงกลาโหม ก ากบัดูแลเก่ียวกบัความปลอดภยัของ 

ประเทศ 

ขอ้มูลทางทหาร ขอ้มูลเคมีภณัฑท่ี์ใชเ้ป็นอาวธุยทุธภณัฑ์ 
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัเคมีภณัฑท่ี์เป็นอาวธุยทุธภณัฑ ์

 ศาลาวา่การ 

กรุงเทพมหานคร 

ด าเนินการเก่ียวกบัคุณภาพชีวติและ
ความเป็นอยูข่องประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
ขอ้มูลความเจ็บ/ป่วย/ตาย/การเกิดโรค/จ านวนสถานประกอบการ/จ านวนคนงานและขอ้มูล
เก่ียวกบัคุณภาพชีวติอ่ืนๆ ของประชากรในเขต กทม. 
ขอ้มูลการตรวจวดัมลภาวะต่างๆ  

 กองอนามยั 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ก ากบัดูแล ป้องกนั ควบคุมและแกไ้ข 

เก่ียวกบัอนามยัส่ิงแวดลอ้มในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

ขอ้มูลผูเ้จ็บ/ป่วย/ทุพพลภาพ/พิการ/ตาย ขอ้มูลค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล  
ขอ้มูลผูไ้ดรั้บอุบติัภยัฉุกเฉิน  
ขอ้มูลมลภาวะในพ้ืนท่ี ขอ้มูลสถานประกอบการและแรงงานในพ้ืนท่ี 

 ศูนยบ์ริการ 

สาธารณสุข 

ก ากับดูแล ป้องกันควบคุมและแก้ไข
และให้บริการรักษาเก่ียวกับสุขภาพ
อนามยัของประชากรในตามพ้ืนท่ีต่างๆ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอ้มูลผูเ้จ็บ/ป่วย/ทุพพลภาพ/พิการ/ตาย  
ขอ้มูลค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 
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ตารางที ่7-7  เครือข่าย (ต่อ) 
หน่วยงาน ภาค ี รายช่ือ บทบาทฐานะผู้ผลติ ระบบข้อมูลทีม่ ี

 โรงพยาบาลในสงักดั ใหบ้ริการการรักษาแกไ้ข ฟ้ืนฟแูละ 

ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

 

  ส านกังาน
ประกนัสงัคม 

ด าเนินการเก่ียวกบัผูใ้ชแ้รงงาน ขอ้มูลผูใ้ชแ้รงงาน ผูป่้วย/เจ็บ/ทุพพลภาพ/พิการ/ตายจากการใชแ้รงงาน ขอ้มูล 

ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล  
ขอ้มูลค่าใชจ่้ายส าหรับทดแทน (เงินทุนทดแทน) 

 สถาบนัวจิยัระบบ 

สาธารณสุข 

ศึกษาวจิยัเก่ียวกบัสถานการณ์และการ 

จดัการเก่ียวกบัระบบสาธารณสุขของ 

ประเทศและเช่ือมโยงกบัต่างประเทศ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบต่างๆ ในระบบสาธารณสุขและงานศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ส านกังาน 

สร้างเสริมสุขภาพ 

ด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพประชากร
ไทย โดยส่งเสริมใหมี้การศึกษาวจิยัและ
การด าเนินการในเชิงรณรงคเ์พื่อ 

สาธารณชน 

ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบต่างๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพและงานศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ส านกังานหลกัประกนั
สุขภาพ 

แห่งชาติ (สปสช) 

ด าเนินการเก่ียวกบั 

มาตรการเก่ียวกบัหลกั 

ประกนัสุขภาพ 

ขอ้มูลบุคลากรสาธารณสุข 

ค่าใชจ่้ายในดา้นสาธารณสุขและมาตรการทางการรักษาพยาบาล  
การก าหนดแนวทางเก่ียวกบัสุขภาพของประชากรไทย 
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ตารางที ่7-7  เครือข่าย (ต่อ) 
หน่วยงาน ภาค ี รายช่ือ บทบาทฐานะผู้ผลติ ระบบข้อมูลทีม่ ี

หน่วยงานภาคเอกชน องคก์ร/มูลนิธิ 

เก่ียวกบัมลภาวะ 

อุตสาหกรรม 

ด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบ 

เก่ียวกบัมลภาวะอุตสาหกรรม 

ขอ้มูลมลภาวะอุตสาหกรรม แรงงาน 

อุตสาหกรรมและผลกระทบของมลภาวะอุตสาหกรรมต่อประชากร 

ในประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพ้ืนท่ีเส่ียง 

หน่วยงานภาครัฐและ 

ภาคเอกชน 

มหาวทิยาลยัและ 

สถาบนัการศึกษา 
ต่างๆ  

ศึกษาวจิยัและถ่ายทอดองคค์วามรู้ ขอ้มูลงานศึกษาวจิยัและประสบการณ์ 

หน่วยงานภาครัฐและ 

ภาคเอกชน 

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาวจิยัและถ่ายทอดองคค์วามรู้ ขอ้มูลงานศึกษาวจิยัและประสบการณ์ 
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ตารางที ่7-8  แผนการวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล 

หัวข้อวเิคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลทีไ่ด้จากการ
วเิคราะห์ 

ฐานข้อมูลที่
เกีย่วข้อง 

ผู้วเิคราะห์ การใช้ประโยชน์ ผู้ใช้ ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 

ขอ้มูลการปนเป้ือน
ของสารพิษในอากาศ
จ าแนกตามภาคต่างๆ
และพ้ืนท่ีเฉพาะ 

สารมลพิษปนเป้ือนใน
อากาศ ไดแ้ก่ ก๊าซพิษ  

ไอ ควนัของสารโลหะ
หนกั ฝุ่ นละออง  

 เสน้ใย CFC VOCs ก๊าซ
เรดอนและสารพิษอ่ืนๆ 

ขอ้มูลการ
ตรวจวดั
คุณภาพ
อากาศ 

คพ.

ส่ิงแวดลอ้ม
ภาค สคร.สสจ.

กระทรวง
สาธารณสุข 

-บ่งช้ีมลพิษทางอากาศ 

-ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

-พยากรณ์แนวโนม้ของมลพิษทาง
อากาศและพยากรณ์โรค 

เน่ืองจากมลพิษทางอากาศ 

คพ. สสจ.
กระทรวง 

สาธารณสุข 

     

ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝน
อากาศจ าแนกตาม
ภาคต่างๆ และพ้ืนท่ี
เฉพาะ 

- การชะลา้ง/การก าจดั
มลพิษในอากาศ 

-ปัญหาระบบนิเวศน ์

-ปัญหาสุขภาพ 

ขอ้มุลการ
ตรวจวดั
คุณภาพ
อากาศ 

คพ. 

กรม
อุตุนิยมวทิยา 

-บ่งช้ีมลพิษทางอากาศ 

-ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

-พยากรณ์แนวโนม้ของมลพิษทาง
อากาศและพยากรณ์โรคเน่ืองจาก
มลพิษทางอากาศ 

-พยากรณ์การเกษตรกรรม 

-พยากรณ์การเกิดอุทกภยั 

คพ. สสจ.
กระทรวง 

สาธารณสุข 

     

ขอ้มูลความเป็นกรด-

ด่างของน ้ าฝนอากาศ
จ าแนกตามภาคต่างๆ
และพ้ืนท่ีเฉพาะ 

-ปัญหาความเป็นกรด-

ด่างของน ้ าฝน 

-ปัญหาระบบนิเวศน ์

-ปัญหาสุขภาพ 

ขอ้มุลการ
ตรวจวดั
คุณภาพ
อากาศ 

คพ.

ส่ิงแวดลอ้ม
ภาค กรม
อุตุนิยมวทิยา  

-บ่งช้ีมลพิษทางอากาศ 

-ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

-พยากรณ์แนวโนม้ของมลพิษทาง
อากาศและพยากรณ์โรค 

เน่ืองจากมลพิษทางอากาศ 

คพ. สสจ. 

กระทรวง 

สาธารณสุข 
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ตารางที ่7-8  แผนการวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล (ต่อ) 
หัวข้อวเิคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลทีไ่ด้จากการ
วเิคราะห์ 

ฐานข้อมูลที่
เกีย่วข้อง 

ผู้วเิคราะห์ การใช้ประโยชน์ ผู้ใช้ ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 

ขอ้มูลความช้ืน
สมัพทัธ์จ าแนกตาม
ภาคต่างๆ และพ้ืนท่ี 

เฉพาะ 

-การชะลา้ง/การก าจดั 

มลพิษในอากาศ 

-ปัญหาระบบนิเวศน ์

-ปัญหาสุขภาพ 

ขอ้มุลการ
ตรวจวดัคุณภาพ
อากาศ 

คพ. 

ส่ิงแวดลอ้ม
ภาค 

กรมอุตุนิยม 

วทิยา 

-บ่งช้ีมลพิษทางอากาศ 

-ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

-พยากรณ์แนวโนม้ของมลพิษ
ทางอากาศและพยากรณ์โรค 

เน่ืองจากมลพิษทางอากาศ 

คพ. สสจ.

กระทรวง 

สาธารณสุข 

     

ขอ้มูลทิศทางลม 

จ าแนกตามภาคต่างๆ 

และพ้ืนท่ีเฉพาะ 

-การชะลา้ง/การก าจดั 

มลพิษในอากาศ 

-ปัญหาระบบนิเวศน ์

-ปัญหาสุขภาพ 

ขอ้มุลการ
ตรวจวดัคุณภาพ
อากาศ 

คพ. 

ส่ิงแวดลอ้ม
ภาค 

กรมอุตุนิยม 

วทิยา 

-บ่งช้ีมลพิษทางอากาศ 

-ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

-พยากรณ์แนวโนม้ของมลพิษ
ทางอากาศและพยากรณ์โรค 

เน่ืองจากมลพิษทางอากาศ 

คพ. สสจ.

กระทรวง 

สาธารณสุข 

     

ขอ้มูลความเร็วลม 

จ าแนกตามภาคต่างๆ 

และพ้ืนท่ีเฉพาะ 

-การชะลา้ง/การก าจดั 

มลพิษในอากาศ 

-ปัญหาระบบนิเวศน ์

-ปัญหาสุขภาพ 

ขอ้มุลการ
ตรวจวดัคุณภาพ
อากาศ 

คพ. 

ส่ิงแวดลอ้ม
ภาค 

กรมอุตุนิยม 

วทิยา 

-บ่งช้ีมลพิษทางอากาศ 

-ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

-พยากรณ์แนวโนม้ของมลพิษ
ทางอากาศและพยากรณ์โรค 

เน่ืองจากมลพิษทางอากาศ 

-พยากรณ์การเกษตรกรรม 

-พยากรณ์การเกิดอุทกภยั 

คพ. สสจ.

กระทรวง 

สาธารณสุข 
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ตารางที ่7-8  แผนการวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล (ต่อ) 
หัวข้อวเิคราะห์ สังเคราะห์

ข้อมูล 

ข้อมูลทีไ่ด้จาก
การวเิคราะห์ 

ฐานข้อมูลที่
เกีย่วข้อง 

ผู้วเิคราะห์ การใช้ประโยชน์ ผู้ใช้ ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 

ขอ้มูลอุณหภูมิจ าแนก 

ตามภาคต่างๆ และพ้ืนท่ี
เฉพาะ 

-การชะลา้ง/
การก าจดั 

มลพิษใน
อากาศ 

-ปัญหาระบบ
นิเวศน ์

-ปัญหาสุขภาพ 

ขอ้มุลการ
ตรวจวดัคุณภาพ
อากาศ 

คพ. สสจ. 

กระทรวง 

สาธารณสุข 

กรมอุตุนิยม 

วทิยา 

-บ่งช้ีมลพิษทางอากาศ 

-ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

-พยากรณ์แนวโนม้ของมลพิษทางอากาศและ
พยากรณ์โรค 

เน่ืองจากมลพิษทางอากาศ 

-พยากรณ์การเกษตรกรรม 

-พยากรณ์การเกิดอุทกภยั 

คพ. สสจ.

กระทรวง 

สาธารณสุข 

     

ขอ้มูลการเปล่ียนแปลง 

ระบบนิเวศน์ เช่น การ 

ยา้ยถ่ินเพาะพนัธ์ุยงุ 

การยา้ยถ่ินแหล่งเพาะ 

เช้ือโรคต่างๆ จ าแนก 

ตามภาคต่างๆ และ 

พ้ืนท่ีเฉพาะ 

-บ่งช้ีแหล่ง/
ปริมาณ/ 
ชนิดของการ
ก่อมลพิษ 

ทางอากาศ   
บ่งช้ีปัญหา
สุขภาพ 

ขอ้มูลกระทรวง 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

กระทรวง 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

กระทรวง 

สาธารณสุข 

-บ่งช้ีมลพิษทางอากาศ 

-ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

-พยากรณ์แนวโนม้ของมลพิษทางอากาศและ
พยากรณ์โรค 

เน่ืองจากมลพิษทางอากาศ 

-พยากรณ์แหล่งก่อโรค 

คพ. สสจ. 

กระทรวง 

สาธารณสุข 

กระทรวง
เกษตร 

และสหกรณ์ 

     

ขอ้มูลการเจบ็ป่วยและ
เสียชีวติดว้ยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ จ าแนกตาม
ภาคต่างๆ และพ้ืนท่ีเฉพาะ 

-บ่งช้ีปัญหา
สุขภาพ 

ขอ้มูลกระทรวง 

สาธารณสุข 

ขอ้มูลสถิติ 

แห่งชาติ 

กระทรวง 

สาธารณสุข 

-บ่งช้ีมลพิษทางอากาศ 

-ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

-พยากรณ์แนวโนม้ของมลพิษทางอากาศและ
พยากรณ์โรค เน่ืองจากมลพิษทางอากาศ 

คพ. สสจ.

กระทรวง 

สาธารณสุข 
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ตารางที ่7-8  แผนการวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล (ต่อ) 

หัวข้อวเิคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล 

ข้อมูลทีไ่ด้
จากการ
วเิคราะห์ 

ฐานข้อมูลที่
เกีย่วข้อง 

ผู้วเิคราะห์ การใช้ประโยชน์ ผู้ใช้ ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 

ขอ้มูลการเจบ็ป่วยดว้ยโรค
ผิวหนงัจ าแนกตามภาคต่างๆ 
และพ้ืนท่ีเฉพาะ 

-บ่งช้ีปัญหา
สุขภาพ 

ขอ้มูลกระทรวง 

สาธารณสุข 

ขอ้มูลสถิติ 

แห่งชาติ 

กระทรวง 

สาธารณสุข 

-บ่งช้ีมลพิษทางอากาศ 

-ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

-พยากรณ์แนวโนม้ของมลพิษทางอากาศและ
พยากรณ์โรค 

เน่ืองจากมลพิษทางอากาศ 

  

คพ. สสจ.

กระทรวง 

สาธารณสุข 

  

     

ขอ้มูลการเจบ็ป่วยและ
เสียชีวติดว้ยโรคมะเร็ง
โดยเฉพาะอยา่งยิง่มะเร็งปอด
และโรค มะเร็งบางชนิดท่ีอาจ
เกิดจากพิษของสารมลพิษทาง
อากาศ จ าแนกตามภาคต่างๆ 
และพ้ืนท่ีเฉพาะ 

-บ่งช้ีปัญหา
สุขภาพ 

ขอ้มูลกระทรวง 

สาธารณสุข 

ขอ้มูลสถิติ 

แห่งชาติ 

กระทรวง 

สาธารณสุข 

-บ่งช้ีมลพิษทางอากาศ 

-ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

-พยากรณ์แนวโนม้ของมลพิษทางอากาศและ
พยากรณ์โรค 

เน่ืองจากมลพิษทางอากาศ 

  

คพ. สสจ.

กระทรวง 

สาธารณสุข 

  

     

ขอ้มูลการเจบ็ป่วยและ
เสียชีวติดว้ยโรคระบบทางเดิน
หายใจ จ าแนกตามภาคต่างๆ 
และพ้ืนท่ีเฉพาะ 

-บ่งช้ีปัญหา
สุขภาพ 

ขอ้มูลกระทรวง 

สาธารณสุข 

ขอ้มูลสถิติ
แห่งชาติ 

กระทรวง 

สาธารณสุข 

-บ่งช้ีมลพิษทางอากาศ 

-ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

-พยากรณ์แนวโนม้ของมลพิษทางอากาศและ
พยากรณ์โรคเน่ืองจากมลพิษทางอากาศ 

คพ. สสจ.

กระทรวง 

สาธารณสุข 
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ตารางที ่7-9  แผนการศึกษาและพฒันาระบบขอ้มูล 

การศึกษาและพฒันา
ระบบข้อมูล 

วตัถุประสงค์ ระบบข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
วธีิการศึกษาและ

พฒันาระบบ 
ผู้ศึกษาและพฒันา 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 

ขอ้มูลสถานประกอบการ
ดา้นการบริการ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่  

สถานพยาบาลและ
โรงแรม จ าแนกตามภาค
ต่างๆ และพ้ืนท่ีเฉพาะ 

เพ่ือทราบแหล่งก่อ 

มลพิษทางอากาศ
และการ
แพร่กระจายมลพิษ
ทางอากาศ 

ฐานขอ้มูลกรมโรงงานอคุ
สาหกรรม ฐานขอ้มูล
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา สสจ. สคร. อบค. 

พฒันาระบบ 
รวบรวมและจดัเก็บ
จ านวนขอ้มูลของส่ิง
ท่ีอาจเป็น
แหล่งก าเนิดของ
มลพิษทางอากาศจาก
สถานประกอบการ 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 
กระทรวง
สาธารณสุข 
กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา
กระทรวงมหาดไทย 

-ไดท้ราบ
ชนิดและ
ปริมาณของ
แหล่งก่อ
มลพิษ 

- ไดท้ราบ 

พ้ืนท่ีเส่ียง 

     

ขอ้มูลการจราจรและการ
ขนส่ง จ าแนกตามภาค 

ต่างๆ และพ้ืนท่ีเฉพาะ 

เพ่ือทราบแหล่งก่อ 

มลพิษทางอากาศ
และการ
แพร่กระจายมลพิษ
ทางอากาศ 

ฐานขอ้มูล 

กรมโรงงานอุคสาหกรรม
ฐานขอ้มูลการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ฐานขอ้มูลกระทรวง
คมนาคม ฐาน 

ขอ้มูลกรมควบคุมมลพิษ 

สสจ. สคร. 

พฒันาระบบรวบรวม
และจดัเก็บขอ้มูล
ยานพาหนะจ าแนก
ตามชนิดและ
เช้ือเพลิงและ/หรือส่ิง
อ่ืนใดท่ีอาจก่อใหเ้กิด
มลพิษทางอากาศจาก
ยานพาหนะชนิดนั้น 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 
กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงคมนาคม
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

-ไดท้ราบ
ชนิดและ
ปริมาณของ
แหล่งก่อ 

มลพิษ 

- ไดท้ราบ 

พ้ืนท่ีเส่ียง 
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ตารางที ่7-9  แผนการศึกษาและพฒันาระบบขอ้มูล (ต่อ) 

การศึกษาและพฒันา
ระบบข้อมูล 

วตัถุประสงค์ ระบบข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

วธีิการศึกษา
และพฒันา

ระบบ 

ผู้ศึกษาและพฒันา 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 

ขอ้มูลการเผาขยะและ 

วสัดุต่างๆ จ าแนกตาม
ภาคต่างๆ  และพ้ืนท่ี
เฉพาะ 

เพ่ือทราบแหล่งก่อ 

มลพิษทางอากาศและ
การแพร่กระจาย 

มลพิษทางอากาศ 

ฐานขอ้มูลกรมโรงงานอคุสา
หกรรม ฐานขอ้มูลการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย  ฐานขอ้มูลกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
ฐานขอ้มูลกรมควบคุม
มลพิษ สสจ. สคร. 

พฒันาระบบ
รวบรวมและ
จดัเก็บขอ้มูล
วธีิการเผาขยะ 
ชนิดขยะท่ีเผา 
และพ้ืนท่ีท่ีมี
การเผาขยะ 

กระทรวงอุตสาหกรรม  
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงคมนาคม 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

-ไดท้ราบ
ชนิดและ
ปริมาณของ
แหล่งก่อ
มลพิษ 

- ไดท้ราบ 

พ้ืนท่ีเส่ียง 

     

ขอ้มูลการเผาศพ
จ าแนกตามภาคต่างๆ 
และพ้ืนท่ีเฉพาะ 

เพ่ือทราบแหล่งก่อ 

มลพิษทางอากาศและ
การแพร่กระจาย 

มลพิษทางอากาศ 

ฐานขอ้มูลกรมการศาสนา 
ฐานขอ้มูลศาลากลางจงัหวดั 
สสจ. สคร.  

พฒันาระบบ
รวบรวมและ
จดัเก็บขอ้มูล
วธีิการเผาศพ
และพ้ืนท่ีท่ีมี
การเผาศพ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงคมนาคม 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

-ไดท้ราบ
ชนิดและ
ปริมาณของ
แหล่งก่อ 

มลพิษ 

- ไดท้ราบ 

พ้ืนท่ีเส่ียง 
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ตารางที ่7-9  แผนการศึกษาและพฒันาระบบขอ้มูล (ต่อ) 

การศึกษาและพฒันา
ระบบข้อมูล 

วตัถุประสงค์ ระบบข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

วธีิการศึกษา
และพฒันา

ระบบ 

ผู้ศึกษาและพฒันา 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 

ขอ้มูลการวนิิจฉยัโรคติด
เช้ือและไม่ติดเช้ือ จ าแนก
ตามภาคต่างๆ  พ้ืนท่ี
เฉพาะและภาพรวมของ 

ประเทศ 

เพื่อทราบปัญหา 
สุขภาพ เน่ืองจาก 

มลพิษทางอากาศ  

ฐานขอ้มูลกระทรวง 

สาธารณสุข ฐานขอ้มูล 

สปสช. ฐานขอ้มูล  
สวรส.  

พฒันาระบบ
รวบรวมและ
จดัเก็บขอ้มูล
ผูป่้วย/ผูเ้สียชีวติ
จ าแนกกลุ่มโรค
ติดเช้ือและกลุ่ม
โรคไม่ติดเช้ือ 
และจ าแนกตาม
จงัหวดัและภาค 
และจดัท า
ภาพรวมของ
ประเทศ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

-ทราบ
สถานการณ์โรค
ระบบทางเดิน
หายใจท่ีอาจเกิด
จากการติดเช้ือ
หรือไม่ติดเช้ือ
ในประเทศและ
ในระดบัจงัหวดั
และภาค 

- ทราบพ้ืนท่ี
เส่ียงภยัจากโรค
ระบบทางเดิน
หายใจ 
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ตารางที ่7-9  แผนการศึกษาและพฒันาระบบขอ้มูล (ต่อ) 

การศึกษาและพฒันา
ระบบข้อมูล 

วตัถุประสงค์ ระบบข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

วธีิการศึกษา
และพฒันา

ระบบ 

ผู้ศึกษาและพฒันา 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 

ระบบบนัทึกและรายงาน 
การเจ็บป่วยและเสียชีวติ
เน่ืองจากมลพิษทางอากาศ
จ าแนกตามภาคต่า ๆ  
พ้ืนท่ีเฉพาะและภาพรวม
ของประเทศ 

เพื่อทราบปัญหา 
สุขภาพเน่ืองจาก 

มลพิษทางอากาศ  

ฐานขอ้มูลกระทรวง 

สาธารณสุข ฐานขอ้มูล 

สปสช. ฐานขอ้มูล  
สวรส.  

พฒันาระบบ
รวบรวมและ
จดัเก็บขอ้มูล
ผูป่้วย/
ผูเ้สียชีวติ
จ าแนกกลุ่ม
โรคติดเช้ือ
และกลุ่มโรค
ไม่ติดเช้ือ 
และจ าแนก
ตามจงัหวดั
และภาคและ
จดัท า
ภาพรวมของ
ประเทศ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

-ทราบ
สถานการณ์โรค
ระบบทางเดิน
หายใจท่ีอาจเกิด
จากการติดเช้ือ
หรือไม่ติดเช้ือ
ในประเทศ และ
ในระดบัจงัหวดั
และภาค 

- ทราบพ้ืนท่ี
เส่ียงภยัจากโรค
ระบบทางเดิน
หายใจ 
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ตารางที ่7-9  แผนการศึกษาและพฒันาระบบขอ้มูล (ต่อ) 

การศึกษาและพฒันา
ระบบข้อมูล 

วตัถุประสงค์ ระบบข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

วธีิการศึกษา
และพฒันา

ระบบ 

ผู้ศึกษาและพฒันา 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 

ขอ้มูลวฒันธรรม/ประเพณี 
ท่ีมีผลก่อมลพิษทาง
อากาศจ าแนกตามภาค 

ต่างๆ และพ้ืนท่ีเฉพาะและ
ภาพรวมของประเทศ 

เพื่อทราบปัญหา 
สุขภาพ เน่ืองจาก 

มลพิษทางอากาศ  

ฐานขอ้มูลกระทรวง 

สาธารณสุข ฐานขอ้มูล
สปสช. ฐานขอ้มูล  
สวรส.  

รวบรวมและ
จดัเก็บขอ้มูล
วฒันธรรม/
ประเพณีท่ีมี
ผลก่อมลพิษ
ทางอากาศ
จ าแนกตาม
ภาคพ้ืนท่ี
เฉพาะและ
ภาพรวมของ
ประเทศ 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม 
กระทรวงพฒันา
สงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

-ทราบ
วฒันธรรม/
ประเพณีท่ี
ส่งเสริมใหเ้กิด
มลพิษทาง
อากาศ 

-เพื่อปรับเปล่ียน
ความเช่ือและ
พฤติกรรม 
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ตารางที ่7-9  แผนการศึกษาและพฒันาระบบขอ้มูล (ต่อ) 

การศึกษาและพฒันา
ระบบข้อมูล 

วตัถุประสงค์ ระบบข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

วธีิการศึกษา
และพฒันา

ระบบ 

ผู้ศึกษาและพฒันา 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 

ขอ้มูลกลไกทางกฎหมาย
อากาศจ าแนกตามภาค 

ต่างๆ พ้ืนท่ีเฉพาะและ
ภาพรวมของประเทศ 

เพื่อทราบปัญหากลไก 

ทางกฎหมายและการ
ก าหนดนโยบายทุก 

ระดบั 

ฐานขอ้มูลกระทรวง 

อุตสาหกรรม/กระทรวง 

สาธารณสุข/กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้ม/กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์/ 
กระทรวงมหาดไทย/ 
กระทรวงกลาโหม/ 
ส านกังานปรามาณู 

เพื่อสนัติ  

-พฒันาระบบ
รวบรวมและ
จดัเก็บ
มาตรการและ
กลไกทาง
กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

-วเิคราะห์
มาตรการและ
กลไกทาง
กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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ตารางที ่7-9  แผนการศึกษาและพฒันาระบบขอ้มูล (ต่อ) 

การศึกษาและพฒันา
ระบบข้อมูล 

วตัถุประสงค์ ระบบข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

วธีิการศึกษา
และพฒันา

ระบบ 

ผู้ศึกษาและพฒันา 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 

ขอ้มูลหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้งและท่ีควรมีการ
จดัตั้งหรือปรับปรุงใหม่ 

เพื่อทราบขอ้มูลการ 

ด าเนินงานของทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทุกระดบั 

ฐานขอ้มูลกระทรวง 

อุตสาหกรรม/กระทรวง 

สาธารณสุข/กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้ม/กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์/ 
กระทรวงมหาดไทย/ 
กระทรวงกลาโหม/ 
ส านกังานปรามาณูเพื่อ
สนัติ  

-พฒันาระบบ
รวบรวมและ
จดัเก็บขอ้มูลช่ือ
หน่วยงาน  
บทบาทหนา้ท่ี 
ขอ้มูลท่ีมีอยู ่
-วเิคราะห์ขอ้มูล
หน่วยงานต่างๆ
เพื่อทราบ
วธีิแกไ้ข 
ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง
เก่ียวกบั
หน่วยงานและ
บทบาทหนา้ท่ีท่ี
เหมาะสม 

กระทรวง
สาธารณสุข 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

-ทราบจ านวน
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

-ทราบขอ้มูล
ท่ีมี 

-สร้าง 

หน่วยงาน
และขอ้มูล
ใหม่ท่ียงัขาด
อยู ่
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บทสรุป 

 

 ดชันีช้ีวดัผลกระทบต่อสุขภาพของมลพิษทางอากาศในประเทศไทยท่ีจดัท าข้ึน ไดแ้ก่ ดชันี
ช้ีวดัคุณลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประกอบดว้ยปริมาณฝุ่ นละอองโดยรวม 
(TSP) ปริมาณฝุ่ นละออง PM 10, PM 2.5 ปริมาณก๊าซไนโตรเจน ปริมาณก๊าซมีเทน ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ปริมาณ
ก๊าซโอโซนและปริมาณสาร CFC ลว้นแลว้แต่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งใน
ส่วนของค่ารักษาพยาบาล การเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บสารมลพิษทางอากาศ ซ่ึงนอกจาก
ดชันีช้ีวดัดงักล่าวท่ีในประเทศไทยได้มีการจดัท าข้ึน แต่ยงัไม่ครอบคลุมทุกจุด ดังนั้นจึงมีการ
เสนอแนะให้จดัท าดชันีช้ีวดัเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู ่โดยมีการเพิ่มดชันีช้ีวดัทางส่ิงแวดลอ้มของปริมาณ
ก๊าซเรดอน ปริมาณของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ปริมาณสารปนเป้ือนอ่ืนๆ เช่น ไดออกซิน เขม่า 
สารเคมีอ่ืนๆ เป็นตน้      
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ค ำถำมท้ำยบทที ่7 

ดัชนีช้ีวดัผลกระทบต่อสุขภำพของมลพษิทำงอำกำศในประเทศไทย 

 

7.1  จงอธิบายดชันีช้ีวดัผลกระทบต่อสุขภาพของมลพิษทางอากาศในประเทศไทย 

7.2  จงอธิบายเกณฑข์องดชันีคุณภาพอากาศส าหรับประเทศไทย 

7.3  จงอธิบายดชันีช้ีวดัคุณลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพท่ีจดัท าแลว้ใน
ประเทศไทย 

7.4  จงอธิบายดชันีช้ีวดัสุขภาพเน่ืองจากมลพิษทางอากาศท าใหเ้กิดอนัตรายอ่ืน ๆ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่8 

บทบัญญัติกฎหมายในปัจจุบันทีเ่กีย่วกบัการควบคุมมลพษิทางอากาศของประเทศไทย 

 

1.  เน้ือหาประจ าบทที่ 8 บทบัญญัติกฎหมายในปัจจุบันที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทาง
อากาศของประเทศไทย 

1.  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กฎ ประกาศและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศไทย 

2.  บทบญัญติักฎหมายในปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษทางอากาศของประเทศไทย 

 

2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือผูเ้รียนศึกษาบทเรียนน้ีแลว้สามารถ 

1. อธิบายและเขา้ใจพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

กฎ ประกาศและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศไทย 

2.  บทบญัญติักฎหมายในปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษทางอากาศของประเทศไทย 

 

3.  วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

 4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

 5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

 6. ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

4.  ส่ือการเรียนการสอน 
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 1. เอกสารประกอบการสอนวชิามลพิษทางอากาศ 

 2. ส่ือการสอน Power point 

 

5.  การวดัผลและการประเมนิ 

 1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

 2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

 3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่8 

บทบัญญัติกฎหมายในปัจจุบันทีเ่กีย่วกบัการควบคุมมลพษิทางอากาศของประเทศไทย 

 

ในบทท่ี 8 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎ 
ประกาศและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศไทย ประกอบไปดว้ย  

1.กฎหมายพื้นฐานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในการควบคุมมลพิษทางอากาศ      

2. กฎหมายและองคก์รท่ีเก่ียวกบัการจดัการกบัแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทต่างๆ   

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

8.1  บทบัญญัติกฎหมายในปัจจุบันทีเ่กีย่วกบัการควบคุมมลพษิทางอากาศ 

ปัจจุบนัมีบทบญัญติักฎหมายมากมายท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการสภาพอากาศ โดยสามารถ
แบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  คือ    

1. กฎหมายพื้นฐานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

      หลกัการพื้นฐานของกฎหมายกลุ่มน้ีไดแ้ก่   

     (ก) การก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 มาตรา 32 (*) ไดก้  าหนดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ท่ีจะก าหนดมาตรฐานคุณภาพของอากาศ แต่การก าหนดมาตรฐานนั้นจะตอ้งค านึงถึงความเป็นไปไดใ้น
เชิงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งด้วย ผลท่ีเกิดข้ึนจากหลกัการดงักล่าวคือ การก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศได้ จะตอ้งเร่ิมจากการมีระบบฐานข้อมูลของอากาศท่ีกวา้ง ลุ่มลึกและเห็น
สภาพการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงระยะเวลา สามารถน าไปสู่การวิเคราะห์ การคาดการณ์ได้ ซ่ึงใน
ปัจจุบันมีการก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยประกาศของคณะกรรมการ
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ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (**)  และมีการแกไ้ขปรับปรุงเพื่อให้ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศสอดคลอ้งกบัค่า
มาตรฐานสากลยิง่ข้ึน 

(*) มาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ใหค้ณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใน
เร่ืองต่อไปน้ี 

1 มาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ใหค้ณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองต่อไปน้ี 

  
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 

การก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามวรรคหน่ึงจะตอ้งอาศยัหลกัวชิาการ กฎเกณฑ ์
และหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์เป็นพื้นฐานและจะตอ้งค านึงถึงความเป็นไปไดใ้นเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งดว้ย 

1 โปรดดูรายละเอียดในประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ฉบบัต่างๆ ตามเวบ็ไซต ์www. pcd.go.th 

     (ข)  การก าหนดค่ามาตรฐานขั้นต ่าในการปล่อยอากาศจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 

            ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ไดก้  าหนดวธีิการ
ในการจดัการมลพิษโดยด าเนินการท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษ ใช้วิธีการควบคุมการปล่อยหรือระบาย การ
ก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของมลพิษท่ีสามารถปล่อยออกมาไดช่้วงระยะเวลาท่ีจะปล่อย (*) การก าหนด
ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีตอ้งถูกควบคุม การอุดช่องว่างของการใช้และการไม่ใช้อ  านาจของ
หน่วยงานอ่ืน (**) การขดัแยง้กนัระหวา่งมาตรฐานมลพิษจากแหล่งก าเนิดชนิดต่างๆ ตามกฎหมายอ่ืน 

 

มาตรา 55  ให้รัฐมนตรี โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิด ส าหรับควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง การปล่อยอากาศเสีย การปล่อยของเสียหรือ
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มลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้ไดม้าตรฐานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา 57  ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนบญัญติัให้อ านาจส่วนราชการใดก าหนดมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดในเร่ืองใดไว ้แต่ส่วนราชการนั้นไม่ใช้อ  านาจตามกฎหมายก าหนดมาตรฐาน
ดังกล่าว ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดในเร่ืองนั้นไดแ้ละใหถื้อวา่เป็นมาตรฐานตามกฎหมายในเร่ืองนั้นดว้ย 

 

มีมาตรฐานต ่ากว่ามาตรฐานตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 
2535 (***) การให้อ านาจแก่ผูว้า่ราชการจงัหวดัให้สามารถประกาศมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทาง
อากาศท่ีสูงกว่ามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นมาตรฐานกลาง ซ่ึงคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติก าหนดไวก้็ได ้(****)    

 

(*) มาตรา 55 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด ส าหรับควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง การปล่อยอากาศเสีย การ
ปล่อยของเสียหรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้ได้
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

 

(**) มาตรา 57 ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนบญัญัติให้อ านาจส่วนราชการใดก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดในเร่ืองใดไว ้แต่ส่วนราชการนั้นไม่ใช้อ  านาจตามกฎหมายก าหนด
มาตรฐานดงักล่าว  

มาตรา 56 ในกรณีท่ีมีการก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการระบายน ้ าทิ้ง การปล่อยอากาศเสีย การ
ปล่อยของเสียหรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่ส่ิงแวดล้อมโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายอ่ืน 
และมาตรฐานดงักล่าวไม่ต ่ากวา่มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 
55 ให้มาตรฐานดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัต่อไปตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายนั้น แต่ถา้มาตรฐานดงักล่าวต ่า
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กวา่มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 55 ให้ส่วนราชการ
ท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนั้นแกไ้ขให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด ในกรณีท่ีมี
อุปสรรคไม่อาจด าเนินการเช่นว่านั้นได ้ให้คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติเป็นผูช้ี้ขาด เม่ือมีค าช้ี
ขาดเป็นประการใดใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตามค าช้ีขาดนั้น 

 

มาตรา 58  ในกรณีท่ีเห็นสมควรให้ผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดสูงกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ี
ก าหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานซ่ึงก าหนดตามกฎหมายอ่ืนและมีผลใชบ้งัคบัตามมาตรา 56 เป็น
พิเศษ ส าหรับในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดในเร่ืองนั้นไดแ้ละใหถื้อวา่เป็นมาตรฐานตามกฎหมายในเร่ืองนั้นดว้ย 

 

(***)  มาตรา 56 ในกรณีท่ีมีการก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการระบายน ้ าทิ้ง การปล่อยอากาศ
เสีย การปล่อยของเสียหรือมลพิษอ่ืนใดจากแหล่งก าเนิดออกสู่ส่ิงแวดล้อม โดยอาศยัอ านาจตาม
กฎหมายอ่ืนและมาตรฐานดังกล่าวไม่ต ่ากว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก าหนดตามมาตรา 55 ให้มาตรฐานดงักล่าวมีผลใช้บงัคบัต่อไปตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย  
แต่ถา้มาตรฐานดงักล่าวต ่ากวา่มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม
มาตรา 55 ให้ส่วนราชการท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนั้นแกไ้ขให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิด ในกรณีท่ีมีอุปสรรคไม่อาจด าเนินการเช่นวา่นั้นได ้ให้คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ
เป็นผูช้ี้ขาด เม่ือมีค าช้ีขาดเป็นประการใดใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตามค าช้ีขาดนั้น 

 

(****) มาตรา 58 ในกรณีท่ีเห็นสมควรให้ผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดสูงกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดท่ีก าหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานซ่ึงก าหนดตามกฎหมายอ่ืนและมีผลใช้บงัคบัตาม
มาตรา 56 เป็นพิเศษ ส าหรับในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 
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ปัจจุบนัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 แหล่งก าเนิด
มลพิษท่ีมีบทบญัญติัใหด้ าเนินการ โดยเฉพาะตามพระราชบญัญติัดงักล่าวไดแ้ก่                      

1.  ยานพาหนะ ดงัปรากฏในมาตรา 64- 67 (*) ท่ีให้อ านาจแก่เจา้พนกังานท่ีจะด าเนินการกบั
ยานพาหนะท่ีไม่ไดม้าตรฐานการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด ตามมาตรา 55 ท่ีมีการก าหนดค่า 

 

มาตรา 64 ยานพาหนะท่ีจะน ามาใชจ้ะตอ้งไม่ก่อให้เกิดมลพิษเกินกวา่มาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหล่งก าเนิดท่ีก าหนดตามมาตรา 55 

มาตรฐานเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศจากแหล่งมลพิษท่ีเป็นยานพาหนะในรูป
ของกฎหมายล าดบัรองต่างๆ มากมาย  

(*) มาตรา 64 ยานพาหนะท่ีจะน ามาใช้จะตอ้งไม่ก่อให้เกิดมลพิษเกินกว่ามาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีก าหนดตามมาตรา 55 

 

มาตรา 65 ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจพบวา่ ไดมี้การใชย้านพาหนะโดยฝ่าฝืนตามมาตรา 
64 ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจออกค าสั่งห้ามใช้ยานพาหนะนั้นโดยเด็ดขาดหรือจนกวา่จะไดมี้การ
แกไ้ขปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีก าหนดตามมาตรา 55 

  
มาตรา 66 ในการออกค าสั่งห้ามใชย้านพาหนะตามมาตรา 65 ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีผูอ้อกค าสั่ง

ท าเคร่ืองหมายให้เห็นปรากฏเด่นชัดเป็นตัวอกัษรท่ีมีข้อความว่า "ห้ามใช้เด็ดขาด" หรือ "ห้ามใช้
ชั่วคราว" หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดซ่ึงเป็นท่ีรู้และเข้าใจของประชาชนโดยทัว่ไปว่ามีความหมายอย่าง
เดียวกนัไว ้ณ ส่วนใดส่วนหน่ึงของยานพาหนะนั้นดว้ย 

การท าและการยกเลิกเคร่ืองหมายห้ามใช้ตามวรรคหน่ึงหรือการใช้ยานพาหนะในขณะท่ีมี
เคร่ืองหมายดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โปรดดู
รายละเอียดในเวบ็ไซต ์www.pcd.go.th 

 

          2.  แหล่งก าเนิดมลพิษตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและเม่ือมีกิจการหรือการ
ก่อใหเ้กิดมลพิษใดเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งควบคุมแลว้ (*) ก็จะส่งผลให้เจา้หรือผูค้รอบครองมี

http://www.pcd.go.th/
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หน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งติดตั้ง จดัให้มีระบบการบ าบดัอากาศ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการ
ควบคุม ก าจดั ลดหรือขจดัมลพิษทางอากาศดงัปรากฎในมาตรา 68 (**) นอกจากน้ียงัมีเขม่าท่ีปล่อยจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษและกิจการต่างๆ และก าหนดให้มีเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงจากองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ท าหน้าท่ีในการควบคุมมลพิษและน าไปสู่กลไกทางกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นการแกปั้ญหาได ้เช่น การก าหนดเป็นเขตควบคุมมลพิษ การด าเนินการเพื่อจดัท าแผนในการ
แกไ้ขปัญหามลพิษ ฯลฯ 

ก าหนดควบคุมการปล่อยอากาศเสีย การก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซ ค่าควนัด า ควนัขาว ไอน ้ ามนั  
และค่าทึบแสง 

(*)  ปัจจุบนัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ออกประกาศ
กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม เพื่อก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย  
และฝุ่ นละอองจากกิจการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 1. โรงไฟฟ้า 2. โรงโม่ บดหรือยอ่ยหิน 3. เตาเผามูลฝอย 4. 
โรงงานเหล็ก  

(**) มาตรา 68 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอ านาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุม การปล่อยอากาศเสีย 
รังสีหรือมลพิษอ่ืนใดท่ีอยู่ในสภาพเป็นควนั ไอ ก๊าซ เขม่า ฝุ่ น ละออง เถ้าถ่านหรือมลพิษอากาศใน
รูปแบบใดออกสู่บรรยากาศไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีก าหนดตามมาตรา 55 
หรือมาตรฐานท่ีส่วนราชการใดก าหนด โดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายอ่ืนและมาตรฐานนั้นยงัมีผลใช้
บงัคบัตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัก าหนดเป็นพิเศษส าหรับเขตควบคุมมลพิษตาม
มาตรา 58 

 

เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งติดตั้งหรือจดั
ให้มีระบบบ าบดัอากาศเสีย อุปกรณ์หรือเคร่ืองมืออ่ืนใดส าหรับการควบคุม ก าจดั ลดหรือขจดัมลพิษ 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศตามท่ีเจา้พนักงานควบคุมมลพิษก าหนด เวน้แต่จะได้มีระบบ 
อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือดงักล่าว ซ่ึงเจา้พนกังานควบคุมมลพิษไดท้  าการตรวจสภาพและทดลองแลว้เห็น
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ว่ายงัใช้การได้อยู่แล้ว เพื่อการน้ีเจา้พนักงานควบคุมมลพิษจะก าหนดให้มีผูค้วบคุมการด าเนินงาน
ระบบบ าบดัอากาศเสีย อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือดงักล่าวดว้ยก็ได ้

ให้น าความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้บังคับกับแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีปล่อยหรือ
ก่อให้เกิดเสียงหรือความสั่นสะเทือนเกินกวา่ระดบัมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีก าหนด
ตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานท่ีส่วนราชการใดก าหนด โดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายอ่ืนและมาตรฐาน
นั้นยงัมีผลใช้บงัคบัตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัก าหนดเป็นพิเศษส าหรับเขต
ควบคุมมลพิษตามมาตรา 58 ดว้ยโดยอนุโลม 

   
3. กฎหมายและองคก์รท่ีเก่ียวกบัการจดัการกบัแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทต่างๆ 

    นอกจากจะมีบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 
2535 แลว้ ยงัมีบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัอ่ืนๆ อีกท่ีสามารถน ามาใชใ้นการจดัการมลพิษทางอากาศ
ได ้ซ่ึงในบางกรณีเป็นการน าเขา้มาในฐานะท่ีเป็นมาตรการเสริม ในบางกรณีเป็นมาตรการท่ีเป็นกลไก
ในการจดัการหลกั ดงัมีบทบญัญติัและหลกัการโดยยอ่ดงัต่อไปน้ี 

 

    (ก) กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษจากยานพาหนะ 

          1.  พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511   

               พระราชบญัญติัน้ีเกิดข้ึนเพื่อตอ้งการก าหนดมาตรฐานส าหรับผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภยัหรือเพื่อป้องกนัความเสียหายอนัอาจจะ
เกิดแก่ประชาชนหรือแก่กิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ (*) ดงันั้นในแง่ของการท่ีจะ
น าเอามาตรการตามพระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบัสามารถท่ีจะน ามาก าหนดใหสิ้นคา้ท่ีจะน ามาจ าหน่าย
หรือใช้ในประเทศจะตอ้งได้มาตรฐาน ซ่ึงตามพระราชบญัญติัดงักล่าวได้ก าหนดเง่ือนไขในการใช้
อ านาจไวค้่อนข้างจะกวา้งขวางและสามารถท่ีจะขยายความให้ครอบคลุมถึงมาตรการต่างๆ ทาง
ส่ิงแวดลอ้มได ้

(*) มาตรา 15 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม รัฐมนตรีอาจก าหนด แก้ไขและ
ยกเลิกมาตรฐานส าหรับผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมใดๆ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการได ้
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การก าหนด แกไ้ขและยกเลิกมาตรฐานตามวรรคหน่ึงใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา 17  เพื่อความปลอดภยัหรือเพื่อป้องกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือแก่
กิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ จะก าหนดใหผ้ลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมชนิดใดตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานก็ได ้

การก าหนดตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและระบุวนัเร่ิมใชบ้งัคบัไม่นอ้ยกวา่หก
สิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

          2.  พระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ. 2522 

               หลกัการและวิธีการตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี สามารถท่ีจะน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือ
และสร้างกลไกในการควบคุมและด าเนินการกบัยานพาหนะในฐานะท่ีเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทาง
อากาศไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีเน่ืองจากตามพระราชบญัญติัน้ีไดใ้ชร้ะบบการจดทะเบียนและการต่อทะเบียน
ในการควบคุมรถยนต์ ดงันั้นในดา้นการจดัการมลพิษทางอากาศสามารถท่ีจะน าระบบการจดทะเบียน
มาใชด้ าเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการป้องกนัไวก่้อนและหลกัผูก่้อให้เกิดมลพิษเป็นผูจ่้ายไดเ้ป็น
อยา่งดี       

(*) มาตรา 7 รถท่ีจะจดทะเบียนไดต้อ้ง 

         
(1) เป็นรถท่ีมีส่วนควบคุมและมีเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับรถครบถ้วนถูกตอ้งตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง             
(2) ผ่านการตรวจสภาพรถจากนายทะเบียนหรือจากสถานตรวจสภาพท่ีได้รับอนุญาตตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบกในเวลาท่ีขอจดทะเบียนแลว้  
 

ในกรณีท่ีขอจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะ รถยนตร์บริการธุรกิจหรือรถยนต์บริการ
ทัศนาจร รถนั้ นต้องมีลักษณะ ขนาดหรือก าลังของเคร่ืองยนตร์และของรถตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงและผูข้อจดทะเบียนตอ้งแจง้สถานท่ีเก็บรถยนตส์าธารณะหรือรถยนตบ์ริการซ่ึงมีลกัษณะ
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดว้ย 
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 3.  พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

               หลกัการของการจดัการตามพระราชบญัญัติน้ีมีลกัษณะเช่นเดียวกับหลกัการของ
พระราชบญัญติัรถยนตคื์อใชร้ะบบการควบคุมทางทะเบียน (*) ดงันั้นจึงจะไม่กล่าวซ ้ า เพียงแต่ตอ้งการ
ท่ีจะขยายความเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในแง่ของแหล่งก าเนิดมลพิษจากยานพาหนะท่ีน ามาใช้ในการ
ขนส่ง อาจจะเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีสามารถผลิตมลพิษได้มากกว่ายานพาหนะทั่วไป แต่ใน
ขณะเดียวกนัภายใตอ้  านาจของรัฐตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี สามารถน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหามลพิษ
จากแหล่งก าเนิดของรถยนตไ์ดด้ว้ยการส่งเสริมให้ใชร้ะบบการขนส่งมวลชนมากข้ึน อีกทั้งยงัสามารถ
สร้างมาตรการต่างๆ ภายใตพ้ระราชบญัญติัน้ีเพื่อแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศได ้

 

             มาตรา 71 รถท่ีใชใ้นการขนส่งตอ้งมีสภาพมัน่คงแข็งแรงมีเคร่ืองมืออุปกรณ์และส่วน
ควบคุมถูกตอ้งตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงและไดจ้ดทะเบียนตามมาตรา 73 เสียภาษีตามมาตรา 85 
แลว้ 

              รถท่ีใช้ในการขนส่งท่ีเสียภาษีตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษี
รถยนตต์ามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์

 

          4.  พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

               หลกัการของพระราชบญัญติัฉบบัน้ีคือการจดัการระบบการจราจรทางบกใหเ้กิดความ
ปลอดภยัแก่ผูท่ี้ใชย้านพาหนะ ผูท่ี้สัญจรไปมา ดงันั้นกฎหมายจึงก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของทุกๆ ฝ่ายท่ี
เข้ามาเก่ียวข้องกับการจราจร ซ่ึ งมีหลายส่วนโดยเฉพาะท่ี เก่ียวกับรถยนต์  ซ่ึ งเก่ี ยวข้องกับ
พระราชบญัญติัสองฉบบัคือ พระราชบญัญติัรถยนต์  พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522 ดงัท่ีไดก้ล่าวมา                    

               อยา่งไรก็ตามจากสภาพปัญหาท่ีเกิดจากการจราจร ทั้งในดา้นของอุบติัเหตุท่ีร้ายแรง
และไม่ร้ายแรง การใชท้างสัญจรท่ีผิดวตัถุประสงค์ ฯลฯ จึงท าให้มีการแกไ้ขกฎหมายโดยตอ้งการให้
อ านาจแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐในการควบคุมยานพาหนะท่ีน ามาใชใ้นการสัญจรจะตอ้งค านึงถึงความมัน่คง
แข็งแรง มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ รบกวนและไม่
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ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มเกินกฎหมายก าหนด มาตรการความปลอดภยัดงักล่าวน้ีสามารถ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการเพื่อแกปั้ญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

มาตรา 6 ห้ามมิให้ผูใ้ดน ารถท่ีมีสภาพไม่มัน่คงแข็งแรงหรืออาจเกิดอนัตรายหรืออาจท าให้
เส่ือมเสียสุขภาพอนามยัแก่ผูใ้ช ้คนโดยสารหรือประชาชนมาใชใ้นทางเดินรถ 

รถท่ีใช้ในเดินรถ ผู ้ข ับข่ีต้องจัดให้มีเคร่ืองยนตร์ เคร่ืองอุปกรณ์และหรือส่วนควบคุมท่ี
ครบถว้นตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าดว้ยลอ้เล่ือน กฎหมายว่า
ดว้ยรถลากหรือกฎหมายวา่ดว้ยรถจา้งและใชก้ารไดดี้ 

สภาพของรถท่ีอาจท าให้เส่ือมเสียสุขภาพอนามยัตามวรรคหน่ึงและวิธีการทดสอบ ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา 10 ทวิ ห้ามมิให้ผูใ้ดน ารถท่ีเคร่ืองยนตร์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่ น ควนั ละอองเคมีหรือเสียง
เกินเกณฑท่ี์อธิบดีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใชใ้นทางเดินรถ 

มาตรา 20 ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถบรรทุกคน สัตวห์รือส่ิงของตอ้งจดัใหมี้ส่ิงป้องกนัมิให ้คน สัตวห์รือ
ส่ิงของท่ีบรรทุกตกหล่น ร่ัวไหล ส่งกล่ิน ส่องแสงสะทอ้นหรือปลิวไปจากรถอนัอาจก่อเหตุเดือดร้อน 
ร าคาญ ท าให้ทางสกปรกเปรอะเป้ือน ท าให้เส่ือมเสียสุขภาพอนามยัแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิด
อนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์น 

 

5.   พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535 

                แมพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ีจะมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัแหล่งก าเนิดมลพิษเช่นเดียวกฎหมาย
ฉบบัอ่ืน ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้โดยตรงก็ตาม แต่เน่ืองจากเป็นบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ทางหลวง
ซ่ึงรวมถึงผูท่ี้ขบัข่ียวดยานพาหนะและบุคคลใดๆ ท่ีใช้ทางมีหน้าท่ีท่ีจะต้องไม่ท าให้เขตทางหลวง
สกปรก อนัเป็นท่ีมาของฝุ่ นละออง ส่ิงสกปรกทั้งหลายท่ีจะปลิวปนเป้ือนในอากาศ   

                 
          6.  ประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 16 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2514 
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               แม้ประกาศของคณะปฏิวติัฉบับน้ีจะประกาศใช้มาแล้วเป็นเวลานานก็ตาม แต่
ประกาศคณะปฏิวติัดังกล่าวก็ยงัสามารถใช้ในการก าหนดมาตรการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ควบคุม การป้องกนัและการแกไ้ขมลพิษทางอากาศท่ีอยูใ่นรูปของควนัท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เป็น
เหตุร าราญและมลพิษทางเสียงท่ีเกิดจากยานพาหนะท่ีเป็นรถยนตแ์ละเรือท่ีใชเ้คร่ืองยนตส์ัญจรในแม่น ้ า
ล าคลอง    

 

7.  พระราชบญัญติัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2521 

               ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีต้องการท่ีจะควบคุมกิจการทั้ งหลายท่ีเก่ียวกับน ้ ามัน
เช้ือเพลิงและมิติหน่ึงท่ีพระราชบญัญติัน้ีกล่าวถึงคือ คุณภาพของน ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงเท่าท่ีไดด้ าเนินการ
มาในอดีตและส่งผลให้ผูผ้ลิตน ้ ามนัให้กบัสถานบริการน ้ ามนัต่างๆ ตอ้งมีการปรับตวั โดยเฉพาะการ
เปล่ียนแปลงสารท่ีผสมในน ้ ามนัเพื่อป้องกันมิให้เคร่ืองยนต์สะดุดจากสารตะกั่วท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มไปเป็นสารชนิดอ่ืน ดงันั้น กฎหมายฉบบัน้ีจึงเอ้ือต่อการผลกัดนัให้เกิดน ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีสะอาดมากข้ึนได ้  

มาตรา 45 ห้ามมิให้ผูใ้ดทิ้งขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย น ้ าโสโครก เศษหิน ดิน ทรายหรือส่ิง
อ่ืนใดในเขตทางหลวงหรือกระท าดว้ยประการใดๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย 
ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง 

 

มาตรา 13 รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดคุณภาพของน ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดใดๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

วนัเร่ิมมีผลใช้บงัคบัประกาศตามวรรคหน่ึงให้น าความในมาตรา 10 มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม 
เม่ือถึงก าหนดวนัใช้บงัคบัประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคสองแลว้ห้ามมิให้ผูค้า้น ้ ามนัจ าหน่ายน ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีมีคุณภาพต ่ากว่าคุณภาพท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด เวน้แต่รัฐมนตรีจะผ่อนผนัให้เป็นการ
ชัว่คราว 

(ข) กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการควบคุมแหล่งก าเนิดมลพษิจากสถานประกอบการ 

                 
1.   พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 
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มาตรา 4 พระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่โรงงานของทางราชการท่ีด าเนินการโดยทาง
ราชการ เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คงและความปลอดภยัของประเทศ แต่ในการประกอบกิจการน้ีไป
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

 

มาตรา 5 ในพระราชบญัญติัน้ี "โรงงาน" หมายความว่าอาคาร สถานท่ีหรือยานพาหนะท่ีใช้
เคร่ืองจกัรมีก าลงัรวมตั้งแต่ห้าแรงมา้หรือก าลงัเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงมา้ข้ึนไปหรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ด
คนข้ึนไป โดยใช้เคร่ืองจกัรหรือไม่ก็ตามส าหรับท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดสอบ 
ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษาหรือท าลายส่ิงใดๆ ทั้งน้ีตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง  

       "ตั้งโรงงาน" หมายความวา่การก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั้งเคร่ืองจกัรส าหรับประกอบกิจการ
โรงงานหรือน าเคร่ืองจกัรส าหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสถานท่ีหรือยานพาหนะท่ี
จะประกอบกิจการ  

       "ประกอบกิจการโรงงาน" หมายความว่าการท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษาหรือท าลายส่ิงใดๆ ตามลกัษณะกิจการของโรงงานแต่
ไม่รวมถึงการทดสอบเดินเคร่ืองจกัร  

       "เคร่ืองจกัร" หมายความวา่ส่ิงท่ีประกอบดว้ยช้ินส่วนหลายช้ินส าหรับใชก่้อก าเนิดพลงังาน 
เปล่ียนหรือแปรสภาพพลงังานหรือส่งพลงังาน ทั้งน้ีดว้ยก าลงัน ้ า ไอน ้ า ลม ก๊าซไฟฟ้าหรือพลงังานอ่ืน
อยา่งใดอย่างหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนัและหมายความรวมถึงเคร่ืองอุปกรณ์ไฟลวีล ปุลเล สายพาน 
เพลา เกียร์หรือส่ิงอ่ืนท่ีท างานสนองกนั  

       "คนงาน" หมายความวา่ผูซ่ึ้งท างานในโรงงาน ทั้งน้ีไม่รวมถึงผูซ่ึ้งท างานฝ่ายธุรการ  
      "ผูอ้นุญาต" หมายความว่าปลัดกระทรวงหรือผูซ่ึ้งปลัดกระทรวงมอบหมายตามความ

เหมาะสม  
       "ใบอนุญาต" หมายความวา่ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  
       "พนกังานเจา้หนา้ท่ี" หมายความวา่ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติั

น้ี  
       "ปลดักระทรวง" หมายความวา่ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
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หมวด 1 การก ากบัและดูแลโรงงาน 

 

มาตรา 8 เพื่ อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการให้ รัฐมนตรีมีอ านาจออก
กฎกระทรวงเพื่อให้โรงงานจ าพวกใดจ าพวกหน่ึงหรือทุกจ าพวกตามมาตรา 7 ตอ้งปฏิบติัตามในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัท่ีตั้งของโรงงาน สภาพแวดลอ้มของโรงงาน ลกัษณะอาคารของ
โรงงานหรือลกัษณะภายในของโรงงาน 

(2) ก าหนดลกัษณะ ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองจกัร เคร่ืองอุปกรณ์หรือส่ิงท่ีตอ้งน ามาใช้ใน
การประกอบกิจการโรงงาน 

(3) ก าหนดให้มีคนงานซ่ึงมีความรู้เฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงานเพื่อปฏิบติั
หนา้ท่ีหน่ึงหนา้ท่ีใดประจ าโรงงาน 

(4) ก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีตอ้งปฏิบติั กรรมวิธีการผลิตและการจดัให้มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมืออ่ืน
ใดเพื่อป้องกนัหรือระงบัหรือบรรเทาอนัตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนท่ีอาจเกิดแก่บุคคลหรือ
ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นโรงงานหรือท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัโรงงาน 

(5) ก าหนดมาตรฐานและวธีิการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือส่ิงใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน 

(6) ก าหนดการจัดให้มีเอกสารท่ีจ าเป็นประจ าโรงงานเพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือ
ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 

(7) ก าหนดขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการประกอบกิจการโรงงานท่ีผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้ง
แจง้ใหท้ราบเป็นคร้ังคราวหรือตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

(8) ก าหนดการอ่ืนใดเพื่อคุม้ครองความปลอดภยัในการด าเนินงาน เพื่อป้องกนัหรือระงบัหรือ
บรรเทาอนัตรายหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการ โรงงานกฎกระทรวงตามวรรค
หน่ึงจะก าหนดให ้ยกเวน้โรงงานประเภท ชนิดหรือขนาดใดจากการตอ้งปฏิบติัในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดก็ได ้
และกฎกระทรวงดงักล่าวจะสมควรก าหนดใหเ้ร่ืองท่ีเป็นรายละเอียดทางดา้นเทคนิคหรือเป็นเร่ืองท่ีตอ้ง
เปล่ียนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก็ได ้
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หมวด 3 ก าหนดโทษ 

มาตรา 45 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ 
(8) หรือประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดงักล่าว ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

 

2.  พระราชบัญญตัิผงัเมือง พ.ศ. 2518 

     หลกัการและเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัผงัเมืองท่ีตอ้งการวางแผนและก าหนดการใช้
พื้นท่ีต่างๆ ในเขตเมืองให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ซ่ึงตามพระราชบัญญัติผงัเมือง การวางผงัเมือง
หมายถึงการวาง จดัท าและด าเนินการให้เป็นไปตามผงัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและ
บริเวณท่ีเก่ียวขอ้งหรือชนบท เพื่อสร้างหรือพฒันาเมืองหรือส่วนของเมืองข้ึนใหม่หรือแทนเมืองหรือ
ส่วนของเมืองท่ีไดรั้บความเสียหาย เพื่อให้มีหรือท าให้ดียิ่งข้ึนซ่ึงสุขลกัษณะความสะดวกสบาย ความ
เป็นระเบียบ ความสวยงาม การใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์น ความปลอดภยัของประชาชนและสวสัดิภาพ
ของสังคม เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดลอ้ม เพื่อด ารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีและ
วตัถุท่ีมีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์หรือโบราณคดีหรือเพื่อ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศท่ีงดงามหรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ     

 

ดว้ยเหตุน้ี การวางผงัเมืองจึงมาตรการท่ีส าคญัในการวางแผนการใช้พื้นท่ี ซ่ึงถือเป็นมาตรการ
ท่ีส าคญัประการหน่ึงของหลักการจดัการส่ิงแวดล้อม ท่ีจะต้องมีการวางแผนเพื่อเป็นการป้องกัน
ผลกระทบและความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มก่อนท่ีจะเกิดข้ึน (precautionary) และวิธีการท่ีกฎหมายผงั
เมืองใชใ้นการวางผงัคือ การก าหนดเขตพื้นท่ีต่างๆ ตามความเหมาะสมของกิจกรรม โดยจะใชค้วบคู่กบั
กฎหมายในการควบคุมอาคาร กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุญาตในการประกอบกิจการ ซ่ึงหาก
กิจการท่ีมีการขออนุญาตไม่เป็นไปตามสภาพพื้นท่ีตามท่ีกฎหมายผงัเมืองก าหนดไวโ้ดยหลกัการ ก็ไม่
อาจท่ีจะอนุญาตให้ประกอบกิจการไดห้รือหากจะมีการอนุญาตก็ตอ้งมีเง่ือนไขหรือมาตราการต่างๆ ท่ี
จะตอ้งด าเนินการอยา่งเขม้งวดมากข้ึนเป็นพิเศษ   

 

นอกจากนั้นในกรณีต่างประเทศท่ีกฎหมายผงัเมืองมีการบงัคบัใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ยงั
จ าเป็นท่ีจะต้องมีกฎหมายอ่ืนสนับสนุนอีกมากมายเพื่อให้การใช้พื้นท่ีในเขตผงัเมืองเป็นไปตามท่ี
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กฎหมายก าหนด เช่น กฎหมายว่าด้วยการแลกเปล่ียนท่ีดินเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายผงัเมือง   
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน กฎหมายก าหนดมาตรการการเงินการคลงัและภาษี
อากร เพื่อสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายผงัเมืองทั้งทางตรงและทางออ้ม   

               
ในกรณีของประเทศองักฤษมีการก าหนดเขตท่ีชดัเจนระหว่างความเป็นเมืองกบัชนบท โดยมี

เขตแนวพื้นท่ีสีเขียว (green belt) เป็นตวัก าหนด เป็นตน้ ส าหรับในกรณีประเทศไทยสถานการณ์กลบั
ตรงกนัขา้ม สภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ล้วนเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความลม้เหลวของการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายผงัเมืองทั้งส้ิน 

 

(6) ก าหนดการจดัให้มีเอกสารท่ีจ าเป็นประจ าโรงงาน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือ
ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 

(7) ก าหนดขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการประกอบกิจการโรงงานท่ีผูป้ระกอบกิจการโรงงานตอ้ง
แจง้ใหท้ราบเป็นคร้ังคราวหรือตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

(8) ก าหนดการอ่ืนใดเพื่อคุม้ครองความปลอดภยัในการด าเนินงานเพื่อป้องกนัหรือระงบัหรือ
บรรเทาอนัตรายหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

 

3.  พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

      หลกัการส าคญัของพระราชบญัญติัฉบบัน้ีคือ การควบคุมตรวจสอบกระบวนการในการ
ก่อสร้าง การควบคุมการใช ้ตลอดรวมถึงการท่ีจะร้ือถอนอาคารต่างๆ ให้อยูใ่นสภาพท่ีมัน่คงปลอดภยั 
และการค านึงถึงสภาพแวดลอ้มดว้ย ซ่ึงในกรณีมลพิษทางอากาศจะพบวา่ อาคารบา้นเรือนสามารถท่ีจะ
เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษในรูปแบบต่างๆ ได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้าง การต่อ
เติมเปล่ียนแปลงหรือทุบท าลาย    

       ดงันั้นหากสามารถท่ีจะน าเอากลไกตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร ซ่ึงให้อ านาจแก่
เจา้หนา้ท่ีของรัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ินมาใชร่้วมกบัพระราชบญัญติัอ่ืนๆ อยา่ง
เป็นระบบประสานและสอดคลอ้งตอ้งกนั ก็สามารถท่ีจะช่วยในการด าเนินการให้การแกไ้ขมลพิษทาง
อากาศอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
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มาตรา 8 เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง การสถาปัตยกรรมและการอ านวยความสะดวก
แก่การจราจร ตลอดจนการอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 

 

4.  พระราชบัญญตัิการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 

     พระราชบญัญติัฉบบัน้ีน าไปสู่การจดัตั้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท าหน้าท่ี
จดัหาพื้นท่ีเพื่อตั้งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยการนิคมอุตสหกรรมจะน า
พื้นท่ีในเขตนิคมท่ีก่อตั้งข้ึนมาให้ผูล้งทุน เช่า เช่าซ้ือหรือขายและให้บริการในดา้นต่างๆ แก่ผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรม  

     การนิคมอุตสาหกรรมมีอ านาจหนา้ท่ีทั้งในดา้นการส ารวจ การวางแผน การบ ารุงดูแลรักษา  
การตรวจสอบผูป้ระกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมท่ีจะต้องด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด ซ่ึงรวมไปถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการสาธารณสุขและการรักษาสภาพแวดลอ้มดว้ย  (*) 

     (*) มาตรา 10 ให้ กนอ. มีอ านาจกระท ากิจการภายในขอบแห่งวตัถุประสงค์ตามมาตรา 6  
อ านาจเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง 

     (1) การส ารวจ วางแผน ออกแบบ ก่อสร้างและบ ารุงรักษาส่ิงอ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการคา้เพื่อส่งออกและผูป้ระกอบกิจการอ่ืนท่ีเป็น
ประโยชน์หรือเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบการคา้เพื่อส่งออกแลว้แต่กรณี 

     (2) การก าหนดประเภทและขนาดของกิจการอุตสาหกรรม การคา้เพื่อส่งออกหรือกิจการอ่ืน
ท่ีเป็นประโยชน์หรือเก่ียวเน่ืองท่ีพึงอนุญาตให้ประกอบในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

     (3) การตรวจตราความเป็นอยูข่องคนงานในนิคมอุตสาหกรรม 

     (4) การควบคุมการด าเนินงานของผูป้ระกอบอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการคา้เพื่อส่งออก ผู ้
ประกอบกิจการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์หรือเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบการ
คา้เพื่อส่งออกและผูใ้ชท่ี้ดินในนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายรวมทั้ง
การด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการสาธารณสุขหรือท่ีกระทบกระเทือนต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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อย่างไรก็ตาม แม้ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมจะให้อ านาจแก่การนิคม
อุตสาหกรรมในการก าหนดมาตรการต่างๆ ท่ีเป็นทั้งป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและมลพิษ   
แต่ในทางปฎิบติักลบัพบว่า ในพื้นท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรมมีสถานะการณ์มลพิษโดยเฉพาะมลพิษทาง
อากาศท่ีรุนแรง ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพของโรงงาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีขาดการบ ารุงดูแลรักษา
อยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง 

ผูใ้ช้ท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายรวมทั้ งการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการสาธารณสุขหรือท่ีกระทบกระเทือนต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

     (5) การลงทุน 

     (6) การกูย้มืเงินเพื่อใชใ้นกิจการของ กนอ. 
     (7) การออกพนัธบตัรหรือตราสารอ่ืนใดเพื่อการลงทุน 

 

5.  ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผดิเกีย่วกบัการวางเพลงิเผาทรัพย์ 

     ประมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายพื้นฐานท่ีสุดของประเทศไทย ในประมวลกฎหมาย
อาญามีหลายๆ มาตราท่ีสามารถน าไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมได้และในบทบญัญติัของ
กฎหมายเฉพาะเร่ืองส่วนใหญ่ก็จะมีมาตรการท่ีเป็นโทษในทางอาญาบญัญติัให้เป็นกลไกของกฎหมาย
แทบจะทุกฉบบัของกฎหมายไทย ในส่วนท่ีเก่ียวกบัมลพิษทางอากาศมีบทบญัญติัของประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 220 (*) ท่ีบญัญติัให้การเผาวตัถุใดๆ จนน่าจะเป็นอนัตรายแก่บุคคลอ่ืนก็ถือวา่เป็นความผิด
ในทางอาญาได ้ 

(*) มาตรา 220 ผูใ้ดกระท าให้เกิดเพลิงไหม้แก่วตัถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็น
อนัตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพยข์องผูอ่ื้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปีและปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนส่ี
พนับาท 

ถา้การกระท าความผิดดงักล่าวในวรรคแรก เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหมแ้ก่ทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้น
มาตรา 218 ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษดงัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 218 
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อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่า จะสามารถน าความผิดดงักล่าวไปใช้ได้อย่างไม่มีขอ้จ ากดั   
ประเด็นปัญหาท่ีส าคญัคือ ค าวา่ “ น่าจะเป็นอนัตราย” ต่อผูอ่ื้นมีความหมายครอบคลุมเพียงใด ตวัอยา่ง
ท่ีน่าจะใช้ไดส้ าหรับกรณีมลพิษทางอากาศ ได้แก่ กรณีท่ีก่อให้เกิดหมอกควนัหรือกลุ่มก๊าซท่ีมีความ
เขม้ขน้จนท าให้เกิดการเจ็บป่วยอยา่งฉบัพลนัหรือการท าให้ทศัน์วิสัยในการมองเห็นต ่าและน าไปสู่การ
เกิดอุบติัเหตุต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าไม่สามารถท่ีจะน าไปใช้ไดก้บักรณีท่ีมลพิษทางอากาศมีผล
ในลกัษณะของการค่อยๆ สะสม 

 

มาตรา 220 ผูใ้ดกระท าใหเ้กิดเพลิงไหมแ้ก่วตัถุใดๆ แมเ้ป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอนัตรายแก่
บุคคลอ่ืนหรือทรัพยข์องผูอ่ื้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจด็ปีและปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนส่ีพนับาท 

ถา้การกระท าความผิดดงักล่าวในวรรคแรก เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหมแ้ก่ทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้น
มาตรา 218 ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษดงัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 218 

 

6.  พระราชบัญญตัิป่าสงวน  พ.ศ. 2507 

     พระราชบญัญติัป่าสงวน พ.ศ. 2507 มีเจตนารมณ์ท่ีตอ้งการจะรักษาพื้นท่ีป่า โดยกฎหมายมี
วิธีการด าเนินการโดยประกาศให้พื้นท่ีป่าแห่งใดแห่งหน่ึงเป็นเขตป่าสงวนและในเขตพื้นท่ีป่าท่ีมีการ
ประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนนั้นห้ามบุคคลใดเขา้ไปท าประโยชน์ อยู่อาศยัหรือกระท าการใดๆ ท่ีเป็น
การท าลายพื้นท่ีป่า ซ่ึงรวมถึงการเผาป่าดว้ย (*) ดงันั้นในกรณีท่ีเกิดหมอกควนัท่ีเกิดจากการเผาป่า หาก
เป็นกรณีพื้นท่ีป่าสงวนก็สามารถท่ีจะใชม้าตรการทางกฎหมายดงักล่าวได ้

 

(*) มาตรา 14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองท าประโยชน์หรือ
อยูอ่าศยัในท่ีดิน ก่อสร้าง แผว้ถาง เผาป่า ท าไม ้เก็บหาของป่าหรือกระท าดว้ยประการใดๆ อนัเป็นการ
เส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เวน้แต่ 

 

7.  พระราชบัญญตัิอุทยาน พ.ศ. 2504     
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     หลักการของพระราชบัญญัติฉบับน้ีเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติป่าสงวน ดังท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ แต่กลไกในการบงัคบัใชแ้ละมาตรการต่างๆ มีลกัษณะท่ีเขม้งวดมากกวา่และมีมาตรการลงโทษ
ท่ีรุนแรงกวา่                                  

 

          (ค) กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษจากครัวเรือนและชุมชน 

                
1.  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการละเมิดกฎหมาย มีลักษณะเช่นเดียวกับ

กฎหมายอาญา ทั้งสองกฎหมายต่างเป็นกฎหมายท่ีเป็นรากฐานท่ีส าคญัของระบบกฎหมายของประเทศ    
เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตประจ าวนัของประชาชน ในกรณีหมอกควนัท่ีเกิดจากแหล่งมลพิษ
ต่างๆ และส่งผลเสียหายในดา้นต่างๆ หรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใดแลว้ ผูก้ระท าให้
เกิดความเสียหายดงักล่าวในทางกฎหมายถือวา่เป็นผูท้  าการละเมิด กฎหมายจึงบงัคบัให้ผูท้  าการละเมิด
ดงักล่าวจะตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย (*)    

 

มาตรา 14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองท าประโยชน์หรืออยู่
อาศยัในท่ีดิน ก่อสร้าง แผว้ถาง เผาป่า ท าไม ้เก็บหาของป่าหรือกระท าดว้ยประการใดๆ อนัเป็นการ
เส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เวน้แต่  

 

มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ หา้มมิใหบุ้คคลใด 

       (1) ยดึหรือหรือครอบครองท่ีดิน รวมตลอดถึงก่อสร้าง แผว้ถางหรือเผาป่า 

       (*) มาตรา 420 ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอ่ืน โดยผิดกฎหมายให้เขา
เสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามยัก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใดก็ดี 
ท่านวา่ผูน้ั้นท าละเมิดจ าตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

แต่ประเด็นท่ีจะเป็นปัญหาในการใช้กลไกทางกฎหมายละเมิดก็คือภาระในการพิสูจน์ความ
เช่ือมโยงระหว่างการกระท าและผลความเสียหายกบัการพิสูจน์ค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในกรณี
มลพิษทางอากาศ หากไม่มีความเข้มข้นในปริมาณท่ีมากเพียงพอ ผลความเสียหายก็จะไม่เกิดข้ึน
ในทนัที และแมจ้ะเกิดข้ึน แต่หากมีผูท่ี้ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศหลายคน จะพิสูจน์และแยกแยะ
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สัดส่วนของการกระท าและผลกนัอยา่งไร ซ่ึงปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ีศาลยุติธรรมเองก าลงัคิดหาวิธีการท่ี
จะด าเนินการกระบวนการยุติธรรม สามารถเป็นท่ีพึ่ งของประชาชนในกรณีท่ีมีปัญหาข้อพิพาทใน
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การจดัตั้งศาลฎีกาแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มข้ึนแลว้   

 

2.  พระราชบัญญตัิสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 

    พระราชบัญญัติการสาธารณสุข เป็นกฎหมายคุ้มครองด้านสุขลักษณะและการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมหรือการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมซ่ึงครอบคลุมทั้งกิจกรรม การกระท าทุกอย่างและกิจการ
ประเภทต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอนามยัของประชาชนตั้งแต่ระดบัชาวบ้าน 
ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ อนัได้แก่ หาบเร่ แผงลอย สถานท่ีจ าหน่าย
อาหาร ตลาดกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพประเภทต่างๆ รวม 125ประเภท รวมทั้งการเล้ียงหรือ 
ปล่อยสัตวโ์ดยให้อ านาจแก่ราชการส่วนทอ้งถ่ินในการออกขอ้ก าหนดทอ้งถ่ิน ใชบ้งัคบัในเขตทอ้งถ่ิน
นั้นๆ และให้อ านาจเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในการควบคุมดูแล โดยการออกค าสั่งให้ปรับปรุง แกไ้ขการ
อนุญาตหรือไม่อนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้ งการเปรียบเทียบคดีและยงั
ก าหนดให้มี “เจา้พนกังานสาธารณสุข” เป็นเจา้พนกังานสายวิชาการท่ีมีอ านาจในการตรวจตราให้ค  า 
แนะน า ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน รวมทั้งเป็นท่ีปรึกษา
ให้ค  าแนะน าแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินในการวินิจฉยั สั่งการหรือออกค าสั่ง รวมทั้งผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งจาก
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เพื่อให้ปฏิบติัการเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ.
2535 มีบทบญัญติัหรือขอ้ก าหนดท่ีใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ ได้แก่ บทบญัญติั ในหมวด 1 
เร่ือง บททั่วไป มาตรา 6-8 หมวด 5 เร่ือง เหตุร าคาญ มาตรา 25-28 และหมวด 7 เร่ืองกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ มาตรา 31-33 หมวด 8 เร่ือง ตลาด สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
ของพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นส่วนท่ีสามารถน ามาใช้ในการควบคุมมลพิษทาง
อากาศได ้ในท่ีน้ีจะกล่าวอา้งถึงเฉพาะหมวด 1,5,7 ดงัน้ีคือ 

 

หมวด 1 : บททัว่ไป 

มาตรา ให้อ านาจรัฐมนตรีในการก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและมาตรการในการควบคุมหรือ
ก ากบัดูแลส าหรับกิจการหรือด าเนินการในเร่ืองต่างๆ 
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ก าหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ ท่ี เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนและ
วธีิด าเนินการ เพื่อตรวจสอบ ควบคุมหรือก ากบัดูแลหรือแกไ้ข 

 

ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 6 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 68) 
มาตรา 7 ให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการควบคุมดูแลกิจการหรือการด าเนินการท่ีอยูใ่นเขต

อ านาจของท้องถ่ินนั้ น ให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามมาตรา 6 โดยอาจออกหรือแก้ไขปรับปรุง
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อน 

 

มาตรา 8 ให้อ านาจอธิบดีกรมอนามยัในการออกค าสั่งให้เจา้ของหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของ 
ประชาชน ระงบัการกระท าหรือให้ท าการใดๆ เพื่อแกไ้ขหรือป้องกนัความเสียหายหรือให้เจา้พนกังาน 
สาธารณสุขทอ้งถ่ินปฏิบติัการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกนัความเสียหายดงักล่าว โดยให้ผูก่้อให้เกิด 
ความเสียหายเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายส าหรับการนั้น 

ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิดีกรมอนามัยหรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าของเจ้าพนักงาน 
สาธารณสุข ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ (มาตรา 
69) 

หมวด 5 : เหตุร าคาญ (มาตรา 25 ถึง 28) 
มาตรา 25 ก าหนดให้กรณีท่ีมีเหตุอนัอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผูอ้ยู่อาศัยในบริเวณ

ใกลเ้คียงหรือผูท่ี้ตอ้งประสบกบัเหตุนั้นใหถื้อวา่เป็นเหตุร าคาญ ซ่ึงรวมถึง 

อาคารอนัเป็นท่ีอยู่ของคนและสัตว ์โรงงานหรือสถานท่ีประกอบกิจการใดไม่มีการระบาย
อากาศ การระบายน ้ า การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมใหป้ราศ 
จากกล่ินเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียง จนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ 

การกระท าใดๆ อนัเป็นเหตุให้เกิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน ส่ิงมีพิษ ความสั่นสะเทือน 
ฝุ่ น ละออง เขม่า เถา้หรือกรณีอ่ืนใดจนเป็นเหตุใหเ้ส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
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มาตรา 26 ถึง 28 ก าหนดใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจหา้มผูห้น่ึงผูใ้ด มิให้ก่อเหตุร าคาญในท่ี 
หรือทางสาธารณะหรือสถานท่ี เอกชน โดยออกค าสั่ งเป็นหนังสือให้บุคคลหรือเจ้าของหรือผู ้
ครอบครองสถานท่ี ซ่ึงเป็นตน้เหตุหรือเก่ียวขอ้งกบัการก่อให้เกิดเหตุร าคาญ ระงบัก าจดั ควบคุมและ
ป้องกนัเหตุร าคาญ หรือมิให้ใช ้ยินยอมให้บุคคลใดใชส้ถานท่ีนั้นและให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินสามารถ
กระท าโดยวิธีใด เพื่อระงบัเหตุร าคาญและอาจจดัการตามความจ าเป็นหรือให้ระบุไวใ้นค าสั่งก าหนด
วิธีการป้องกนั มิให้เหตุความร าคาญนั้นเกิดข้ึนอีกในอนาคตในการด าเนินการดงักล่าวให้บุคคลหรือ
เจา้ของหรือผูค้รอบครองซ่ึงเป็นตน้เหตุหรือเก่ียวขอ้งกบัการก่อให้เกิดเหตุร าคาญ เป็นผูเ้สียค่าใช้จ่าย
ส าหรับการจดัการนั้น 

ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งหรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ตอ้งระวางโทษ 
จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ (มาตรา 74) 

 

หมวด 7 : กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (มาตรา 31 ถึง 33) 
มาตรา 31 ให้อ านาจแก่รัฐมนตรีในการก าหนดให้กิจการใด เป็นกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ 

มาตรา 32 ใหอ้ านาจแก่ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจ 

ก าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการเป็นกิจการท่ีต้องมีการ
ควบคุม ภายในทอ้งถ่ินเท่านั้น 

ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขทัว่ไปและมาตรการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพให้ผูด้  าเนิน
กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพปฏิบติั เพื่อดูแลสภาพหรือสุขลกัษณะของสถานท่ีท่ีใชด้ าเนินกิจการ 

 

ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 8 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ (มาตรา 73) 

มาตรา 33 ก าหนดให้ผูท่ี้ด าเนินกิจการท่ีราชการส่วนท้องถ่ินก าหนดให้เป็นกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน โดยเจา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจก าหนด
เง่ือนไขโดยเฉพาะเพิ่มเติมให้ผูด้  าเนินกิจการดังกล่าวปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของ
สาธารณชนได ้



382 

 

ผูใ้ดด าเนินกิจการท่ีส่วนท้องถ่ินก าหนดให้เป็นกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ โดยไม่มี
ใบอนุญาตตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ (มาตรา 
71) 

ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเจา้พนักงานทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นใบอนุญาตตอ้ง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 76) 

 

3. พระราชบัญญตัิคุ้มครองสุขภาพของบุคคลผู้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535  
       ในควนับุหร่ีซ่ึงถือว่าเป็นมลพิษทางอากาศท่ีร้ายแรงชนิดหน่ึง แต่เน่ืองจากแหล่งก าเนิด

มลพิษมีขนาดเล็กเม่ือเปรียบเทียบกบัแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศชนิดอ่ืนๆ  แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็น
แหล่งมลพิษท่ีสามารถท่ีจะเขา้ไปไดใ้นทุกๆ ท่ี ดงันั้นในพระราชบญัญติัน้ีจึงออกมาก าหนดพื้นท่ีเพื่อ
คุม้ครองผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีและในขณะเดียวกนัก็ก าหนดบริเวณท่ีจดัใหเ้ป็นพื้นท่ีสามารถสูบบุหร่ีได ้   

 

มาตรา 6 หา้มมิใหผู้ใ้ดสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 

 

มาตรา 4 ใหรั้ฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

       (1) ก าหนดช่ือหรือประเภทของสถานท่ีสาธารณะท่ีให้มีการคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบ
บุหร่ี 

      (2) ก าหนดส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานท่ีสาธารณะตาม (1) เป็นเขตสูบบุหร่ี
หรือเขตปลอดบุหร่ี 

       (3) ก าหนดสภาพ ลกัษณะ และมาตรฐานของเขตปลอดบุหร่ีและเขตสูบบุหร่ีเก่ียวกบัการ
ระบายควนัหรืออากาศ 

       (4) ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเคร่ืองหมายในเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอด
บุหร่ี 

       ประกาศตาม (3) หรือ (4) ให้ก าหนดวนั เวลาหรือระยะเวลาท่ีผู ้ด  าเนินการจะต้อง
ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จในประกาศดว้ย 

 



383 

 

บทสรุป 

 

ปัจจุบนัไดมี้การออกบทบญัญติักฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษทางอากาศของประเทศ
ไทยไวม้ากมาย เช่น กฎหมายพื้นฐานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในการควบคุมมลพิษทางอากาศ กฎหมายและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกบัแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทต่างๆ เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุม
แหล่งก าเนิดมลพิษจากยานพาหนะ พระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก 
พ .ศ . 2522 พ ระราชบัญ ญั ติจราจรท างบ ก  พ .ศ . 2522 พ ระราชบัญ ญั ติท างห ล วง พ .ศ . 2535 

พระราชบญัญติัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2521 เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละกฎหมายลว้นให้ความส าคญัต่อการควบคุมมลพิษ
ทางอากาศท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งก าเนิด บางกฎหมายครอบคลุมถึงสุขภาพและอนามยัของประชาชน เช่น 
พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ท่ีให้ความคุม้ครองทุกกิจกรรมท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบทาง
ส่ิงแวดล้อม ตั้ งแต่สุขภาพอนามยัของประชาชนตลอดจนถึงกิจการขนาดใหญ่ โดยกฎหมายต่างๆ 
เหล่าน้ีจะมีมาตรการและบทลงโทษใหก้บัผูท่ี้กระท าผดิกฎหมาย 
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ค าถามท้ายบทที ่8 

บทบัญญัติกฎหมายในปัจจุบันทีเ่กีย่วกบัการควบคุมมลพษิทางอากาศของประเทศไทย 

 

8.1  จงอธิบายพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎ 
ประกาศและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศไทย 

8.2  จงอธิบายบทบัญญัติกฎหมายในปัจจุบันท่ีเก่ียวกับการควบคุมมลพิษทางอากาศของ
ประเทศไทย  
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