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ค ำน ำ 
 

ต ำรำมลพิษสิ่งแวดล้อมเล่มนี้ ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
(GE40001) โดยเนื้อหำในเล่มมีทั้งหมด 8 บทซึ่งประกอบด้วย ควำมรู้พ้ืนฐำนเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม 
มลพิษทำงน้ ำ มลพิษทำงอำกำศ มลพิษทำงดิน มลพิษทำงเสียง มลพิษทำงอำหำร มลพิษทำงขยะ  
มูลฝอย และมลพิษสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุดรธำนี ต ำรำเล่มนี้มุ่งเน้นให้ผู้อ่ำนมีควำมรู้ลึกซึ้งมำกยิ่งขึ้น
ในเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้ำน รวมถึงมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธำนี โดยในแต่
ละบทได้กล่ำวถึงสำเหตุ ผลกระทบ และแนวทำงป้องกันแก้ไขไว้อย่ำงครบถ้วนเพื่อให้ผู้อ่ำนต ำรำเล่มนี้
เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกต ำรำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อีกด้วย 
เนื่องจำกปัญหำมลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวคนที่ได้รับผลกระทบก็คือมนุษย์นั่นเอง  

ในกำรจัดท ำต ำรำเล่มนี้ผู้ เขียนได้เรียบเรียงขึ้นจำกกำรศึกษำข้อมูลจำกหนังสือ ต ำรำ 
ผลงำนวิจัย บทควำมวิชำกำร เอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษำข้อมูลจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงำนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมของทั้งรัฐบำลและเอกชนเพ่ิมเติม และเรียบเรียงขึ้นจำกประสบกำรณ์
กำรสอนมำกกว่ำ 8 ปี เพ่ือที่จะให้นักศึกษำและผู้สนใจน ำไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนได้ 

กำรจัดท ำต ำรำเล่มนี้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ ผู้เขียนต้องขอขอบพระคุณเจ้ำของหนังสือ ต ำรำ 
ผลงำนวิจัย และเอกสำรต่ำงๆ รวมทั้งข้อมูลจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เขียนได้น ำมำใช้อ้ำงอิงในกำร
เรียบเรียงต ำรำเล่มนี้  และขอขอบพระคุณบุคคลทุกท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ควำมช่วยเหลือ 
ตลอดจนให้ก ำลังใจ จนต ำรำเล่มนี้ส ำเร็จลงได้ หำกผู้น ำต ำรำเล่มนี้ไปใช้แล้วมีข้อเสนอแนะประกำรใด 
ผู้เขียนยินดีน้อมรับ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต ำรำเล่มนี้ให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 

 

 

        ชมพูนุท สงกลำง 
         มีนำคม  2559 

 



(3) 

 

 สารบัญ  

               
             หน้า 
 

ค ำน ำ      (1) 

สำรบัญ      (3) 

สำรบัญตำรำง      (7) 

สำรบัญภำพ      (9) 

 

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม        1 

1.1 ควำมหมำยของมลพิษสิ่งแวดล้อม       1 

1.2 กำรจ ำแนกปัญหำมลพิษสิ่งแวดล้อม       2 

1.3 สำรมลพิษสิ่งแวดล้อม        5 

1.4 แหล่งก ำเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อม       7 

1.5 ตัวอย่ำงมลพิษท่ีเกิดข้ึนจำกแหล่งก ำเนิด              11 

1.6 สำเหตุของกำรเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม               14 

1.7 ผลกระทบจำกกำรเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม              16 

1.8 แนวทำงกำรควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม               18 

1.9 แนวทำงกำรป้องกันแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อม              24 

1.10  บทสรุป                  31 

          ค ำถำมทบทวน                  32 

บทที่ 2 มลพิษทางน้้า                   33 

2.1 น้ ำบนผิวโลก         33 

2.2 ควำมส ำคัญของน้ ำ        40 

2.3 ควำมหมำยของมลพิษทำงน้ ำ       43 

2.4 แหล่งก ำเนิดมลพิษทำงน้ ำ       43 

2.5 ลักษณะของน้ ำเสีย        47 

2.6 ตัวชี้วัดที่แนะน ำในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำ    56 

2.7 ประเภทของสำรมลพิษทำงน้ ำ        61 

2.8 ผลกระทบของมลพิษทำงน้ ำ        64 



(4) 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

                   หน้า 

 

บทที่ 2 มลพิษทางน้้า (ต่อ) 
          2.9 แนวทำงกำรจัดกำรมลพิษทำงน้ ำ        72 

          2.10 กำรป้องกันมลพิษทำงน้ ำ         84 

2.11 บทสรุป           91 

          ค ำถำมทบทวน           92 

บทที่ 3 มลพิษทางอากาศ         93 

3.1 องค์ประกอบของอำกำศบริสุทธิ์        93 

3.2 บรรยำกำศ (Atmosphere)         95 

3.3 ควำมหมำยของมลพิษทำงอำกำศ        99 

 3.4 สำรมลพิษทำงอำกำศ        102 

3.5 แหล่งก ำเนิดของมลพิษทำงอำกำศ      111 

 3.6 ผลกระทบของมลพิษทำงอำกำศ      121 

3.7 กำรป้องกันและควบคุมมลพิษทำงอำกำศ     134 

3.8 มำตรกำรในกำรแก้ไขและควบคุมคุณภำพอำกำศ    138 

3.9 ปัญหำมลพิษทำงอำกำศระดับโลก      143 

3.10 ปัญหำหมอกควันข้ำมพรมแดน      164 

3.11 บทสรุป         171 

ค ำถำมทบทวน         172 

บทที่ 4 มลพิษทางดิน         173 

4.1 ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับดิน       173 

4.2 ควำมหมำยของมลพิษทำงดิน       182 

4.3 สำเหตุกำรเกิดมลพิษทำงดิน       182 

4.4 ผลกระทบจำกมลพิษทำงดิน       187 

4.5 กำรป้องกันและแก้ไขมลพิษทำงดิน      191 

 4.6 ตัวอย่ำงปัญหำมลพิษทำงดิน       197 

4.7 บทสรุป         221 

http://suchada.wikispaces.com/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8


(5) 

 

 สารบัญ (ต่อ) 
 

                   หน้า 

 

บทที่ 4 มลพิษทางดิน (ต่อ) 
ค ำถำมทบทวน         222 

บทที่ 5 มลพิษทางเสียง         223 

5.1 ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเสียง       223 

 5.2 ควำมหมำยของมลพิษทำงเสียง       228 

 5.3 แหล่งก ำเนิดมลพิษทำงเสียง       229 

  5.4 ระดับควำมดังของเสียงกับอันตรำยที่เกิดขึ้น     232 

5.5 ผลกระทบจำกมลพิษทำงเสียง       235 

5.6 กำรควบคุมและแก้ไขมลพิษทำงเสียง       238 

5.7 บทสรุป         247 

ค ำถำมทบทวน         248 

บทที่ 6 มลพิษทางอาหาร        249 

6.1 ควำมหมำยของมลพิษทำงอำหำร      249 

6.2 สำรพิษในอำหำร        250 

6.3 วัตถุเจือปนในอำหำร        254 

6.4 ของวัตถุเจือปนในอำหำร       256 

6.5 อันตรำยจำกวัตถุเจือปนอำหำร      267 

6.6 วัตถุปนเปื้อนในอำหำร        268 

6.7 ประเภทของวัตถุปนเปื้อนในอำหำร      270 

6.8 โรคจำกมลพิษในอำหำร       300 

6.9 บทสรุป              310 

    ค ำถำมทบทวน         311 

บทที่ 7 มลพิษทางขยะมูลฝอย        313 

7.1 ควำมหมำยของขยะมูลฝอย        313 

 7.2 ประเภทของขยะมูลฝอย       314 

7.3 แหล่งก ำเนิดขยะมูลฝอย       319 



(6) 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

                    หน้า 

 

บทที่ 7 มลพิษทางขยะมูลฝอย (ต่อ) 

7.4 ลักษณะของขยะมูลฝอย       321 

7.5 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเกิดมูลฝอย       323 

7.6 ผลกระทบจำกขยะมูลฝอย       325 

  7.7 กำรจัดกำรขยะมูลฝอย       332 

7.8 กำรจัดกำรขยะมูลฝอยอันตรำย                     353 

7.9 กำรใช้ประโยชน์จำกขยะมูลฝอย      358 

7.10 บทสรุป            380 

ค ำถำมทบทวน          381 

บทที่ 8 มลพิษสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุดรธานี      383 

8.1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุดรธำนี      383 

8.2 ทรัพยำกรดินและน้ ำในจังหวัดอุดรธำนี      390 

8.3 สถำนกำรณ์มลพิษสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุดรธำนี    393 

8.4 ประเด็นปัญหำสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุดรธำนีที่ส ำคัญ    407 

8.5 บทสรุป         420 

ค ำถำมทบทวน         421 

 

บรรณานุกรม          423 

ภาคผนวก          447 

ดัชนี           461 

Index           469 

ประวัติผู้เรียบเรียง         477 

 

 

 

 



(7) 

 

สารบัญตาราง 
              
ตารางท่ี              หน้า 
 

1.1  หน่วยควำมเข้มข้นของสำรมลพิษแบบเศษส่วน        7 

2.1  ปริมำณน้ ำให้แหล่งน้ ำต่ำงๆ ในโลก         35 

2.2  สีที่ปรำกฏและสำเหตุที่ท ำให้เกิดสีในแหล่งน้ ำ       49 

2.3  ประเภทของกลิ่นและที่มำของกลิ่น         50 

2.4  ตัวชี้วัดที่แนะน ำในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำ       56 

3.1  เกณฑ์ของดัชนีคุณภำพอำกำศส ำหรับประเทศไทย     102 

3.2  ชนิดของสำรมลพิษจำกท่อไอเสียและแหล่งก ำเนิด     114 

3.3  ตัวอย่ำงมลพิษอำกำศกับอุตสำหกรรมที่เก่ียวข้อง     117 

3.4  ผลกระทบจำกมลพิษอำกำศ       132 

3.5  มำตรฐำนคุณภำพอำกำศในประเทศไทย       135 

3.6 พรรณไม้ที่มีคุณสมบัติในกำรดูดซับสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย    140 

4.1  ประเภทของเนื้อดิน                              177 

4.2  ตัวอย่ำงควำมเป็นพิษของสำรก ำจัดศัตรูพืชต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม   189 

4.3  พ้ืนที่ที่เกิดปัญหำมลพิษทำงดินของประเทศไทยแยกเป็นรำยภำค   198 

4.4  กำรจ ำแนกระดับควำมเค็มที่มีผลกระทบต่อพืช     208 

5.1  แสดงประเภทของเสียงกับควำมดังเสียง      224 

5.2  แสดงระดับควำมดังของเสียงจำกแหล่งก ำเนิดเสียง     233 

5.3  ระดับเสียงกับระยะเวลำที่รับฟังได้สูงสุด      234 

5.4  ระดับควำมบกพร่องกำรได้ยินเสียง       237 

6.1  เชื้อโรคส ำคัญที่ปนเปื้อนในอำหำรและชนิดอำหำรที่พบ    272 

6.2  แสดงผลกำรสุ่มตรวจสำรปนเปื้อน 10 ชนิด และจุลินทรีย์ก่อโรคในอำหำร  298 

7.1  ระยะเวลำที่ขยะแต่ละชนิดย่อยสลำยตำมธรรมชำติ     340 

7.2  สรุปข้อเปรียบเทียบวิธีกำรก ำจัดขยะมูลฝอย     351 

7.3  ชนิดของพลำสติกท่ีสำมำรถน ำมำรีไซเคิลได้      362 

7.4  ประเภทของขยะมูลฝอยส ำหรับท ำปุ๋ยหมัก      376 

8.1  พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรผลิตเกลือสินเธำว์จังหวัดอุดรธำนี   414 



(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(9) 

 

สารบัญภาพ 

 

ภาพที่                            หน้า 

 

1.1  ปัญหำสังคม           3 

1.2  ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติร่อยหรอจำกกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำและไฟป่ำ     4 

1.3  แหล่งก ำเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมแบ่งตำมแหล่งที่มำของมลพิษ      9 

1.4  แหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทอยู่กับท่ีหรือรู้จุดปล่อยแน่นอน    10 

1.5  แหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทแพร่กระจำย      10 

1.6  ภัยธรรมชำต ิ        15 

1.7  ปัญหำหมอกควันทำงภำคเหนือของประเทศไทย     17 

1.8  กำรปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นกำรหลีกเลี่ยงหรือลดกำรเกิดสำรมลพิษ   20 

1.9  เขื่อนกักเก็บน้ ำ         24 

1.10  กำรปลูกป่ำทดแทน        25 

1.11  กำรปรับปรุงดินเปรี้ยวโดยกำรโรยปูนขำว      26 

1.12  วัสดุที่สำมำรถน ำมำรีไซเคิลได้       26 

1.13  กำรใช้กระทงใบตองแทนโฟม       27 

1.14  ไม้อัดจำกฝุ่นไม้ที่บดละเอียดผสมกำวแล้วอัดออกมำเป็นแผ่น    27 

2.1  ปริมำณน้ ำจืดและน้ ำเค็มในโลก       34 

2.2  เปรียบเทียบแหล่งน้ ำบนโลก       34 

2.3  ทะเลบัวแดงในจังหวัดอุดรธำนี       38 

2.4  เขื่อนภูมิพลจังหวัดตำก        39 

2.5  หนองหำรจังหวัดสกลนคร        41 

2.6  พืชเหี่ยวเฉำจำกกำรขำดน้ ำ       42 

2.7  แหล่งก ำเนิดมลพิษทำงน้ ำ        46 

2.8  สีของน้ ำที่เป็นลักษณะของเสีย       49 

2.9  สัตว์หน้ำดินดัชนีชี้วัดสมบัติทำงชีวภำพของแหล่งน้ ำ     55 
2.10  เครื่องวัดควำมขุ่น        58 

2.11  จำนวัดควำมโปร่งใส        58 

2.12  เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปำะ       59 



(10) 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
           

ภาพที่                            หน้า 

 

2.13  พีเอชมิเตอร์         59 

2.14  Electrical conductivity Meter       59 

2.15  Hydrometer         60 

2.16 ดีโอมิเตอร์         60 

2.17 เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometry    60 

2.18  อำกำรของโรคอิไตอิไต        65 

2.19  อำกำรของโรคมินำมะตะ        66 

2.20  แสดงกำรรั่วไหลของน้ ำมันในทะเล       69 

2.21  นกที่ได้รับผลกระทบจำกน้ ำมันรั่วไหล      69 

2.22  กำรเกิดยูโทรฟิเคชั่น        70 

2.23  สัตว์น้ ำตำยและน้ ำเน่ำเสียจำกปรำกฏกำรณ์ยูโทรฟิเคชั่น    71 

2.24  ตะแกรงดักขยะ         75 

2.25  ถังดักไขมัน         75 

2.26   ถังตกตะกอน         76 

2.27  ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์        79 

2.28  ระบบแผ่นจำนหมุนชีวภำพ       79 

2.29  กำรขุดเจำะน้ ำบำดำล        85 

3.1  องค์ประกอบของอำกำศบริสุทธิ์       94 

3.2  ชั้นบรรยำกำศของโลกแบ่งตำมสมบัติทำงอุตุนิยมวิทยำ    97 

3.3  ระบบภำวะมลพิษอำกำศ                 100 

3.4  ยำนพำหนะเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษทำงอำกำศที่เคลื่อนที่ได้            113 

3.5  โรงงำนอุตสำหกรรมเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษทำงอำกำศที่อยู่กับที่           117 

3.6  แหล่งก ำเนิดของมลพิษทำงอำกำศ                   121 

3.7  ฝุ่นละอองที่จับอยู่ที่ใบพืช                127 

3.8  กำรเกิดหมอกควัน                129 

3.9  กำรสร้ำงสวนสำธำรณะ                139  

http://suchada.wikispaces.com/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8


(11) 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที่                            หน้า 

 

3.10  กำรเกิดฝนกรด                 144 

3.11  ผลกระทบจำกฝนกรดต่อวิหำรพำร์เธนอน               147 

3.12  กำรลดลงของโอโซน                148 

3.13  ปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก                152 

3.14  หมีขั้วโลกบนแผ่นน้ ำแข็ง                156 

3.15  ภำพหมอกควันครอบคลุมประเทศรอบๆ อินโดนีเซีย             167 

4.1  องค์ประกอบของดิน                175 

4.2  LDD pH Test Kit                178 

4.3  กำรเกิดช่องว่ำงในดินจำกกำรไชชอนของรำกพืช             180 

4.4  ดินเค็มในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ               183 

4.5  กำรใช้ยำปรำบศัตรูพืชท ำให้เกิดมลพิษทำงดิน             184 

4.6  กำรสะสมของ DDT ในห่วงโซ่อำหำร              188 

4.7  กำรก ำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกตำมหลักสุขำภิบำลท ำให้เกิดมลพิษทำงดิน          190 

4.8  กำรชะล้ำงพังทลำยของดินในประเทศไทย              199 

4.9  กำรปลูกพืชในแนวระดับตำมไหล่เขำ              204 

4.10  กำรปลูกหญ้ำแฝกเพ่ือป้องกันกำรพังทลำยของดิน             206 

4.11  พ้ืนทีด่ินเค็มจัด                 207 

4.12  กำรท ำนำเกลือ                 210 

4.13  ต้นหนำมแดง                  210 

4.14  กระถินออสเตรเลีย                214 

4.15  กำรโรยปูนขำวลดควำมเป็นกรดของดิน              217 

5.1  Sound level meter                 225 

5.2  โครงสร้ำงของหู                 227 

5.3  เสียงฟ้ำร้อง ฟ้ำผ่ำ เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษทำงเสียงจำกธรรมชำติ           230 

5.4  เสียงสุนัขเห่ำหอนเป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษทำงเสียงจำกสัตว์            230 

5.5  แหล่งก ำเนิดมลพิษทำงเสียง               232 



(12) 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที่                            หน้า 

 

5.6  เสียงประทัดมีผลให้เกิดกำรสูญเสียกำรได้ยินชั่วครำว     236 

5.7  กำรปลูกต้นไม้เพ่ือป้องกันเสียงดัง       239 

5.8  ทีอุ่ดหู                               240 

5.9 ที่ครอบหู         241 

5.10 อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลแบบกึ่งสอดใส่     241 

5.11  ก ำแพงก้ันเสียงบนทำงด่วน       243 

6.1  อำหำร           249 

6.2  ประเภทของสีผสมอำหำร        257 

6.3  เนยเทียมอำหำรที่ใส่สำรกันหืน       262 

6.4  ผงชูรส          266 

6.5  ประเภทของอำหำรที่มักตรวจพบอะฟลำทอกซิน บี 1     277 

6.6  ลักษณะของเนื้อหมูที่อำจมี สำรเร่งเนื้อแดง      293 

6.7  อำหำรที่มักตรวจพบสำรบอแรกซ์       294 

6.8  อำหำรที่มักพบฟอร์มำลิน        295 

7.1  ขยะแห้ง          314 

7.2  ขยะเปียก         316 

7.3  ขยะรีไซเคิล         317 

7.4  ขยะทั่วไป         318 

7.5  ขยะอันตรำย         318 

7.6  ขยะมูลฝอยในแหล่งน้ ำ        325 

7.7  ขยะมูลฝอยท ำให้เกิดมลพิษทำงทัศนียภำพ      329 

7.8  ไฟไหม้หลุมฝังกลบขยะ        330 

7.9  ขั้นตอนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย        336 

7.10  กำรใช้ถุงผ้ำแทนถุงพลำสติก       337 

7.11  กำรใช้ซ้ ำ (Reuse)        338 

7.12  สมุดบันทึกจำกกระดำษรีไซเคิล       339 



(13) 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที่                            หน้า 

 

7.13  ถังขยะส ำหรับขยะย่อยสลำยได้       343 

7.14  ถังขยะส ำหรับขยะรีไซเคิล        343 

7.15  ถังขยะสีน้ ำเงิน         343 

7.16  ถังขยะสีแดง         343 

7.17  รถเก็บขนขยะมูลฝอย        346 

7.18  บ่อฝังกลบขยะในประเทศไทย       347 

7.19  วิธีฝังกลบแบบขุดเป็นร่อง        348 

7.20  เตำเผำขยะ         349 

7.21 กำรใช้ประโยชน์จำกขยะมูลฝอย       359 

7.22  เมลำนีนเป็นพลำสติกที่ไม่สำมำรถรีไซเคิลได้      361 

7.23 กำรวำงท่อเก็บก๊ำซชีวภำพในหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย    367 

7.24  ถังหมักแบบไร้อำกำศ ระบบเก็บก๊ำซ และผลิตไฟฟ้ำจังหวัดระยอง   369 

7.25  เชื้อเพลิงขยะ         370 

8.1  แผนที่จังหวัดอุดรธำนีและอำณำเขตติดต่อจังหวัดอ่ืนๆ    384 

8.2  สวนสำธำรณะหนองประจักษ์ศิลปำคม      388 

8.3  สวนสำธำรณะหนองบัวและศำลเจ้ำปู่ย่ำ      389 

8.4  อุทยำนธำรงำม – ภูฝอยลม       390 

8.5  ห้วยหมำกแข้ง         392 

8.6  เขื่อนห้วยหลวง           392 

8.7  แสดงองค์ประกอบของขยะในเขตเมืองอุดรธำนี     395 

8.8 เปรียบเทียบกำรก ำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดอุดรธำนี    396 

8.9  ถุงและกำรเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ      398 

8.10  อำคำรเตำเผำขยะติดเชื้อเทศบำลนครอุดรธำนี     399 

8.11  กำรเผำพื้นที่กำรเกษตรของชำวบ้ำน      403 

8.12  รถบรรทุกอ้อย         403 

8.13  มลพิษทำงอำกำศจำกโรงงำนน้ ำตำล      404 



(14) 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที่                            หน้า 

 

8.14  นกในหนองหำนกุมภวำปี        408 

8.15  จุดลงเรือเพ่ือชมทะเลบัวแดง       409 

8.16  แสดงกำรขุดคันดินรอบหนองหำนกุมภวำปี      410 

8.17  กำรผลิตเกลือสินเธำว์ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนดุง     412 

8.18  รูปจ ำลองบ่อสูบเกลือในกรรมวิธีผลิตเกลือในพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนดุง   413 

8.19  กำรขุดบ่อหรือสระน้ ำขนำดย่อมเพ่ือกักเก็บน้ ำเค็ม     416 

8.20  กำรล้ำงควำมเค็มออกจำกแปลงนำ       417 

8.21  ขั้นกำรปรับโครงสร้ำงดินด้วยดินเคลย์นำหว้ำหรือดินเคลย์ท้องถิ่นจำกหนองบึง  417 

8.22  พันธุ์ข้ำวทนเค็มที่นิยมใช้ทั่วไปในพ้ืนที่ เช่น กข16 และขำวดอกมะลิ105    418 

 

 

 

 

 



1 

 

บทที่ 1 

ความรู้พื้นฐานเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม 

    

มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม เราอาศัยสิ่งแวดล้อมในการด ารงชีวิต สิ่งแวดล้อมมี
ความส าคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเป็นทั้งปัจจัย 4 ของมนุษย์ รวมถึงเป็นสิ่งที่ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอีกด้วย ยิ่งประชากรมนุษย์เพ่ิมมากขึ้นเพียงใด เราก็จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยเช่นกัน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจ มีการขยายการผลิตในด้านอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีมีมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรมากขึ้น ส่งผลให้มนุษย์น าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย เมื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็
จะท าให้เกิดของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมตามมาหลายด้าน ทั้งมลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางดิน มลพิษทางเสียง มลพิษทางอาหาร และมลพิษทางขยะมูลฝอย เป็นต้น มลพิษต่างๆ 
เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
ดังนั้นเราจึงควรได้ศึกษาเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม เพ่ือทุกคนจะได้มีส่วนช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขในสิ่งแวดล้อมท่ีดีและเหมาะสมตลอดไป 

  

1.1 ความหมายของมลพิษสิ่งแวดล้อม 

 มลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ในอดีตมนุษย์อยู่กับธรรมชาติ มีวิถีชีวิตเรียบง่าย มลพิษสิ่งแวดล้อมยังเกิดขึ้นไม่มากนัก
เมื่อเทียบเท่ากับปัจจุบันนี้ มีผู้ได้ให้ความหมายของมลพิษสิ่งแวดล้อมไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของค าว่า “มลพิษ” 
หมายถึง พิษท่ีเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรกของสิ่งแวดล้อม เช่น ในอากาศหรือในน้ า เป็น
ต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)  

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมาย
ของมลพิษไว้ว่า คือ ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอ่ืนๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่ง
เหล่านั้นที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษหรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้
และให้หมายความถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง คลื่น ความสั่นสะเทือนหรือเหตุร าคาญอ่ืนๆ ที่เกิด
หรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 
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 เกษม จันทร์แก้ว (2544 : 218) ให้ความหมายของ “มลพิษสิ่งแวดล้อม” หมายถึง สภาวะ
แวดล้อมที่มีมลสารที่เป็นพิษจนมีผลต่อสุขภาพและสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ 
  Bharucha, E. (2004 : 112) ได้กล่าวว่า “มลพิษ” เป็นผลของการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค ์มีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อพืช สัตว์ มนุษย์ และระบบนิเวศ สาเหตุ
ของมลพิษสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มาจากการกระท าของมนุษย์มากกว่าการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

ดังนั้น มลพิษสิ่งแวดล้อม (Environment pollution) หมายถึง สภาวะแวดล้อมที่ถูกท า
ให้เปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยสารมลพิษ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและเป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ 
 นอกจากนี้ยังสามารถให้ความหมายมลพิษสิ่งแวดล้อมได้เป็น 2 แบบคือ มลพิษสิ่งแวดล้อม
ทางวิทยาศาสตร์ และมลพิษสิ่งแวดล้อมทางสังคม ดังนี้ 
 มลพิษสิ่งแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง สิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศทีมี่การปนเปื้อนของ
สารมลพิษ เช่น สารเคมีอันตราย ก๊าซพิษ เสียง ความร้อน ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ เป็นต้น ท าให้
สิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิม จนมนุษย์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมนั้นๆ ได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ทั้งทางร่ายกายและจิตใจ 
รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอีกด้วย 

มลพิษสิ่งแวดล้อมทางสังคม หมายถึง สิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศที่ตัวควบคุมทางสังคม เช่น 
ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมาย วัฒนธรรมขาดประสิทธิภาพหรือเสื่อมลงไป รวมถึงความผิดปกติ
ในบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลในสังคมนั้น จนท าให้สังคมเกิดปัญหาขึ้นหลายด้านและไม่น่าอยู่อาศัย 
ตัวอย่างปัญหาสังคม ได้แก่ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาโจรผู้ร้ายชุกชุม ปัญหาความยากจน คอรัปชั่น 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กและเยาวชน เป็นต้น 

 

1.2 การจ าแนกปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 

 ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมสามารถจ าแนกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่  (วศินา จันทรศิริ, และสิริพิชญ์       
วรรณภาส, 2556 : 2) ได้แก่  

1.2.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมนุษย์และการผลิต
ในระบบอุตสาหกรรม โดยมีการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมในรูปของสารมลพิษหรือพลังงานใน
ปริมาณที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เช่น ปัญหาน้ าเสีย อากาศ
เป็นพิษ มลพิษทางเสียง ปัญหาดินเสื่อมโทรม เป็นต้น  

1.2.2 ปัญหาสังคม เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรซึ่งมีความสัมพันธ์กับการใช้
ที่ดินและทรัพยากรต่างๆ ก่อให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งท าให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมา เช่น ปัญหาชุมชนแออัด (ดังภาพที่ 1.1ก) ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหา
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อาชญากรรม ปัญหาอัตวินิบาตกรรมหรือการฆ่าตัวตาย ปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทั้งปัญหาเด็ก
ติดเกม ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ปัญหาเด็กแว้น รวมทั้งปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมไทย
ที่มีมาช้านานและก่อให้เกิดผลกระทบต่อทั้งตัวผู้เสพ ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยหาก
เสพในปริมาณที่มากและยาวนานยาเสพติดบางชนิดก็ส่งผลกระทบต่อการท างานของระบบประสาท 
เกิดอาการประสาทหลอนจนอาจท าร้ายตนเองหรือผู้อ่ืนได้ (ดังภาพที่ 1.1ข) นอกจากนี้โทษจากยา
เสพติดยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว ครอบครัวเกิดความแตกแยก ขาดรายได้ต้องน าเงินที่หาได้ไปซื้อ
ยาเสพติด จนไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัว และอาจน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมปล้นจี้ผู้ อ่ืนเพ่ือน าเงินมา
ซื้อยาเสพติด ส่งผลท าให้สังคมไม่ปกติสุข ไม่น่าอยู่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. ชุมชนแออัด         ข. ยาเสพติด 

ภาพที่ 1.1 ปัญหาสังคม 

 

ที่มา : ก. http://www.clipmass.com/story/13825, 2555 

        ข. http://forum.uamulet.com/view_topic.aspx?bid=1&qid=28697, 2555 

 

ปัจจุบันปัญหาสังคมไทยนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น สังเกตจากข่าวตามสื่อต่างๆ 
มีข่าวปัญหาสังคมเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันทั้งปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาการฆ่าตัวตายในทุกเพศ   
ทุกวัย ทุกอาชีพ แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยมีความเปราะบางขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีผลอย่างมากต่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งครอบครัวก็
เป็นส่วนส าคัญอย่างมากที่มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ครอบครัวที่แตกแยกอาจส่งผลท าให้
เด็กมีปัญหาได้ ประกอบกับสังคมไทยในปัจจุบันพ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนดูแลลูกเพราะต้องท ามา
หากินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัว จนส่งผลให้เด็กออกนอกลู่นอกทางได้ ในขณะที่บางครอบครัว พ่อแม่
ดูแลลูกดีเกินไป เลี้ยงลูกแบบตามใจจนอาจท าอะไรไม่เป็น เมื่อพบเจออุปสรรคและความผิดหวังจึงไม่

  

http://www.clipmass.com/story/13825
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สามารถทนต่อความผิดหวังได้ จิตใจอ่อนแอ จนถึงขั้นอาจฆ่าตัวตายเมื่อไม่สมหวังดังที่เป็นข่าวใน
ปัจจุบัน ดังนั้นแม้ว่าการแก้ปัญหาสังคมจะเป็นสิ่งที่ยากและละเอียดอ่อน ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย แต่ทุกคนสามารถช่วยกันได้โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว รวมถึงสถาบันการศึกษาซึ่งเป็น
สถาบันพื้นฐานที่จะช่วยปลูกฝังและอบรมสั่งสอนให้เด็กและเยาวชนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็น
สุขและเป็นคนดีของสังคมต่อไป 

1.2.3 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ เกิดจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่
เป็นระบบ และไม่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติลดจ านวนลง
อย่างรวดเร็ว เช่น การสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้เนื่องจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ การตัดไม้ท าลายป่า และการ
เกิดไฟป่าตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีภาวะการขาดแคลนน้ ามันและแร่ธาตุเนื่องจากการน า
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มาใช้ในการด ารงชีวิตและพัฒนาประเทศ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ท า
ให้เกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและในที่สุดก็อาจจะหมดไป ภาพตัวอย่างปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอแสดงดังภาพที่ 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. การตัดไม้ท าลายป่า                  ข. ไฟป่า 
 

ภาพที่ 1.2 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอจากการตัดไมท้ าลายป่าและไฟป่า 
 

ที่มา : ก. http://thai.cri.cn/247/2011/03/01/63s184422.htm, 2555 

        ข. http://surroundings-earth.blogspot.com/2014/08/blog-post_15.html, 2555 

 

1.2.4 ปัญหาระบบนิเวศถูกท าลาย เกิดจากการกระท าของมนุษย์ที่เข้าไปใช้ประโยชน์จาก
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และท าลายสิ่งแวดล้อมจนท าให้ระบบนิเวศเสียสมดุล กลายเป็นปัญหา
ระบบนิเวศ เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาภาวะแห้งแล้ง ปัญหาการพังทลายของดิน เป็นต้น 

  

http://thai.cri.cn/247/2011/03/01/63s184422.htm
http://surroundings-earth.blogspot.com/2014/08/blog-post_15.html


5 

 

  ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการกระท าของมนุษย์ และผลจาก
การกระท าก็ย้อนกลับมายังมนุษย์เช่นกัน ดังนั้นมนุษย์จึงควรช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่ง
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนให้ลดน้อยลง หรือไม่ให้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้ 
 

1.3 สารมลพิษสิ่งแวดล้อม 

สารมลพิษ (Pollutants) หมายถึง สารที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นในน้ า    
ในดิน ในอากาศ ในปริมาณที่มากกว่าปกติ และเกินขีดความสามารถที่สิ่งแวดล้อมนั้นๆ จะยอมรับได้ 
จนท าให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีพของมนุษย์ พืช และสัตว์ในสิ่งแวดล้อมนั้น  

1.3.1 สมบัติของสารมลพิษ 

        สารมลพิษสิ่งแวดล้อมมีมากมายหลายประเภท โดยมีหลายสถานะทั้งของแข็ง 
ของเหลว ก๊าซ และกายภาพ รวมถึงมีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งสารมลพิษที่เจือปนอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะมีลักษณะหรือสมบัติดังนี้ 

1) สมบัติของสารมลพิษท่ีมีอันตรายสูง ได้แก่ 

1.1) สามารถละลายน้ าได้ดีหรือกระจายตัวได้ดีในอากาศ 

1.2) มีแนวโน้มที่จะสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตได้ดี 
1.3) มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตได้แม้ท่ีความเข้มข้นต่ าๆ 

1.4) มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอย่างกว้างขวางทั้งต่อพืช สัตว์ มนุษย์ และมีผลต่อ
สมดุลของระบบนิเวศของโลก 

1.5) มีคุณสมบัติคงตัวในสิ่งแวดล้อม หรือเมื่อรวมตัวกับสารอ่ืนๆ จะได้สารพิษที่
มีคุณสมบัติคงตัว สามารถแพร่กระจายสู่กลุ่มเป้าหมายได้ 

2) สมบัติของพลังงานที่มีอันตรายสูง 
2.1) มีความสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีววัตถุ พลังงานในกลุ่มนี้ ได้แก่ 

รังสีแกมมา รังสีแอลฟา รังสีเบตา รังสีเอ็กซ์ 

     2.2) มีอ านาจในการทะลุทะลวงผ่านเนื้อเยื่อได้ดี รวมทั้งแผ่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม
ได้สูง ซึ่งรังสีแต่ละชนิดจะมีอ านาจในการทะลุทะลวงต่างกัน โดยรังสีที่ไม่มีประจุไฟฟ้าและไม่มีมวล
เลย เช่น รังสีแกมม่า รังสีเอ็กซ์ มีความสามารถทะลุทะลวงผ่านวัตถุได้สูงมาก เป็นต้น ส่วนพลังงาน
เสียงและความร้อน ก็เป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถแผ่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมได้ดี 
   3) สมบัติของสารมลพิษที่เป็นสิ่งมีชีวิต 

      สารมลพิษที่เป็นสิ่งมีชีวิต ได้แก่ จุลินทรีย์ต่างๆ ทั้งไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และ
รวมทั้งพวกหนอนและพยาธิต่างๆ ด้วย ความส าคัญของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการเข้าสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ความสามารถของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ในการเพ่ิม
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จ านวนในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ รวมถึงความสามารถในการท าลายเนื้อเยื่อในร่างกายสิ่งมีชีวิต
อ่ืนๆ 

 1.3.2 ประเภทของสารมลพิษสิ่งแวดล้อม 

        สารมลพิษหากแบ่งตามสถานะของสารสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท มีรายระเอียด
ดังนี้  

1)  สารมลพิษที่อยู่ในสถานะก๊าซ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน คลอโรฟลูออโรคาร์บอน โอโซน เป็นต้น 

2)  สารมลพิษที่อยู่ในสถานะของเหลว เช่น น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจาก
ชุมชน น้ ามันที่รั่วไหลในทะเล เป็นต้น 

        3)  สารมลพิษที่อยู่ในสถานะของแข็ง เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ขี้เถ้า กากอุตสาหกรรม       
ขยะอันตราย สารสังเคราะห์บางอย่างท่ีใช้แล้วสลายตัวยาก เช่น ถุงพลาสติก โฟม เป็นต้น  

        4)  สารมลพิษทางกายภาพหรือฟิสิกส์ เช่น เสียงดัง ความร้อน รังสีอุลตราไวโอเล็ต 
กัมมันตรังสี เป็นต้น 

 1.3.3 การระบุความเข้มข้นของสารมลพิษ 

        ความเข้มข้นของสารมลพิษที่เป็นสารมลพิษในอากาศและในน้ า เป็นความเข้มข้นที่
ระดับน้อยมาก ในทางวิทยาศาสตร์จึงนิยมระบุความเข้มข้นของสารมลพิษในรูปของเศษส่วน เช่น 
ความเข้มข้นของสารใดเท่ากับ 1 ส่วนในล้านส่วน (Part per million : ppm) หมายถึง มีปริมาณ 
สาร 1 ส่วน ปนอยู่ใน 1 ล้านส่วนของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง  

 ตัวอย่างเช่น สารละลายชนิดหนึ่งมีสารตะกั่วเข้มข้น 0.1 ppm (0.1 ส่วนในล้านส่วน) 
หมายถึง สารละลาย 1,000,000 มิลลิกรัม มีตัวถูกละลายอยู่ 0.1 มิลลิกรัม หรือหมายถึง สารละลาย 

1 ลิตร หรือ 1000 กรัม มีสารตะกั่วปะปนอยู่ 0.1 มิลลิกรัม ถ้าสารมลพิษปรากฏในของผสมที่เป็น
ของเหลวหรือของแข็ง เราจะใช้หน่วย ppm โดยน้ าหนัก (น้ าหนักของตัวถูกละลายต่อน้ าหนักของ
สารละลาย) แต่ถ้าสารมลพิษปรากฏในของผสมที่เป็นก๊าซ เราจะใช้หน่วย ppm โดยปริมาตร 

(น้ าหนักของตัวถูกละลายต่อปริมาตรสารละลาย) ในการบอกความเข้มข้นของสารมลพิษที่มีสถานะ
เป็นก๊าซ จะบ่งบอกอุณหภูมิและความดัน ณ สภาวะที่บันทึกความเข้มข้นของสารมลพิษไว้ด้วย หน่วย
ความเข้มข้นของสารมลพิษแบบเศษส่วนนอกจากจะใช้หน่วยเป็น ppm ยังอาจมีการใช้หน่วยเป็น
หน่วยอื่นได้อีก ดังแสดงดังตารางที่ 1.1 
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 ตารางท่ี 1.1 หน่วยความเข้มข้นของสารมลพิษแบบเศษส่วนหมายเหตุ  
 

สัญลักษณ์ ค านิยาม เศษส่วน 

ppm ส่วนในล้านส่วน (part per million) 1/106 หรือ 10-6 

pphm ส่วนในร้อยล้านส่วน (part per hundred 

million) 

1/108 หรือ 10-8 

ppb ส่วนในพันล้านส่วน (part per billion) 1/109 หรือ 10-9 

ppt ส่วนในล้านล้านส่วน (part per thousand) 1/1012 หรือ 10-12 

 

  ที่มา : ดัดแปลงจาก โยธิน สุริยพงศ์, 2542 : 11 

 

1.4 แหล่งก าเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

 จากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ให้
ความหมายของค าว่า “แหล่งก าเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อม” ว่าหมายความถึง ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม 
อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใดๆ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นแหล่งที่มาของมลพิษ 
 ในการแบ่งประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งได้หลายแบบ โดย
สามารถแบ่งได้ทั้งตามแหล่งที่มาของมลพิษ และแบ่งตามลักษณะของการปลดปล่อยมลพิษ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1.4.1 แบ่งตามแหล่งที่มาของมลพิษ 

         แหล่งที่มาของมลพิษสิ่งแวดล้อมมีทั้งเกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น 
ซึ่งได้แก่ มลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีมาจากชุมชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และการคมนาคม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
         1) เกิดจากธรรมชาติ ในธรรมชาติก่อให้เกิดมลพิษจากแหล่งต่างๆ ได้ เช่น ภูเขาไฟ
ระเบิดท าให้เกิดการแพร่กระจายของฝุ่นและก๊าซต่างๆ ไฟไหม้ป่าก่อให้เกิดควัน ก๊าซ และอนุภาคที่
เกิดจากการเผาไหม้ ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง นอกจากนี้ยังมีการเกิดอุทกภัย วาตภัย  
สึนามิ เป็นต้น 

         2) เกิดจากมนุษย์สร้างข้ึน แหล่งก าเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นมี
ที่มาจากหลายแหล่ง ทั้งภาคชุมชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม การคมนาคม ดังนี้ 
   2.1) ชุมชน ได้แก่ บ้านเรือน สถาบันการศึกษา วัด ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า 
ตลาด โรงพยาบาล เป็นต้น ปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเกิดจากการกระท าของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่  
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ชุมชนก่อให้เกิดปัญหามลพิษขึ้นมาหลายอย่าง ทั้งปัญหาน้ าเสียจากครัวเรือน น้ าเสียจากห้องทดลอง
วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีขยะมูลฝอยทั้งขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อจาก
โรงพยาบาล และหากก าจัดขยะชุมชนไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น น าไปเผากลางแจ้งก็จะ
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศตามมา หรือน าไปทิ้งในแม่น้ าล าคลองย่อมก่อให้เกิดปัญหาน้ าเสีย และเกิด
มลพิษทางทัศนียภาพอีกด้วย 

    2.2) ภาคอุตสาหกรรม แหล่งก าเนิดมลพิษ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่ง
โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะสร้างสารมลพิษสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีทั้งการปล่อย
ควันและก๊าซพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจะท าให้
เกิดมลพิษทางอากาศ การปล่อยน้ าเสียที่เหลือจากกระบวนการการผลิตลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติจนท า
ให้เกิดมลพิษทางน้ า มีผลท าให้พืชน้ า สัตว์น้ าตาย ระบบนิเวศในน้ าถูกท าลาย นอกจากนี้ยังมีการทิ้ง
กากอุตสาหกรรมลงบนดินท าให้เกิดมลพิษทางดิน และยังมีการสร้างขยะมูลฝอยออกสู่สิ่งแวดล้อมอีก
ด้วย  

  2.3) ภาคเกษตรกรรม ภาคเกษตรกรรมเป็นแหล่งสร้างมลพิษสิ่งแวดล้อมที่
ส าคัญอีกแหล่งหนึ่ง การต้องการผลผลิตที่ดีในการท าเกษตรกรรม ส่งผลให้เกษตรกรมีการน าสารเคมี
มาใช้ในการเพาะปลูก เช่น การใช้ยาก าจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยเคมีในดิน อาจเกิดการตกค้างในดินส่งผล
ให้เกิดมลพิษทางดินตามมา และหากเกิดการชะล้างสารเคมีเหล่านี้ลงสู่แหล่งน้ าก็อาจท าให้เกิดมลพิษ
ทางน้ าขึ้น จนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า ระบบนิเวศ และส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า
ของมนุษย์ได้ นอกจากนี้ภาคเกษตรกรรมยังมีการสร้างขยะอันตรายจากภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใส่
พวกสารเคมีท่ีใช้ในการเกษตรอีกด้วย  
  2.4) การคมนาคม ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางอากาศจากการเผา
ไหม้น้ ามันเชื้อเพลิงจากยวดยานพาหนะ ท าให้เกิดก๊าซต่างๆ รวมทั้งฝุ่นละออง และยังเกิดมลพิษทาง
เสียงจากรถยนต์ จักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง เรือยนต์ และเครื่องบินอีกด้วย โดยเฉพาะเสียงจาก
เครื่องบินให้ระดับความดังของเสียงที่สูงกว่ายานพาหนะอ่ืนๆ เมื่อฟังต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ จะส่งผล
กระทบต่อระบบการได้ยินของมนุษย์ 
 จากที่กล่าวมาเบื้องต้นสามารถเขียนเป็นแผนภาพแหล่งก าเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมซึ่ง
แบ่งตามแหล่งที่มาของมลพิษได้ดังภาพที่ 1.3 
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ภาพที่ 1.3 แหล่งก าเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมแบ่งตามแหล่งที่มาของมลพิษ 

 

1.4.2 แบ่งตามลักษณะของการปลดปล่อยมลพิษ  
                  แหล่งก าเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งตามลักษณะของการปลดปล่อยมลพิษ ซึ่ง
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  ดังนี้  

1) แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทอยู่กับที่ (Stationary source) หรือรู้จุดปล่อย
แน่นอน (Point source) 

              แหล่งก าเนิดมลพิษชนิดที่อยู่กับที่มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก แหล่งก าเนิด
มลพิษขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม กิจการเหมืองแร่ ส่วนแหล่งก าเนิดมลพิษขนาดเล็ก เช่น 
สถานีบริการน้ ามัน ร้านซักแห้ง อย่างไรก็ตามแหล่งก าเนิดมลพิษขนาดเล็กนี้มักถูกจัดเป็นแหล่งก าเนิด
เชิงพ้ืนที่ (Area source) มลพิษที่เกิดขึ้นภายในโรงงานหรือสถานประกอบการมีทั้งที่สามารถระบุ
ต าแหน่งหรือจุดปล่อยที่แน่นอนหรือระบายมลพิษได้อย่างชัดเจน  เช่น ปล่องระบายอากาศเสีย ท่อ
ระบายน้ าเสีย และประเภทแหล่งก าเนิดแบบฟุ้งกระจายหรือแหล่งก าเนิดที่ไม่สามารถระบุต าแหน่ง
หรือจุดปล่อยมลพิษได้ชัดเจน เช่น การรั่วซึมบริเวณข้อต่อ การรั่วจากวาล์ว การฟุ้งกระจายของ
สารเคมีจากการถ่ายเท การบรรจุสารเคมี การหกรดของสารเคมี เป็นต้น แหล่งก าเนิดมลพิษประเภท
นี้แสดงดังภาพที่ 1.4 

 

แหล่งก าเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

เกิดจากธรรมชาติ 
- ไฟไหม้ป่า 

- ภูเขาไฟระเบิด 

- อุทกภัย 

- วาตภัย 

- สึนามิ  
ฯลฯ 

 

เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น 

- ชุมชน 

- ภาคอุตสาหกรรม 

- ภาคเกษตรกรรม 

- การคมนาคม 
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2)  แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทแพร่กระจาย (Diffuse source) 

      มลพิษที่ปลดปล่อยจากแหล่งก าเนิดประเภทนี้มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ปริมาณการปลดปล่อยจากแหล่งก าเนิดนี้เพียงแห่งเดียวอาจมีระดับต่ ามากๆ หรือ
แหล่งก าเนิดประเภทนี้มี เป็นจ านวนมากแต่มีปริมาณการปลดปล่อยทีละน้อย เมื่อเทียบกับ
แหล่งก าเนิดประเภทเจาะจงขนาดใหญ่ ตัวอย่างของแหล่งก าเนิดประเภทนี้แสดงดังภาพที่ 1.5 ซึ่ง
ได้แก่ 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.5 แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทแพร่กระจาย 

 

 2.1) ชุมชน เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหาร การใช้สาร
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ การใช้สารเคมีตามบ้านเรือน 

 

 

ภาพที่ 1.4 แหล่งก าเนิดมลพิษ
ประเภทอยู่กับท่ีหรือรู้จุดปล่อย
แน่นอน 

ที่มา : ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม, 

2556 : 15 
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                        2.2) การเกษตร การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ การใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่ดินและแหล่งน้ า  
                 2.3) ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เครื่องบิน รถไฟ เครื่องจักรกลใน
การเกษตร เครื่องจักรส าหรับงานก่อสร้าง เครื่องยนต์ติดท้ายล าเรือ เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดสารมลพิษ 
ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก สารโลหะหนักต่างๆ จาก
การเผาไหม้น้ ามันเชื้อเพลิง  
 

1.5 ตัวอย่างมลพิษที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิด 

  แหล่งก าเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมมีที่มาจากหลายแหล่ง ซึ่งจะมีการปลดปล่อยสารมลพิษที่
แตกต่างกันไปตามแหล่งที่มานั้นๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

1.5.1 โรงงานอุตสาหกรรม เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมที่สร้างมลพิษหลายด้านทั้ง
มลพิษทางอากาศ ทางน้ า ทางดิน ทางขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรม
บางประเภทยังสร้างมลพิษทางเสียงอีกด้วย เช่น โรงงานสีข้าว โรงงานทอผ้า เป็นต้น โรงงาน
อุตสาหกรรมสร้างมลพิษโดยการทิ้งหรือระบายน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ าหรือที่ดิน
บริเวณรอบโรงงาน การระบายก๊าซหรือควันเสียออกจากท่อระบายอากาศของโรงงาน  การทิ้งขยะ 
มูลฝอย ขยะอันตรายหรือทิ้งสารเคมีลงสู่พื้นดินรกร้าง การฝังกลบขยะมูลฝอยโดยไม่มีการป้องกันการ
รั่วไหลของมลพิษออกสู่ดินหรือน้ าใต้ดิน การะเหยหรือการรั่วไหลของสารเคมีจากกระบวนการผลิต 

เป็นต้น  

1.5.2 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งห้องปฏิบัติการขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ห้องปฏิบัติการเป็นแหล่ง
แพร่สิ่งก่ออันตราย มลพิษ และเชื้อโรคหลายชนิดสู่สิ่งแวดล้อมโดยรอบ สารมลพิษที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
ความร้อน เสียง สารเคมี สารก่อมะเร็ง สารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ตลอดจนสารที่
ท าให้เกิดการกลายพันธุ์ เป็นต้น ยกตัวอย่างเสียงดังที่เกินกว่า 85 เดซิเบล นาน 1 ชั่วโมง อาจท าให้
เกิดอันตรายต่อประสาทหูได้ เช่น เสียงจากเครื่องมือห้องปฏิบัติการหรืออุปกรณ์บางชนิด เป็นต้น 

สารเคมีบางชนิด เช่น ปรอท ตะกั่ว แคดเมียมที่มาจากห้องปฏิบัติการสามารถรั่วไหลออกสู่
สิ่งแวดล้อมโดยเจือปนมากับน้ าทิ้งจากห้องปฏิบัติการได้ ซึ่งสารเคมีเหล่านี้เป็นอันตรายสามารถเข้าสู่
ร่างกายทั้งจากการได้รับโดยตรงหรือผ่านทางห่วงโซ่อาหารก็ได้ โดยสารปรอทท าอันตรายต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง ได้แก่ สมองและไขสันหลัง ท าให้เสียการควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของแขน 

ขา การพูด และยังท าให้ระบบประสาทรับความรู้สึกเสียไป เช่น การได้ยิน การมองเห็น สารตะกั่วท า
ให้เกิดอาการโลหิตจาง มีอาการปวดตามข้อ กระดูกผุ และหักง่าย เกิดการปวดท้อง น้ าหนักลด เบื่อ
อาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก อาการพิษทางประสาท และสมอง ท าให้ทรงตัวไม่อยู่ เกิดอาการ
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ประสาทหลอน ซึมไม่รู้สึกตัว ชัก มือและเท้าตก เป็นอัมพาต สลบ และอาจตายได้ สารแคดเมียม
ก่อให้เกิด โรคปอดเรื้อรัง โรคไตอักเสบ เป็นต้น (กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2555 : 42) 

1.5.3 ภาคการเกษตร กิจกรรมต่างๆ จากภาคการเกษตรก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมขึ้น
ทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มลพิษทางน้ า รวมทั้งมลพิษทางเสียง กิจกรรมที่เป็นสาเหตุท าให้
เกิดมลพิษขึ้น ได้แก่ การฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ การชะล้างของปุ๋ยและสารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ลงสู่แหล่งน้ า ท าให้คุณภาพน้ าของแหล่งรองรับน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์ต่ า การเผา
ใบไม้หรือเศษหญ้าก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันขึ้น การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด การเพาะปลูก 
อาจก่อให้เกิดน้ าทิ้งที่มีค่าความสกปรกแตกต่างกันไป เช่น น้ าเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและ
การเพาะปลูก จะมีปริมาณมากแต่มีค่าความสกปรกของน้ าไม่สูงมากนักถ้าเทียบกับน้ าทิ้งจากการ
เลี้ยงสุกร นอกจากนี้ภาคการเกษตรยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หลายอย่าง เช่น การใช้
ปุ๋ยเคมีนานๆ ในการเพาะปลูกท าให้เกิดการสะสมของสารเคมีในดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ลดลง การใช้ปุ๋ยเคมีอาจก่อให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่นโดยการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสาหร่ายและ
พืชน้ าอย่างรวดเร็วเนื่องจากแหล่งน้ าได้รับธาตุอาหารที่เป็นส่วนผสมในปุ๋ยเคมี เกิดขึ้นจากการรั่วไหล
ของปุ๋ยเคมีลงสู่แหล่งน้ าส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในน้ า การตกค้างของยาปราบ
ศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ เป็นต้น 

1.5.4 สถานที่บ าบัดและก าจัดของเสีย สามารถสร้างมลพิษได้ เช่น บริเวณหลุมฝังกลบขยะ
มูลฝอย มีการเททิ้งขยะเพ่ือเตรียมฝังกลบอาจก่อให้เกิดการเน่าเหม็นของขยะ ส่งกลิ่ นรบกวนแก่
ประชาชนในระแวกนั้น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และหากมีการทิ้งขยะทั่วไปและขยะอันตราย
ตามพ้ืนดินก็อาจก่อให้เกิดการสะสมของสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อนมากับขยะอันตรายลงในพ้ืนดิน 
และอาจเกิดการชะล้างลงสู่แหล่งน้ าได้เช่นกัน ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหากมีการจัดการอย่างไม่
รัดกุมเพียงพอน้ าชะขยะที่เกิดขึ้นจากขยะอาจเกิดการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ าใต้ดินได้  
นอกจากนี้การก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาขยะมูลฝอยยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยเกิดก๊าซ
พิษหลายชนิด เช่น เผาพลาสติกก่อให้เกิดสารไดออกซิน ตะกั่ว โลหะหนักอ่ืนๆ ซึ่งสารเหล่านี้นับเป็น
สารก่อมะเร็ง การเผาขยะทุกชนิดจะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์  
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน ไฮโดรคาร์บอน ฝุ่นละอองจากเถ้า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสาร
มลพิษทางอากาศ และหากมีการก าจัดขยะโดยการน าไปเททิ้งในพ้ืนที่รกร้างก็จะก่อให้เกิดมลพิษทาง
ทัศนียภาพตามมาอีกด้วย 

1.5.5 ยานพาหนะต่างๆ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ เครื่องบิน รถสามล้อเครื่อง 
เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ใช้น ามันในการขับเคลื่อน ซึ่งการเผาไหม้น้ ามันเชื้อเพลิงเหล่านี้ ก่อให้เกิดการ
ระบายสารพิษ ไอควัน ก๊าซต่างๆ จากท่อไอเสียของยานพาหนะท าให้เกิดมลพิษทางอากาศตามมา ซึ่ง
สารมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้น้ ามันจากยานพาหนะมีหลายชนิด ได้แก่  คาร์บอนมอนนอกไซด์ 



13 

 

คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน เขม่าที่มี
สารประกอบของตะกั่ว ผงคาร์บอน ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เป็นต้น ซึ่งการสูดดมสาร
มลพิษเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์โดยเฉพาะระบบหายใจและปอด 

1.5.6 ชุมชน เป็นแหล่งมลพิษสิ่งแวดล้อมที่สร้างมลพิษจากกิจกรรมต่างๆ เช่น น้ าเสียจาก
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนทั้งจากการซักล้าง การช าระล้ าง นอกจากนี้ยังมีการสร้าง
ขยะมูลฝอย การเผาขยะ การหุงต้มอาหาร ในสถานพยาบาลในชุมชนก่อให้เกิดมลพิษคือ น้ าเสียจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ขยะติดเชื้อ อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ส่วนสถานประกอบการต่างๆ ใน
ชุมชนก่อให้เกิดมลพิษคือ น้ าเสียจากร้านซักอบรีด มลพิษทางอากาศจากการเคาะหรือพ่นสีรถ มลพิษ
ทางเสียงจากสถานบันเทิง เป็นต้น  

1.5.7 วัด สร้างมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ โดยจากการศึกษาวิธีการเผาศพ พบว่า  
ปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาศพ เช่น เขม่าควันและกลิ่นมักจะเกิดในช่วง 30 นาทีแรก โดย
เปลวไฟจะไหม้โลงจนแตกแล้วศพจึงจะเกิดเปลวไฟเผาไหม้ตาม ในช่วงนี้จะมีการระเหยน้ าออกมาท า
ให้อุณหภูมิในเตาเผาลดลง หากไม่มีการโหมไฟให้พอเหมาะอาจเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ท าให้เกิด
เขม่าควันและสารมลพิษอ่ืนๆ จากการสลายตัวของไขมันและองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ถูกเผาไหม้ เช่น 
เสื้อผ้า อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของผู้เสียชีวิต ช่วงการเผาศพนี้จะใช้เวลา 20 – 30 นาที หลังช่วงนี้แล้ว
อุณหภูมิจะเพ่ิมขึ้นเข้าสู่ช่วงสลายตัวของกระดูก ซึ่งจะไม่มีกลิ่นเกิดขึ้นในช่วงนี้ มลพิษทางอากาศที่
เกิดข้ึนมักเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และอุณหภูมิไม่สูงพอ ท าให้เกิดสารมลพิษ เช่น ฝุ่นละออง 
คาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ รวมทั้งเขม่าและขี้เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง และกลิ่น
จากการสลายตัวของสารอินทรีย์ในศพ ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญและมีผลกระทบต่อ
สุขภาพจิตของประชาชน ซึ่งองค์ประกอบของกลิ่นจากการเผาศพประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด เช่น 
แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เมอร์แคปแทน และฟอร์มาลดีไฮด์จากน้ ายารักษาศพ เป็นต้น (คณะ  
อนุกรรมาธิการพิจารณาปัญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ, 2545 : 1) 

1.5.8 ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมขึ้น เช่น ภูเขาไฟระเบิด พายุ 
น้ าท่วม แผ่นดินไหว การพังทลายของดิน การฟุ้งกระจายของอนุภาคมลสารต่างๆ จากดิน การเกิด
ฟ้าผ่า การเกิดสึนามิ การกัดเซาะของน้ า เป็นต้น การเกิดภูเขาไฟระเบิดจะมีเถ้าถ่านและควันถูก
ปล่อยออกสู่บรรยากาศเป็นจ านวนมาก  การเกิดไฟป่าควันที่เกิดจากไฟป่าเป็นตัวการที่ส าคัญที่เพ่ิม
ปริมาณสารมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ควันจากไฟป่าอาจท าให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นแย่ลง ซึ่ง
อาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือเครื่องบินได้  และยังมีปรากฏการณ์ธรรมชาติอ่ืนๆ ที่
ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ละอองเกสรจากพืช เกิดจากวัชพืช หญ้า และต้นไม้ มีลักษณะเป็น
อนุภาคขนาดเล็ก และมีน้ าหนักเบา สามารถลอยในบรรยากาศได้ ละอองเกสรเหล่านี้อาจท าให้เกิด
โรคภูมิแพ้ได้ จุลินทรีย์ต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา ซึ่งพบได้ในอากาศ โดยเฉพาะเชื้อราที่
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พบในอากาศที่ท าให้เกิดโรคได้หลายชนิด และรวมถึงสารอินทรีย์ที่เน่าเปื่อยผุพัง เช่น ซากพืชซากสัตว์
เกิดการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในดินท าให้เกิดก๊าซต่างๆ เช่น แอมโมเนีย ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือ
ก๊าซไข่เน่า ซ่ึงส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแก่ผู้คนในบริเวณนั้น 

 

1.6 สาเหตุของการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

 การเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุการเกิดหลายประการ โดยสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดมลพิษ
สิ่งแวดล้อมมีดังต่อไปนี้ 

1.6.1 การเพิ่มจ านวนของประชากร การเพ่ิมของประชากรในปัจจุบันโดยเฉลี่ยทั่วโลกมี
แนวโน้มสูงมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาทางการแพทย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่าการ
รณรงค์เรื่องการวางแผนครอบครัวจะได้ผลดี แต่ปริมาณการเพ่ิมของประชากรยังอยู่ในอัตราทวีคูณ 

การเพ่ิมขึ้นของประชากรเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมท าให้ความ
ต้องการอาหาร น้ า พลังงาน ที่อยู่อาศัย และปัจจัยอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเพ่ิมสูงขึ้นตามไป
ด้วย นอกจากนี้ยังท าให้เกิดการขยายตัวของเมืองและชุมชนและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ซึ่งจากการขาดการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้นและก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมตามมา (ปิยะดา วชิระวงศกร, 2555 : 3) 

  1.6.2 การขยายตัวของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้มนุษย์
สามารถน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในระบบการผลิตสินค้าและบริการได้มากและง่ายขึ้น  ส่งผลให้
เกิดผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติ ป่าไม้ถูกท าลาย เกิดปัญหาจราจร การขาดแคลนสาธารณูปโภค สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ลดน้อยลง ดินเสื่อมคุณภาพ น้ าเน่าเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งเหล่านี้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและ
การด ารงชีวิตของประชาชนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศโดยรวมด้วย 

  1.6.3 ค่านิยมที่ไม่เหมาะสม ค่านิยมเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางสังคม สังคมใดมี
ค่านิยมถูกต้องจะท าให้สังคมนั้นเกิดการพัฒนา ในทางตรงกันข้ามถ้าสังคมใดมีค่านิยมที่ไม่เหมาะสมก็
ย่อมท าให้สังคมเกิดปัญหาได้ โดยเฉพาะปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ค่านิยมที่ไม่เหมาะสมที่ก่อให้เกิด
ปัญหากับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความฟุ่มเฟือย ความหรูหรา ความมักง่าย ความประมาท และเอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น (พัทยา แก้วสาร, 2555 : 23) 

1.6.4 การขยายตัวของเมือง การขยายตัวของชุมชนหรือเมืองท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ การขยายตัวของเมืองน ามาซึ่งการขยายตัวของอุตสาหกรรมตามมา 
กิจกรรมที่เกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรม หากขาดการวางแผนและการควบคุมที่ดีจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมตามมา การขยายตัวของเมืองเกิดขึ้นจากภาวะหรือปัจจัยทาง
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สังคมที่ผลักดันให้คนส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ในเขตเมือง ได้แก่ การศึกษา เศรษฐกิจ ความสะดวกสบาย 

รายได้ต่อหัวของคนในเขตเมืองที่มีสูงกว่า สภาพปัญหาในชนบท ความยากจน เป็นต้น  

1.6.5 สภาพการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม มนุษย์มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินอย่างไม่
เหมาะสมและไม่มีประสิทธิภาพในหลายพื้นท่ี อีกท้ังไม่ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ดิน มีการใช้ปุ๋ยเคมี
ในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลท าให้เกิดการสะสมของสารเคมีในดิน นอกจากนี้ในหลายพ้ืนที่
ของประเทศยังเกิดปัญหาดินเสื่อมโทรม เช่น การเกิดดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินปนเปื้อนโลหะหนักและ
สารพิษ เป็นต้น  

1.6.6 ภัยธรรมชาติ เช่น การเกิดพายุ ดินถล่ม น้ าท่วม ภูเขาไฟระเบิด ไฟป่า เป็นต้น ดัง
ภาพที่ 1.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.6 ภัยธรรมชาต ิ

ที่มา : http://202.28.94.60/webcontest/2554/5440/ และ http://men.mthai.com/men-

around/35490.html, 2556 

 

1.6.7 ความไม่เสมอภาคของทรัพยากร ส าหรับประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 

ประชากรในทวีปยุโรปและอเมริกา มีอัตราการใช้ทรัพยากรหรืออัตราการบริโภคทรัพยากรสูงกว่า
ประชากรในประเทศก าลังพัฒนาหลายเท่า ประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่เป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบและ
ทรัพยากรธรรมชาติให้กับประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตอาหารหรือพลังงานธรรมชาติ 
หลังจากนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วยังมีการแปรรูปเป็นสินค้าส าเร็จรูปแล้วน ากลับมาขายให้กับประเทศ
ก าลังพัฒนาในราคาที่สูงมาก เช่น เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องส าอางเสริมความงาม ยารักษาโรค หรืออาหาร
เสริม เป็นต้น  

       นอกจากนี้การกระจายตัวของทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เท่ากัน เช่น กลุ่มประเทศโอเปค 
(OPEC) หรือกลุ่มประเทศที่มีทรัพยากรน้ ามันจ านวนมาก มีฐานะทางเศรษฐกิจดี สามารถใช้
ทรัพยากรน้ ามันได้อย่างไม่จ ากัด ขณะเดียวกันประเทศที่ไม่มีแหล่งพลังงานก็จ าเป็นต้องซื้อพลังงาน

  

http://202.28.94.60/webcontest/2554/5440/%20และ
http://men.mthai.com/men-around/35490.html
http://men.mthai.com/men-around/35490.html
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เชื้อเพลิง เช่น ประเทศไทยต้องน าเข้าน้ ามันดิบเป็นจ านวนมหาศาลเพ่ือใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง
ภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ และการน าเข้าน้ ามันดิบยังอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ตามมาอีกด้วย เช่น เรือบรรทุกสินค้าหรือเรือขนส่งน้ ามันดิบทาง
ทะเลอาจมีการรั่วไหลของน้ ามันดิบลงทะเล ท าให้เกิดมลพิษทางน้ าส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เช่น 

สัตว์น้ าตาย สัตว์ปีกที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ท าให้เกิดการตายและลด
จ านวนลง เป็นต้น 

1.6.8 การรบกวนทรัพยากรธรรมชาติ การที่มนุษย์เข้าไปใช้ประโยชน์จากแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การบุกรุกพ้ืนที่ป่า การจับสัตว์น้ า การล่าสัตว์ การท าเหมือง เหล่านี้ล้วนเป็น
การรบกวนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ โดยธรรมชาติระบบนิเวศจะมีการปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่ แต่
หากการรบกวนนั้นรุนแรงหรือมีระยะเวลานานเกินไป ระบบนิเวศนั้นอาจเสียสมดุลหรือถูกท าลายไป
อย่างถาวร เนื่องจากปริมาณทรัพยากรจะลดจ านวนลงหรือหมดไป เช่น การปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ า
ล าคลองก่อให้เกิดภาวะน้ าเน่าเสีย สัตว์น้ าก็จะตายเพ่ิมมากขึ้น เป็นเหตุให้สัตว์น้ าลดจ านวนลง เมื่อ
แม่น้ าล าคลองบริเวณนั้นเกิดการเน่าเสียทั้งสาย น้ าเสียส่วนนี้เมื่อไหลผ่านไปยังส่วนอ่ืนก็จะท าให้สัตว์
น้ าในบริเวณนั้นตายตามไปด้วย เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างและต่อเนื่องท าให้แหล่งน้ าบริเวณ
นั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคได้อีกต่อไป 

1.6.9 ขาดการจัดการสิ่งแวดล้อม การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์โดยขาดความ
ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติได้ หรืออาจเกิดปัญหามลพิษได้ ท า
ให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการบ าบัดมลพิษตามมา เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาน้ าเสียในแหล่งท่องเที่ยว 

เป็นต้น ความมักง่ายในการประกอบกิจการ เช่น การลักลอบปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ และ
ไม่ยอมลงทุนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบ าบัดน้ าเสีย ตลอดจนขาดจิตส านึกในการรักษา
สภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การทิ้งขยะในพ้ืนที่สาธารณะ การใช้พลังงานไฟฟ้าที่
ฟุ่มเฟือย เป็นต้น ย่อมก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ตามมา (วศินา จันทรศิริ, และสิริพิชญ์     
วรรณภาส, 2556 : 3) 

 

1.7 ผลกระทบจากการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

 การเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ รวมทั้งส่งผลต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ผลกระทบจาก
การเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมมีดังนี้ 
 1.7.1 ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ 
         การเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์หลายประการ คือท าให้
เกิดโรคต่างๆ จากมลพิษที่แตกต่างกันไป เช่น หากเป็นมลพิษทางอากาศ ประชาชนได้รับก๊าซพิษ 
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ควัน ฝุ่นละออง ก็จะก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคปอด เป็นต้น มลพิษทางน้ าก่อให้เกิด
โรคได้ เช่น หากมีการปล่อยน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีโลหะหนักเจือปนโดยไม่ได้บ าบัดก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ า โลหะหนักเหล่านั้น เช่น ปรอท แคดเมียม ก็จะไปสะสมอยู่ในสัตว์น้ า เมื่อมนุษย์
รับประทานสัตว์น้ า สารโลหะหนักที่อยู่ในสัตว์น้ าก็จะถ่ายทอดมาสู่มนุษย์ตามห่วงโซ่อาหาร ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ตามปริมาณของสารพิษท่ีสะสมในตัวมนุษย์ 
 1.7.2 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและทรัพย์สิน 

         ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อมต่อเศรษฐกิจและทรัพย์สินมีหลายประการ ดัง
ตัวอย่างเช่น กรณีเกิดฝนกรด ฝนกรดจะกัดกร่อนอาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถาปัตยกรรมท าให้เกิด
ความเสียหาย ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซม หรือกรณีปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ ดัง
ภาพที่ 1.7 โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศอย่างหนึ่งส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีส่วนท าให้รายได้เข้าสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวลดลงอย่างกะทันหัน ซึ่ง
หากจ านวนผู้มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ลดลง ก็จะส่งผลท าให้เกิดภาวะการว่างงานของประชาชน
จ านวนมากได้ นอกจากนี้ยังมีผลท าให้งบประมาณต่างๆ ที่สมควรมาจัดสรรเพ่ือการพัฒนาจังหวัดใน
ด้านอื่นๆ ต้องถูกปรับมาใช้เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.7 ปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือของประเทศไทย 

 ที่มา : http://www.riskcomthai.org/en/news/newspaper-detail.php?id=21219, 2556 

และ http://www.prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=303, 2555 

 

1.7.3 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

         ระบบนิเวศเป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่
เดียวกันและอยู่อย่างสมดุล แต่หากมนุษย์เข้าไปท าลายสิ่งแวดล้อมและสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม 
ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางดิน ทางน้ าหรือด้านอ่ืนๆ ก็อาจส่งผลท าให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปจนเสีย

 
 

http://www.riskcomthai.org/en/news/newspaper-detail.php?id=21219
http://www.prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=303
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สมดุล เช่น การท านาเกลือท าให้เกิดการแพร่กระจายของดินเค็ม เกิดมลพิษทางดินขึ้น ส่งผลให้ไม่
สามารถปลูกพืชได้โดยเฉพาะการปลูกข้าวไม่ได้ผลผลิตดังเดิม สิ่งมีชีวิตในดินจ าพวกจุลินทรีย์ในดินไม่
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้และตายไปในที่สุด ส่งผลให้ระบบนิเวศถูกท าลายและขาดความสมดุลได้ 
 1.7.4 ผลกระทบต่อทัศนียภาพ 

         มลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและจากมนุษย์สร้างขึ้นนั้น ล้วนแล้วแต่
ท าลายความสวยงามทางธรรมชาติ  ก่อให้เกิดภาพที่ไม่น่ามองขึ้นได้ ซึ่งเรียกว่าเกิดมลพิษทาง
ทัศนียภาพขึ้น เช่น การเกิดไฟป่า การเกิดอุทกภัย ปัญหาขยะมูลฝอย มลพิษทางน้ า ปัญหาหมอกควัน 
เป็นต้น และยังส่งผลท าให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ต่ าลงอีกด้วย  
 

1.8 แนวทางการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 

      มลพิษสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
เพ่ือที่จะยับยั้งการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษเป็นการใช้มาตรการหรือแนวทางในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจน
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ พืช สัตว์ ตลอดจนระบบนิเวศ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในการควบคุม
มลพิษสิ่งแวดล้อมมีแนวทางหลัก 2 แนวทางคือ การบ าบัดสารมลพิษที่จุดก าเนิด และการลดปริมาณ
ของเสียที่เกิดขึ้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner technology) ซึ่งเป็นวิธีการ
จัดการของเสียจากกระบวนการผลิต แยกของเสียหรือลดของเสียที่แหล่งก าเนิด แล้วหาวิธีการน าของ
เสียที่แยกได้กลับมาใช้ใหม่ ส่วนของเสียที่ไม่สามารถใช้ได้อีกก็หาวิธีการจัดการที่เหมาะสมต่อไป แนว
ทางการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมมีรายละเอียดต่อด งันี้ 

1.8.1 การบ าบัดสารมลพิษท่ีจุดก าเนิด (Source treatment) 

            เป็นการป้องกันสารมลพิษตั้งแต่แหล่งก าเนิดโดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ เพื่อท าให้ 
ปริมาณและความเข้มขนของสารมลพิษเจือจาง ลดลงและหมดไป ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งมีชีวิต มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการบ าบัดสารมลพิษที่จุดก าเนิดมี
หลายวิธี ได้แก่ การบ าบัดสารมลพิษทางกายภาพ การบ าบัดสารมลพิษทางเคมี การบ าบัดสารมลพิษ
ทางชีวภาพ และการบ าบัดสารมลพิษทางกายภาพเคมี ซึ่งการบ าบัดสารมลพิษทางกายภาพ เป็นการ
บ าบัดของเสียอย่างง่าย ยกตัวอย่างเช่น การบ าบัดน้ าเสียด้วยการใช้ตะแกรงดักไขมัน ส่วนการบ าบัด
สารมลพิษทางเคมีเป็นวิธีการบ าบัดโดยการแยกสารต่างๆ หรือสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยการเติม
สารเคมีต่างๆ ลงไปให้ท าปฏิกิริยากัน การบ าบัดสารมลพิษทางกายภาพเคมีเป็นกระบวนการ
ผสมผสานต้องมีอุปกรณ์ช่วยมากขึ้น เช่น การบ าบัดน้ าโดยการดูดซับด้วยถ่าน และการบ าบัดสาร
มลพิษทางชีวภาพ เป็นการใช้เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ก าจัดสารมลพิษ ตัวอย่างของการบ าบัดสาร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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มลพิษทางชีวภาพ เช่น การก าจัดโลหะหนักโดยจุลินทรีย์ การใช้พืชในการบ าบัดสารมลพิษ ระบบ
บ าบัดแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ระบบการบ าบัดสารมลพิษจากแหล่งน้ าด้วยกระบวนการกรองด้วยพืช
และจุลินทรีย์ การเติมจุลินทรีย์เพ่ือบ าบัดสารมลพิษ การบ าบัดสารมลพิษโดยการกระตุ้นทางชีวภาพ 
เมื่อไม่นานมานี้มีการประสบความส าเร็จในการเพ่ิมสายพันธุ์จุลินทรีย์ ที่มีความสามารถในการย่อย
สลายสารปนเปื้อน การใช้จุลินทรีย์ในการบ าบัดสารมลพิษทางชีวภาพคือ Bioremediators  

1.8.2 การลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น (Waste minimization) 

           การลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยีสะอาดนั้นจะ
เกี่ยวข้องกับเทคนิค กระบวนการ หรือกิจกรรมที่จะช่วยลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น เทคนิคการลด
ของเสียในทางปฏิบัติมี 2 หลักการใหญ่ๆ คือ การลดของเสียที่แหล่งก าเนิด การน ากลับมาใช้ซ้ า การ
ใช้ใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ (การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2552 : 13 – 14) 

1) การลดของเสียท่ีแหล่งก าเนิด 

วิธีการลดของเสียหรือมลพิษที่แหล่งก าเนิดมี 2 แนวทาง ดังนี้ 
1.1) การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น 

พัฒนาการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเมื่อ
ผู้บริโภคน าไปใช้งาน ยกเลิกส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ หลีกเลี่ยง
การใช้ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นสารพิษ เป็นต้น ในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เป็นการปรับปรุงใน
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดสารมลพิษบางอย่างในกระบวนการผลิต 
ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจมีบรรจุภัณฑ์ทีท่ าลายยาก อย่างเช่นผงซักฟอกที่มีบรรจุภัณฑ์เป็น
พลาสติก แสดงดังภาพที่ 1.8 (ก)  ซึ่งพบว่าในกระบวนการผลิตมีของเสียที่เกิดจากขั้นตอนการผลิต
บรรจุภัณฑ์พลาสติกดังกล่าวนี้เป็นจ านวนมาก และเป็นของเสียที่บ าบัดและก าจัดได้ยาก ได้แก่ เศษ
พลาสติก แต่ถ้าหากมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นกล่องที่ท าด้วยกระดาษแทนก็จะไม่มีปัญหาใน
การก าจัดเศษพลาสติกดังกล่าว แสดงดังภาพที่ 1.8 (ข) หรือผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
ขวดที่ท ามาจากพลาสติก ดังภาพที่ 1.8 (ค) ในกระบวนการผลิตจะใช้พลาสติกในปริมาณที่มากและ
เกิดของเสียจากกระบวนการผลิตมากเช่นกัน เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าหมดแล้วก็ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย
เป็นขวดพลาสติกเป็นปัญหาในการก าจัดต่อไป แต่ถ้าออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นซองพลาสติกชนิด   
รีฟิลได้ ดังภาพที่ 1.8 (ง) ก็จะเป็นการลดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดพลาสติกลงได้ ซึ่งเป็นการลดปริมาณ
ขยะลงได้ นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์โดยเปลี่ยนจากที่อยู่ในรูป
สารละลายให้อยู่ในรูปเป็นผง หรือเพ่ิมความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปสารละลายก็จะท าให้ลด
ปริมาณการใช้ภาชนะบรรจุลงได้ ซึ่งก็หมายถึงการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการผลิตภาชนะบรรจุ
เหล่านั้นนั่นเอง 
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ก. บรรจุภัณฑ์จากพลาสติก                 ข. บรรจุภัณฑ์จากกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ค. บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก     ง. บรรจุภัณฑ์ซองพลาสติกชนิดรีฟิล 

 

ภาพที่ 1.8 การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นการหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดสารมลพิษ 

ที่มา : ข. http://www.thaiscooter.com/forums/showthread.php?t=709097, 2555 

 

1.2) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต และข้ันตอนการท างาน  แบ่งเป็น 3 วิธี  
ได้แก่ 

 1.2.1) การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบคือการเลือกใช้
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ลดหรือยกเลิกการใช้วัตถุดิบอันตราย ควบคุมสิ่งปนเปื้อนโดยก าจัดออกก่อนที่จะ
เข้าสู่กระบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนหมึกพิมพ์จากประเภทที่ใช้ตัวท าละลายเคมีมาเป็นการ
ใช้น้ า การเลือกใช้วัสดุที่พัฒนาขึ้นจากวัตถุดิบธรรมชาติทดแทนวัสดุสังเคราะห์ในการผลิตชิ้นส่วนของ
รถยนต์ หรือการเปลี่ยนมาใช้สีย้อมผ้าที่สังเคราะห์จากสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จาก

 

  

http://www.thaiscooter.com/forums/showthread.php?t=709097
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เดิมที่เคยใช้สีสารเคมีที่มีโลหะหนักผสมอยู่ การผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินที่เรียกว่า ถ่านหินสะอาด 
(Clean coal) ได้แก่ บิทูมินัส (Bituminous) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าแทนถ่านหิน
ลิกไนต์ (Lignite) เนื่องจากเป็นถ่านหินที่มีคุณสมบัติในการให้พลังงานความร้อนสูงกว่าถ่านหินลิกไนต์ 
และยังมีองค์ประกอบของก ามะถันน้อยกว่าคือร้อยละ 0.27 – 0.7 ในขณะที่ถ่านหินลิกไนต์มีอยู่
ประมาณร้อยละ 2.3 – 7 และปริมาณเถ้าของบิทูมินัสก็น้อยกว่าอีกด้วย ซึ่งหากใช้บิทูมินัสเป็นวัตถุดิบ
ก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2548 : 4-3)  

1.2.2) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต โดยน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้ 
เกิดของเสียน้อยที่สุด เช่น การเปลี่ยนผังการเดินท่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการไหลของวัตถุดิบ การ
เปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการใช้น้ าท าความสะอาด การคัดแยก
ประเภทพลาสติกของโรงงานผลิตเกล็ดพลาสติกรีไซเคิลซึ่งส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ลดของเสียและเพ่ิมรายได้จากการขายต่อพลาสติกที่คัดแยกไว้ หรือการหาสารอ่ืนที่เป็นพิษ
น้อยกว่ามาใช้แทนสาร CFCs ในการผลิตสารท าความเย็นในตู้เย็น เป็นต้น 

1.2.3) การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน โดยวางแผนและควบคุมการ 

ผลิต เพ่ือให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดรวมถึงการปรับเปลี่ยนและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ  

เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนมาพ่นสีในห้องพ่นสีที่ปิดมิดชิดและใช้
เครื่องจักรกลแทนแรงงานคน ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ลดการสิ้นเปลืองสีและตัวท าละลาย
ลดมลพิษและของเสียได้ 

        2) การน ากลับมาใช้ซ้ า การใช้ใหม่ แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง  ได้แก่  
  2.1) การใช้ซ้ า เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น เมื่อผ่านการใช้งานครั้ง

หนึ่งแล้วหากคุณภาพของทรัพยากรยังมีคุณค่าที่จะน าไปใช้งานต่อได้ ควรหาวิธีที่จะน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เช่น น าเข้ากลับไปใช้ในกระบวนการผลิตเดิม หรือน าไปใช้ในกระบวนการผลิตอ่ืนใน
โรงงานเดียวกันหรือโรงงานอื่น เช่น ในกระบวนการผลิตผลไม้กระป๋อง สามารถเอาน้ าล้างครั้งสุดท้าย
ของการล้างกระป๋อง ซึ่งยังมีคุณภาพดีพอไปล้างท าความสะอาดวัตถุดิบได้ทันที หรือผ่านระบบการ
กรองเพ่ือให้ได้คุณภาพก่อนน าไปใช้ล้างวัตถุดิบ ก็จะเป็นการช่วยลดปริมาณน้ าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมลงได้ เป็นต้น 

  2.2) การใช้เทคโนโลยีหมุนเวียน เป็นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือออกแบบกระบวนการ 

ในการน าทรัพยากร วัตถุดิบ หรือพลังงานกลับมาใช้อีก หรือเป็นการน าของเสียไปผ่านกระบวนการ
ต่างๆ ให้กลับมาใช้อีกหรือท าให้กลายเป็นผลพลอยได้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ของเสีย เช่น การน าน้ าหรือ
พลังความร้อนส่วนเกินกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งการน ากลับมาใช้ใหม่นี้ควรท า ณ จุดก าเนิด แทนการขนย้าย
ไปจัดการที่อ่ืนเพ่ือลดอัตราเสี่ยงจากการปนเปื้อน การผ่านกระบวนการปรับปรุงของเสียให้เป็นผล
พลอยได้ ดังเช่น ในกระบวนการการผลิตผงชูรส โดยใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ จะมีของเสีย
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เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตเรียกว่า Glutamic acid mother liquor ต้องผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพเพ่ือน าไปท าปุ๋ยและผลิตน้ าปลาเทียม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2548 : 4-11) 

นอกจากนี้ควรมีการประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ใช้ทรัพยากรตลอดจน
พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น การควบคุมการใช้น้ า ไม่ปล่อยให้
เกิดการรั่วไหลโดยเปล่าประโยชน์ หรือการปรับเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงสะอาดที่สามารถผลิตได้ใน
ประเทศ เช่น เอทานอล ก๊าซโซฮอล์ เป็นต้น ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดการเกิดมลพิษ
สิ่งแวดล้อมได้ 
 ในภาคอุตสาหกรรมในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ สิ่งที่ต้องค านึงถึงคือประโยชน์ทาง
ธุรกิจที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นๆ และสิ่งที่ต้องค านึงถึงควบคู่กันไปคือผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยไม่เสียประโยชน์
ด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป จึงได้มีการน าแนวคิดที่เรียกว่า “ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ    

(Eco-efficiency)” เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ ดังนั้นประสิทธิภาพเชิงนิเวศเป็นการจัดการให้ภาค
ธุรกิจมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจ เนื่องจากเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความ
เจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ คือการเพ่ิมผลก าไรให้กับองค์กร และการรักษาระบบนิเวศโดยการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน แนวคิดเรื่อง Eco-efficiency นี้ เริ่มโดยสภานักธุรกิจโลกเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development : WBCSD) ซึ่ง
เป็นการรวมตัวของกลุ่มบริษัทชั้นน าระหว่างประเทศ และได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการ
ประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อมหรือ Earth Summit เมื่อปี 2535 WBCSD ได้ก าหนดแนวทางที่จะ
ช่วยให้การประกอบการด้านธุรกิจประสบความส าเร็จในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 7 ประการ ได้แก่ ลดการ
ใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิตและการบริการ ลดการใช้พลังงานในการผลิตและการบริการ ลด
การระบายสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศักยภาพการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรหมุนเวียน เพ่ิมอายุของผลิตภัณฑ์และเพ่ิมระดับการให้บริการแก่ผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้าง
ธุรกิจบริการ ประโยชน์ที่ได้จากการท า Eco-efficiency มีหลายประการ ได้แก่ ผลที่ได้จากการ
ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจสามารถน าไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น การด าเนินการตามแนวคิดนี้ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนของการใช้
พลังงานและการใช้ทรัพยากร อีกทั้งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตด้วย สามารถใช้ในการก าหนด
บทบาทเชิงนโยบายของกลยุทธ์ขององค์กรหรือภาคธุรกิจส าหรับการด าเนินงานในอนาคตได้  และใช้
เป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท ในการเป็นผู้น าด้านการพัฒนา และผลิต
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยลดมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น ลดการใช้
ทรัพยากร ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนมากขึ้น ลดการปล่อยมลภาวะ เป็นต้น และก่อให้เกิด
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การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมนั้น โดยปกติแล้วเป็นการค านวณเพ่ือหาสัดส่วนระหว่างมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

(Product or service value) กับผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental impact) โดยในส่วนของ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มักจะเน้นการพิจารณาที่การใช้พลังงาน วัสดุ น้ า และการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก หรือคาร์บอนไดออกไซด์ (วิฑูรย์ สิมะโชคด,ี 2557 : 26) 

 มีการศึกษาวิจัยการน าแนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ 
ดังเช่น การใช้ตัวประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการท า
เทคโนโลยีสะอาด (Dechpong, K., and Charmondusit, K., 2008) ในอุตสาหกรรมสับปะรด
กระป๋อง ในงานวิจัยนี้น าตัวประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมาใช้ ซึ่งแสดงสัดส่วนระหว่าง
ผลประโยชน์สุทธิที่ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดให้กับสิ่งแวดล้อมกับจ านวนเงินลงทุนสุทธิ จะถูกใช้เป็น
เครื่องมือประเมินคุณภาพของทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดทั้งในแง่เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พบว่า  

ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดที่น ามาประเมินแต่ละทางเลือกจะให้ผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและ
ต้องการจ านวนเงินในการลงทุนในปริมาณที่แตกต่างกัน ทางเลือกที่จะน ามาใช้ควรมีความสมดุล
ระหว่างค่าใช้จ่ายที่ใช้ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลตอบแทนทางธุรกิจ การวัดประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อมจะคิดจากการลดลงของปริมาณการใช้น้ าและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภาวะโลกร้อน
ที่อาจจะเกิดขึ้น กรดที่อาจจะเกิดขึ้น และความเป็นพิษต่อมนุษย์ ส่วนทางด้านเศรษฐกิจจะคิดจาก
จ านวนเงินลงทุนของแต่ละทางเลือก จากผลการวิเคราะห์พบว่า ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดที่จะลด
การใช้เชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า และน้ า ทีม่ีค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจสูงที่สุดคือ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า รองลงมาคือ การติดตัง้อินเวอร์เตอร์ส าหรับการควบคุมระบบ
ปั๊มน้ า และการติดตั้งอุปกรณ์และระบบพ่นน้ าที่ท่อ ตามล าดับ ดังนั้นตัวประเมินประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจสามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท าเทคโนโลยีสะอาดและสามารถใช้ประเมิน
คุณภาพทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดทั้งทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจได้ นอกจากนี้ยังมีการน าแนวคิด
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไปใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรมอ่ืนอีก เช่น การประเมินประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง กรณีศึกษาอุตสาหกรรมของเล่นไม้ 
(Charmondusit, K. , Phatarachaisakul, S., & Prasertpong, P., 2014 : 935 - 944) 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรม
ซึ่งบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในงานวิจัยนี้พิจารณาตัวชี้วัดสาม
ด้านหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ พิจารณาที่ยอดการขายและอัตรา
ก าไรเริ่มต้น ตัวชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม พิจารณาที่วัสดุ  พลังงาน ปริมาณการใช้น้ า การก าจัดของเสีย 
และตัวชี้วัดทางสังคม พิจารณาที่อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ การจ้างงานในท้องถิ่น และความ
รับผิดชอบต่อสังคม การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเป็นแนวคิดที่ส าคัญที่สามารถใช้เป็น
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เครื่องมือในการเข้าถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ จากการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจใน
ห่วงโซ่อุปทาน สามารถมั่นใจได้ว่าธุรกิจนี้จะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดทางสังคมเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้บริษัทมีความ
มั่นคงต่อไปได้ ท าให้มั่นใจได้ว่าจะเกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่ดีขึ้น และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ธุรกิจ งานวิจัยนี้สามารถน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากร และประสิทธิภาพกระบวนการในมิติเศรษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจากนี้ยังสามารถให้กรอบพื้นฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ส าหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทย 

 

1.9 แนวทางการป้องกันแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการป้องกันแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ การป้องกันแก้ไข
มลพิษสิ่งแวดล้อมทางตรง และการป้องกันแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอ้อม ดังนี้  

1.9.1 การป้องกันแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อมทางตรง เป็นการแก้ไขปัญหามลพิษด้วยการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และ
ระดับประเทศ มีวิธีการที่ส าคัญดังนี้ 

        1) การถนอม เป็นการพยายามใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด 
ใช้เท่าที่มีเพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งปริมาณและคุณภาพให้มีอยู่นานที่สุด เช่น 

การสร้างเขื่อนเพ่ือถนอมน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะเพ่ือใช้ในด้านการเกษตร และเก็บกักน้ าไว้
ในช่วงหน้าฝนซึ่งเป็นการช่วยป้องกันการเกิดปัญหาน้ าท่วมได้อีกทางหนึ่ง แสดงดังภาพที่ 1.9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.9 เขื่อนกักเก็บน้ า 

ที่มา : http://mcot-web.mcot.net/9ent/site/view/id/ 

5361110abe0470d2d38b4594, 2555 

 

http://mcot-web.mcot.net/9ent/site/view/id/
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2) การบูรณะหรือซ่อมแซม เป็นการบูรณะซ่อมแซมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดความเสียหายให้มีสภาพเหมือนเดิมหรือเกือบเท่าเดิม บางครั้งอาจเรียกว่าพัฒนาก็ได้ 
เช่น การบูรณะวัด การปลูกป่าทดแทน เมื่อมีการท าลายป่าไม้จะท าให้มีพ้ืนที่บริเวณนั้นกลับคืนเป็น
ป่าไม้อีกครั้งหนึ่ง ต้นไม้ยังช่วยป้องกันอุทกภัยในฤดูฝน และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่ง
เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีผลท าให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการปลูกต้นไม้ช่วยลด
ภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง แสดงดังภาพที่ 1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.10 การปลูกป่าทดแทน 

ที่มา : http://www.en.mahidol.ac.th/thai/news/2008/10/14_02.html, 2556 

 

3) การปรับปรุงให้มีคุณภาพดีกว่าธรรมชาติ หมายถึง กระบวนการต่อเนื่องจากการ
บูรณะ การบูรณะเป็นเพียงการฟ้ืนฟูให้กลับอยู่ในสภาพเดิม แต่การปรับปรุงให้มีคุณภาพดีกว่า
ธรรมชาตินั้น เป็นการกระท าสิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วให้ดียิ่งขึ้นอีก สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและ
มีคุณภาพดีกว่าเดิม เช่น การแกล้งดินตามแนวพระราชด าริเพ่ือการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินเป็น
กรด โดยมีการขังน้ าไว้ในพ้ืนที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีท าให้ดินเปรี้ยวจัดจนถึงที่สุด แล้วจึงระบาย
น้ าออกและปรับสภาพฟ้ืนฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้  โดย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส  ได้ด าเนินการสนอง
พระราชด าริโครงการแกล้งดินขึ้น จนน าวิธีการนี้มาใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การปรับปรุงดินเปรี้ยว
โดยการโรยปูนขาว ดังภาพที่ 1.11 หรือการปรับปรุงดินเค็มโดยใส่ปุ๋ยคอกหรือปลูกพืชทนเค็ม ท าให้
พ้ืนทีท่ี่ใช้เพาะปลูกไม่ได้ผลให้กลับมาสามารถใช้ในการเพาะปลูกได้ดีขึ้น 
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ภาพที่ 1.11 การปรับปรุงดินเปรี้ยวโดยการโรยปูนขาว 

ที่มา : อัญชลี พัดมีเทศ, 2555 : 9 

 

 4) การน ากลับมาใช้ใหม่  สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่จะ
น ามาใช้ซ้ าได้อีก เช่น ขวดพลาสติก กระดาษ เป็นต้น หรือสามารถที่จะน ามาใช้ได้ใหม่โดยผ่าน
กระบวนการแปรรูป เช่น การน ากระดาษที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการแปรรูปเพ่ือท าเป็นกระดาษ      
รีไซเคิล การน าเศษเหล็กมาหลอมใหม่แล้วแปรสภาพส าหรับการใช้ประโยชน์ใหม่ได้ การน าขวด
พลาสติกไปหลอมแปรสภาพใหม่เป็นที่รองแก้วหรือแก้วน้ า เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะ ลดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมได้ ตัวอย่างสิ่งที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่แสดงดัง
ภาพที่ 1.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. ขวดน้ าพลาสติก         ข. กระดาษ 

ภาพที่ 1.12 วัสดุที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ 
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5) การใช้สิ่งอ่ืนทดแทน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง
และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงาน
แสงแดดแทนแร่เชื้อเพลิง การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นต้น ตัวอย่างการใช้สิ่งอ่ืนทดแทนแสดงดัง
ภาพที่ 1.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.13  การใช้กระทงใบตองแทนโฟม 

ที่มา : http://pr.prd.go.th/nan/ewt_news.php?nid=157&filename=index และ 

http://www.oknation.net/blog/aoyang/2007/11/24/entry-1 

 

6) การปรับปรุงการผลิตและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หมายถึง การใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพ่ือให้สามารถผลิตและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรประเภทที่ใช้แล้วหมดไป  น ากลับมาใช้ใหม่อีกไม่ได้ เช่น           
แร่เชื้อเพลิงต่างๆ หรือการใช้แร่ธาตุท าเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ก็ต้องพยายามท าให้มีประสิทธิภาพ 

ไม่ให้เหลือเศษซึ่งจะเป็นปัญหามลพิษทางขยะมูลฝอย เช่น การน าชานอ้อยหรือเศษไม้อัดมาท าไม้อัด  
การท าไม้อัดที่ท ามาจากฝุ่นไม้ที่บดจนละเอียดผสมกาวแล้วอัดออกมาเป็นแผ่น แสดงดังภาพที่ 1.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.14  ไม้อัดจากฝุ่นไม้ที่     
บดละเอียดผสมกาวแล้วอัดออกมา
เป็นแผ่น 

ที่มา : http://www.prakard.com/ 

default.aspx?g=posts&t=85239, 

2555 
 

 

http://pr.prd.go.th/nan/ewt_news.php?nid=157&filename=index
http://www.oknation.net/blog/aoyang/2007/11/24/entry-1
http://www.prakard.com/%20default.aspx?g=posts&t=85239
http://www.prakard.com/%20default.aspx?g=posts&t=85239
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7) การประดิษฐ์ของเทียมขึ้นมาใช้ เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืนๆ ที่นิยมใช้กัน เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่แท้จริง ซึ่งจะ
เป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติที่ก าลังจะหมดให้เหลือน้อยลงหรือหมดสิ้นไป ของเทียมที่ผลิต
ขึ้นมา เช่น ยางเทียม ผ้าเทียม ผ้าไหมเทียม และวัสดุสังเคราะห์อ่ืนๆ เป็นต้น 

1.9.2 การป้องกันแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอ้อม สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้  
       1) การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดยสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งสามารถท าได้ทุกระดับอายุ ทั้งใน
ระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ และนอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรักความหวง
แหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง  

       2) การจัดตั้งกลุ่มองค์กรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม
เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทางด้าน
พลังกาย พลังความคิด ด้วยจิตส านึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเรา เช่น 

กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน  นักศึกษา ในโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต้น  

                 3) ใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นตัวควบคุมการก่อมลพิษ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากกฎหมายสิ่งแวดล้อมมีขึ้นเพ่ือป้องกัน ปรับปรุง และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ลงโทษผู้ที่ท าลายสิ่งแวดล้อม และเยียวยาความเสื่อมโทรมของสุขภาพอนามัยของมนุษย์ กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมบางประเภทอาจก าหนดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจ ากัดเงื่อนไขในการด าเนินกิจการบาง
ประเภทของมนุษย์ เช่น ก าหนดปริมาณของภาวะมลพิษที่จะให้มีได้ หรือก าหนดให้ต้องมีการวางแผน
และการตรวจสอบกิจการบางอย่าง เป็นต้น กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยฉบับที่มีความส าคัญเป็น
อย่างมากคือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  เป็นกฎหมาย
หลักและกฎหมายพ้ืนฐานของประเทศไทยที่ใช้ในการควบคุม รักษา และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ เป็นกฎหมายที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จถือก าเนิดมาจากนโยบายของรัฐบาลที่เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการพฒันาอย่างยั่งยืน กฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การควบควบคุม และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเนื้อหาครอบทุกด้านตั้งแต่การจัดองค์กร การ
ก าหนดมาตรฐาน การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมแหล่งมลพิษและการระบายมลพิษ การ
ปรับเงิน การชดใช้ค่าเสียหาย การส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการเงิน และสิ้นสุดที่บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน
หรือขัดขวางการด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2548 : 3-5)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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       4) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ช่วยกันดูแลรักษาให้
คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตในท้องถิ่นของตน การ
ประสานงานเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

       5) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี  มาใช้ในการจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาจัดการวางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีการประหยัดพลังงาน
มากขึ้น การค้นคว้าวิจัยวิธีการจัดการ การปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

เป็นต้น  

6) การก าหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องยึดถือและน าไปปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้ังทางตรงและทางอ้อม 

  7) การให้การศึกษาแก่คนทุกระดับชั้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานของรัฐบาล องค์กรเอกชน 
สมาคม ชมรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่วนที่ส าคัญเป็นอย่างมากคือประชาชน การช่วยให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญและมีความรู้ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดตาม
หลักการอนุรักษ์ รวมทั้งรู้จักวิธีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเพ่ือป้องกันการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม จะ
เป็นหนทางหนึ่งในการป้องกันการเกิดมลพิษได้ โดยเริ่มจากการให้การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่ง
สามารถให้ได้กับทุกระดับชั้น ทุกเพศทุกวัย สามารถปลูกฝังได้ทั้งจากครอบครัวและสถาบันการศึกษา
ตั้งแต่ในระดับโรงเรียน ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งการให้การศึกษานั้นจะส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดี และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และป้องกันการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมได้ ดังเช่น จาก
งานวิจัยของชมพูนุท สงกลาง (2555 : 79 - 86) ได้ศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมในการ
จัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดี – สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พบว่า 
ในโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนในวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งในวิชานี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะมูลฝอยด้วย ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับสูง และ
ในโรงเรียนยังมีกิจกรรมนอกห้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมคือ ทุกเช้าทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมให้เก็บ
ขยะมูลฝอยบริเวณโรงเรียน และมีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง ถือเป็นการสร้างจิตส านึกให้นักเรียนอีกด้วย นักเรียนจึงได้รับความรู้และแนวปฏิบัติที่
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ถูกต้องในการจัดการขยะมูลฝอย ส่งผลให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการจัดการขยะมูลฝอยด้วย
เช่นกัน ในขณะเดียวกันหากมีความรู้ที่ไม่ถูกต้อง ก็จะส่งผลต่อเนื่องถึงพฤติกรรมด้วย เช่น จากการ
วิจัยนักเรียนยังขาดความรู้ในเรื่องการก าจัดขยะทั่วไป ควรก าจัดด้วยวิธีการฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 
และเมื่อมีเศษใบไม้แห้งไม่ควรก าจัดโดยกวาดรวมกันไว้ให้เป็นกองแล้วเผา ดังนั้นจึงพบว่านักเรียนมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในเรื่องการก าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี จากผลการวิจัยที่ได้กล่าวมาจะเห็นว่าการให้
การศึกษาโดยให้ความรู้ที่ถูกต้องจะน าไปสู่พฤติกรรมที่ถูกต้องในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็น
หนทางหนึ่งในการป้องกันการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมได้ 
  8) การโฆษณาทางสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อมวลชนอ่ืนๆ 

โดยการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรประเภทต่างๆ  เพ่ือให้ประชาชนได้
ทราบหรือกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ 

การแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงแนวทางบริหารจัดการ
ปัญหามลพิษนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ตลอดจนองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแก้ไขปัญหา สร้างแนวคิดและปลุกจิตส านึกของทุกคนให้มี
ความเข้าใจถึงความส าคัญของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นตอ่ตนเองและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก มลพิษสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นในประเทศส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งยังส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมโลกอีกด้วย มีหลายประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างมลพิษสิ่งแวดล้อมโลกเนื่องจากเป็น
ประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีประชากรจ านวนมาก มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจสูง จึง
ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมากมาย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน 
อินเดีย เป็นต้น ประเทศต่างๆ เหล่านี้ได้มีมาตรการ แผนการในการป้องกันแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อมไว้ 
ดังเช่น สหภาพยุโรปยึดหลักการการก าจัดขยะและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการจัดการขยะ
มูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด ใช้หลักการผู้สร้างมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายค่าบ าบัดหรือจัดการมลพิษ เช่น 
ผู้สร้างขยะมูลฝอยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งและจัดการขยะมูลฝอยของตน โดยเฉพาะขยะ
อันตราย และสนับสนุนการน ากลับมาใช้ใหม่ ส่วนในอินเดียให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ ทะเลสาบ แม่น้ า และสัตว์ป่า โดย เริ่มมีการออก
กฎหมายที่ส าคัญเพ่ือก ากับดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กฎหมายป้องกันและ
ควบคุมมลพิษทางน้ า ในปี 1974 ก าหนดค่ามาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 
กฎหมายป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ ในปี 1981 ใช้ควบคุมและลดมลพิษทางอากาศ และ
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กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ในปี 1986 โดยรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน
และแก้ไขคุณภาพสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษจากแหล่งก าเนิด ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและการปล่อยสารมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม ส่วนในประเทศจีนได้ด าเนินการหลายแนวทางใน
การป้องกันและแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จีนมีการลงทุนในเรื่องของพลังงานทดแทนมากขึ้นจาก
เดิมร้อยละ 18 ในปี 2007 ใช้เงินลงทุน 15.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จีนสามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศโดยลดลงได้ถึงร้อยละ 6.61 และ 8.95 

ในปี 2008 เมื่อเทียบกับปี 2005 นอกจากนี้ประเทศจีนยังให้ความส าคัญกับการลดการใช้พลังงาน
ส ารองในประเทศเพ่ือการใช้อย่างยั่งยืนในอนาคต (Berthouex, P.M., & Brown, L.C. 2014 : 190 - 

192) ส่วนในสหรัฐอเมริกามีแนวทางในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมหลายด้าน มีแผนปฏิบัติการใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการน ากลับมาใช้ใหม่ สนับสนุนการก าจัดขยะมูลฝอยด้วย
เทคโนโลยีที่ท าให้ไม่เกิดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมและผลิตพลังงานจากระบบการก าจัดขยะ      
มูลฝอย มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบเตาเผาขยะมูลฝอย สนับสนุนการผลิตพลังงานจาก
เทคโนโลยีเตาเผาขยะ เทคโนโลยีผลิตก๊าชชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ เป็นต้น (Berthouex, P.M., & 

Brown, L.C. 2014 : 227 - 228)  

 

1.10 บทสรุป 

 การได้เรียนรู้เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม ท าให้ทราบว่าการที่จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ท าให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น ส่งผลท าให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลายและเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมตามมาทั้งมลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางน้ า มลพิษทางดิน มลพิษทางเสียง มลพิษทางอาหาร รวมถึงมลพิษทางขยะมูลฝอย ส่งผล
กระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ รวมถึงระบบนิเวศอีกด้วย ดังนั้นการได้เรียนรู้
ถึงปัญหา สาเหตุของการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้น และแนวทางป้องกันแก้ไขเรื่อง
มลพิษสิ่งแวดล้อมซึ่งมีทั้งแนวทางโดยทางตรงและแนวทางโดยทางอ้อมหรือทางสังคม ซึ่งหากเรา
สามารถปฏิบัติได้ ก็จะมีส่วนช่วยให้เราได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษ ส่งผลให้เรามีสุขภาพ
อนามัยที่ด ีและจะไม่กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึนไปกว่านี้อีก 
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ค าถามทบทวน 

 

1. มลพิษสิ่งแวดล้อมหมายความว่าอย่างไร 

2. จงอธิบายสมบัติของสารมลพิษสิ่งแวดล้อม 

3. สารมลพิษสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง จงยกตัวอย่างสารมลพิษแต่ละ
ประเภท 

4. จงยกตัวอย่างมลพิษท่ีเกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดต่างๆ มาพอสังเขป 

5. จงอธิบายหน่วยความเข้มข้นของสารมลพิษต่อไปนี้ ได้แก่ ppm pphm ppb ppt 

6. จงยกตัวอย่างแหล่งก าเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมประเภทอยู่กับที่หรือรู้จุดปล่อยแน่นอน    
(Point source/Stationary source) 

7. จงยกตัวอย่างแหล่งก าเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมประเภทแพร่กระจาย (Diffuse source) 

8. จงบอกสาเหตุส าคัญของการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

9. จงอธิบายผลกระทบจากการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ 
10. จงอธิบายผลกระทบจากการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศ 

11. จงอธิบายผลกระทบจากการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมต่อเศรษฐกิจและทรัพย์สิน 

12. จงยกตัวอย่างวิธีการบ าบัดสารมลพิษที่จุดก าเนิด (Source treatment) 

13. จงอธิบายการควบคุมมลพิษโดยการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น (Waste minimization) 

พร้อมทั้งยกตัวอย่าง 
14. การลดของเสียที่แหล่งก าเนิดมีเทคนิคและวิธีการอย่างไรบ้าง 
15. แนวทางการป้องกันแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อมโดยทางตรงหมายถึงอะไร มีวิธีการใดบ้าง       

จงยกตัวอย่าง 
16. จงยกตัวอย่างแนวทางการป้องกันแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม  
17. การน ากลับมาใช้ใหม่สามารถป้องกันแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 

18. การประดิษฐ์ของเทียมขึ้นมาใช้สามารถป้องกันแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 

19. จงยกตัวอย่างการใช้สิ่งอ่ืนทดแทนซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกันแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อม 

20. การใช้มาตรการทางกฎหมายมีผลอย่างไรในการป้องกันแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 2 

มลพิษทางน ้า  
    

 น ้ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส้ำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่ำงมำก มนุษย์ใช้น ้ำในกำรอุปโภค
บริโภค ใช้ในกำรเกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำรท้ำประมง กำรชลประทำน กำรคมนำคม เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นแหล่งสร้ำงอำรยธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมให้กับมนุษย์ จำกกิจกรรมของมนุษย์
ก่อให้เกิดของเสียและน ้ำเสีย จึงต้องมีแหล่งรองรับน ้ำเสียคือที่รกร้ำงและแหล่งน ้ำต่ำงๆ เพ่ือรองรับ
กำรระบำยน ้ำเสียจำกชุมชนและโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งอำจก่อให้เกิดมลพิษทำงน ้ำขึ นได้ จนส่งผล
ต่อระบบนิเวศในแหล่งน ้ำ กำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ กำรด้ำรงชีวิตของพืชและสัตว์ในน ้ำ ปัจจุบัน
พบว่ำคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำต่ำงๆ ทั งน ้ำผิวดิน น ้ำใต้ดิน และน ้ำทะเล ก้ำลังประสบปัญหำควำมเสื่อม
โทรม คุณภำพของน ้ำหลำยแห่งอยู่ในระดับต่้ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนของน ้ำ นับวันยิ่งเป็นปัญหำและทวี
ควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ น โดยเฉพำะบริเวณท่ีมีควำมหนำแน่นของประชำกรสูง รวมทั งบริเวณที่มีกำรท้ำ
กำรเกษตรและมีโรงงำนอุตสำหกรรม จะก่อให้เกิดกำรปนเปื้อนของสำรมลพิษต่ำงๆ ในแหล่งน ้ำที่เกิด
จำกกำรปล่อยน ้ำเสียจำกแหล่งก้ำเนิดมลพิษเหล่ำนี  จึงจ้ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรควบคุมป้องกัน
คุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำต่ำงๆ เพ่ืออนุรักษแ์หล่งน ้ำให้มีคุณภำพท่ีดีและปรำศจำกมลพิษ 

 

2.1 น ้าบนผิวโลก 

 2.1.1 ปริมาณน ้าบนผิวโลก 

        น ้ำมีสูตรทำงเคมีคือ H2O ประกอบด้วย ไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 

อะตอม พื นผิวโลก 2 ใน 3 ปกคลุมด้วยน ้ำแต่เป็นน ้ำเค็มจำกทะเลและมหำสมุทรเกือบทั งหมด โดย
โลกของเรำมีน ้ำเป็นองค์ประกอบถึงร้อยละ 70 ของพื นที่ทั งหมด มีส่วนที่เป็นพื นดินเพียงร้อยละ 30 

หรือประมำณ 148 ล้ำนตำรำงกิโลเมตร และเมื่อพิจำรณำในเชิงปริมำณพบว่ำน ้ำทั ง 3  สถำนะมี
ทั งสิ นรำว 1,385 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ในจ้ำนวนนี ร้อยละ 97.3 หรือประมำณ 1,348 ล้ำนลูกบำศก์
เมตรเป็นน ้ำเค็มในทะเลและมหำสมุทร โดยมีน ้ำจืดซึ่งรวมไอน ้ำในบรรยำกำศเพียงร้อยละ 2.7 หรือ
ประมำณ 37 ล้ำนลูกบำศก์เมตรเท่ำนั น ซึ่งแยกเป็นน ้ำแข็งขั วโลกร้อยละ 76.5 หรือรำว 28.2 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร น ้ำใต้ดินหรือน ้ำบำดำลร้อยละ 22.9 หรือประมำณ 8.4 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และน ้ำ  
ผิวดินร้อยละ 0.6 หรือประมำณ 0.4 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (กรมวิชำกำรเกษตร, 2556) ปริมำณน ้ำจืด
และน ้ำเค็มในโลกโดยประมำณแสดงดังภำพที 2.1 
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ภาพที 2.1 ปริมำณน ้ำจืดและน ้ำเค็มในโลก 
 

จำกภำพจะเห็นได้ว่ำน ้ำจืดและไอน ้ำรวมกันมีประมำณร้อยละ 3 ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้วจำก
ที่กล่ำวมำน ้ำจืดบำงส่วนอยู่ในรูปน ้ำแข็งที่ไม่สำมำรถน้ำมำใช้ประโยชน์ได้ ส่วนน ้ำจืดที่สำมำรถ
น้ำมำใช้ประโยชน์ในกำรด้ำรงชีวิตของมนุษย์มีไม่ถึงร้อยละ 1  ดังนั นถ้ำหำกสมมติว่ำน ้ำในโลกทั งหมด
เท่ำกับ 100 ลิตร จะมีน ้ำทะเล 97 ลิตร น ้ำแข็งเกือบ 3 ลิตร ส่วนน ้ำจืดที่เรำสำมำรถใช้บริโภคอุปโภค
ได้มีเพียง 3 มิลลิลิตร ดังภำพที่ 2.2  น ้ำจึงเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ ขำดแคลนง่ำย และควรอนุรักษ์ไว้
เป็นอย่ำงยิ่ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2   เปรียบเทียบแหล่งน ้ำบนโลก 

ที่มำ : ศูนย์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์โลกและดำรำศำสตร์, 2555 

 

น ้า   ม
   

น ้ำจืด
และไอน ้ำ
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แม้ว่ำปริมำณน ้ำส่วนใหญ่จะอยู่ในทะเลและมหำสมุทร แต่น ้ำก็มีอยู่ในทุกหนแห่งของโลก ไม่
ว่ำจะเป็นแม่น ้ำ ล้ำคลอง น ้ำใต้ดิน น ้ำในบรรยำกำศ รวมทั งเมฆหมอกและหยำดน ้ำฟ้ำ ดังข้อมูลใน
ตำรำงที่ 2.1  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกต้องกำรน ้ำในกำรด้ำรงชีวิต ทั งสิ่งมีชีวิตในน ้ำหรือบนบก 
มหำสมุทรอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตนำนำชนิด ส่วนบนบกสิ่งมีชีวิตมีแนวโน้มว่ำจะรวมกลุ่มกันอยู่ในบริเวณ
ที่มีน ้ำหรือควำมชุ่มชื นเพ่ือเป็นแหล่งอำหำรและด้ำรงชีวิต ในมหำสมุทรแหล่งน ้ำทั่วโลกเชื่อมต่อถึงกัน 
เป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์แตกต่ำงกันออกไป มีอยู่ทั งในเขตหนำวเย็ น เช่น ขั วโลก 
รวมทั งเขตอำกำศอบอุ่นและเขตร้อน มหำสมุทรแตกต่ำงจำกแหล่งน ้ำอ่ืนๆ หลำยอย่ำง เช่น เป็น
น ้ำเค็ม และควำมลึกของมหำสมุทรมำกกว่ำแหล่งน ้ำใดๆ ในโลก ส่วนน ้ำจืดนอกจำกพืชและสัตว์น ้ำ
ต้องกำรน ้ำจืดเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยและด้ำรงชีวิตแล้ว พืชและสัตว์ส่วนใหญ่ที่อำศัยอยู่บนบกก็ต้องกำร
น ้ำจืดในกำรด้ำรงชีวิตด้วยเช่นกัน เนื่องจำกน ้ำในโลกมีเพียงร้อยละ 3 เท่ำนั นที่เป็นน ้ำจืด ส่วนใหญ่
เป็นน ้ำแข็งที่ขั วโลก (ร้อยแก้ว สิริอำชำ, 2554 : 34 - 35) แต่ประชำกรโลกยังคงมีปริมำณมำกขึ น 
ดังนั นจึงเป็นเรื่องท่ีส้ำคัญอย่ำงมำกที่ทุกคนต้องช่วยกันในกำรอนุรักษ์น ้ำจืดที่มีอยู่ในปริมำณน้อยและ
ลดกำรสร้ำงมลพิษทำงน ้ำให้เกิดขึ นน้อยที่สุด เพ่ือที่จะได้มีน ้ำจืดไว้เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของพืชและ
สัตว์น ้ำ รวมทั งมีน ้ำจืดไว้ใช้อย่ำงยั่งยืนต่อไปในอนำคต  

  
ตารางท่ี 2.1  ปริมำณน ้ำในแหล่งน ้ำต่ำงๆ ในโลก 

 

แหลง่น ้า ปริมาณน ้า (ร้อยละ) 
มหำสมุทร 97.2 

ธำรน ้ำแข็ง 2.15 

น ้ำใต้ดิน 0.62 

ทะเลสำบน ้ำจืด 0.009 

ทะเลสำบน ้ำเค็ม 0.008 

ควำมชื นของดิน 0.005 

แม่น ้ำ ล้ำธำร 0.00001 

บรรยำกำศ 0.001 

 

ที่มำ : ศูนย์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์โลกและดำรำศำสตร์, 2555 
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 2.1.2 แหล่งน ้าในประ ทศไทย 

        แหล่งน ้ำในประเทศไทยมีที่มำทั งจำกธรรมชำติและจำกมนุษย์สร้ำงขึ น น ้ำมี
ควำมส้ำคัญต่อกำรด้ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั งพืช สัตว์ และมนุษย์ มนุษย์เรำใช้น ้ำเพ่ือกำรอุปโภค
บริโภคหลำยกิจกรรม โดยน ้ำฝนจัดว่ำเป็นแหล่งก้ำเนิดหลักของน ้ำที่มีอยู่ในประเทศไทย เมื่อน ้ำฝนตก
ลงมำจะไหลลงสู่แม่น ้ำ ล้ำคลอง ห้วย บึง หรืออ่ำงเก็บน ้ำในที่นี จะเรียกว่ำน ้ำผิวพื นหรือน ้ำท่ำ และเมื่อ
ซึมลงสู่ใต้ดินจะเรียกว่ำน ้ำใต้ดิน เมื่อฝนตกลงสู่พื นดินน ้ำบำงส่วนจะค้ำงอยู่ตำมใบและล้ำต้นของพืช 
บำงส่วนจะขังอยู่ตำมแอ่งน ้ำหรือที่ลุ่ม น ้ำเหล่ำนี จะกลับคืนสู่บรรยำกำศโดยกำรระเหยจำกแหล่งน ้ำ
หรือกำรคำยน ้ำของพืช แหล่งน ้ำโดยทั่วไปมี 3 แหล่งใหญ่ ได้แก่ น ้ำฝน น ้ำผิวพื นหรือน ้ำท่ำ และน ้ำ 
ใต้ดิน ดังรำยละเอียดต่อไปนี  
     1) น ้าฝน (Rain water) น ้ำฝนเป็นแหล่งน ้ำที่ส้ำคัญของประเทศไทย ฤดูฝนของไทย
จะมีระยะเวลำประมำณ 5 - 6 เดือน ภำคใต้เป็นภำคที่ได้รับปริมำณน ้ำฝนมำกที่สุด ภำคที่ได้รับฝน
น้อยที่สุดคือภำคตะวันตก ในช่วงปี พ.ศ. 2556 ปริมำณฝนเฉลี่ยทั งปีของประเทศไทยในปีนี เท่ำกับ 
1,764.4 มิลลิเมตร หรือสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยร้อยละ 11  และสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำคือปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมี
ปริมำณฝน 1,681.7 มิลลิเมตร สูงกว่ำค่ำปกติประมำณร้อยละ 6  โดยทั่วทุกภำคมีปริมำณฝนสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ย โดยเฉพำะภำคตะวันออกและภำคใต้ แต่หำกพิจำรณำเฉพำะพื นที่ภำคเหนือ พบว่ำมีปริมำณ
ฝนน้อยต่อเนื่องตั งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยเฉพำะบริเวณพื นที่รับน ้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ท้ำ
ให้ในปี พ.ศ. 2556 เขื่อนทั งสองมีปริมำณน ้ำไหลลงอ่ำงสะสมน้อยที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งน้อยกว่ำปี 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2553 ที่ประเทศไทยเกิดภัยแล้งรุนแรง และส่งผลให้ปริมำณน ้ำต้นทุนของปี 
2557 ค่อนข้ำงน้อย อีกทั งช่วงต้นปี 2557 ฝนยังคงตกน้อยต่อเนื่องท้ำให้สถำนกำรณ์น ้ำในเขื่อนตกอยู่
ในภำวะเสี่ยงต่อกำรขำดแคลนน ้ำ (กรมอุตุนิยมวิทยำ, 2557 : 6) แต่พบว่ำในช่วงเวลำดังกล่ำว
เกษตรกรมีกำรเพำะปลูกพืชเกินจำกแผนที่กรมชลประทำนวำงไว้ค่อนข้ำงมำก ปริมำณน ้ำที่ระบำย
จำกเขื่อนจึงถูกสูบออกจำกล้ำน ้ำเพ่ือน้ำไปใช้ในกำรเกษตรเป็นส่วนใหญ่  ส่งผลให้มีปริมำณน ้ำไม่
เพียงพอเพ่ือใช้ในกำรผลักดันน ้ำเค็ม ซึ่งปี พ.ศ. 2557 เกิดสถำนกำรณ์น ้ำเค็มรุกล ้ำล้ำน ้ำตั งแต่ช่วง
ปลำยเดือนมกรำคม ซึ่งเป็นกำรรุกล ้ำที่เร็วกว่ำปกติมำก โดยปกติแล้วน ้ำเค็มจะรุกล ้ำช่วงเดือน
พฤษภำคมของทุกปี รวมทั งควำมเค็มเกินค่ำมำตรฐำนค่อนข้ำงมำกโดยเฉพำะแม่น ้ำเจ้ำพระยำและ
แม่น ้ำบำงปะกง ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงกำรใช้น ้ำด้ำนกำรเกษตรรวมทั งกำรผลิตน ้ำประปำเพ่ือ
อุปโภคบริโภค  

  ส่วนปริมำณน ้ำฝนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับฝนอย่ำงเด่นชัด 2 ทำงด้วยกัน
คือ ฝนจำกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ได้รับน้อยและไม่สม่้ำเสมอเพรำะมีทิวเขำเพชรบูรณ์ ดงพญำเย็น 

สันก้ำแพง และพนมดงรักกั นฝนเอำไว้ พื นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนมำกจึงเป็นด้ำนปลำยลม
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และฝนจำกพำยุดีเปรสชันที่เคลื่อนที่เข้ำมำในทิศทำงตะวันออก ไปทำง
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ตะวันตกปีละ 3 - 4 ลูก ท้ำให้ได้รับฝนเพ่ิมขึ น ซึ่งจังหวัดทำงด้ำนตะวันออกก็จะได้รับฝนมำกกว่ำ
จังหวัดทำงด้ำนตะวันตก จังหวัดที่มีปริมำณฝนมำกที่สุดของภำคคือจังหวัดนครพนม  จังหวัดที่มี
ปริมำณฝนน้อยที่สุดคือจังหวัดนครรำชสีมำ (ส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 9, ส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อม
ภำคท่ี 10, ส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 11, และส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 12, 2556 : 3 – 7) 

      2) น ้าผิวพื นหรือน ้าท่า หรือเรียกว่ำ น ้าผิวดิน (Surface water) ได้แก่ น ้ำที่ขังหรือ
ที่ไหลอยู่ตำมผิวพื นดิน เช่น น ้ำในแม่น ้ำ ล้ำคลอง หนอง บึง ห้วย ล้ำธำร และอ่ำงเก็บน ้ำ ปริมำณของ
น ้ำผิวพื นจะมีควำมสัมพันธ์กับปริมำณน ้ำฝน เพรำะน ้ำฝนที่ตกลงมำบำงส่วนจะซึมลงใต้ดิน บำงส่วน
จะไหลไปตำมผิวพื นลงสู่แม่น ้ำล้ำธำรหรือขังอยู่ตำมแอ่ง ตำมที่ลุ่มต่ำงๆ บำงส่วนจะระเหยกลับสู่
บรรยำกำศ ในช่วงฤดูฝนจะพบว่ำแหล่งน ้ำผิวพื นทั่วๆ ไป จะมีระดับน ้ำสูงกว่ำในช่วงฤดูหนำวหรือฤดู
ร้อน แหล่งน ้ำผิวพื นหรือน ้ำท่ำนั น มีทั งแหล่งน ้ำธรรมชำติและแหล่งน ้ำที่มนุษย์สร้ำงขึ น ดังนี  
            2.1) แหล่งน ้าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น ้ำ ล้ำธำร ห้วย หนอง บึง กว๊ำน เป็นต้น 
ประเทศไทยมีแหล่งน ้ำหลักจ้ำนวน 52 แหล่งน ้ำ แบ่งเป็นแม่น ้ำสำยหลัก 48 แม่น ้ำ และแหล่งน ้ำนิ่ง 4 

แหล่ง จำกกำรตรวจวัดคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำผิวดินปี 2557 พบว่ำ มีแหล่งน ้ำที่มีคุณภำพน ้ำอยู่ใน
เกณฑ์ดีร้อยละ 29 พอใช้ร้อยละ 49 และเสื่อมโทรมร้อยละ 22 และจำกกำรตรวจวัดคุณภำพน ้ำ    
ไม่พบค่ำสำรฆ่ำศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มคลอรีน (Organochlorine pesticides) ในทุกภำค เมื่อพิจำรณำ
คุณภำพน ้ำเปรียบเทียบเป็นรำยภำคพบว่ำ คุณภำพน ้ำของแหล่งน ้ำในภำคใต้มีคุณภำพน ้ำดีกว่ำภำค
อ่ืนๆ รองลงมำคือภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และภำคตะวันออก ขณะที่ภำคกลำงมีคุณภำพ
น ้ำเสื่อมโทรมมำกกว่ำภำคอ่ืนๆ โดยกรุงเทพมหำนครเป็นพื นที่ที่มีคุณภำพน ้ำเสื่อมโทรมมำกที่สุด 

และจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีคุณภำพน ้ำดีที่สุด ทั งนี คุณภำพน ้ำในปี 2557 ยังไม่บรรลุเป้ำหมำยที่
ก้ำหนดในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ที่ก้ำหนดไว้ว่ำ
คุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำหลักและแม่น ้ำสำยส้ำคัญให้อยู่ในเกณฑ์ตั งแต่พอใช้ขึ นไปไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำคุณภำพน ้ำในภำพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง จำกกำร
วิเครำะห์สำเหตุส้ำคัญของปัญหำคุณภำพน ้ำเสื่อมโทรมมำจำกกำรระบำยน ้ำเสียจำกชุมชน  กำรชะ
หน้ำดินที่มีปุ๋ยตกค้ำงจำกกำรเกษตร และกำรปศุสัตว์ คุณภำพน ้ำผิวดินในแต่ละภำคของประเทศไทย
มีรำยละเอียดดังนี  (กรมควบคุมมลพิษ, 2558 : 2-1) 

      2.1.1) ภำคเหนือ คุณภำพน ้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงดี พบกำรปนเปื้อนของ
โลหะหนักเล็กน้อย ได้แก่ ทองแดง แมงกำนีส ตะกั่ว และแคดเมียม จำกกำรประเมินปัญหำคุณภำพ
น ้ำพบว่ำสำเหตุที่ส้ำคัญ คือ กำรปนเปื้อนจำกสิ่งปฏิกูลโดยส่วนใหญ่มำจำกชุมชนและพื นที่ปศุสัตว์ 
        2.1.2) ภำคกลำง คุณภำพน ้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงดี พบกำรปนเปื้อนของ
ไนเตรท-ไนโตรเจน และสังกะสี แต่พบในปริมำณที่น้อยมำก จำกกำรประเมินปัญหำคุณภำพน ้ำพบว่ำ
สำเหตุที่ส้ำคัญคือ กำรปนเปื้อนจำกสิ่งปฏิกูลจำกชุมชนและพื นที่ปศุสัตว์ ทั งนี ส้ำหรับแม่น ้ำเจ้ำพระยำ
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ตอนล่ำงคือจังหวัดสมุทรปรำกำรและแม่น ้ำท่ำจีนตอนล่ำงคือจังหวัดสมุทรสำคร  สำเหตุส้ำคัญของ
ปัญหำคุณภำพน ้ำเกิดจำกกำรระบำยน ้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 

      2.1.3) ภำคตะวันออก คุณภำพน ้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงดี มีกำรตรวจพบ
กำรปนเปื้อนสำรหนูบำงจุดตรวจวัด จำกกำรประเมินปัญหำคุณภำพน ้ำพบว่ำสำเหตุที่ส้ำคัญคือกำร
ปนเปื้อนจำกสิ่งปฏิกูล โดยมำจำกชุมชนเกษตรกรรม ทั งนี ส้ำหรับแม่น ้ำระยอง พื นที่จังหวัดระยอง 
สำเหตุหลักของปัญหำคุณภำพน ้ำเกิดจำกน ้ำเสียโรงงำนอุตสำหกรรม 

      2.1.4) ภำคใต้ คุณภำพน ้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี พบกำรปนเปื้อนของโลหะ
หนักเล็กน้อย ได้แก่ โครเมียมชนิดเฮ็กซำวำเล้นท์ (Hexavalent chromium) และสำรหนู รวมทั งพบ
ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนบำงจุดตรวจวัด จำกกำรประเมินปัญหำคุณภำพน ้ำพบว่ำ
สำเหตุที่ส้ำคัญคือกำรปนเปื้อน จำกสิ่งปฏิกูลจำกชุมชน  

2.1.5) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณภำพน ้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงดี มี
กำรตรวจพบกำรปนเปื้อนปรอทบำงพื นที่และบำงจุดตรวจวัด ได้แก่ บำงจุดตรวจวัดในแม่น ้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น และหนองหำร จังหวัดสกลนคร จำกกำรประเมินปัญหำคุณภำพน ้ำพบว่ำสำเหตุที่
ส้ำคัญคือ กำรชะหน้ำดินจำกพื นที่เกษตรกรรม และกำรเลี ยงปลำกระชังในแหล่งน ้ำ 
 แหล่งน ้ำผิวพื นหรือแหล่งน ้ำผิวดินตำมธรรมชำติที่ส้ำคัญในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไป
ในทุกภำค ได้แก่ แม่น ้ำปิง วัง ยม น่ำน แควน้อย แควใหญ่ แม่กลอง ท่ำจีน เจ้ำพระยำ เพชรบุรี     
ป่ำสัก สะแกกรัง ลพบุรี โขง ชี มูล บำงปะกง ปรำจีนบุรี ตำปี ล้ำตะคอง ล้ำปำว กว๊ำนพะเยำ 
ทะเลสำบสงขลำ บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ หนองหำรจังหวัดสกลนคร ทะเลบัวแดงจังหวัด
อุดรธำนี (แสดงดังภำพที่ 2.3) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ทะเลบัวแดงในจังหวัดอุดรธำนี 
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     2.2) แหล่งน ้าที่มนุษย์สร้างขึ น แหล่งน ้ำที่มนุษย์สร้ำงขึ น ได้แก่ อ่ำงเก็บน ้ำต่ำงๆ 
ทั งขนำดเล็กและขนำดใหญ่ รวมทั งคลองชลประทำน คูคลองส่งน ้ำขนำดต่ำงๆ ตัวอย่ำงของแหล่งเก็บ
น ้ำที่มนุษย์สร้ำงขึ น เขื่อนภูมิพลจังหวัดตำก เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัด
ขอนแก่น เขือ่นน ้ำอูนจังหวัดสกลนคร เป็นต้น ตัวอย่ำงแหล่งน ้ำที่มนุษย์สร้ำงขึ นแสดงดังภำพที่ 2.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 เขื่อนภูมิพลจังหวัดตำก 

ที่มำ : http://www.pornpitaktour.com/_m/index.php, 2556 

 

      3) น ้าใต้ดิน (Underground water) หมำยถึง น ้ำที่แทรกอยู่ในช่องว่ำงระหว่ำงเนื อดิน 
หรือเนื อหินชนิดต่ำงๆ ซึ่งมีบริเวณอยู่ตั งแต่ระดับผิวดินลงไป โดยแบ่งออกเป็นน ้ำในดิน (Soil water) 

ได้แก่ น ้ำที่แทรกอยู่ในช่องว่ำงของเนื อดิน อีกประเภทหนึ่งได้แก่ น ้ำใต้ดิน (Underground water) 

เป็นน ้ำที่อยู่ในระดับลึกอำจแทรกอยู่ในชั นทรำยละเอียดถึงหยำบหรือชั นกรวด ปิดกั นด้วยหินเนื อแน่น 
ไม่ซึมน ้ำ หรือขังอยู่ในรอยแตก รอยร้ำวหรือโพรงหินเนื อแน่นไม่ซึมน ้ำ แหล่งน ้ำใต้ดินที่ส้ำคัญของ
ประเทศไทยส่วนมำกมักอยู่ในเขตที่รำบลุ่มน ้ำทั่วๆ ไป เช่น ที่รำบลุ่มน ้ำภำคกลำงตอนล่ำง ได้แก่ 
บริเวณกรุงเทพมหำนครและจังหวัดใกล้เคียงโดยรอบ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน ้ำบำดำลมำกที่สุดและใหญ่
ที่สุดของประเทศ คุณภำพน ้ำบำดำลภำคกลำงตอนล่ำงส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี พบปัญหำกำรรุกล ้ำ
ของน ้ำเค็มเข้ำสู่ชั นน ้ำบำดำล เช่น ชั นน ้ำพระประแดง นครหลวง และนนทบุรี ตำมแนวล้ำน ้ำแม่น ้ำ
เจ้ำพระยำและชำยฝั่งทะเล  อ่ำวไทย โดยเฉพำะพื นที่ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปรำกำร สมุทรสำคร 

และเขตบำงขุนเทียน แม้ระดับน ้ำบำดำลจะมีกำรคืนตัว แต่ยังคงพบกำรแพร่กระจำยของคลอไรด์หรือ
กำรรุกล ้ำของน ้ำเค็มเข้ำสู่แหล่งน ้ำจืด นอกจำกนี แหล่งน ้ำบำดำลยังอำจมีปริมำณมำกได้ในบริเวณแอ่ง
ของลุ่มน ้ำขนำดใหญ่ต่ำงๆ ในภำคเหนือ เช่น แอ่งแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่และล้ำพูน แอ่งแม่วัง จังหวัด
ล้ำปำง ในพื นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือแหล่งน ้ำบำดำลจะอยู่ในพื นที่จังหวัดขอนแก่น กำฬสินธุ์ 
บุรีรัมย์ สกลนคร และนครพนม เป็นต้น ในประเทศไทยปริมำณน ้ำบำดำลที่กักเก็บในแอ่งน ้ำบำดำล 

 

http://www.pornpitaktour.com/_m/index.php


40 

 

จ้ำนวนทั งหมด 27 แอ่ง น ้ำบำดำลในประเทศไทยมีปริมำณ 1,131,959.84 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และมี
ปริมำณน ้ำเพ่ิมเติมรำยปีประมำณ 102,809.83 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  

 ส้ำหรับคุณภำพน ้ำบำดำลในพื นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ คุณภำพน ้ำบำดำล
ในแหล่งน ้ำบำดำลในชั นหินร่วน คุณภำพน ้ำส่วนใหญ่มีคุณภำพน ้ำจืด ยกเว้นบำงพื นที่มีคุณภำพน ้ำ
กร่อย-เค็ม ไม่เหมำะส้ำหรับใช้เพ่ือกำรเกษตรและอุปโภคบริโภค มีปริมำณคลอไรด์มำกกว่ำ 600 

มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจำกบำงบริเวณมีควำมสัมพันธ์ต่อเนื่องกับชั นน ้ำเค็มที่รองรับอยู่ด้ำนล่ำง ได้แก่ 
พื นที่จังหวัดยโสธร อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ และยังพบปริมำณไนเตรทมีปริมำณ
เกินเกณฑ์มำตรฐำนน ้ำบำดำลเพ่ือกำรบริโภค ในพื นที่จังหวัดศรีสะเกษ ขอนแก่น กำฬสินธุ์ และ
มหำสำรคำม ส่วนคุณภำพน ้ำบำดำลในชั นหินแข็ง พบว่ำคุณน ้ำภำพน ้ำส่วนใหญ่มีคุณภำพน ้ำจืด 

ยกเว้นบำงพื นที่มีคุณภำพน ้ำกร่อย-เค็ม เนื่องจำกได้รับอิทธิพลจำกชั นหินเกลือที่แทรกตัวอยู่ หรืออยู่
ในบริเวณพื นที่ใกล้เคียงที่น ้ำเค็มสำมำรถไหลเข้ำไปแทรกตัวตำมแนวรอยแตกของชั นหิน  ได้แก่ พื นที่
จังหวัดอุดรธำนี ขอนแก่น บุรีรัมย์ มหำสำรคำม มหำชนะชัย ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ และ
นครรำชสีมำ และยังพบปริมำณไนเตรทมีปริมำณเกินเกณฑ์มำตรฐำนน ้ำบำดำลเพ่ือกำรบริโภค พบใน 

พื นที่จังหวัดสกลนคร ขอนแก่น และมหำสำรคำม (กรมควบคุมมลพิษ, 2558 : 2-18) 

 

2.2  วามส้า ัญของน ้า 
 น ้ำเป็นทรัพยำกรที่มีควำมส้ำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ บนโลกนี  หำกไม่มีน ้ำสิ่งมีชีวิต
บนโลกกไ็ม่สำมำรถด้ำรงชีวิตอยู่ได้ น ้ำจึงมีควำมจ้ำเป็นและควำมส้ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง ควำมส้ำคัญของ
น ้ำมีดังนี  

2.2.1  วามส้า ัญของทรัพยากรน ้าต่อมนุษย์  
                  1) เป็นส่วนประกอบที่มีมำกท่ีสุดในร่ำงกำย ซึ่งมีอยู่ 2 ใน 3 ของน ้ำหนักตัว ส่วนต่ำงๆ 
ในร่ำงกำยของมนุษย์ที่มีน ้ำเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ เลือด น ้ำเหลือง ตับ ไต เนื อ เป็นต้น โดยร่ำงกำย
มนุษย์มีน ้ำเป็นส่วนประกอบประมำณร้อยละ 70 ในเลือดมีน ้ำเป็นองค์ประกอบร้อยละ 92 ในสมองมี
น ้ำเป็นองค์ประกอบร้อยละ 85 ถ้ำพิจำรณำในแต่ละเซลล์จะมีน ้ำเป็นองค์ประกอบร้อยละ 60  

        2) ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่ำงกำยให้คงท่ี และช่วยให้กระบวนกำรทำงเคมีในร่ำงกำย
ด้ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรย่อยอำหำร ทั งประเภทคำร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ท้ำให้ได้
อำหำรที่มีโมเลกุลขนำดเล็กลงที่ร่ำงกำยสำมำรถดูดซึมไปใช้ได้  

        3) ช่วยในกำรล้ำเลียงสำรต่ำงๆ ในร่ำงกำย เช่น กำรล้ำเลียงอำหำร กำรไหลเวียนของ 
เลือด และยังช่วยขับของเสียออกจำกร่ำงกำย เช่น ปัสสำวะ เหงื่อ โดยปกติในวันหนึ่งๆ ร่ำงกำยจะ
เสียน ้ำไปโดยเฉลี่ยประมำณ 2.7 – 3.2 ลิตร ดังนั นร่ำงกำยจึงจ้ำเป็นต้องหำน ้ำมำทดแทนให้กับน ้ำที่
ร่ำงกำยเสียไป โดยกำรดื่มน ้ำโดยตรงหรือรับประทำนอำหำรที่มีน ้ำเป็นองค์ประกอบอำหำรแต่ละ
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ประเภทจะมีน ้ำเป็นองค์ประกอบไม่เท่ำกัน โดยเฉลี่ยอำหำรประเภทผักและผลไม้จะมีน ้ำเป็น
องค์ประกอบมำกกว่ำประเภทอื่นๆ  

        4)  นอกจำกน ้ำจะมีประโยชน์ต่อร่ำงกำยเรำโดยตรงแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อเรำในด้ำน
ต่ำงๆ อีก ได้แก่   

 4.1) ใช้ในด้ำนอุตสำหกรรมทุกประเภท โดยถูกใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนกำร
ผลิต เป็นตัวระบำยควำมร้อนจำกเครื่องจักรต่ำงๆ ตลอดจนใช้เป็นตัวท้ำควำมสะอำดวัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ ด้วย  

   4.2) ใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนน ้ำ เช่น เขื่อนภูมิพล จังหวัดตำก 
เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น 

                  4.3) ใช้ในกำรเกษตรกรรมทั งกำรเพำะปลูกและเลี ยงสัตว์ ใช้ในกำรท้ำกำรประมง 
เพ่ือน้ำสัตว์น ้ำมำเป็นอำหำรและน้ำไปขำยเพ่ิมรำยได้ให้กับครอบครัว 

   4.4) ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว ได้แก่ เขื่อน อ่ำงเก็บน ้ำ 
แม่น ้ำสำยต่ำงๆ เป็นต้น รวมทั งใช้เป็นเส้นทำงคมนำคมขนส่งทำงน ้ำ 

             4.5) ใช้ปรุงอำหำร ท้ำควำมสะอำด และซักผ้ำ 
    4.6) เป็นแหล่งสร้ำงอำรยธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี 
       ยกตัวอย่ำงแหล่งน ้ำที่มีควำมส้ำคัญในกำรด้ำรงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพำะคนใน

พื นที่นั นๆ เช่น หนองหำนจังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งน ้ำผิวดินที่มีควำมส้ำคัญต่อคนในพื นที่ทั งใช้ใน
กำรอุปโภคบริโภค ใช้ในกำรท้ำกำรเกษตร ใช้ในกำรท้ำประมง น้ำไปผลิตน ้ำประปำ เป็นที่อยู่อำศัย
ของสัตว์น ้ำหลำยชนิด เป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดประเพณีและควำมเชื่อต่ำงๆ 
ของคนในพื นที่ เช่น ประเพณีแข่งเรือยำวในวันออกพรรษำ ควำมเชื่อเรื่องพญำนำคซึ่งเชื่อว่ำมีอยู่ใน
หนองหำรสกลนคร แหล่งน ้ำหนองหำรจังหวัดสกลนคร แสดงดังภำพที่ 2.5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 หนองหำรจังหวัดสกลนคร 
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2.2.2  วามส้า ัญของทรัพยากรน ้าต่อพืช 

        1) น ้ำเป็นวัตถุดิบส้ำคัญต่อกำรสังเครำะห์แสงของพืช  

        2) น ้ำเป็นปัจจัยที่ส้ำคัญต่อกำรงอกของเมล็ดพืชเป็นอย่ำงมำก เพรำะน ้ำจะช่วยท้ำให้
เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนนุ่ม ต้นอ่อนสำมำรถแทงรำกงอกออกมำจำกเมล็ดได้ง่ำย  

        3) น ้ำเป็นตัวท้ำละลำยสำรอำหำรและเกลือแร่ต่ำงๆ ที่มีอยู่ในดิน เนื่องจำกน ้ำช่วยให้
รำกดูดซึมและล้ำเลียงไปยังส่วนต่ำงๆ ของพืช เช่น ล้ำต้น กิ่ง ก้ำน และใบ  

        4) ช่วยในกำรเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเนื อเยื่อที่ก้ำลังเจริญเติบโต ถ้ำ
ขำดน ้ำก็จะท้ำให้เซลล์ยืดตัวไม่เต็มที่ต้นจะแคระแกร็น และถ้ำขำดน ้ำหนักมำกๆ พืชจะเหี่ยวและเฉำ
ตำยไปในที่สุด แสดงดังภำพที่ 2.6 

        5) น ้ำเป็นส่วนประกอบที่ส้ำคัญของพืช โดยพบว่ำพืชบกจะมีน ้ำเป็นส่วนประกอบ
ประมำณร้อยละ 60 – 90 ส่วนพืชน ้ำจะมีน ้ำอยู่ประมำณร้อยละ 95 – 99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 2.6 พืชเหี่ยวเฉำจำกกำรขำดน ้ำ 
ที่มำ : http://www.suansavarose.com/ index.php?mo=3&art=185651, 2566 

 

2.2.3  วามส้า ัญของทรัพยากรน ้าต่อระบบนิ วศ 

         น ้ำมีควำมส้ำคัญในกำรรักษำสภำพภูมิอำกำศของโลก กำรเกิดวัฏจักรของน ้ำท้ำให้เกิด
กำรหมุนเวียนของน ้ำ ท้ำให้น ้ำเปลี่ยนสถำนะไปอยู่ในรูปของก๊ำซหรือไอน ้ำในอำกำศ ของแข็งในรูป
ของหิมะ และของเหลวในรูปของน ้ำทั่วไป น ้ำในสถำนะต่ำงๆ ตำมพื นที่ต่ำงๆ ท้ำให้เกิดควำมสมดุลใน
กำรรักษำสภำพภูมิอำกำศในเรื่อง ฤดูกำล และสภำพภูมิอำกำศ แต่ทั งนี ยังมีปัจจัยต่ำงๆ ที่สำมำรถท้ำ
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในวัฏจักรของน ้ำได้ เช่น ปริมำณน ้ำฝนลดลง ปริมำณน ้ำไหลบ่ำหน้ำดินมำกขึ น 

 

http://www.suansavarose.com/%20index.php?mo=3&art=185651
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หิมะละลำยมำกขึ น และระดับน ้ำทะเลสูงขึ น กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ นเป็นผลมำจำกกำรบุกรุก
ท้ำลำยป่ำ และจำกกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของมนุษย์ท้ำให้เกิดก๊ำซเรือนกระจกมำกขึ น ส่งผลต่อท้ำ
ให้อุณหภูมิที่พื นผิวโลกสูงขึ น เป็นผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของทิศทำงของลม และควำมชื นในอำกำศ 
เป็นต้น (อุดม เชยกีวงศ์, 2557 : 57) นอกจำกนี น ้ำยังมีควำมส้ำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ในแง่
ของเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของพืชและสัตว์น ้ำนำนำชนิด เป็นแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์น ้ำ  รวมถึงเป็นแหล่ง
รักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอีกด้วย เมื่อเกิดมลพิษทำงน ้ำในระบบนิเวศแหล่งน ้ำ แล้วมีสำรเคมี
หรือสำรมลพิษปนเปื้อนในแหล่งน ้ำ น ้ำมีส่วนส้ำคัญในกำรเจือจำงสำรมลพิษในน ้ำให้มีควำมเข้มข้น
น้อยลง ลดอันตรำยที่จะเกิดขึ นต่อสิ่งมีชีวิตในน ้ำ 
 

2.3  วามหมายของมลพิษทางน ้า 

พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 ให้ควำมหมำยของ “น ้ำทิ ง” ว่ำหมำยถึง น ้ำเสียที่เกิดจำก
กำรประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมที่ระบำยลงสู่แหล่งน ้ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และ
หมำยรวมถึงน ้ำเสียจำกกำรใช้น ้ำของคนงำนอีกด้วย 

พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ได้ให้ค้ำจ้ำกัด
ควำมหมำยของ “น ้ำเสีย” ไว้ว่ำคือ ของเสียที่อยู่ในสภำพเป็นของเหลว รวมทั งมลสำรที่อยู่ปะปนหรือ
ปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั น  

 ส่วนค้ำว่ำ มลพิษทางน ้า (Water pollution) หมำยถึง สภำวะที่น ้ำปนเปื้อนสำรมลพิษ ท้ำ
ให้คุณภำพของน ้ำเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมในทำงที่แย่ลงหรือคุณภำพเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศและกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน ้ำของมนุษย์ และท้ำให้เกิดอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตในน ้ำ 
 

2.4 แหล่งก้า นิดมลพิษทางน ้า 

แหล่งก้ำเนิดมลพิษทำงน ้ำมำจำกหลำยแหล่งทั งจำกชุมชน โรงงำนอุตสำหกรรม เกษตรกรรม 
และแหล่งอ่ืนๆ ดังภำพที่ 2.7 แหล่งก้ำเนิดมลพิษทำงน ้ำจะก่อให้เกิดสำรมลพิษที่ปนเปื้อนในน ้ำ
แตกต่ำงกันออกไป แต่ล้วนส่งผลกระทบต่อทั งสิ่งมีชีวิตในน ้ำ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม รวมทั ง
มนุษย์อีกด้วย แหล่งก้ำเนิดมลพิษทำงน ้ำที่ส้ำคัญมีดังนี  

2.4.1 แหล่งชุมชน น ้ำเสียจำกชุมชนเกิดจำกกำรใช้น ้ำในชีวิตประจ้ำวัน ได้แก่ น ้ำทิ งจำกน ้ำ
ซักผ้ำ ปรุงอำหำร กำรช้ำระร่ำงกำย อำคำรบ้ำนเรือน ตลำดสด ร้ำนอำหำร โรงพยำบำล เป็นต้น 
แหล่งชุมชนและบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัย นับเป็นบริเวณที่ก่อให้เกิดปัญหำน ้ำเสียเป็นอย่ำงมำกในปัจจุบัน 
โดยเฉพำะชุมชนที่ตั งอยู่ริมฝั่งน ้ำ มีโอกำสท้ำให้น ้ำเสียแพร่กระจำยลงสู่แหล่งน ้ำได้โดยตรง ผลที่
ติดตำมมำในระยะยำวก็คือ พบว่ำปริมำณออกซิเจนที่ละลำยลดต่้ำลงเป็นอย่ำงมำก สำรมลพิษที่
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ปนเปื้อนอยู่ในน ้ำเสียชุมชน เช่น สำรอินทรีย์ต่ำงๆ เชื อโรค ตะกอนดินทรำย ตะกั่ว ผงซักฟอก น ้ำมัน 
จำกยำนพำหนะ สำรพิษที่อออกมำจำกยำนพำหนะ เศษอำหำร และขยะมูลฝอยต่ำงๆ ลงสู่แหล่งน ้ำ  

2.4.2 โรงงานอุตสาหกรรม สำรปนเปื้อนในน ้ำทิ งจำกโรงงำนอุตสำหกรรมมีลักษณะ
แตกต่ำงกันตำมประเภทของโรงงำนอุตสำหกรรม ยกตัวอย่ำงเช่น  

            โรงงำนกระดำษ โรงงำนท้ำอำหำรกระป๋อง โรงงำนน ้ำตำล โรงงำนผลิตแป้งมัน
ส้ำปะหลัง โรงงำนผลิตเครื่องดื่ม จะปล่อยน ้ำทิ งที่มีสำรอินทรีย์จ้ำนวนมำก ท้ำให้ค่ำ BOD ของน ้ำทิ ง
โรงงำนประเภทนี มีค่ำสูงมำก คือมีค่ำ BOD ตั งแต่ 700 ถึง 70,000 มิลลิกรัม/ลิตร น ้ำมีโอกำสเกิดน ้ำ
เน่ำสูง 

         โรงงำนอุตสำหกรรมเคมี โรงงำนผลิตสำรก้ำจัดศัตรูพืช โรงงำนถลุงเหล็ก ชุบโลหะ
โรงงำนย้อมผ้ำ โรงงำนฟอกหนัง จะปล่อยน ้ำทิ งที่มีสำรพิษและโลหะหนักเจือปนอยู่มำก เป็นอันตรำย
ต่อสิ่งมีชีวิตในน ้ำ สำรโลหะหนักบำงชนิด เช่น สำรปรอท สำรแคดเมียม สำรตะกั่ว ยังสำมำรถสะสม
และถ่ำยทอดผ่ำนทำงห่วงโซ่อำหำรได้ด้วย   

         โรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์ โรงงำนถลุงเหล็ก อุตสำหกรรมน ้ำมันจะ
ปล่อยน ้ำทิ งที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60 องศำเซลเซียส อำจมีกัมมันตภำพรังสีและน ้ำมันปนเปื้อนได้ ในกำร
ท้ำอุตสำหกรรมเหมืองแร่มีน ้ำทิ งที่มีตะกอนดินทรำยมำก 

         น ้ำทิ งจำกโรงงำนอุตสำหกรรมโดยปกติแล้วจะปล่อยลงสู่แหล่งน ้ำทำงท่อระบำยน ้ำทิ ง 
และก่อนจะปล่อยลงสู่แหล่งน ้ำจะต้องมีกำรบ้ำบัดเสียก่อน ลักษณะของน ้ำทิ งจำกโรงงำนอุตสำหกรรม
จะมีค่ำตัวบ่งชี สมบัติของน ้ำเสียหลำยค่ำด้วยกัน เช่น ในน ้ำอำจมีค่ำ BOD สูงมำก มีค่ำควำมเป็นกรด
และด่ำงสูง มีสำรแขวนลอยมำก ดังนั นถ้ำน ้ำทิ งจำกโรงงำนอุตสำหกรรมไม่ได้รับกำรบ้ำบัดก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งน ้ำจะมีผลต่อคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำนั น แต่ถ้ำมีกำรควบคุมดูแลและปฏิบัติอย่ำงจริงจังก็ไม่
ยำกต่อกำรปอ้งกันมลพิษทำงน ้ำที่เกิดจำกโรงงำนอุตสำหกรรมได้ เวลำนี โรงงำนอุตสำหกรรมบำงแห่ง
มักลักลอบปล่อยน ้ำทิ งที่ผ่ำนกำรใช้จำกโรงงำน ซ่ึงเป็นน ้ำเสียที่ยังไม่ได้รับกำรขจัดควำมสกปรกตำม
มำตรฐำนน ้ำทิ ง ถ้ำปล่อยลงสู่แหล่งน ้ำทันทีโดยไม่มีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียก่อน จะมีผลท้ำให้น ้ำในแหล่งน ้ำ
นั นมีสภำพที่เน่ำเสียได้อย่ำงรุนแรงและรวดเร็ว ท้ำให้เกิดมลพิษทำงน ้ำขึ น 

  2.4.3  กษตรกรรม ได้แก่ สวน ไร่ นำ ฟำร์ม น ้ำที่ระบำยออกจำกบริเวณที่มีกำรเกษตรส่วน
ใหญ่จะมีสำรประกอบทำงเคมีที่ชะล้ำงมำจำกผิวดิน ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์และวัตถุที่มีพิษที่ใช้ใ น
กำรเกษตรกรรม ขบวนกำรเตรียมพื นที่เพำะปลูกอำจมีกำรไถพรวนดิน เศษพืชบำงส่วนอำจถูกพัดพำ
ไปโดยอิทธิพลของน ้ำและปัจจัยอ่ืนๆ ให้ตกลงสู่แหล่งน ้ำ และก่อให้เกิดตะกอน ส้ำหรับขบวนกำร
เพำะปลูกอำจต้องมีกำรใช้ปุ๋ยหรือสำรวัตถุมีพิษ เช่น ยำก้ำจัดศัตรูพืช เพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิตของพืชที่
ปลูก เพรำะฉะนั นสิ่งเหล่ำนี ย่อมมีโอกำสที่จะถูกพัดพำลงสู่แหล่งน ้ำได้ โดยขบวนกำรชะล้ำงของฝน
หรือน ้ำชลประทำน ส่วนขบวนกำรเก็บเกี่ยวก็อำจเริ่มต้นจำกมีบำงส่วนของพืชผล ถูกเคลื่อนย้ำยลงสู่
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แหล่งน ้ำโดยควำมตั งใจ เช่น กำรท้ำควำมสะอำดพืชผลในเบื องแรก กำรแช่ล้ำงเ พ่ือขจัดสิ่งที่ไม่
ต้องกำรบำงอย่ำงให้หลุดออกไปจำกพืชผล สำรพิษ รวมถึงสิ่งปฏิกูลต่ำงๆ จะหลุดลอยลงสู่แหล่งน ้ำได้ 
หรืออำจจะมีกำรทิ งเศษวัสดุเหลือใช้ลงสู่แหล่งน ้ำโดยตรง อีกประเด็นหนึ่งที่อำจเกิดขึ นได้ใน
ขบวนกำรผลิตโดยตรง เช่น กำรเพำะปลูกพืชน ้ำ ได้แก่ ผักกระเฉด ผักบุ้ง เป็นต้น จ้ำเป็นต้องมีกำรใส่
ปุ๋ยและยำฆ่ำแมลงอยู่ตลอดเวลำ สิ่งเหล่ำนี จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแพร่กระจำยลงสู่แหล่งน ้ำ อีกทั ง
อำจเกิดขึ นจำกกำรช้ำระล้ำงเครื่องมือและอุปกรณ์กำรเกษตร ซึ่งจะพบมีสิ่งสกปรกและสำรพิษลงสู่
แหล่งน ้ำท้ำให้น ้ำเน่ำเสีย รวมไปถึงกำรถ่ำยเทมูลสัตว์ กำรช้ำระล้ำงร่ำงกำยสัตว์ เช่น วัว ควำย ก็ท้ำ
ให้น ้ำสะอำดเกิดกำรเสื่อมคุณภำพได้อีกเช่นกัน  

2.4.4 การป่าไม้ มีผลท้ำให้คุณภำพน ้ำเสื่อมลงหลำยประกำร ดังนี  
        1) กำรท้ำไม้ ปัจจุบันมีกำรใช้เครื่องจักรกลต่ำงๆ เพ่ือทุ่นแรงในกำรตัดไม้และชักลำก

ไม ้ซ่ึงมีกำรใช้น ้ำมันเป็นเชื อเพลิง บำงครั งจึงอำจมีน ้ำมันรั่วออกมำ ส้ำหรับไม้ที่ตัดแล้วจะทิ งไว้รอกำร
ชักลำก เมื่อฝนตกมำก็ชะล้ำงน ้ำมันที่หกและสำรพวกแทนนิน (Tannin) และเรซิน (Resin) จำกเนื อ
ไม้ลงสู่แหล่งน ้ำได ้

 2) กำรตัดถนน เพ่ือน้ำรถยนต์เข้ำไปชักลำกไม้ออกมำ เป็นสำเหตุให้ดินพังทลำยได้
ง่ำย เนื่องจำกต้องตัดไม้ออกและท้ำกำรปรับพื นที่ และท้ำให้น ้ำในล้ำธำรมีปริมำณตะกอนเพิ่มขึ น 

        3) กำรท้ำลำยป่ำ ท้ำให้น ้ำมีคุณภำพที่เสื่อมโทรม ก่อให้เกิดกำรชะล้ำงขึ นที่บริเวณ
ผิวหน้ำดินและท้ำกำรพัดพำสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน ้ำ เกิดตะกอน ซำกพืชและสัตว์ และสำรเคมี ซึ่งท้ำให้
สมบัติของน ้ำเปลี่ยนแปลงไป 

      4) กำรปลูกและบ้ำรุงรักษำป่ำ เนื่องจำกป่ำธรรมชำติถูกท้ำลำยไปมำกจึงต้องมีกำร
ปลูกทดแทน โดยปลูกป่ำที่มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจเป็นไม้โตเร็ว จึงมีกำรใส่ปุ๋ยและใส่ยำฆ่ำแมลง ซึ่ง
อำจจะมีบำงส่วนตกค้ำงหลงเหลืออยู่ เมื่อฝนตกลงมำก็ชะเอำสำรเคมีเหล่ำนี ลงสู่แม่น ้ำด้วย 

  2.4.5 การท้า หมืองแร่ เหมืองฉีดเป็นสำเหตุที่ท้ำให้น ้ำขุ่นและมีตะกอนในแม่น ้ำล้ำธำร กอง
เศษหินและแร่อำจถูกชะล้ำงไหลลงสู่ล้ำธำร นอกจำกนี ถนนที่ตัดเข้ำไปในเหมืองเพ่ือสะดวกในกำร
ขนส่งล้ำเลียงแร่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท้ำให้ดินพังทลำยได้ และพวกโรงงำนถลุงแร่ที่อยู่ตำมริมฝั่งแม่น ้ำก็
อำจท้ำให้น ้ำสกปรกได้ โดยกำรทิ งขยะมูลฝอยหรือแร่ลงในล้ำน ้ำท้ำให้คุณภำพน ้ำเสื่อม ส่วนเหมืองขุด
ท้ำให้ดินตำมชำยฝั่งพังทลำยลงเกิดตะกอนท้ำให้ล้ำธำรตื นเขิน  
 2.4.6 การก่อสร้างต่างๆ เช่น กำรตัดถนน สร้ำงบ้ำน สร้ำงเขื่อน ต้องปรับดินให้เรียบโดยใช้
รถไถและบดให้เรียบหรือใช้รถตักดินส่วนหน้ำออก เหล่ำนี เป็นตัวกำรท้ำให้ดินถูกรบกวนง่ำยต่อกำร
พังทลำยท้ำให้เกิดตะกอนในล้ำธำรมำกขึ น  

 2.4.7 การสาธารณสุข สถำนที่ท้ำกำรบ้ำบัดรักษำทำงด้ำนสำธำรณสุข  ได้แก่  โรงพยำบำล  
สถำนพยำบำล คลินิก อำจปล่อยน ้ำเสียโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งน ้ำเสียที่มีเชื อโรคประเภทต่ำงๆ ลงสู่แหล่ง
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น ้ำสำธำรณะ แม้ว่ำจะมีกำรควบคุมและบ้ำบัดน ้ำเสียก่อนทิ งบ้ำงแล้วก็ตำม แต่ยังมีรำยงำนพบว่ำใน
แหล่งน ้ำบำงแห่งมีเชื อโรคปนเปื้อนอยู่ เช่น บิด อหิวำต์ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. น ้ำเสียจำกแหล่งชุมชน              ข. น ้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค. น ้ำเสียจำกกำรเกษตรกรรม 

  
    ภาพที่ 2.7 แหล่งก้ำเนิดมลพิษทำงน ้ำ 

 

ที่มำ : ข. Greenpeace southeast asia, 2553 

        ค. ส่วนควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคท่ี 15, ม.ป.ป. 
 

 

 

 

 

http://dpm.nida.ac.th/main/index.php/articles/chemical-hazards/item/
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2.5 ลักษณะของน ้า สีย 

 น ้ำเสียจำกแหล่งที่มำที่ต่ำงกันจะมีลักษณะของน ้ำเสียที่แตกต่ำงกันออกไป ข้อมูลของ
ลักษณะน ้ำเสียจะเป็นประโยชน์ส้ำหรับกำรออกแบบระบบบ้ำบัดน ้ำเสียให้มีประสิทธิภำพสูงและ
แก้ปัญหำที่อำจเกิดขึ นจำกน ้ำเสียจำกแหล่งก้ำเนิดต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม ลักษณะของน ้ำเสีย
สำมำรถพิจำรณำจำกสมบัติส้ำคัญ 3 ด้ำนของน ้ำ คือ สมบัติทำงกำยภำพ สมบัติทำงเคมี และสมบัติ
ทำงชีวภำพ ดังนี  

2.5.1 สมบัติทางกายภาพ  

1) อุณหภูมิ (Temperature) อุณหภูมิของน ้ำเสียที่ปล่อยสู่แหล่งน ้ำธรรมชำติมีผล
ต่อสิ่งมีชีวิตในน ้ำทั งทำงตรงและทำงอ้อม โดยปกติแล้วน ้ำเสียที่มีอุณหภูมิสูงมักปล่อยมำจำกโรงงำน
อุตสำหกรรมหลำยประเภท เมื่อปล่อยสู่แหล่งน ้ำจะท้ำให้สภำพแวดล้อมของน ้ำเปลี่ยนไปหลำย
ประกำร ได้แก่ กำรละลำยของออกซิเจนในน ้ำลดลง เนื่องจำกค่ำอ่ิมตัวของออกซิเจนละลำยจะลดลง
เมื่อน ้ำมีอุณหภูมิสูงขึ น โดยปกติอุณหภูมิของน ้ำในแหล่งน ้ำต่ำงๆ ไม่ควรสูงเกิน 3 องศำเซลเซียส เมื่อ
เปรียบเทียบกับสภำพอุณหภูมิของอำกำศปกติ ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมยอมให้อุณหภูมิ
ของน ้ำที่ปล่อยสู่ล้ำน ้ำสำธำรณะได้ไม่เกิน 40 องศำเซลเซียส 

2) สี (Color) สีของน ้ำที่เห็นในแหล่งน ้ำเกิดขึ นได้หลำยสำเหตุทั งเกิดขึ นเองตำม
ธรรมชำติและจำกมนุษย์สร้ำงขึ น ถ้ำเป็นสีที่เกิดโดยธรรมชำติจำกกำรสลำยของซำกพืชในน ้ำจะท้ำให้
น ้ำมีสีเหลือง น ้ำตำล ท้ำให้เกิดควำมรู้สึกที่ไม่ต้องกำรใช้น ้ำดังกล่ำวเพ่ือกำรบริโภค หรือกำรเกิด
สำหร่ำยปริมำณมำกๆ ในแหล่งน ้ำจะท้ำให้เกิดปัญหำเรื่องสีในน ้ำ สีของน ้ำในแหล่งน ้ำมีผลเสีย
นอกจำกจะท้ำให้แหล่งน ้ำไม่น่ำดู แล้วยังกั นขวำงแสงแดดไม่ให้ส่องลงมำใต้น ้ำส่งผลต่อกำรสังเครำะห์
ด้วยแสงของพืชใต้น ้ำ ท้ำให้พืชใต้น ้ำสังเครำะห์แสงได้น้อยลง นอกจำกนี สีที่เป็นสำรอินทรีย์ละลำย
หรือคอลลอยด์สำมำรถย่อยสลำยได้ส่งผลให้ออกซิเจนละลำยน ้ำลดลง ส่วนโรงงำนอุตสำหกรรมบำง
ประเภทเป็นแหล่งผลิตน ้ำเสียที่มีสีเจือปนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงำนฟอกย้อม โรงงำนกระดำษ 
อุตสำหกรรมสิ่งทอ อุตสำหกรรมสกัดน ้ำมันปำล์ม เป็นต้น  

สีในแหล่งน ้ำแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ สีแท้หรือสีจริง (True color)  และสีปรำกฏ 

(Apparent color) สีแท้หรือสีจริงเป็นสีที่เกิดจำกสำรต่ำงๆ ในน ้ำ และละลำยกลำยเป็นเนื อเดียวกับ
น ้ำ โดยสำรที่มีผลต่อกำรเกิดสีแท้ส่วนใหญ่ ได้แก่ สำรอินทรีย์ซึ่งย่อยสลำยยำกประเภทกรดฮิวมิค 

(Humic acid ) และฟัลวิค (Fulvic acid) ซึ่งเกิดจำกกำรย่อยสลำยของสิ่งมีชีวิต และผลผลิตจำก
กระบวนกำรเมทำบอลิซึมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีควำมคงตัวสูงมำกจนไม่สำมำรถย่อยสลำยและแยกออก
โดยกำรกรองได้ กำรก้ำจัดสีแท้จึงท้ำได้ยำก ส่วนสีปรำกฏเป็นสีที่เกิดจำกสำรแขวนลอยในน ้ำที่
สะท้อนแสงปรำกฏให้เห็นแก่สำยตำ เช่น แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ เกล็ดของซำกพืช   
ซำกสัตว์ ตะกอนของดินและทรำย สำมำรถก้ำจัดออกได้โดยวิธีทำงกำยภำพ เช่น กำรกรอง หรือ  
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กำรตกตะกอน (Tchobanoglous, G., Burton, F.L., & Stensel, D.H., 2003 และกัณฑรีย์        
ศรีพงศ์พันธุ์, 2547 อ้ำงใน วนิดำ ชูอักษร, 2555 : 183) 

มีกำรศึกษำเทคโนโลยีกำรก้ำจัดสีในน ้ำเสียอุตสำหกรรม โดยอุตสำหกรรมหลำย
อย่ำงก่อให้เกิดน ้ำเสียมีสีเกิดขึ น เทคโนโลยีกำรก้ำจัดสีในน ้ำเสียมีหลำยวิธี ได้แก่ วิธีทำงกำยภำพ เคมี
และชีวภำพ ซึ่งแต่ละวิธีจะมีข้อจ้ำกัดที่แตกต่ำงกัน กำรก้ำจัดสีจำกน ้ำเสียอุตสำหกรรมซึ่งเป็นสีแท้
หรือสีจริงจำกโรงงำนสกัดน ้ำมันปำล์ม โรงงำนอบไม้ยำงพำรำ ส่วนสีปรำกฏจำกโรงงำนทอผ้ำ ฟอก
ย้อมหรือสีของน ้ำเสียจำกโรงงำนกระดำษต้องมีกระบวนกำรก้ำจัดที่เหมำะสมกับลักษณะของสี โดยมี
เทคโนโลยีทำงกำยภำพ ได้แก่ กระบวนกำรดูดซับโดยใช้ถ่ำนกัมมันต์และกระบวนกำรกรองด้วยเยื่อ
แผ่น ส่วนเทคโนโลยีกำรก้ำจัดสีทำงเคมี ได้แก่ กำรรวมตะกอนด้วยสำรเคมี โดยใช้ร่วมกับกำรปรับค่ำ
ควำมเป็นกรดด่ำง โดยสำรที่นิยมใช้เป็นสำรเคมีสร้ำงตะกอน คือ สำรส้ม ปูนขำว และเหล็กในรูป
เฟอร์รัสซัลเฟต หรือเฟอร์รัสคลอไรด์ กระบวนกำรออกซิเดชันทำงเคมี โดยสำรเคมีที่นิยมใช้เป็นตัว
ออกซิแดนซ์อย่ำงแพร่หลำย ได้แก่ โอโซน และสำรเคมีเฟนตัน รวมถึงกระบวนแบบเคมีไฟฟ้ำ กำรใช้
เทคโนโลยีทำงกำยภำพและเคมีสำมำรถก้ำจัดสีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ แต่เนื่องจำกมีกำรใช้สำรเคมี
ในกำรก้ำจัดสี นอกจำกจะสิ นเปลืองแล้วยังเกิดตะกอนจำกกำรบ้ำบัดสูง ทั งยังเป็นกำรเพ่ิมสำรเคมีเข้ำ
สู่ระบบสิ่งแวดล้อม รวมทั งกำรท้ำปฏิกิริยำต่ำงๆ อำจก่อให้เกิดสำรตั งต้นของสำรก่อมะเร็ง และ
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน ้ำได้ จึงมีกำรน้ำเทคโนโลยีกำรก้ำจัดสีทำงชีวภำพมำใช้ ได้แก่ กำรใช้
สำหร่ำย รำ และแบคทีเรีย แต่มีข้อด้อยในด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน กำรเก็บรักษำ รวมถึงกำร
ขนส่ง รวมถึงกำรควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อกำรดูดซับและย่อยสลำย ได้แก่ ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง ควำม
เข้มข้นเริ่มต้นของสีย้อม สำรอำหำรที่จ้ำเป็นต่อกำรเจริญ อย่ำงไรก็ตำมเทคโนโลยีหลำยประเภท
สำมำรถก้ำจัดได้ทั งสีแท้และสีปรำกฏ ดังนั นกำรเลือกเทคโนโลยีที่ใช้กับน ้ำเสียที่เกิดขึ นของ
อุตสำหกรรมแต่ละประเภทต้องค้ำนึงถึงลักษณะน ้ำเสีย ปริมำณ ประสิทธิภำพ ค่ำใช้จ่ำย ฯลฯ เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดควรมีกำรทดสอบวิธีกำรในกำรก้ำจัดสี โดยกำรน้ำน ้ำเสียมำทดลองก่อนและประเมิน
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นเพื่อเป็นแนวทำงในกำรเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมต่อไป (วนิดำ ชูอักษร, 2555 : 

188) 

  สีของน ้ำจะบ่งชี ถึงสำเหตุที่ท้ำให้เกิดสี หรือบอกถึงสิ่งที่ละลำยอยู่ในน ้ำได้ กำร
ประเมินสีอำจท้ำได้โดยกำรเปรียบเทียบสีกับสีมำตรฐำน หรือกำรใช้ควำมรู้สึกของผู้ส้ำรวจแต่ควรเป็น
ควำมเห็นที่มำจำกหลำยๆ คน สีของน ้ำปกตโิดยทั่วไปควรเป็นสีใส แต่ในบำงครั งเรำจะเห็นน ้ำเน่ำเสีย
แล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือด้ำตำมภำพท่ี 2.8 
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ภาพที่ 2.8 สีของน ้ำที่เป็นลักษณะของเสีย 

 

    กำรตรวจวัดและกำรแปรผลโดยกำรสังเกตสีของน ้ำ โดยสังเกตสีของน ้ำจำกแหล่ง
น ้ำโดยตรง หรือตักน ้ำขึ นมำอย่ำงน้อย 2 ลิตร โดยตักลึกลงไปประมำณครึ่งหนึ่งของควำมลึก น้ำขึ นมำ
ใส่ขวดแก้วใสแล้วจึงสังเกตสี โดยสีที่เกิดขึ นของน ้ำเป็นตัวชี ให้เห็นถึงสำเหตุที่ท้ำให้เกิดสีได้อย่ำง
คร่ำวๆ ดังแสดงในตำรำงที่ 2.2 อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้ว่ำน ้ำจะใสไม่มีสี ก็ไม่อำจรับรองได้ว่ำแหล่งน ้ำนั น
มีคุณภำพดีไม่มีกำรปนเปื้อนเลย ควรจะมีกำรติดตำมตรวจสอบต่อไป 

 

ตารางท่ี 2.2 สีที่ปรำกฏและสำเหตุที่ท้ำให้เกิดสีในแหล่งน ้ำ 

สีปรากฏ สา หตุที่ท้าให้ กิดสี 
ไม่มีสี   ยังไม่ควรสรุปว่ำน ้ำสะอำดเพรำะอำจมีสิ่งเจือปนอยู่ 
สีเขียว   แพลงก์ตอนพืช 

สีเหลืองหรือสีน ้ำตำลหรือสีชำใส   มีซำกพืชย่อยสลำย 

สีแดงหรือสีเหลืองหรือ สีมะฮอกกำนี   เป็นสีของสำหร่ำยอีกจ้ำพวกหนึ่ง (Dinoflagellates) 

สีน ้ำตำลขุ่นหรือสีแดง 
  มีตะกอนดินเจือปน อำจเกิดจำกกำรกัดเซำะหน้ำดิน หรือ   
  ชำยฝั่ง 

สีรุ้ง   มีครำบน ้ำมันที่ผิวหน้ำ 

สีเทำหรือสีด้ำ   น ้ำเน่ำจำกสิ่งปฏิกูลหรืออำจมีแร่ธำตุจำกธรรมชำติเจือปน 

 

ที่มำ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ, 2556  
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3) กล่ิน (Odor) กลิ่นจำกน ้ำเสียส่วนมำกแล้วมำจำกก๊ำซที่เกิดจำกกำรย่อยสลำยของ
สำรอินทรีย์ในน ้ำเสีย ส่วนใหญ่จะเป็นก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ที่เกิดจำกจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่
ต้องกำรออกซิเจน น ้ำที่มีกลิ่นเหม็นท้ำให้น ้ำนั นไม่เป็นที่พึงประสงค์ส้ำหรับใช้ประโยชน์ 
   กลิ่นของน ้ำจะบ่งบอกถึงสำเหตุมลพิษของล้ำน ้ำนั นได้ เช่น น ้ำที่ได้รับกำรปนเปื้อน
จำกน ้ำเสียชุมชนก็จะมีกลิ่นเหม็นก๊ำซไข่เน่ำ เป็นต้น รวมทั งระดับที่ได้กลิ่นก็บอกได้ว่ำคุณภำพน ้ำมี
กำรปนเปื้อนของมลพิษมำกหรือน้อยอย่ำงคร่ำวๆ ได้ 
   โดยวิธีกำรสังเกตกลิ่นของน ้ำจำกแหล่งน ้ำโดยตรง มีวิธีกำรคือไปยืนริมน ้ำแล้วสูด
หำยใจดมกลิ่น หรือตักน ้ำขึ นมำอย่ำงน้อย 2 ลิตร ควรตักลงไปลึกประมำณครึ่งหนึ่งของควำมลึกใส่
ขวดแก้วใสแล้วจึงดมกลิ่นโดยใช้มือโบกกลิ่นให้โชยเข้ำจมูก กลิ่นของน ้ำจะบ่งบอกถึงสำเหตุมลพิษของ
ล้ำน ้ำนั นได้อย่ำงคร่ำวๆ ดังแสดงในตำรำงที่ 2.3 อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้ไม่ได้กลิ่นก็ไม่อำจสรุปได้ว่ำแหล่ง
น ้ำนั นมีคุณภำพดี ไม่มีกำรปนเปื้อนเสียทีเดียวเลย และควรจะมีกำรติดตำมตรวจสอบต่อไป 

 

ตารางท่ี 2.3  ประเภทของกลิ่นและที่มำของกลิ่น 

 

ประ ภทของกลิ่น ที่มาของกลิ่น 

กลิ่นหอม 
 กลิ่นผลไม้ กลิ่นกระเทียม กลิ่นแตงกวำ กลิ่นน ้ำหอม      
 กลิ่นยำต่ำงๆ 

กลิ่นต้นไม้  กลิ่นสำหร่ำย กลิ่นหญ้ำ กลิ่นต้นไม้ กลิ่นแพลงก์ตอนต่ำงๆ 

กลิ่นดินและเชื อรำ  กลิ่นดิน กลิ่นโคลน กลิ่นเชื อรำต่ำงๆ 

กลิ่นคำว 
 กลิ่นคำวปลำ กลิ่นน ้ำมันตับปลำ กลิ่นหอยต่ำงๆ   
 (Dinoflagellates) 

กลิ่นยำ 
 กลิ่นฟีนอล กลิ่นน ้ำมันทำร์ กลิ่นน ้ำมัน กลิ่นไขมัน       
 กลิ่นพำรำฟิน กลิ่นคลอรีน กลิ่นไฮโดรเจนซัลไซด์กลิ่น  
 คลอโรฟีนอลหรือกลิ่นผลิตภัณฑ์ยำต่ำงๆ ดิน หรือชำยฝั่ง 

กลิ่นเน่ำ 
 กลิ่นของสดเน่ำ กลิ่นขยะ กลิ่นน ้ำทิ ง กลิ่นคอกหมู       
 กลิ่นมูลสัตว์ต่ำงๆ 

 

ที่มำ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ, 2556 
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4)  วามขุ่น (Turbidity) หมำยถึง สมบัติทำงแสงของสำรแขวนลอยซึ่งท้ำให้แสง
กระจำยและดูดกลืนมำกกว่ำที่จะปล่อยให้แสงผ่ำนเป็นเส้นตรง โดยควำมขุ่นของน ้ำจะแสดงให้เห็นว่ำ
มีสำรแขวนลอย เช่น ดินตะกอน สำรอนินทรีย์ แพลงก์ตอน และสิ่งที่มีชีวิตขนำดเล็กอยู่มำกน้อย
เพียงใด สำรเหล่ำนี จะกระจำยและขัดขวำงไม่ให้แสงส่องลงไปได้ลึก โดยสำรเหล่ำนี จะดูดซับเอำแสง
ไว้ ควำมขุ่นของน ้ำมีควำมส้ำคัญต่อปัญหำทำงด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมในด้ำนควำมต้องกำรน้ำมำ
อุปโภค 

5)  วามโปร่งใส (Transparency) ควำมโปร่งใสของน ้ำเป็นกำรวัดระยะควำมลึกที่
แสงสำมำรถส่องผ่ำนลงไปในน ้ำได้ ควำมโปร่งใสของน ้ำจะสัมพันธ์กับสี ควำมขุ่นของน ้ำ และปริมำณ
แพลงก์ตอนในน ้ำ ส้ำหรับค่ำควำมโปร่งใสที่เหมำะสมในกำรด้ำรงชีวิตของสัตว์น ้ำในแหล่งน ้ำนั นจะมี
ค่ำอยู่ในช่วง 30-60 เซนติเมตร ถ้ำหำกมีค่ำมำกกว่ำ 60 เซนติเมตรขึ นไปแสดงว่ำแหล่งน ้ำมีควำมขุ่น
หรือมีปริมำณแพลงก์ตอนน้อยเกินไปซึ่งแหล่งน ้ำนั นก็จะไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์  แต่ถ้ำมีค่ำต่้ำกว่ำ 30 

เซนติเมตร แสดงว่ำน ้ำมีควำมขุ่นมำกเกินไปหรือมีปริมำณแพลงก์ตอนมำกเกินไป  

6) ของแข ง (Solid) เป็นสำรที่อยู่ในน ้ำเสียทั งที่ละลำยในน ้ำได้ (Dissolved solids) 

หรือที่เป็นสำรแขวนลอย (Suspended solids) ของแข็งทั งหมดจะประกอบด้วยทั งสำรอินทรีย์ 
(Organic matter) และสำรอนินทรีย์ (Inorganic matter) มำกมำยหลำยชนิด ของแข็งจะมีผลต่อ
คุณสมบัติของน ้ำทั งทำงด้ำนนิเวศวิทยำและสิ่งแวดล้อม รวมทั งอำจจะมีผลกระทบทำงด้ำนสรีระ  
วิทยำต่อสิ่งมีชีวิต โดยอำจจะท้ำให้เกิดปฏิกิริยำทำงสรีระที่ร่ำงกำยไม่ต้องกำรเมื่อบริโภคเข้ำไปได้  

7) รส (Taste) น ้ำสะอำดตำมธรรมชำติจะไม่มีรส กำรที่น ้ำมีรสผิดไปจำกปกติ
เนื่องจำกมีสำรอินทรีย์หรือสำรอนินทรีย์ปะปนอยู่ เช่น น ้ำที่รสกร่อย ทั งนี เนื่องจำกมีเกลือคลอไรด์
ละลำยอยู่ในน ้ำนั นในปริมำณสูง น ้ำที่มีรสชำติเปลี่ยนแปลงไปท้ำให้น ้ำนั นไม่น่ำดื่มและไม่น่ำใช้
ประโยชน์  
 2.5.2 สมบัติทาง  มี  

        1)  ่า วาม ป็นกรด ป็นด่าง (pH) น ้ำตำมธรรมชำติจะมีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงอยู่ 
ระหว่ำง 6.5 - 8.5 ซึ่งควำมแตกต่ำงของค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงขึ นอยู่กับลักษณะของภูมิประเทศ
และสภำพแวดล้อมหลำยประกำร เช่น ลักษณะของพื นดินและหิน ปริมำณฝนตก ตลอดจนกำรใช้
ที่ดินในบริเวณแหล่งน ้ำ นอกจำกนี ยังขึ นอยู่กับสิ่งที่มีชีวิตในน ้ำ เช่น จุลินทรีย์และแพลงก์ตอนพืช   
เป็นต้น กำรที่น ้ำมีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงสูงหรือต่้ำมำกเกินไปจะมีผลกระทบต่อกำรด้ำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตภำยในน ้ำโดยตรง นอกจำกนี หำกมีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงต่้ำมำกจะมีฤทธิ์ในกำรกัดกร่อน
อำจท้ำให้เกิดกำรกดักร่อนท่ออุปกรณ์หรือภำชนะต่ำงๆ ได้  

2) ออกซิ จนละลายน ้า (Dissolved oxygen : DO) เป็นค่ำที่บ่งบอกถึงปริมำณ
ออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำ ปริมำณออกซิเจนในน ้ำจะเปลี่ยนแปลงไปตำมอุณหภูมิของน ้ำและควำม
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กดดันของบรรยำกำศ ในฤดูร้อนปริมำณของออกซิเจนที่ละลำยในน ้ำน้อยลงเพรำะว่ำมีอุณหภูมิสูง 
ขณะเดียวกันจะมีกำรย่อยสลำยและปฏิกิริยำต่ำงๆ จะเพ่ิมมำกขึ น ท้ำให้ควำมต้องกำรของออกซิเจน
เพ่ือไปใช้กิจกรรมเหล่ำนั นสูงไปด้วย ในแหล่งน ้ำธรรมชำติจะมีออกซิเจนละลำยอยู่ระหว่ำง 5 - 7 

มิลลิกรัม/ลิตร  

  3) บีโอดี (Biochemical oxygen demand : BOD) เป็นค่ำที่บอกถึงปริมำณของ
ออกซิเจนที่ถูกใช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ชนิดที่ย่อยสลำยได้ภำยใต้สภำวะที่มีออกซิเจน เป็นค่ำที่
นิยมใช้กันมำกในกำรแสดงถึงควำมสกปรกมำกน้อยเพียงใดของน ้ำ เสียจำกชุมชนและจำกโรงงำน
ต่ำงๆ เป็นค่ำที่ส้ำคัญมำกในกำรออกแบบและควบคุมระบบบ้ำบัดน ้ำเสียโดยทำงชีวภำพ  

4) ซีโอดี (Chemical oxygen demand : COD) เป็นค่ำที่บ่งบอกถึงปริมำณ
ออกซิเจนทั งหมดที่ต้องกำรใช้เพ่ือออกซิเดชันสำรอินทรีย์ในน ้ำด้วยสำรเคมีซึ่งมีอ้ำนำจในกำร
ออกซิไดซ์สูงในสำรละลำยที่เป็นกรด มีผลท้ำให้เกิดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในน ้ำ ค่ำซีโอดีมี
ควำมส้ำคัญในกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิ ง กำรควบคุมระบบบ้ำบัดน ้ำทิ ง และกำรควบคุมระบบบ้ำบัด
น ้ำเสีย  

5) ธาตุอาหาร (Nutrients) ได้แก่ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เป็นต้น เป็นธำตุที่มี
ควำมส้ำคัญในกำรสังเครำะห์โปรตีน ท้ำให้พืชน ้ำมีกำรเจริญเติบโตได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งในแหล่งน ้ำที่มี
ธำตุอำหำรมำกเกินไปจะท้ำให้เกิดปัญหำขึ น กล่ำวคือ จะมีกำรเจริญเติบโตของสำหร่ำยมำกกว่ำปกติ 
ซึ่งโดยทั่วไปนิยมเรียกว่ำปรำกฏกำรณ์สำหร่ำยเบ่งบำน นอกจำกนั นพืชน ้ำต่ำงๆ ก็จะเจริญเติบโตได้ดี 
ส่งผลท้ำให้เกิดกำรแพร่กระจำยของพืชน ้ำเหล่ำนี มำกเกินไปและท้ำให้น ้ำเน่ำเสียในที่สุด  

       6) สารโลหะหนัก (Heavy metals) ในสภำพธรรมชำติโลหะหนักมักปะปนอยู่เสมอ
ภำยในน ้ำเพรำะเกิดขึ นมำจำกกำรสลำยตัวของหินและแร่ที่มีโลหะหนักเหล่ำนี ปรำกฏอยู่เป็น
องค์ประกอบร่วมด้วย แต่ส่วนใหญ่เกิดขึ นในปริมำณที่น้อยมำกไม่เป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ส้ำหรับโลหะหนักที่เป็นปัญหำสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นสำรพิษที่ถูกปล่อยจำกโรงงำน
อุตสำหกรรม เช่น ปรอท ทองแดง แคดเมียม ตะกั่ว สังกะสี และโครเมียม สำรเหล่ำนี สำมำรถท้ำ
อันตรำยต่อสัตว์น ้ำในระดับควำมเข้มข้นต่้ำ และจะสะสมอยู่ในร่ำงกำยสัตว์ซึ่งจะถ่ำยทอดมำยัง
ผู้บริโภคได้  

2.5.3 สมบัติทางชีวภาพ  

        ดัชนีชี วัดสมบัติทำงชีวภำพของน ้ำเสียคือพิจำรณำจำกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน ้ำนั น ทั ง
สิ่งมีชีวิตขนำดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตำเปล่ำและสิ่งมีชนิดที่สำมำรถมองเห็นได้ในบริเวณแหล่งน ้ำ 
สิ่งมีชีวิตขนำดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตำเปล่ำ เช่น แบคทีเรียชนิดต่ำงๆ และสิ่งมีชนิดที่สำมำรถมองเห็น
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ได้ในบริเวณแหล่งน ้ำ ได้แก่ สัตว์หน้ำดินชนิดต่ำงๆ สิ่งมีชีวิตที่เป็นดัชนีชี วัดทำงชีวภำพของน ้ำที่ส้ำคัญ 
มีดังนี  

1) แบ ที รีย (Bacteria) คือจุลินทรีย์เซลล์เดียว มีขนำดเล็ก ไม่สำมำรถมองเห็นได้
ด้วยตำเปล่ำ มีผนังหุ้มเซลล์ 2 ชั น ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส พบอยู่ท่ัวไปในสิ่งแวดล้อมมีรูปร่ำงหลำยแบบ 
เช่น รูปแท่ง รูปทรงกลม รูปขดเป็นวง กำรด้ำรงชีพของแบคทีเรียต้องใช้พลังงำนและสำรประกอบ
ต่ำงๆ ทั งในรูปสำรอินทรีย์และสำรอนินทรีย์ กำรเจริญเติบโตของแบคทีเรียเกิดจำกกำรแบ่งเซลล์ท้ำ
ให้มีปริมำณเพ่ิมขึ น แบคทีเรียต้องกำรอำหำรและสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมในกำรเจริญเติบโต โดย
เจริญเติบโตได้ในสภำวะที่ค่ำพีเอชเป็นกลำง และอุณหภูมิที่เหมำะสม โดยพวกที่เจริญได้ดีในอุณหภูมิ
ต่้ำๆ เรียกว่ำไซโครไฟล์ (Psychrophile) อุณหภูมิที่เหมำะสมคือ 15 – 20 องศำเซลเซียส พวกเจริญ
ได้ดีในอุณหภูมิปำนกลำงเรียกว่ำ เมโซไฟล์ (Mesophile) อุณหภูมิที่เหมำะสมคือ 20 – 45 องศำ
เซลเซียส และพวกเจริญได้ดีในอุณหภูมิค่อนข้ำงสูงเรียกว่ำ เทอร์โมไฟล์ (Thermophile) อุณหภูมิที่
เหมำะสมคือ 45 – 55 องศำเซลเซียส  

นอกจำกนี แบคทีเรียยังสำมำรถแบ่งตำมลักษณะควำมต้องกำรออกซิเจนได้ 3 

ประเภท ได้แก่ แอโรบิกแบคทีเรีย (Aerobic bacteria) เป็นแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนอิสระเป็น
องค์ประกอบในกำรเจริญเติบโต แอนแอโรบิกแบคทีเรีย (Anaerobic bacteria) เป็นแบคทีเรียที่ไม่ใช้
ออกซิเจนอิสระเป็นองค์ประกอบในกำรเจริญเติบโต และแฟคัลเททีฟแบคทีเรีย (Facultative  

bacteria) เป็นแบคทีเรียที่สำมำรถเจริญได้ทั งในสภำพมีและไม่มีออกซิเจนอิสระ (กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม, 2548 : 5-7) แบคทีเรียถือว่ำเป็นผู้ย่อยสลำยในแหล่งน ้ำ เป็นดัชนีที่จะบ่งชี ถึงควำม
สกปรกของน ้ำ มีแบคทีเรียหลำยชนิดที่ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทำงเดินอำหำร เช่น ไทฟอยด์ บิด และ
อหิวำตกโรค ซึ่งสำมำรถตรวจพบได้ในอุจจำระเมื่อถูกขับถ่ำยปนเปื้อนลงสู่แหล่งน ้ำจะถูกแพร่กระจำย
ไปโดยมีน ้ำเป็นสื่อและจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภำพของคนที่ใช้น ้ำในแหล่งน ้ำนั น ดังนั นในกำร
ตรวจสอบคุณภำพน ้ำทำงแบคทีเรีย จึงต้องวิเครำะห์หำชนิดและปริมำณของแบคทีเรียที่เป็นอันตรำย
ต่ำงๆ ในน ้ำ  

2) รา (Mold) เป็นจุลินทรีย์ที่มีหลำยเซลล์ ไม่มีคลอโรฟิลล์ รำมีควำมส้ำคัญในกำร
ย่อยสลำยพวกคำร์บอนที่มีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงต่้ำ  รำมีบทบำทส้ำคัญในกำรย่อยสลำย
สำรอินทรีย์ในระบบบ้ำบัดน ้ำเสียบำงระบบ นอกจำกนี รำยังเป็นตัวบ่งชี ถึงควำมสกปรกของน ้ำ เช่น 

ถ้ำมีกำรเจริญเติบโตของรำบำงชนิดมำกเกินไป อำจแสดงให้เห็นถึงกำรที่เชื อรำดังกล่ำวได้รับ
สำรอำหำรที่มักเป็นของเสียที่มำจำกบ้ำนเรือน หรืออำจจะมีปริมำณลดน้อยลงอันเกิดจำกกำรที่แหล่ง
น ้ำได้รับของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมที่อำจมีสำรยับยั งรำในแหล่งน ้ำ เป็นต้น 

 

https://dict.longdo.com/search/Bacteria
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 3) สัตว์หน้าดิน (Benthic animals) เนื่องจำกสัตว์หน้ำดินมีควำมหลำกหลำยและ
แพร่กระจำยในบริเวณกว้ำง สำมำรถเคลื่อนที่ได้น้อยและไวต่อกำรถูกรบกวน ดังนั นจึงได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจำกมลพิษ และแม้เวลำผ่ำนไปก็ยังตรวจสอบผลกระทบที่มีต่อแหล่งน ้ำบริเวณนั นๆ 
ได้ เนื่องจำกสัตว์หน้ำดินสำมำรถฟ้ืนตัวได้ช้ำ นอกจำกนี แล้วยังมีควำมส้ำคัญในห่วงโซ่อำหำรเนื่องจำก
เป็นผู้บริโภคในระดับต้นๆ จึงมีผลต่อควำมชุกชุมของผู้บริโภคในระดับที่สูงขึ น ดังนั นชนิดและจ้ำนวน
ของสัตว์หน้ำดินจึงสำมำรถน้ำมำใช้เป็นดัชนีชี วัดคุณภำพแหล่งน ้ำได้ สัตว์หน้ำดินแต่ละชนิดสำมำรถ
อยู่ในแหล่งน ้ำที่มีคุณภำพแตกต่ำงกันออกไป ซ่ึงสำมำรถแบ่งชนิดของสัตว์หน้ำดินที่พบกับคุณภำพน ้ำ
ได้ 4 ระดับ ได้แก่ คุณภำพน ้ำดีมำก คุณภำพน ้ำดี คุณภำพน ้ำปำนกลำง และคุณภำพน ้ำไม่ดี ตัวอย่ำง
สัตว์หน้ำดินที่พบกับคุณภำพน ้ำ แสดงดังภำพที ่2.9  
           3.1) คุณภำพน ้ำดีมำก สัตว์ที่พบมำก ได้แก่ ตัวอ่อนแมลงชีปะขำวและตัวอ่อน
แมลงเกำะหิน โดยทั่วไปตัวอ่อนแมลงชีปะขำวมีแนวโน้มอำศัยอยู่ในแม่น ้ำ ล้ำธำร ทะเลสำบ บ่อ 
หนอง บึงที่ไม่มีหรือมีกำรปนเปื้อนของมลพิษน้อย จัดเป็นกลุ่มที่มีควำมไวต่อมลพิษ ดังนั นจึงมีกำรใช้
ตัวอ่อนแมลงชีปะขำวเป็นดัชนีชีวภำพบ่งชี คุณภำพน ้ำ (บุญเสฐียร บุญสูง, 2550) 

           3.2) คุณภำพน ้ำดี สัตว์ที่พบมำก ได้แก่ แมลงหนอนปลอกน ้ำ ซึ่งเป็นแมลงที่มี
วงจรชีวิตสมบูรณ์ ประกอบด้วยไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย อำศัยอยู่ได้ในแหล่งน ้ำทุกชนิด ทั ง
น ้ำจืดและน ้ำเค็ม ชอบอำศัยในน ้ำที่มีออกซิเจนละลำยน ้ำสูง ชอบอยู่ในแหล่งน ้ำมีคุณภำพทนต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม จึงถกูเลือกให้เป็นตัวชี วัดคุณภำพน ้ำที่ด ี

           3.3) คุณภำพน ้ำปำนกลำง สัตว์ที่พบมำก ได้แก่ ตัวอ่อนแมลงปอ กุ้งและปูน ้ำจืด 

เป็นต้น 

          3.4) คุณภำพน ้ำไม่ดี หำกคุณภำพน ้ำไม่ดีปกติแล้วสัตว์หน้ำดินและสิ่งมีชีวิตในน ้ำ
มักด้ำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ ยกเว้นสัตว์บำงจ้ำพวกเท่ำนั น สัตว์ทีม่ักพบในแหล่งน ้ำคุณภำพไม่ดี ได้แก่ หนอน
แดง ไส้เดือนน ้ำจืด เป็นต้น 

 จำกลักษณะของน ้ำเสียทั ง 3 ด้ำนดังที่กล่ำวมำ โดยปกติแล้วกำรวัดคุณภำพน ้ำ
จะเลือกสมบัติหรือตัวชี วัดบำงประกำรมำพิจำรณำ ไม่จ้ำเป็นต้องวัดทุกตัวชี วัดก็จะทรำบว่ำแหล่งน ้ำ
นั นเกิดน ้ำเสีย และมีแนวโน้มที่จะเกิดมลพิษทำงน ้ำขึ น 
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ก. ตัวอ่อนแมลงชีปะขำวอยู่ในน ้ำที่มีคุณภำพน ้ำดีมำก 

ที่มำ : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช, 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงหนอนปลอกน ้ำอยู่ในน ้ำที่มคีุณภำพน ้ำดี 
ที่มำ : อนันต์ สกุลกิม, 2550 : 33 - 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค. ตัวอ่อนแมลงปอบ้ำนและแมลงปอเข็มอยู่ในน ้ำที่มีคุณภำพน ้ำปำนกลำง 
ที่มำ : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช, 2558 

ภาพที่ 2.9 สัตว์หน้ำดินดัชนชีี วัดสมบัติทำงชีวภำพของแหล่งน ้ำ 
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ง. หนอนแดงอยู่ในน ้ำที่มีคุณภำพน ้ำไม่ดี 
ที่มำ : Tom Murray, 2016 

 

ภาพที่ 2.9 สัตว์หน้ำดินดัชนชีี วัดสมบัติทำงชีวภำพของแหล่งน ้ำ (ต่อ) 
 

2.6 ตัวชี วัดที่แนะน้าในการติดตามตรวจสอบ ุณภาพน ้า 

กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำจ้ำเป็นที่ต้องมีกำรก้ำหนดตัวชี วัดหรือที่เรียกว่ำพำรำมิเตอร์ 
ในกำรติดตำมตรวจสอบ โดยควรเลือกตัวชี วัดที่มีควำมเหมำะสมในกำรบ่งชี ถึงคุณภำพน ้ำได้ ตัวชี วัด
ในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำมีหลำยตัวชี วัดและมีหลำยวิธีกำรตรวจวัด ซึ่งตัวชี วัดคุณภำพน ้ำ
สำมำรถน้ำมำใช้เป็นข้อมูลประกอบในกำรที่จะเฝ้ำระวังกำรเปลี่ยนแปลงทำงสิ่งแวดล้อม บ่งบอกได้ว่ำ
แหล่งน ้ำใดบ้ำงที่อำจเกิดมลพิษทำงน ้ำขึ นได้ ในที่นี จะน้ำเสนอตัวชี วัดและวิธีตรวจวัดคุณภำพน ้ำที่
แนะน้ำในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำซ่ึงแสดงดังตำรำงที่ 2.4 

  

ตารางท่ี 2.4  ตัวชี วัดที่แนะน้ำในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำ 

 

ตัวชี วัด วิธีการตรวจวัดท่ีแนะน้า 

ลักษณะทำงกำยภำพ เช่น สี กลิ่น สังเกต กำรสูดดมกลิ่น 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม วิธีเอ็มพีเอ็น (Most probable number : MPN)  

ค่ำของแข็งทั งหมด  
ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103 – 105 องศำเซลเซียส 

เป็นเวลำ 1 ชั่วโมง  
ควำมขุ่น เครื่องวัดควำมขุ่น  (Nephelometer) 

ควำมโปร่งใส  จำนวัดควำมโปร่งใส  (Secchi disc) 

 



57 

 

ตารางท่ี 2.4  (ต่อ)   

ตัวชี วัด วิธีการตรวจวัดท่ีแนะน้า 

อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปำะ 

ควำมเป็นกรด-ด่ำง พีเอชมิเตอร์ (pH meter) 

ควำมน้ำไฟฟ้ำ Electrical conductivity meter 

ควำมเค็ม Hydrometer 

ออกซิเจนละลำยน ้ำ ดีโอมิเตอร์ (DO meter)/Azide modification 

บีโอดี 
Azide Modification  

ที่อุณหภูมิ 20 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 5 วัน 

ซีโอดี 
วิธีกลั่นแบบเปิด (Open reflux method)/ 

วิธีกลั่นแบบปิด (Closed reflux method) 

โลหะหนัก 
Atomic Absorption Spectrophotometry/ 

Plasma Emission Spectroscopy 

   
จำกตำรำงที่ 2.4 แสดงตัวชี วัดและวิธีกำรตรวจวัดที่แนะน้ำในกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำ บำง

ตัวชี วัดต้องตรวจสอบทันทีพร้อมกับกำรเก็บตัวอย่ำง เนื่องจำกตัวชี วัดหรือพำรำมิเตอร์นั นมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้ง่ำยมำก จนไม่สำมำรถที่จะเก็บตัวอย่ำงมำวิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำรได้ เช่น อุณหภูมิ 
ออกซิเจนละลำยน ้ำ ควำมเป็นกรด – ด่ำงของน ้ำ ควำมขุ่นของน ้ำ เป็นต้น ในขณะที่บำงพำรำมิเตอร์ก็
ต้องน้ำมำวิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำรเนื่องจำกต้องใช้เครื่องมือและวิธีกำรที่มีควำมซับซ้อน เช่น      
ค่ำบีโอดี ปริมำณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform bacteria : FCB) โลหะหนัก   
เป็นต้น  

ในทำงปฏิบัติกำรเลือกตัวชี วัดเพ่ือตรวจสอบคุณภำพน ้ำจำกแหล่งน ้ำใดนั น นอกจำกใช้
ตัวชี วัดเบื องต้นทั่วไปแล้ว ต้องเลือกตัวชี วัดเพ่ิมเติมที่จ้ำเพำะเจำะจงในกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำซึ่ง
ขึ นอยู่กับแหล่งก้ำเนิดของมลพิษทำงน ้ำ แต่ละแหล่งก้ำเนิดจะสร้ำงสำรมลพิษที่แตกต่ำงกันออกไป ท้ำ
ให้ตัวชี วัดที่เลือกน้ำมำตรวจสอบคุณภำพน ้ำย่อมแตกต่ำงกันออกไปด้วย ยกตัวอย่ำงเช่น แหล่งก้ำเนิด
มลพิษทำงน ้ำที่เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตเครื่องเคลือบ ผลิตกระดำษ เยื่อกระดำษ กำรแปรรูป
อำหำร กำรโม่หิน เหมืองแร่ งำนก่อสร้ำง ภัยธรรมชำติน ้ำท่วม สำรมลพิษที่เกิดขึ นจะเป็นสำร       
อนินทรีย์และสำรอินทรีย์ ตัวชี วัดที่ส้ำคัญจึงเป็นของแข็งแขวนลอย ควำมขุ่น ส่วนอุตสำหกรรม
ประเภทเหมืองแร่โลหะ ชุบโลหะ ผลิตสำรเคมี อนินทรีย์ ผลิตกระจก สำรอินทรีย์สังเครำะห์ มัก
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ก่อให้เกิดสำรมลพิษประเภทโลหะหนักชนิดต่ำงๆ ตัวชี วัดที่ส้ำคัญที่ต้องน้ำมำใช้ในกำรตรวจวัด
คุณภำพน ้ำจึงเป็นไอออนของโลหะหนัก เป็นต้น (กรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 2548 : 2-3) ซึ่งในกำร
ตรวจวัดหำปริมำณโลหะหนักที่มีอยู่ในน ้ำที่เรำต้องกำรวิเครำะห์จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่ำเครื่อง 
Atomic Absorption Spectrophotometry หรือใช้วิธี Plasma Emission Spectroscopy ดัง
ตำรำงข้ำงต้น 

ตัวอย่ำงอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจวัดค่ำตัวชี วัดในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
น ้ำดังตำรำงที่ 2.4 ประกอบด้วยเครื่องมือที่น้ำมำวัดค่ำตัวบ่งชี ต่ำงๆ ได้แก่ วัดควำมขุ่นใช้เครื่องวัด
ควำมขุน่ แสดงดังภำพที่ 2.10 ควำมโปร่งใสใช้จำนวัดควำมโปร่งใส แสดงดังภำพที่ 2.11 วัดอุณหภูมิ
ใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปำะ แสดงดังภำพที่ 2.12 วัดควำมเป็นกรด - ด่ำง ใช้พีเอชมิเตอร์ แสดงดัง
ภำพที่ 2.13 นอกจำกนี ในกำรวัดควำมเป็นกรด – ด่ำง สำมำรถใช้กระดำษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ ซึ่ง
เป็นวิธีเปรียบเทียบสีก็ได้ แต่ไม่เป็นที่นิยมเท่ำกับพีเอชมิเตอร์เนื่องจำกพีเอชมิเตอร์จะทรำบค่ำที่มี
ควำมละเอียดมำกกว่ำกระดำษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ วัดควำมน้ำไฟฟ้ำใช้เครื่องมือที่เรียกว่ำ 
Electrical conductivity meter แสดงดังภำพที่ 2.14 ตรวจวัดควำมเค็มใช้ Hydrometer แสดงดัง
ภำพที่ 2.15 ค่ำออกซิเจนละลำยน ้ำใช้เครื่องดีโอมิเตอร์ แสดงดังภำพที่ 2.16 และกำรหำปริมำณ
โลหะหนักใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometry แสดงดังภำพที่ 2.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.10  เครื่องวัดควำมขุ่น 

ที่มำ : http://th.aliexpress.com/item/ 

WGZ-1S-NEW-Digital-Turbidimeter-

Turbidity-Meter-Nephelometer-0-

01NTU-0-20NTU/32401843178.html , 

2556 
 

ภาพที่ 2.11 จำนวัดควำมโปร่งใส 

ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ, 2547 : 19 
 

http://th.aliexpress.com/item/%20WGZ-1S-NEW-Digital-Turbidimeter-Turbidity-Meter-Nephelometer-0-01NTU-0-20NTU/32401843178.html
http://th.aliexpress.com/item/%20WGZ-1S-NEW-Digital-Turbidimeter-Turbidity-Meter-Nephelometer-0-01NTU-0-20NTU/32401843178.html
http://th.aliexpress.com/item/%20WGZ-1S-NEW-Digital-Turbidimeter-Turbidity-Meter-Nephelometer-0-01NTU-0-20NTU/32401843178.html
http://th.aliexpress.com/item/%20WGZ-1S-NEW-Digital-Turbidimeter-Turbidity-Meter-Nephelometer-0-01NTU-0-20NTU/32401843178.html
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ภาพที่ 2.13 พีเอชมิเตอร์ 
ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ, 2547 : 38 
 

 

 

ภาพที่ 2.12 เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปำะ 

ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ, 2547 : 26 
 

ภาพที่ 2.14  Electrical conductivity  

meter 

ที่มำ : http://www.thechemicalblog. 

co.uk/wp-content/uploads/2012/ 

06/ What_Is_An_Electrical_ 

Conductivity_Meter.jpg, 2555 
 

http://www.thechemicalblog/
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ภาพที่ 2.17  เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometry 

ที่มำ : http://www.barascientific.com/products/shimadzu/analytical/spectro/thai/ 

AA/AA-6800.php, 2556  

 

 

 

ภาพที่ 2.16 ดีโอมิเตอร ์
ที่มำ : http://www.waterindex.com/DO-

850041-p1.htm, 2556 
 

 

ภาพที่ 2.15  Hydrometer 

ที่มำ : http://www.homebrewblog. 

com.au/using-a-hydrometer/, 2556 
 

http://www.barascientific.com/products/shimadzu/analytical/spectro/
http://www.waterindex.com/DO-850041-p1.htm
http://www.waterindex.com/DO-850041-p1.htm
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2.7 ประ ภทของสารมลพิษทางน ้า  

          สำรมลพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน ้ำมีหลำยชนิดด้วยกัน ซึ่งหำกเจือปนในแหล่งน ้ำในปริมำณ
ที่มำกย่อมส่งผลท้ำให้เกิดมลพิษทำงน ้ำและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน ้ำ กำรใช้ประโยชน์จำกแหล่ง
น ้ำ รวมถึงส่งผลกระทบต่อมนุษย์อีกด้วย สำรมลพิษทำงน ้ำที่มักพบปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน ้ำมีดังนี  

2.7.1 จุลินทรีย์ (Microorganisms) เป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้ทั งในแหล่งน ้ำธรรมชำติและน ้ำ
ทิ งจำกบ้ำนเรือน แหล่งชุมชน และโรงงำนอตุสำหกรรม ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส และโปรโตซัว เป็นต้น 

ซึ่งเป็นสำเหตุของโรคต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นโรคไข้รำกสำด โรคบิด อหิวำตกโรค และไข้ไทฟอยด์ ในกำร
ตรวจสอบคุณภำพน ้ำก่อนทิ งเพ่ือหำปริมำณของสิ่งสกปรกของน ้ำที่เกิดจำกของเสียของมนุษย์และ
สัตว์ นิยมใช้แบคทีเรียเป็นดัชนีชี วัดมลพิษทำงน ้ำ ซึ่งแบคทีเรียนั นถือว่ำเป็นดัชนีชี วัดสมบัติของน ้ำทำง
ชีวภำพ แบคทีเรียที่ส้ำคัญคือ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (Coliform group) ได้แก่ Escherichia coil 

หรือ E. coli พบได้ในอุจจำระสัตว์เลือดอุ่น และยังมีแบคทีเรียที่ท้ำให้เกิดโรคตัวอ่ืนๆ อีก ได้แก่ 
Salmonella และ Enterobacter spp. เป็นต้น ซึ่งแบคทีเรียทั งสองชนิดนี ก็พบได้ในอุจจำระ
สัตว์เลือดอุ่นเช่นกัน ดังงำนวิจัยของ Mahmoud, I.Y., Al-Bahry, S.N., & Al-Musharafi, S.K. 

(2013 : 366 - 367) ประเทศโอมำน ซึ่งได้มีกำรตรวจหำแบคทีเรียในน ้ำทิ ง ก่อนที่จะน้ำน ้ำกลับมำใช้
ประโยชน์ต่อไป เนื่องจำกประเทศโอมำนอยู่ในแถบตะวันออกกลำงซึ่งตั งอยู่ในเขตแห้งแล้งและฝนตก
น้อยมำกดังนั นจึงต้องมีกำรใช้น ้ำอย่ำงคุ้มค่ำมำกที่สุด กำรตรวจวัดคุณภำพน ้ำทำงชีวภำพ พบว่ำ ใน
น ้ำทิ งพบแบคทีเรียในน ้ำที่ก่อให้เกิดโรคได้ในปริมำณสูง ได้แก่ Salmonella, Enterobacter spp. 

และ Escherichia spp. ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำในน ้ำนี มีกำรปนเปื้อนของอุจจำระของสัตว์เลือดอุ่นใน
ปริมำณมำก แต่คุณภำพของน ้ำยังคงมีคุณสมบัติที่พอใช้ได้เนื่องจำกยังพบหอยทำกด้ำรงชีวิตอยู่ใน
แหล่งน ้ำนี ได้ ซึ่งหอยทำกเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ในแหล่งน ้ำที่คุณภำพพอใช้  
 2.7.2 สารอินทรีย์ (Organic substance)  ได้แก่ ขยะเปียก เศษอำหำร เปลือกผลไม้ เศษ
ผัก เป็นต้น ซึ่งสำมำรถย่อยสลำยได้โดยจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนซึ่งละลำยในน ้ำ  เมื่อ
ออกซิเจนในแหล่งน ้ำหมดไปจะท้ำให้แบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนเจริญเติบโตและเพ่ิมจ้ำนวนอย่ำง
รวดเร็ว จนท้ำให้เกิดน ้ำเน่ำ และมีกลิ่นเหม็น  

2.7.3 สารอนินทรีย์ (Inorganic substance) เช่น เกลือของโลหะต่ำงๆ กรด เบส และแร่
ธำตุต่ำงๆ ที่พบได้ทั่วไปในแหล่งน ้ำธรรมชำติ แหล่งของสำรอนินทรีย์มำจำกน ้ำทิ งจำกโรงกลั่นน ้ำมัน 

โรงงำนผลิตปิโตรเคมีคัล กำรท้ำเหมืองแร่ และจำกแหล่งเกษตรกรรมที่อำจจะมียำก้ำจัดวัชพืชพวก
สำรหนูหรือไซยำไนด์ ซึ่งอำจมีปรอทและตะกั่วเป็นองค์ประกอบ   

https://dict.longdo.com/search/Microorganisms
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2.7.4  วามร้อน (Heat) มักเกิดจำกกำรกระบำยน ้ำหล่อเย็นจำกโรงงำนอุตสำหกรรม เช่น 

โรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน โรงงำนถลุงเหล็ก เป็นต้น เมื่อปล่อยน ้ำลงสู่แหล่งน ้ำจะท้ำให้
อุณหภูมิของแหล่งน ้ำสูงขึ น ส่งผลต่อกำรด้ำรงชีวิตของสัตว์น ้ำและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  

2.7.5 สารลอยผิวหน้าน ้า (Floating substance) ได้แก่ ใบไม้ กิ่งไม้ แผ่นโฟม 
ถุงพลำสติก กระป๋อง สำรแขวนลอย และตะกอนที่มักจะเป็นอนุภำคของดินขนำดต่ำงๆ ซึ่งท้ำให้น ้ำ
ขุ่นจะตกตะกอนจมลงสู่ก้นแหล่งน ้ำเมื่อมีน ้ำหนักมำกขึ น รวมทั งพวกน ้ำมัน ครำบน ้ำมันและสำรอ่ืนๆ 
ซึ่งบำงชนิดติดไฟได้จึงเกิดอันตรำยกับสัตว์น ้ำ นอกจำกนี ยังกั นไม่ให้แสงผ่ำนลงสู่น ้ำและกั นก๊ำซ
ออกซิเจนไม่ให้สำมำรถแพร่ลงสู่น ้ำได้  

2.7.6 สารกัมมันตรังสี (Radioactive substance) ได้แก่ เช่น ยูเรเนียม สตรอนเทียม 
ซีเซียม ไอโอดีน เป็นต้น สำรกัมมันตภำพรังสีดังกล่ำวจะผ่ำนลงสู่แหล่งน ้ำได้โดยวิธีต่ำงๆ ดังนี  

        1) จำกกระบวนกำรผลิตแร่ยูเรเนียม 

 2) จำกกำรช้ำระล้ำงเครื่องนุ่งห่มของเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำรด้ำนกัมมันตภำพรังสี 
 3) จำกของเสียซึ่งมำจำกห้องปฏิบัติกำรด้ำนกัมมันตภำพรังสี 
 4) ของเสียจำกโรงพยำบำล ที่มีกำรตรวจและรักษำโรคโดยสำรกัมมันตภำพรังสี 
 5) จำกกระบวนกำรผลิตธำตุเชื อเพลิงจำกแร่ยูเรเนียม 

 6) น ้ำจำกโรงไฟฟ้ำปรมำณู 
 7) จำกฝุ่นกัมมันตภำพรังสีซึ่งเกิดจำกกำรทดลองอำวุธนิวเคลียร์ 

  สำรกัมมันตรังสีที่อยู่ในแหล่งน ้ำสำมำรถทะลุทะลวงและสะสมอยู่ในเนื อเยื่อ อวัยวะ
ต่ำงๆ ของสัตว์น ้ำได้ หำกมนุษย์บริโภคสัตว์น ้ำเหล่ำนี เข้ำไปก็จะได้รับสำรกัมมันตรังสีผ่ำนห่วงโซ่
อำหำรและสำยใยอำหำร ซึ่งรังสีที่ปล่อยออกมำนั นสำมำรถท้ำให้เกิดโรคมะเร็ง และบกพร่องทำง
พันธุกรรมได้ (Bharucha, E., 2004 : 127) 

2.7.7 สารโลหะหนัก (Heavy metals) โลหะหนักที่พบในแหล่งน ้ำ ได้แก่ สำรหนู ตะกั่ว 
ปรอท แคดเมียม สังกะสี โครเมียม นิเกิล แมงกำนีส เป็นต้น โลหะหนักที่มีบทบำทต่อภำวะมลพิษ
ทำงน ้ำเป็นอย่ำงมำก ได้แก่ ปรอท ตะก่ัว และแคดเมียม ซึ่งถ้ำมีมำกเกินขีดจ้ำกัดแล้วจะท้ำให้เป็นพิษ
ต่อร่ำงกำย สำรโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน ้ำยังคงเป็นปัญหำในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ซึ่งแหล่ง
น ้ำที่มักพบสำรโลหะหนักมักเป็นแหล่งน ้ำที่รองรับน ้ำทิ งจำกโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีโลหะหนัก
ปนเปื้อน หรือจำกกิจกรรมของมนุษย์อย่ำงอ่ืน เช่น กำรท้ำเหมืองแร่ มีกำรพบว่ำแหล่งน ้ำในประเทศ
ไทยหลำยแหล่งมีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ เช่น บริเวณชำยฝั่งทะเลภำคตะวันออกของประเทศไทย 
(แววตำ ทองระอำ, ฉลวย มุสิกะ, วันชัย วงสุดำวรรณ, และอำวุธ หมั่นหำผล, 2549 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษำกำรปนเปื้อนของโลหะหนักในน ้ำและดินตะกอนบริเวณชำยฝั่งทะเลภำคตะวันออก ตั งแต่ปำก

https://dict.longdo.com/search/heat
https://dict.longdo.com/search/Radioactive%20substance
https://dict.longdo.com/search/Heavy%20Metals
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2080/heavy-metal-โลหะหนัก
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2121/cadmium-แคดเมียม
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แม่น ้ำบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ ถึงปำกแม่น ้ำตรำด จังหวัดตรำด พบว่ำ โลหะหนักในน ้ำทะเลมีค่ำ
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน ้ำทะเลชำยฝั่งของไทย ยกเว้นเหล็กและแมงกำนีสที่มีค่ำสูงเกิ น
มำตรฐำนพบในบริเวณปำกแม่น ้ำ จังหวัดจันทบุรีและตรำด ส้ำหรับในดินตะกอนพบว่ำมีโลหะหนัก
บำงชนิดที่มีค่ำสูงเกินเกณฑ์มำตรฐำนของต่ำงประเทศ โดยเฉพำะปรอท ตะกั่ว และสังกะสีในบริเวณ
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง จำกงำนวิจัยนี แม้ว่ำค่ำโลหะหนักต่ำงๆ ทั งในน ้ำและดิน
ตะกอนยังคงอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน แต่โลหะหนักเป็นสำรที่ไม่สลำยตัวหรือสลำยตัวได้ยำก จึงตกค้ำง
และสะสมในสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในน ้ำได้ อำจก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยำวหรือก่อให้เกิดพิษ
เรื อรังต่อสิ่งมีชีวิตได้ (แววตำ ทองระอำ, ฉลวย มุสิกะ, วันชัย วงสุดำวรรณ, และอำวุธ หมั่นหำผล, 
2549 : 52) โลหะหนักสำมำรถถ่ำยทอดมำยังมนุษย์ได้จำกกำรบริโภคสัตว์น ้ำที่มีกำรปนเปื้อนของ
โลหะหนัก นอกจำกนี ได้มีกำรศึกษำวิจัยกำรปนเปื้อนของโลหะหนักในน ้ำและตะกอนดินบริเวณ
ชำยฝั่งทะเลของอ่ำวไทยตอนบน (สำโรจน์ เริ่มด้ำริห์, สำวิตรี แกเรียส, และเกริก วงศ์สอนธรรม, 
2552 : 221 – 228) พบว่ำโลหะหนักที่พบสะสมปริมำณสูงที่สุดในน ้ำคือทองแดง รองลงมำคือสังกะสี 
ตะกั่ว และแคดเมียม มีปริมำณเฉลี่ยเท่ำกับ 0.08, 0.06, 0.05 และ 0.01 พีพีเอม (ppm) ตำมล้ำดับ 

ส่วนโลหะหนักที่พบสะสมปริมำณสูงที่สุดในตะกอนดินคือสังกะสี ตะกั่ว ทองแดง และแคดเมียม มี
ปริมำณเฉลี่ยเท่ำกับ 64.07, 28.19, 16.21 และ 2.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตำมล้ำดับ จำกผลกำร
วิเครำะห์ปริมำณโลหะหนักแสดงว่ำ บริเวณชำยฝั่งทะเลของอ่ำวไทยตอนบนมีกำรปนเปื้อนด้วยโลหะ
หนักหลำยชนิด และบำงช่วงเวลำมีปริมำณเกินกว่ำค่ำมำตรฐำนอีกด้วย และพบโลหะหนักปริมำณ
มำกในจุดที่เป็นชุมชนเมืองและแหล่งอุตสำหกรรม ในต่ำงประเทศแม่น ้ำที่ส้ำคัญหลำยสำยก็มีกำร
ปนเปื้อนของโลหะหนักด้วยเช่นกัน ดังเช่น ในแม่น ้ำ Bijiang ซ่ึงเป็นล้ำน ้ำสำขำของแม่น ้ำหลำนชำง 
(Langcang) ในประเทศจีน เป็นแม่น ้ำที่มีควำมส้ำคัญต่อกำรด้ำรงชีวิตของผู้คนเป็นอย่ำงมำก มีกำร
ตรวจพบโลหะหนักบำงชนิดในปริมำณสูง ได้แก่ สังกะสี ตะกั่ว และสำรหนู แต่ไม่พบสำรแคดเมียมใน
น ้ำ มีกำรปนเปื้อนของโลหะหนักในช่วงฤดูฝนมำกกว่ำฤดูแล้ง (Yi, Q., Dou, X.D., Huang, Q.R., & 

Zhao, X.Q., 2012 : 43 - 52) ในแหล่งน ้ำธรรมชำติมักมีโลหะหนักสะสมอยู่แล้วทั งในน ้ำและใน
ตะกอนดิน แต่อำจมีกำรเพ่ิมปริมำณมำกขึ นจำกอุตสำหกรรมและกิจกรรมต่ำงๆ ที่ต้องน้ำโลหะหนัก
มำใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนกำรผลิต เช่น โรงงำนผลิตหลอดไฟฟ้ำฟลูออเรสเซนต์ ถ่ำนไฟฉำย 
แผงวงจรไฟฟ้ำ ชุบโลหะ อุตสำหกรรมกำรท้ำเหมืองแร่ เป็นต้น ท้ำให้มีปริมำณโลหะหนักมำกขึ นและ
ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมจนอำจเป็นอันตรำยได ้ 

 2.7.8 สารประกอบไนโตร จนและฟอสฟอรัส ไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P) เป็น
อำหำรหลักของพืช เป็นส่วนผสมที่อยู่ในปุ๋ยเคมีและสำรซักฟอก พบสำรสำรนี ปะปนอยู่ในน ้ำทิ งหรือ
น ้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม หรือกำรชะล้ำงจำกกิจกรรมทำงเกษตร สำรประกอบของไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสเป็นปุ๋ยของพืชน ้ำทุกชนิด โดยเฉพำะพวกสำหร่ำย (Algae) เมื่อปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน ้ำ
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ในปริมำณมำกจะท้ำให้เกิดสภำวะกำรเจริญของสำหร่ำยมำกเกินไป  เรียกปรำกฏกำรณ์นี ว่ำ        
“อัลจีบลูม (Algae bloom)” หรือ “ยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication)”  

 

2.8 ผลกระทบของมลพิษทางน ้า  
 น ้ำเป็นปัจจัยส้ำคัญในกำรด้ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั งหลำยในโลก กำรที่น ้ำมีมลพิษหรือน ้ำเสีย
จะท้ำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของมนุษย ์สิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ ดังนี  
  2.8.1 ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ 

                 มลพิษทำงน ้ำก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสุขภำพและอนำมัยของมนุษย์ ได้แก่ 

                 1) ท้ำให้เกิดโรคระบบทำงเดินอำหำรจำกเชื อโรคในน ้ำ เช่น ไทฟอยด์ ซึ่งไข้ไทฟอยด์มี
สำเหตุมำจำกแบคทีเรียซัลโมเนลลำ ไทฟี (Salmonella Typhi) อหิวำตกโรค เกิดจำกกำรติดเชื อ
แบคทีเรีย Vibrio cholerae และบิด ซึ่งเกิดได้ทั งจำกเชื อพำรำสิตหรือพยำธิประเภทโปรโตซัว หรือ
เกิดจำกกลุ่มเชื อแบคทีเรียที่มีชื่อว่ำ ซิเกลลำ (Shigella) เป็นต้น                            
  2) สำรแคดเมียม เป็นสำรโลหะหนัก โรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้แคดเมียมเป็นวัตถุดิบ
และส่วนผสม ได้แก่ โรงงำนผลิตแบตเตอรี่ ถ่ำนไฟฉำย แผงวงจรไฟฟ้ำ ยำสูบและบุหรี่ อะไหล่รถยนต์ 
อุตสำหกรรมชุบหรือเชื่อมโลหะ คนงำนเคำะพ่นสีรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ เป็นต้น มนุษย์สำมำรถ
ได้รับสำรแคดเมียมจำกกำรรับประทำนสัตว์น ้ำที่มีแคดเมียมสะสมอยู่ สำรแคดเมียมก็จะถูกถ่ำยทอด
มำยังมนุษย์ตำมห่วงโซ่อำหำร โดยผู้ที่ได้รับสำรแคดเมียมในปริมำณมำกจะมีอำกำรกระดูกผุ เจ็บปวด
บริเวณหลัง และเอวอย่ำงรุนแรงมำก รวมถึงเป็นอันตรำยต่อไตด้วย นอกจำกนี แคดเมียมออกไซด์ยัง
เป็นสำรก่อมะเร็งที่ไตและต่อมลูกหมำก พบครั งแรกที่รุนแรงมำกในประเทศญี่ปุ่น เรียกว่ำโรค “อิไต 
อิไต” ดังแสดงในภำพที่ 2.18 นอกจำกนี สำรแคดเมียมยังเป็นอันตรำยต่อหัวใจ อำจก่อให้เกิดโรค
ควำมดันโลหิตสูง และมีผลท้ำให้เกิดควำมผิดปกติของทำรกในครรภ์ได้ แคดเมียมมีผลท้ำให้สัตว์น ้ำ
เกิดกำรเจ็บป่วยและตำยได้เช่นกัน และสำรแคดเมียมยังสำมำรถสะสมอยู่ในพืชได้และถ่ำยถอดไปยัง
สิ่งมีชีวิตอ่ืนตำมห่วงโซ่อำหำร (Potters, G. 2013 : 127 - 128) จำกกำรที่ประชำชนของประเทศ
ญี่ปุ่นได้รับสำรโลหะหนักแคดเมียม จึงส่งผลให้รัฐบำลญี่ปุ่นต้องมีกำรประกำศใช้นโยบำยและ
ข้อบังคับด้ำนสิ่งแวดล้อมภำยหลังที่เกิดปัญหำมลพิษจำกโลหะหนักจำกขยะอุตสำหกรรม  ได้แก่ 
แคดเมียมในช่วงปี ค.ศ. 1950 หรือ พ.ศ. 2493  

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Vibrio_cholerae&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81
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  มีกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อสุขภำพของมนุษย์ จำกมลพิษทำงน ้ำที่มีกำรปนเปื้อน
ของแคดเมียมในแม่น ้ำฝั่งทิศตะวันตกและทิศเหนือของเมืองฝอซำน (Foshan) ในประเทศจีน พบว่ำ
เมืองนี เป็นเมืองที่มีกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม จึงก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมตำมมำอย่ำง
รวดเร็ว มีโรงงำนอุตสำหกรรมปล่อยน ้ำเสียที่มีสำรแคดเมียมปนเปื้อนอยู่ด้วย ซึ่งหำกมนุษย์ได้รับสำร
แคดเมียมจำกกำรบริโภคสัตว์น ้ำเข้ำไปในร่ำงกำยก็จะก่อให้เกิดพิษกับร่ำงกำยมนุษย์ได้ พิษของ
แคดเมียมมีทั งพิษเฉียบพลันและพิษเรื อรัง โดยพิษเรื อรังท่ีจะเกิดขึ นคือแคดเมียมจะไปสะสมในไตและ
กระดูก เข้ำไปท้ำลำยแคลเซียมในกระดูกท้ำให้กระดูกผุ และหำกได้รับสำรแคดเมียมมำกขึ นก็มีโอกำส
เสียงต่อกำรเป็นโรคมะเร็งมำกขึ นเช่นกัน (Ming, D., & Congying, Li., 2012 : 293 – 295) ส่วน
ควำมเป็นพิษเฉียบพลันจะเกิดจำกกำรระคำยเคืองเฉพำะที่หลังจำกได้รับแคดเมียม แคดเมียมเมื่อเข้ำ
สู่ร่ำงกำยโดยกำรกินจะเกิดอำกำรคลื่นเหียนอำเจียน และท้องร่วง มีอำกำรเหมือนอำหำรเป็นพิษ 

         3) สำรปรอท เป็นสำรโลหะหนักชนิดหนึ่ง โรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้ปรอทเป็นวัตถุดิบ
และส่วนผสม ได้แก่ โรงงำนผลิตหลอดไฟฟ้ำฟลูออเรสเซนต์ โรงงำนผลิตกระจกเงำ เครื่องส้ำอำง   
บำงประเภท เป็นต้น แล้วมีกำรกำรปล่อยน ้ำทิ งที่มีสำรปรอทเจือปนลงสู่แหล่งน ้ำ จะเกิดกำรสะสมใน
สัตว์น ้ำ เมื่อมนุษย์รับรับประทำนเข้ำไปก็จะได้รับกำรถ่ำยทอดสำรปรอทเข้ำสู่ร่ำงกำยตำมห่วงโซ่
อำหำร คนที่ได้รับสำรปรอทจะมีอำกำรชักดิ นชักงอ พูดไม่ชัด สูญเสียกำรควบคุมร่ำงกำย ท้ำลำยไต 
ท้ำลำยประสำทส่วนกลำง ส่งผลให้แขนขำเคลื่อนไหวล้ำบำก มีกำรกระตุกตัวแข็ง แขนขำบิดงออย่ำง
รุนแรง พบครั งแรกที่รุนแรงมำกในประเทศญี่ปุ่น เรียกว่ำโรค “มินำมะตะ” เมื่อ   1 พฤษภำคม พ.ศ. 
2499 อำกำรของผู้ที่เป็นโรคนี แสดงดังภำพที่ 2.19  

 

 

ภาพที่ 2.18 อำกำรของโรคอิไตอิไต 

ที่มำ : Nordberg, G.F., 1974 : 63 

http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2499
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2499
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ภาพที่ 2.19 อำกำรของโรคมินำมะตะ 

ที่มำ : Smith, W.E., 2013 

  

     4) ตะกั่ว เป็นสำรโลหะหนัก โรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้ตะกั่วเป็นวัตถุดิบและส่วนผสม 
ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ส่วนผสมในน ้ำมันเพ่ือเพ่ิมค่ำออกเทน อุตสำหกรรม     
สีทำบ้ำนและสีน ้ำมัน แบตเตอรี่ หมึก เป็นต้น หำกได้รับสำรตะกั่วจะมีผลต่อสมองและกำรติดต่อของ
เซลล์ประสำท รวมทั งมีผลต่อเม็ดเลือดแดงจะท้ำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ำยเป็นโรคโลหิตจำง และมีผล
ต่อกำรท้ำงำนของไต  

 นอกจำกนี ยังมีพิษจำกโลหะหนักชนิดอ่ืนอีก ดังเช่น ในประเทศไทยประชำชนใน
อ้ำเภอร่อนพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมรำช เป็นโรคไข้ด้ำ เนื่องจำกน ้ำดื่มมีสำรหนูเจือปนอยู่มำก      
พิษของตะกั่วในชุมชนคลิตี  จังหวัดกำญจนบุรี เป็นต้น สำรเหล่ำนี สำมำรถท้ำอันตรำยต่อสัตว์น ้ำใน
ระดับควำมเข้มข้นต่้ำ และจะสะสมอยู่ในร่ำงกำยสัตว์ซึ่งจะถ่ำยทอดมำยังผู้บริโภคได้เช่นกัน  

 5) เกิดกลิ่นเน่ำเหม็น และเป็นที่เพำะพันธุ์ของสัตว์น้ำโรคซึ่งก่อให้เกิดควำมร้ำคำญ 
รวมทั งลดระดับคุณภำพชีวิต 

              6) เกิดโรคทำงระบบผิวหนัง เช่น ท้ำให้มีผื่นคันตำมตัว และเกิดโรคอ่ืนๆ เช่น โรคฉี่หนู 
ตำแดง ฮ่องกงฟุต และคันตำมง่ำมนิ วมือนิ วเท้ำ เป็นต้น   
  7) สำรกัมมันตรังสี เช่น ซีเซียม 137 สตรอนเดียม 90 ไอโอดีน 131 มีผลท้ำลำย
เนื อเยื่อ เซลล์ของร่ำงกำย ควำมร้อนจำกเครื่องปฏิกรณ์ปรมำณูหำกถ่ำยเทลงสู่แหล่งน ้ำจะมีผลต่อ
กำรด้ำรงชีวิตของพืชและสัตว์น ้ำ อำจรุนแรงถึงขั นสัตว์และพืชน ้ำตำย  
             มีกรณีศึกษำกำรปนเปื้อนของสำรกัมมันตรังสีว่ำมีปริมำณมำกเพียงใดจึงจะจัดว่ำ
เป็นอันตรำย โดยกำรศึกษำสำรกัมมันตรังสีไอโอดีน 131 ในแหล่งน ้ำทั งใกล้และไกลจำกโรงไฟฟ้ำ    
ฟุกุชิมะ ประเทศญีปุ่่น หลังจำกท่ีสำมำรถตรวจจับสำรกัมมันตรังสีไอโอดีน 131 ซึ่งมีค่ำสูงกว่ำปกติได้
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ในน ้ำที่โตเกียวก็ท้ำให้เกิดกำรตื่นตระหนกขึ น โดยประเทศญี่ปุ่นห้ำมมิให้ผู้ที่อยู่อำศัยในโตเกียว
โดยเฉพำะเด็กทำรกดื่มน ้ำจำกแหล่งที่มำจำกในเมือง มีนักฟิสิกส์ด้ำนสุขภำพและผู้เชี่ยวชำญด้ำนรังสี
ของประเทศญี่ปุ่น แห่งสถำบัน Renssealaer Polytechnic Institute เผยว่ำ รังสีขนำด 1 ซิเวิร์ท 
(Sivert) จะท้ำให้เพ่ิมควำมเสี่ยงกำรเป็นมะเร็งในช่วงชีวิตของคนร้อยละ 4 ถ้ำจะเปรียบเทียบให้เห็น
ภำพ ก็คือถ้ำประชำกร 1,000 คน ถูกรังสีขนำด 1 ซิเวิร์ท ประชำกรจะเป็นมะเร็งมำกขึ นอีก 40 คน 
คนหนึ่งคนต้องได้รับไอโอดีนแบบมีรังสีขนำด 77 ล้ำนเบคเคอเรลส์ (Becquerels) ถึงจะได้รับรังสี
ขนำด 1 ซิเวิร์ท อัตรำกำรปนเปื้อนสูงสูดที่วัดได้จำกแหล่งน ้ำในโตเกียวมีควำมเข้มข้นของสำรไอโดดีน
รังสี 210 เบคเคอเรลส์ต่อปริมำตร 1 ลิตร ดังนั น คนต้องดื่มน ้ำจ้ำนวน 370,000 ลิตรด้วยกัน จึงจะ
เทียบกับกำรได้รับรังสีขนำด 1 ซิเวอร์ท และจำกปริมำณกำรดื่มน ้ำที่แนะน้ำต่อวัน 8 แก้ว เรำต้องดื่ม
น ้ำทั งหมด 530 ปีด้วยกันถึงจะได้จ้ำนวน 370,000 ลิตร นอกจำกนี ไอโอดีน 131 จะสลำยไปภำยใน
ไม่กี่วัน ดังนั นแหล่งน ้ำในโตเกียวก็อำจถูกปนเปื้อนด้วยสำรดังกล่ำวไม่นำนนัก จึงกล่ำวได้ว่ำกำรจะ
ได้รับอันตรำยจำกสำรกัมมันตรังสีขึ นอยู่กับปริมำณและระยะเวลำที่ได้รับสำรกัมมันตรังสีนั น 

 2.8.2 ผลกระทบต่อ ศรษฐกิจของประ ทศ 

     มลพิษทำงน ้ำได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศหลำยประกำร ดังนี  
                 1) ภำคเกษตรกรรม น ้ำที่มีสำรมลพิษปะปนอยู่ย่อมเป็นผลเสียต่อกำรเจริญเติบโตของ
พืชและสัตว์ เช่น น ้ำที่มีภำวะควำมเป็นกรดด่ำงหรือมีควำมเค็มย่อมท้ำให้ดินเสียควำมสมดุล สิ่งมีชีวิต
ต่ำงๆ อำจได้รับอันตรำยจนกระท่ังไม่สำมำรถด้ำรงชีวิตได้ 
                 2) ภำคอุตสำหกรรม กำรที่น ้ำเกิดมลภำวะจะท้ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ือปรับปรุงคุณภำพ
น ้ำให้เหมำะกับกำรใช้งำน นอกจำกเป็นกำรเพ่ิมค่ำใช้จ่ำยแล้วยังท้ำให้เพ่ิมเวลำในขั นตอนกำรผลิตของ
ภำคอุตสำหกรรมอีกด้วย 

                   ) กำรท่องเที่ยว มนุษย์ใช้แหล่งน ้ำตำมธรรมชำติเป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ และท้ำ
กิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรตกปลำ กำรแล่นเรือ หำกแหล่งน ้ำเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมขึ น ก็จะท้ำให้
ทัศนียภำพไม่น่ำมอง มีกลิ่นเน่ำเหม็นรบกวนนักท่องเที่ยวและประชำชนที่อำศัยในพื นที่
นั น                      

4) กำรผลิตน ้ำเพื่อกำรบริโภค น ้ำดิบที่มีกำรปนเปื้อนจะท้ำให้ผู้ผลิตต้องเพ่ิมค่ำใช้จ่ำย
ในกำรปรับปรุงคุณภำพน ้ำ เพื่อให้ได้น ้ำที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์มำตรฐำน และท้ำให้ผู้บริโภคต้องเพ่ิม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคสูงขึ นด้วย 

     5) กำรประมง กำรเกิดมลพิษทำงน ้ำท้ำให้สัตว์น ้ำต่ำงๆ เช่น กุ้ง หอย ปลำ ปูตำย ท้ำ
ให้จ้ำนวนสัตว์น ้ำลดลง จนส่งผลท้ำให้ขำดแคลนสัตว์น ้ำในกำรบริโภค หำกร้ำยแรงมำกก็อำจส่งผลท้ำ
ให้สัตว์น ้ำบำงชนิดสูญพันธุ์ได้ 
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 2.8.3 ผลกระทบต่อระบบนิ วศ 

     กำรเกิดมลพิษทำงน ้ำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในน ้ำ สำรพิษบำงประเภทท้ำให้พืช
และสัตว์น ้ำตำย เช่น สำรกัมมันตรังสีท้ำให้สัตว์น ้ำตำยและไม่สำมำรถขยำยพันธุ์ได้ หรือกรณีเกิดกำร
รั่วไหลของน ้ำมันในทะเลก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วยเช่นกัน รวมทั งกรณีเกิดกำรแพร่กระจำย
ของธำตุอำหำรจ้ำพวกไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ที่เป็นส่วนผสมในปุ๋ยเคมีและสำรซักฟอก ซึ่งส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศดังนี  

1) กำรรั่วไหลของน ้ำมันในทะเล 

              ตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่ำมีกำรเกิดกรณีกำรรั่วไหลของน ้ำมันในทะเลเป็น
จ้ำนวนมำกทั งในประเทศและต่ำงประเทศ แสดงดังภำพที่ 2.20 เช่น เหตุกำรณ์เกิดอุบัติเหตุกำร
ระเบิดและเพลิงไหม้แท่นขุดเจำะน ้ำมันในอ่ำวเม็กซิโก ซึ่งตั งอยู่กลำงทะเลห่ำงจำกชำยฝั่งเมือง   
พอร์ตออฟเวนิซ รัฐหลุยเซียนำ ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมำณ 84 กิโลเมตร ผ่ำนมำเป็น
ระยะเวลำกว่ำ 70 วัน ผลกระทบจำกน ้ำมันรั่วก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ทั่วไปตำมชำยฝั่งอ่ำวเม็กซิโก 
เหตุกำรณ์น ้ำมันรั่วไหลสู่ทะเลครั งนี นับว่ำเป็นหำยนะต่อสิ่งแวดล้อมครั งใหญ่ครั งหนึ่งของโลกโดยไม่
นับรวมถึงควำมสูญเสียต่อเศรษฐกิจ ส้ำหรับประเทศไทยกรมควบคุมมลพิษได้บันทึกข้อมูลสถิติไว้ 
พบว่ำ ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2519 – 2553 เกิดเหตุน ้ำมันรั่วไหลที่ได้ด้ำเนินกำรตรวจสอบและจัดกำร
แก้ไขร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 124 เหตุกำรณ์ ส่วนใหญ่เป็นกำรรั่วไหลในปริมำณเล็กน้อย 
สำเหตุของกำรรั่วไหลที่พบมำกที่สุด ได้แก่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 

1.1) อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเดินเรือ เก็บกัก หรือสูบถ่ำยน ้ำมันช้ำรุด 

1.2) รั่วไหลระหว่ำงกำรสูบถ่ำยน ้ำมันกลำงทะเลจำกเรือขนำดใหญ่ลงสู่เรือขนำด
เล็ก หรือระหว่ำงเรือกับท่ำเทียบเรือ 

1.3) กำรลักลอบทิ ง เช่น ปล่อยทิ งน ้ำมันชนิดเดิมก่อนบรรทุกน ้ำมันชนิดใหม่ 
หรือลักลอบถ่ำยน ้ำอับเฉำ 

1.4) เรืออับปำง เนื่องจำกเรือโดนกัน ชนหินโสโครก หินฉลำม หรือไฟไหม้ 
1.5) สำเหตุอ่ืนๆ เช่น รั่วไหลจำกแท่นขุดเจำะปิโตรเลียมในทะเล น ้ำทิ งจำกฝั่ง 

หรือรั่วไหลตำมธรรมชำติ 
            ส่วนจำกสถิติกรมเจ้ำท่ำ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2540 – 2553 พบกำรรั่วไหลของน ้ำมัน

ในปริมำณมำกที่มำกกว่ำ 20,000 ลิตรขึ นไปทั งสิ น 9 ครั ง พบเกิดในทะเลและชำยฝั่งท่ำเทียบเรือ 
ส่วนมำกพบกำรรั่วไหลบริเวณท่ำเทียบเรือจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรขนถ่ำยน ้ำมัน และจำกอุบัติเหตุ
ต่ำงๆ  

           กำรรั่วไหลของน ้ำมันลงสู่ทะเลในปริมำณมำกหรือมีครำบน ้ำมันติดค้ำงอยู่เป็น
เวลำนำน โดยปรำศจำกกำรป้องกันและกำรบริหำรจัดกำร จะส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ
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และระบบนิเวศทำงทะเล ผลกระทบที่จะตำมมำในอนำคตคือ ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและสังคมทั งใน
ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ กำรปนเปื้อนน ้ำมันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทะเล เนื่องจำก
น ้ำมันบนผิวน ้ำไปขัดขวำงกำรถ่ำยเทก๊ำซออกซิเจนระหว่ำงอำกำศและน ้ำท้ำให้เกิดน ้ำเน่ำเสีย 
ออกซิเจนไม่สำมำรถผ่ำนลงไปในน ้ำได้ ท้ำให้สัตว์น ้ำขำดอำกำศหำยใจและตำยได้ ซึ่งกำรรั่วไหลของ
น ้ำมันในทะเลนั นมีผลกระทบต่อสัตว์แทบทุกชนิด ตั งแต่สัตว์น ้ำขนำดเล็ก เช่น ปลำ แพลงก์ตอน สัตว์
เปลือกแข็งทั งกุ้ง เคย ปู ซ่ึงมีบทบำทส้ำคัญในห่วงโซ่อำหำร รวมทั งนกทะเล เพนกวิน นำกทะเล 
แมวน ้ำ สิงโตทะเล แต่ที่ได้รับผลกระทบมำกที่สุดและมีอัตรำกำรตำยสูงมักเป็นพวกนกน ้ำ แสดงดัง
ภำพที่ 2.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.20 แสดงกำรรั่วไหลของน ้ำมันในทะเล 

ที่มำ : น้ำชัย ชีวววิรรธน์, 2556 : 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.21 นกที่ได้รับผลกระทบจำกน ้ำมันรั่วไหล 

ที่มำ : http://www.oknation.net/blog/kanis/2012/05/18/entry-1, 2555 

 

 

 

http://www.oknation.net/blog/kanis/2012/05/18/entry-1
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2) กำรแพร่กระจำยของธำตุอำหำรจ้ำพวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส  

                       ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นส่วนผสมในปุ๋ยเคมีและสำรซักฟอกที่มำจำกภำค
เกษตรกรรมและชุมชนดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว เมื่อสำรเหล่ำนี ถูกชะล้ำงลงสู่แหล่งน ้ำจะท้ำให้เกิด 
“ปรำกฏกำรณ์ยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication)” แสดงดังภำพที่ 2.22 ซึ่งปรำกฏกำรณ์นี เป็น
ปรำกฏกำรณ์ที่ในแหล่งน ้ำมีปริมำณธำตุอำหำรจ้ำพวกสำรประกอบฟอสฟอรัสและไนโตรเจนมำก
เกินไป ซ่ึงธำตุอำหำรเหล่ำนี เป็นธำตุที่จ้ำเป็นในกำรเจริญเติบโตของสำหร่ำยเซลล์เดียวและพืชน ้ำ มี
ส่วนกระตุ้นให้เกิดกำรสังเครำะห์แสงและมีกำรแพร่พันธุ์ของสำหร่ำยเซลล์เดียวและพืชน ้ำ อย่ำง
รวดเร็วในแหล่งน ้ำ กำรที่สำหร่ำยเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วเรียกว่ำกำรเกิด “อัลจีบลูม (Algae 

bloom)” ส่งผลกระทบต่อคุณภำพน ้ำและสิ่งมีชีวิตในน ้ำ ปรำกฏกำรณ์นี มักเกิดกับแหล่งน ้ำปิดที่มี
เวลำกักน ้ำมำกกว่ำ 20 วัน และมีรำยงำนค่ำวิกฤตของกำรปนเปื้อนไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในแหล่ง
น ้ำเท่ำกับ 0.05-0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.007-0.03 มิลลิกรัมต่อลิตรตำมล้ำดับ สิ่งที่บ่งชี กำรเกิด
ปรำกฏกำรณ์ยูโทรฟิเคชั่นในแหล่งน ้ำสำมำรถดูได้จำกกำรวัดปริมำณคลอโรฟิลล์เอ จะเป็นตัวบ่งชี ถึง
มวลชีวภำพของแพลงก์ตอนพืช ซ่ึงคลอโรฟิลล์เอเป็นรงควัตถุสังเครำะห์แสงที่พบได้ในแพลงก์ตอนพืช
ทุกชนิด ถ้ำแหล่งน ้ำใดมีปริมำณคลอโรฟิลล์เอมำกกว่ำ 10 ไมโครกรัมต่อลิตร ถือว่ำเกิดปรำกฏกำรณ์
ยูโทรฟิเคชั่นในแหล่งน ้ำนั น (นรุตตม์ สหนำวิน และจิรำวรรณ ตอฤทธิ์, 2555 : 154) 
   

         

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.22  กำรเกิดยูโทรฟิเคชั่น 

ที่มำ : http://www.vattenkikaren.gu.se/fakta/ovrigt/eutrofie/eutr18e.html, 2555 

 

  ในประเทศไทยพบกำรเกิดปรำกฏกำรณ์ยูโทรฟิเคชั่นหลำยพื นที่ เช่น ชะอ้ำ    
หัวหิน ศรีรำชำ กว๊ำนพะเยำ บึงแก่นนคร เป็นต้น ปรำกฏกำรณ์นี เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ “ขี ปลำวำฬ” ซ่ึง
เรำสำมำรถสังเกตเห็นสำหร่ำยบำนสะพรั่งเต็มแหล่งน ้ำ และในปี พ.ศ. 2535 - 2546 สถำบันวิจัยกำร
เพำะเลี ยงสัตว์น ้ำชำยฝั่งจังหวัดสงขลำได้ศึกษำปริมำณธำตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในทะเลสำบ 
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เนื่องจำกพบกำรแพร่กระจำยของสำหร่ำยหนำม (Najas sp.) เป็นบริเวณกว้ำง รวมทั งพบสำหร่ำยสี
เขียวขนำดใหญ่ (Cladophora) เจริญเติบโตปกคลุมสำหร่ำยหนำมเป็นบริเวณกว้ำงด้วย และเห็นได้
จำกปริมำณควำมเข้มข้นของคลอโรฟิลล์เอที่ เพ่ิมสูงขึ นตลอดทั งปี ปรำกฏกำรณ์ยูโทรฟิเคชั่นใน
ทะเลสำบสงขลำเป็นสำเหตุกำรตำยของสัตว์น ้ำ  ทั งที่อำศัยอยู่ตำมธรรมชำติและที่เลี ยงในกระชัง
เนื่องจำกขำดออกซิเจน สัตว์น ้ำไม่สำมำรถด้ำรงชีวิตได้ตำมปกติ ปริมำณออกซิเจนละลำยในบริเวณที่
เลี ยงปลำในกระชังจะน้อยกว่ำบริเวณอ่ืนๆ เนื่องจำกมีกำรปนเปื้อนของธำตุอำหำรจำกอำหำรเลี ยง
ปลำ ส่งผลให้เกิดปรำกฏกำรณ์ยูโทรฟิเคชั่นในบริเวณนี และเกิดดินตะกอนพื นท้องน ้ำเน่ำเสียด้วย และ
ปัญหำกำรเกิดปรำกฏกำรณ์นี ในแหล่งน ้ำ ส่งผลให้เกิดกำรลดลงของปริมำณออกซิเจนละลำยในเวลำ
กลำงคืน เนื่องจำกสำหร่ำยและพืชน ้ำมีกำรหำยใจโดยมีควำมต้องกำรใช้ออกซิเจนและคำย
คำร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยำกำศ ซ่ึงตรงข้ำมกับเวลำกลำงวันที่มีแหล่งพลังงำนจำกดวงอำทิตย์
เพ่ือให้สำหร่ำยและพืชน ้ำใช้ส้ำหรับกำรสังเครำะห์แสงและผลิตออกซิเจนออกมำ (สถำบันวิจัยกำร
เพำะเลี ยงสัตว์น ้ำชำยฝั่ง, 2547) จำกที่ปริมำณออกซิเจนลดต่้ำมำกในเวลำกลำงคืนอำจท้ำให้สัตว์น ้ำ
ตำยเนื่องจำกขำดออกซิเจนในเวลำอันรวดเร็วได้ และเมื่อสัตว์น ้ำตำยก็จะส่งผลท้ำให้เกิดปัญหำน ้ำเน่ำ
เสียตำมมำ ดังภำพที่ 2.23  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.23 สัตว์น ้ำตำยและน ้ำเน่ำเสียจำกปรำกฏกำรณ์ยูโทรฟิเคชั่น 

ที่มำ : http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/00 2_vizkeszletgazdalkodas 

_es_vizminoseg/ch09s0 .html, 2556 

 

 จะเห็นได้ว่ำกำรเกิดยูโทรฟิเคชั่นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นอย่ำงมำก 
สำเหตุกำรเกิดปรำกฏกำรณ์นี เกิดจำกมนุษย์เป็นหลัก ซ่ึงวิธีในกำรป้องกันแก้ไขกำรเกิดปรำกฏกำรณ์นี 

 

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0032_vizkeszletgazdalkodas%20_es_vizminoseg/ch09s03.html
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0032_vizkeszletgazdalkodas%20_es_vizminoseg/ch09s03.html
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สำมำรถท้ำได้หลำยวิธี ได้แก่ ควรมีกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนให้ได้ทรำบถึงสำเหตุกำรเกิด ผลกระทบ 
และแนวทำงป้องกันแก้ไขกำรเกิดปรำกฏกำรณ์นี  อีกทั งต้องมีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำอย่ำง
สม่้ำเสมอ โดยกำรวิเครำะห์ดัชนีบ่งชี หรือพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ออกซิเจนละลำยน ้ำ
คลอโรฟิลล์เอ พีเอช และแพลงก์ตอนพืช เป็นต้น กำรดูแลรักษำและปลูกป่ำชำยเลนก็เป็นอีกวิธีที่ลด
กำรเกิดปรำกฏกำรณ์ยูโทรฟิเคชั่นได้ เนื่องจำกป่ำชำยเลนเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยหรือแหล่งอนุบำลสัตว์
น ้ำวัยอ่อนซึ่งกินแพลงก์ตอนพืชและสัตว์เป็นอำหำร ท้ำให้เกิดกำรลดปริมำณแพลงก์ตอนพืชตำม
ธรรมชำติอีกทำงหนึ่ง และระบบรำกของไม้ป่ำชำยเลนยังสำมำรถช่วยดักตะกอน ท้ำให้น ้ำในแหล่งน ้ำ
ไม่ขุ่น และป้องกันกำรตื นเขินและกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน รวมทั งยังมีส่วนช่วยในกำรดูดซับ
ธำตุอำหำรที่มีในแหล่งน ้ำได้อีกด้วย กำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยก็เป็นแนวทำงหนึ่งที่จะช่วยในกำร
ป้องกันกำรเกิดยูโทฟิเคชั่นได้เช่นกัน (นรุตตม์ สหนำวิน และจิรำวรรณ ตอฤทธิ์, 2555 : 157 -158) 

นอกจำกนี มนุษยส์ำมำรถหยุดปัญหำกำรเกิดยูโทรฟิเคชั่นได้โดย ไม่ปล่อยน ้ำทิ งที่มีสำรซักฟอกเจือปน
สู่แหล่งน ้ำสำธำรณะ และระวังเรื่องกำรรั่วไหลของปุ๋ยเคมีลงสู่แหล่งน ้ำ เพรำะสิ่งเหล่ำนี เป็นตัวกำร
ส้ำคัญที่จะเพ่ิมสำรอำหำรจ้ำพวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัสลงในแหล่งน ้ำให้มีปริมำณมำกขึ น จนท้ำให้
พืชสีเขียวเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์อย่ำงรวดเร็ว ปกคลุมบริเวณผิวน ้ำ ซึ่งส่งผลท้ำให้เกิดสภำวะ      
ยูโทรฟิเคชั่นได้  
 

2.9 แนวทางการจัดการมลพิษทางน ้า 

 กำรจัดกำรมลพิษทำงน ้ำประกอบด้วยกำรควบคุมและป้องกันปัญหำมลพิษทำงน ้ำ และกำร
บ้ำบัดน ้ำเสียที่จุดก้ำเนิด เมื่อเกิดภำวะมลพิษทำงน ้ำขึ นจะต้องหำวิธีกำรในกำรบ้ำบัดน ้ำเสียก่อน
ปล่อยออกสู่แหล่งน ้ำสำธำรณะ และควบคุมมลพิษที่เกิดขึ นไม่ให้แพร่กระจำยและส่งผลกระทบต่อ
สุขภำพอนำมัยของมนุษย์ ต่อสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศในน ้ำ 

 2.9.1 การ วบ ุมและป้องกันมลพิษทางน ้า  

     ในกำรควบคุมและป้องกันมลพิษทำงน ้ำ จะต้องอำศัยหลักกำรสร้ำงมลพิษทำงน ้ำให้
เกิดขึ นให้น้อยที่สุด และถ้ำหำกเกิดมลพิษทำงน ้ำขึ นแล้วจะต้องมีกำรบ้ำบัดมลพิษในน ้ำให้เหลือน้อย
ที่สุดก่อนที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทำงดังนี  

1) กำรใช้น ้ำอย่ำงประหยัด โดยให้มีน ้ำเสียเกิดขึ นน้อยที่สุด (Water minimization) 

ซึ่งเป็นกำรใช้น ้ำอย่ำงประหยัดตำมควำมจ้ำเป็นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2) กำรน้ำกลับมำใช้อีกโดยตรง (Water reuse) เป็นกำรน้ำน ้ำซึ่งใช้ประโยชน์มำแล้ว
ครั งหนึ่งกลับมำใช้ได้โดยตรง ทั งนี ไม่จ้ำเป็นที่จะต้องมีกำรปรับปรุงคุณภำพก่อนแต่ประกำรใด หรือมี
กำรปรับแต่เพียงเล็กน้อย ตัวอย่ำงเช่น กำรเก็บกักน ้ำซึ่งใช้ในกำรซักผ้ำแล้วน้ำกลับมำใช้ในกำรท้ำ
ควำมสะอำดบ้ำนบำงส่วน หรือน้ำไปใช้ในกำรรดน ้ำต้นไม้ ในอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องดื่มมีกำรน้ำ
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น ้ำทิ งจำกกระบวนกำรผลิตกลับมำที่ถังพักก่อนจะน้ำไปใช้ล้ำงถังกรองทรำยของระบบผลิตน ้ำอ่อน 

กำรหมุนเวียนน ้ำล้ำงขวดพลำสติกกลับมำใช้ซ ้ำ  ในอุตสำหกรรมกำรผลิตอำหำรมีกำรน้ำน ้ำทิ งมำเป็น
น ้ำป้อนส้ำหรับฉีดล้ำงสำยพำนเครื่องรีดตะกอนในระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย  

3) กำรน้ำกลับมำใช้ภำยหลังกำรปรับปรุงคุณภำพ (Water reclamation) เป็นกำรน้ำ
น ้ำที่ผ่ำนกำรใช้ประโยชน์มำแล้วครั งหนึ่ง กลับมำใช้โดยผ่ำนขั นตอนกำรปรับปรุงคุณภำพก่อน นั่นคือ 
กำรใช้ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียเข้ำช่วยปรับปรุงคุณภำพน ้ำเสียก่อนน้ำกลับมำใช้ประโยชน์อีกครั ง หรือ
ปล่อยออกสู่แหล่งน ้ำธรรมชำติโดยไม่ท้ำให้ทรัพยำกรทำงน ้ำเกิดควำมเสียหำย (วรรธนะชัย ปฐมสิริ
วงศ,์ 2557 : 43) 

4) กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต (Process Improvement) ทั งกำรเปลี่ยนแปลง
วัตถุดิบหรือกำรปรับปรุงเทคโนโลยีต่ำงๆ เช่น ในอุตสำหกรรมกำรผลิตอำหำรมีกำรลดปริมำณกำรใช้
น ้ำโดยกำรติดตั งหัวฉีดน ้ำประสิทธิภำพสูงแทนกำรใช้สำยยำงในกำรล้ำงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ในกระบวนกำรผลิต โดยท้ำกำรออกแบบและติดตั งหัวฉีดประสิทธิภำพสูงที่มีวำล์วเปิดปิดที่ปลำยสำย
ยำงให้สำมำรถใช้งำนได้สะดวกและปลอดภัยในอุตสำหกรรมอำหำร สำมำรถลดปริมำณกำรใช้น ้ำลง
ได้  0 ลิตร/นำท/ีหัว น ้ำมีแรงดันเพ่ิมขึ น 2 เท่ำ และฉีดท้ำควำมสะอำดได้ไกลกว่ำเดิมถึง 5 เท่ำ 
    5) กำรท้ำให้เจือจำง วิธีนี เป็นกำรท้ำให้ของเสียหรือสำรมลพิษเจือจำงลงด้วยน ้ำจ้ำนวน
มำกพอ เช่น กำรระบำยน ้ำเสียลงแม่น ้ำ ทะเล วิธีนี ต้องค้ำนึงถึงปริมำณของเสียที่แหล่งน ้ำจะสำมำรถ
รับไว้ได้ด้วย นั่นคือจะต้องขึ นอยู่กับปริมำตรของน ้ำที่จะใช้ในกำรเจือจำง และขึ นกับอัตรำกำรไหลของ
น ้ำในแหล่งนี  วิธีนี จึงต้องใช้พื นที่มำก ปริมำตรมำก จึงจะท้ำให้เกิดควำมเจือจำงขึ นได้  ตำม
มำตรฐำนสำกลนั นน ้ำสะอำดควรมีค่ำบีโอดี 2 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงใช้เป็นน ้ำดื่มได้ หำกค่ำบีโอดี
มำกกว่ำ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ถือได้ว่ำน ้ำนั นมีโอกำสเน่ำเสียได้ ส่วนน ้ำทิ งจำกแหล่งชุมชนและแหล่ง
อุตสำหกรรมมีค่ำสำรแขวนลอย 30 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่ำบีโอดี 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั นน ้ำทิ ง
เมื่อถูกเจือจำงด้วยน ้ำเสียจำกแม่น ้ำหรือทะเล 8 เท่ำตัว จะท้ำให้ค่ำบีโอดีไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร 
จึงไม่มคีวำมเน่ำเสีย 

  6) กำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยเข้ำมำควบคุมกำรควบคุมกำรปล่อยน ้ำเสียลงสู่แหล่ง
น ้ำ กำรควบคุมกำรปล่อยน ้ำเสียลงสู่แหล่งน ้ำเป็นกำรป้องกันและลดกำรน้ำสำรมลพิษลงสู่แหล่งน ้ำ  

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม จึงได้ก้ำหนดมำตรฐำนน ้ำทิ งจำกโรงงำน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ให้มีค่ำของสำรแขวนลอย 30 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่ำบีโอดี 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ดังนั นโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ จะต้องตั งอุปกรณ์ก้ำจัดน ้ำเสียและด้ำเนินกำรก้ำจัดน ้ำเสีย ให้ได้
มำตรฐำนดังที่ก้ำหนดไว้ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้ำธรรมชำติ 
 อีกแนวทำงหนึ่งที่น้ำมำใช้ในกำรป้องกันแก้ไขมลพิษทำงน ้ำคือกำรน้ำ “เทคโนโลยี
สะอำด” มำใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น กำรใช้เทคโนโลยีสะอำดเพ่ือลดน ้ำเสียจำกกำรผลิตยำงแผ่น
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ดิบ กรณีศึกษำอ้ำเภอเขำชะเมำ จังหวัดระยอง (วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก, จ้ำลอง โพธิ์บุญ, วิสำขำ ภู่จินดำ, 
และวรำงคณำ ศรนิล, 2554 : 6) เป็นกำรวิจัยเพ่ือศึกษำปริมำณและคุณภำพของน ้ำเสียจำกกำรผลิต
ยำงแผ่นดิบเปรียบเทียบระหว่ำงก่อนและหลังกำรน้ำเทคโนโลยีสะอำดไปประยุกต์ใช้ โดยส้ำรวจ
กระบวนกำรผลิตยำงแผ่นดิบของโรงงำนผลิตจ้ำนวน 10 แห่ง พบว่ำ โรงงำนส่วนใหญ่ยังด้ำเนินกำรไม่
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร เช่น ใส่สีผสมอำหำรลงไปในส่วนผสมหรือใช้กรดซัลฟุริกเจือจำงในกำรแช่
แผ่นยำงพำรำร่วมกัน กำรใช้น ้ำในกำรล้ำงอุปกรณ์ผลิตแผ่นยำงดิบอย่ำงไม่ประหยัด จำกปัญหำที่พบ
งำนวิจัยนี ได้จัดท้ำทำงเลือกตำมหลักเทคโนโลยีสะอำดเพ่ือแก้ปัญหำดังกล่ำว พบว่ำทำงเลือกที่
เหมำะสมที่สุดคือ กำรด้ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรในกำรผลิตยำงแผ่นดิบให้
สอดคล้องตำมหลักวิชำกำรของสถำบันวิจัยยำง รองลงมำคือ กำรปรับปรุงเทคโนโลยีเพ่ือลดกำรใช้น ้ำ
จำกกำรผลิตยำงแผ่นดิบ และกำรน้ำน ้ำที่ผ่ำนกำรใช้แล้วกลับไปใช้ซ ้ำหรือใช้ใหม่ เมื่อน้ำทำงเลือก
ดังกล่ำวไปปฏิบัติจริงพบว่ำกำรใช้น ้ำและน ้ำเสียจำกกำรผลิตยำงแผ่นดิบลดลงมำกกว่ำร้อยละ 70 

และคุณภำพของน ้ำเสียดีขึ นร้อยละ 18 – 82 จึงควรมีกำรก้ำหนดนโยบำยและมำตรกำรส่งเสริมให้มี
กำรน้ำเทคโนโลยีสะอำดไปใช้ในกำรผลิตแผ่นยำงดิบอย่ำงกว้ำงขวำงต่อไป  

2.9.2 การบ้าบัดน ้า สีย (Wastewater treatment) 

        กำรบ้ำบัดน ้ำเสียคือ กำรก้ำจัดหรือท้ำลำยสิ่งปนเปื้อน สำรเคมี สิ่งสกปรกต่ำงๆ ที่มีอยู่
ในน ้ำเสียให้หมดไป หรือมีปริมำณลดลงจนอยู่ในระดับมำตรฐำนที่ก้ำหนดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม อีกทั งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน ้ำรวมถึงกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เมื่อ
ปล่ อยน ้ ำทิ ง เหล่ ำนี ออกสู่ แหล่ งน ้ ำ ส ำธำรณะ น ้ ำ เ สี ยจำกแหล่ งต่ ำ งกันจะมี คุณสมบั ติ 
ไม่เหมือนกันดังนั นกระบวนกำรบ้ำบัดน ้ำจึงมีหลำยวิธี  กำรเลือกวิธีบ้ำบัดน ้ำเสียขึ นกับปัจจัยต่ำงๆ 
ได้แก่ ลักษณะของน ้ำเสีย ประเภทของน ้ำเสีย ระดับกำรบ้ำบัดน ้ำเสียที่ต้องกำร สภำพทั่วไปของ
ท้องถิ่น ค่ำลงทุนก่อสร้ำง และค่ำด้ำเนินกำรดูแล และบ้ำรุงรักษำ และขนำดของที่ดินที่ใช้ในกำร
ก่อสร้ำง เป็นต้น วิธีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียสำมำรถแบ่งได้ดังนี  

        1) การบ้าบัดทางกายภาพ (Physical treatment) เป็นวิธีกำรแยกเอำสิ่งเจือปน
ออกจำกน ้ำเสีย เช่น ของแข็งขนำดใหญ่ กระดำษ พลำสติก เศษอำหำร กรวด ทรำย ไขมัน และ
น ้ำมัน โดยใช้อุปกรณ์ในกำรบ้ำบัดทำงกำยภำพ ได้แก่ 

      1.1) ตะแกรงหยำบ (Coarse screen) และตะแกรงละเอียด (Fine screen) โดย
ตะแกรงหยำบใช้ส้ำหรับดักสิ่งของที่ลอยน ้ำ เช่น เศษขยะ เศษใบไม้ ถุงพลำสติก ฯลฯ ส่วนตะแกรง
ละเอียดมีขนำดตำเล็กกว่ำตะแกรงหยำบ ใช้ดักสิ่งของที่มีขนำดเล็ก ตะแกรงทั งสองนี จะช่วยไม่ให้
เครื่องสูบน ้ำอุดตัน ตะแกรงดักขยะแสดงดังภำพที่ 2.24  
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      1.2) ถังดักกรวดทรำย (Grit chamber) ซึ่งเป็นถังขนำดเล็กที่ออกแบบให้สำมำรถ

ดักจับกรวดทรำยในน ้ำเสียที่ไหลผ่ำน ถังดักกรวดทรำยเป็นสิ่งจ้ำเป็นที่ป้องกันไม่ให้เครื่องสูบน ้ำสึก
กร่อนและเกิดควำมเสียหำยจำกกำรถูกขัดสีจำกกรวดทรำย   

      1.3) ถังดักไขมันและน ้ำมัน (Grease trap) น ้ำเสียบำงประเภทมีไขมันและน ้ำมัน
ปนอยู่ด้วย น ้ำมันหรือไขมันจะลอยตัวอยู่เหนือน ้ำท้ำให้สำมำรถใช้ถังดักไขมันหรือน ้ำมันได้ ถังดัก
ไขมันมีทั งขนำดใหญ่และขนำดเล็ก โดยถังดักไขมันขนำดเล็กที่นิยมใช้กับน ้ำเสียจำกกำรปรุงอำหำรซึ่ง
เป็นน ้ำเสียที่มีปริมำตรต่้ำ แสดงดังภำพที่ 2.25 ส่วนในกรณีที่น ้ำเสียมีปริมำตรสูงควรใช้ถังดักไขมัน
และน ้ำมันแบบชนิด API (American petroleum institute) Separator 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2.24 ตะแกรงดักขยะ 

ที่มำ : http://www.aqua.co.th/th/ 

waste-oil-trap-devices/77-rake-

screen.html, 2555 
 

ภาพที่ 2.25 ถังดักไขมัน 

ที่มำ : http://changrukubaan. 

com/punhabann-detail.asp? 

problem_id=221&probType 

=3, 2558 

http://www.aqua.co.th/th/%20waste-oil-trap-devices/77-rake-screen.html
http://www.aqua.co.th/th/%20waste-oil-trap-devices/77-rake-screen.html
http://www.aqua.co.th/th/%20waste-oil-trap-devices/77-rake-screen.html
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     1.4) ถังตกตะกอน (Sedimentation tank) หำกมีของแข็งหรือสำรแขวนลอยที่
ลอดผ่ำนตะแกรงมำได้ จะถูกบ้ำบัดต่อด้วยถังตกตะกอนซึ่งเป็นถังขนำดใหญ่ที่เป็นที่พักน ้ำเสีย โดยน ้ำ
เสียที่ผ่ำนมำในถังนี จะถูกปล่อยทิ งไว้เพ่ือให้สำรแขวนลอยตกลงไปในก้นถัง โดยอำศัยแรงดึงดูดของ
โลก น ้ำเสียที่ไหลออกไปจึงมีสำรแขวนลอยปนอยู่ในปริมำณน้อย ถังตกตะกอนมี 2 แบบคือ ถัง
ตกตะกอนแบบวงกลม (Circular sedimentation tank) (ภำพที่ 2.26) และถังตกตะกอนแบบ
สี่เหลี่ยม (Rectangular sedimentation tank) ซึ่งถังตกตะกอนแบบวงกลมให้ประสิทธิภำพกำร
ท้ำงำนได้ดีกว่ำแบบสี่เหลี่ยม ถังตกตะกอนแบบสี่เหลี่ยมเหมำะสมในกรณีที่พื นที่มีอยู่อย่ำงจ้ำกัดแต่
ต้องกำรสร้ำงถังตกตะกอนหลำยถัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 2.26  ถังตกตะกอน 

ที่มำ : http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_vizkeszletgazdalko 

das_es_vizminoseg/ch11s04.html, 2558 

 

  2) การบ้าบัดทาง  มี (Chemical treatment) เป็นวิธีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียโดยใช้
กระบวนกำรทำงเคมี เพ่ือท้ำปฏิกิริยำกับสิ่งเจือปนในน ้ำเสีย ท้ำให้มีควำมเป็นพิษน้อยลง วิธีกำรนี จะ
ใช้ส้ำหรับน ้ำเสียที่มีส่วนประกอบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี  คือ ค่ำพีเอชสูงหรือต่้ำเกินไป มีสำรพิษ 
มีโลหะหนักเจือปน มีของแข็งแขวนลอยขนำดเล็กที่ตกตะกอนยำก มีไขมันและน ้ำมันที่ละลำยน ้ำ มี
สำรประกอบอนินทรีย์ละลำยน ้ำที่เป็นพิษ และมีเชื อโรค ซึ่งกระบวนกำรทำงเคมีที่ใช้ในกำรบ้ำบัดน ้ำ
เสีย ได้แก่ กำรท้ำให้เป็นกลำง กำรท้ำให้ตกตะกอนโดยใช้สำรเคมี ออกซิเดชัน -รีดักชัน กำรรวมตัว
ของสำรแขวนลอยโดยกำรเติมสำรเคมี และกำรฆ่ำเชื อโรค (วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์, 2557 : 46) 

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_vizkeszletgazdalko%20das_
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_vizkeszletgazdalko%20das_
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     2.1) กำรท้ำให้เป็นกลำง (Neutralization) เป็นกำรปรับควำมเป็นกรดด่ำง ด้วย
กำรเติมกรดหรือด่ำง ให้น ้ำมีสภำพเป็นกลำง เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสมที่จะน้ำไปบ้ำบัดด้วย
กระบวนกำรบ้ำบัดน ้ำเสียด้วยวิธีกำรอ่ืนต่อไป โดยเฉพำะกำรบ้ำบัดน ้ำเสียด้วยวิธีกำรทำงชีวภำพ
ต้องกำรน ้ำเสียที่มีค่ำ pH อยู่ในช่วง 6.5 – 8.5 โดยหำกน ้ำเสียมีค่ำ pH ต่้ำ แสดงว่ำน ้ำนั นมีควำมเป็น
กรดสูง ให้ปรับสภำพโดยใช้ด่ำงเติมลงไป เช่น โซดำไฟ (NaOH) ปูนขำว (CaO) หรือแอมโมเนีย 
(NH4OH) แต่ถ้ำน ้ำเสียมีค่ำ pH สูง แสดงว่ำน ้ำนั นมีควำมเป็นด่ำงสูง ให้ปรับสภำพให้เป็นกลำงโดย
เติมกรดลงไป เช่น กรดซัลฟิวริก (H2SO4) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) หรือก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) เป็นต้น 

  2.2) กำรท้ำให้ตกตะกอนโดยใช้สำรเคมี (Precipitation) เป็นกำรเติมสำรเคมีลง
ไปเพือ่ให้เกิดกำรตกตะกอน เช่น สำรส้ม (KAl(SO4)2.12H2O) ปูนขำว (CaO) เฟอริกคลอไรด์ (FeCl3) 

ลงไปเพ่ือเปลี่ยนสถำนภำพทำงกำยภำพของของแข็งแขวนลอยที่มีขนำดเล็ก ให้รวมกันมีขนำดใหญ่ขึ น
และมีน ้ำหนักเพียงพอที่จะตกตะกอนในถังตกตะกอน 

  2.3) ออกซิเดชัน-รีดักชัน (Oxidation-Reduction) ในกรณีที่ต้องก้ำจัดสำร
มลพิษที่ละลำยอยู่ในน ้ำ แต่ไม่สำมำรถใช้วิธีกำรท้ำให้ตกตะกอนโดยใช้สำรเคมีได้ อำจใช้กระบวนกำร
ออกซิเดชัน-รีดักชัน ที่เปลี่ยนสำรพิษเป็นสำรที่ไม่มีพิษ กระบวนกำรนี ได้แก่ กำรเติมสำรเคมีซึ่งอำจ
เป็นสำรออกซิไดซ์ (Oxidant) หรือสำรรีดิวซ์ (Reductant) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพ่ือไปท้ำให้
เกิดปฏิกริิยำออกซิเดชัน-รีดักชันกับสำรมลพิษ ผลของปฏิกิริยำท้ำให้ได้สำรที่ไม่เป็นพิษ สำรออกซิไดซ์
ที่ใช้ ได้แก่ โอโซน ออกซิเจน คลอรีนในรูปต่ำงๆ โพแทสเซียมเปอร์มังกำเนต (KMnO4) ไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ (H2O2) ส่วนสำรรีดิวซ์ที่ใช้ ได้แก่ เกลือซัลไฟด์ เกลือซัลเฟต ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
(กรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 2548 : 5-21) 

 2.4) กำรรวมตัวของสำรแขวนลอยโดยกำรเติมสำรเคมี  (Coagulation 

flocculation) กระบวนกำรนี มี 2 ขั นตอนหลักคือ ขั นตอนแรกคือกำรเติมสำรเคมีพวกสำรสร้ำง
ตะกอน (Coagulants) ซึ่งได้แก่ สำรส้ม ปูนขำว หรือเฟอริกคลอไรด์ เป็นต้น ผสมกับน ้ำเสียที่มี
ตะกอนแขวนลอยเล็กๆ ขั นที่สองคือกำรกวนอย่ำงช้ำๆ เพ่ือให้เกิดสภำพรวมตะกอน (Flocculation) 

ซึ่งได้มีกำรเกำะกันระหว่ำงตะกอนแขวนลอยเล็กๆ กับกำรสร้ำงตะกอน จนได้ตะกอนที่มีขนำดใหญ่
ขึ นจนสำมำรถตกตะกอนได้ 

 2.5) กำรฆ่ำเชื อโรค (Disinfection) เป็นกำรท้ำลำยจุลินทรีย์ในน ้ำเสียที่ท้ำให้เกิด
โรคโดยใช้สำรเคมีอ่ืนๆ เช่น คลอรีนและสำรประกอบของคลอรีน โบรมีน ไอโอดีน โอโซน เป็นต้น 

    นอกจำกนี ยังมีกำรวิจัยนำโนเทคโนโลยีส้ำหรับกำรลดมลพิษทำงน ้ำจำกโรงงำน
อุตสำหกรรม เช่น กำรวิจัยเรื่องวัสดุเร่งปฏิกิริยำด้วยแสงส้ำหรับสลำยสีย้อมอะโซในน ้ำเสีย (ธรรมรัตน์ 
คุตตะเทพ, 2555 : 6) โดยทดลองสังเครำะห์โฟโตคะตะลิสต์ที่มีแท่งนำโนซิงค์ออกไซด์เป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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องค์ประกอบ พบว่ำ สำมำรถสังเครำะห์หำวัสดุโฟโตคะตะลิสต์ชนิด ZnO Nanorods, Zno 

Nanorods เจือด้วยโลหะหนักชนิด ทองแดง (Cu), แมงกำนีส (Mn) และเหล็ก (Fe) และนำโน
คอมโพสิทของ ZnO/ZTO พบว่ำ วัสดุโฟโตคะตะลิสต์แบบนำโนคอมโพสิทของ ZnO/ZTO บนเซรำ
มิกพรุนตัว มีประสิทธิภำพในกำรสลำยสีย้อมเมทิลออเรนจ์ เมธิลลีนบลู ได้ดีมำกทั งภำยใต้แสงช่วงวิสิ
เบิลและยูวี มีประสิทธิภำพภำยใต้กำรฉำยแสงช่วงวิสิเบิลสูงถึงร้อยละ 95 มีประสิทธิภำพในกำรสลำย
สีย้อมอะโซตำมท้องตลำดได้ดีภำยใต้กำรฉำยแสงช่วงวิสิเบิลสูงถึงร้อยละ 65 และมีประสิทธิภำพใน
กำรบ้ำบัดน ้ำเสียจำกอุตสำหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอได้ดีสูงถึงร้อยละ 45 โดยท้ำให้มีค่ำซีโอดี (COD) 

ลดลงสูงถึงร้อยละ 61 อีกทั งยังมีแนวโน้มในกำรสังเครำะห์ในระดับใหญ่ได้ไม่ยำก ซึ่งถือว่ำมีศักยภำพ
ในกำรน้ำไปประยุกต์ใช้จริงในกำรบ้ำบัดน ้ำเสียจำกอุตสำหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอได้ นอกจำกนี ยังมีกำร
ออกแบบและพัฒนำวัสดุนำโนส้ำหรับดูดซับโลหะหนักในน ้ำเสีย (กฤตภำส เลำหสุรโยธิน, 2555 : 10) 

โดยมีกำรพัฒนำต้นแบบวัสดุนำโนส้ำหรับดูดซับโลหะหนัก ได้แก่ วัสดุซิลิกำเจือด้วยอนุภำคเหล็กนำ
โนส้ำหรับก้ำจัดโครเมียม  อนุภำคนำโนแม่เหล็กเฟอร์ไรท์ที่มีชั นคำร์บอนเป็นองค์ประกอบส้ำหรับดูด
ซับโครเมียม และอนุภำคนำโนคีเลตติ งพอลิเมอร์ส้ำหรับดูดซับทองแดง  
  3) การบ้าบัดทางชีวภาพ (Biological treatment) เป็นวิธีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียโดย
ใช้กระบวนกำรทำงชีวภำพหรือใช้จุลินทรีย์ในกำรก้ำจัดสิ่งเจือปนในน ้ำเสีย โดยเฉพำะสำรคำร์บอน
อินทรีย์ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส โดยควำมสกปรกเหล่ำนี จะถูกใช้เป็นอำหำรและเป็นแหล่งพลังงำน
ของจุลินทรีย์ในถังเลี ยงเชื อเพ่ือกำรเจริญเติบโต ท้ำให้น ้ำเสียมีค่ำควำมสกปรกลดลง ซ่ึงกำรบ้ำบัด   
น ้ำเสียทำงชีวภำพมีทั งแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน  
      3.1) กำรบ้ำบัดแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic treatment) อำศัยกำรท้ำงำนของ
จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นตัวก้ำจัดสำรอินทรีย์ในน ้ำเสีย รวมทั งอำศัยออกซิเจนที่ละลำยอยู่ในน ้ำช่วย
ในกำรท้ำปฏิกิริยำด้วย โดยจุลินทรีย์เปลี่ยนสำรอินทรีย์หรือควำมสกปรกของน ้ำให้กลำยเป็น
คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือน ้ำ (H2O) วิธีกำรนี มีอยู่หลำยระบบ ซึ่งมีระบบทั งง่ำยที่สุดที่อำศัย
ธรรมชำติมำกที่สุด ไม่ใช้เครื่องมือกลใดๆ เลย คือ ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียแบบบ่อธรรมชำติ (Oxidation 

pond) ระบบที่ยุ่งยำกปำนกลำงคือ ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียแบบบ่อเติมอำกำศ (Aerated Lagoon : AL) 

จนถึงระบบที่ยุ่งยำกและใช้เครื่องกลมำก เช่น ระบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge : AS) 

ซึ่งระบบนี ประกอบด้วยบ่อเติมอำกำศและบ่อตกตะกอน (แสดงดังภำพที่ 2.27) นอกจำกนี แล้วกำร
บ้ำบัดแบบใช้ออกซิเจนยังมีวิธีกำรอ่ืนๆ อีก เช่น ระบบแผ่นจำนหมุนชีวภำพ (Rotating Biological 

Contactor : RBC) (แสดงดังภำพที่ 2.28) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) ระบบโปรย
กรอง (Trickling filter) ระบบบ่อบ้ำบัดน ้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization pond)  

  3.2) กำรบ้ำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic treatment) ใช้จุลินทรีย์ที่ไม่
ใช้ออกซิเจนเปลี่ยนควำมสกปรกให้กลำยเป็นคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4) และ
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ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ระบบง่ำยที่สุดคือ แบบบ่อหมัก เป็นระบบที่อำศัยธรรมชำติมำกที่สุด 
ลักษณะเป็นบ่อลึก 2 – 3 เมตร กักน ้ำเสียไว้ในบ่อหลำยวันก่อนไหลล้นออก ในระหว่ำงที่น ้ำทิ งอยู่ใน
บ่อสำรอินทรีย์ในน ้ำเสียจะถูกแบคทีเรียท้ำลำยโดยกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีแบบไม่ใช้ออกซิเจน ท้ำให้น ้ำ
ทิ งเน่ำเหม็น มีสีด้ำ ค่ำควำมสกปรก (BOD) ลดลง ข้อดีในกำรบ้ำบัดของระบบนี คือ ใช้พื นที่น้อยกว่ำ
ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียแบบบ่อธรรมชำติประมำณ 10 – 30 เท่ำ ข้อเสียคือมีกลิ่นเหม็นจำกกำรย่อยสลำย
มำก (อุดม เชยกีวงศ์, 2557 : 100) กำรบ้ำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนมีหลำยวิธี เช่น ระบบยูเอเอสบี 
(Upflow Anaerobic Sludge Blanket : UASB) และระบบกรองไร้อำกำศ (Anaerobic Filter : 

AF) เป็นต้น ระบบกำรบ้ำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนเหมำะส้ำหรับโรงงำนที่ปล่อยน ้ำเสียอินทรีย์ที่สกปรก
มำก เช่น โรงงำนเยื่อกระดำษ สุรำ เบียร์ น ้ำตำลและแป้งมันส้ำปะหลัง ฟำร์มสุกร เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. บ่อเติมอำกำศ                           ข. บ่อตกตะกอน 

ภาพที่ 2.27 ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 
ที่มำ : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0574/activated-sludge-

process-%E0 B8 81 , 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 2.28 ระบบแผ่นจำนหมุนชีวภำพ 

ที่มำ : http://mews.onep.go.th/wwt_ 

detail.aspx?id=W00069, 2555 
 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0574/activated-sludge-process-%E0%B8%81%25
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0574/activated-sludge-process-%E0%B8%81%25
http://mews.onep.go.th/wwt_%20detail.%20%20%20aspx?id=W00069
http://mews.onep.go.th/wwt_%20detail.%20%20%20aspx?id=W00069


80 

 

 มีกำรน้ำระบบบ้ำบัดน ้ำเสียแบบยูเอเอสบีมำใช้ในกำรบ้ำบัดน ้ำเสียจำกฟำร์มสุกร เนื่องจำก
ฟำร์มสุกรผลิตน ้ำเสียที่มีควำมสกปรกสูงมำก กำรน้ำวิธีกำรบ้ำบัดแบบไร้ออกซิเจนจึงมีควำมเหมำะสม 
นอกจำกจะไม่ต้องเติมออกซิเจนในขั นตอนกำรบ้ำบัดแล้ว สิ่งที่ได้จำกกำรบ้ำบัดโดยวิธีกำรนี คือ
สำมำรถผลิตก๊ำซชีวภำพเพ่ือใช้เป็นพลังงำนทดแทนในรูปของพลังงำนไฟฟ้ำหรือพลังงำนควำมร้อนได้
อีกด้วย กำรบ้ำบัดน ้ำเสียด้วยระบบยูเอเอสบีท้ำให้ปริมำณสำรอินทรีย์ในน ้ำเสียลดลงได้ร้อยละ      

90 - 95 และเปลี่ยนไปเป็นก๊ำซชีวภำพ ซึ่งประกอบด้วยก๊ำซมีเทนในอัตรำส่วนร้อยละ 60 – 65  
 มีงำนวิจัยในกำรกำรออกแบบและพัฒนำถังหมักไร้อำกำศแบบกวนผสมต้นแบบส้ำหรับผลิต
ก๊ำซชีวภำพจำกฟำร์มสุกรขนำดเล็ก งำนวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำผลของกำรกวนที่มีต่อกำรหมัก
แบบไร้อำกำศในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพและกำรบ้ำบัดน ้ำเสียจำกฟำร์มสุกรในระดับอุตสำหกรรม โดยใช้
ถังหมักขนำด 1,000 ลิตร โดยแบ่งชุดกำรทดลองออกเป็นกวนวันละ 2, 4 และ 8 ครั ง ครั งละ 30 

นำที และชุดควบคุมที่ไม่มีกำรกวน เติมน ้ำเสียจำกฟำร์มสุกรหมักจนเกิดก๊ำซจึงเริ่มเติมน ้ำเสียวันละ 

100 ลิตรทุกถังตลอดกำรทดลอง จำกนั นท้ำกำรตรวจวัดปริมำณก๊ำซชีวภำพ โดยพบว่ำกำรกวนผสมมี
ผลต่อกำรผลิตก๊ำซชีวภำพและกำรบ้ำบัดน ้ำเสียจำกฟำร์มสุกร ชุดกำรทดลองทีม่ีกำรกวนวันละ 8 ครั ง
มีประสิทธิภำพในกำรก้ำจัดสำรอินทรีย์โดยสำมำรถลดสำรอินทรีย์ในรูปบีโอดีและซีโอดีได้สูง  ซึ่งกำร
ก้ำจัดของเสียเข้ำระบบในรูปซีโอดีเฉลี่ยตลอดกำรทดลองจำก 4,509.5 ppm เหลือในน ้ำทิ งออกจำก
ระบบเฉลี่ยเท่ำกับ 934.8 ppm ระบบถังหมักแบบไร้อำกำศแบบกวนผสมนี สำมำรถลดซีโอดี (COD) 

ได้โดยประสิทธิภำพกำรก้ำจัดคิดเป็นร้อยละ 79.3 นอกจำกนี น ้ำทิ งจำกฟำร์มสุกรสำมำรถน้ำไปผลิต
ก๊ำซไฮโดรเจนได้ จำกงำนวิจัยกำรผลิตก๊ำซไฮโดรเจนจำกมูลสุกรโดยใช้กระบวนกำรหมักแบบไม่ใช้
ออกซิเจน โดยศึกษำกำรผลิตก๊ำซไฮโดรเจนจำกน ้ำทิ งฟำร์มสุกรโดยใช้กระบวนกำรหมักแบบ 2 

ขั นตอน ท้ำกำรปรับสภำพตะกอนหัวเชื อโดยกำรใช้ควำมร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส เป็น
เวลำ 30 นำที ท้ำกำรออกแบบถังปฏิกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตก๊ำซไฮโดรเจนโดยกระบวนกำรหมักแบบ 2 

ขั นตอน ประกอบด้วยถังผลิตกรดและถังผลิตก๊ำซไฮโดรเจนขนำด 60 ลิตร ท้ำกำรศึกษำระยะเวลำ
กำรกักเก็บที ่12, 24, 36 และ 48 ชั่วโมง ต่อกำรผลิตก๊ำซไฮโดรเจนท้ำกำรหมักที่มีกำรควบคุม pH ที ่
5.0 พบว่ำระยะเวลำกำรกักเก็บท่ี 24 ชั่วโมง สำมำรถผลิตก๊ำซไฮโดรเจนได้สูงสุดเท่ำกับ 540 mg/m3 
สำมำรถผลิตกรดอินทรีย์ระเหยง่ำย ได้แก่ กรดอะซิติก (Acetic acid) กรดบิวทิริก (Butyric acid) 

และกรดโพรไพโอนิก (Propionic acid) ได้ (ฐปน ชื่นบำล, ศรีกำญจนำ คล้ำยเรือง, มยุรำ ศรีกัลยำนุ
กูล, และพนมเทียน ทนค้ำด,ี 2556 : 28 - 29) 

4) กระบวนการทางกายภาพ -   มี (Physical - chemical process) เป็น
กระบวนกำรบ้ำบัดน ้ำเสียที่อำศัยวิธีกำรทำงกำยภำพและเคมีผสมผสำนกัน เป็นวิธีที่อำศัยเทคโนโลยี
ชั นสูง อำศัยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ค่อนข้ำงแพงกว่ำระบบอ่ืนๆ แต่กระบวนกำรบ้ำบัดน ้ำเสียด้วย
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วิธีกำรนี จะสำมำรถบ้ำบัดน ้ำเสียได้คุณภำพดีจนถึงระดับเป็นน ้ำดื่มได้ ใช้ในกำรก้ำจัดสำรอินทรีย์
และอนินทรีย์ที่อยู่ในน ้ำ ประกอบด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ดังนี  (วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์, 2557 : 60) 

    4.1) กำรดูดซับด้วยถ่ำน (Carbon adsorption) เพ่ือต้องกำรแยกสำรปนเปื้อนที่
อยู่ในน ้ำทิ ง เช่น สำรอินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่ในน ้ำทิ งชุมชน วิธีกำรนี ใช้ผงถ่ำนหรือคำร์บอนเป็นตัวดูด
ซับสำรเจือปนที่ละลำยอยู่ในน ้ำทิ ง พบว่ำน ้ำทิ งที่ผ่ำนระบบดูดซับด้วยถ่ำนแล้วจะมีค่ำซีโอดีเหลือ   
0.5 - 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร ถ่ำนที่ใช้กันมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ แบบคำร์บอนเป็นเม็ดๆ (Granular 

carbon) และแบบคำร์บอนเป็นผง (Powdered carbon) ซึ่งนิยมเรียกรวมกันว่ำ Activated 

carbon ซึ่งท้ำมำจำกเมล็ดของอัลมอนด์ ถั่วเปลือกแข็ง มะพร้ำว ไม้อ่ืนๆ หรือถ่ำนทั่วไปโดยถูกน้ำมำ
เผำที่อุณหภูมิสูงมำก  

    4.2) กำรแลกเปลี่ยนประจุ (Ion exchange) ระบบนี อำศัยหลักกำรแลกเปลี่ยน
ประจุของสำรปนเปื้อนในน ้ำเสีย เช่น แยก NH+4, Cu+2, Zn+2 และ Ni+2 เป็นต้น ซึ่งโดยมำกมักจะมี
มำกในน ้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมบำงชนิด โดยอำศัยสำรที่เติมลงไปในถังแลกเปลี่ยนประจุ เช่น 
โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) หรือกรดไฮโดรคลอริก (HCl) หรือกรดซัลฟูริก (H2SO4) หรือโซดำไฟ 
(NaOH) เป็นต้น 

 4.3) ระบบออสโมซิสผันกลับ (Reverse osmosis : R/O) ระบบนี เรียกอีกอย่ำง
หนึ่งว่ำระบบ Hyper filtration สำมำรถแยกสำรปนเปื้อนขนำดตั งแต่ 4 x 10-7 ถึง 6 x 10-5 

มิลลิเมตร นิยมใช้ในกำรแยกเกลือที่ละลำยน ้ำได้ด้วยกำรกรองผ่ำนแผ่นเยื่อกรองแบบเยื่อกึ่งซึมผ่ำนได้ 
ณ ควำมดันสูงกว่ำควำมดันขนำด Osmotic pressure ระบบนี ประกอบด้วยแผ่นเยื่อกรอง ตัวถัง 
และเครื่องสูบน ้ำที่ให้ควำมดันสูง  

ปัจจุบันมีกำรน้ำเอำวัสดุธรรมชำติที่เหลือทิ งในชุมชนมำใช้ในกำรบ้ำบัดน ้ำเสียที่มี
สำรเคมีอันตรำย หรือโลหะหนักเจือปนอยู่ในน ้ำ เช่น เถ้ำแกลบ ใยมะพร้ำว เปลือกไข่ ถ่ำน เปลือก
หอยแครง เป็นต้น มีกำรศึกษำวิจัยกำรก้ำจัดรีซอร์ซินอลและพำรำฟินิลีนไดอะมีนในน ้ำทิ งสีย้อมผม
ด้วยเถ้ำแกลบ (กรรณิกำร์ ถนอมสิทธิ์, รัตนำ มหำชัย, และศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย, 2552 : 141) ซึ่งสำร      
รีซอร์ซินอลและพำรำฟินิลีนไดอะมีนเป็นสำรเคมีอันตรำย งำนวิจัยนี น้ำเถ้ำแกลบด้ำและขี เถ้ำแกลบ
มำใช้ประโยชน์ในกำรก้ำจัดรีซอร์ซินอลและพำรำฟินิลีนไดอะมีนในน ้ำทิ งสีย้อมผม โดยศึกษำสมบัติ
ทำงกำยภำพและเคมีของวัสดุทั งสอง ได้แก่ พีเอชของสำรละลำย พื นที่ผิวจ้ำเพำะ พิสูจน์เอกลักษณ์
ทำงโครงสร้ำง วิเครำะห์องค์ประกอบและกำรกระเจิงแสงรังสีเอกซ์ จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ เถ้ำแกลบ
ด้ำและขี เถ้ำแกลบเป็นวัสดุที่ถูกทิ งจำกโรงสีและโรงอิฐ สำมำรถน้ำมำใช้ประโยชน์เป็นวัสดุดูดซับเพ่ือ
ก้ำจัดสำรพิษรีซอร์ซินอลและพำรำฟินิลีนไดอะมีนในน ้ำทิ งสีย้อมผมได้ เพรำะมีค่ำควำมจุกำรดูดซับ
สำรทั งสองใกล้เคียง กำรออกแบบระบบบ้ำบัดน ้ำทิ งสีย้อมผมควรเป็นแบบไหลต่อเนื่องหรือแบบ
คอลัมน์ เพรำะให้ค่ำควำมจุกำรดูดซับมำกกว่ำแบบถังแช่ และควรให้น ้ำทิ งไหลผ่ำนวัสดุอย่ำงช้ำๆ เพ่ือ
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ท้ำให้สำรได้สัมผัสกับวัสดุนำนโดยอย่ำงน้อยเป็นเวลำ 8 วัน จึงจะท้ำให้ระบบมีประสิทธิภำพมำกขึ น 

นอกจำกนี ยังมีกำรน้ำวัสดุอย่ำงอ่ืน เช่น เปลือกไข่ มำใช้ในกำรดูดซับโลหะหนักในน ้ำเสียได้อีกด้วย ดัง
งำนวิจัยของ Arunlertaree, C., Kaewsomboon, W., Kumsopa, A., Pokethitiyook, P., & 

Panyawathanakit, P., 2007 : 858) ศึกษำกำรบ้ำบัดตะกั่วในน ้ำเสียจำกอุตสำหกรรมกำรผลิต
แบตเตอรี่โดยใช้เปลือกไข่ ปัจจัยที่ใช้ในกำรศึกษำคือ ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) ชนิดของเปลือกไข่ 
ระยะเวลำสัมผัส และปริมำณเปลือกไข่ วิเครำะห์คุณลักษณะและองค์ประกอบทำงเคมีของเปลือกไข่ 
และหำปริมำณตะกั่วในตัวอย่ำง ผลกำรศึกษำพบว่ำ ค่ำ pH ที่เหมำะสมในกำรบ้ำบัดตะกั่วโดยใช้
เปลือกไข่ทั ง 4 ชนิดอยู่ที่ pH เท่ำกับ 6 ปริมำณเปลือกไข่ที่เหมำะสมในกำรบ้ำบัดตะกั่วคือ 1.0 

กรัม/100 มิลลิลิตร ของน ้ำเสีย และระยะเวลำในกำรสัมผัส 90 นำที เปลือกไข่ที่มีประสิทธิภำพใน
กำรบ้ำบัดสูงสุดคือ เปลือกไข่เป็ดดิบ ค่ำควำมเข้มข้นของสำรตะกั่วภำยหลังกำรบ้ำบัดในสภำวะที่
เหมำะสมคือ 0.059 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนน ้ำทิ งของโรงงำนอุตสำหกรรม 
ประสิทธิภำพกำรบ้ำบัดตะกั่วจำกมำกไปน้อย ได้แก่ เปลือกไข่เป็ดดิบ เปลือกไข่ไก่ดิบ เปลือกไข่เป็ด
ต้ม และเปลือกไข่ไก่ต้ม ตำมล้ำดับ และยังมีงำนวิจัยที่ศึกษำกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรดูด
ซับโลหะหนักโดยใช้วัสดุธรรมชำติในชุมชน (ชินวัฒน์ ศำสนนันทน์, 2554 : 31) โดยใช้วัสดุดูดซับจำก
ธรรมชำติ 4 ชนิด คือ เปลือกไข่ ใยมะพร้ำว ถ่ำน และเปลือกหอย โดยเปรียบเทียบจำกกำรดูดซับธำตุ 
สังกะสีและตะกั่ว โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโตรโฟโตเมตรี (AAS) พบว่ำ วัสดุดูดซับทุกชนิด
สำมำรถดูดซับโลหะหนักตะกั่วและสังกะสีได้ดี โดยประสิทธิภำพกำรดูดซับโลหะหนักที่ดีที่สุด คือ 

เปลือกหอยแครง เปลือกไข่ ถ่ำน และใยมะพร้ำวตำมล้ำดับ จำกผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำเป็นวิธีที่จะ
ลดปริมำณโลหะหนักท่ีปนเปื้อนในน ้ำเสียก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยใช้วัสดุจำกธรรมชำติในชุมชน 

2.9.3 ขั นตอนการบ้าบัดน ้า สีย 

        ขั นตอนในกำรบ้ำบัดน ้ำเสียขึ นอยู่กับชนิดและขนำดของกิจกรรม กำรบ้ำบัดน ้ำเสียแบ่ง
ได้ตำมขั นตอนต่ำงๆ ดังนี   

        1) การบ้าบัดขั นต้น (Primary treatment) มีจุดประสงค์เพ่ือขจัดสำรแขวนลอยที่
ส่วนใหญ่เป็นสำรอินทรีย์ ตะกอน ไขมัน ปรับค่ำควำมเป็นกรดด่ำงเพ่ือปรับสภำพน ้ำเสียให้เหมำะสม 
เพ่ือกำรบ้ำบัดในขั นตอนที่สองต่อไป น ้ำเสียบำงประเภทที่มีควำมสกปรกไม่มำกนักเมื่อผ่ำนกำรบ้ำบัด
ขั นต้นแล้วสำมำรถระบำยลงสู่แหล่งน ้ำธรรมชำติได้ กำรบ้ำบัดขั นนี สำมำรถก้ำจัดของแข็งแขวนลอย
ได้ร้อยละ 50 - 70 และก้ำจัดสำรอินทรีย์ซึ่งวัดในรูปของบีโอดีได้ร้อยละ 25 – 40 (อุดม เชยกีวงศ์, 
2557 : 101) กำรบ้ำบัดขั นนี เป็นกำรบ้ำบัดเพ่ือแยกทรำย กรวด และของแข็งขนำดใหญ่ ออกจำก
ของเหลวหรือน ้ำเสีย โดยเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย ตะแกรงหยำบ (Coarse screen) 

ตะแกรงละเอียด (Fine screen) ถังดักกรวดทรำย (Grit chamber) ถังตกตะกอนเบื องต้น (Primary 

sedimentation tank) และเครื่องก้ำจัดไขฝ้ำ (Skimming devices)  
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        2) การบ้าบัดขั นที่สอง (Secondary treatment)  เป็นกำรบ้ำบัดน ้ำเสียที่ผ่ำน
กระบวนกำรบ้ำบัดขั นต้นมำแล้ว แต่ยังคงมีของแข็งแขวนลอยขนำดเล็กและสำรอินทรีย์ทั งที่ละลำย
และไม่ละลำยในน ้ำเสียเหลือค้ำงอยู่ โดยทั่วไปกำรบ้ำบัดขั นที่สองหรือเรียกอีกอย่ำงว่ำกำรบ้ำบัดทำง
ชีวภำพ จะอำศัยหลักกำรเลี ยงจุลินทรีย์ในระบบภำยใต้สภำวะที่สำมำรถควบคุมได้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรก้ำจัดสำรอินทรีย์ได้รวดเร็วกว่ำที่เกิดขึ นตำมธรรมชำติ และแยกตะกอนจุลินทรีย์
ออกจำกน ้ำทิ งโดยใช้ถังตกตะกอน (Secondary sedimentation tank) ท้ำให้น ้ำทิ งมีคุณภำพดีขึ น 
จำกนั นจึงผ่ำนเข้ำระบบฆ่ำเชื อโรค (Disinfection) เพ่ือให้แน่ใจว่ำไม่มีจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค
ปนเปื้อน ก่อนจะระบำยน ้ำทิ งลงสู่แหล่งน ้ำธรรมชำติหรือน้ำกลับไปใช้ประโยชน์ กระบวนกำรที่นิยม
ใช้ในกำรบ้ำบัดขั นที่สอง ได้แก่ ระบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ ระบบโปรยกรอง ระบบอำร์บีซี ระบบบ่อ
เติมอำกำศ น ้ำที่ผ่ำนออกจำกระบบนี สำมำรถลดควำมสกปรกในรูปบีโอดีได้สูงถึงร้อยละ 98 (วรรธนะ
ชัย ปฐมสิริวงศ์, 2557 : 61) 

3) การบ้าบัดขั นสูง (Advance treatment หรือ Tertiary treatment) เป็น
กระบวนกำรก้ำจัดสำรอำหำรจ้ำพวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส สี สำรแขวนลอยที่ตกตะกอนยำก และ
อ่ืนๆ ซึ่งยังไม่ได้ถูกก้ำจัดโดยกระบวนกำรบ้ำบัดขั นที่สอง ทั งนี เพ่ือปรับปรุงคุณภำพน ้ำให้ดียิ่งขึ นเพียง
พอที่จะน้ำกลับมำใช้ใหม่ได้ นอกจำกนี ยังช่วยป้องกันกำรเติบโตผิดปกติของสำหร่ำยที่เป็นสำเหตุท้ำ
ให้เกิดน ้ำเน่ำ แก้ไขปัญหำควำมน่ำรังเกียจของแหล่งน ้ำอันเนื่องจำกสี และแก้ไขปัญหำอ่ืนๆ ที่ระบบ
บ้ำบัดขั นที่สองไมส่ำมำรถก้ำจัดได้ กระบวนกำรบ้ำบัดขั นสูง ได้แก่ 

3.1) กำรก้ำจัดฟอสฟอรัส (Phosphorus removal) ซ่ึงมีทั งแบบใช้กระบวนกำร
ทำงเคมแีละแบบใช้กระบวนกำรทำงชีวภำพ 

3.2) กำรก้ำจัดไนโตรเจน (Nitrogen removal) ซึ่งมีทั งแบบใช้กระบวนกำรทำง
เคมีและแบบใช้กระบวนกำรทำงชีวภำพ โดยวิธีกำรทำงชีวภำพนั นจะมี 2 ขั นตอน คือ ขั นตอนกำร
เปลี่ยนแอมโมเนียไนโตรเจนให้เป็นไนเทรต ที่เกิดขึ นในสภำวะแบบใช้ออกซิเจนหรือที่เรียกว่ำ 
“กระบวนกำรไนทริฟิเคชั่น (Nitrification)” และขั นตอนกำรเปลี่ยนไนเทรตให้เป็นก๊ำซไนโตรเจน ซึ่ง
เกิดขึ นในสภำวะไร้ออกซิเจนหรือท่ีเรียกว่ำ “กระบวนกำรดีไนทริฟิเคชั่น (Denitrification)” 

3.3) กำรก้ำจัดฟอสฟอรัสและไนโตรเจนร่วมกัน โดยกระบวนกำรทำงชีวภำพซึ่ง
เป็นกำรใช้ทั งกระบวนกำรแบบใช้อำกำศและไม่ใช้อำกำศ ในกำรก้ำจัดไนโตรเจนโดยกระบวนกำร   
ไนตริฟิเคชั่นและกระบวนกำรดีไนตริฟิเคชั่น ร่วมกับกระบวนกำรจับใช้ฟอสฟอรัสอย่ำงฟุ่มเฟือย 
(Phosphours luxuty uptake) ซึ่งต้องมีกำรใช้กระบวนกำรแบบไม่ใช้อำกำศต่อด้วยกระบวนกำรใช้
อำกำศด้วยเช่นกัน ทั งนี จะต้องมีกำรประยุกต์ใช้โดยผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรดังกล่ำวเป็น
อย่ำงดี 
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3.4) กำรกรอง (Screening) เป็นกำรก้ำจัดสำรที่ไม่ต้องกำรโดยวิธีกำรทำง
กำยภำพ อันได้แก่ สำรแขวนลอยที่ตกตะกอนได้ยำก เป็นต้น 

3.5) กำรดูดติดผิว (Adsorption) เป็นกำรก้ำจัดสำรอินทรีย์ที่มีในน ้ำเสียโดยกำร
ดูดติดบนพื นผิวของของแข็ง รวมถึงกำรก้ำจัดกล่ินหรอืก๊ำซท่ีเกิดขึ นด้วยวธิกีำรเดียวกัน 

4) การก้าจัดกากตะกอนหรือสลัดจ์ (Sludge disposal) 

                หลังจำกสลัดจ์ที่เกิดขึ นจำกกำรบ้ำบัดน ้ำเสียได้รับกำรบ้ำบัดให้มีควำมคงตัว ไม่มี
กลิ่นเหม็นและมีปริมำตรลดลง เพ่ือควำมสะดวกในกำรขนส่งแล้ว ในขั นต่อมำก็คือ กำรน้ำสลัดจ์ 
เหล่ำนั นไปก้ำจัดทิ งโดยวิธีกำรที่เหมำะสม ซึ่งวิธีกำรก้ำจัดทิ งที่ใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ 

4.1) กำรฝังกลบ (Landfill) เป็นกำรน้ำสลัดจ์มำฝังในสถำนที่ที่จัดเตรียมไว้ และ
กลบด้วยชั นดินทับอีกชั นหนึ่ง 

4.2) กำรหมักท้ำปุ๋ย (Composting) หรือกำรท้ำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นกำรน้ำสลัดจ์มำ
หมักต่อเพ่ือน้ำไปใช้เป็นปุ๋ย ซึ่งเป็นกำรน้ำสลัดจ์กลับมำใช้ประโยชน์ในกำรเป็นปุ๋ยส้ำหรับปลูกพืช 
เนื่องจำกในสลัดจ์ประกอบด้วยธำตุอำหำรที่จ้ำเป็นในกำรเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และแร่ธำตุต่ำงๆ  

     มีงำนวิจัยที่ศึกษำเรื่องกำรท้ำปุ๋ยอินทรีย์จำกสลัดจ์ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียและวัสดุ
เหลือทิ งจำกโรงงำนเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำติเกิล งำนวิจัยนี ท้ำกำรศึกษำคุณภำพปุ๋ยหมักอินทรีย์แบบเติม
อำกำศในถังหมักปุ๋ยโดยกำรใช้วัสดุเหลือทิ งโรงงำนเฟอร์นิเจอร์ไม้ปำติเกิลและสลัดจ์จำกระบบบ้ำบัด
น ้ำเสียแบบสระเติมอำกำศ โดยได้มีกำรศึกษำกำรใช้วัตถุดิบที่น้ำมำหมักปุ๋ยที่แตกต่ำงกัน เช่น  มีกำร
น้ำวัชพืชจ้ำพวกผักตบชวำมำผสมในวัตถุดิบที่ใช้ท้ำปุ๋ยหมักด้วย พบว่ำกำรใช้ฝุ่นขี เลื่อยทั งหมดโดยไม่
มีผักตบชวำให้คุณภำพปุ๋ยดีกว่ำแต่จ้ำเป็นต้องใส่ยูเรียเพิ่มมำกขึ นด้วย เพรำะไม่มีผักตบชวำช่วยเพ่ิมค่ำ
ไนโตรเจน แต่กำรใส่ผักตบชวำอำจมีผลต่อกำรเพ่ิมค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำ ผักตบชวำท้ำให้ค่ำควำมชื นของปุ๋ย
เพ่ิมมำกขึ น และคุณภำพของปุ๋ยหมักส่วนใหญ่ที่ได้ก็ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนปุ๋ยจำกกรมวิชำกำรเกษตร 
(นริสรำ ศรีจันทร์เติม, 2556)  

4.3) กำรเผำ (Incineration) เป็นกำรน้ำสลัดจ์ที่จวนแห้ง ตั งแต่ร้อยละ 40 ของ
ของแข็งขึ นไปมำเผำ เนื่องจำกไม่สำมำรถน้ำไปใช้ท้ำปุ๋ยหรือฝังกลบได้  

 

2.10. การป้องกันมลพิษทางน ้า  
น ้ำมีควำมส้ำคัญและมีประโยชน์เป็นอย่ำงมำกต่อทั งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ ดังที่ได้กล่ำว

มำแล้ว จำกปัญหำมลพิษทำงน ้ำที่เกิดขึ นในปัจจุบันนี ซึ่งนับวันยิ่งทวีควำมรุนแรงมำกขึ น เรำจึงควร
ช่วยกันทุกภำคส่วนทั งภำครัฐบำล ภำคเอกชน และภำคประชำชนในกำรป้องกันกำรเกิดมลพิษทำงน ้ำ
ด้วยแนวทำงและวิธีกำรต่ำงๆ ดังนี   
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2.10.1 กำรใช้น ้ำอย่ำงประหยัด เป็นกำรป้องกันกำรขำดแคลนน ้ำในอนำคต และควรมีกำร
สงวนน ้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยกำรท้ำบ่อเก็บน ้ำ กำรสร้ำงโอ่งน ้ำ ขุดลอกแหล่งน ้ำ รวมทั งกำรสร้ำงอ่ำง
เก็บน ้ำ และระบบชลประทำน 

2.10.2 กำรพัฒนำแหล่งน ้ำในบำงพื นที่ที่ขำดแคลนน ้ำ จ้ำเป็นที่จะต้องหำแหล่งน ้ำเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้สำมำรถมีน ้ำไว้ใช้ทั งในครัวเรือนและในกำรเกษตรได้อย่ำงพอเพียง เช่น กำรขุดเจำะน ้ำบำดำล
ขึ นมำใช้ แสดงดังภำพที่ 2.29 แต่อำจมีปัญหำตำมมำได้โดยเฉพำะเรื่องแผ่นดินทรุดจำกกำรขุดเจำะ
น ้ำบำดำลมำใช้มิใช่เฉพำะในเขตชนบทกันดำรเท่ำนั น ในพื นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลก็มี
ปัญหำดินทรุดจำกกำรขุด เจำะน ้ ำบำดำลเช่นกัน จำกกำรส้ ำรวจระดับกำรทรุดตัวของ
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ในปี พ.ศ. 2555 พบว่ำกำรทรุดตัวของดินยังคงมีอย่ำงต่อเนื่องเฉลี่ย
ประมำณ 1 – 2 เซนติเมตร (กรมแผนที่ทหำร, 2556) จึงจ้ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีกำรลดกำรใช้น้ำ
บำดำลให้น้อยลงในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.29 กำรขุดเจำะน ้ำบำดำล 

ที่มำ : http://www.siamgroundwater.com/service.php, 2555 

 

2.10.3 กำรป้องกันน ้ำเสีย โดยไม่ทิ งขยะ สิ่งปฏิกูล และสำรพิษลงในแหล่งน ้ำ ส่วนน ้ำเสียที่
เกิดจำกโรงงำนอุตสำหกรรม โรงพยำบำล ควรมีกำรบ้ำบัดและขจัดสำรพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่ง
น ้ำธรรมชำติ 

2.10.4 ควรลดควำมต้องกำรในกำรใช้น ้ำส้ำหรับบ้ำนพักอำศัยลง โดยกำรจัดกำรภูมิทัศน์
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรน้ำน ้ำที่บ้ำบัดแล้วกลับมำใช้ใหม่ หรือน้ำน ้ำใช้จำกครัวเรือนในบำงส่วนมำ
ใช้ในกำรรดน ้ำต้นไม้ และกำรรดน ้ำต้นไม้ในช่วงเวลำเย็นหรือเช้ำ เป็นช่วงเวลำที่เหมำะสมกว่ำกำรรด
น ้ำในช่วงกลำงวัน เนื่องจำกจะสูญเสียน ้ำไปเพรำะกำรระเหยในปริมำณมำก กำรลดขนำดของสนำม
หญ้ำเป็นวิธีทีดีในกำรอนุรักษ์น ้ำ 

 

http://www.siamgroundwater.com/service.php
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2.10.5 กำรวำงผังพื นที่และกำรจัดภูมิทัศน์มีควำมเชื่อมโยงกับกำรใช้น ้ำ ดังนั นกำรใช้น ้ำใน
งำนภูมิทัศน์อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีผลกระทบอย่ำงมำกต่อกำรประหยัดน ้ำในกำรพัฒนำพื นที่ กำร
เลือกใช้วัสดุพืชพันธุ์ซึ่งต้องกำรน ้ำน้อย โดยพยำยำมไม่น้ำไม้ต่ำงถิ่นมำใช้เป็นสิ่งที่ควรท้ำเป็นอันดับ
แรก กำรเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่มีในท้องถิ่นจึงมีควำมเหมำะสมกว่ำ เนื่องจำกเป็นพันธุ์ไม้ที่สำมำรถปรับตัว
ได้ดีในสภำพภูมิอำกำศนั นๆ และต้องกำรน ้ำในปริมำณที่สภำพแวดล้อมในท่ีนั นๆ มีให้ได้ 

 2.10.6 ในกำรบ้ำบัดน ้ำ เรำสำมำรถน้ำกำรบ้ำบัดด้วยวิธีธรรมชำติมำใช้เป็นทำงเลือก 
นอกเหนือไปจำกกำรบ้ำบัดด้วยโรงงำนบ้ำบัด เช่น กำรบ้ำบัดด้วยพื นที่ชุ่มน ้ำ (Wetland) ซึ่งจะช่วย
อนุรักษ์น ้ำ และเป็นระบบชีวภำพที่ไม่เป็นอันตรำยและช่วยประหยัดพลังงำน ท้ำให้ประหยัดใน
ทำงด้ำนเศรษฐกิจมำกกว่ำกำรบ้ำบัดด้วยโรงงำนบ้ำบัด  

2.10.7 ด้ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขอย่ำงเป็นระบบทั งพื นที่ลุ่มน ้ำ โดยมีกำรจัดล้ำดับ
ควำมส้ำคัญของปัญหำและกำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกต้นน ้ำถึงปำกแม่น ้ำ 

2.10.8 มีกำรจัดกำรน ้ำเสียอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรวำงแผนในเรื่อง
ระบบกำรบ้ำบัดน ้ำเสียให้มีควำมเหมำะสมกับปริมำณน ้ำเสียที่เกิดขึ น รวมทั งต้องมีบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนในเรื่องกำรจัดกำรน ้ำเสียอีกด้วย ดังเช่น จำกกำรคำดกำรณ์ปริมำณน ้ำเสียใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่ำ มีปริมำณน ้ำเสียเกิดขึ นทั งหมด 1,029,215.43 ลบ.ม/วัน และเข้ำสู่
ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียเพียง 219,740 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 21.35 เท่ำนั น ควรก้ำหนดให้มีกำรสร้ำง
ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียรวมของชุมชน โดยต้องสำมำรถรวบรวมน ้ำเสียเข้ำสู่ระบบได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

ของน ้ำเสีย ซึ่งปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน ้ำเสียในพื นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่ำ  

ส่วนใหญ่เกิดจำกในกำรก่อสร้ำงระบบ มีกำรคำดกำรณ์อัตรำกำรเกิดน ้ำเสียที่สูงเกินควำมเป็นจริง 

และยังต้องคิดเผื่อส้ำหรับกำรระบำยน ้ำฝน รวมทั งกำรก่อสร้ำงระบบเพ่ือรองรับน ้ำเสียในอนำคต    

15 - 20 ปี ท้ำให้ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน ้ำเสียได้รับกำรออกแบบไว้มีขนำดใหญ่เกินควำม
จ้ำเป็น รวมถึงขำดกำรใช้ประโยชน์เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับกำรจัดสรรให้คุ้มค่ำ นอกจำกนี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน ้ำเสียรวมชุมชน  ยัง
ขำดบุคลำกรประจ้ำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนในกำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน 

อีกทั งผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบำงแห่งไม่ให้ควำมส้ำคัญกับเรื่องกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม จึงจัดตั งงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินระบบอย่ำงจ้ำกัด ท้ำให้ต้องเปิดปิดระบบ
เป็นระยะๆ ส่งผลให้กำรบ้ำบัดน ้ำเสียไม่มีประสิทธิภำพ (ส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 9, ส้ำนักงำน
สิ่งแวดล้อมภำคที่ 10, ส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 11, และส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 12, 2556 : 

3-14)  

2.10.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำมลพิษทำงน ้ำในพื นที่ มีกำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้แก่ประชำชนในเรื่อง
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ผลกระทบจำกมลพิษทำงน ้ำตลอดจนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน ้ำอย่ำงถูกต้อง รวมทั ง
ปลูกฝังและสร้ำงจิตส้ำนึกให้กับประชำชนในท้องถิ่นหรือชุมชนในทุกระดับทุกเพศทุกวัยอย่ำง
สม่้ำเสมอและต่อเนื่อง 

2.10.10 กำรลดภำวะมลพิษจำกแหล่งก้ำเนิด ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีหรือกำร
ผลิตทีส่ะอำดและน้ำของเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น กระบวนกำรกำรผลิตยำงแท่งชนิด STR น ้ำที่
ใช้ท้ำควำมสะอำดยำงในขั นตอนสุดท้ำยสำมำรถหมุนเวียนน้ำมำใช้ล้ำงวัตถุดิบได้อีกครั ง 

2.10.11 กำรน้ำน ้ำเสียไปใช้ประโยชน์ในกำรผลิตพลังงำนทดแทน เช่น กำรน้ำมำผลิตเป็น
ก๊ำซชีวภำพ ซึ่งน ้ำเสียจำกกระบวนกำรผลิตของโรงงำนอุตสำหกรรมแปรรูปทำงกำรเกษตร  แปรรูป
อำหำรและเครื่องดื่ม เป็นแหล่งพลังงำนทดแทนอีกทำงเลือกหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่เหมำะสมส้ำหรับกำร
น้ำมำผลิตเป็นก๊ำซชีวภำพ โดยผ่ำนกระบวนกำรบ้ำบัดแบบไร้ออกซิเจน ดังงำนวิจัยของธัชกร        
ผลพันธิน, วลัยรัตน์ อุตตมะปรำกรม, และประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ (2557 : 50) ศึกษำศักยภำพกำร
ผลิตก๊ำซชีวภำพจำกน ้ำเสียภำคอุตสำหกรรม  5 ประเภท ได้แก่ โรงงำนอุตสำหกรรมประเภทแป้ง 
โรงงำนอุตสำหกรรมประเภทน ้ำมันปำล์ม โรงงำนอุตสำหกรรมประเภทเอทำนอล โรงงำน
อุตสำหกรรมประเภทแปรรูปอำหำร และอุตสำหกรรมประเภทแปรรูปยำง พบว่ำศักยภำพกำรผลิต
ก๊ำซชีวภำพจำกน ้ำเสียอุตสำหกรรมโดยรวมที่มำกที่สุดคือ อุตสำหกรรมประเภทเอทำนอล โดยมี
ศักยภำพที่ 1,005.65 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี รองลงไปคือ อุตสำหกรรมประเภทผลิตแป้งมัน
ส้ำปะหลัง อุตสำหกรรมประเภทน ้ำมันปำล์ม อุตสำหกรรมประเภทแปรรูปอำหำร และอุตสำหกรรม
ประเภทยำง มีศักยภำพที่ 416.54, 156.04, 60.10 และ 18.05 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี ตำมล้ำดับ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ น ้ำเสียอุตสำหกรรมทั ง 5 ประเภท มีศักยภำพในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพที่ดี รวมถึง
เทคโนโลยีในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพหรือเทคโนโลยีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียแบบไร้ออกซิเจนเป็นทำงเลือกที่
เหมำะสมในกำรบ้ำบัดน ้ำเสียจำกอุตสำหกรรมที่มีควำมเข้มข้นสูงในค่ำ ซีโอดี และบีโอดี เพ่ือลด
ค่ำใช้จ่ำยภำยในโรงงำนและช่วยรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม แต่พบว่ำจำกข้อมูลผู้เข้ำร่วมโครงกำรกำร
ผลิตก๊ำซชีวภำพจำกน ้ำเสียอุตสำหกรรมมีจ้ำนวนน้อยมำกเมื่อเทียบกับจ้ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมที่
ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม อำจเนื่องมำจำกข้อจ้ำกัดของนโยบำยทำงด้ำนพลังงำน
ทดแทน กฎหมำยระเบียบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึ่งท้ำให้ผู้ประกอบกำรขำดควำมกระตือรือร้นในกำร
จัดกำรกับระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย อีกทั งยังขำดกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลกับผู้ประกอบกำร ซึ่ง
ท้ำให้ผู้ประกอบกำรไม่ทรำบถึงวิธีกำรเข้ำร่วมโครงกำรกับทำงภำครัฐ ถ้ำหำกทำงภำครัฐมีกำร
ประกำศเกี่ยวกับนโยบำยทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน จะท้ำให้ผู้ประกอบกำรสนใจและตัดสินใจใน
กำรลงทุนระบบผลิตก๊ำซชีวภำพที่มำกขึ น  
 2.10.12 ออกกฎหมำยและใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดควบคุมเกี่ยวกับกำรจัดกำรน ้ำเสีย โดย
กำรควบคุมน ้ำทิ งจำกแหล่งก้ำเนิดต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก้ำหนดไว้ ทั งชุมชน 
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เกษตรกรรม และอุตสำหกรรม แหล่งก้ำเนิดมลพิษทำงน ้ำเหล่ำนี ต้องน้ำน ้ำเสียเข้ำสู่ระบบบ้ำบัดน ้ำ
เสียรวมก่อนปล่อยน ้ำเสียลงสู่แหล่งน ้ำ  

 ในบำงครั งมีแหล่งก้ำเนิดมลพิษบำงแห่งมกีำรปล่อยน ้ำเสียจำกแหล่งก้ำเนิดโดยไม่มี
กำรบ้ำบัดเสียก่อน จนก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ประชำชนในพื นที่นั นๆ จนชำวบ้ำนต้องร้องเรียน
เมื่อหำทำงออกร่วมกันไม่ได้ ก็ก่อให้เกิดกำรฟ้องร้องเป็นคดีควำมขึ นมำ ดังเช่น กรณี  “คดีบึง
บอระเพ็ด” ได้มีผู้ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรใช้น ้ำในคลองบอระเพ็ดเนื่องจำกมีกำรปล่อยน ้ำเสียลง
สู่คลองบอระเพ็ดโดยไม่มีระบบบ้ำบัดน ้ำเสียและไม่ค้ำนึงถึงสภำพทำงกำยภำพของบึงบอระเพ็ดที่ไม่
สำมำรถรองรับน ้ำเสียใดๆ ได้ จึงมีผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องแก่ศำลปกครอง โดยยื่นฟ้องศูนย์วิจัยและพัฒนำ
ประมงน ้ำจืดนครสวรรค์ ที่ปล่อยน ้ำเสียโดยไม่ได้มีกำรบ้ำบัดส่งผลท้ำให้น ้ำเน่ำเสียส่งกลิ่นเหม็น 
ประชำชนที่อำศัยอยู่ในบริเวณนี และใกล้เคียงไม่สำมำรถใช้น ้ำในกำรอุปโภคบริโภคได้ดังเดิม โดยผู้
ฟ้องคดีขอให้ศำลปกครองมีค้ำพิพำกษำให้ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน ้ำจืดนครสวรรค์ท้ำกำรปิดท่อ
ระบำยทิ งน ้ำเสียที่ปล่อยลงสู่คลองบอระเพ็ด ศำลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่ำ กำรที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนำประมงน ้ำจืดนครสวรรค์ปล่อยน ้ำเสียโดยไม่ผ่ำนกำรบ้ำบัดเสียก่อน เป็นกำรกระท้ำที่ขัดต่อ
หน้ำที่ในกำรพัฒนำทรัพยำกรกำรประมงและอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงน ้ำอย่ำงยั่งยืน ทั งยังก่อให้เกิด
ควำมเดือดร้อนแกประชำชนที่ใช้น ้ำในคลองบอระเพ็ดในกำรอุปโภคบริโภค อันเป็นกำรกระท้ำที่ขัด
ต่อวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมภำระหน้ำที่ที่ดี ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ผู้ฟ้องคดีและ
ชำวบ้ำน จึงถือได้ว่ำศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน ้ำจืดนครสวรรค์ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องกระท้ำละเมิดอันเกิด
จำกกำรละเลยต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำยก้ำหนดหน้ำที่ให้ต้องปฏิบัติ ดังนั นผู้ถูกฟ้องต้องรับผิดในทำง
ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี (ค้ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 204/2552) (ส้ำนักงำนศำลปกครอง, 2553 : 

8 – 9) ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำง
น ้ำทีเ่กิดขึ นได ้

2.10.12 ใช้มำตรกำรให้ผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่ำยค่ำบ้ำบัด โดยให้ควำมส้ำคัญกับกำร
สนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำน ้ำเสียตำมหลักเศรษฐศำสตร์  ที่ก้ำหนดให้ผู้ก่อ
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมต้องรับผิดชอบจ่ำยค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและควบคุมมลพิษ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนท้ำให้สิ่งแวดล้อมกลับคืนสู่สภำพเดิม กำรใช้หลักเศรษฐศำสตร์มำช่วยในกำร
ด้ำเนินกำรนี มีกำรใช้ในหลำยประเทศ เช่น ประเทศอียิปต์  ประเทศฝรั่งเศส ประเทศมำเลเซีย 

ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยได้มีกำรศึกษำมำตรกำรนี จำก
ประเทศต่ำงๆ เหล่ำนี เ พ่ือใช้ เป็นแบบอย่ำงในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมที่ เหมำะสมส้ำหรับ
กรุงเทพมหำนครและจังหวัดอ่ืนๆ ตำมหลัก“ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย” (Polluter Pays Principle: PPP)  
จำกกำรศึกษำของสุมิตตรำ เจิมพันธ์ (2557 : 105) ได้ศึกษำกำรจัดกำรเพ่ือจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
บ้ำบัดน ้ำเสียตำมหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย ที่เหมำะสมส้ำหรับประเทศไทย พบว่ำ หน่วยงำนหลักที่
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ควรด้ำเนินกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมบ้ำบัดน ้ำเสีย ควรเป็นรัฐบำลท้องถิ่นซึ่งส้ำหรับประเทศไทยคือ 

กรุงเทพมหำนครและเทศบำล โดยรวมอยู่ในบิลเดียวกันกับค่ำใช้น ้ำประปำ และกำรคิดอัตรำกำร
บ้ำบัดน ้ำเสียทั งกรุงเทพมหำนครและเทศบำลควรคิดตำมปริมำณกำรใช้น ้ำประปำ  โดยทั ง
กรุงเทพมหำนครและเทศบำลควรมีกำรปรับรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ ทั งนี กำรด้ำเนินงำนต้องได้รับ
ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ซึ่งจะน้ำไปสู่กำรยอมรับ
และเต็มใจในกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมบ้ำบัดน ้ำเสียต่อไป ส้ำหรับประเทศไทยปัจจุบันมีเพียงเทศบำลนคร
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ เทศบำลต้ำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี เทศบำลเมืองป่ำตอง จังหวัดภูเก็ต และ
เมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี เท่ำนั นที่สำมำรถด้ำเนินกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมบ้ำบัดน ้ำเสียตำมหลักผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่ำย โดยมีกำรจัดเก็บค่ำบริกำรบ้ำบัดน ้ำเสียเพ่ือน้ำไปใช้ด้ำเนินงำนระบบให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ น  

จะเห็นได้ว่ำกำรด้ำเนินกำรรณรงค์เพ่ือสร้ำงจิตส้ำนึก สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพ่ือ
น้ำมำตรกำรนี มำใช้อย่ำงจริงจังสำมำรถท้ำได้ง่ำยขึ นกว่ำแต่ก่อน เนื่องจำกสำมำรถรณรงค์ได้ทั งทำง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ โทรทัศน์ ในปัจจุบันภำครัฐยังคงต้องให้กำรอุดหนุนค่ำ
บ้ำบัดน ้ำเสียแก่ผู้ก่อมลพิษ ดังนั นกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมบ้ำบัดน ้ำเสียใน 

รูปแบบใหม่ๆ และมีประสิทธิภำพจะช่วยให้กำรด้ำเนินกำรบ้ำบัดน ้ำเสียของแต่ละพื นที่มี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรได้มำกขึ น หำกประเทศไทยสำมำรถน้ำหลักกำรนี มำใช้ได้อย่ำงแพร่หลำย
และครอบคลุมในหลำยพื นท่ีมำกขึ นจะเป็นผลดีกับประเทศไทยเป็นอย่ำงมำก เป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วย
ลดมลพิษทำงน ้ำลงได้ และสำมำรถน้ำเงินที่ได้จำกกำรเก็บค่ำบริกำรไปใช้ด้ำเนินงำนอ่ืนๆ ในกำร
ป้องกันและบ้ำบัดน ้ำเสียต่อไป 

กำรป้องกันมลพิษทำงน ้ำมีหลำยแนวทำงดังที่ได้กล่ำวมำ นอกจำกนี เรำยังสำมำรถน้ำหลัก 
Reduce, Reuse และ Recycle มำประยุกต์ใช้ในกำรป้องกันมลพิษทำงน ้ำได้ (Vigil, K.M., 2003 :  

61 - 62) Reduce หมำยถึงกำรใช้น้อยหรือสร้ำงของเสียให้น้อยลง โดยปฏิบัติตำมหลักกำรอนุรักษ์น ้ำ
ทั งจำกบ้ำนเรือนและโรงงำนอุตสำหกรรมซึ่งเป็นแหล่งก้ำเนิดของมลพิษทำงน ้ำ เช่น กำรใช้น ้ำอย่ำง
ประหยัดดังที่ได้กล่ำวมำแล้วเบื องต้น กำรลดกำรสร้ำงขยะและน ้ำเสียลงสู่แหล่งน ้ำ กำรลดกำรสร้ำง
ของเสียที่ เจือปนในน ้ำให้เกิดน้อยที่สุดก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน ้ำ สำธำรณะ เช่น ในโรงงำน
อุตสำหกรรมผลิตคำนไม้ลำมิเนตหรือคำนไม้ประสำน ผู้ผลิตได้ลดปริมำณขยะโดยกำรลดปริมำณของ
กำวที่สูญเสียไปในขั นตอนกำรท้ำคำนไม้ โดยให้พนักงงำนปฏิบัติงำนอย่ำงระมัดระวังไม่ให้เหลือเศษ
กำวทิ ง และน้ำเศษกำวกลับมำใช้งำนได้อีก กำรที่มีเศษกำวเหลือทิ งท้ำให้ต้องล้ำงกำวส่วนเกินออก
จำกคำนไม้ด้วยน ้ำ ส่งผลให้เกิดกำรเจือปนของกำวในน ้ำทิ งจำกโรงงำนอุตสำหกรรมมำกขึ น วิธีกำรนี 
นอกจำกจะเป็นประโยชน์ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดค่ำใช้จ่ำยให้กับโรงงำนอุตสำหกรรมอีก
ด้วย ในควำมเป็นจริงแล้วกำรลดปริมำณขยะเป็นกำรป้องกันมลพิษทำงน ้ำได้ กำรที่เรำลดกำรสร้ำง
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ขยะมูลฝอยให้น้อยลงมีผลท้ำให้ขยะมูลฝอยที่จะน้ำไปก้ำจัดในหลุมฝังกลบขยะลดปริมำณลงด้วย จึง
ส่งผลให้น ้ำเสียที่เรียกว่ำน ้ำชะขยะมูลฝอยลดน้อยลงเช่นกัน ซึ่งน ้ำชะขยะมูลฝอยเหล่ำนี หำกไหลไป
เจือปนกับแหล่งน ้ำผิวดินหรือแหล่งน ้ำใต้ดินจะท้ำให้เกิดมลพิษทำงน ้ำขึ นได้ 

กำร Reuse เป็นกำรน้ำมำใช้ซ ้ำหรือใช้มำกกว่ำหนึ่งครั ง เป็นกำรช่วยลดมลพิษทำงน ้ำได้
เช่นกัน จำกตัวอย่ำงเดิมคืออุตสำหกรรมผลิตคำนไม้ลำมิเนตหรือคำนไม้ประสำน ในขั นตอนที่มีเศษ
กำวส่วนเกินหลังจำกขูดออกจำกคำนไม้ ก็มีกำรน้ำเศษกำวนี กลับมำใช้งำนอีกครั ง ส่งผลให้เกิดน ้ำเสีย
น้อยลงและน ้ำมีกำรปนเปื้อนสำรเคมีน้อยลงก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชำติ ในบำงโรงงำนอุตสำหกรรมก็
มีกำรน้ำน ้ำที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิตมำใช้ซ ้ำ เช่น อุตสำหกรรมก๋วยเตี๋ยว มีกำรน้ำน ้ำล้ำงข้ำวใน
ขั นตอนท้ำยๆ ซึ่งควำมสกปรกน้อยมำล้ำงข้ำวในขั นตอนแรกๆ หรือกำรน้ำน ้ำทิ งจำกเครื่องอัดแป้ง
ในช่วงท้ำยๆ ซึ่งค่อนขำ้งใสมำใช้ล้ำงพื นและอุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นต้น 

กำร Recycle เป็นกำรน้ำมำใช้ใหม่โดยผ่ำนกรรมวิธีแปรรูป เป็นกำรช่วยลดมลพิษทำงน ้ำได้ 
ตัวอย่ำงเช่น กำรน้ำกระดำษที่ใช้แล้วน้ำมำผลิตกระดำษรีไซเคิล กระดำษรีไซเคิลมีกระบวนกำรกำร
ผลิตที่ง่ำยกว่ำกำรผลิตกระดำษจำกต้นไม้ อีกทั งใช้พลังงำน ใช้น ้ำ และสำรเคมีน้อยกว่ำกำรผลิต
กระดำษจำกต้นไม้ จึงท้ำให้เกิดมลพิษทำงน ้ำได้น้อยกว่ำ นอกจำกนี ยังสำมำรถรีไซเคิลวัสดุอ่ืนๆ ได้อีก 
เช่น แก้ว อะลูมิเนียม น ้ำมัน โลหะ และพลำสติก 

จำกที่ได้กล่ำวมำกำรป้องกันมลพิษทำงน ้ำมีหลำยแนวทำงและหลำยวิธีกำร ต้องอำศัยควำม
ร่วมมือจำกทุกฝ่ำยทั งจำกประชำชน หน่วยงำนรัฐบำล หน่วยงำนเอกชน กำรป้องกันกำรเกิดมลพิษ
ทำงน ้ำจึงจะประสบผลส้ำเร็จสูงสุด โดยประชำชนต้องมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตนถูกต้องใน
กำรป้องกันกำรเกิดมลพิษทำงน ้ำ เช่น ใช้น ้ำอย่ำงประหยัด ไม่ทิ งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลต่ำงๆ ลงสู่
แหล่งน ้ำ ภำคอุตสำหกรรมต้องท้ำกำรบ้ำบัดน ้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้ำสำธำรณะ ภำครัฐบำลต้อง
มีกำรวำงผังเมืองที่ถูกต้อง ด้ำเนินกำรป้องกันแก้ไขมลพิษทำงน ้ำอย่ำงเป็นระบบ ใช้มำตรกำรต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรมลพิษทำงน ้ำ รวมทั งส่งเสริมรณรงค์กำรอนุรักษ์น ้ำ กำรป้องกันกำรเกิดมลพิษ
ทำงน ้ำแก่ประชำชน ซึ่งมีหลำยหน่วยงำนของภำครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริม
คุณภำพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และยังมีภำคเอกชนที่เข้ำมำมีบทบำทในกำรรณรงค์กำรป้องกันกำรเกิด
มลพิษทำงน ้ำแก่ประชำชน เช่น มูลนิธิโลกสีเขียว กรีนพีช (Greenpeace) สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย 
เป็นต้น อีกทั งต้องมีกำรออกกฎหมำยและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดอีกด้วย เพ่ือให้กำรป้องกัน
มลพิษทำงน ้ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
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2.11 บทสรุป 

 น ้ำเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำต่อมนุษย์เป็นอย่ำงมำก แต่เนื่องจำกมีกิจกรรมหลำยอย่ำงจำกทั งชุมชน 
เกษตรกรรม อุตสำหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทำงน ้ำขึ น ซึ่งสำมำรถทรำบได้ว่ำแหล่งน ้ำใดเกิดมลพิษ
ทำงน ้ำจำกดัชนีชี วัดสมบัติของน ้ำหรือลักษณะของน ้ำเสียนั่นเอง มลพิษทำงน ้ำนั นมักมีกำรเจือปนของ
สำรมลพิษหลำยชนิดที่เป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตในน ้ำ และสำรมลพิษบำงตัวสำมำรถถ่ำยทอดมำยังคน
ได้จำกกำรบริโภคในห่วงโซ่อำหำร ดังนั นมลพิษทำงน ้ำจึงก่อให้เกิดผลกระทบทั งต่อสิ่ งมีชีวิตในน ้ำ 
มนุษย์ ระบบนิเวศในน ้ำ กำรท่องเที่ยว กำรน้ำน ้ำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน ้ำจึงเป็นเรื่องส้ำคัญอย่ำงยิ่ง ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุก
ภำคส่วนทั งหน่วยงำนรำชกำร เอกชน รวมถึงทุกคนในสังคมอีกด้วย มีมำตรกำรและวิธีกำรที่
เหมำะสมในกำรน้ำมำใช้ในกำรป้องกันและควบคุมมลพิษทำงน ้ำ มีกำรก้ำหนดกฎหมำยที่เข้มงวด มี
กำรให้ควำมรู้ รณรงค์ สร้ำงจิตส้ำนึกในกำรอนุรักษ์แหล่งน ้ำ ทุกอย่ำงต้องท้ำควบคู่กันไป เพ่ือให้ใน
อนำคตเรำมีแหล่งน ้ำที่สะอำดเพ่ือใช้ในกำรอุปโภคบริโภค อุตสำหกรรม เกษตรกรรม เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมทั งยังคงมีระบบนิเวศแหล่งน ้ำที่สมดุลและไม่สูญสิ นไป 
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 ้าถามทบทวน 

 

1.  แหล่งน ้ำในประเทศไทยมำจำกที่ใดบ้ำง จงอธิบำย 

2. จงอธิบำยควำมส้ำคัญของน ้ำที่มีต่อมนุษย์และพืช 

3. จงอธิบำยควำมหมำยของมลพิษทำงน ้ำ 

4. แหล่งก้ำเนิดมลพิษทำงน ้ำทีส่้ำคัญมีอะไรบ้ำง จงอธิบำย 

5. ดัชนีชี วัดสมบัติของน ้ำทำงกำยภำพที่บ่งบอกได้ว่ำแหล่งน ้ำนั นเป็นน ้ำเสียมีอะไรบ้ำง 
6. ดัชนีชี วัดสมบัติของน ้ำทำงเคมีที่บ่งบอกได้ว่ำแหล่งน ้ำนั นเป็นน ้ำเสียมีอะไรบ้ำง 
7. ดัชนีชี วัดสมบัติของน ้ำทำงชีวภำพที่บ่งบอกได้ว่ำแหล่งน ้ำนั นเป็นน ้ำเสียมีอะไรบ้ำง 
8. สำรกัมมันตรังสีซึ่งเป็นสำรมลพิษทำงน ้ำ มีอะไรบ้ำง และจงบอกแหล่งที่มำของสำรกัมมันตรังสี  
    เหล่ำนี  
9. โลหะหนักชนิดใดบ้ำงที่มีบทบำทต่อภำวะมลพิษทำงน ้ำเป็นอย่ำงมำกในปัจจุบัน และจงบอก  
    ผลกระทบจำกสำรโลหะหนักดังกล่ำว 

10.ปรำกฏกำรณ์อัลจีบลูม (Algae bloom) คืออะไร เกิดจำกสำรมลพิษใด และมีผลกระทบ     
อย่ำงไรต่อแหล่งน ้ำที่เกิดปรำกฏกำรณ์นี  

11. มลพิษทำงน ้ำมีผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัยของมนุษย์อย่ำงไร 

12. มลพิษทำงน ้ำมผีลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงไร 

13. กำรรั่วไหลของน ้ำมันในทะเลมีผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่ำงไร 

14. จงยกตัวอย่ำงกำรก้ำจัดน ้ำเสียโดยวิธีธรรมชำติ (Self purification) 

15. จงอธิบำยกำรควบคุมมลพิษทำงน ้ำด้วยวิธีกำรท้ำให้เจือจำง (Dilution) 

16. กำรบ้ำบัดน ้ำเสียทำงกำยภำพมีวิธีกำรอย่ำงไรบ้ำง 
17. จงอธิบำยวิธีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียทำงทำงเคมีและยกตัวอย่ำงอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย   
     ด้วยวิธีกำรนี  
18. จงอธิบำยขั นตอนในกำรบ้ำบัดน ้ำเสียมำพอสังเขป 

19. จงยกตัวอย่ำงวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรก้ำจัดกำกตะกอนหรือสลัดจ์ 
20. จงอธิบำยแนวทำงกำรป้องกันมลพิษทำงน ้ำมำพอสังเขป 
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บทที่ 3  

มลพิษทางอากาศ 

  

         อากาศเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับมนุษย์ มนุษย์ต้องใช้อากาศใน
การหายใจเพื่อใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายของมนุษย์ ร่างกายขาดออกซิเจนได้นานเพียง
ประมาณ 4 นาที ก็จะท าให้เกิดการตายของเซลล์สมอง เมื่อเซลล์สมองตายก็จะท าให้สมองสูญเสีย
หน้าที่ปกติไป และมนุษย์ต้องการอากาศบริสุทธิ์ในการหายใจ แต่ปัจจุบันพบว่ากิจกรรมของมนุษย์
หลายอย่างโดยเฉพาะการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากแหล่งต่างๆ เช่น การคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรม 
การเผาขยะมูลฝอย การเผาเศษวัสดุจากการเกษตร ส่งผลท าให้คุณภาพของอากาศเปลี่ยนแปลงไป 
จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศ รวมถึง
ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก เกิดภาวะโลกร้อนจากปรากฏการณ์เรือนกระจกที่
รุนแรง ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหามลพิษทางอากาศระดับโลก
อีกอย่างหนึ่งคือปัญหาฝนกรด ก่อให้เกิดผลกระทบหลายอย่างทั้งต่อทรัพย์สินและสิ่งมีชีวิต ปัญหา
มลพิษทางอากาศเหล่านี้เป็นปัญหาที่มวลมนุษยชาติต้องช่วยกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน ส่วนในระดับภูมิภาคของเราจะมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มประชาคมอาเซียนที่ก าลังจะเกิดขึ้น
ในปี พ.ศ. 2558 มีการพยายามที่จะร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางด้านมลพิษทางอากาศ 
ในเรื่องปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนซึ่งก าลังเป็นปัญหาต่อเนื่องมายังปัจจุบันในประเทศกลุ่ม
อาเซียนอีกด้วย 

 

3.1 องค์ประกอบของอากาศบริสุทธิ์ 
  อากาศ (Air) คือของผสมที่เกิดจากก๊าซหลายชนิด อากาศบริสุทธิ์จะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่
มีรส อากาศเป็นส่วนผสมของก๊าซต่างๆ รวมทั้งไอน้ าซึ่งระเหยมาจากแหล่งน้ าต่างๆ และการคายน้ า
ของพืช อากาศที่ไม่มีไอน้ าอยู่ด้วย เรียกว่า “อากาศแห้ง” ส่วนอากาศที่มีไอน้ าปนอยู่ด้วยเราเรียกว่า 

“อากาศชื้น” ไอน้ าในบรรยากาศมีอยู่ระหว่างร้อยละ 0 – 4 ไอน้ าจัดเป็นส่วนผสมหนึ่งที่ส าคัญเพราะ
เป็นสาเหตุของการเกิดฝน ลม พายุ ฟ้าแลบและฟ้าร้อง ส าหรับสภาวะที่อากาศแห้งจะประกอบด้วย
ก๊าซต่างๆ ในปริมาณคงที่ของก๊าซดังกล่าวนี้เราถือว่าเป็นอากาศบริสุทธิ์ อากาศบริสุทธิ์ประกอบด้วย 
ก๊าซไนโตรเจนร้อยละ 78.09  ก๊าซออกซิเจนร้อยละ 20.94 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเฉื่อย
ร้อยละ 0.97 โดยปริมาตร องค์ประกอบอากาศบริสุทธิ์แสดงดังภาพที่ 3.1 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 
 

http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
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ภาพที่ 3.1  องค์ประกอบของอากาศบริสุทธิ์ 
 

3.1.1 ไนโตรเจน (Nitrogen : N2) เป็นส่วนประกอบอยู่ในอากาศประมาณร้อยละ 78 โดย
ปริมาตร ไนโตรเจนท าให้ออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศไม่เข้มข้น ท าให้การสันดาปซึ่งเป็นปฏิกิริยาทาง
เคมีลดความรวดเร็วลง ไนโตรเจนในอากาศบางส่วนจะถูกแบคทีเรียที่อยู่ในดิน ในรากพืชบางชนิด 
ตรึงเอาไปไว้เพ่ือประโยชน์ของพืช เมื่อพืชและสัตว์ตายลงจะสลายตัวเป็นไนโตรเจนกลับสู่อากาศอีก
ครั้ง 

3.1.2 ออกซิเจน (Oxygen : O2) เป็นส่วนประกอบอยู่ในอากาศประมาณร้อยละ 21 โดย
ปริมาตร ออกซิเจนเป็นส่วนประกอบส าคัญในการสันดาป สัตว์และมนุษย์ต้องใช้ออกซิเจนในการ
หายใจหรือกระบวนการเมทะบอลิซึมของเซลล์นั่นเอง และจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืชจะสร้างออกซิเจนออกมาอีกด้วย  

3.1.3 คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide : CO2) เป็นส่วนประกอบอยู่ในอากาศ
ประมาณร้อยละ 0.04 โดยปริมาตร พืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
สิ่งมีชีวิตหายใจออกโดยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ภายนอก 

3.1.4 ก๊าซเฉื่อย (Inert gas) และอ่ืนๆ ซึ่งก๊าซเฉื่อยเป็นก๊าซที่ไม่มีความว่องไวต่อปฏิกิริยา
ทางเคมีใดๆ เช่น 

        1) อาร์กอน (Ar) มีอยู่ในอากาศมากที่สุดในกลุ่มของก๊าซเฉื่อยด้วยกัน มีอยู่ประมาณ
ร้อยละ 0.09 โดยปริมาตร น าไปใช้ในการท าหลอดไฟฟ้าเรืองแสง เพราะพบว่าถ้าน าอาร์กอนกับ
ไนโตรเจนใส่ลงในหลอดไฟฟ้า ไอของอาร์กอนจะท าให้หลอดไฟฟ้าเกิดการเรืองแสงข้ึนได ้
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                 2) ฮีเลียม (He) เป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นต่ า น าไปใช้ในการบินของเรือเหาะในยุค
ก่อนซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้ว 

                 3) นีออน (Ne) เป็นก๊าซที่เปล่งแสงได้สวยงามเม่ือกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่าน นิยมน ามา
ท าป้ายโฆษณาในเวลากลางคืน 

                 4) คริปทอน (Kr) และซีนอน (Xe) เป็นก๊าซที่มีน้อยที่สุดในกลุ่มของก๊าซเฉื่อยในอากาศ 
น ามาใช้ประโยชน์ในการท าไฟโฆษณา 
         นอกจากนี้ในอากาศบริสุทธิ์ยังมีองค์ประกอบอย่างอ่ืนอีกในปริมาณเล็กน้อย ได้แก่ 

                 5) ไอน้ า (H2O (g)) เป็นส่วนของน้ าจากแหล่งน้ าผิวดินทีร่ะเหยกลายเป็นไอน้ าเนื่องจาก
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ แล้วไปอยู่ในอากาศในรูปของก๊าซเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอากาศ 

                 6) ฝุ่นละออง (Dust) ในอากาศมีฝุ่นละอองจ านวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ
ส่วนประกอบของอากาศชนิดอ่ืนๆ ฝุ่นละอองจะเป็นตัวช่วยสะท้อนแสงท าให้แสงจากดวงอาทิตย์สว่าง
มากขึ้น 

                 7) จุลินทรีย์ในอากาศ (Airborne microorganisms) ในอากาศจะมีจุลินทรีย์หรือ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเป็นส่วนประกอบ เช่น แบคทีเรีย รา ไวรัส เป็นต้น 

อากาศใกล้ผิวโลกจะมีอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดเพราะแรงดึงดูดของโลก  การที่อากาศ
ประกอบด้วยก๊าซต่างๆ ลอยปะปนกันเป็นเพราะปัจจัยทางกายภาพ เช่น แรงลม อุณหภูมิ และ
แสงอาทิตย์ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของอากาศ ดังนั้นปริมาณและองค์ประกอบ
ของก๊าซในอากาศจึงเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานที่ อากาศที่มีปริมาณก๊าซออกซิเจนพอเหมาะ
แก่การด ารงชีวิตจะอยู่ในระดับน้ าทะเลจนจนถึงความสูง 5 - 6 กิโลเมตรจากพ้ืนโลก ซึ่งในปัจจุบัน
อากาศที่บริสุทธิ์ตามธรรมชาติจะหาได้ยากมาก 

 

3.2 บรรยากาศ (Atmosphere) 

บรรยากาศ หมายถึงอากาศในที่ต่างๆ ทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนที่ห่อหุ้มโลกอยู่โดยรอบ อยู่จากพ้ืน
โลกไปประมาณ 800 - 1,000 กิโลเมตร บรรยากาศส่วนใหญ่จะหนาแน่นมากในระดับต่ าๆ และจะ
เจือจางลงเมื่อสูงขึ้น กล่าวคือบรรยากาศประมาณร้อยละ 50 จะอยู่ในระยะไม่เกิน 5 - 6 กิโลเมตร
จากผิวโลก อีกร้อยละ 25 อยู่สูงขึ้นไปอีก 5 กิโลเมตร และต่อจากนั้นบรรยากาศจะเบาบางลง
ประมาณครึ่งหนึ่งทุกๆ 5 กิโลเมตรที่สูงขึน้ไป ถ้าจะประมาณน้ าหนักบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกไว้ทั้งหมด
จะมีค่าประมาณ 5.1 x 10 21 กิโลเมตร ซึ่งคิดเทียบเป็น 1 ในล้านส่วนของน้ าหนักทั้งหมดของโลก 
ดังนั้นระยะความสูงจากระดับน้ าทะเลขึ้นไปไม่เกิน 800 - 1,000 กิโลเมตร จะเป็นบริเวณที่ถือว่าเป็น
บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก นอกเหนือจากนั้นขึ้นไปอีกจะเป็นส่วนที่เรียกว่า “อวกาศ” ซึ่งเป็นบริเวณที่มี
อนุภาคต่างๆ อยู่อย่างเบาบางมาก และอนุภาคเหล่านี้ไม่อยู่ในอ านาจแรงดึงดูดของโลก  
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3.2.1 ความส าคัญของช้ันบรรยากาศ   

        บรรยากาศมีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ มนุษย์รวมถึงสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กๆ
จ าพวกจุลินทรีย์ และมีบทบาทต่อโลกหลายประการดังนี้  

       1) บรรยากาศมีบทบาทต่อโลก  

           อากาศที่มีอยู่รอบโลกของเรานี้ มีอยู่ตั้งแต่พ้ืนดินขึ้นไปจนถึงระดับสูงๆ ในท้องฟ้า 
โดยใกล้พ้ืนดินอากาศจะมีความแน่นมาก แต่ที่ระดับความสูงจากพ้ืนดินขึ้นไปอากาศจะเจือจางเบา
บางลง เช่น ที่ระดับสูงประมาณ 6 กิโลเมตรจากพ้ืนดินจะมีอากาศจางลงและเหลือประมาณครึ่งหนึ่ง
ของอากาศที่ผิวพ้ืนดิน มนุษย์ต้องใช้หน้ากากออกซิเจนช่วยในการหายใจจึงจะมีชีวิตอยู่ได้  

2) บรรยากาศท าหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ร้อนหรือเย็นเกินไป  

            บรรยากาศท าหน้าที่คล้ายร่มบังแสงจากดวงอาทิตย์ท าให้พ้ืนโลกไม่ร้อนเกินไป 
และบรรยากาศยังสกัดกั้นรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีอันตรายจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ผ่านลงมาถึงพ้ืนโลก
มากเกินไปด้วย บรรยากาศที่ระดับสูงๆ จากพ้ืนดินท าหน้าที่กรองหรือดูดรังสีอัลตราไวโอเลต 
เนื่องจากว่ารังสีอัลตราไวโอเลตนี้มีอันตรายต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เพราะฉะนั้นรังสี ที่ผ่าน
มาถึงพ้ืนโลกจึงมีแต่แสงซึ่งช่วยให้เรามองเห็น รวมทั้งรังสีความร้อนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถ้าไม่มี
บรรยากาศแล้ว ในเวลากลางวันอากาศจะมีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ส่วนเวลากลางคืนอุณหภูมิ
จะต่ าถึง -180 องศาเซลเซียส 

        3) บรรยากาศท าหน้าที่คล้ายเรือนกระจก 

   บรรยากาศยอมให้รังสีจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นคลื่นสั้นผ่านเข้ามายังพ้ืนโลก เมื่อพ้ืน
โลกรับรังสีจากดวงอาทิตย์แล้วจะส่งรังสีออกไปอีกแต่เป็นรังสีคลื่นยาว  รังสีคลื่นยาวที่ส่งออกมาจาก
พ้ืนโลกนี้จะถูกบรรยากาศและไอน้ าดูดไว้เป็นส่วนมาก ด้วยเหตุนี้โลกจึงมีความอบอุ่นอยู่เสมอ 
มิฉะนั้นแล้วที่พ้ืนโลกจะร้อนเกินไปในเวลากลางวันและจะหนาวเกินไปในเวลากลางคืน  ในลักษณะ
เช่นนี้บรรยากาศท าหน้าที่คล้ายเรือนกระจกส าหรับเพาะปลูกต้นไม้เมืองร้อนให้เติบโตได้ในเขต
หนาว เรือนกระจกยอมให้รังสีคลื่นสั้นของดวงอาทิตย์ผ่านเข้ามาได้ แต่ไม่ยอมให้รังสีคลื่นยาวภายใน
เรือนกระจกผ่านออกไป ฉะนั้นภายในเรือนกระจกจึงอบอุ่นอยู่เสมอและต้นไม้จากเขตร้อนจึงสามารถ
เติบโตในเขตหนาวได้ 

4) บรรยากาศมีบทบาทต่อส่ิงมีชีวิต  

            ให้ก๊าซออกซิเจนแก่สัตว์และมนุษย์เพ่ือใช้ในกระบวนการหายใจ (Respiration)  
และให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แก่พืชในกระบวนการสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) อีกทั้งยังช่วย
ให้มีวัฏจักรของน้ าในธรรมชาติ เช่น เกิดเมฆ ฝน หมอก น้ าค้าง รวมทั้งป้องกันอันตรายจากอุกกาบาต 
โดยท าให้เกิดการลุกไหม้ก่อนตกลงสู่ผิวโลก  
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3.2.2 ชั้นบรรยากาศ (Layers of atmosphere) 

                  การแบ่งชั้นบรรยากาศของโลก สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ  กัน 
เช่น แบ่งโดยใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์ แบ่งโดยใช้ส่วนผสมของก๊าซที่มีอยู่เป็นเกณฑ์ และแบ่งโดยใช้ 
สมบัติทางอุตุนิยมวิทยาเป็นเกณฑ์ ซึ่งสามารถแบ่งชั้นบรรยากาศได้เป็น 4 ชั้น (กรมอุตุนิยมวิทยา, 

2555) ดังแสดงในภาพที่ 3.2 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 ชั้นบรรยากาศของโลกแบ่งตามสมบัติทางอุตุนิยมวิทยา 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555 

 

1) โทรโปสเฟียร์ (Troposphere) 

    เป็นชั้นบรรยากาศชั้นล่างสุดที่อยู่สูงจากผิวโลกขึ้นไป 10 - 12 กิโลเมตร เป็นชั้นที่
มีความหนาแน่นมากที่สุดและใกล้ผิวโลกที่สุด ในชั้นนี้จะเกิดปรากฏการณ์ที่ส าคัญๆ ได้แก่ เมฆ ฝน 
หิมะ พายุ เมื่อความสูงเพ่ิมขึ้นอุณหภูมิลดลง 0.6 องศาเซลเซียสต่อ 100 เมตร อุณหภูมิในชั้นนี้มีค่า
ระหว่าง -73 องศาเซลเซียส ถึง -53 องศาเซลเซียส เนื่องจากอากาศและละอองน้ าผิวโลกสามารถ
ดูดกลืนคลื่นแสง เช่น แสงที่มองเห็นด้วยตาเปล่า (Visible light) แสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet : 

UV) แสงอินฟราเรด (Infrared : IR) ได้มากกว่า รอยต่อระหว่างชั้นโทรโปสเฟียร์และชั้นต่อไปเรียกว่า 
“Tropopause” เป็นที่ที่มีอุณหภูมิคงที่  

อุณหภูมิบนพ้ืนผิวโลกขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและซีกส่วนของผิวโลกที่หมุนรอบ
ตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์ เช่น ขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต้มีอุณหภูมิระดับต่ าเพราะเป็นพ้ืนที่มีหิมะ
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ปกคลุม ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย และทวีปเอเชีย อุณหภูมิของโลก
แตกต่างกันไปตามลักษณะของทวีปขึ้นอยู่กับฤดูกาลของโลกอีกด้วย (จ ารูญ ยาสมุทร, 2555 : 48) 

2) สตราโตสเฟียร์ (Stratosphere) 

                     ชั้นนี้มีระดับความสูงขึ้นไปจนถึง 50 กิโลเมตรจากพ้ืนโลก อุณหภูมิของบรรยากาศ
ชั้นนี้จะเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อความสูงเพิ่มขึ้น ที่ความสูงประมาณ 50 กิโลเมตรจากผิวโลกมีอุณหภูมิประมาณ 
10 - 20 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีอินฟราเรดโดยโอโซน ซึ่ง
พบว่าความเข้มข้นของโอโซนในชั้นนี้ประมาณ 1 - 5 ppm โดยปริมาณโอโซนในชั้นนี้มีความส าคัญต่อ
สิ่งมีชีวิตเพราะช่วยกรองแสงอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์ได้ถึงร้อยละ 99 ท าให้
มนุษย์ไม่เป็นมะเร็งที่ผิวหนังและต้อที่ดวงตา รอยต่อระหว่างสตราโตสเฟียร์และชั้นต่อไปเป็นระดับที่
อุณหภูมิคงที่เรียกว่า “Stratopause” ซึ่งสูงจากผิวโลกขึ้นไปประมาณ 50 กิโลเมตร ในชั้น          
สตราโตสเฟียร์แทบจะไม่มีไอน้ าเลย บรรยากาศชั้นนี้ไม่แปรปรวนมีเสถียรภาพมากและทัศนวิสัยที่
เหมาะสมส าหรับการบิน 

3) มีโซสเฟียร์ (Mesosphere) 

                     เป็นชั้นที่อยู่ตรงกลางของบรรยากาศทั้ง 4 ชั้นอยู่ต่อจากชั้นสตราโตสเฟียร์ และขึ้น
ไปอีก 40 กิโลเมตร เป็นชั้นที่มีโอโซนน้อยมาก อุณหภูมิจะลดลงตามล าดับ เมื่อเคลื่อนที่สูงขึ้นไปพบ
โมเลกุลของก๊าซในรูปของอิออน ในบรรยากาศชั้นนี้อุณหภูมิจะลดลงต่ าเหลือ -100 องศาเซลเซียส ที่
ระดับความสูง 90 กิโลเมตรจากผิวโลกอุณหภูมิจะเริ่มคงที่ รอยต่อระหว่างมีโซสเฟียร์และชั้นต่อไป
เป็นระดับที่อุณหภูมิคงที่เรียกว่า “Mesopause” 

   4) อิออโนสเฟียร์ (Ionosphere) หรือ เทอร์โมสเฟียร์ (Thermosphere)  

                     คือชั้นที่อยู่ระหว่างความสูง 90 - 800 กิโลเมตร ในชั้นนี้ปฏิกิริยาทางเคมีของแสงท า
ให้ก๊าซต่างๆ ในชั้นนี้แตกตัวเป็นไอออนจึงเรียกว่า “ไอโอโนสเฟียร์” บรรยากาศชั้นนี้เป็นชั้นที่อยู่นอก
สุด พบว่าอุณหภูมิเริ่มเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับความสูง ประมาณ 200 กิโลเมตรจากผิวโลกจะมีอุณหภูมิ
สูงกว่า 500 องศาเซลเซียส และที่ระดับความสูง 700 - 800 กิโลเมตรจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศา
เซลเซียส การที่อุณหภูมิสูงขึ้นก็เพราะการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลตโดยออกซิเจนและไนโตรเจน ซึ่ง
โมเลกุลส่วนใหญ่อยู่ในรูปของอิออน เช่น NO+ และ O+ เป็นต้น 

  โลกของเรามีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มอยู่โดยรอบหนาประมาณ 15 กิโลเมตร แต่
เมื่อใดก็ตามท่ีส่วนประกอบของอากาศเปลี่ยนแปลงไป มีปริมาณของฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น หมอกควัน 
ไอน้ า เขม่า และกัมมันตภาพรังสีอยู่ในบรรยากาศมากเกินไป เราเรียกสภาวะดังกล่าวว่า “มลพิษทาง
อากาศ” 
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3.3 ความหมายของมลพิษทางอากาศ 

มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะของอากาศที่มีสารมลพิษเจือปนอยู่ในปริมาณ และเป็น
ระยะเวลาที่จะท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ สัตว์ พืช และวัสดุต่างๆ สารมลพิษ
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ อาจอยู่ในรูปของก๊าซ หยด
ของเหลว หรืออนุภาคของแข็งก็ได้ สารมลพิษทางอากาศที่ส าคัญและมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

ได้แก่ ฝุ่นละออง สารตะกั่ว ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2554 : 1) 

พวงผกา แก้วกรม (2553 : 189) ให้ความหมายของมลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาวะของ
อากาศที่มีสิ่งเจือปนเป็นสารมลพิษ ในระดับที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมได้ สิ่งที่ปนเปื้อนในอากาศคือ ก๊าซ ฝุ่นละออง และสารกัมมันตรังสี ซึ่งอนุภาคมวลสารนี้จะมี
ผลท าให้ปริมาณของออกซิเจนในบรรยากาศมีปริมาณลดลงและมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  

จ ารูญ ยาสมุทร (2555 : 13) ให้ความหมายของมลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาวะที่มี
สิ่งเจือปนอยู่ในอากาศ มีปริมาณมากกว่าปริมาณสิ่งเจือปนที่มีอยู่ในอากาศตามธรรมชาติ จนถึงระดับ
ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช และทรัพย์สิน มลพิษทางอากาศอาจเกิดเองตามภัยธรรมชาติ 
หรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ 

กองอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความหมายของ “มลพิษทางอากาศ” ว่าหมายถึง ภาวะอากาศ
ที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ 
พืช หรือทรัพย์สินต่างๆ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฝุ่นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด 
แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า ก๊าซธรรมชาติ อากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อย
มาก เพราะแหล่งก าเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อย กรณีที่เกิด
จากการกระท าของมนุษย์ ได้แก่ มลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์ จากโรงงานอุตสาหกรรม จาก
ขบวนการผลิต จากกิจกรรมด้านการเกษตร จากการระเหยของก๊าซบางชนิดซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอย
และของเสีย เป็นต้น  

สรุปได้ว่า มลพิษทางอากาศ (Air pollution) หมายถึง ภาวะอากาศที่มีสารเจือปนหรือ 
มลสารอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช 
หรือทรัพย์สินต่างๆ  

การเกิดมลพิษทางอากาศจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีองค์ประกอบร่วมกันของการเกิดที่เรียกว่า 
ระบบภาวะมลพิษอากาศ (Air pollution system) ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญ คือ แหล่งก าเนิด
สารมลพิษ (Emission sources) อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere) และผู้รับผลเสียหรือ
ผลกระทบ (Receptor) ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้มีความสัมพันธ์กันดังแสดงในภาพที่ 3.3 และมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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ภาพที่ 3.3 ระบบภาวะมลพิษอากาศ  

 

1) แหล่งก าเนิดสารมลพิษอากาศ (Emission sources) 

    เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดสารมลพิษอากาศและระบายออกไปสู่อากาศภายนอก โดยชนิดและ
ปริมาณของสารมลพิษอากาศที่ถูกระบายออกสู่อากาศขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งก าเนิดสารมลพิษ
อากาศ และวิธีการควบคุมการระบายสารมลพิษอากาศ 

 2) อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere) 

     เป็นส่วนของระบบที่รองรับสารมลพิษอากาศที่ถูกระบายออกจากแหล่งก าเนิดต่างๆ และ
เป็นตัวกลางให้สารมลพิษอากาศที่ถูกระบายออกสู่อากาศมีการแพร่กระจายออกไป โดยมีปัจจัยทาง
อุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิของอากาศ ความเร็ว และทิศทางกระแสลม รวมทั้งลักษณะภูมิประเทศ 
เช่น ภูเขา หุบเขา และอาคารบ้านเรือน เป็นตัวก าหนดลักษณะแพร่กระจายของสารมลพิษในอากาศ 

 3) ผู้รับผลเสียหรือผลกระทบ (Receptors) 

    เป็นส่วนของระบบที่สัมผัสกับสารมลพิษในอากาศท าให้ได้รับความเสียหาย หรืออันตราย 
โดยผู้รับผลเสียอาจเป็นสิ่งที่มีชีวิต เช่น คน พืช และสัตว์ หรือเป็นสิ่งทีไ่ม่มีชีวิต เช่น อาคาร บ้านเรือน 
วัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับความเข้มข้นของสารมลพิษในอากาศและระยะเวลาที่สัมผัส 

 จากส่วนประกอบของระบบภาวะมลพิษอากาศที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าปริมาณและ
ชนิดของสารมลพิษที่ถูกระบบออกจากแหล่งก าเนิด (Emissions) สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา 
(Meteorology) และสภาพภูมิประเทศ (Topography) จะเป็นตัวก าหนดชนิด ปริมาณ และความ

อากาศหรือบรรยากาศ 

(Atmosphere) 
 

แหล่งก าเนิดสารมลพิษ 
(Emission sources) 

การแพร่กระจาย 

(Dispersion) 

สารมลพิษ 

(Pollutants) 

ผู้รับผลเสียหรือผลกระทบ 

(Receptors) 
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เข้มข้นของสารมลพิษท่ีเจือปนอยู่ในอากาศที่อยู่ห่างไกลออกไป ส่วนคุณภาพอากาศจะเป็นตัวก าหนด
ถึงลักษณะและความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น (Air pollution effects) อีกทอดหนึ่ง 
 นอกจากนี้การที่เราจะทราบว่าบริเวณใดเกิดมลพิษทางอากาศขึ้นหรือไม่ สามารถ
พิจารณาได้จากดัชนีคุณภาพอากาศ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้กล่าวถึง “ดัชนีคุณภาพอากาศ       

(Air Quality Index : AQI)” ไว้ว่า เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความ
เข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษ
ทางอากาศในแต่ละพ้ืนที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพ
อากาศเป็นรูปแบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย เป็นต้น 

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย ค านวณโดยเทียบจากมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของสารมลพิษทางอากาศ 5 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน (O3) เฉลี่ย 1 

ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 

ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ดัชนีคุณภาพอากาศที่ค านวณได้ของสารมลพิษทางอากาศประเภทใดมี
ค่าสูงสุด จะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น  

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึงมากกว่า 300 ซึ่ง
แต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ดังตารางที่ 3.1  

โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หาก
ดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงว่า ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้น จะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  มีรายงาน
จากกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ. 2557 จ านวนวันที่ AQI เกินค่ามาตรฐานสูงสุดในจังหวัด
สมุทรปราการเป็นจ านวน 132 วัน รองลงมาคือ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ ปทุมธานี 
และนนทบุรี เมื่อแบ่งตามสาเหตุของสารมลพิษทางอากาศที่พบเกินค่ามาตรฐานบ่อยครั้งที่สุด  ได้แก่ 
ก๊าซโอโซน รองลงมาคือฝุ่นละออง (กรมควบคุมมลพิษ, 2558 : 1-1) 

 

 

 

 

 

 

      



102 

 

ตารางท่ี 3.1 เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศส าหรับประเทศไทย 

 

AQI ความหมาย สีที่ใช้ แนวทางการป้องกันผลกระทบ 

0-50 คุณภาพดี ฟ้า ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

51-100 
คุณภาพปาน

กลาง 
เขียว ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

101-200 
มีผลกระทบต่อ

สุขภาพ 
เหลือง 

ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกก าลัง
ภายนอกอาคาร บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ไม่
ควรท ากิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานาน 

201-300 
มีผลกระทบต่อ
สุขภาพมาก 

ส้ม 

ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอก
อาคาร บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ควรจ ากัดการ
ออกก าลังภายนอกอาคาร 

มากกว่า 
300 

อันตราย แดง 
บุคคลทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการออกก าลังภายนอกอาคาร  

ส าหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรอยู่ภายในอาคาร 
 

 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2554 : 37 

 

3.4 สารมลพิษทางอากาศ  

 สารมลพิษทางอากาศ หมายถึง สารที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ และก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์หรือคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อมีปริมาณ ความเข้มข้น หรือระยะเวลาที่
นานพอ (ศิวพันธุ์ ชูอินทร์, 2556 : 32) 

ผู้เรียบเรียงสรุปได้ว่า สารมลพิษทางอากาศ (Air pollutants) หมายถึง สารที่ปนเปื้อนอยู่ใน
อากาศอาจอยู่ในรูปของก๊าซหรืออยู่ในรูปของอนุภาคที่ฟุ้งกระจายในอากาศ โดยหากมีความเข้มข้น
และปริมาณมากพอจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อพืช สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อม 

 สารมลพิษทางอากาศมีมากมายหลายชนิด แต่ชนิดที่มีการปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศทั่วไป
และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ต่อสุขภาพของมนุษย์และต่อสิ่งแวดล้อมมี 6 ชนิด เรียกสารมลพิษ
ทางอากาศในกลุ่มนี้ว่า “สารมลพิษทางอากาศหลัก (Citeria Air Pollutants : CAPs)” ซึ่ง
ประกอบด้วย อนุภาคฝุ่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
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ก๊าซโอโซน และสารตะกั่ว ซ่ึงสารมลพิษทั้ง 6 ชนิดนี้จัดเป็นสารมลพิษทางอากาศระดับพ้ืนที่ (Local 

air pollutant) คือเป็นสารมลพิษทางอากาศที่เมื่อปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดแล้วมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในบริเวณแหล่งก าเนิดนั้นๆ  
 นอกจากนี้ยังมีสารมลพิษทางอากาศที่ยังเป็นอันตราย (Hazardous Air Pollutants : HAPs) 

สารในกลุ่มนี้ตามการจ าแนกขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา (US.EPA) มีอยู่
จ านวน 189 ชนิด สารในกลุ่มนี้มีผลต่อร่างกายมนุษย์ คือเป็นสารก่อมะเร็งท าให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพในระยะยาว ท าลายภูมิคุ้มกันระบบประสาท ท าให้ เกิดความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์และ
ต่อมไร้ท่อ เป็นต้น ตัวอย่างสารมลพิษประเภทนี้  ได้แก่ สารอะซิโทไนไทรต์ (Acetonitrite) เบนซีน 
(Benzene) แร่ใยหิน (Asbestos) ไซลีน (Xylene) โทลูอีน (Toluene) และคลอโรฟอร์ม 
(Chloroform) (ศิวพันธุ์ ชูอินทร์, 2556 : 32) 

โดยทั่วไปแล้วสามารถจ าแนกสารมลพิษทางอากาศ ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท  
ได้แก่ 

3.4.1 สารมลพิษที่มีลักษณะเป็นอนุภาค (Particulate matter) 

          เป็นสารมลพิษที่อยู่ในรูปของแข็งหรือของเหลวที่อุณหภูมิและความดันปกติ มีขนาด
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดและแหล่งที่ปล่อยสารมลพิษ มีขนาดตั้งแต่ 0.01 - 1,000 ไมครอน แต่
โดยทั่วไปแล้วจะมีขนาดเล็กกว่า 50 ไมครอน อนุภาคท่ีท าให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและเข้าสู่ร่างกายได้
คืออนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) จะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของร่างกาย
มนุษย์ได้ สามารถจะลอยและฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้เป็นเวลาค่อนข้างนาน สารมลพิษที่มีลักษณะ
เป็นอนุภาคมีหลายประเภท ดังนี้ 

        1) อนุภาคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต (Viable particles) ได้แก่ ละอองเกสรของพืช 
จุลินทรีย์ต่างๆ เช่น แบคทีเรีย รา สปอร์ ไรฝุ่น รวมถึงแมลงและชิ้นส่วนของแมลงที่ล่องลอยอยู่ใน
อากาศ อนุภาคเหล่านี้มักเป็นสาเหตุของอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรคหอบหืดบางชนิด และการ
เจ็บป่วยจากเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิด ซึ่งจะยกตัวอย่างอนุภาคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตดังนี้ (มณีรัตน์ 
องค์วรรณดี, 2556 : 27) 

1.1) ไรฝุ่น (Dust mite) ไรฝุ่นเป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกับแมงมุม มีขนาด 250 – 300 

ไมครอน ล าตัวโปร่งแสงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ไรฝุ่นกินเศษผิวหนังที่ตายแล้วของมนุษย์หรือสัตว์บาง
ชนิดที่หลุดร่วงตามพ้ืนเป็นอาหาร เจริญเติบโตได้ดีในสภาพความชื้นสัมพัทธ์ประมาณร้อยละ 70 – 

73 และจะพบไรฝุ่นไม่มากในบริเวณที่มีอากาศแห้ง ไรฝุ่นอาศัยอยู่ในที่นอน พรม เฟอร์นิเจอร์ ของใช้
ที่มีส่วนประกอบของเส้นใยผ้า ไรฝุ่นปล่อยมูลของเสียที่สามารถแพร่กระจายในอากาศได้ เมื่อสูดดม
เข้าไปกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้หรือหืดหอบได้ อาการที่เกิดขึ้นจากการได้รับสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น 
ได้แก่ ระคายเคืองทางผิวหนังและตา จาม น้ ามูกไหล หืด หอบ เป็นต้น 
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1.2) รา (Mold) ราพบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่ราไม่เป็นอันตรายต่อ
มนุษย์ เมื่อสูดหายใจเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะสามารถขับออกโดยกลไกธรรมชาติของร่างกาย ยกเว้น
คนที่ร่างกายตอบสนองไวต่อการกระตุ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยตามมา สปอร์ของราและเส้นใย
จะเป็นส่วนที่แพร่กระจายในอากาศ สปอร์มีขนาดตั้งแต่ 3 – 200 ไมครอน ส่วนใหญ่มีขนาดประมาณ 
10 ไมครอน ราเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่าร้อยละ 60 อากาศ
ถ่ายเทไม่สะดวก อุณหภูมิสูง มักพบราภายในบ้านตามวอลล์เปเปอร์ บริเวณที่มีน้ ารั่ วซึมตามผนัง 
ก าแพง ผ้าม่าน เป็นต้น  
                  2) อนุภาคที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต (Non - viable particles) มีทั้งอนุภาคที่เกิดเอง
ตามธรรมชาติและอนุภาคท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ได้แก่ 

                      2.1) ฝุ่น (Dust) เป็นอนุภาคของของแข็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์ ฝุ่นที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์คือฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละออง
เกิดขึ้นได้จากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงทั้งน้ ามัน ถ่านหิน ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ยานพาหนะ หรือการเผาป่า พ้ืนที่เกษตร รวมถึงการระเบิด บดย่อยหินในโรงโม่หิน หรือการก่อสร้าง 
เป็นต้น อนุภาคฝุ่นสามารถลอยอยู่ในอากาศได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วตกลงสู่พื้น บางชนิดลอยได้ตั้งแต่ 
2 – 3 วินาที บางชนิดสามารถลอยอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานเป็นเดือน ปัจจุบันมีการจ าแนกประเภท
ของฝุ่นไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 

     2.1.1) อนุภาคฝุ่นทั้งหมด (Total suspended particulate : TSP) คือ
อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอนทั้งหมด ซึ่ง 1 ไมครอนเท่ากับ 0.000001 เมตร  
    2.1.2) อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) คืออนุภาคฝุ่นที่มี
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนทั้งหมด ขนาดเทียบเท่าได้กับหนึ่งในหกของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผม 

           2.1.3) อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) คืออนุภาคฝุ่นที่มี
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนทั้งหมด 

 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองของประเทศไทยปี 2557 ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM10) ตรวจพบปริมาณสูงกว่าค่ามาตรฐานใน 23 จังหวัด จากทั้งหมด 29 จังหวัดที่มีการตรวจวัด
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด เฉลี่ยทั้งประเทศ 154 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่า
มาตรฐาน 120 มคก./ลบ.ม.) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ 318 มคก./ลบ.ม. ณ ต าบลจองค า อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ค่าเฉลี่ยรายปี เฉลี่ยทั้งประเทศ 43 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม.) 

ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 4 ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ 95 มคก./ลบ.ม. ณ ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

ส าหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบปริมาณสูงกว่าค่า
มาตรฐานใน 8 จังหวัด จากทั้งหมด 9 จังหวัดที่มีการตรวจวัด ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด เฉลี่ยทั้ง
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ประเทศ 107 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม.) ลดลงร้อยละ 3 ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ 188 

มคก./ลบ.ม. ณ ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ค่าเฉลี่ยรายปี เฉลี่ยทั้งประเทศ 29 มคก./

ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 25 มคก./ลบ.ม.) ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 15 ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ 39 

มคก./ลบ.ม. ณ ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (กรมควบคุมมลพิษ, 2558 

: 1-4)  
         จากข้อมูลจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กของประเทศไทยมี
แนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้านี้ อาจเนื่องมาจากมีการควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งก าเนิด เช่น การปรับปรุงคุณภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องยนต์ การพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนให้ดีขึ้น การตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะขณะใช้งาน รวมทั้งมีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
มาตรการในการควบคุมการระบายมลพิษจากยานพาหนะมากขึ้น ทั้งการตรวจสภาพรถบ้านและรถ
โดยสารขนส่งมวลชนจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลท าให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้งขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

และขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ยทั้งประเทศรายปีลดลง และจากข้อมูลพบว่าค่าสูงสุดของฝุ่น
ละอองขนาดเล็กที่ตรวจวัดได้อยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่
เนื่องมาจากว่าทางภาคเหนือมีการเผาหญ้า เผาวัสดุหรือพ้ืนที่ทางการเกษตร ประกอบกับลักษณะ  
ภูมปิระเทศของทางภาคเหนือเป็นหุบเขา หุบเหวลึก จึงท าให้ปริมาณ PM10 ฟุ้งกระจาย แขวนลอยอยู่
ในอากาศได้นาน โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านมีการเกษตร
แบบเดิมๆ คือการจุดไฟเผาหญ้า จึงท าให้มี PM10 ในปริมาณมาก ส่วนที่ต าบลหน้าพระลาน จังหวัด
สระบุรี มีปริมาณฝุ่นละลองขนาดเล็กในปริมาณมากเนื่องจากพ้ืนที่นี้ เป็นพ้ืนที่ประกอบกิจการโรงโม่ 
เหมืองหิน โรงงานปูนซีเมนต์จ านวนมาก  
   มีการวิจัยเพ่ือพยากรณ์ปริมาณ PM10 ในบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ด้วยทฤษฎีเกรย์ ในปี พ.ศ. 2557 - 2560 พบว่า คุณภาพอากาศในบริเวณภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทยจะมีปริมาณ PM10 สูง คือค่าสูงในเดือนเดือนตุลาคมจนถึงเดือนเมษายนของทุกจังหวัด 

ยกเว้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปริมาณ PM10 สูงในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ของปี พ.ศ.         

2559 - 2560 แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของปริมาณ PM10 อยู่ในเกณฑ์เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งมีความ
เป็นไปได้เพราะจากข้อมูลจริงพบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านมี
การเกษตรแบบเดิมๆ ทั้งในส่วนของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านคือการจุดไฟเผาหญ้าและการ
ป้องกันไฟป่าที่ดี ทาให้เห็นว่ามลพิษทางของปริมาณ PM10 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดล าปาง 
พบว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ใช้ลิกไนต์เป็นพลังงานในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า  ซึ่งทุกครั้งมีการ
ปล่อยก ามะถันประมาณร้อยละ 3 - 5 ก่อให้เกิดปริมาณ PM10 สูงขึ้น (พิมพ์พรรณ อาพันธ์ทอง, และ    
ปิยภัทร บุษบาบดินทร์, 2558 : 24)  



106 

 

  ในหลายประเทศก็พบว่าในสิ่งแวดล้อมมีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศมากเช่นกัน ทั้ง
สหรัฐอเมริกา จีน รวมทั้งอินเดีย มีรายงานว่าเมืองใหญ่ๆ ในอินเดียมีค่าฝุ่นละอองและมลพิษสูงมาก 
โดนเฉพาะกรุงนิวเดลีซึ่งมีค่า PM2.5 สูงมาก สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากไม่สามารถบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการศึกษาปริมาณ PM2.5 จากการจราจรที่ติดขัด ในเมืองนิวเดลี 
พบความเข้มข้นของ PM2.5 มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในหลายช่วงเวลาโดยเฉพาะในฤดูหนาว 
มีการศึกษาแหล่งที่มาที่ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ พบว่ามาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากไม้ ชีวมวล 
ขยะมูลฝอย และถ่านหิน ซึ่งส่งผลให้ประเทศอินเดียประสบปัญหามลพิษทางอากาศ (Pant, P., 

Shukla, A., Kohl, S. D., Chow, J. C., Watson, J.G., & Harrison, R. M., 2015 : 178) 

 2.2) ควัน (Smoke) เป็นอนุภาคของคาร์บอนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงโดย
เฉลี่ยควันจะมีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน เช่น ขนาดอนุภาคควันเกิดจากการเผาไหม้ของน้ ามัน
เชื้อเพลิงจะมีขนาดเฉลี่ย 0.03 – 1.0 ไมครอน ควันจากการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจะมีขนาดเฉลี่ย 
0.01 – 0.2 ไมครอน ปกติแล้วควันที่มีขนาดเล็กว่า 0.1 ไมครอน จะไม่ตกลงสู่พ้ืนดิน แต่จะแขวนอยู่
ในบรรยากาศเป็นเวลานาน ควันซึ่งเป็นสารมลพิษทางอากาศมีทั้งควันขาวและควันด า โดย “ควันด า 
(Black smoke)” เป็นอนุภาคของถ่านหรือคาร์บอนที่เป็นผงหรือเขม่าเล็กๆ ที่เหลือจากการสันดาป
ของน้ ามันเชื้อเพลิง ควันด าปล่อยจากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง เช่น 
รถเมล์ รถบรรทุกขนาดใหญ่ และจากโรงงานอุตสาหกรรม ควันด าเป็นการรวมตัวของอะตอม
คาร์บอน สารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งถูกเผาไหม้บางส่วนและปล่อยออกสู่บรรยากาศ ส่วน “ควันขาว 
(White smoke)” เป็นกลุ่มละอองของน้ ามันหล่อลื่น สารไฮโดรคาร์บอนหรือน้ ามันที่ยังไม่ผ่านการ
เผาไหม้หรือเผาไหม้เพียงบางส่วน จะมีส่วนของไอน้ าผสมอยู่ด้วยในปริมาณมาก เมื่อถูกปล่อยออกสู่
บรรยากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าจะเกิดการควบแน่นมองเห็นเป็นควันขาว แหล่งที่มาของควัน
ขาวคือจากเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะซึ่งใช้ในรถจักรยานยนต์และรถตุ๊กตุ๊ก (ศิวพันธุ์ ชูอินทร์, 2556 

: 58) 

                      2.3) ไอควัน (Fume) เป็นอนุภาคของแข็งที่มีขนาดเล็กมากส่วนใหญ่จะเล็กกว่า 1 

ไมครอน มักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางกายภาพและปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่าง เช่น การ
เผาสินแร่บางชนิดในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยความร้อน จะท าให้มีไอควันเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การเผา
ตะกั่ว การหลอมโลหะจะท าให้มีไอควันของตะกั่วเกิดข้ึนในอากาศ การใช้ความร้อนต่อผลึกไอโอดีนจะ
มีไอชนิดต่างๆ ไอควันจะลอยสู่บรรยากาศ เช่น ไอควันตะกั่ว ไอควันแคดเมียม ไอควันปรอท เป็นต้น 
(จ ารูญ ยาสมุทร, 2555 : 19) 

                      2.4) ละอองไอ (Mist) เป็นอนุภาคที่เป็นของเหลว ซึ่งเกิดจากการควบแน่นของไอ
หรือก๊าซบางอย่าง หรือเกิดจากการแยกตัวของของเหลวจากกระบวนการบางอย่างให้ฟุ้งกระจายขึ้นสู่
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บรรยากาศ เช่น การพ่น การฉีดของเหลวไปในอากาศ เป็นต้น มีขนาดอนุภาคประมาณ 40 - 400 

ไมครอน 

          3.4.2 สารมลพิษที่มีลักษณะเป็นก๊าซและไอต่างๆ (Gas and vapor) หมายถึง  สิ่งเจือปน
ในอากาศ ซึ่งเป็นสารมลพิษที่มีอยู่ในรูปของก๊าซ (Gas) รวมทั้งพวกไอระเหย (Vapor) เช่น ไอระเหย
ของน้ ามันเชื้อเพลิงและสารเคมีชนิดต่างๆ สารมลพิษที่มีลักษณะเป็นก๊าซและไอต่างๆ มีดังนี้ 
                  1) ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen) ออกไซด์ของไนโตรเจนที่เจือปน
ในอากาศ ได้แก่ ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไนตริกออกไซด์ (NO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  

ไนโตรเจนไตรออกไซด์ (NO3) ไดไนโตรเจนไตรออกไซด์ (N2O3) ไดไนโตรเจนเทโตรไซด์ (N2O4) และ
ไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์ (N2O5) 

                      ซึ่งออกไซด์ของไนโตรเจนที่พบมากที่สุดคือ ไนตริกออกไซด์ (NO) และไนโตรเจน-  
ไดออกไซด์ (NO2) จึงรวมเอาก๊าซทั้งสองชนิดจัดเข้าไว้ด้วยกันและใช้สัญลักษณ์แทนว่า NOx หรือ
เรียกว่าออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งก๊าซทั้งสองนี้เกิดจากการการเผาไหม้ เกิดจากกรรมวิธีในโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า โรงงานหลอมโลหะ โรงงานผลิตแก้ว โรงงานปูนซีเมนซ์ เป็นต้น และปฏิกิริยา
การรวมตัวของไฮโดรคาร์บอนกับออกไซด์ของไนโตรเจนและออกซิเจน ซึ่งเรียกปฏิกิริยานี้ว่า 
“Photochemical oxidation process”  

                    2) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (Oxide of Sulfur) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ที่ส าคัญมี 2 

ชนิดคือ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) ซึ่งซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีปริมาณ
มากถึงร้อยละ 95 ของออกไซด์ของซัลเฟอร์ทั้งหมด แหล่งก าเนิดของซัลเฟอร์ที่ส าคัญ ได้แก่ การเผา
ไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้เชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร์ประกอบอยู่ เช่น ถ่านหิน น้ ามัน
ดีเซล โรงงานท ากรด โรงงานถลุงโลหะ โรงกลั่นน้ ามัน การหลอมแร่ เป็นต้น 

                    3) รีดิวส์ซัลเฟอร์ (Reduced Sulfur) รีดิวส์ซัลเฟอร์ที่ส าคัญคือ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
(H2S) เกิดได้ทั้งจากแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ ปฏิกิริยาทางชีวภาพแหล่งธรรมชาติบางประเภท เช่น น้ าพุ
ในทะเลสาบ ภูเขาไฟ เป็นต้น และอาจเกิดจากการกระท าของมนุษย์ ได้แก่ การสันดาปเชื้อเพลิงที่มี
ซัลเฟอร์ปนอยู่ อุตสาหกรรมฟอกหนัง โรงกลั่นน้ ามันดิบ โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงงานกระดาษ 
โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงงานท าแป้งมัน เป็นต้น ไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นก๊าซที่ท าให้เกิดกลิ่น
เหม็นรุนแรง แม่จะมีเพียงปริมาณน้อยก็ตาม พบว่าปริมาณ 1,000 – 3,000 ppm จะท าให้คนที่สูด
ดมเข้าไปมีอาการหน้ามืดสลบได้ (จ ารูญ ยาสมุทร, 2555 : 22) 

                    4) ออกไซด์ของคาร์บอน (Oxide of Carbon) 

                       ออกไซด์ของคาร์บอนที่ส าคัญซึ่งมักพบในธรรมชาติมีด้วยกัน 2 ชนิด คือก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ 
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                         4.1) คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide : CO2) เป็นก๊าซที่ถือว่าเป็น
องค์ประกอบปกติของอากาศและเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรคาร์บอนในชีวาลัย (Biosphere) ไม่ถือว่า
เป็นสารมลพิษ มีความสามารถในการดูดซับแสงแดดได้ดี เมื่อมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงเกิดขึ้นมาก 
ปริมาณก็จะมีมากตามขึ้นไปด้วย ท าให้มีคาร์บอนไดออกไซด์หนาแน่นในบรรยากาศ ส่งผลท าให้
อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น จนเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 

                         4.2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide : CO) เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีรส
และกลิ่น เบากว่าอากาศเล็กน้อย แหล่งก าเนิดที่ส าคัญของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คือการเผาไหม้
ของน้ ามันเชื้อเพลิงจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีการ
เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากอาคารบ้านเรือน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแต่เป็นก๊าซ
ที่มีอันตรายต่อสุขภาพมาก เพราะเม่ือหายใจเข้าไปส่งผลท าให้ร่างกายขาดออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย อาจหมดสติและถึงข้ันเสียชีวิตได้ 
                    5) ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon : HC) เป็นสารประกอบที่มีคาร์บอนและ
ไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก พวกที่มีคาร์บอนตั้งแต่ 1 ถึง 4 อะตอม จะมีสถานะเป็นก๊าซเมื่ออยู่
ในอุณหภูมิปกติ เช่น มีเทน (CH4) โพรเพน (C3H8) บิวเทน (C4H10) เป็นต้น ส่วนพวกที่มีคาร์บอน
ตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะอยู่ในสภาวะของเหลวหรือของแข็งที่มีอุณหภูมิปกติ เช่น เบนซีน (C6H6) ทาร์ (Tar) 

แอสฟัลส์ (Asphalts) เป็นต้น ซึ่งโพรเพนและบิวเทนเป็นองค์ประกอบหลักในก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
นอกจากนี้ยังมีสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic aromatic hydrocarbon : 

PAHs) ซึ่งเป็นสารที่เป็นอันตรายสูงเป็นสารที่มีส่วนในการก่อมะเร็ง สารไฮโดรคาร์บอนเป็นตัวการ
ส าคัญที่ท าให้เกิดหมอกควัน (Smog) โดยมีแหล่งก าเนิดจากการสันดาปเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ของ
ยานพาหนะต่างๆ การเผาไหม้ถ่านหิน ควันจากบุหรี่ อุตสาหกรรมกลั่นน้ ามัน สถานีบริการน้ ามัน   
เป็นต้น  

                    6) คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon : CFCs) เป็นสารสังเคราะห์
ที่ประกอบด้วย คาร์บอน ฟลูออรีน และคลอรีน เป็นสารเสถียรเฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยา ไม่ไวไฟ ไม่
เป็นพิษและไม่มีกลิ่น จึงถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การท าโฟม ใช้ในระบบท าความเย็น ใช้
ฉีดพ่นในกระป๋องสเปรย์ ใช้เป็นตัวท าละลาย ใช้ดับเพลิง เป็นต้น ซึ่งผลเสียที่ตามมาจากที่มีการใช้
อย่างแพร่หลายคือชั้นโอโซนถูกท าลาย ท าให้ความสามารถของการป้องกันรังสีอุลตราไวโอเล็ตลดลง
และสาร CFCs ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับและเก็บกักความร้อนได้ดี จึงท าให้เกิดสภาวะโลกร้อนขึ้น 
เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจก 

   7) สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds : VOCs) 

สารอินทรีย์ระเหยง่ายจัดเป็นกลุ่มของสารประกอบอินทรีย์ที่มีความดันไอมากกว่า 1 มิลลิเมตรปรอท 

สามารถระเหยเป็นไอกระจายตัวไปในอากาศได้ง่าย ที่อุณหภูมิและความดันปกติไอเหล่านี้สามารถจะ
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เปลี่ยนรูปกลับเป็นของเหลวหรือของแข็งตามสภาวะเดิมได้ โดยการเพ่ิมอุณหภูมิหรือลดความดัน 

โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนและไฮโดรเจน อาจมีออกซิเจน หรือธาตุฮาโลเจน 

เช่น คลอรีน โบรมีน ร่วมอยู่ด้วย สารอินทรีย์ระเหยง่ายที่แพร่กระจายอยู่ในบรรยากาศมีที่มาจาก
หลายแหล่งโดยทั่วไปแล้วมี 2 แหล่งใหญ่ คือ สารอินทรีย์ระเหยง่ายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น     

ไฟไหม้ปา่ ก๊าซจากการเน่าเสียของอินทรียวัตถุ รวมทั้งจากการขับถ่ายและการหายใจของมนุษย์ เกิด
จากภูเขาไฟระเบิด หรือเกิดจากพืชบางชนิดที่ผลิตสารอินทรีย์ระเหยง่ายออกสู่บรรยากาศ และ
สารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่ใช้สารเคมี 
เครื่องยนต์น้ ามันเชื้อเพลิงต่างๆ และอุตสาหกรรมที่ผลิตหรือใช้สารอินทรีย์ระเหย เช่น อุตสาหกรรม 
ปิโตรเคม ีโรงกลั่นน้ ามัน นอกจากนั้นยังมาจากกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ไอระเหยจากการเติม
น้ ามันเชื้อเพลิง การใช้เชื้อเพลิงหุงต้ม การเผาไหม้กองขยะ และการใช้สารเคมีในครัวเรือน เช่น น้ ายา
ซักแห้งหรือน้ ายาท าความสะอาด หรือเครื่องส าอางบางชนิด (กรมควบคุมมลพิษ, 2554 : 19) 

   8) ก๊าซโอโซน และโฟโตเคมิคอลออกซิแดนท์ (Ozone and Photochemical 

Oxidant) โอโซนจัดเป็นโฟโตเคมิคอลออกซิแดนท์ตัวหนึ่ง โมเลกุลโอโซนประกอบด้วยอะตอม
ออกซิเจน (O) 3 อะตอม เป็นก๊าซที่เกิดจากการแตกตัวของโมเลกุลออกซิเจน (O2) เป็นอะตอมอิสระ 

(O) โดยพลังงานจากดวงอาทิตย์ และเกิดการรวมตัวกับโมเลกุลออกซิเจน (O2) เกิดเป็นโอโซน (O3) 

ด้วยปฏิกิริยาที่เรียกว่า โฟโตเคมิคอลออกซิเดชั่น (Photochemical oxidation reaction) โอโซน
เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือมีสีฟ้าอ่อน มีกลิ่นฉุน ละลายน้ าได้เล็กน้อย สามารถใช้ในอุตสาหกรรมเพ่ือก าจัด
เชื้อโรคต่างๆ สารโฟโตเคมิคอลออกซิแดนท์อ่ืนๆ ได้แก่ สารประกอบพวกอัลดีไฮด์ (Aldehydes)     

คีโตน (Ketones) PAN (Peroxyacetyl Nitrate) PBN (Peroxybenzoyl nitrate) H2O2 

(Hydrogen peroxide) และกรดฟอร์มิก (Formic acid) 

      ก๊าซโอโซนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับชั้นบรรยากาศผิวโลกที่ใกล้พ้ืนดินคือชั้น
บรรยากาศโทรโพสเฟียร์ และในระดบับรรยากาศชั้นที่สูงจากผิวโลกคือชั้นสตราโตสเฟียร์ โอโซนที่อยู่
ในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์เป็นโอโซนที่ มีประโยชน์คือช่วยห่อหุ้มโลกและกรองรังสีจากดวง
อาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 240 ถึง 320 นาโนเมตร รังสีพลังงานสูงขนาดนี้สามารถ
ก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังและท าอันตรายพืชพันธุ์หลายชนิด ก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศที่มนุษย์อาศัย
อยู่หรือโทรโพสเฟียร์ ในธรรมชาตินั้นมีอยู่แล้วในปริมาณที่เหมาะสม แต่เมื่อมีปริมาณสูงขึ้นจะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น
เนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารประกอบ
อินทรีย์ระเหยง่าย โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 
 9) สารตะกั่ว (Lead oxide) แหล่งก าเนิดของสารตะกั่วมาจากธรรมชาติและมา
จากกิจกรรมของมนุษย์ สารตะกั่วที่เกิดจากธรรมชาติมาจากฝุ่นซิลิเกตจากการผุสลายของดิน การ
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ปล่อยออกมาจากภูเขาไฟ และไฟป่า ส่วนสารตะกั่วที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เกิดจากการสันดาป
ของน้ ามันที่มีสารตะกั่ว และอุตสาหกรรมต่างๆ ในอดีตสารตะกั่วเป็นสารที่เติมลงไปในน้ ามันเบนซิน
เพ่ือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสันดาปน้ ามันเชื้อเพลิงและปล่อยออกมาทางท่อไอเสีย โดยสารตะกั่วที่
ปล่อยออกมาจะมีขนาดเล็กประมาณ 0.5 ไมครอน หรือเล็กกว่านั้น (ศิวพันธุ์ ชูอินทร์, 2556 : 54) 

สารตะกั่วเป็นโลหะหนักที่มีพิษรุนแรง พิษของสารตะกั่วจะเข้าสู่ระบบประสาท กระเพาะอาหาร และ
ล าไส้ ตลอดจนท าลายเนื้อเยื่อที่ผลิตเม็ดเลือดให้เสื่อมลง ท าให้เม็ดเลือดแดงมีอายุสั้น อาการของ
ผู้ป่วยที่ได้รับพิษจะมีอาการซูบซีด หงุดหงิด อารมณ์ฉุนเฉียว เป็นโรคโลหิต ระบบการย่อยอาหาร
ผิดปกติ เบื่ออาหาร ปวดท้องรุนแรง วิงเวียนศีรษะ หัวใจเต้นแรง พิษจากตะกั่วเข้าสู่ร่างกายได้จาก
การหายใจ การบริโภคอาหารและน้ าดื่มที่ปนเปื้อนสารตะก่ัว (จ ารูญ ยาสมุทร, 2555 : 23) 

 สถานการณ์การตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศในประเทศไทยพบว่า ในปี พ.ศ. 2557 ตรวจ
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ ปัญหาส าคัญได้แก่ ฝุ่นละออง 
โดยเฉลี่ยลดลงจากปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 3 ก๊าซโอโซน โดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 2

และสารเบนซีน ลดลงร้อยละ 9 ซ่ึงไม่รวมพ้ืนที่มาบตาพุด ในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย โดยสารเบนซีนเฉลี่ยในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 

12 สาร 1,3-บิวทาไดอีน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 55 และ สาร 1,2-ไดคลอโรอีเทน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16 (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2558 : 1-1) ในกรุงเทพมหานครสารมลพิษที่ยังเป็นปัญหาหลักเช่นเดียวกับทุกปีคือ 
ฝุ่นละออง รองลงมาคือก๊าซโอโซนพบเกินเกณฑ์มาตรฐานในบางพ้ืนที่ ฝุ่นรวมพบเกินเกณฑ์มาตรฐาน
บ้างเป็นครั้งคราวในบางพ้ืนที่ ส่วนสารมลพิษชนิดอ่ืนยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยพ้ืนที่ริมถนนและ
พ้ืนที่ทั่วไปปริมาณสารมลพิษมีแนวโน้มลดลง ส าหรับในช่วงที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2557 พบฝุ่นขนาด
เล็กเพ่ิมสูงนั้นมีสาเหตุจากยานพาหนะและการก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2558 มีการ
บังคับให้รถยนต์ดีเซลขนาดเล็กและรถยนต์เบนซินเป็นไปตามมาตรฐานยูโร 3 ซึ่งมีประสิทธิภาพการ
ท างานมากขึ้น นอกจากนี้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานยูโร 3 เช่นกัน จึงส่งผลให้การ
ระบายมลพิษลดลงแม้จ านวนยานพาหนะจะเพ่ิมมากขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, และกรุงเทพมหานคร, 
2555 : 3) 

 ส่วนสถานการณ์การตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า จาก
ข้อมูลผลการตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ  ในพ้ืนที่
เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อ้างอิง
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ 2553 ซึ่งท าการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ 

5 ชนิด คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนหรือฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ 
(CO) ก๊าซโอโซน (O3), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ผลการ
ตรวจวัดความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ จากทั้ง 2 สถานีเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐาน
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คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปของประเทศไทย พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย 

และยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10, ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11, และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12, 2556 : 
3-24) ซึ่งจากข้อมูลจะพบว่าสถานการณ์มลพิษทางอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในเกณฑ์ที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนมากกว่าในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืนๆ ที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่อุตสาหกรรม อาจเนื่องมาจากในเขตกรุงเทพมหานครมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากกิจกรรมต่างๆ 
มากกว่า โดยเฉพาะการคมนาคม ส่วนในเขตจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ เช่น ในจังหวัดระยอง
ก็มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศในปริมาณมาก 

จะเห็นได้ว่าจากการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศของไทย สารมลพิษที่พบมากในพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ของประเทศไทย คือ ฝุ่นละอองและก๊าซโอโซน โดยในพ้ืนที่ส่วนมากที่มีการตรวจวัดพบมลพิษทั้ง
สองชนิดเกินค่ามาตรฐานควบคู่กัน เนื่องจากมลพิษทั้งสองชนิดมาจากแหล่งก าเนิดหลักประเภท
เดียวกัน ได้แก่ การเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นพลังงาน ในอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้า เครื่องยนต์ต่างๆ 

การเผาในที่โล่ง การเผาขยะ เป็นต้น 

  

3.5 แหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศ 

แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศสามารถแบ่งออกเป็น 2 แหล่งใหญ่ๆ คือแหล่งก าเนิดที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ และแหล่งก าเนิดที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังนี้  

3.5.1 แหล่งก าเนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural sources) 

                 เป็นแหล่งก าเนิดที่ก่อให้เกิดสารมลพิษอากาศตามกระบวนการทางธรรมชาติ  หรือไม่มี
การกระท าหรือกิจกรรมของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟป่า การปล่อย
ก๊าซจากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์โดยจุลินทรีย์ เป็นต้น 

        1) ภูเขาไฟระเบิด เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษโดยทางธรรมชาติ เมื่อเกิดการระเบิด
ของภูเขาไฟจะมีเถ้าถ่านและควันถูกปล่อยออกมาสู่บรรยากาศเป็นจ านวนมาก โดยมักจะปล่อยสาร
มลพิษ ได้แก่ ฟลูม ควัน หรือก๊าซต่างๆ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีเทน 
คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นต้น ภูเขาไฟระเบิดก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เช่น กรณีภูเขาไฟระเบิดในไอซ์แลนด์ ในปี พ.ศ. 2553 ท าให้น้ าแข็งละลาย 

ประชาชนต้องอพยพหนีน้ าท่วมฉับพลัน และเกิดกลุ่มหมอกควันหนาทึบและเถ้าถ่านฟุ้งกระจายใน
บรรยากาศ เถ้าถ่านและหมอกควันปริมาณมหาศาลจากภูเขาไฟในไอซ์แลนด์ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ท าเกษตรกรรมและการใช้ชีวิตของประชาชนบริเวณใกล้เคียง เถ้าถ่านที่ลอยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศที่
สูงขึ้นไปอาจก่อให้เกิดอันตรายกับเครื่องยนต์ของเครื่องบินโดยสาร ท าให้ท่าอากาศยานนานาชาติทั้ง
ในยุโรปและทั่วโลกได้ยกเลิกเที่ยวบินอย่างกะทันหัน ส่งผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศทั่วยุโรป

http://suchada.wikispaces.com/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
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เหนือ กลุ่มขี้เถ้าจากการระเบิดได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเมฆขนาดใหญ่พัดผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกไปไกล
ถึงกรุงมอสโกและเข้าสู่ประเทศออสเตรีย ท าให้มีการเตือนภัยเพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในหลายพ้ืนที่ เนื่องจากเถ้าถ่านขนาดเล็กเป็นอันตรายและท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหอบหืดและโรคระบบทางเดินหายใจ จากการศึกษาโดย
หน่วยงานในประเทศไอซ์แลนด์พบว่าในช่วงแรกของการระเบิดของภูเขาไฟไอย์ยาฟยัลลาโยกูล 

องค์ประกอบทางเคมีส่วนใหญ่พบปริมาณฟลูออไรด์ประมาณ 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณ
ซิลิคอนไดออกไซด์ ประมาณร้อยละ 58 โดยน้ าหนัก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อปศุสัตว์ ส่วนร้อยละ 25 

ของน้ าหนักฝุ่นที่ตรวจพบจะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีค่าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศ โดยบางครั้งพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงกว่า 1,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร (ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง, 2553 : 5) 

        2) ไฟไหม้ป่า เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยเฉพาะในฤดูร้อน ซึ่งอากาศ
ในบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงและการเสียดสีของใบไม้ที่อยู่ในป่าท าให้เกิดการลุกไหม้เป็นไฟขึ้น สาร
มลพิษที่ปล่อยออกมาจากการเกิดไฟไหม้ป่า ได้แก่ ควัน เถ้า หรือก๊าซต่างๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน ไฮโดรคาร์บอน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น มีรายงาน
การเกิดไฟไหม้ป่าในต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี โปแลนด์ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์และประเทศยุโรปอ่ืนๆ ในแต่ละปีจะเกิดไฟไหม้ป่าท าลายต้นไม้เป็นจ านวนมหาศาล และ
ยังท าลายอาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินอ่ืนๆ รวมถึงชีวิตของประชาชนอีกด้วย ถ้าคิดถึงความสูญเสีย
เป็นจ านวนเงินแล้วแต่ละปีสูญเสียมากกว่าหลายแสนล้านบาท (จ ารูญ ยาสมุทร, 2555 : 39) 

3) จุลินทรีย์ต่างๆ ในอากาศซึ่งมีหลายชนิด เช่น เชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย และสปอร์ 
เป็นต้น โดยเฉพาะเชื้อราที่พบในอากาศเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคได้หลายชนิด เชื้อราสามารถ
ล่องลอยอยู่ในอากาศได้ด้วยตัวมันเอง และเจือปนอยู่กับฝุ่นละอองที่ล่องลอยอยู่ก็ได้ 

       4) การเน่าเปื่อยและการหมัก การเน่าเปื่อยและการหมักสารอินทรีย์อาจท าให้เกิดสาร
มลพิษออกสู่บรรยากาศ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

       5) การฟุ้งกระจายของดิน เมล็ดพืช หรือเกสรของพืช อาจก่อให้เกิดการปล่อยสาร
มลพิษในรูปของอนุภาคของของแข็ง เช่น ฝุ่น เปลือกของเมล็ดพืช  

3.5.2 แหล่งก าเนิดที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ (Man - made sources) 

                  แหล่งก าเนิดที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) แหล่งก าเนิดที่เคลื่อนที่ได้ (Mobile sources) ได้แก่ ยานพาหนะต่างๆ ทั้ง
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เป็นต้น ตัวอย่างแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ
ประเภทนี้แสดงดังภาพที่ 3.4 รถยนต์ที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นตัวขับเคลื่อนจะสามารถปล่อยมลพิษทาง
อากาศได้หลายทางท้ังการระเหยของไอเชื้อเพลิง การระบายจากห้องเครื่องยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสาร
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มลพิษที่เกิดขึ้นมักจะเป็นก๊าซไฮโดรคาร์บอน และการระบายออกจากท่อไอเสีย ซึ่งสารมลพิษจาก
ยานพาหนะส่วนใหญ่จะถูกระบายจากท่อไอเสีย เช่น ก๊าซไฮโดรคาร์บอน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ออกไซด์ของไนโตรเจน และควันด า เป็นต้น สารมลพิษที่ระบายออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ มีทั้ง
คุณสมบัติที่เป็นก๊าซและของแข็ง ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ในระบบของเครื่องยนต์ โดยมีชนิดและ
ลักษณะการเกิดดังแสดงในตารางที่ 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4  ยานพาหนะเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศที่เคลื่อนที่ได้ 
ที่มา : ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม, 2556 : 13 

     

  แหล่งก าเนิดจากยวดยานพาหนะต่างๆ หรือจากการคมนาคมขนส่งนี้ก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศเป็นอย่างมากในเขตพ้ืนที่เมืองใหญ่ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการจราจร
ติดขัด จากสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดประเภทยานพาหนะในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ในปี พ.ศ. 2553 ทั้งรถยนต์เบนซินและรถยนต์ดีเซล รวมถึงรถจักรยานยนต์ จ านวนทั้งสิ้น 

2,300 คัน พบว่าร้อยละ 27 ของจ านวนรถที่ตรวจวัดมีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานโดยประเภท
รถยนต์ดีเซลที่มีการระบายควันด าเกินมาตรฐานสูงสุด ได้แก่ รถโดยสารประจ าทางระหว่างจังหวัด 

คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาได้แก่ รถโดยสารมินิบัสและรถโดยสารไม่ประจ าทาง และประเภทรถยนต์
เบนซินที่มีการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนเกินมาตรฐาน ได้แก่ รถแท็กซี่ที่
จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาได้แก่ รถแท็กซี่ ที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2536 - 

2549 รถยนต์สี่ล้อเล็ก และรถยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียน ตั้งแต่ปี 2536-2549 ตามล าดับ (กรม
ควบคุมมลพิษ, และกรุงเทพมหานคร, 2555 : 9) ในประเทศจีนปัญหามลพิษทางอากาศจาก
ยานพาหนะก็นับว่าเป็นปัญหาอย่างมาก จนต้องหามาตรการในการจัดการมลพิษดังกล่าวโดยมี
มาตรการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในยานพาหนะ โดยก าหนดให้ยานพาหนะทุกคันที่
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มีอัตราการปล่อยมลพิษสูงและไม่ได้มาตรฐานในการควบคุมมลพิษห้ามวิ่งตามท้องถนนทั่วประเทศ
ภายในปี พ.ศ. 2560 ยกเว้นพ้ืนที่ซึ่งมีมลพิษสูง เช่น กรุงปักกิ่ง มณฑลเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย เป็น
ต้น จะห้ามรถยนต์ดังกล่าววิ่งภายในสิ้นปี พ.ศ. 2558  ทั้งนี้ยานพาหนะที่มีอัตราการปล่อยมลพิษสูง
มักเป็นรถบรรทุกสินค้าได้จดทะเบียนตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2548 ซึ่งได้มีการติดสติ๊กเกอร์สีเหลืองที่
บริเวณกระจกหน้ารถด้วย 

 

ตารางท่ี 3.2 ชนิดของสารมลพิษจากท่อไอเสียและแหล่งก าเนิด 

 

ชนิดของสารมลพิษจากท่อไอเสีย แหล่งก าเนิด 

1. ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

เกิดจากการที่สารไฮโดรคาร์บอนในเชื้อเพลิงไม่ถูกเผาไหม้ 
หรือเป็นผลผลิตจากการเผาไหม้ที่ยังไม่สิ้นสุดหรือไม่สมบูรณ์ 
การเกิดไฮโดรคาร์บอนจะเกิดขึ้นมากเมื่อเครื่องยนต์อยู่ใน
สถานะติดเครื่องอยู่กับท่ี 

 

2. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 

(NOx) 

เกิดข้ึนจากกระบวนการสันดาปในเครื่องยนต์ โดยจะเกิดขึ้นได้
ดีก็ต่อเมื่ออยู่ในอุณหภูมิสูงเท่านั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับ
อุณหภูมิแล้ว อัตราการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนยัง
ขึ้นอยู่กับปริมาณออกซิเจนในขณะเกิดการสันดาปด้วย 

 

3. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ในเครื่องยนต์ หรือสภาวะที่
ระบบเผาไหม้มีออกซิเจนไม่เพียงพอท าให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) แทนที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ซึ่งมีความเป็นพิษมากกว่า การเกิด CO จะเกิดขึ้นมาก
เมือ่เครื่องยนต์อยู่ในสถานะติดเครื่องอยู่กับที่ 
 

4. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีก ามะถันเป็นองค์ประกอบ  
ในรถยนต์ส่วนมากเกิดกับรถที่ใช้น้ ามันดีเซลหรือโซล่า ก๊าซนี้
สามารถท าปฏิกิริยากับสารมลพิษอ่ืนเกิดเป็นฝุ่นละอองได้ 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 

 

ชนิดของสารมลพิษจากท่อไอเสีย แหล่งก าเนิด 

5. ฝุ่นละออง 
(Particulate matter) 

เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ท าให้เกิดเป็น
อนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

* หน่วยวัดปริมาณฝุ่นละอองจากท่อไอเสียคือกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร การวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายจากท่อไอเสียจะวัดใน
รถยนต์ใหม่ 
 

6. ควันด า 
(Black smoke) 

เป็นควันสีด าซึ่งเป็นการรวมตัวของอะตอมของคาร์บอน (C) 
และส่วนหนึ่งของไฮโดรคาร์บอน (HC) ซึ่งถูกเผาไหม้บางส่วน 

ท าให้ในโมเลกุลมีอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนและไฮโดรเจน 

(C/H) เพ่ิมขึ้น ดังนั้นการเกิดควันด าเป็นขบวนการที่มีโมเลกุล
ของไฮโดรเจนเกิดการรวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้น 

(Polymerization) แล้วในท้ายที่สุดก็จะเกาะกันเป็น 

กลุ่มก้อน (Agglomeration) สีด า ลักษณะมวลสารของเขม่า
ยังสามารถดูดซับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และออกไซด์ของ
ไนโตรเจน ไว้ในโมเลกุลได้ 
* การวัดปริมาณ black smoke จะมีหน่วยวัดเป็นร้อยละ ซ่ึง
จะใช้กับรถยนต์ที่ใช้งาน 

 

7. กลุ่มสารพิษ 

(Air toxic pollutants) 

เกิดข้ึนจากการเผาไหม้และการระเหยของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ 

ทั้งน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น กลุ่ม
สารพิษพวกนี้ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) สารกลุ่ม
คาร์บอนิล (Carbonyl groups) และสารกลุ่ม                 
โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) 

 

  
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2554 : 8 

    



116 

 

มีการวิจัยพบว่ามลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดยวดยานพาหนะมีความสัมพันธ์
กับความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดของประชากรในกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้ศึกษาว่ามลพิษ
ทางอากาศรูปแบบใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร พบว่ายานพาหนะและระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางประจ าวันเป็นปัจจัยเสริมส าคัญ
ที่จะเพ่ิมโอกาสการเกิดโรคมะเร็งปอดในกลุ่มคนกรุงเทพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เดินทางด้วยรถเมล์
ธรรมดาและรถจักรยานยนต์ ผู้ที่ใช้เวลาเดินทางอยู่บนถนนที่มีการจราจรติดขัดมากกว่า 3 ชั่วโมง มี
โอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่เดินทางด้วยการเดินหรือจักรยานและผู้ที่ใช้เวลาเดินทาง
น้อยกว่า 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ผู้ที่มีบ้านที่อยู่ใกล้กับถนนสายหลักที่มีการจราจรติดขัดในรัศมีไม่เกิน 

200 เมตร มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ในซอยลึกหรือถนนที่มี
ปริมาณการจราจรน้อย ผู้ที่ท างานในโรงงานหรือท างานที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง  เช่น 

พนักงานขับรถเมล์ ต ารวจจราจร คนกวาดถนน มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง การตั้งที่อยู่
อาศัย และการประกอบอาชีพ จะท าให้ความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดลดลง (Khan, P., 2003) 

        2) แหล่งก าเนิดที่อยู่กับที่ (Stationary sources) หมายถึง แหล่งก าเนิดที่ไม่
สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า อาคารบ้านเรือน ร้านค้า การเผาขยะมูลฝอย 

พ้ืนที่เกษตรกรรม ไอระเหยจากคลังน้ ามันและสถานีบริการน้ ามัน การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ เป็น
ต้น  

            2.1) โรงงานอุตสาหกรรม เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศที่อยู่กับที่ แสดงดัง
ภาพที่ 3.5 สารมลพิษทางอากาศเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและเกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆ 

ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้ 
   2.1.1) มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยเชื้อเพลิงที่นิยมใช้
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ถ่านหิน น้ ามันเตา ก๊าซธรรมชาติ และไม้ ซึ่งมลพิษหลักที่เกิดจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงมีหลายชนิด เช่น ฝุ่นละออง เขม่าควัน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน 

โลหะหนัก และสารอินทรีย์ระเหยง่าย ซึ่งหากในกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงมีการเผาไหม้ที่ไม่
สมบูรณ์ เช่น มีอากาศไม่เพียงพอในการเผาไหม้จะท าให้เกิดเขม่าควันด า ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ได้อีกด้วย ประเทศท่ีมีปัญหาอย่างมากจากมลพิษทางอากาศจากการเผา
ไหม้เชื้อเพลิงโดยเฉพาะถ่านหินคือประเทศจีน ถ่านหินถือเป็นวัตถุดิบหลักของประเทศจีนที่น าเมาเผา
เพ่ือให้พลังงานในอุตสาหกรรมต่างๆ การเผาไหม้ถ่านหินก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในจีนเป็นอย่างมาก ประเทศจีนจึงต้องมีการก าหนดเป้าหมายในการลดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น
จากการใช้ถ่านหินโดยเฉพาะในเขตเมืองหลักๆ ได้แก่ กรุงปักกิ่ง มณฑลเทียนจิน และมณฑลเหอเป่ย 
บริเวณเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ าแยงซี และในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ล 
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   2.1.2) มลพิษทางอากาศจากกระบวนการผลิต อาจเกิดจากวัตถุดิบที่ใช้ 
และข้ันตอนต่างๆ ในกระบวนการผลิต ซึ่งสารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิต ได้แก่ ฝุ่น
ละออง กลิ่น สารอินทรีย์ระเหยง่าย หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนถ่ายสินค้า เช่น 

แป้งมัน ถ่านหิน แร่ รวมทั้งการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในกระบวนการผลิต การเก็บรักษา 
และการขนถ่ายวัตถุดิบและสารเคมีในอุตสาหกรรม เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2554 : 6) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
            ภาพที่ 3.5 โรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศที่อยู่กับที่ 

 

  โรงงานอุตสาหกรรมจะก่อให้เกิดสารมลพิษที่แตกต่างกันไปตามประเภทของ
อุตสาหกรรม ดังตัวอย่างในตารางที่ 3.3 

 

ตารางท่ี 3.3 ตัวอย่างมลพิษอากาศกับอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

ประเภทอุตสาหกรรม ชื่อสารมลพิษอากาศ 

อุตสาหกรรมปุ๋ย อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรม
อลูมิเนียม 

ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ : HF 

โรงกลั่นน้ ามัน อุตสาหกรรมก๊าซ แอมโมเนียและเยื่อ
กระดาษ 

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ : H2S 

โรงถลุงโลหะ อุตสาหกรรมเคมี เซเลเนียมไดออกไซด์ : SeO2 

อุตสาหกรรมโซดาไฟ กระบวกการผลิตพลาสติก ไฮโดรเจนคลอไรด์ : HCl 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

 

ประเภทอุตสาหกรรม ชื่อสารมลพิษอากาศ 

การผลิตกรดดินประสิว อุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการสันดาป ไนโตรเจนไดออกไซด์ : NO2 

การผลิตกรดก ามะถัน อุตสาหกรรมให้น้ ามันเตา ถ่านหิน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ : SO2 

อุตสาหกรรมปุ๋ย ซิลิคอนฟลูออไรด์ : SiF4 

อุตสาหกรรมย้อมสี การสังเคราะห์สารอินทรีย์ ฟอสจีน (PHOSGENE) : COCl2 

การผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวท าลาย การฆ่าเชื้อของพืช คาร์บอนไดซัลไฟด์ : CS2 

การผลิตกรด Hydrocyanic การผลิตเหล็ก อุตสาหกรรม
ก๊าซ อุตสาหกรรมเคม ี

ไฮโดรเจนไซยาไนด์ : HCN 

อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ย การชุบโลหะ เวชภัณฑ์อินทรีย์ การ
ท าพิมพ์เขียว 

แอมโมเนีย : NH3 

การผลิตเวชภัณฑ์ ฟอสฟอรัสไดคลอไรด์ ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ : PCl3 

ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ ฟอสฟอรัสไดออกไซด์ ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ : PCl5 

การถลุงฟอสฟอรัส การผลิตสารประกอบฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสเหลือง : P4 

การผลิตเวชภัณฑ์ การผลิตสีย้อม Chlorosulforic acid คลอโรซัลโฟริก : HSO2Cl 

การผลิตฟอร์มาลีน หนัง ยางสังเคราะห์ การผลิตวานิช ฟอร์มาลดีไฮด์ : HCHO 

การผลิต Acrylic acid ยางสังเคราะห์  อะโครลีน : CH2CHCHO 

การผลิตกรดกรดฟอสฟอริก ปุ๋ยฟอสฟอริก ไฮโดรเจนฟอสไฟด์ : PH4 

โรงกลั่นน้ ามัน การผลิตฟอร์มาลีน ตัวท าละลายอินทรีย์ เบนซีน : C6H6 

การผลิตเมธานอล การผลิตฟอร์มาลีน อุตสาหกรรมสี 
อุตสาหกรรมยางสังเคราะห์  

เมธานอล : CH3OH 

อุตสากรรมปิโตรเคมี โรงถลุงนิเกิล นิกเกิลคาร์บอนิก : Ni(CO)4 

การผลิตกรดก ามะถัน อุตสาหกรรมปุ๋ย โรงงานสารอินทรีย์ กรดก ามะถัน : H2SO4 

สีย้อม เวชภัณฑ์ สารเคมีเกษตร โบรมีน : Br2 

อุตสาหกรรมก๊าซ การถลุงโลหะ การสันดาปภายใน คาร์บอนมอนอกไซด์ : CO 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

 

ประเภทอุตสาหกรรม ชื่อสารมลพิษอากาศ 

อุตสาหกรรมทาร์ ยาเคมี อุตสาหกรรมสี ยางสังเคราะห์ ฟีนอล : C6H5OH 

อุตสาหกรรมยา สารเคมี Pyridine : C5H5N 

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเภสัชกรรม Mercaptan : CH3SH 

อุตสาหกรรมผลิตหลังคาไฟเบอร์ สไตรีน : C8H8 

อุตสาหกรรมโซดาไฟ อุตสาหกรรมเคมีอ่ืนๆ คลอรีน : Cl2 

 

ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2545 

 

 2.2) โรงงานไฟฟ้า สารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงานไฟฟ้าที่ส าคัญ เช่น ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซอ่ืนๆอีกหลายชนิด ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงเพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าออกมา  

2.3) การใช้เชื้อเพลิงภายในบ้าน การเผาไหม้เป็นกระบวนการที่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ในการประกอบกิจกรรมประจ าวันภายในบ้าน มีการเผาไหม้
เชื้อเพลิงเพ่ือน าพลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ซึ่งการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดก๊าซที่ไม่พึงประสงค์หลายชนิด เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและพวกอนุภาคมลสารต่างๆ 

    2.4) กิจการค้า สถาบัน และหน่วยงานของรัฐ  การประกอบกิจการค้าหรือการ
ด าเนินงานของสถาบันและหน่วยงานของรัฐ จะมีการใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้เพ่ือก่อให้เกิดพลังงาน
น าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ จะก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศหลายชนิดเช่นเดียวกับการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงในอาคารบ้านเรือน 

            2.5) การเผาขยะมูลฝอย การเผาขยะมูลฝอยจะก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศที่
ส าคัญ เช่น สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของก ามะถัน ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น 

    2.6) การท าเกษตรกรรม ในบริเวณพ้ืนที่ที่ท าการเกษตรกรรม เกษตรกรจะน าเอา
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมาใช้ในการป้องกันและก าจัดแมลง และศัตรูพืชชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ การฉีด
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พ่นสารฆ่าแมลงลงบนพืชผักในนาและไร่ ท าให้สารเคมีเหล่านี้ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศและบางส่วน
ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ า และอากาศ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งมนุษย์ด้วย 

    2.7) การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การทดลองระเบิดปรมาณู เอชบอมบ์หรือ
นิวตรอน และหัวรบนิวเคลียร์ชนิดต่างๆ ล้วนแล้วแต่ท าให้ฝุ่นของกัมมันตภาพรังสีแผ่ฟุ้งกระจายไปใน
อากาศ  นอกจากนี้ยังมีแหล่งของรังสีที่เกิดจากเหมืองแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม รวมทั้งไอเสียที่มาจาก
เครื่องยนต์ที่ใช้แร่ธาตุเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตามแหล่งของฝุ่นละอองกัมมันตรังสีส่วนใหญ่มา
จากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ (วีระพงษ์ หาญรินทร์, 2555 : 84) 

     จากข้อมูลแหล่งก าเนิดสารมลพิษทางอากาศในประเทศไทยพบว่า แหล่งก าเนิด
หลักของสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้ปิโตรเลียมและพลังงาน โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง และภาคครัวเรือน พบว่าการใช้พลังงานต่อหัวประชากรในปี 
พ.ศ. 2556 เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 2 แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของแหล่งก าเนิดหลักด้าน
มลพิษทางอากาศ โดยในภาคขนส่งและอุตสาหกรรมการผลิตใช้พลังงานมากกว่าสาขาอ่ืน คิดเป็นร้อย
ละ 72 ของทั้งประเทศ รองลงมาคือภาคครัวเรือน (บ้านอยู่อาศัย) ร้อยละ 15 ของทั้งประเทศ จาก
สถิติปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พบว่าประเทศไทยปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมมากขึ้น ใน
ทิศทางเดียวกันกับการใช้พลังงานที่เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้มีการด าเนินมาตรการเพ่ือลด
การใช้พลังงาน โดยดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 แสดงให้
เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยประหยัดพลังงานมากขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 0.3 ต่อหนึ่ง
หน่วยมูลค่าการผลิต (กรมควบคุมมลพิษ, 2558 : 1-1)   

         ประเทศท่ีมีการปล่อยสารมลพิษทางอากาศค่อนข้างมาก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา
รัสเซีย เม็กซิโก และญี่ปุ่น แหล่งมลพิษสิ่งแวดล้อมหลัก ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมเคมี โรงไฟฟ้าที่ใช้
ถ่านหิน โรงกลั่นน้ ามัน โรงงานปิโตรเคมี กิจกรรมการก าจัดกากนิวเคลียร์ เตาเผาขยะ ฟาร์มปศุสัตว์
ขนาดใหญ่ เช่น โคนม สุกร สัตว์ปีก ฯลฯ โรงงานผลิตพลาสติกและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ (I2I linguistics, 
2010 : 3) 

    จากเรื่องแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศที่กล่าวมาข้างต้น สามารถเขียนสรุปเป็น
แผนภาพแหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศ ได้ดังภาพที่ 3.6 

http://suchada.wikispaces.com/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
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ภาพที่ 3.6 แหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศ 

 

3.6 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ 

 มลพิษทางอากาศส่งกระทบหลายอย่าง ทั้งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ 
ส่งผลกระทบต่อพืช ต่อสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ โดยลักษณะและความรุนแรงของผลเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับประเภทและความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ และความยาวนานของการ
สัมผัสกับสารมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศมีดังต่อไปนี้  

แหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศ 

แหล่งก าเนิดที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แหล่งก าเนิดที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 

- ภูเขาไฟ 

- ไฟไหม้ป่า 

- การเน่าเปื่อยและการ
หมัก 

- การฟุ้งกระจายของ
ดิน เมล็ดพืช หรอื
เกสรของพืช 

แหล่งก าเนิดที่เคลื่อนที่ได้ 
 - รถยนต์ 
 - รถจักรยานยนต์ 
 - รถไฟ 

 - เครื่องบิน 

แหล่งก าเนิดที่อยู่กับที่ 
- โรงงานอุตสาหกรรม 

- โรงงานไฟฟ้า (การ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า)   

- การใช้เชื้อเพลิง
ภายในบ้าน 

- กิจการค้า สถาบัน 

และหน่วยงานของ
รัฐ 

- การเผาขยะมูลฝอย 

- การท าเกษตรกรรม   

- การทดลองระเบิด
นิวเคลียร์ 

http://suchada.wikispaces.com/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://suchada.wikispaces.com/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
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3.6.1 ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ อันตรายที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่การก่อให้เกิด
ความร าคาญ ระคายเคือง เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายโดยไม่แสดงอาการ จนกระทั่งมีอาการ
ชัดเจนและถึงขั้นเสียชีวิตได้ในที่สุด มนุษย์จะรับสารมลพิษทางอากาศเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ 

และโดยการสัมผัสทางผิวหนังและตา ตัวอย่างของสารมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์ มีดังนี้ 

1) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide : CO) เมื่อหายใจเอาก๊าซนี้เข้า
ไปจะสามารถรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าก๊าซออกซิเจน  200 - 250 เท่า เกิดเป็น
คาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (Carboxyhaemoglobin : COHb) ท าให้เลือดน าออกซิเจนจากปอดไปยัง
เนื้อเยื่อต่างๆ น้อยลง การเกิดคาร์บอกซีฮีโมโกลบินในเลือดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ที่หายใจเข้าไป นั่นคือขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและระยะเวลาที่หายใจเข้าไปนั่นเอง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จะท าให้ร่างกายได้รับก๊าซออกซิเจนไม่เพียงพอ ท าให้หัวใจต้องท างานสูบฉีด
เลือดมากขึ้น มีอาการมึนงง ตาพร่ามัว ปวดศีรษะคลื่นไส้ อ่อนเพลีย เป็นลม หมดสติ และถึงตายได้ใน
ที่สุดเมื่อร่างกายขาดออกซิเจน ส าหรับมาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศของประเทศ
ไทย มีการก าหนดไว้ 2 ประเภท คือ มาตรฐานค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 30 ppm และมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 9 ppm ซ่ึงจากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ปี พ.ศ. 
2557 พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด เฉลี่ยทั้งประเทศ 3.3 ppm เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ 7.7 ppm ณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ค่าเฉลี่ย 8 

ชั่วโมงสูงสุด ตรวจวัดได้ 5.8 ppm ณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (กรมควบคุม
มลพิษ, 2558 :  1-5) 

2) ฝุ่นละออง (Particulate matter) อันตรายของฝุ่นละอองขึ้นอยู่กับประเภท 

องค์ประกอบของฝุ่นละออง โดยทั่วไปมักก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจเท่านั้น 
ยกเว้นฝุ่นละอองบางชนิดที่มีพิษอยู่ในตัวของมันเอง เช่น ฝุ่นทรายซึ่งมีซิลิกา (Silica) เป็น
องค์ประกอบ เป็นอันตรายต่อปอดมากท าให้เป็น “โรคปอดฝุ่นหินหรือโรคซิลิโคสิส (Silicosis)” และ
ฝุ่นละอองของโลหะหนักต่างๆ  

       ซึ่งโรคปอดฝุ่นหินหรือโรคซิลิโคสิสนั้น เป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการสูดหายใจเอา
ฝุ่นทรายหรือฝุ่นหินต่างๆ ที่มีสารซิลิคอนไดออกไซด์หรือเรียกว่าผลึกซิลิกาเข้าไปในปอด ซึ่งส่วนมาก
จะพบในหินทราย โดยเฉพาะฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.05 - 5 ไมครอน ซึ่งสามารถเข้าไปอยู่ใน
ถุงลมปอดได้ โดยจะถูกเม็ดเลือดขาวในปอดจับกินและมีผลท าให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อปอด ซึ่งต่อมาจะ
ก่อให้เกิดพังผืดที่เนื้อปอด เมื่อยังคงหายใจเอาฝุ่นที่มีซิลิกอนไดออกไซด์เข้าไปในปอดอย่างต่อเนื่อง
มากขึ้น และการป้องกันควบคุมไม่เหมาะสม ในที่สุดจะท าให้เนื้อปอดเสียเป็นวงกว้าง จนท าให้ปอดไม่
สามารถท างานได้ตามปกติ ยกตัวอย่างลักษณะของงานที่เกิดฝุ่นซิลิกา เช่น การโม่ บด ย่อยหินหรือแร่  
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งานก่อสร้างหรืองานที่เกี่ยวข้องกับหิน ทราย งานท าแก้ว เซรามิค อิฐ ภาชนะดินเผา กระเบื้อง การ
หล่อโลหะ การเจียรนัย เพชร พลอย เป็นต้น อาการของโรคนี้เมื่อร่างกายได้รับฝุ่นหินทรายหรือซิลิกา
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและปอดทีละน้อยเป็นระยะเวลานาน จะเกิดการสะสมในปริมาณที่มากขึ้น 

จนแสดงเป็นอาการแบบเรื้อรัง ซึ่งจากการฉายเอ็กซเรย์จะไม่พบความผิดปกติมากนัก ถ้าหากมี
ปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จะมีอาการหายใจขัด หอบ ช่วงการหายใจสั้น จะมีอาการไอ เจ็บหน้าอก เมื่อ
ต้องออกแรงเพียงเล็กน้อย หัวใจต้องท างานหนัก จนถึงอาจเสียชีวิตในเวลา 5 - 10 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สุขภาพของบุคคล ปริมาณและร้อยละของหินทรายบริสุทธิ์ ส่วนอาการเฉียบพลันส่วนใหญ่พบผู้
ท างานในสภาพการท างานที่มีฝุ่นหินทรายกระจายอยู่มาก และเป็นโรงงานที่ปิดมิดชิด การระบาย
อากาศไม่ดี เพียง 8 - 18 เดือนก็อาจปรากฏอาการ คือ หายใจขัด แน่นอึดอัด ผิวหนังเป็นสีเขียว
เนื่องจากขาดออกซิเจน หอบ ต้องหายใจเร็วขึ้น และอาจเป็นวัณโรคแทรกซ้อนได้ด้วย (พงศ์เทพ วิ
วรรธนะเดช, และคณะ, 2555) นอกจากนี้สารมลพิษประเภทฝุ่นละอองชนิดอ่ืน เช่น ฝุ่นละอองขนาด
เล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5)  มีผลท าให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพ่ิมมากขึ้นในมนุษย์อีกด้วย และมี
ผลเพ่ิมอัตราการเสียชีวิตในคนที่เป็นโรคนี้เมื่อได้รับ PM2.5 เข้าไปในระบบทางเดินหายใจ (Robert, 

D., Brook, MD., & Rajagopalan, S., 2012 : 2160 – 2168)  

ฝุ่นละอองเป็นมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาหลักในกรุงเทพมหานครและชุมชน
ขนาดใหญ่ในจังหวัดอ่ืนๆ จากการวิจัยพบว่าฝุ่นละอองที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์คือ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้จะสามารถผ่านโพรงจมูก
จนเข้าไปถึงถุงลมในปอด และฝุ่นละอองจะมีพิษมากขึ้นหากฝุ่นละอองนั้นเกิดจากการรวมตัวของก๊าซ
บางชนิด เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจนเข้าไปในอนุภาคของฝุ่น พ้ืนที่ที่มีปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็กในปริมาณมากจะมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อหลายระบบในร่างกายมนุษย์ เช่น ระบบ
ทางเดินหายใจ เกิดการไอและอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

โดยอาจท าให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นไม่สม่ าเสมอ หัวใจวาย ระบบตา ระบบผิวหนัง ฝุ่น
ขนาดเล็กยังเพ่ิมความเสี่ยงของอัตราตายจากภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมอง  และท าให้น้าหนักของ
ทารกในครรภ์ลดลงอีกด้วย ท าให้อัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และระบบ
หัวใจและหลอดเลือดเพ่ิมขึ้น และอัตราดังกล่าวจะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นในอากาศ 
จากผลการศึกษาทั่วโลกพบว่า หากฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงกว่าค่ามาตรฐานจะส่งผลให้การตายด้วย
ระบบทางเดินหายใจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 – 20 การป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.5 

การตายและป่วยด้วยโรคหัวใจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 – 5 การตายและป่วยด้วยโรคหัวใจหลอดเลือด
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.3 ผู้สูงอายุป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจเพ่ิมร้อยละ 17 ผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดเพ่ิมร้อยละ 7.6 และยังท าให้สภาพปอดในเด็กแย่ลง (พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช, และ
คณะ, 2555)    
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3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfurdioxide : SO2) เป็นก๊าซไม่มีสี เกิดจากการ
รวมตัวกันของสารก ามะถันที่เจือปนอยู่ในเชื้อเพลิงกับก๊าซออกซิเจนในขณะที่เชื้อเพลิงถูกเผาไหม้ 
สามารถละลายน้ าได้ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สามารถท าปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนในอากาศ เกิดเป็น
ก๊าซซัลเฟอร์ไตร-ออกไซด์ (SO3) ซึ่งเมื่อรวมตัวกับความชื้นในอากาศกับละอองฝนจะเกิดเป็นไอ
กรดซัลฟูริค (H2SO4 ) ก่อให้เกิดความระคายเคืองและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ท าให้เป็น
โรคระบบทางเดินหายใจได้ง่ายและบ่อยขึ้น เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจ และ
โรคปอดอ่ืนๆ นอกจากนี้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ยังเป็นสาเหตุท าให้เกิดฝนกรดเมื่อรวมตัวกับละออง
น้ าอีกด้วย  

ในประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมาในปริมาณมากจากโรงไฟฟ้า
ซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงนั่นคือ จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
ในระดับที่รุนแรงเมื่อปี พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2541 ซึ่งครั้งนั้นท าให้ประชาชนเจ็บป่วยเป็นจ านวน
มาก พืชผล และสัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหายจนไม่อาจประเมินค่าได้  โรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้ถ่านหิน
ลิกไนต์ซึ่งมีองค์ประกอบของสารก ามะถันโดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 3 เป็นเชื้อเพลิง ส่งผลให้มีการระบาย
อากาศเสียที่มีการปนเปื้อนของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในระดับสูง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย ได้ขยายก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะพร้อมๆ กับได้ระบายก๊าซซัลเฟอร์ -     
ไดออกไซด์สู่บรรยากาศเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ปัญหา
มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่แม่เมาะมีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อมีการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ปริมาณมากจากหน่วยการผลิต ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่มีลักษณะปิดเนื่องจากเกิดภาวะ
อุณหภูมิผกผัน (Temperature inversion) ส่งผลให้สารมลพิษโดยเฉพาะก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
สะสมตัวอยู่ในระดับต่ าและกระจายไปยังพ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียง โดยพบก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 

ชั่วโมง สูงสุดถึง 3,418 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด 567 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เหตุการณ์ดังกล่าวได้ท าให้ประชาชนกว่า 1,000 คน เจ็บป่วย พืชและสัตว์เลี้ยงได้รับ
ความเสียหายเป็นจ านวนมาก และโรงไฟฟ้าแม่เมาะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่กว่า 9 

ล้านบาท ภายหลังจากที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการก่อสร้างติดตั้งระบบก าจัด
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulphurization : FGD) ขึ้น ปัญหาได้บรรเทาลงจนสู่ภาวะ
ปกติ แต่ในปี พ.ศ. 2541 กลับเกิดเหตุการณ์ซ้ ารอยขึ้นอีกครั้ง โดยพบก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน
บรรยากาศเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงกว่า 1,300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งครั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยได้จ่ายค่าชดเชยให้แก่ราษฎรกว่า 30 ล้านบาท การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ถือเป็น
ปัญหาทั่วโลก ดังเช่นในประเทศจีนที่ใช้ถ่านหินเป็นพลังงานหลักในอุตสาหกรรม พบว่า จีนมีการ
ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ประมาณ 26 ล้านตันในปี 2005 ซึ่งเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 25 จากปี 2000 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่จีนผลิตขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อประชากรในประเทศและส่งผลกระทบต่อ
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ประเทศอ่ืนรวมทั้งประเทศญี่ปุ่นด้วย ประเทศจีนมีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่
สิ่งแวดล้อมมากกว่าสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ซึ่งสหราชอาณาจักรมีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์น้อยกว่า 1 ล้านตันต่อปี (0.68 ล้านตันต่อปี) ส่วนในสหรัฐอเมริกามีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ประมาณ 20 ล้านตันต่อปี ในอินเดียและรัสเซียปล่อยก๊าซนี้ประมาณ 1 ล้านตันต่อปี และ
ทั่วโลกมีการผลิตก๊าซนี้ประมาณ 100 ล้านตันต่อปี (Jones, J.C., 2008 : 22 – 23) 

จากข้อมูลก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ยังคงมีการผลิตมากในหลายประเทศโดยเฉพาะใน
จีน ซึ่งสาเหตุของการเกิดก๊าซนี้ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ในบาง
ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่น สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะมีการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าเป็นปริมาณมาก แต่ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศน้อย เนื่องจากมีการ
น าพลังงานอย่างอ่ืนเข้ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากการใช้ถ่านหินเพียงอย่างเดียว เช่น 
พลังงานจากลม จากน้ า จากแสงอาทิตย์ รวมถึงพลังงานนิวเคลียร์ด้วย ส าหรับในประเทศไทยมีความ
สนใจน าพลังงานจากแหล่งอ่ืนมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากการใช้ถ่านหินคือ พลังงาน
นิวเคลียร์ ความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายอย่าง ทั้งความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี การออกกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบาย
ของรัฐบาล การจัดการกากกัมมันตรังสีภายในประเทศ การควบคุมดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่
จะเกิดขึ้น ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน และที่ส าคัญเป็นอย่างมากคือต้องได้รับการ
ยอมรับจากประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง ปัจจุบันมีการต่อต้าน
จากองค์กรเอกชนและชาวบ้านเป็นอย่างมาก ประกอบกับมีเหตุการณ์ระเบิดของโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่น ท าให้ประชาชนเกิดความกลัวและเกิดกระแสต่อต้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
นิวเคลียร์ จึงส่งผลให้การเดินหน้าของโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยเกิดการชะลอตัว 

4) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen : NOx) ประกอบด้วย ก๊าซ
ไนตริกออกไซด์และก๊าซ ไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นหลัก โดยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ไม่มีสี
และกลิ่น ละลายน้ าได้เล็กน้อย เกิดได้จากทั้งธรรมชาติ ฟ้าแลบ ภูเขาไฟระเบิด หรือการเผาไหม้
เชื้อเพลิงต่างๆ เช่น การเผาไหม้น้ ามันเชื้อเพลิงในรถยนต์หรือเกิดจากอุตสาหกรรมบางชนิด เช่น การ
ผลิตกรดไนตริก เมื่อหายใจเอาไนโตรเจนไดออกไซด์เข้าไปแล้วอาจท าให้เกิดความระคายเคืองในถุง
ลมท าให้เกิดอาการคล้ายกับโรคหลอดลมตีบตัน โดยเฉพาะในบุคคลที่เป็นโรคหืดอยู่แล้วอาจมีอาการ
เร็วขึ้นหากได้รับก๊าซนี้ที่ระดับ 190 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ไนโตรเจนไดออกไซด์ใน
ปอดยังอาจเปลี่ยนไปเป็นไนโตรซามีน (Nitrosamines) ซึ่งท าให้เกิดมะเร็งในปอดได้ มนุษย์เริ่มได้
กลิ่นก๊าซนี้ที่ระดับ 230 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หากมีความชื้นเพ่ิมขึ้นจะท าให้เกิดกลิ่นเร็วขึ้น 

คนทั่วไปเริ่มต้นมีอาการเมื่อได้รับก๊าซนี้ที่ระดับความเข้มข้นประมาณ 1,300 - 1,800 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์มีผลต่อระบบการมองเห็นและผู้ที่มีอาการหอบหืดหรือโรค
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เกี่ยวกับทางเดินหายใจ นอกจากนี้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ยังเป็นสาเหตุท าให้เกิดฝนกรดเมื่อรวมตัว
กับละอองน้ าอีกด้วย โดยกลายเป็นสารประกอบกรดไนตริก (HNO3) ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนวัสดุต่างๆ 

รวมถึงทางเดินหายใจของมนุษย์ และเป็นสาเหตุของปัญหาฝนกรด และยังพบว่าก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์มีผลท าให้ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดลดลง ปัจจุบันการติดตั้งระบบก าจัดมลพิษ เช่น แค
ตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ (Catalytic converter) ในรถยนต์ จะช่วยดักจับมลพิษชนิดนี้ ท าให้ลดการ
ปลดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ, 2554 : 12) 

5) ก๊าซโอโซน (Ozone : O3) เป็นสารโฟโตเคมีคัลออกซิแดนท์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิด
จากปฏิกิริยาเคม ีPhotochemical oxidation ระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นสารโฟโตเคมีคัลออกซิแดนท์อ่ืนๆ ได้แก่ 
สารประกอบพวกอัลดีไฮด์ (Aldehydes) คีโตน (Ketones) และเปอร์ออกซีอะซิทิลไนเตรท 
(Peroxyacetyl Nitrate : PAN) ก่อให้เกิดสภาพที่เรียกว่า Photochemical smog ซึ่ง Smog 

ประกอบด้วย Smoke กับ Fog การเกิด Photochemical smog มีลักษณะเหมือนหมอกสีขาวๆ ปก
คลุมอยู่ทั่วไปในอากาศ หากมีปริมาณก๊าซโอโซนอยู่ในชั้นบรรยากาศที่มนุษย์อาศัยอยู่เพ่ิมมากขึ้น จะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ โดยโอโซนมีฤทธิ์กัดกร่อนดังนั้นจะก่อให้เกิดการระคาย
เคืองตา และระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ลดความสามารถในการท างานของปอดลงในระยะ
ยาว นอกจากนี้หากได้รับก๊าซโอโซนในระยะยาวจะท าให้เกิดภาวะโรคหืดหอบโดยเฉพาะในเด็กซึ่ง
อาศัยในบริเวณที่มีโอโซนสูง มีผลการศึกษาด้านสุขภาพระบุว่าถ้าหากเราหายใจเอาก๊าซโอโซนใน
ระดับมาตรฐานที่อนุญาตให้มีได้ในบรรยากาศ คือ 0.10 ppm เฉลี่ย 1 ชั่วโมง จะส่งผลให้เกิดปัญหา
ทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน ความจุของปอดในการรับก๊าซออกซิเจนจะลดน้อยลง เกิดการอักเสบ
ของเนื้อเยื่อปอด และก่อให้เกิดภูมิต้านทานลดน้อยลง โดยเฉพาะผู้เป็นโรคหอบหืดจะมีอาการมากขึ้น
กว่าเดิม (กรมควบคุมมลพิษ, 2554 : 15) จากการตรวจวัดปริมาณโอโซนในประเทศไทยในปี 2557 

พบว่า โอโซนมีปริมาณเกินค่ามาตรฐานในทุกจุดวัด โดยค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด เฉลี่ยทั้งประเทศ 130 

ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) (ค่ามาตรฐาน 100 ppb) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ 233 ppb 

ณ ต าบลบางโปรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงสูงสุด เฉลี่ยทั้งประเทศ 102 

ppb (ค่ามาตรฐาน 70 ppb) เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 3 ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ 173 ppb ณ 

ต าบลบางโปรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558 : 1-5) 

6) ตะกั่ว (Lead : Pb) ที่อยู่ในอากาศโดยเฉพาะในเขตเมืองจะมาจากยานพาหนะที่
ใช้น้ ามันเบนซินเนื่องจากในน้ ามันเบนซินจะมีสารเตตระเอทิลเลด (Tetraethyl Lead) หรือเตตระ
เมทิลเลด (Tetramethyl Lead) ผสมอยู่เพ่ือเพ่ิมค่าออกเทน (Octane) ให้แก่น้ ามันเบนซินส าหรับ
ปกป้องการน็อคของเครื่องยนต์ ตะกั่วจะถูกระบายออกมาทางท่อไอเสียในรูปของอนุภาคของแข็ง 

ตะกั่วเป็นโลหะหนักที่มีความเป็นพิษสูงและจะรุนแรงมากในเด็ก ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้
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หลายอย่างท าลายไขกระดูกและเม็ดเลือดแดง ท าให้เกิดโรคโลหิตจาง สามารถถูกถ่ายทอดจากมารดา
ผ่านรกไปยังทารกที่อยู่ในครรภ์ได้ นอกจากนี้ยังท าอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลางที่ท าให้เกิด
อาการ ชัก หมดสติ เป็นอันตรายต่อไตทางเดินอาหาร ตับ หัวใจ และระบบสืบพันธุ์เกิดขึ้น ในปัจจุบัน
ปริมาณสารตะก่ัวมีค่าต่ ากว่ามาตรฐาน เนื่องจากมีการใช้น้ ามันไร้สารตะกั่ว ในอนาคตอาจมีสารโลหะ
หนักตัวอ่ืนๆ ที่จะเป็นปัญหามลพิษทางอากาศมากขึ้น ได้แก่ ปรอท แคดเมียม สารหนู และสารอ่ืนๆ 
จ าพวกไดออกซิน ฟิวแรน เป็นต้น 

 3.6.2 ผลกระทบต่อพืช สารมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อพืชที่ส าคัญ ได้แก่        
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซโอโซน ฝุ่นละออง ก๊าซคลอรีน ก๊าซแอมโมเนีย และปรอท เป็นต้น โดย
ปกติแล้วสารมลพิษทางอากาศที่อยู่ในรูปก๊าซจะเข้าสู่ต้นไม้ได้โดยการหายใจของต้นไม้ผ่านรูใบ  

(Stomata) และจะไปท าลายคลอโรฟิลล์และการสังเคราะห์แสงของพืช  ท าให้พืชชะงักการ
เจริญเติบโตและตายในที่สุด สีของใบจะเปลี่ยนไปเนื่องจากคลอโรฟิลล์ถูกท าลาย สีที่เปลี่ยนไปจะ
ขึ้นอยู่กับชนิดของสารมลพิษ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท าให้ใบซีด แอมโมเนียท าให้ใบเหลือง โอโซน
ท าให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเงิน  

    
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ภาพที่ 3.7  ฝุ่นละอองที่จับอยู่ที่ใบพืช 

 

       ส าหรับฝุ่นละอองที่จับอยู่ที่ใบพืช (ดังภาพที่ 3.7) จะท าให้เกิดอันตรายต่อพืช โดยฝุ่น
ละอองจะจับบนใบและส่วนอื่นๆ ของพืช ท าให้ก๊าซผ่านเข้าสู่ใบน้อยลง ใบจะเหลืองและเฉาไปในที่สุด 

นอกจากนี้ฝุ่นละอองที่ตกเคลือบอยู่บนผิวใบยังกั้นและสะท้อนแสงแดดในช่วงความยาวคลื่นสั้น (400 

ถึง 700 นาโนเมตร) ซึ่งพืชใช้ในการสังเคราะห์แสงไว้ท าให้พืชสังเคราะห์แสงได้น้อยลง ขณะเดียวกัน
กลับดูดแสงแดดช่วงความยาวคลื่นยาว (1,750-1,850 นาโนเมตร) ซึ่งเป็นรังสีความร้อนท าให้อุณหภูมิ
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ภายในใบสูงขึ้นใบจะเกิดการเหี่ยวเฉาและแห้งตายในที่สุด นอกจากนี้ยังมีรายงานในยุโรปในปี ค.ศ. 

2000 (พ.ศ.2543) ว่าก๊าซโอโซนท าให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 2.8 พันล้านยูโร
ต่อปี ส่วนผลจากมลพิษทางอากาศทางอ้อมคือ ออกไซด์ของไนโตรเจนเมื่อละลายในน้ าฝนและตกลงสู่
ดิน จะกลายเป็นปุ๋ยของพืชท าให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  และมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของดิน  พืชหายากที่สามรถทนภาวะไนโตรเจนต าจะค่อยๆ สูญพันธุ์ โดยถูกแทนที่ด้วยพืชทั่วไปที่
ชอบไนโตรเจน นอกจากนี้มลพิษจากปัญหาฝนกรดยังก่อให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุในดิน ท าให้ส่งผล
กระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช  (กรมควบคุมมลพิษ, 2554 : 21) 

3.6.3 ผลกระทบต่อสัตว์ มีรายงานการเกิดผลกระทบจากวิกฤติมลพิษทางอากาศใน
ต่างประเทศในอดีต เมื่อปี ค.ศ. 1948 ที่เมืองโดโนรา พบว่าอากาศเป็นพิษมีหมอกควันลงจัด ท าให้
สัตว์ล้มตายลงเป็นจ านวนมาก จากการส ารวจสุนัขที่มีเจ้าของจ านวน 229 พบว่าร้อยละ 15.5 ป่วย 
และที่ป่วยแล้วตายมีจ านวน 10 ตัว ส่วนใหญ่เป็นสุนัขที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี ส ารวจแมว 165 ตัว 
พบว่าป่วย 12 ตัว ตาย 3 ตัว พวกสัตว์ปีกจ าพวกไก่ เป็ด นก ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตายประมาณร้อยละ 
40 และในลอนดอน ปี ค.ศ. 1956 เกิดเหตุการณ์หมอกควันขึ้น พบว่ามีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์รั่วที่เมืองโปซาริกา 
(Poza Rica) เม็กซิโก (Mexico) ในปี ค.ศ. 1950 พบสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในโรงงานตายหมด (จ ารูญ       
ยาสมุทร, 2555 : 76) นอกจากนี้จากการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้นในประเทศต่างๆ ก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์ ดังเช่น จากการท าอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการโม่
หินบริเวณพ้ืนที่ป่า Lalpahari ในรัฐเบงกอล ประเทศอินเดีย ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศและเสียงขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและความหนาแน่นของจ านวนประชากรนกพ้ืนเมืองใน
ป่านี้ ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากคือฝุ่นละออง และมลพิษทางเสียงเกิดเสียงดัง
มากจนท าให้นกไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในป่านี้ ความหนาแน่นของประชากรนกจึงลดลง (Saha, 

D.C., & Padhy, P.K., 2011 : 5336) 

3.6.4 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ เช่น การเกิดฝนกรดทั้งโดยธรรมชาติและจากมนุษย์สร้างขึ้น  
โดยธรรมชาติน้ าฝนจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ละลายอยู่ ดังนั้นน้ าฝนตามธรรมชาติจะมีสภาพเป็น
กรดเล็กน้อยอยู่แล้วคือมีความเป็นกรดเป็นด่างที่ประมาณ pH 5.6 อย่างไรก็ตามยังมีสารมลพิษอ่ืนคือ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ โดยเกิดจาก
การเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยเฉพาะการเผาไหม้ถ่านหิน ซึ่งสามารถท าให้น้ าฝนมีสภาพเป็นกรดมากขึ้นท า
ให้เกิดอันตรายต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศ 

3.6.5 ผลกระทบต่อวัสดุต่างๆ สารมลพิษทางอากาศท าให้วัสดุต่างๆ เสียหายได้ เกิดความ
สกปรก การสึกกร่อนหรือเกิดปฎิกิริยาเคมีท าให้อาคารผุกร่อน สารมลพิษในอากาศแต่ละชนิด
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีแตกต่างกันออกไป เช่น สารซัลเฟอร์จะท าปฏิกิริยากับวัสดุที่ท าด้วยสังกะสี 
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เหล็ก ทองแดง เกิดการผุกร่อนหรือสึกกร่อนเร็วกว่าปกติ ส่วนก๊าซโอโซนมีผลท าลายวัสดุจ าพวกยาง 
ท าให้ยางคุณภาพเสื่อม เปื่อยยุ่ย เป็นต้น 

3.6.6 ผลกระทบต่อบรรยากาศ ได้แก่ การลดระยะที่สามารถมองเห็นได้ เนื่องจากมีฝุ่น
ละอองในบรรยากาศก่อให้เกิดอันตรายในการขับยานพาหนะ มลพิษทางอากาศยังท าให้อุณหภูมิใน
บรรยากาศสูงขึ้น เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณของก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ 
ก๊าซไนตรัสออกไซด์ CFCs และยังมีการเกิดสภาวะฝนกรด เนื่องจากน้ าฝนมีการปนเปื้อนก๊าซ 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจนท าให้ฝนเป็นกรดมากข้ึน และการเกิดปัญหาหมอกควัน 

ดังภาพที่ 3.8 ที่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศบดบังทัศนียภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.8 การเกิดหมอกควัน 

ที่มา : ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม, 2556 : 31 

 

  การเกิดหมอกควันในประเทศไทย “หมอกควัน” ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในพ้ืนที่
ภาคเหนือของประเทศ และพบในบางพ้ืนที่ในภาคใต้ของประเทศ เช่น ยะลา นราธิวาส ปัตตานี 
สงขลา ฯลฯ ที่ได้มีการประสบปัญหาหมอกควันโดยเกิดจากปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากประเทศ
อินโดนีเซีย สถานการณ์ปัญหาหมอกควันภาคเหนือพบว่า ในปี พ.ศ. 2557 จากการเปรียบเทียบ
ข้อมูลช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตหมอกควัน โดยเริ่มต้นจากวันที่ฝุ่นละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานไปจน
สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ 3 ปีย้อนหลัง พบว่าฝุ่นละอองจะเริ่มสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในช่วง
ปลายเดือนมกราคม และเกินมาตรฐานต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อุตุนิยมวิทยาของแต่ละปี (กรมอนามัย, และกรมควบคุมโรค, 2558 : 4) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัญหา
หมอกควันในภาคเหนือมักเกิดในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปี เนื่องจากใน
พ้ืนที่ทางภาคเหนือจะประสบปัญหาไฟป่าและการลักลอบเผาในที่โล่ง เช่น การเผาเศษวัชพืชและการ
เผาเศษวัสดุทางการเกษตร ซึ่งประกอบกับภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและมีภูเขาล้อมรอบ 
เป็นหุบเหว หุบเขา จึงท าให้เพ่ิมความรุนแรงของปัญหาหมอกควันยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพบปัญหา
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หมอกควันในพ้ืนที่ทางภาคใตข้องประเทศ เช่น ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา เป็นต้น สถานการณ์
ปัญหาหมอกควันภาคใต้พบว่า ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 จังหวัดในภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย 

ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนอันมีสาเหตุจากการเผาป่าและพ้ืนที่เกษตร บริเวณตอนกลาง
ของเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย ท าให้เกิดหมอกควันปกคลุมหนาแน่น ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดควัน
ที่เกิดขึ้นไปยังช่องแคบมะละกา ประเทศสิงคโปร์ มาเลเชีย ทะเลจีนใต้ และภาคใต้ของประเทศไทย 

โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากคือจังหวัดสงขลาและนราธิวาส ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กใน
จังหวัดนราธิวาส สูงสุด 129 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 

ซึ่งสูงเกินมาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควัน
ภาคใต้ ได้แก่ มลพิษหมอกควันข้ามแดน และหมอกควันจากการเผาพ้ืนที่พรุในภาคใต้ของไทย (กรม
อนามัย, และกรมควบคุมโรค, 2558 : 14) ปัญหาหมอกควันข้ามแดนนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในประเทศอินโดนีเซียแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ 
สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน รวมทั้งประเทศไทยด้วย  

ปัญหาหมอกควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็ก ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ หมอกควันยังส่งผลกระทบต่อ
บรรยากาศ บดบังทัศนียภาพ มีผลกระทบต่อการจราจรทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่เกิดปัญหานี้ สารมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาหมอกควัน มักเป็นสารมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงต่างๆ เช่น เศษ
ใบไม้ กิ่งไม้ พืชผลทางการเกษตร น้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น สารมลพิษที่เกิดขึ้นมีหลายชนิด ได้แก่ ฝุ่น
ละออง ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
โอโซน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons : PAH) 

   สถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพมีการรายงานจากโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัด 8 แห่ง ของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน (ระบบเฝ้าระวัง
ผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน) โดยเมื่อพิจารณาถึงการเกิดโรคตลอดทั้ง 4 เดือน หรือ 

17 สัปดาห์ พบว่ามีรายงานผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรคที่เฝ้าระวังจ านวนทั้งสิ้น 826,247 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย 14,533.03 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มโรคท่ีมีรายงานสูงสุดคือ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุก
ชนิด อัตราป่วย 8,291.62 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด 

อัตราป่วย 5,218.89 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ อัตราป่วยเท่ากับ 521.05 ต่อ
ประชากรแสนคน และกลุ่มโรคตาอักเสบ อัตราป่วยเท่ากับ 501.47 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ 
(ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2558 : 4) 
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  ในการแก้ปัญหาหมอกควันระดับประเทศคือ มีนโยบายลดการเผาในที่โล่ง การ
จัดท าแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษให้กับหน่วยงานในพ้ืนที่  และเร่งรัดให้ด าเนิน
มาตรการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากแหล่งก าเนิดทั้งจากยานพาหนะและการเผา
ในที่โล่ง การขอความร่วมมือจากประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่
เกิดสภาพอากาศปิด การรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในพื้นที่พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันปัญหามลพิษหมอกควัน
จากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง รณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดการเผาภาคการเกษตร ลดการ
เผาขยะชุมชน และการท าการเกษตรอินทรีย์ปลอดการเผา รวมทั้งการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกษตรอินทรีย์ปลอดการเผา การแก้ไขและบรรเทาปัญหาประกอบด้วย 

โครงการปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่ภาคเหนือ โดยปฏิบัติการ
ในพ้ืนที่ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน ของทุกปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2554 : 64) นโยบาย
ลดการเผาในที่โล่งเป็นนโยบายที่ดีที่ช่วยลดปัญหามลพิษหมอกควัน ซึ่งอาจท าได้ยากในการปฏิบัติจริง
ในช่วงแรกๆ เนื่องจากขัดต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านและจ านวนประชากรในพ้ืนที่ที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ท า
ให้ต้องหาพ้ืนที่ท ากิน พ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน ชาวบ้านจึงต้องมีการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือท าการ
เพาะปลูกซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดที่ปฏิบัติกันมาก็คือการเผา เนื่องจากเป็นวิธีการท าได้ง่ าย สะดวกรวดเร็ว 
และลงทุนน้อยอีกด้วย มีชาวบ้านบางส่วนที่ไม่ทราบถึงผลกระทบจากการเผาพ้ืนที่เกษตรหรือเผาป่า
ว่ามีอันตรายมากน้อยเพียงใด ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการให้ความรู้แก่ชาวบ้านซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยในการป้องกันปัญหามลพิษจากหมอกควันได้ 
  ในต่างประเทศปัญหาหมอกควันนับว่าเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่ส าคัญอีก
เช่นกัน เช่น ในจีนประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในกรุง
ปักกิ่ง พบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน มีค่าเกินระดับค่ามาตรฐาน ในการเกิดหมอกควัน
ในจีนสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเผาถ่านหินและการปล่อยไอเสียจากรถยนต์ การสูดหมอกควันพิษ
เข้าไปจะท าให้มีอาการแสบตา ระคายคอ จามและน้ าจมูกไหล หายใจติดขัด เกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจ เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดได้ ดังนั้นประชาชนจึงควรใส่หน้ากากกรองฝุ่นละอองเมื่อออกนอก
บ้านเพ่ือป้องกันตนเอง รัฐบาลเองก็มีแนวทางในการป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในจีน
โดยมีการการตรวจสอบและปราบปรามปัญหาการท าลายสิ่งแวดล้อม ควบคุมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของธุรกิจที่มีการปล่อยมลพิษสูง รวมถึงตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการท าลายสิ่งแวดล้อมของ
อุตสาหกรรมการผลิตอย่างรอบด้าน มีการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการรับมือกับปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น
ด้วยมาตรการต่างๆ (Feng, L., & Liao, W., 2015 : 1) ได้แก่ ก าหนดบทบัญญัติพิเศษในการป้องกัน
มลพิษจากยานยนต์ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กร หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ
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ท้องถิ่นในการบังคับภาคส่วนต่างๆ มิให้มีการปล่อยสารมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงความเป็นไป
ได้ของระบบการซื้อขายสารมลพิษทางอากาศ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงส าหรับผู้ก่อมลพิษ มีการบูรณาการการใช้กฎหมาย แผนงาน 
และนโยบายในการจัดการมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะน าไปสู่การควบคุมมลพิษทางอากาศที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  จากเรื่องมลพิษทางอากาศดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าสารมลพิษทางอากาศมี
หลายชนิด แต่ละชนิดมีแหล่งก าเนิดและผลกระทบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถสรุปสารมลพิษ
ทางอากาศที่ส าคัญ คุณสมบัติของสารนั้น แหล่งก าเนิด และผลกระทบจากสารมลพิษทางอากาศไว้ใน
ตารางที่ 3.4  

 

ตารางท่ี 3.4 ผลกระทบจากมลพิษอากาศ 

 

สารมลพิษอากาศ คุณสมบัติ แหล่งก าเนิด ผลกระทบที่ส าคัญ 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น  
เป็นก๊าซท่ีมี
ปฏิกิริยาทางเคมี
กับฮีโมโกลบินใน
เลือด 

การสันดาปที่ไม่สมบูรณ์
ของเชื้อเพลิงและ
สารประกอบคาร์บอน
ต่างๆ เช่น จาก
ยานพาหนะหรือที่เกิดใน
ธรรมชาติ เช่น ไฟป่า 

ผลต่อสุขภาพ : ท าให้  มึน
งง ปวดศีรษะ ผู้เป็น
โรคหัวใจจะเกิดอาการ
รุนแรง ถ้าได้สูดดมใน
ปริมาณมากอาจถึงตายได้ 

โอโซน (O3) ไม่มีสี เป็นก๊าซท่ี 

สามารถท าให้เกิด 

หมอกควันจาก 

ปฏิกิริยาเคมีกับ 

แสงแดด 

เกิดจากปฏิกิริยาใน 

บรรยากาศโดยอิทธิพล
ของแสงแดด 

ผลต่อสุขภาพ : มีผลต่อ
การท างานของระบบ
ทางเดินหายใจ และ
กล้ามเนื้อหัวใจ เกิดการ
ระคายเคืองนัยน์ตาและ
เยื่อจมูก มีผลต่อการ
ท างานของปอด 

อ่ืนๆ : ท าให้ยาง ผ้า และสี
เสื่อมคุณภาพ มีผลต่อ 
ทัศนวิสัย เป็นอันตรายต่อ 
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ตารางที ่3.4 (ต่อ) 
 

   

สารมลพิษอากาศ คุณสมบัติ แหล่งก าเนิด ผลกระทบที่ส าคัญ 

   ใบไม้และลดอัตราการ
เจริญเติบโตของพืชบาง
ชนิด 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน 

SO2 สามารถ
ออกซิไดซ์เป็น SO3 

ซึ่งเมื่อละลายน้ าจะ
ได้กรดก ามะถัน 

- การสันดาปของ
เชื้อเพลิงที่มีก ามะถัน -- 

การถลุงแร่โลหะที่มี
ส่วนผสมของก ามะถัน 

- กระบวนการทาง 
อุตสาหกรรม 

- บางประเทศเกิดจาก 

ลาวาจากภูเขาไฟ 

ผลต่อสุขภาพ : ท าให้เกิด
โรคหลายชนิดที่เกี่ยวกับ
ระบบหายใจ มีผลต่อการ
ท างานของปอด ท าให้เกิด
การระคายเคียงนัยน์ตา
และเยื่อจมูก 

อ่ืนๆ : เกิดการกัดกร่อน
วัสดุที่เป็นโลหะ มีผลให้
วัสดุที่เป็นขั้วไฟฟ้า 
กระดาษ ผ้า หนังสัตว์  ผิว
เคลือบต่างๆ และหินเสื่อม
คุณภาพ ท าให้เกิดฝนกรด 

เป็นอันตรายต่อใบของพืช 

ลดการเจริญ เติบโตของพืช 

มีผลให้ทัศนวิสัยเลวลง 
ฝุ่นละออง 
(Particulate 

matter) 

เป็นอนุภาของแข็ง 
หรือของเหลว 

(เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.3 -100 ไมครอน) 

แพร่กระจายใน 

บรรยากาศ เช่น 

ฝุ่น เถ้า ผงโลหะ  

ผงถ่าน เป็นต้น 

- การสันดาปของ
เชื้อเพลิง  
- การก่อสร้าง 
- กระบวนการทาง
อุตสาหกรรม  

- ปฏิกิริยาเคมีใน
บรรยากาศ     
- ไฟป่า   

ผลต่อสุขภาพ : เป็น
อันตรายต่อระบบหายใจ 

เกิดอาการไอหรือจาม 
สารพิษท่ีมีในฝุ่นละอองจะ
ท าให้อายุสั้นลง 
อ่ืนๆ : ท าให้วัสดุก่อสร้าง
และผิวเคลือบเสื่อม
คุณภาพ ท าให้ทัศนวิสัย 
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
 

   

สารมลพิษอากาศ คุณสมบัติ แหล่งก าเนิด ผลกระทบที่ส าคัญ 

  - การพัดของลม เลวลง และมีผลต่อการ
สังเคราะห์แสงของพืช 

ไนโตรเจนไดออก- 
ไซด์ (NO2) 

ที่ความเข้มข้นสูง
จะมีสีน้ าตาลแดง 
และมีกลิ่นฉุน ส่วน
ใหญ่มาจากการ       
ออกซิเดชั่นของ    
ไนตริกออกไซด์ 

- ยวดยานพาหนะต่างๆ 

- การสันดาปที่อุณหภูมิ
สูง  
- ปฏิกิริยาในบรรยากาศ 

ผลต่อสุขภาพ : ท าให้เกิด
อาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่
เกี่ยวกับระบบหายใจ 

อ่ืนๆ : ท าให้สีที่ทาตาม
อาคารซีดลง ท าให้   ทัศน
วิสัยเลวลง ลดอัตราการ
เจริญเติบโตของพืช ท าให้
เกิดฝนกรด 

ตะกั่ว (Pb) โลหะหนัก อยู่ใน 

บรรยากาศในรูป
ของไออนุภาคเล็กๆ 

หรือฝุ่น 

- มีในธรรมชาติ 
- การท าเหมืองและการ
ถลุงแร่ตะกั่ว 

- ยวดยานพาหนะต่างๆ 

- อุตสาหกรรมที่ใช้ตะกั่ว 

เช่น โรงงาน 

แบตเตอรี่ 

ผลต่อสุขภาพ : สะสมใน
ร่างกายท าให้ไตเสื่อม
คุณภาพเป็นอันตรายต่อ
ระบบประสาทกลาง 

 

ที่มา : สภาวิศวกร, 2555 : 12 

 

3.7 การป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ 

ในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศต้องมีการด าเนินการหลายวิธีการควบคู่กันไป 
ต้องมีการออกกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โดยอาศัยเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ออกโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการควบคุมการปล่อยสารมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ 
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องมีมาตรฐานหรือเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ในการเปรียบเทียบผลจากการ
ประเมินตรวจวัดว่าสูงกว่าหรือได้เกณฑ์มาตรฐาน โดยได้มีการก าหนดมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษ
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ออกสู่บรรยากาศ เรียกว่า “มาตรฐานในบรรยากาศทั่วไป (Ambient standards)” ดังแสดงในตาราง
ที ่3.5 ซึ่งจ าแนกตามประเภทของสารมลพิษทางอากาศ  

 

ตารางท่ี  3.5  มาตรฐานคุณภาอากาศในประเทศไทย 

 

สารมลพิษ ระยะเวลา ระดับมาตรฐาน 

PM10 

TSP 

SO2 

 

CO 

 

NO2 

O3 

 

Pb 

24 ชั่วโมง 
24 ชั่วโมง 
24 ชั่วโมง 

               

1 ชั่วโมง 
8 ชั่วโมง 
1 ชั่วโมง 
1 ชั่วโมง 
8 ชั่วโมง 
1 เดือน 

0.12 มิลลิกรัมกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

0.12 ppm หรือ 

0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

30 ppm 

9 ppm 

0.17 ppm 

0.10 ppm 

0.07 ppm 

1.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

 

ที่มา : ดัดแปลงจาก ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  

        
การก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศเป็นการช่วยลดปริมาณสารมลพิษทางอากาศตัวหลักๆ 

ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต รวมถึงมนุษย์ให้ลดน้อยลงไปได้อีกทางหนึ่ง ในการควบคุม
และป้องกันมลพิษทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพต้องด าเนินการใน 2 ขั้นตอนคือ การควบคุมการ
ปล่อยสารมลพิษหรือลดการผลิตสารมลพิษจากแหล่งก าเนิดให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ และการ
ควบคุมหรือก าจัดสารมลพิษจากแหล่งก าเนิดก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้   
(วีระพงษ์ หาญรินทร์, 2555 : 189-199) 

 

 

 

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_74_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_74_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง
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 3.7.1 การควบคุมการปล่อยสารมลพิษหรือลดการผลิตสารมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
(Source control) 

         สารมลพิษที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดจะถูกควบคุมและลดปริมาณการเกิดให้เหลือน้อย
ที่สุด ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม วิธีการควบคุมและลดการปล่อยสาร
มลพิษจากแหล่งก าเนิด ได้แก่ 

  1) การเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการผลิต มีความส าคัญต่อการลดปริมาณสาร
มลพิษออกสู่บรรยากาศได้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิตเชื้อเพลิง วิธีการด าเนินการ ตัวอย่างเช่น 

1.1) การเปลี่ยนปฏิกิริยาเคมีเพ่ือลดสารปนเปื้อน ซึ่งรวมถึงปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ใน
การสันดาปเชื้อเพลิง ด้วยการเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงเพ่ือผลในการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมีในการ
สันดาปเชื้อเพลิงด้วย เช่น การเปลี่ยนน้ ามันเตาไปใช้เชื้อเพลิงชนิดอ่ืน เนื่องจากน้ ามันเตามีสารมลพิษ
จ าพวกซัลเฟอร์มาก การเปลี่ยนเชื้อเพลิงรถยนต์จากน้ ามันเบนซินชนิดพิเศษเป็นก๊าซธรรมชาติหรือ
เปลี่ยนเป็นน้ ามันไร้สารตะกั่ว เป็นต้น ในประเทศจีนเกิดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างหนักสาเหตุ
หลักคือเกิดจากการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม จีนจึงได้แก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนการใช้
เชื้อเพลิงจากถ่านหินมาเป็นก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

1.2) การระเหย กระบวนการหรือวิธีการที่ต้องใช้ควบคุมการระเหยอาจจะท าให้
ลดปริมาณการปล่อยสารมลพิษที่ถูกปล่อยมาจากการระเหยได้ 

1.3) การบด ขูด ทุบ โม่ จะท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของอนุภาคของของแข็งที่
เกิดจากกระบวนการดังกล่าว หากท าการบด ขูด ทุบ โม่ในลักษณะเปียกโดยการใช้น้ าหรือน้ ามันเป็น
ตัวช่วยท าให้เกิดความชื้นจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายได้ 

2) การน าสารปนเปื้อนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตกลับไปใช้ประโยชน์      
เป็นการลดการปล่อยสารเจือปนออกสู่บรรยากาศ โดยมีสารปนเปื้อนหลายชนิดสามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ได้ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น ามาใช้ในการผลิตน้ าแข็งแห้ง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
น ามาใช้ในการผลิตกรดก ามะถัน หรือไอร้อนที่ถูกปล่อยออกมาจากปล่องระบายควันอาจน าไปใช้เป็น
พลังงานในการให้ความร้อนอ่ืนๆ ได้ เป็นต้น  

3.7.2 การควบคุมหรือก าจัดสารมลพิษจากแหล่งก าเนิดก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ 

(Emission control) 

        มีการเลือกใช้อุปกรณ์หรือวิธีการควบคุมป้องกันไม่ให้มีการปล่อยสารมลพิษสู่
บรรยากาศซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ ชนิดและปริมาณของสารมลพิษ สภาพดินฟ้าอากาศ 

ภูมิประเทศ เป็นต้น แต่ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเลือกใช้วิธีการก าจัดหรือลดสารปนเปื้อนเพ่ือไม่ให้
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ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศคือชนิดของสารมลพิษ ในที่นี้แยกเป็นละอองลอยหรือแอโรซอล และก๊าซ 
อินทรีย์และอนินทรีย์ 

  1) การควบคุมละอองลอยหรือแอโรซอลก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ มีวิธีการดังนี้ 
             1.1) การลดความเร็วของอากาศเสีย เพ่ือให้อนุภาคของของแข็งหรืออนุภาคของ

ของเหลวในอากาศเสียที่มีน้ าหนักมากกว่าอากาศเกิดการตกตะกอน ให้เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นอากาศ
ไหลออกสู่บรรยากาศ 

1.2) การเปลี่ยนทิศทางของอากาศเสีย เมื่ออากาศเสียถูกเปลี่ยนทิศทางอย่าง 
รวดเร็ว อนุภาคท่ีมีน้ าหนักมากกว่าอากาศไหลตามอากาศที่มีน้ าหนักเบากว่าไม่ทัน จึงแยกทิศทางการ
ไหลออกจากอากาศ และบางส่วนของอนุภาคกระทบกระแทกกับผนังของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยน
ทิศทางท าให้ตกตะกอนได ้เช่น ไซโคลน  

1.3) การสกัดกั้นหรือกรองเอาอนุภาคในแอโรซอลออกจากอากาศ  โดยการ 
ปล่อยให้อากาศเสียไหลผ่านตัวกลางหรือตัวกรองที่มีขนาดโตกว่าช่องหรือรูกรอง จึงท าให้อนุภาคส่วน
หนึ่งถูกดักสะสมเอาไว้ เช่น การใช้ถุงกรอง   

1.4) การใช้แรงดึงดูดกระแสไฟฟ้าสถิต โดยการท าให้อนุภาคที่เป็นแอโรซอล   
แสดงอ านาจประจุไฟฟ้า แล้วใช้แรงดึงดูดที่มีประจุตรงข้ามแยกอนุภาคออกมา แล้วปล่อยให้อากาศ
ไหลออกสู่บรรยากาศ 

1.5) การเพ่ิมน้ าหนักของอนุภาคในแอโรซอล จะท าให้การตกตะกอนแยกตัวออก
จากอากาศได้ง่าย โดยการใช้น้ าสัมผัสกับอากาศเสียท าให้อนุภาครวมกันมีขนาดใหญ่ขึ้น  เช่น เครื่อง
เก็บอนุภาคแบบสครับเบอร์   

2)  การควบคุมสารมลพิษที่เป็นก๊าซ 

   สารมลพิษที่เป็นก๊าซจะถูกควบคุมและขจัดได้โดยการใช้ตัวกลางดูดซับเอาไว้ 
หรือท าให้มีการสันดาปเชื้อเพลิงโดยสมบูรณ์ หรือใช้วิธีการดูดซึมก๊าซไว้ในตัวกลางหรือการใช้ลดความ
เข้มข้นของอากาศสกปรก ซึ่งมีวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

2.1)  การดูดซับก๊าซ ตัวดูดซับที่น ามาใช้ในการก าจัดสารปนเปื้อนที่เป็นก๊าซมี
หลายอย่าง ได้แก่ ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) ซิลิกาเจล ลิเทยีมคลอไรด์  อลูมินากัมมันต์ เป็น
ต้น เมื่อตัวดูดซับอ่ิมตัวแล้วก่อนน ามาใช้ใหม่ต้องน าไปฟ้ืนฟูสภาพก่อน  

2.2)  การสันดาปเชื้อเพลิงให้สมบูรณ์ จะไม่ท าให้เกิดปัญหาการปล่อยสารมลพิษ
ออกมา ไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์หรือออกไซด์ของไนโตรเจนหรือสารปนเปื้อนชนิดอ่ืนๆ 

2.3)  การดูดซึม โดยการใช้ตัวกลางที่เป็นของเหลวหรือดูดซึมเอาสารปนเปื้อน
ในอากาศเสียไว้ ซึ่งตัวกลางที่ใช้ในการดูดซึมนิยมใช้น้ าหรือน้ ามัน 
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2.4)  การท าให้เจือจาง โดยใช้พัดลมดูดอากาศหรือพัดลมดูดอากาศร่วมกับ
ปล่องระบายควัน  

2.5)  การควบแน่น เป็นการท าให้ก๊าซหรือไอในอากาศเสียเกิดการควบแน่น
กลายเป็นของเหลว โดยการเพ่ิมความดันหรือโดยการลดอุณหภูมิของก๊าซหรือไอในกระแสอากาศเสีย
ก่อนที่จะถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศ 

 

3.8 มาตรการในการแก้ไขและควบคุมคุณภาพอากาศ 

 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหากต้องการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   

จ าเป็นจะต้องใช้มาตรการหลายๆ ด้านในการแก้ไขและควบคุม ซ่ึงมีมาตรการต่างๆ ดังนี้ 
3.8.1 การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศโดยประชาชน หากประชาชนพบว่าคุณภาพอากาศ

เปลี่ยนแปลงให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และนอกจากนี้ต้องมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เก็บข้อมูลสภาพอากาศในแต่ละช่วงของเวลา 
เพ่ือให้สามารถควบคุมปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที  

3.8.2 ป้องกัน ควบคุม และลดมลพิษจากแหล่งก าเนิด เช่น การเลือกใช้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิด
มลพิษน้อยที่สุด การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขและควบคุมมลพิษทางอากาศ  โดยการ
น าเอาอุปกรณ์ควบคุมมลพิษประเภทต่างๆ มาใช้เพ่ือก าจัดหรือลดปริมาณของสารมลพิษที่ถูกปล่อย
ออกสู่บรรยากาศ โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การติดตั้งระบบอีเอสพี หรือ Electrostatic Precipitator 

(ESP) เพ่ือดักจับฝุ่นละอองในขบวนการผลิต การติดตั้งระบบเอฟจีดี หรือ Flue Gas 

Desulfurization (FGD) เพ่ือลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน 
การใช้อุปกรณ์ขจัดมลพิษในระบบไอเสียรถยนต์เบนซินใหม่ที่ใช้น้ ามันไร้สารตะกั่ว ซึ่งเรียกว่า อุปกรณ์
แปรสภาพไอเสีย หรือคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์ (Catalytic converter) เพ่ือลดการระบายก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ออกสู่บรรยากาศ นอกจากนี้ยังมีการน านาโนเทคโนโลยีมาใช้ส าหรับลดมลพิษ
ทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม ดังเช่น งานวิจัยของ วรล อินทะสันตา (2556 : 5) ศึกษาวิจัย
เรื่องการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพในระดับภาคสนามส าหรับแผ่นกรองนาโนโฟโตคะตะลิสเพ่ือ
การลดมลพิษทางอากาศในอุตสาหกรรม โดยในงานวิจัยนี้ได้ผนวกเทคโนโลยีโฟโตแคทและเทคโนโลยี
การกรองอากาศเพ่ือการจับและบ าบัดสารระเหยอินทรีย์เน้นที่สารเบนซีน โดยท าการออกแบบให้มี
น้ ายาส าหรับการเคลือบแผ่นกรองที่มีสารโฟโตคะตะลิส โดยใช้สารไทเทเนียมออกไซด์ที่มีขนาดใน
ระดับนาโน หลังจากนั้นท าเคลือบโดยกระบวนการพ่นสารละลายลงบนแผ่นกรองแล้วให้ความร้อน 
เมื่อน ามาทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงานระดับห้องปฏิบัติการพบว่า สามารถดูดซับและย่อยสลาย
เบนซีนในอากาศได้ดี จึงได้ท าการเคลือบแผ่นกรองขนาดมาตรฐาน 24 x 24 x 2 นิ้ว และน าไป
ทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นกรองในสภาวะนิ่งในตู้ที่ปราศจากการไหลของอากาศ พบว่าแผ่นกรอง
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อากาศสามารถก าจัดเบนซีนและโทลูอีนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงในการสลาย
สารอินทรีย์ดังกล่าวที่ปนเปื้อนในอากาศ โดยความเข้มข้นของเบนซีนและโทลูอีนในอากาศลดลงได้ถึง
ร้อยละ 85 และร้อยละ 75 ตามล าดับ เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงยูวี 

3.8.3 การจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้มีเพ่ิมขึ้น เช่น การปลูกต้นไม้ในเขตเมืองให้มากขึ้น 

การสร้างสวนสาธารณะเป็นการเพ่ิมออกซิเจนหรือปอดให้คนในเขตเมืองดังภาพที่ 3.9 เนื่องจากต้นไม้
ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น โดยก๊าซนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจาก
กิจกรรมต่างๆ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.9 การสร้างสวนสาธารณะ 

 

       นอกจากต้นไม้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการการสังเคราะห์
ด้วยแสงแล้ว ยังพบว่าพรรณไม้แต่ละชนิดสามารถดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้แตกต่างกันออกไป
ดังตารางที่ 3.6 สารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOCs เป็นสารที่สามารถระเหยเป็นไอและกระจายตัวไป
ในอากาศได้ง่ายที่อุณหภูมิและความดันปกติ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน นับวันจะเพ่ิม
มากขึ้น โดยเฉพาะภายในบ้านเรือนและอาคารต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ สีที่ทาผนัง น้ ายาท าความ
สะอาดพ้ืนและห้องน้ า เป็นต้น  
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ตารางท่ี 3.6 พรรณไม้ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่าย 

 

ชื่อพืช คุณสมบัติ 
สาวน้อยประแป้ง ช่วยดูดซับสารไซลีน โทลูอีน ที่เกิดจากพาร์ติเคิลบอร์ด ไม้อัด    

เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ สีทาห้อง หรือเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ 

เดหลี ช่วยดูดซับกลิ่นเหม็นจากกาว อะซีโตน (มีอยู่ในน้ ายาทาเล็บ น้ ายาลบ
ค าผิด) สารไตรคลอโรเอทีลีน (มีอยู่ในเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร 

เตาแก๊ส น้ ายาเคลือบเงาไม้) สารเบนซีน และฟอร์มาลดีไฮด์ 
ลิ้นมังกร ดูดซับกลิ่นได้ดีโดยเฉพาะกลิ่นก๊าซ กลิ่นเหม็น หรือกลิ่นอับ รวมทั้ง

สารระเหยจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ ายาท าความสะอาด 

ว่านหางจระเข้ ช่วยดูดซับกลิ่นของสารระเหยฟอร์มาลดีไฮด์ และเบนซีน (มีในน้ ายา
ท าความสะอาดสารหล่อลื่น และยาฆ่าแมลง 

เศรษฐีเรือนใน ช่วยก าจัดกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะสารระเหยต่างๆ เช่น เบนซีน 

ฟอร์มาลดีไฮด์ และไซลีน (มีในผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและพลาสติก) 

กล้วยไม้ สามารถดูดซับอะซีโตน และฟอร์มาลดีไฮด์ (ที่อยู่ในน้ ายาล้างเล็บ) 

 
 

ที่มา : อรวรรณ มานญูวงศ,์ 2557 : 3 

 

 3.8.4 การให้การศึกษาและจัดการโฆษณา ประชาสัมพันธ์แก่คนทุกกลุ่ม โดยเริ่มตั้งแต่การ
สอนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทั่วไป การให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและ
นักศึกษา รวมทั้งการให้การศึกษาผ่านทางสื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ 

 3.8.5 การเพ่ิมระยะห่างระหว่างแหล่งก าเนิดมลพิษกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม  เช่น การ
ก าหนดพ้ืนที่แนวกันชน (Buffer zone) เป็นแนวทางหนึ่งที่หลายประเทศในแถบยุโรปและเอเชีย
พิจารณาน ามาใช้ในการป้องกัน ลด และควบคุมผลกระทบของมลพิษจากอุตสาหกรรม โดยหลักการ
คือการจัดวางผังของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและพ้ืนที่แนวกันชนให้มีความสัมพันธ์กับความเป็นไปได้
ที่มลพิษที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนน้อยที่สุด นอกจากนี้แนวกันชนยังถูกน ามาใช้ในการควบคุม ป้องกัน การกระจายของเชื้อโรค  

เช่น การป้องกันการแพร่กระจายของโรคไวรัสของมันฝรั่ง (Viral Potato Diseases) จากไร่มันฝรั่งใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยการปลูกพืชไร่ชนิดอื่นรอบๆ ไร่มันฝรั่ง เป็นต้น 
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 3.8.6 มาตรการทางด้านกฎหมาย โดยการออกกฎหมายก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศเพ่ือ
ใช้เป็นมาตรการส าคัญในการควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยทั่วไปกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ มาตรฐานคุณภาพอากาศทั่วไปและมาตรฐานการระบายมลพิษออกจาก
แหล่งก าเนิด ในประเทศไทยได้มีการก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เพ่ือประโยชน์
ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยที่ได้ด าเนินการไปแล้วเป็นการก าหนดมาตรฐาน
สารมลพิษหลักจ านวน 7 ชนิด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สารตะกั่ว ฝุ่นละออง (ฝุ่นรวม PM10 และ PM2.5) ก๊าซโอโซน และสารมลพิษทาง
อากาศที่เป็นอันตราย หรือ Toxic Air Pollutants ซึ่งขณะนี้มีการก าหนดมาตรฐานแล้ว คือ
สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศทั่วไป จ านวน 9 ชนิด โดยเป็นสารที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิด
โรคมะเร็ง และท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาว โดยจะท าลายภูมิคุ้มกันระบบประสาท 
รวมทั้งท าให้เกิดความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์และต่อมไร้ท่อ นอกจากนี้ยังมีการก าหนดปริมาณการ
ระบายสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิด ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพ่ือใช้ในการควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศที่
ปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  

ได้แก่ มาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดเคลื่อนที่ และมาตรฐานควบคุมมลพิษทาง
อากาศจากแหล่งก าเนิดอยู่กับที่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554 : 67)  
 3.8.7 มาตรการควบคุมการเผาในที่โล่ง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของการเผามาจากไฟไหม้ป่า การ
เผาเศษวัสดุและพืชผลทางการเกษตร และการเผาขยะมูลฝอย ก่อให้เกิดสารมลพิษต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม การเผาเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตร 
เช่น ฟางข้าวและตอซังจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศขึ้นโดยเกิดสารมลพิษทางอากาศหลายชนิด 
ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซพิษอ่ืนๆ 
รวมทั้งเกิดฝุ่นละออง ซึ่งการเผาเศษพืช 1 ตัน จะท าให้เกิดฝุ่นละอองประมาณ 2 -14 กิโลกรัม ในการ
ก าจัดเศษวัสดุการเกษตร ควรใช้การไถกลบแทนการเผา ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ท าให้
ดินร่วนซุย ช่วยรักษาความเป็นกรดด่างของดิน ลดความเป็นพิษของแร่ธาตุบางตัวในดิน เพ่ิมจุลินทรีย์
และสัตว์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ท าให้ดินมีสภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย นอกจากนี้ยังสามารถน าวัสดุทางการเกษตรบางส่วนไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงในภาค อุตสาหกรรมต่างๆ ได้ ส่วนการเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน พบว่าการเผาขยะ 1 

กิโลกรัม ท าให้เกิดฝุ่นขนาดเล็กท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ 19 กรัม หรือเท่ากับ 45.7 กรัมต่อครัวเรือนต่อ
วัน (อัตราการผลิตของครัวเรือน 2-5 กิโลกรัมต่อวัน) นอกจากนี้การเผาขยะมูลฝอยที่มีพลาสติกปน
อยู่จะก่อให้เกิดสารอินทรีย์ระเหยประมาณ 14 กรัมต่อขยะมูลฝอย 1 กิโลกรัมหรือประมาณ 35 กรัม
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ต่อครัวเรือนต่อวัน โดยสารมลพิษที่ส าคัญที่พบ ได้แก่ เบนซีน ไดออกซิน ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ง (ส านัก
จัดการคุณภาพอากาศและเสียง, 2548) วิธีการในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศจากการ
เผาในที่โล่งคือ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ด้านมลพิษทางอากาศและผลกระทบจากการเผา 

ส่งเสริมการท าการเกษตรปลอดการเผา การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรปลอดการเผา จัดเก็บกิ่งไม้ 
ใบไม้ หญ้าแห้ง พร้อมกับการเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือน จัดเก็บขยะที่มีการกองทิ้งกลางแจ้งเพ่ือ
ป้องกันการถูกน ามาเผาท าลาย สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากชุมชน และติดตามบังคับใช้กฎหมาย 

ออกข้อบัญญัติควบคุมการเผา  
3.8.8 การควบคุมมลพิษจากยานพาหนะ โดยการออกกฎหมายให้มีมาตรฐานควบคุมการ

ปล่อยก๊าซที่เป็นสารมลพิษที่มีอยู่ในไอเสียของเครื่องยนต์ประเภทต่างๆ ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   
ดังนั้น ผู้ใช้รถต้องหมั่นตรวจสอบคุณภาพและคุณภาพของเครื่องยนต์อยู่เสมอเพ่ือป้องกันไม่ให้
เครื่องยนต์ปล่อยควันด าหรือสารพิษออกมา วิธีการที่ใช้ได้ผลดีในการควบคุมสารมลพิษอีกวิธีหนึ่งคือ 

การติดตั้งเครื่องเปลี่ยนไอเสียรถยนต์ หรือที่เรียกว่าคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่ง
อุปกรณ์นี้จะช่วยลดการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ท าให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ใน
บรรยากาศและบริเวณท้องถนนเริ่มลดปริมาณลง ส าหรับรถจักรยานยนต์ใหม่นั้นได้มีการปรับปรุง
มาตรฐานการระบายมลพิษจากไอเสียให้มีความเข้มงวดมากขึ้นตามล าดับ  และส่งเสริมให้มีการผลิต
และใช้รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะที่มีการระบายมลพิษต่ า รวมทั้งส่งเสริมการใช้ยานพาหนะและ
เชื้อเพลิงที่มีมลพิษต่ า โดยได้มีการพัฒนารถต้นแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ทั้ง
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถสามล้อไฟฟ้า รถโดยสารประจ าทางไฟฟ้า มีการส่งเสริมให้มีการใช้เชื้อเพลิง
จากพืชในยานพาหนะ ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล และสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติใน
ยานพาหนะ โดยก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมสัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียนในเชิงพาณิชย์ด้วย
การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวล (Biofuel) ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ เช่น ยกเลิกการ
ใช้น้ ามันเบนซิน 95 ในวันที่ 1 มกราคม 2550 และก าหนดใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์แทน แม้ว่าการเผาไหม้
น้ ามันแก๊สโซฮอล์จะท าให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลงได้  แต่จะก่อให้เกิดฟอร์มัลดีไฮด์
และอะเซตทัลดีไฮล์ซึ่งเป็นสารพิษ และเป็นสารตั้งต้นที่ท าให้เกิดก๊าซโอโซนเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการใช้น้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ต่อไป (กรมควบคุมมลพิษ, และกรุงเทพมหานคร, 2555 : 13) 

3.8.9 การควบคุมมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีการก าหนดมาตรฐานต่างๆ เช่น 

ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน  ก าหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่
ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ าของโรงงาน ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
กลั่นน้ ามันปิโตรเลียม มาตรฐานค่าความทึบแสงจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงสีข้าวที่ใช้หม้อ
ไอน้ า เป็นต้น และยังมีการน ากลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมอีกด้วย เช่น การใช้น้ ามันใช้แล้วที่ผ่าน
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กระบวนการปรับปรุงคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม เป็นต้น (กรม
ควบคุมมลพิษ, และกรุงเทพมหานคร, 2555 : 15) ซึ่งจะเป็นวิธีการในการลดการปล่อยสารมลพิษทาง
อากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ 
 ปัจจุบันพบว่าแม้จะมีการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม
มลพิษทางอากาศ แต่ก็พบว่ามีแหล่งก าเนิดมลพิษบางแห่งสร้างปัญหามลพิษทางอากาศขึ้นจนส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในพ้ืนที่ และส่งผลกระทบทางด้านลบอีกหลายด้านจนต้องมีการ
ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อศาลปกครองเพ่ือหาทางออกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังเช่น คดีรถ ข.ส.ม.ก. 
ปล่อยควันพิษ (ค าพิพากษาศาลปกครองกลางที่ 1763/2549) คดีนี้เป็นกรณีที่มูลนิธิป้องกันควันพิษ
และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ฟ้องคดีร่วมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่  ได้ยื่นฟ้ององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพและกรมควบคุมมลพิษ ในข้อหาละเลยต่อหน้าที่ มิได้ควบคุม ด าเนินการ ก ากับดูแล
การเดินรถโดยสารประจ าทางในสังกัดและท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปในสภาพปลอดภัยไร้มลพิษและควันด า 
โดยมีการปล่อยให้รถประจ าทางและรถร่วมบริการพ่นควันพิษเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน โดยศาลปกครองกลางได้พิเคราะห์ว่า องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลสภาพรถที่จะน ามาวิ่ งให้บริการ
ประชาชน รถต้องมีสภาพที่มั่นคงแข็งแรง และต้องไม่อยู่ในสภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน แต่ปรากฏว่ารถโดยสารและรถร่วมบริการมีการปล่อยควันด าที่ก่อให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศอย่างชัดเจน จึงถือได้ว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายจริง ส่วนกรมควบคุมมลพิษนั้น เมื่อสืบข้อเท็จจริงพบว่า ทางกรมควบคุมมลพิษได้รับการ
ร้องเรียนจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้วได้มีการแจ้งให้นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และผู้บังคับ
การต ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีดูแลเหตุเดือดร้อนร าคาญดังกล่าว จึงแสดงให้เห็นว่ากรมควบคุมมลพิษ
มิได้ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด (ส านักงานศาลปกครอง, 2553 : 61 – 62) 

ดังนั้นมาตรการทางกฎหมายจึงถือเป็นมาตรการส าคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขและควบคุมคุณภาพ
อากาศ 

 

3.9 ปัญหามลพิษทางอากาศระดับโลก 

ปัญหามลพิษทางอากาศระดับโลก หมายถึง ปัญหาที่เกิดจากการที่สารมลพิษบางชนิด
เดินทางหรือเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน (Transboundary pollutants) หรือหมายถึงปัญหาที่เกิดจาก
การสะสมสารมลพิษจนเกิดปัญหากระจายไปยังดินแดนต่างๆ ที่มิใช่แหล่งก าเนิดสารมลพิษ เช่น 

ปัญหาฝนกรด ปัญหาโลกร้อนอันเนื่องมาจากผลของปรากฏการณ์เรือนกระจก และปัญหาการลดลง
ของโอโซน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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3.9.1 ฝนกรด (Acid rain) 

        “ฝนกรด” คือ น้ าฝนที่มีความเป็นกรดโดยมีค่าพีเอช (pH) ต่ ากว่า 5.6 ซึ่งเกิดจาก
น้ าฝนได้ชะล้างสารมลพิษจ าพวกก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
โดยเฉพาะไนตริกออกไซด์ (NO) ที่มีอยู่ในบรรยากาศให้ตกลงมายังพ้ืนโลก ท าให้น้ าฝนมีสถานะเป็น
กรดมากกว่าน้ าฝนปกติ โดยซัลเฟอร์ไดออกไซด์เมื่อรวมตัวกับน้ าฝนจะกลายเป็นกรดซัลฟูริก (H2SO4) 

ส่วนออกไซด์ของไนโตรเจนเมื่อรวมตัวกับน้ าฝนจะกลายเป็นกรดไนตริก (HNO3) การเกิดฝนกรด
แสดงดังภาพที่ 3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.10 การเกิดฝนกรด 

ที่มา : https://prezi.com/y7qdpmzcgnhu/acid-rain/, 2558 

 

โดยทั่วไปแล้วฝนกรดจะไม่เกิดใกล้กับแหล่งที่เป็นตัวการปล่อยก๊าซมลพิษ แต่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ที่อยู่ไกลออกไปทางใต้ลม เช่น ในอเมริกาแหล่งที่ปล่อยก๊าซอยู่บริเวณรัฐโอไฮโอเคนตั๊กกี้ แต่
ไปเกิดฝนกรดในประเทศแคนาดาซึ่งอยู่เหนือขึ้นไป หรือแหล่งก าเนิดฝนกรดอยู่ที่รัฐหนึ่งแต่ไปเกิดฝน
กรดอีกรัฐหนึ่งของอเมริกา ส่วนในยุโรปแหล่งปล่อยก๊าซคือประเทศทางยุโรปตะวันตก แต่ประเทศที่
ได้รับผลกระทบกลับเป็นประเทศในยุโรปเหนือบริเวณสแกนดิเนเวีย ส่วนฝนกรดที่เกิดขึ้นในไทยอาจ
มาจากแหล่งก าเนิดที่อยู่ในประเทศอ่ืนโดยรอบได้ โดยเฉพาะจากประเทศจีนตอนใต้ที่มีการใช้ถ่านหิน
ลิกไนต์ซึ่งมีก ามะถันเจือปนอยู่สูงเป็นเชื้อเพลงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก (วัชรี                
ชาติกิตติคุณวงศ์, 2542 : 202) 
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ฝนกรดเป็นปัญหาส าคัญท่ัวโลก มีรายงานการเกิดฝนกรดอย่างรุนแรงในสแกนดิเนเวีย 
แคนาดา และภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่าง
มาก มีการพบว่าฝนกรดมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในน้ า ในทะเลสาบกว่า 90 แห่งในเทือกเขา         
อดิรอนแดกส์  (Adirondack) ของรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ไม่มีปลาอีกต่อไปเพราะความเป็นกรดที่
เพ่ิมข้ึนของน้ าในทะเลสาบส่งผลท าให้ปลาไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ผลกระทบจากฝนกรดที่คล้ายๆ 
กันนี้เริ่มเกิดขึ้นในพ้ืนที่อ่ืนในสหรัฐอเมริกา เช่น ในภาคเหนือของรัฐมินนิโซตา (Minnesota)  และ
วิสคอนซิน (Wisconsin) (Wang, L.K., Pereira, N.C., & Hung, Y.T., 2005 : 38) 

1) สาเหตุของการเกิดฝนกรด 

            สาเหตุการเกิดฝนกรดมีท้ังเกิดจากธรรมชาติและกิจกรรมที่มนุษย์ท าขึ้น ดังนี้ 
            1.1) สาเหตุจากธรรมชาติ เกิดจากฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า จะก่อให้เกิด

ออกไซด์ของไนโตรเจนท าให้มีอนุมูลของไนเตรตในธรรมชาติ  นอกจากนี้กระบวนการสลายตัวของ
สิ่งมีชีวิตตามวัฏจักรของไนโตรเจน (Nitrogen cycle) ก็มีส่วนท าให้เกิดอนุมูลของไนเตรตได้เช่นกัน 

เมื่อซากสิ่งมีชีวิตเน่าเปื่อยโดยจุลินทรีย์ย่อยสลายจะท าให้เกิดก๊าซแอมโมเนีย จากนั้นก๊าซแอมโมเนีย
จะถูกออกซิไดซ์เป็นไนตริกออกไซด์ ไนตริกออกไซด์เมื่อรวมตัวกับฝนก็กลายเป็นกรดไนตริก ส าหรับ
แหล่งปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในธรรมชาติเกิดจากกระบวนการทางชีววิทยาเปลี่ยนก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของออกซิเจนหรือโอโซนในบรรยากาศที่มีฝุ่นละอองเป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยา ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ยังมาจากกระบวนการทางชีววิทยาทั้งในดิน ทะเล และแหล่ง
ระเบิดของภูเขาไฟ  

      1.2) สาเหตุจากมนุษย์ มนุษย์สร้างมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดต่างๆ เช่น 

ยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรมจะปล่อยสารพิษที่มีองค์ประกอบของก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจนสู่อากาศ โดยเฉพาะการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงจะก่อให้เกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนขึ้น 
เช่น การใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจะปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนมากที่สุด แหล่งปล่อยก๊าชชนิดนี้
ได้แก่ โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ ามัน โรงงานถลุงโลหะ ยานพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต์ เรือ 

เครื่องบิน ส่วนแหล่งปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นั้น แหล่งปล่อยสาร
มลพิษที่เคลื่อนที่ได้มาจากที่เดียวกับก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ทั้งรถยนต์ รถบรรทุก เรือยนต์ โดย
น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่มีองค์ประกอบของก ามะถันอยู่ แหล่งปล่อยสารมลพิษอยู่กับที่เกิดจากเผา
ไหม้เชื้อเพลิงที่มีก ามะถันเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ ถ่านหิน น้ ามันเตา น้ ามันดีเซล จากอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงของหม้อน้ า อุตสาหกรรม โรงงานผลิตกรดซัลฟิวริก 
โรงกลั่นน้ ามัน โรงงานถลุงแร่ตะกั่ว การปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน
ปริมาณที่สูงเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนทั่วโลก มีรายงานว่ามีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สู่บรรยากาศที่
สหรัฐอเมริกาประมาณ 32 ล้านตัน ในปี 1973 ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมาก ส่งผลให้ต้องมีการควบคุมการ
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ปล่อยก๊าซนี้อย่างจริงจัง การปล่อยก๊าซนี้สู่บรรยากาศจึงมีแนวโน้มลดลง และคาดหมายว่าจะลดลงได้
ถึง 15 ล้านตัน ในปี 2010 (Marquita, K.H., 2004 : 149) 

2) ผลกระทบจากฝนกรด 

ความเสียหายอันเกิดมาจากฝนกรดได้แพร่ขยายไปทั่วโลก ฝนกรดจะละลายปุ๋ยใน
ดินท าให้พืชเติบโตช้า เมื่อไหลลงแหล่งน้ าก็จะท าให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไม่ได้ หรือแม้แต่ในเมืองเองฝน
กรดก็ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้ ผลกระทบจากฝนกรดสรุปไดด้ังนี้ 

       2.1) ผลกระทบที่มีต่อดิน ฝนกรดจะท าการละลายและพัดพาปุ๋ยและสารอาหารที่
จ าเป็นในการเจริญเติบโตของต้นไม้ไป นอกจากนี้แล้วอาจจะยังละลายสารพิษอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในดิน เช่น 

อะลูมิเนียมและปรอท แล้วพัดพาสารเหล่านี้ลงไปในแหล่งน้ าก่อให้เกิดอันตรายกับระบบนิเวศในน้ า
อีกด้วย 

          2.2) ผลกระทบต่อแหล่งน้ า เมื่อฝนกรดตกลงมาสู่แหล่งน้ าต่างๆ ฝนกรดจะท าให้
ค่า pH ในแหล่งน้ าลดต่ าลง ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ านั้น รวมไปถึงความสามารถในการ
ละลายออกซิเจนในน้ าที่ลดน้อยลง เมื่อน้ าไม่สามารถละลายออกซิเจนไว้ได้ สิ่งมีชีวิตใต้น้ าก็ไม่
สามารถหายใจได้ตามปกติจึงต้องตายไป ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับระบบนิเวศ โดยสิ่งมีชีวิต
ทั่วไปจะเริ่มตายเมื่อค่า pH เริ่มลดลงต่ ากว่า 6.0 เมื่อใดก็ตามที่ค่า pH ของน้ าลดลงต่ ากว่า 4.5 

สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ านั้นไม่สามารถอยู่ได้  
       2.3) ผลกระทบที่มีต่อต้นไม้ นอกจากต้นไม้จะได้รับผลกระทบจากการที่

สารอาหารในดินถูกชะล้างไปแล้ว ฝนกรดเหล่านี้ยังเป็นอันตรายต่อใบของพืชอีกด้วย โดยฝนกรดมี
ฤทธิ์กัดกร่อนเป็นอันตรายต่อพืช จะไปกัดกร่อนใบของพืชท าให้เกิดรูโหว่ อีกทั้งยังท าลายคลอโรฟิลล์
จนท าให้พืชขาดความสามารถในการผลิตอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสง และฝนกรดยังท าให้พืช
ไม่เจริญเติบโตอีกด้วย 

        2.4) ผลกระทบที่มีต่อสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ กรดซัลฟูริกและกรดไนตริกใน 
ฝนกรดจะไปกัดกร่อนวัสดุก่อสร้างให้เสียหาย โดยกัดกร่อนท าลายโลหะท าให้เป็นสนิมเร็วขึ้น รวมทั้ง
ยังกัดกร่อนท าลายสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ที่ท ามาจากหินปูน หินอ่อน หินชนวน ปูนซีเมนต์ เป็นต้น 
ฝนกรดท าลายรูปปั้นและโบราณสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์หลายแห่ง เช่น ความ
เสียหายจากฝนกรดที่ปราสาทลินคอล์นในอังกฤษ ทัชมาฮาลในอินเดีย และวิหารพาร์เธนอนในกรีซ 

เป็นต้น (Wang, L.K., Pereira, N.C., & Hung, Y.T., 2005 : 38) ดังแสดงในภาพที่ 3.11  
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ภาพที่ 3.11  ผลกระทบจากฝนกรดต่อวิหารพาร์เธนอน 

ที่มา : http://www.vcharkarn. com/varticle/42614, 2556 

 

   2.5) ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ แหล่งน้ าที่เป็นกรดไม่ก่อให้เกิดปัญหากับ
มนุษย์เท่าไรนัก แต่สารพิษที่ละลายมาจากดินลงสู่แหล่งน้ านั้นส่งผลกระทบต่อมนุษย์มากกว่า ดังเช่น 

ในสวีเดนมีทะเลสาบมากกว่าหนึ่งหมื่นแห่งที่ได้รับผลกระทบจากฝนกรดท าให้มีสารปรอทละลายอยู่
เป็นจ านวนมาก ประชาชนบริเวณแถบนั้นได้รับการเตือนโดยทางการไม่ให้รับประทานปลาที่จับมา
จากแหล่งน้าเหล่านั้น ส าหรับในอากาศกรดเหล่านี้อาจรวมตัวกับสารเคมีอ่ืนๆ ก่อให้เกิดหมอกควันที่
เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและทาให้หายใจได้ล าบาก โดยเฉพาะกับคนที่มีโรคหอบหืดหรือ
โรคทางเดินหายใจอ่ืนๆ อยู่แล้ว อาการอาจก าเริบจนถึงแก่ชีวิตได้ 
   3) การแก้ไขและป้องกันปัญหาฝนกรด  

              การแก้ไขและป้องกันปัญหาฝนกรดท าได้โดยลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
และออกไซด์ของไนโตรเจนที่จะเข้าสู่บรรยากาศจากโรงงานไฟฟ้า  ยานพาหนะ และโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป วิธีที่ง่ายที่สุดคือการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยการประหยัดพลังงาน  การใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ การใช้ระบบขนส่งมวลชน อีกทางเลือกหนึ่งคือการคัดเลือกเชื้อเพลิงที่
จะน ามาใช้ เชื้อเพลิงที่น่าสนใจในการป้องกันปัญหาฝนกรดมากที่สุดคือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากก๊าซ
ธรรมชาติปลอดจากซัลเฟอร์และมีไนโตรเจนอยู่เพียงเล็กน้อย แต่ก๊าซธรรมชาติมีราคาค่อนข้างแพง มี
ปริมาณน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอ่ืนๆ จึงเป็นปัญหาส าหรับประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจในการ
เลือกใช้เชื้อเพลิงที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ (วัชรี ชาติกิตติคุณวงศ์, 2542 : 203) โรงงานไฟฟ้า
สามารถลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้โดยใช้ถ่านหินที่มีปริมาณก ามะถันต่ าในการเผาไหม้ 
และใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับหลังจากการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จาก
กระบวนการเผาไหม้ ส่วนออกไซด์ของไนโตรเจนส่วนใหญ่มาจากยวดยานพาหนะ หากมีการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพของน้ ามันเชื้อเพลิงและลดการใช้ยานพาหนะลงก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันปัญหา
ฝนกรด (Marquita, K.H, 2004 : 150) 

  

 3.9.2 การลดลงของโอโซน (Ozone depletion) 

         การลดลงของโอโซน คือ ปรากฏการณ์การลดลงของชั้นโอโซนบนชั้นบรรยากาศ
ระดับชั้นสตราโตสเฟียร์ โดยมีผลการศึกษาการลดลงของชั้นโอโซนตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 มีอัตราการ
ลดลงในระดับร้อยละ 4 ต่อทศวรรษ (10 ปี) โดยในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะพบว่ามีการลดลงของชั้นโอโซน
มากในบริเวณขั้วโลกเหนือ ลักษณะการเกิดการลงของชั้นโอโซน เรียกว่า  “หลุมโอโซน (Ozone 

hole)” การเกิดหลุมโอโซนจะมีความแตกต่างไปแต่ละพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่แถบขั้วโลกพบว่ามีการถูก
ท าลายของชั้นโอโซนมากที่สุด การลดลงของโอโซนแสดงดังภาพที่ 3.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.12 การลดลงของโอโซน 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556 

 

ปริมาณโอโซนในบรรยากาศมีปริมาณเพียงส่วนน้อยเท่านั้น  แต่เป็นส่วนส าคัญใน
บรรยากาศ โดยปกติพบมากใน 2 บริเวณคือ ร้อยละ 90 พบในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ ความสูง
นับจากพ้ืนผิวโลกประมาณ 12-50 กิโลเมตร พบโอโซนหนาแน่นที่ความสูงประมาณ 15 - 35 

กิโลเมตร เรียกว่า “ชั้นโอโซน หรือชั้นบรรยากาศโอโซน” ส่วนที่เหลือร้อยละ 10 พบที่บริเวณ
บรรยากาศชั้นล่างลงมาคือบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ ซึ่งสูงนับจากพ้ืนผิวโลกประมาณ 9-12 

กิโลเมตร  
ชั้นโอโซนในชั้นบรรยากาศระดับชั้นสตราโตสเฟียร์ท าหน้าที่คล้ายร่มกันแดดขนาด

ยักษ์ป้องกันและกรองไม่ให้พืชและสัตว์ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ที่เป็นอันตราย โดยรังสีนี้แบ่ง
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ความยาวคลื่นออกเป็น 3 ความยาวคลื่นคือรังสี UV-A, UV-B และ UV-C  ซึ่งรังสี UV-A มีความยาว
คลื่น 320 นาโนเมตรขึ้นไป สามารถผ่านชั้นโอโซนลงมาสู่ผิวโลกได้เกือบทั้งหมดไม่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต ทั้งยังมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในการช่วยสร้างวิตามินดีอีกด้วย 

ความยาวคลื่นของรังสี UV-C อยู่ในช่วง 200 - 280 นาโนเมตร มีความยาวคลื่นสั้น
และอันตรายที่สุด แต่โอโซนสามารถดูดซับรังสีนี้ไว้จนหมดสิ้นไม่ให้ตกสู่ผิวโลกแม้แต่น้อย นอกจากนั้น
ยังสามารถดูดซับรังสี UV-B ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 280 - 320 นาโนเมตร ซึ่งมีความยาวคลื่นยาว
กว่ารังสี UV-C และอันตรายน้อยกว่า แต่ปริมาณรังสีที่ตกสู่ผิวโลกนี้ก็ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์
เป็นสาเหตุที่ท าให้ผิวไหม้เกรียม เป็นต้อกระจก ผิวหนังแก่ก่อนวัย มะเร็งผิวหนัง และชะลอการ
เจริญเติบโตของพืชโดยท าความเสียหายต่อโครงสร้างทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์บางชนิดอีกด้วย 

   1) สาเหตุการลดลงของโอโซน 

           สถานการณ์โอโซนในปัจจุบัน โอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์มีปริมาณลดลง 
ท าให้ชั้นโอโซนบางลง เนื่องจากถูกท าลายโดยสารเคมีท่ีสังเคราะห์ข้ึน 2 กลุ่ม ดังนี้ 

      1.1) สารประกอบประเภทคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbons : 

CFCs) ประกอบด้วย คลอรีน (Cl) ฟลูออรีน(F) และคาร์บอน (C) คลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรืออีกชื่อ
หนึ่ง “ฟรีออน” (Freon) เป็นตัวการส าคัญในการท าลายโอโซน ไม่สลายตัวง่ายๆ เช่น CFC-11 กว่า
จะสลายตัวต้องใช้เวลาถึง 75 ปี หรือ CFC-12 จะสลายตัวต้องใช้เวลาถึง 110 ปี เป็นก๊าซที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมเครื่องท าความเย็น เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ สารขับเคลื่อนในกระป๋องสเปรย์ การ
เป่าโฟม เป็นต้น 

1.2) สารประกอบประเภทฮาลอน (Halon) ประกอบด้วยคาร์บอน (C) โบรมีน  
(Br) ฟลูออรีน (F) และคลอรีน (Cl) มักใช้เป็นสารในถังดับเพลิง 

 2) ผลกระทบจากการลดลงของก๊าซโอโซน 

            เมื่อโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ลดลงจะท าให้รังสี UV-B ที่ส่องมาถึงโลก
ได้มากขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

      2.1) ผลกระทบต่อมนุษย์คือ มนุษย์ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตมากขึ้น ส่งผลท าให้
เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง ผิวหนังไหม้ ตาพร่า เป็นต้อกระจก ผิวหน้าเหี่ยวย่นก่อนวัย 

      2.2) ผลกระทบที่มีต่อพืช ส าหรับพืชชนิดที่ไวต่อรังสีอัลตราไวโอเลต เช่น ฝ้าย 
พืชตระกูลถั่ว และผักโดยเฉพาะกะหล่ าปลี จะมีการเจริญเติบโตช้าลง และบางส่วนของเกสรไม่
สามารถผสมได้ รังสีอัลตราไวโอเลตมีผลกระทบต่อความสามารถของพืชที่จะจับพลังงานแสงในช่วง
กระบวนการสังเคราะห์แสง ท าให้พืชมีการเจริญเติบโตและสร้างอาหารได้น้อยลง (Bharucha, E., 
2004 : 120) ถ้าโอโซนยังถูกท าลายลงไปก็จะท าให้ผลผลิตการเกษตรและป่าไม้ของเราลดลงอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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            2.3) ผลกระทบต่อสัตว์ รังสีอัลตราไวโอเลตสามารถทะลุลงไปในน้ าและท าลาย
พืชน้ าประเภทสาหร่ายเซลล์เดียว ซึ่งเป็นจุดก าเนิดห่วงโซ่อาหารในทะเล ถ้าหากมีรังสีนี้เพิ่มขึ้นก็ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลทั้งระบบ จะท าให้ปริมาณสัตว์น้ าลดลง  
            2.4) การท าลายโอโซนเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุมากมายหลายชนิด 
จะท าให้วัสดุเสื่อมสภาพเร็วขึ้น พลาสติกที่ใช้นอกอาคารจะมีอายุการใช้งานสั้นลง  

          2.5) รังสีอัลตราไวโอเลตสามารถท าปฏิกิริยาเคมีต่างๆ เช่น เกิดปฏิกิริยากับ    
ไอเสียรถยนต์และอากาศเสียจากอุตสาหกรรม ซึ่งอาจก่อให้เกิดก๊าซโอโซนขึ้นในระดับใกล้พ้ืนโลก แต่
โอโซนใกล้ พ้ืนโลกนี้ ไม่ได้มีประโยชน์แต่อย่างใดเพราะเป็นก๊าซพิษต่อมนุษย์และพืช (ชัชพล          
ทรงสุนทรวงศ,์ 2546 : 232) 

2.6) มีผลกระทบต่อภูมิอากาศได้หลายอย่าง เช่น ความร้อนอาจจะท าให้น้ าแข็ง
ในบริเวณขั้วโลกใต้ละลายมากขึ้น ความร้อนจะท าให้น้ าในมหาสมุทรขยายตัว ท าให้เกิดความ
แปรปรวนทางน้ า 
  3) การใช้สารทดแทนและเป็นมิตรกับโอโซน  

             ทุกคนสามารถช่วยกันรักษาโอโซนได้โดยการลดการใช้สาร CFCs และหันมาใช้สาร
ทดแทนเป็นส่วนประกอบในการผลิต ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 3.1) ผลิตภัณฑ์ผลิตโฟม ปัจจุบันตลาดโฟมทุกประเภทมีการแข่งขันกันผลิตสินค้าที่
ไม่ใช้สาร CFCs ในการผลิตโฟมมีการน าสารมาทดแทนซึ่งมีศักยภาพการท าลายโอโซนเป็นศูนย์ หรือ
กล่าวได้ว่าไม่ท าลายโอโซนเลย สารที่น ามาทดแทน ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอนต่างๆ     

3.2) ละอองสเปรย์ สารที่น ามาทดแทน ได้แก่ สารไฮโดรคาร์บอนต่างๆ เช่น      
โพรเพน บิวเทน ไอโซบิวเทน ไดเมธิลอีเทอร์ HCFC และ HFCs เป็นต้น 

3.3) การท าลายเชื้อโรค เดิมใช้สาร CFC-12 เป็นสารฆ่าเชื้อ ปัจจุบันใช้สาร
ทดแทน ได้แก่ เอธิลีนออกไซด์ 100% ส่วนผสมของเอธิลีนออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ การ       
สเตอริไรซ์ และการใช้ฟอร์มัลดีไฮด์ รวมไปถึง HCFCs ต่างๆ  

        3.4) เครื่องดับเพลิง สารฮาลอนเป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีโบรมีนและบางครั้งอาจมี
คลอรีนผสมอยู่ ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดนี้จะท าลายโอโซน มีการใช้สารทดแทน เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ 
หรือผงแป้ง  

3.5) ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ มีการใช้สารทดแทนสาร CFCs เช่น ในตู้เย็นใช้
สาร HFC-134a, สารไฮโดรคาร์บอนต่างๆ และแอมโมเนีย ในเครื่องปรับอากาศใช้สารทดแทน CFCs 

ได้แก่ HFC-134a, HFC blends เป็นต้น 
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 3.9.3 ภาวะโลกร้อน (Global warming)  
         ภาวะโลกร้อน หรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate change) คือ การที่

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมข้ึนจากผลของปรากฏการณ์เรือนกระจก  

           ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) คือปรากฏการณ์ที่เกิดจากการ
สะสมตัวของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ ที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเอง 
(คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต, 2551 : 232) 

            ปรากฏการณ์เรือนกระจก เป็นปรากฏการณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพที่เกิดขึ้น
ภายในเรือนกระจกที่ใช้ส าหรับปลูกพืชในประเทศเขตหนาว โดยแสงแดดสามารถส่องผ่านให้ความ
อบอุ่นภายในเรือนกระจกได้ แต่กระจกสามารถสะท้อนไม่ให้ความร้อนออกไปจากเรือนกระจกได้ จึง
สามารถคงอุณหภูมิภายในเรือนกระจกไม่ให้หนาวเย็นเหมือนภายนอก ท าให้สามารถปลูกพืชในฤดู
หนาวได้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554 : 27) 

    ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2546 : 234) ให้ความหมายของปรากฏการณ์เรือนกระจกว่า 
คือ สภาพที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซต่างๆ ในบรรยากาศผิวโลกมีปริมาณเกินภาวะสมดุล ท า
ให้เกิดปรากฏการณ์คล้ายกระจกหลังคาที่หุ้มเรือนกระจก และท าให้อุณหภูมิระหว่างผิวโลกกับก๊าซ
ดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและดินฟ้าอากาศของโลก  

    ดังนั้น “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสะสมตัวของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอ่ืนๆ ในชั้นบรรยากาศ ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและดินฟ้าอากาศของโลกและเกิดภาวะโลกร้อน  

         ในภาวะปกติชั้นบรรยากาศของโลกจะประกอบด้วย โอโซน ไอน้ า และก๊าซชนิดต่างๆ 
ซึ่งท าหน้าที่กรองรังสีคลื่นสั้นบางชนิดให้ผ่านมาตกกระทบพ้ืนผิวโลก รังสีคลื่นสั้นที่ตกกระทบ
พ้ืนผิวโลกนี้ จะสะท้อนกลับออกนอกชั้นบรรยากาศไปส่วนหนึ่ง ที่เหลือพ้ืนผิวโลกที่ประกอบด้วยพ้ืน
น้ า พ้ืนดิน และสิ่งมีชีวิตจะดูดกลืนไว้ หลังจากนั้นก็จะคายพลังงานออกมาในรูปรังสีคลื่นยาวช่วง
อินฟราเรดแผ่กระจายขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ และแผ่กระจายออกนอกชั้นบรรยากาศไปส่วนหนึ่ง อีกส่วน
หนึ่งนั้นชั้นบรรยากาศก็จะดูดกลืนไว้ และคายพลังงานความร้อนออกมาดังภาพที่ 3.13 ผลที่เกิดขึ้น
คือท าให้โลกสามารถรักษาสภาพสมดุลทางอุณหภูมิไว้ได้ จึงมีวัฎจักรน้ า อากาศ และฤดูกาลต่างๆ 
ด าเนินไปอย่างสมดุลเอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิตพืชและสัตว์  

  

 

 

 

 

http://www.baanjomyut.com/library/global_warming/greenhouse_effect.html
http://www.baanjomyut.com/library/global_warming/greenhouse_effect.html
http://www.baanjomyut.com/library/global_warming/greenhouse_effect.html
http://www.baanjomyut.com/library/global_warming/greenhouse_effect.html
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ภาพที่ 3.13 ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

ที่มา : http://sunflowercosmos.org, 2556 

  

 แต่ในปัจจุบันชั้นบรรยากาศของโลกมีปริมาณก๊าซบางชนิดมากเกินสมดุลของ
ธรรมชาติอันเป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซ            
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) เป็นต้น ก๊าซเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษ 
คือสามารถดูดกลืนและคายรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดได้ดีมาก  ดังนั้นเมื่อพ้ืนผิวโลกคายรังสี
อินฟราเรดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ก๊าซเหล่านี้จะดูดกลืนรังสีอินฟราเรดเอาไว้  ต่อจากนั้นมันก็จะคาย
ความร้อนสะสมอยู่บริเวณพ้ืนผิวโลกและชั้นบรรยากาศเพ่ิมมากขึ้น พ้ืนผิวโลกจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้น เรา
เรียกก๊าซที่ท าให้เกิดภาวะแบบนี้ว่า "ก๊าซเรือนกระจก" 

   ก๊าซเรือนกระจกเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน หรือรังสี   
อินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจ าเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่  ซึ่งหาก
บรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ จะท าให้อุณหภูมิตอนกลางวันร้อนจัด และใน
ตอนกลางคืนนั้นหนาวจัด แต่เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวันแล้ว
ค่อยๆ แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ท าให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน  

                   โลกของเราตามปกติมีกลไกควบคุมภูมิอากาศโดยธรรมชาติอยู่แล้ว กระจกตาม
ธรรมชาติของโลก คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ าซึ่งจะคอยควบคุมให้อุณหภูมิของโลกโดย
เฉลี่ยมีค่าประมาณ 15 องศาเซลเซียส และถ้าหากในบรรยากาศไม่มีกระจกตามธรรมชาติอุณหภูมิ
ของโลกจะลดลงเหลือเพียง -20 องศาเซลเซียสมนุษย์และพืชก็จะล้มตายและโลกก็จะเข้าสู่ยุคน้ าแข็ง
อีกครั้งหนึ่ง 
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                   ภาวะเรือนกระจกที่มากเกินขนาดอันเนื่องมาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจก  ถูก
ปลดปล่อยออกมามากตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ท าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ศตวรรษที่ 19 และสืบเนื่องถึงปัจจุบัน คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ได้พยากรณ์อุณหภูมิของผิว
โลกในอีก 100 ปีถัดไป (ค.ศ. 2000 – 2100) คาดการณ์ว่าอุณหภูมิของผิวโลกมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องและอาจมากถึง 2 – 6 องศาเซลเซียส ในปี ค.ศ. 2100 (ลินน์ เชอรี และแกรี บราซ, 
2555 : 131)  

1) ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases : GHGs) 

               ก๊าซเรือนกระจกมีทั้งก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ ก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน มีเทน สารซีเอฟซี    
ไอน้ า และไนตรัสออกไซด์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

         1.1) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide : CO2) 

               แหล่งก าเนิดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้แก่ การเผาไหม้ในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งการเผาไหม้เชื้อเพลิง เผาไหม้จากโรงงานอุตสาหกรรม จากการคมนาคม การเผาป่า และการตัดไม้
ท าลายป่าเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือการเกษตรกรรม ต้นไม้และป่าไม้มีคุณสมบัติที่ดีคือ สามารถดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ก่อนที่จะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้นเมื่อพ้ืนที่ป่าลดน้อยลงปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จึงขึ้นไปสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศได้มากขึ้น จากผลการศึกษาปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์โดย IPCC ประมาณตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 เป็นต้นมา ระบุว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ท าให้เกิดพลังงานความร้อนสะสมในบรรยากาศของโลกมากที่สุดในบรรดาก๊าซ
เรื อนกระจกชนิด อ่ืนๆ ทั้ งยั งมี แนวโน้ม เ พ่ิมมากขึ้นกว่ าก๊ าซชนิด อ่ืนๆ ด้ วย  การที่ ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นไปสะสมอยู่ในบรรยากาศมากขึ้น จะท าให้พลังงานความร้อนสะสมบนผิว
โลกและในบรรยากาศเพ่ิมข้ึนประมาณ 1.56 วัตต์/ตารางเมตร  

      1.2) ก๊าซมีเทน (Methene : CH4) 

                 แหล่งก าเนิดของก๊าซมีเทนมาจากแหล่งนาข้าว จากการย่อยสลายซาก
สิ่งมีชีวิต จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ  การเพ่ิมขึ้นของก๊าซ
มีเทนส่งผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจกมากเป็นอันดับ 2 รองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พลังงาน
รวมที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 0.47 วัตต์/ตารางเมตร แม้ว่ามีก๊าซมีเทนอยู่ในอากาศเพียง 1.7 ppm แต่ก๊าซ
มีเทนมีคุณสมบัติของก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  กล่าวคือด้วยปริมาตรที่เท่ากัน
ก๊าซมีเทนสามารถดูดกลืนรังสีอินฟราเรดได้ดีกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  มีรายงานการศึกษาของ 
IPCC ว่าพ้ืนที่การเกษตรประเภทนาข้าวในประเทศแถบเอเชียและออสเตรเลีย มีการปลดปล่อยก๊าซ
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มีเทนสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่มากและมีปริมาณแตกต่างกันในแต่ละบริเวณ ขึ้นกับชนิดและ
คุณภาพของดินในแต่ละพ้ืนที่  

   1.3) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitrusoxide : N2O) 

             ปกติก๊าซชนิดนี้ในธรรมชาติเกิดจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตโดยแบคทีเรีย  
แต่ที่มีเพ่ิมสูงขึ้นในปัจจุบันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิต เช่น           
อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกบางชนิด เป็นต้น ก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่
เพ่ิมข้ึนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพ่ิมพลังงานความร้อนสะสมบนพ้ืนผิวโลกประมาณ 0.14 วัตต์ต่อ
ตารางเมตร  
     1.4) สารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbons : CFCs) 

                   CFCs ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มนุษย์สร้างขึ้น เกิดจากหลายกรณี 
เช่น การปล่อยควันพิษของโรงงาน พบสารนี้ได้ในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และใช้เป็นสารขับเคลื่อน
ในกระป๋องสเปรย์ต่างๆ สาร CFCs มีความสามารถในการท าลายโอโซนในบรรยากาศชั้น             
สตราโตสเฟียร์ ปัจจุบันแม้ว่าจะมีการใช้ก๊าซประเภทนี้ให้น้อยลงร้อยละ40 เมื่อเทียบกับ 10 กว่าปี
ก่อน แต่ปริมาณสาร CFCs ที่ยังคงสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศยังเป็นต้นเหตุที่ท าให้มีพลังงานความ
ร้อนสะสมบนพ้ืนผิวโลกประมาณ 0.28 วัตต์ต่อตารางเมตร  

   1.5) โอโซน (Ozone : O3) 

             เป็นก๊าซที่ประกอบด้วยธาตุออกซิเจนจ านวน 3 โมเลกุล มีอยู่เพียงร้อยละ 
0.0008 ในบรรยากาศ โอโซนไม่ใช่ก๊าซที่มีเสถียรภาพสูง มีอายุอยู่ในอากาศได้เพียง 20 - 30 สัปดาห์ 
แล้วสลายตัว ก๊าซโอโซนมี 2 บทบาทขึ้นอยู่ว่าอยู่ที่ใดในชั้นบรรยากาศ ดังนี้ 
              1.5.1) โอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ (Stratosphere ozone) 

                         โอโซนในชั้นนี้เป็นเกราะป้องกันรังสีอลัตราไวโอเล็ตที่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตบนโลก ในธรรมชาติโอโซนที่เกิดขึ้นบนพ้ืนผิวมีเพียงร้อยละ 10 โอโซนส่วนใหญ่ในชั้น       
สตราโตสเฟียร์รวมตัวเป็นชั้นบางๆ ที่ระยะสูงประมาณ 20 - 30 กิโลเมตร ท าหน้าที่กรองรังสีอัลตรา-

ไวโอเล็ตจากดวงอาทิตย์ออกไปร้อยละ 99 ก่อนถึงพ้ืนโลก หากร่างกายมนุษย์ได้รับรังสีนี้มากเกินไป 
จะท าให้เกิดมะเร็งผิวหนัง ส่วนจุลินทรีย์ขนาดเล็กอย่างเช่นแบคทีเรียก็จะถูกฆ่าตาย 

           1.5.2) โอโซนในชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere ozone) 

                      เป็นก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและมีคุณสมบัติเป็นก๊าซเรือน
กระจก โดยดูดกลืนรังสีอินฟราเรดท าให้เกิดพลังงานความร้อนสะสมบนพ้ืนผิวโลกประมาณ 2.85 

วัตต์ต่อตารางเมตร โอโซนในชั้นนี้เกิดจากการเผาไหม้มวลชีวภาพและการสันดาปของเครื่องยนต์ ส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นจากการจราจรติดขัด เครื่องยนต์ เครื่องจักร และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปะปนอยู่ใน
หมอกควัน โอโซนในชั้นบรรยากาศนี้เป็นก๊าซสีฟ้าอ่อน กลิ่นฉุน มีพิษต่อสิ่งมีชีวิต ก่อให้เกิดการระคาย
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เคืองต่อระบบทางเดินหายใจ แสบตา ท าลายคลอโรฟิลล์ท าให้ใบพืชมีสีเหลืองซีดและไม่สามารถ
สังเคราะห์แสงได้  

   1.6) ไอน้ า (H2O(g)) 

         ไอน้ ามีอยู่ในอากาศประมาณร้อยละ 0 – 4 ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ และอุณหภูมิ ในบริเวณเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรและชายทะเลจะมีไอน้ าอยู่มาก ส่วนใน
เขตหนาวแถบขั้วโลก อุณหภูมิต่ าจะมีไอน้ าในบรรยากาศเพียงเล็กน้อย ไอน้ าเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักร
น้ าในธรรมชาติ น้ าสามารถเปลี่ยนสถานะไปมาทั้ง 3 สถานะ จึงเป็นตัวพาและกระจายความร้อนแก่
บรรยากาศและพ้ืนผิว นอกจากนี้ไอน้ ายังเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ และจากการ
หายใจและคายน้ าของสัตว์และพืชในการท าเกษตรกรรม 

นอกจากนี้แล้วยังมีก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโตซึ่งมี 6 ชนิด 

ก าหนดโดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (United Nations 

Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) โดยจะต้องเป็นก๊าซที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์เท่านั้น ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) 

ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะ-

ฟลูออไรด์ (SF6) ทั้งนี้ยังมีก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งคือ     

สารซีเอฟซี (CFCs) ซึ่งใช้เป็นสารท าความเย็นและใช้ในการผลิตโฟม แต่ไม่ถูกก าหนดในพิธีสาร   
เกียวโตเนื่องจากเป็นสารที่ถูกจ ากัดการใช้ในพิธีสารมอนทรีออลแล้ว (กรมควบคุมมลพิษ, 2554 : 28) 

ที่มาของก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้มาจากไอเสียรถยนต์ การเผาป่า การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน 

ปิโตรเลียม และโรงงานอุตสาหกรรม การเผาขยะ การท าการเกษตรและการปศุสัตว์ปล่อยก๊าซมีเทน
และไนตรัสออกไซด์ กระบวนการแปรรูปอุตสาหกรรมปล่อยสารฮาโลคาร์บอน เช่น สารซีเอฟซี ก๊าซ
ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน การตัดไม้ท าลายป่าก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ลดปริมาณลงเนื่องจากไม่มีต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ใน
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

2) ผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก 

ได้มีการคาดการณ์ผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ส่งผลท าให้เกิด
ภาวะโลกร้อน โดยส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และสังคมของ
มนุษย์ทั้งโลก ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
               2.1) ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์เรือนกระจกส่งผลท าให้โลกมี
อุณหภูมิสูงขึ้นโดยเฉลี่ยสูงกว่า 0.8 องศาเซลเซียสต่อระยะเวลา 10 ปี (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, 2546 : 

234) ภาวะโลกร้อนได้ส่งผลกระทบถึงความดันบรรยากาศด้วย และการเปลี่ยนแปลงในความดัน
บรรยากาศนี้เองที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศโลก เพราะความดันอากาศจะควบคุมการไหลเวียน
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บรรยากาศ ดังนั้นจึงมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของความชื้น โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณของฝนที่ตก อุณหภูมิ ลม และพายุ ปัจจุบันอุณหภูมิที่เพ่ิมสูงขึ้นท าให้น้ าแข็งขั้วโลกละลาย 
ซึ่งน้ าแข็งขั้วโลกเหนือเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ 1970 ท าให้หมีขั้วโลกซึ่งเดินทางไปมา
ระหว่างแพน้ าแข็งเพ่ือล่าแมวน้ า ต้องว่ายน้ าเป็นระยะทางไกลขึ้นส่งผลให้หมีขั้วโลกบางตัวหมดแรง
และตายไปก่อนที่จะว่ายไปถึงน้ าแข็งแพต่อไป (อัล กอร์, 2553 : 90) ดังภาพที่ 3.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.14 หมีขั้วโลกบนแผ่นน้ าแข็ง 
ที่มา : http://www.worldculturepictorial.com/images/content_2/ 

polar-bear-clinging-onto-cracking%20ice.jpg, 2558 

 

ผลจากปรากฏการณ์เรือนกระจกส่งผลท าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นส่งผลท าให้
น้ าแข็งขั้วโลกทั้งสองก าลังละลาย บริเวณขั้วโลกเหนือหรือมหาสมุทรอาร์กติกได้รับผลกระทบมาก 
เพราะบริเวณนี้มีความหนาของน้ าแข็งเพียง 10 ฟุตเท่านั้น ซึ่งเรียกว่าแผ่นน้ าแข็ง (Ice sheets) ปก
คลุมมหาสมุทรอาร์กติกในขั้วโลกเหนือ จากการส ารวจพบว่า ก่อนหน้านี้แผ่นน้ าแข็งมีความหนา
มากกว่านี้ แต่กลับลดลงถึงร้อยละ 40 หรือหนาประมาณ 10 ฟุตหรือ 3 เมตร โดยเฉลี่ยนับจากปี 
พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา และลดลงเหลือเพียง 2 เมตรจากช่วงเวลาเพียง 30 ปี (2503 – 2533) มี
รายงานจากศูนย์น้ าแข็งและหิมะแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้ส ารวจขั้วโลกเหนือด้วยดาวเทียมส ารวจ
ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือนาซ่า (NASA) พบว่าน้ าแข็ง
บริเวณมหาสมุทรอาร์กติกละลายเร็วขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ส่วนขั้วโลกใต้หรือทวีปแอนตาร์กติกา
เป็นอีกบริเวณหนึ่งของโลกที่มีน้ าแข็งปกคลุม น้ าแข็งบริ เวณนี้เกิดจากการแข็งตัวของน้ าทะเล (Sea 

ice) เป็นลานน้ าแข็งที่ปกคลุมขั้วโลกหนาถึง 3,000 เมตรลึกลงไปใต้พ้ืนน้ า แต่จากภาวะโลกร้อนที่
เกิดข้ึน พบว่า เมื่อปี พ.ศ. 2545 หิ้งน้ าแข็งขนาดมหิมาที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทะเลเวดเดิ้ล 

http://www.worldculturepictorial.com/images/content_2/
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(Weddell sea) ของทวีปแอนตาร์กติกาขั้วโลกใต้ ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 3, 250 ตารางกิโลเมตร หนา
ประมาณ 200 เมตร ได้ถล่มลงมาและแตกออกจากทวีปแอนตาร์กติกา สาหตุเกิดจากอุณหภูมิเฉลี่ยใน
บริเวณแหลมของแอนตาร์กติกาสูงขึ้นถึง 2 – 5 องศาเซลเซียส จึงท าให้น้ าแข็งบริเวณขั้วโลกใต้มี
อัตราการละลายเพิ่มขึ้นถึง 150 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี ส่งผลท าให้น้ าทะเลสูงขึ้น 0 – 4 มิลลิเมตรต่อ
ปี ปัจจุบันเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้น พ้ืนผิวน้ าแข็งลดลง การสะท้อนความร้อนกลับสู่ชั้นบรรยากาศก็
ลดลงด้วย ขณะเดียวกันน้ าทะเลกลับดูดซับความร้อนไว้ได้มากขึ้น ส่งผลท าให้อุณหภูมิของน้ าทะเล
สูงขึ้น น้ าแข็งยิ่งละลายเร็วขึ้น และได้มีการท านายจากคณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือ IPCC เมื่อปี พ.ศ. 2550 ว่า ในศตวรรษที่ 21 อุณหภูมิของโลกจะ
สูงขึ้นอีกประมาณ 1.1 – 6.4 องศาเซลเซียส ซึ่งจะท าให้น้ าแข็งข้ัวโลกเหนือละลายหมดในช่วงฤดูร้อน 
(จ ารูญ ยาสมุทร, 2555 : 66) 

น้ าแข็งที่ละลายนอกจากจะกัดเซาะหน้าดินจนพังทลายแล้ว  ยังท าให้มีน้ าจืด
ปริมาณมหาศาลไหลเข้าไปรบกวนการไหลเวียนของเทอร์โมฮาไลน์ (Thermohaline circulation)

ของโลก หรือจะเรียกว่า “สายพานการไหลเวียนของกระแสน้ าอุ่นและน้ าเย็น” เกิดเป็นความ
แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนที่บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น แผ่นดิน
ตามชายฝั่งจะมีความชุ่มชื้นมากขึ้น เมื่อมีฝนตกหนักขึ้นจนเกิดอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม ดินอันอุดม
สมบูรณ์จะถูกพัดพาไปตามล าน้ าเกิดเป็นความขุ่นของสายน้ า ที่เมื่อตกตะกอนจะสร้างความตื้นเขิน
ให้แก่แหล่งน้ า เมื่อสายน้ าขุ่นไหลออกสู่ชายฝั่งจะท าลายแนวปะการัง แหล่งอาศัยและอนุบาลสัตว์น้ า 

นอกจากนั้นแล้วตะกอนดินที่มีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูง ยังช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสาหร่ายตาม
ชายฝั่ง เมื่อสาหร่ายเหล่านี้ตายลงจะเกิดการเน่าเสีย ออกซิเจนในน้ าลดต่ าลงจนเป็นอันตรายต่อสัตว์
น้ า นอกจากนั้นแล้วอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นยังท าให้ฤดูหนาวที่ขั้วโลกเหนือมีระยะเวลาที่สั้นลงและ
อุณหภูมิที่อุ่นขึ้นนี้อาจท าให้มีเทนแช่เยือกแข็งที่ฝังตัวอยู่ในชั้นน้ าแข็งตื้นๆ เกิดการละลายแล้วระเหย
กลายเป็นแก๊สมีเทนที่ลอยขึ้นสู่บรรยากาศ นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าการเกิดก๊าซมีเทนจ านวน
มหาศาลในบรรยากาศ อาจเป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ของสัตว์ทะเลน้ าลึกในอดีต จ านวนมากเมื่อ
หลายล้านปีมาแล้ว เพราะก๊าซมีเทนจะท าปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนในน้ ากลายเป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ท าให้สัตว์ทะเลจ านวนมากตายเพราะขาดอากาศหายใจ (ผลกระทบหลักของ
ภาวะโลกร้อน, 2555) 

2.2) ผลกระทบต่อแหล่งพลังงาน เกิดขึ้นกับกิจกรรมขุดเจาะน้ ามันใน
มหาสมุทรที่อยู่ใต้อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดพายุหมุนที่รุนแรงย่อมเป็น
อุปสรรคในการขุดเจาะน้ ามันในทะเลและมหาสมุทร วาตภัยอาจกระหน่ าแท่นขุดเจาะน้ ามันในทะเล
จนอับปาง การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ า พลังงานนิวเคลียร์พลังงานลม ก็อยู่ในข่ายที่จะได้รับ
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ผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมากกว่าการผลิตพลังงานรูปแบบอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
ระดับน้ าที่ลดลงอย่างมากของเขื่อนในหน้าแล้ง ท าให้มีปริมาณน้ าไม่พอต่อการผลิตไฟฟ้า 

2.3) ผลกระทบต่อระดับน้ าทะเล ระดับน้ าทะเลจะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของโลก
เพ่ิมสูงขึ้น จะส่งผลให้อุณหภูมิของน้ าทะเลสูงตามไปด้วยและเกิดการขยายตัวของน้ าทะเล เมื่อน้ าแข็ง
บริเวณข้ัวโลกละลายมากข้ึนท าให้ระดับน้ าทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆ อาจเพ่ิมสูงถึง 20 – 60 เซนติเมตร เป็น
เหตุให้เกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่ที่ติดชายฝั่งทะเลเป็นบริเวณกว้าง เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการ
ด ารงชีวิตของคนในบริเวณนั้น การท าการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้รับความเสียหาย แหล่งน้ า
จืดทั้งบนผิวดินและใต้ดินเกิดความเสียหายเนื่องจากน้ าทะเลรุกล้ ากลายเป็นแหล่งน้ าเค็ม จนไม่
สามารถน ามาท าการเกษตรและบริโภคได้ (จ ารูญ ยาสมุทร, 2555 : 63) นักวิทยาศาสตร์คาดว่าถ้า
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกเพ่ิมขึ้นอีก 0.3 องศาเซลเซียส จะท าให้ธารน้ าแข็ง (Glacier) ละลายจน
ระดับน้ าในมหาสมุทรเพ่ิมขึ้นอีก 100 เมตร การขยายตัวของมหาสมุทรท าให้เมืองที่อยู่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลและที่ราบลุ่มปากแม่น้ า ที่อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลไม่มากจะถูกน้ าท่วม จนมนุษย์ต้องมีการย้าย
ถิ่นฐานใหม่ ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และสภาพสังคม  

2.4) ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม อากาศที่ร้อนขึ้นจะเร่งการระเหยและการ
คายน้ าของพืช ท าให้พืชเกิดอาการเหี่ยวแห้งตายได้ ต้องมีการจัดสรรน้ าในการชลประทานให้เพียงพอ
ต่อความต้องการในการเกษตรกรรม นอกจากนี้อากาศร้อนยังเร่งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บาง
ชนิดที่ท าลายพืช โดยเฉพาะพืชที่หลงเหลืออยู่ในเขตป่าฝนที่มีการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของหน้า
ดิน เกษตรกรอาจต้องแสวงหาพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป  

2.5)  ผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลก ระดับน้ าทะเลที่สูงและอุ่นขึ้น ท าให้
สัตว์และพืชต่างๆ ต้องปรับตัวอย่างหนักเพ่ือความอยู่รอด และถ้าปรับตัวไม่ได้ก็จะล้มตายลง เช่นในปี 
1998 อุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ าทะเลได้ท าลายปะการังของโลกไปร้อยละ 10 และส่งผลกระทบต่อการ
สืบพันธุ์ของสัตว์และปลาน้ าเย็น ระดับน้ าที่สูงขึ้นยังท าให้เกิดการสูญพันธุ์ของกบ 50 ชนิดในป่าของ
คอสตาริก้า ในมหาสมุทรอาร์คติกแมวน้ าและหมีขาวก าลังเผชิญชะตากรรมท่ีเลวร้ายจากช่วงฤดูหนาว
ที่สั้นลง ส่วนดินแดนในเขตมรสุมจะมีพายุฤดูร้อนเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้น โดยระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น 

ท าให้เกิดการสูญเสียของผลิตผลทางการเกษตรและมีการระบาดที่มากขึ้นของเชื้อโรคหลายชนิดเช่น 
มาเลเรีย เป็นต้น 

  2.6) ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ อากาศที่ร้อนและมีความชื้นสูง
จะบั่นทอนสุขภาพในการท างานของมนุษย์ ก่อให้เกิดความกดดันต่อสภาพร่างกายและจิตใจ ร่างกาย
จึงมีภูมิคุ้มกันที่ต่ าลงจนง่ายต่อการรับเชื้อโรคที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศ โดยอุณหภูมิและความชื้นที่
สูงเกินไปอาจท าให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันจนเกิดการเสียชีวิตได้ เช่น กรณีคลื่นความร้อน (Heat 

wave) ที่แผ่ขยายสู่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 1995 ท าให้มีผู้สูงอายุ เด็ก และคนป่วย
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เสียชีวิต 739 คนภายในเวลา 1 สัปดาห์ เมื่ออุณหภูมิสูง 37 องศาเซลเซียสที่ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 

90 และในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ 2003 คลื่นความร้อนได้ท าให้คนยุโรปเสียชีวิตประมาณ 35,000 คน 

โดยอากาศอุ่นชื้นที่รุนแรงของคลื่นความร้อน ท าให้ร่างกายของมนุษย์สูญเสียน้ าอย่างมาก มีปัญหาต่อ
ระบบการหายใจ อากาศร้อนท าให้เลือดสูญเสียความสามารถในการจับตัวเป็นก้อน เกิดเลือดออกตาม
ทวารและอวัยวะต่างๆ เช่น ห ูตา จมูก ปาก เป็นต้น 

2.7) การรุกล้ าของน้ าทะเลตามแนวชายฝั่ง ประชาชนบางส่วนจะบริโภคน้ า 
จากหนองน้ าธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วโลก แต่หนองน้ าหรือแม่น้ าเหล่านี้ได้ถูกท าลายอย่างต่ าเนื่องโดยน้ า
ทะเลที่หนุนขึ้นมาสู่พ้ืนดิน โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเล เช่น แม่น้ าอินเดียน ซึ่งเป็น
แม่น้ าที่เป็นศูนย์กลางของไร่ส้มโอที่มีชื่อเสียงของรัฐฟลอริดา ที่ถูกน้ าทะเลกลืนหายไปแล้วและมี
แนวโน้มว่า 50% ของพ้ืนที่เพาะปลูกในประเทศสหรัฐฯ ซึ่งเป็นพ้ืนทีต่ า จะถูกน้ าทะเลกลืนหายไปใน
อนาคต ส่งผลให้ประชาชนชาวสหรัฐฯ ไม่สามารถเพาะปลูกวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้ 

2.8) น้ าทะเลกัดเซาะชายหาด อีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดจากระดับน้ าทะเลที่
เพ่ิมสูงขึ้นคือ น้ าทะเลจะกัดเซาะตลิ่งและชายหาดทั่วโลกเป็นบริเวณกว้าง ท าให้หาดทรายที่สวยงาม
ถูกน้ าทะเลกัดเซาะ จนสร้างความเสียหายแก่แหล่งท่องเที่ยวของประเทศต่างๆทั่วโลก และส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศริมชายหาดอย่างรุนแรง จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเรื่อยๆ 

      2.9) ภัยธรรมชาติที่รุนแรง และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น พายุเฮอริเคนหรือ
ทอร์นาโดที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 - 35 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาหลังจากเกิดวิวัฒนาการด้านอุตสาหกรรม 

ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะทวี
ความรุนแรงมากข้ึนในอนาคตอีกด้วย 

2.10) ฝนตกมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ าที่
ระเหยขึ้นสู่ท้องฟ้ามีมากขึ้นท าให้ฝนตกบ่อยครั้งมากขึ้น เป็นเหตุให้เกิดอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ และ
สร้างความเสียหายให้แก่หลายพ้ืนที่ทั่วโลก นอกจากนี้ยังเกิดภัยแล้งขึ้นได้อีกในบางพ้ืนที่ แม้จะมี
หลายพ้ืนที่ที่ถูกน้ าท่วมอย่างหนัก แต่ก็มีอีกหลายพ้ืนที่ทั่วโลกที่ต้องพบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้ง 

จากอุณหภูมิที่สูงข้ึนและก่อให้เกิดไฟป่าที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น (ผลกระทบหลักของภาวะโลกร้อน, 2555) 

จากที่กล่าวมา ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนจะมีผลกระทบที่แตกต่างกันในแต่
ละพ้ืนที่ อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่รุนแรง ในบางพ้ืนที่ฝนตก
หนักมากขึ้นในช่วงฤดูฝนและยาวนานขึ้น เกิดพายุที่รุนแรงมากขึ้น ในบางพ้ืนที่ที่เคยแห้งแล้งจัดจะมี
ปริมาณฝนเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น เช่นทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา 
ขณะที่บางพ้ืนที่น้ าฝนมีปริมาณลดต่ าลงมากอาจน าไปสู่ภัยแล้งที่รุนแรงจนส่งผลให้ผลผลิตทาง
การเกษตรลดต่ าลง เช่น ในแอฟริกา อุณหภูมิที่อบอุ่นขึ้นส่งผลท าให้น้ าแข็งขั้วโลกละลาย และจะ
น าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล โดยคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2050 ระดับน้ าทะเลจะเพ่ิมขึ้นถึง 50 
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เซนติเมตร ระดับน้ าทะเลที่เ พ่ิมขึ้นขนาดนี้จะท าให้น้ าท่วมเมืองที่อยู่ตามชายฝั่งทะเล  หาก
ระดับน้ าทะเลเพิ่มข้ึนตามที่คาดการณ์ไว้ รัฐฟลอริดาจะจมอยู่ใต้น้ าในเวลาอีก 50 ปี นอกจากนี้ยังอาจ
เกิดการระบาดของโรคบางชนิดมากขึ้น เช่น โรคมาลาเรีย ซึ่งในปัจจุบันจะพบโรคนี้ส่วนใหญ่ในเขต
ร้อนแต่ในอนาคตอาจพบโรคนี้มากขึ้นในเขตหนาวเย็นก็เป็นได้ อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงมี
ผลกระทบต่อพืชและสัตว์หลายชนิด หากสัตว์และพืชไม่สามารถปรับตัวและทนต่อสภาพอุณหภูมิที่
เปลี่ยนไปได้ ก็จะก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ได้ในอนาคต อาจท าให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้ (Cheremisinoff, N.P., 2002 : 14) 

3) แนวทางแก้ไขปัญหาในการลดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน  

     มีหลายแนวทางที่ควรน ามาใช้เพ่ือช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้นและเป็น
การลดภาวะโลกร้อนด้วย ซึ่งต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนจึงจะส าเร็จได้ทั้งประชาชน หน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังแนวทางต่อไปนี้  

             3.1) ปลูกจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเข้าใจธรรมชาติ เพราะการ
กระท าของมนุษย์ทุกคนล้วนส่งผลกระทบต่อธรรมชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องกระตุ้นจิตส านึกของสังคมและชุมชน เพ่ือแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

รวมทั้งการสร้างมาตรการต่างๆ เพ่ือการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

             3.2) ลดการผลิตและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอุตสาหกรรม เช่น ไม่ใช้
สเปรย์ที่ขับเคลื่อนด้วยก๊าซเรือนกระจก หรือน้ ายาท าความเย็นที่ท าจากก๊าซเรือนกระจก การน า
เทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือลดการปล่อยสารมลพิษทางอากาศออกสู่
สิ่งแวดล้อม   

              3.3) ลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลและใช้เชื้อเพลิงอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ขับรถให้น้อยลงด้วยการใช้บริการขนส่งมวลชน ใช้รถร่วมกัน ใช้เชื้อเพลิงที่
สะอาด เลือกซื้อรถที่ประหยัดพลังงาน และมีการบ ารุงรักษารถอย่างถูกต้อง ตลอดจนการใช้พลังงาน
สะอาดเพ่ือทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 

พลังงานน้ า พลังคลื่น และพลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น  
 มีรายงานว่าหากประชาชน 1 คนใช้ระบบขนส่งมวลชนตลอด 1 ปี แทนการขับ

รถไปท างานจะสามารถลดการปล่อยมลพิษออกสู่บรรยากาศ ได้แก่ ก๊าชไฮโดรคาร์บอน 4.2 กิโลกรัม 

ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ 64.5 กิโลกรัม และก๊าชไนโตรเจนออกไซด์ 2.3 กิโลกรัม (วรุณย์พันธ์ มิตรจิต
, 2557 : 4) นอกจากนี้มีการด าเนินงานจากภาครัฐในการส่งเสริมและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหามลพิษและลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฮบริดซึ่งเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันยังพบว่าถึงแม้จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นในด้านการผลิตรถยนต์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ปัญหาจ านวนรถยนต์และยานพาหนะต่างๆ ยังเพ่ิมจ านวนมากขึ้นอย่าง
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รวดเร็วดังจะเห็นได้จากปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ท าให้เกิด
การ เผาไหม้ เชื้ อ เพลิ งและเกิดสารมลพิษทางอากาศในปริมาณมาก หนึ่ ง ใน นั้นคือก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถือเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหาการจราจรในประเทศไทย
และในหลายๆ ประเทศถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ในต่างประเทศมีนโยบายการอนุรักษ์พลังงานกับ
การพัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืนเพ่ือลดมลพิษทางอากาศและภาวะโลกร้อน ตัวอย่างเช่น  กรุงจาการ์ตา 

ประเทศอินโดนีเซีย รัฐบาลได้ออกกฎหมายก าหนดให้รถที่จะวิ่งในช่องทางพิเศษซึ่งคล้ายกับทางด่วน
ในประเทศไทยต้องมีคนนั่งอยู่ในรถไม่ต่ ากว่า 3 คนขึ้นไป เพ่ือลดจ านวนรถที่มีอยู่มากบนท้องถนน 

และบรรเทาปัญหาผลกระทบจากการจราจรติดขัด นอกจากนี้ยังมีมาตรการทางภาษีรถยนต์โดยเพ่ิม
ภาษีรถยนต์มากขึ้นเรื่อยๆ หากมีรถยนต์มากกว่า 1 คัน โดยหวังที่จะลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน 
ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานงานเชื้อเพลิงลง  ในประเทศไทยนอกจากจะมีมาตรการ
ส่งเสริมการใช้รถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฮบริด รถยนต์
ไฟฟ้า ปัจจุบันยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือน าเอาพลังงานที่สะอาดที่สุดมาใช้งานคือ เทคโนโลยีน้ า
หรือเทคโนโลยีไฮโดรเจน พลังงานไฮโดรเจนที่ได้จากน้ า เป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือน
กระจก เมื่อมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะมีเพียงน้ าและออกซิเจนออกมาเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่
ส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจก ปัจจุบันเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน  มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามันเบนซินหรือดีเซลแต่มีต้นทุนที่สูงกว่า ยานพาหนะที่ใช้
พลังงานไฮโดรเจนจะช่วยด้านความมั่นคงทางพลังงาน โดยลดการน าเข้าน้ ามัน นอกจากนี้พลังงาน
ไฮโดรเจนจากน้ ายังสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนทั่วไปที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีสัดส่วนมากที่สุดบน
ท้องถนนได้อย่างดีเยี่ยม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนมาใช้รถใช้น้ าในอนาคต จะสามารถลดการจ่ายเงินค่า
น้ ามันของแต่ละคนลงได้ร้อยละ 10-40 พลังงานไฮโดรเจนสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ลงได้รวมถึงลดมลพิษทางอากาศจากการสันดาปของเชื้อเพลิงลงได้ (ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ, และ  
มานิจ ทองประเสริฐ, 2550 : 815 - 821) 
 นอกจากนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมาจากวิกฤตน้ ามันขาดแคลนและราคาน้ ามันที่
สูงขึ้นท าให้คนนิยมดัดแปลงรถยนต์ของตนเองเพ่ือลดค่าใช้จ่ายลง ทั้งภาคประชาชนและธุรกิจต่างๆ 
โดยท าการติดตั้งอุปกรณ์แปลงเครื่องยนต์ทั้งในรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินและดีเซล เพ่ือให้สามารถใช้
เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ได้ เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid petroleum gas : LPG) หรือก๊าซธรรมชาติ 
(Compressed natural gas : CNG) ได้มีการวิจัยเพ่ือประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและสารมลพิษจากรถยนต์ดัดแปลงในกรุงเทพมหานครพบว่า ด้านมลพิษนั้นรถยนต์ดัดแปลงที่
ใช้น้ ามันดีเซลกับก๊าซธรรมชาติปล่อยสารมลพิษสูงกว่าการใช้น้ ามันดีเซลเพียงชนิดเดียว  ได้แก่ 
คาร์บอนมอนอกไซด์ (3.8 เท่า) และมีเทน (577 เท่า) ยกเว้นฝุ่นละออง และออกไซด์ของไนโตรเจน ที่
ปล่อยน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 38.4 และ 13.8 ตามล าดับ รถยนต์ดัดแปลงที่ใช้น้ ามันเบนซินกับก๊าซ
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ธรรมชาติปล่อยสารมลพิษสูงกว่าการใช้น้ ามันเบนซินเพียงชนิดเดียว ได้แก่ ออกไซด์ของไนโตรเจน 

(1.17 เท่า) และมีเทน (70 เท่า) ยกเว้นคาร์บอนมอนอกไซด ์ที่ปล่อยน้อยกว่าคิดเป็น 10.57 เท่า ด้าน
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงพบว่าการใช้เชื้อเพลิงร่วมจะได้ระยะทางในการวิ่งน้อยกว่าการใช้เชื้อเพลิงเพียง
ชนิดเดียว ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจ านวนรวมทั้งหมด 

6,092,242 ตัน/ปี จากรถยนต์ดีเซลดัดแปลงรวม 1,434,003 ตัน/ปี ซึ่งประกอบด้วย
คาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 1,339,200 ตัน ออกไซด์ของไนโตรเจน เท่ากับ 14,715 ตัน มีเทน 
เท่ากับ 80,088 ตัน จากรถยนต์เบนซินดัดแปลงรวม 4,658,239 ตัน/ปี ซึ่งประกอบด้วย 
คาร์บอนไดออกไซด์ 4,583,912 ตัน ออกไซด์ของไนโตรเจน 41,339 ตัน มีเทน 32,988 ตัน (อิทธิพล 

พ่ออามาตย์, 2557 : 12) ดังนั้นรถยนต์ดัดแปลงเครื่องยนต์เพ่ือให้สามารถใช้เชื้อเพลิงมากกว่าหนึ่ง
ชนิดจึงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มยานพาหนะที่จะต้องมีการเฝ้าระวัง  เนื่องจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึง
ปริมาณก๊าซเรื่อนกระจกและสารมลพิษบางชนิดที่เกิดขึ้นมากกว่าการใช้เชื้อเพลิงปกติ จึงต้องมี
มาตรการในการจัดการเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและภาวะโลกร้อนต่อไป 

  3.4) เดินหรือปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถประเภทอ่ืนๆ 
ที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งมีการก าหนดวัน Car Free Day เพ่ือลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง Car Free 

Day เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา จนเริ่มมีการรณรงค์อย่างจริงจังในช่วง
เริ่มวิกฤตการน้ ามันในปี พ.ศ. 2513 หลายประเทศในยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เนเธอแลนด์ เริ่มรณรงค์ให้
ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพ่ิมขึ้น ในปี พ.ศ. 
2543 มีการประกาศให้วันที่ 22 กันยายน ของทุกปีเป็นวันปลอดรถสากล (World Car Free Day) 
ส่วนในประเทศไทยเริ่มจัดโครงการ Car Free Day ในวันที่ 22 กันยายน 2546 จากนั้นก็มีการจัด 

Car Free Day ในเมืองไทยทุกๆ ปี การเดินหรือการปั่นจักรยานเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดสารมลพิษ
และก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งลดมลพิษทางเสียงอีกด้วย มีการประเมินสารมลพิษที่ปล่อยจาก
ยานพาหนะสู่สิ่งแวดล้อม เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลาง 2 คัน ปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ 

9,000 กิโลกรัม/ปี ซึ่งเท่ากับมลพิษ 9 ตัน รถนั่งอเนกประสงค์ปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า
รถขนาดเล็กร้อยละ 40 ส่วนการผลิตรถ 1 คัน ปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ 4 ตัน และสารก่อ
มลพิษอ่ืนๆ ประมาณ 317.51 กิโลกรัมออกสู่บรรยากาศ  (วรุณย์พันธ์ มิตรจิต, 2557 : 4) ในประเทศ
ไทยมีการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานขึ้นในวันส าคัญต่างๆ เช่น โครงการปั่นเพ่ือแม่และโครงการปั่น
เพ่ือพ่อ เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งยังเป็นการลดการปล่อยสารมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจกออกสู่
สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 

             3.5) ลดการตัดไม้ท าลายป่า เพราะต้นไม้มีส่วนช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่ ง เป็นก๊ าซ เ รื อนกระจกที่ ส าคัญ จากกระบวนการการสั ง เคราะห์ด้ ว ยแสง  ท า ให้ ก๊ าซ
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คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลดน้อยลง และผลผลิตที่ได้จากกระบวนการนี้คืออาหารของพืช
จ าพวกแป้งและน้ าตาล นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้คือก๊าซออกซิเจนและน้ าอีกด้วย ดังสมการการ
สังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) ต่อไปนี้ 

 

 

  6CO2 + 12H2O                          C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 

 

 

             3.6) ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรม ด้วยการจัดการฟาร์มเลี้ยง
สัตว์อย่างเป็นระบบ และลดการเผาพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรมเพราะการเผาพ้ืนที่จะท าให้เกิดการสูญ
พันธุ์ของพรรณพืชและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินต้องตายลงไปจ านวนมาก นอกจากนั้นยังท าให้เกิด
มลพิษและหมอกควันขึ้นอีกด้วย 

             3.7) ท าการรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้ง เช่น การเก็บถุงพลาสติกมาใช้ประโยชน์เป็นถุง
ขยะ การน าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและมูลสัตว์มาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพและไบโอก๊าซเพ่ือการหุงต้ม 

การน าบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้วไม่ว่าจะเป็นกระป๋องอะลูมิเนียม และขวดแก้วมาหลอมใหม่ ซ่ึง
จะสามารถลดต้นทุนการผลิต ท าให้ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 - 85 นอกจากนี้การใช้พลังงาน
อย่างประหยัดยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และก๊าซเรือนกระจกอ่ืนๆ ด้วย 

             3.8) ปรับปรุงวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมและบ้านเรือนให้เหมาะสม เช่น มีการ
คัดเลือกแยกประเภทของขยะ ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ด้วยการปลูกต้นไม้เพ่ือสร้างความเย็นและ
ผลิตก๊าซออกซิเจน หรือปรับตั้งค่าอุณหภูมิให้เหมาะสม และเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน  

             3.9) ควบคุมจ านวนประชากรของโลก เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลก
อย่างรวดเร็วท าให้มีการผลิตมลพิษและก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น ท าให้ต้องขยายพ้ืนที่การเกษตรให้
มากขึ้น ขยายการเกษตรกรรมให้มากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรในโลกนี้ยังมีปริมาณจ ากัด เมื่อประชากร
มีจ านวนมากขึ้นจึงเกิดเป็นความขาดแคลนและมีการแย่งชิงทรัพยากรเกิดขึ้นอีกด้วย 

                  3.10) สร้างมาตรการกระตุ้นให้เกิดการประหยัดพลังงาน โดยภาครัฐมีการ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงานผ่านระบบภาษี เช่น ประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ และนอร์เวย์ มีการคิด
ภาษีจากปริมาณธาตุคาร์บอนที่ใช้ และในสหรัฐอเมริกาก าลังเริ่มการคิดภาษีจากส่วนของพลังงานที่มี
การใช้เพ่ิมข้ึน ในประเทศจีนพิจารณาการเก็บภาษีก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึ้นถึง
ร้อยละ 30 ซึ่งเกิดจากอุตสาหกรรมหนักต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมซีเมนต์ 
อุตสาหกรรมเหล็กกล้า เป็นต้น 

พลังงานแสง 

คลอโรฟิลล์ 
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      ในปัจจุบันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยให้ความส าคัญและมุ่งไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต่ า (Low-carbon society) นับตั้งแต่ประชากรโลกประสบปัญหาผลกระทบจากภาวะโลก
ร้อนมากขึ้น มีการพบว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมี
ปริมาณมากซึ่งเป็นสาเหตุที่ส าคัญในการเพ่ิมปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศและก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อนตามมา การก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ าที่ใช้
เชื้อเพลิงคาร์บอนน้อย และเน้นการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ๆ ที่พัฒนาจากเทคโนโลยีด้านเชื้อเพลิงที่
ก้าวหน้าแทนการใช้พลังงานฟอสซิล เป็นสิ่งที่ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยต้องท า ยกตัวอย่างใน
ประเทศญี่ปุ่นมแีนวคิดส าคัญในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ าโดยมีเป้าหมายลดระดับของการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบแรกคือภาคการ
ผลิต จะต้องพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้ปล่อยของเสียออกสู่ธรรมชาติน้อยที่สุด องค์ประกอบ
ที่สองคือภาคการบริโภค จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและการบริการ โดยต้อง
ค านึงถึงความจ าเป็นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบสุดท้ายคือมนุษย์ จะต้องเป็นส่วน
หนึ่งกับธรรมชาติให้มากที่สุด ดังนั้นมนุษย์จะต้องบ ารุงรักษาธรรมชาติเพ่ือให้อยู่คู่กับเราตลอดไป ใน
ประเทศญี่ปุ่นมีการปฏิบัติเพ่ือสร้างสังคมคาร์บอนต่ า เช่น การผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
สะอาดทาเคฮาราในจังหวัดฮิโรชิมา มีกระบวนการผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยโรงไฟฟ้า
แห่งนี้ได้น าเอาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดมาใช้ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ
สร้างความเชื่อม่ันให้ชุมชนโดยทางโรงไฟฟ้าได้มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดค่ามลพิษทางอากาศ ซึ่งสามารถ
เข้าไปตรวจสอบผลออนไลน์ได้ทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา เป็นต้น   
 

3.10 ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน 

 ปัญหามลพิษหมอกควันข้ามพรมแดนเกิดขึ้นมาเป็นเวลาช้านานในหลายๆ ประเทศในโลก 
รวมทั้งภูมิภาคอาเซียนด้วย ปัญหาหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียนสาเหตุมาจากการเผาป่า 
การเกิดไฟไหม้ป่าพรุ และการเผาพ้ืนที่เกษตรบริเวณตอนกลางของเกาะสุมาตรา  ในประเทศ
อินโดนีเซีย ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน บดบังทัศนวิสัยการมองเห็น กระทบต่อการ
คมนาคมทางบก ทางน้ า และทางอากาศ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่
อาศัยในประเทศใกล้เคียง โดยเฉพาะเหตุการณ์หมอกควันครั้งรุนแรงในปี  พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 
2540 ซึ่งประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งก าเนิด ได้แก่ ประเทศบรูไน มาเลเซีย สิงค์โปร์ และภาคใต้ตอนล่าง
ของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเป็น
จ านวนมาก มีการประกาศพ้ืนที่วิกฤต ปิดโรงเรียน ทัศนวิสัยอยู่ในระดับวิกฤติจนต้องมีการประกาศ
ระงับเที่ยวบิน และปิดถนนบางสาย  
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3.10.1 ช่วงเวลาของการได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันข้ามแดน 

ภูมิภาคอาเซียนได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน 2 ช่วงเวลาตามอิทธิพลของ
ลมมรสุม ได้แก่ (พิรพร เพชรทอง, 2557 : 10) 

1) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพาเอาความ
หนาวเย็นจากจีนเข้ามาท าให้เกิดความแห้งแล้ง ส่งผลให้พบจุดความร้อนจ านวนมากในลาว เมียนมาร์
กัมพูชา เวียดนาม และไทย โดยมีความรุนแรงมากที่สุดในเดือนมีนาคม โดยพบจุดความร้อนมากที่สุด
ในเมียนมาร์ คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนจุดความร้อนรวมของอนุภูมิภาค 

2) ช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้งของอาเซียนตอนล่าง ได้แก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ และภาคใต้ตอนล่างของไทย โดยประเทศอินโดนีเซีย พบจ านวน
จุดความร้อนมากที่สุดถึงร้อยละ 75 ของจ านวนจุดความร้อนรวมของอนุภูมิภาค และมีแนวโน้ม 

เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุเกิดจากไฟป่าและการเผาขยายพ้ืนที่เพาะปลูกในเกาะสุมาตราและกาลิมันตัน 

ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อลมพัดฝุ่นละอองไปยังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ของไทย ตามอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงเกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดนขึ้น จังหวัดเสี่ยง
ต่อผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน ได้แก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต ตรัง และ
สตูล และหากเกิดไฟไหม้ป่าพรุในภาคใต้ในระยะเวลานี้ด้วย เช่น กรณีไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่าปัญหาหมอกควันมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น และขยายไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สุราษฎร์ธานี และพัทลุง 
 3.10.2 สถานการณ์ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน 

         ส าหรับการคาดการณ์แนวโน้มของปัญหาหมอกควันข้ามแดนในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง
ของไทยอาจได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนในลักษณะเป็นครั้งคราวไม่ต่อเนื่องในเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าหน้าแล้งของอินโดนีเซียจะยาวนานถึงต้นเดือน
ตุลาคม โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2556 ปริมาณน้ าฝนในบริเวณตอนบนและตอนกลาง
ของเกาะสุมาตราจะต่ ากว่าปกติเล็กน้อย ดังนั้นหากภาวะแห้งแล้งเกิดติดต่อกันเป็นสัปดาห์โดยไม่มีฝน
ตก จะเป็นปัจจัยให้เกิดการเผาป่าและพ้ืนที่เกษตร เมื่อประกอบกับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ ซึ่งจะพัดพาหมอกควันเข้าสู่ประเทศตอนบนของเกาะสุมาตรา ซึ่งรวมถึงภาคใต้ของประเทศไทย
ด้วย (กรมอนามัย, และกรมควบคุมโรค, 2558 : 14) 

         มีรายงานวิจัยของพิรพร เพชรทอง (2557 : 10) พบว่า ประเทศอาเซียนในอนุภูมิภาค
แม่โขงได้แก่ ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม และไทย มีปัญหาหมอกควันมากกว่าประเทศอาเซียน
ตอนล่าง เห็นได้จากปริมาณจุดความร้อนและระยะเวลาที่ฝุ่นละอองอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ แต่หากวิเคราะห์ภาพรวมของการจัดการไฟป่าและหมอกควันในภูมิภาคอาเซียนตามกลไก
ภายใต้ข้อตกลง จะเห็นว่ามุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาในเขตอาเซียนตอนล่าง ในขณะที่ในอนุภูมิภาค
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แม่โขงมีปัญหาหมอกควันมากกว่า ดังนั้นประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเดียวที่ได้รับผลกระทบจากหมอก
ควันทั้ง 2 ช่วงเวลาในแต่ละปี ควรกระตุ้นให้มีการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเสมอภาค 

และต้องเสมอภาคในเรื่องทรัพยากรที่จะน ามาใช้แก้ไขปัญหาด้วยเช่นเดียวกัน 

ปัญหาหมอกควันในอาเซียนเป็นมลพิษทางอากาศที่มีมาช้านาน และยังไม่สามารถ
แก้ไขได้ เกิดเหตุการณ์และส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เช่น ในปี พ.ศ. 2556 ปัญหาหมอกควันบน
เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียอยู่ ในขั้นที่รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ค่ามลภาวะ (Pollution 

Standards Index – PSI) ที่วัดได้ในสิงคโปร์สูงเกิน 400 จุด ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่เป็นอันตราย ส่วนใน
มาเลเซียผลกระทบของหมอกควันหนาทึบท าให้รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและปิด
สถานศึกษาชั่วคราวกว่า 200 แห่ง ที่จริงปัญหาหมอกควันในอาเซียนเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ต้นเหตุ
ของปัญหาเกิดจากการที่เกษตรกรในประเทศอินโดนีเซียใช้วิธีการถางและเผาเพ่ือเคลียร์พ้ืนที่
เพาะปลูก จนขยายลุกลามเป็นไฟป่า ท าให้เกิดกลุ่มหมอกควันหนาทึบพัดกระจายปกคลุมไปใน
ประเทศใกล้เคียง แสดงดังภาพที่ 3.15 ประเทศที่ได้รับผลกระทบมีทั้งบรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ 
รวมทัง้ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งพบว่าประชาชนล้มป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเพ่ิมขึ้น ส าลักหมอก
ควัน  ส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกิจจะเห็นถึงความสูญเสียได้อย่างชัดเจน เพราะสามารถตีเป็นมูลค่า
ได้ง่าย แต่ผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนั้น
เป็นเรื่องท่ีตีค่าความสูญเสียได้ยาก  

จะเห็นว่าปัญหาเรื่องหมอกควันที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียนั้น มิได้สร้างความเสียหาย
ภายในขอบเขตประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น แต่ได้กระจายข้ามเขตอธิปไตยเหนือดินแดนของประเทศ
สมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ด้วย ฉะนั้นปัญหาหมอกควันจึงมีลักษณะเป็น “ปัญหาข้ามพรมแดน” 
(Transboundary problem) ที่ต้องอาศัยกลไกด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเข้ามาช่วยจัดการ
แก้ปัญหาร่วมกัน กลไกท่ีว่านี้ก็คือ “อาเซียน” นั้นเอง  

กลุ่มอาเซียนประกอบด้วยประเทศทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน 
ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์หรือพม่า 
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย 
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ภาพที่ 3.15 ภาพหมอกควันครอบคลุมประเทศรอบๆ อินโดนีเซีย 

ที่มา : Flickr NASA Goddard Space Flight Center, 2556 

 

 3.10.3 การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน 

ประเทศอาเซียนได้ร่วมก าหนดแผนงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและการเผาอย่าง
เร่งด่วน และเห็นชอบให้จัดท าข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน  (ASEAN 

Agreement on Transboundary Haze Pollution : AATHP) เพ่ือเป็นกรอบความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาคในการติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ประเทศ
อาเซียนได้ลงนามในข้อตกลง ในปี พ.ศ. 2545 โดยประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่ให้
สัตยาบันต่อข้อตกลงนี้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศไทยในเรื่องปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนคือ 
“กรมควบคุมมลพิษ” มีข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนร่วมกันกับประเทศอ่ืนๆ 
ในกลุ่มอาเซียน ซึ่งข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนหรือ AATHP คือการ
ก าหนดให้ทุกประเทศในอาเซียนยอมรับว่าหมอกควันจากไฟป่านั้นเป็นปัญหาระหว่างประเทศ  ต้อง
อาศัยความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในการจัดการร่วมกัน และประเทศที่ร่วมลงนามต้องน ามาตรการ
ป้องกัน ตรวจสอบและเตือนภัยไฟป่าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมาปรับใช้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างประเทศด้วย ถือเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกในโลกที่ผูกมัดประเทศสมาชิก
ให้ช่วยกันแก้ไขและจัดการปัญหาหมอกควันที่เกิดจากไฟป่าในประเทศใดประเทศหนึ่งร่วมกัน 
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AATHP มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ป้องกัน ลด และติดตามตรวจสอบมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดนอันเป็นผลเนื่องมาจากไฟบนพ้ืนดินและ/หรือไฟป่า โดยอาศัยความพยายามร่วมกันใน
ระดับประเทศ และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ประเทศไทยพร้อมด้วยประเทศ
สมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ อีก 9 ประเทศได้ร่วมลงนามในข้อตกลงอาเซียนฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และได้ด าเนินการให้สัตยาบันเมื่อปลายปี พ.ศ. 2546 ส่งผลให้
ข้อตกลงอาเซียนฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 กับประเทศภาคีที่ให้สัตยาบันแล้ว 
6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย และในปี 2548 ประเทศลาวได้ให้
สัตยาบันเรียบร้อยแล้ว ส าหรับประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา และอินโดนีเซีย อยู่ระหว่างด าเนินการเรื่อง
การใหส้ัตยาบัน โดยกรมควบคุมมลพิษได้ด าเนินงานตามข้อตกลงอาเซียนฯ โดยประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง เพ่ือเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานการควบคุมการเผาในที่โล่งของประเทศไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บท
แห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 รวมทั้งได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง (พ.ศ. 2547 – 2551)  (กรมควบคุม
มลพิษ, 2556) 

  มาตรการให้ความร่วมมือในข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
ก าหนดให้มีข้อตกลงหลายอย่าง ได้แก่ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความเชี่ยวชาญ และ
เทคโนโลยีระหว่างกัน เพ่ือช่วยในการก าหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทางเดียวกันและ
เหมาะสมกับสภาพปัญหา โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลาง (ASEAN Coordinating Centre 

for Transboundary Haze Pollution Control : ACC) อีกทั้งให้ประเทศภาคีร่วมกันวิเคราะห์วิจัย
เพ่ือหามาตรการและวิธีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หามาตรการแก้ไขที่สาเหตุและลดผลกระทบจาก
ปัญหา นอกจากนี้ให้ประเทศภาคีร่วมระดมทรัพยากรและความร่วมมือทางเทคนิคในการแก้ไขปัญหา 

รวมถึงร่วมกันพัฒนาศักยภาพ ให้การศึกษา และสร้างจิตส านึกเจ้าหน้าที่และประชาชน แต่ก็พบว่า
ข้อตกลงนี้มีจุดอ่อนคือประเทศภาคีมีอธิปไตยในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้อ านาจและการ
ควบคุมของตน ศูนย์ ACC ไม่ได้มีสิทธิเด็ดขาดในการจัดการปัญหาหมอกควัน ดังนั้นการให้ความ
ช่วยเหลือ การเรียกร้องให้ประเทศต้นเหตุเร่งแก้ไขปัญหา จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากประเทศ
นั้นๆ และหากไม่ปฏิบัติตามตามวิธีทางของอาเซียนก็มักต้องประณีประนอม ไม่ได้มีมาตรการลงโทษ
ใดๆ  

  ส าหรับในประเทศไทยแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายที่ลดและควบคุมปัญหาหมอกควัน
โดยตรง แต่มีกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 

http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_air.cfm?task=burning
http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_air.cfm?task=burning
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2550 และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีมาตรการและแผนงานรองรับ 

เช่น แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทฯ แผน
ระดับจังหวัดและท้องถิ่น มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด 

และแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนและรับมือกับมลพิษหมอกควันข้ามแดนในพื้นท่ีภาคใต้ เป็นต้น ซึ่ง
ครอบคลุมและสอดคล้องกับการด าเนินงานในฐานะภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอก
ควันข้ามแดน (พิรพร เพชรทอง, 2557 : 10) 
  ปรากฏการณ์หมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียไปยังสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย 
ได้กลายเป็นประเด็นระดับภูมิภาคท่ีต้องเร่งหารือถึงมาตรการจัดการปัญหาหมอกควันมลพิษและสร้าง
กลไกป้องกันปัญหาโดยด่วน โดยมีการประชุม 15th TWG&MSC ในวันที่ 16 –17 กรกฎาคม 2556 

ซ่ึงการประชุมนี้เป็นการประชุมร่วมระหว่างคณะท างานเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนหรือ TWG 

(Technical Working Group on Transboundary Haze Pollution) กับคณะกรรมการระดับ
รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย หรือ MSC 

(Sub-regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution) ใช้ชื่อ
ว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดน มีการประชุมต่อเนื่อง
มาแล้วถึง 14 ครั้งตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา 

ประเทศสมาชิกอาเซียนตื่นตัวกับเรื่องปัญหาหมอกควันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ท าให้
เกิดการจัดประชุมและบทปฏิบัติการต่างๆ ตามมาทั้งในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย มีการจัดตั้ง
ทีมวางกรอบความร่วมมือเพ่ือจัดการเรื่องหมอกควันเรียกว่า “Haze Technical Task Force  : 
HTTF” ในปี 2538 โดยทีม HTTF ได้จัดท าและเสนอแผนปฏิบัติร่วมกันเรียกว่า “Regional Haze 

Action Plan : RHAP” และในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ลง
นามยอมรับในปี 2540 ซึ่งแผน RHAP ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ ในการจัดการปัญหาหมอกควัน 

ได้แก่  
1) แผนการป้องกัน (Prevention) เชิงนโยบาย คือส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมี

นโยบายป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควันของตนเองและให้มีผลบังคับใช้ในประเทศ แต่มิได้
หมายความว่าทุกประเทศในอาเซียนใช้แผนป้องกันแผนเดียวกันหรือมีบทบังคับใช้เหมือนกัน เพราะ
แผนการป้องกันเชิงนโยบายเป็นเพียงการสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกสร้างแผนจัดการกับปัญหา
ภายในประเทศตนเอง ไม่ให้ออกมารบกวนประเทศเพ่ือนบ้านเท่านั้น 

2) แผนเฝ้าระวัง (Monitoring) โดยให้ศูนย์พยากรณ์อากาศอาเซียนที่ตั้งอยู่ใน
สิงคโปร์ เฝ้าระวังจุดหมอกควันใน 4 ประเทศสมาชิกคือ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ตั้งแต่ป ีพ.ศ.  2540 และขยายครอบคลุมพ้ืนที่ที่เหลือในอาเซียนรวมทั้งไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  

 

http://haze.asean.org/?page_id=212
http://haze.asean.org/?page_id=212
http://haze.asean.org/?page_id=213
http://www.weather.gov.sg/wip/web/ASMC/About_Us
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3) แผนสู้และบรรเทาภัย (Capability and mitigation) ส่งเสริมพัฒนาด้าน 

เทคนิคความสามารถในการควบคุมเพลิงและบรรเทาสถานการณ์ของหน่วยปฏิบัติการในแต่ละ
ประเทศ 

          ในส่วนของประเทศอินโดนีเซียรัฐบาลได้ปรับปรุงกฎหมายให้มีความเข้มงวดและ
พยายามจัดการกับปัญหาหมอกควันภายในประเทศ เพ่ือลดแรงกดดันจากมาเลเซียกับสิงคโปร์ที่
ต้องการให้รัฐสภาอินโดนีเซียผ่านร่างข้อตกลงอาเซียนโดยเร็ว และแรงกดดันจากกลุ่มอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในอินโดนีเซียที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาจริงๆ นั่นก็คือ  ปัญหาการตัดไม้
ท าลายป่าที่เกิดจากการขยายไร่ปาล์มน้ ามัน โดยกฎหมายใหม่ที่ออกในปี พ.ศ. 2552 มีบทลงโทษ
บุคคลหรือบริษัทที่เป็นต้นเหตุให้เกิดไฟป่าไว้สูง ถึงขั้นปรับเงิน 10,000 ล้านรูเปียห์ (หรือ 1 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) และจ าคุก 10 ปี  

การจัดการปัญหาหมอกควันจากไฟป่าของอินโดนีเซีย ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาดและปัญหานี้ยังคงยืดเยื้อต่อไป เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า
ปัญหาไฟป่าในอินโดนีเซียไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากมนุษย์ท าขึ้นโดยคนอินโดนีเซียเผา
ป่าเพ่ือปลูกปาล์มน้ ามัน และการบังคับใช้กฎหมายของอินโดนีเซียไม่เด็ดขาดพอในเรื่องการห้ามเผา
ป่าเพ่ือปลูกปาล์มน้ ามันในอินโดนีเซีย เนื่องจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลอบเผาป่า
นั้นไม่ใช่ชาวบ้านและชาวสวนธรรมดาทั่วไป แต่ล้วนเป็นฝีมือของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตปาล์มน้ ามันยั กษ์
ใหญ่มีทั้งที่เป็นของอินโดนีเซียเองและมาจากมาเลเซียกับสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ
และทางการเงินต่อรัฐบาลอินโดนีเซียอย่างสูง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ก่อน  
การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน รวมถึงการก าหนดมาตรการเพ่ือให้ภาคเอกชนใส่ใจกับประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม จะช่วยเพิ่มความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาได้  

วิกฤตหมอกควันเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
ซึ่งก าลังจะก้าวเขา้สู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แต่ ณ เวลานี้อินโดนีเซียมีทีท่า
ที่จะให้สัตยาบันในข้อตกลงนี้ร่วมกับประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนหลังการประชุม 15th TWG&MSC โดย
รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยว่าต้องการให้สัตยาบันในข้อตกลงเรื่องการควบคุมและต่อสู้กับปัญหาหมอก
ควันในกลุ่มอาเซียน วิกฤตหมอกควันข้ามพรมแดนเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่เราต้องคอยดูต่อไปว่า 
ในที่สุดแล้วการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นมากน้อยเพียงใดหลังจาก
ได้เข้าสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 

  นอกจากการเกิดปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่เกิดขึ้นในอาเซียนแล้ว ปัญหานี้ยัง
เกิดข้ึนในภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น ปัญหาหมอกควันในยุโรปที่เกิดขึ้นจากรัสเซียถึงสเปนและโปรตุเกส พบว่า 
ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2553 ประเทศรัสเซียประสบภาวะหมอกควันจาก
ไฟป่าครั้งรุนแรงในแบบที่ไม่เคยประสบมาก่อนในประวัติศาสตร์ในรอบ  130 ปี รัฐบาลรัสเซียได้

http://uk.reuters.com/article/2013/06/27/uk-southeastasia-haze-companies-idUKBRE95Q0KT20130627
http://uk.reuters.com/article/2013/06/27/uk-southeastasia-haze-companies-idUKBRE95Q0KT20130627
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ประกาศให้พื้นที ่7 เขต เป็นพื้นที่ภัยพิบัติจากมลพิษทางอากาศ หมอกควันเหล่านี้เกิดจากจุดไฟ (Hot 

spot) ราว 560 แห่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในภาคกลางของประเทศ ในจ านวนนี้ 39 จุดเกิดขึ้นในพ้ืนที่ป่า
พรุ โดยมี 27 จุดเกิดรอบๆ กรุงมอสโคว ภาวะหมอกควันนี้เกิดขึ้นพร้อมกับสภาวะอุณหภูมิสูงผิดปกติ 
คลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมท าให้เมืองที่ปกติหนาวเย็นต้องประสบกับอุณหภูมิสูงระดับเดียวกับช่วงฤดู
ร้อนของประเทศไทย โดยสูงถึง 40 องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวัน ทัศนวิสัยที่ต่ าส่งผลกระทบต่อ
การบิน โดยมีระยะการมองเห็นได้ไม่เกิน 300 – 400 เมตร ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัย และ
ยังพบว่าระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สูงมากกว่าปกติถึง 6 เท่า และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าปกติ 3 เท่า เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้อัตราการเสียชีวิตของผู้คนเพ่ิมขึ้นถึง
ร้อยละ 30 รัฐบาลรัสเซียได้เตือนประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงมอสโควให้งดการออกก าลัง
กายกลางแจ้ง อยู่แต่ภายในอาคารบ้านเรือน สถานการณ์ไฟป่าคุกคามรัสเซียยาวนานหลายสัปดาห์ 
คลื่นความร้อนและความแล้งยังส่งผลให้เกิดไฟป่าปะทุในยุโรปที่ชายแดนสองประเทศคือโปรตุเกสและ
สเปนอีกด้วย (กรมควบคุมมลพิษ, 2554 : 52)  
 

3.11 บทสรุป  

 มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ 
ที่มีการคมนาคมที่ติดขัด ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ซึ่งสาเหตุการเกิดมลพิษทางอากาศมี
ทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ดังเช่นเกิดไฟไหม้ป่าในช่วงฤดูแล้ง และเกิดจากการกระท าของมนุษย์ ทั้ง
การเผาไหม้จากการคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรม การเผาขยะ การเผาเศษวัสดุจากการเกษตร และ
อ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ โดยเฉพาะในระบบทางเดินหายใจ 
หากร้ายแรงก็มีผลต่อปอด มลพิษทางอากาศมิได้เป็นปัญหาเฉพาะในระดับประเทศเท่านั้นยังส่งผลถึง
ปัญหามลพิษทางอากาศระดับโลกอีกด้วย ทั้งปัญหาการการเกิดปรากฏการณ์เรื่อนกระจกที่ส่งผลท า
ให้เกิดภาวะโลกร้อน ปัญหาการลดลงของโอโซน การเกิดฝนกรด และที่เป็นปัญหาในกลุ่มอาเซียนใน
ปัจจุบันคือปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ดังนั้นต้อง
มีการร่วมมือกันในทุกๆ ฝ่ายเพ่ือที่จะป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ทั้ง
ประชาชนในประเทศเองต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องเพ่ือช่วยลดมลพิษทางอากาศ ระดับประเทศ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ และนอกจากนี้ยังมี
ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลกเพ่ือช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศระดับ
โลกที่ก าลังเกิดข้ึนอยู่ในปัจจุบันอีกด้วย 
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ค าถามทบทวน 

 

1. องค์ประกอบของอากาศบริสุทธิ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง  
2. บรรยากาศแต่ละชั้นมีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
3. จงอธิบายความหมายและแหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศ 

4. ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) หมายถึงอะไร  ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น
กี่ระดับอะไรบ้าง 

5. สารมลพิษทางอากาศหมายถึงอะไร มีก่ีประเภท อะไรบ้าง จงยกตัวอย่าง 
6. สารมลพิษใดเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดหมอกควัน (Smog) 

7. จงยกตัวอย่างสารมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ มาอย่างน้อย 5 

ประเภทอุตสาหกรรม 

8. มลพิษทางอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์อย่างไร 

9. มลพิษทางอากาศมีผลกระทบต่อพืชและระบบนิเวศอย่างไร 

10. การควบคุมการปล่อยสารมลพิษหรือลดการผลิตสารมลพิษจากแหล่งก าเนิด (Source 

control) ของมลพิษทางอากาศมีวิธีการอย่างไรบ้าง 
11. จงอธิบายการควบคุมสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ 

(Emission control) 

12. จงอธิบายมาตรการในการแก้ไขและควบคุมคุณภาพอากาศ 

13. จงบอกสาเหตุของการเกิดฝนกรดและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

14. จงบอกสาเหตุของการลดลงของโอโซน 

15. จงบอกผลกระทบจากการลดลงของก๊าซโอโซน 

16. ภาวะโลกร้อนหมายถึงอะไร และมีสาเหตุเกิดจากอะไร 

17. ปรากฏการณ์เรือนกระจกคืออะไร และก๊าซเรือนกระจกมีอะไรบ้าง 
18. จงบอกผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก 

19. ในฐานะนักเรียนเป็นประชากรของโลกจะมีวิธีการใดบ้างที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

20. ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนเกิดข้ึนได้อย่างไร และมีผลกระทบอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
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บทที่ 4 

มลพิษทางดิน 

 

 ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ มนุษย์ใช้ดินในการเพาะปลูก ท า
การเกษตร ใช้ดินเป็นแหล่งตั้งที่อยู่อาศัย เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ดินยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของจุลินทรีย์เล็กๆ อีกด้วย ปัจจุบันพบว่าดินมีแนวโน้มที่จะเกิดมลพิษมากขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากหลาย
สาเหตุทั้งจากการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมีทั้งปัญหาการเกิดดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินเป็นทรายจัด 
ดินพังทลาย เป็นต้น และการเกิดมลพิษทางดินที่มีสาเหตุมาจากมนุษย์สร้างขึ้น ทั้งจากการสะสมของ
ปุ๋ยเคมี สารก าจัดศัตรูพืชในดินจากภาคการเกษตร การสะสมของเชื้อโรคและสารเคมีจากขยะมูลฝอย
ที่ถูกน ามากองทิ้งบนดิน ส่งผลกระทบให้การใช้ประโยชน์จากดินลดน้อยลงและขาดประสิทธิภาพ 
รวมทั้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์ต้องป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบจากมลพิษทางดิน  
 

4.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดิน 

 “ดิน (Soil)” คือ วัตถุตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ต่างๆ 
ผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรียวัตถุหรืออินทรียสารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จน
เป็นเนื้อเดียวกัน มีลักษณะร่วนไม่เกาะกันแข็งเป็นหิน เกิดขึ้นปกคลุมพ้ืนผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆ และ
เป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืช 

 ดินมีความส าคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลก โดยดินเป็นแหล่งที่มาของปัจจัย 4 ในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งได้มาจากดินทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ดินยังมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและเกษตรกรรมเพราะ
พืชใช้ดินเป็นที่ยึดเหนี่ยวรากไว้ ในดินยังมีแร่ธาตุที่พืชดูดซึมไว้ใช้ในการเจริญเติบโตอีกด้วย  

4.1.1 องค์ประกอบของดิน 

ดินประกอบด้วยส่วนที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซประกอบกันขึ้นที่ส าคัญมี 4 

ส่วน คือ อนินทรียวัตถุ อินทรียวัตถุ น้ าในดิน และอากาศในดิน ดังนี้ 
1) อนินทรียวัตถุ (Mineral matter) อนินทรียวัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มี

ปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไป ได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่ อนินทรียวัตถุอยู่ในดินใน
ลักษณะของชิ้นส่วนที่เรียกว่า “อนุภาคดิน” ซึ่งมีหลายรูปทรงและมีขนาดแตกต่างกันไป แบ่งได้เป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอนุภาคขนาดทราย (เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 - 0.05 มิลลิเมตร) กลุ่มอนุภาคขนาด
ทรายแป้ง (เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.05 - 0.002 มิลลิเมตร) และกลุ่มอนุภาคขนาดดินเหนียว 
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(เส้นผ่าศูนย์กลาง < 0.002 มิลลิเมตร) อนินทรียวัตถุหรือแร่ธาตุในดินนี้เป็นส่วนที่ส าคัญในการ
ควบคุมลักษณะของเนื้อดิน เป็นแหล่งก าเนิดของธาตุอาหารพืชและเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดิน 
นอกจากนี้อนุภาคท่ีอยู่ในกลุ่มขนาดดินเหนียวยังเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดในการเกิดกระบวนการทางเคมี
ต่างๆ ในดินด้วย 

2) อินทรียวัตถุ (Organic matter) อินทรียวัตถุในดินมีความหมายครอบคลุมตั้งแต่
ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่ก าลังสลายตัว จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้ว ตลอดจน
สารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ข้ึนมาใหม่ แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซาก
พืช หรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย อินทรียวัตถุในดินเป็นแหล่งส าคัญของธาตุอาหารพืช และเป็น
แหล่งอาหารและพลังงานของจุลินทรีย์ดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก ามะถัน อีก
ทั้งยังเป็นส่วนที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสมบัติต่างๆ ของดินทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น 
โครงสร้างดิน ความร่วนซุย การระบายน้ า การถ่ายเทอากาศ การดูดซับน้ าและธาตุอาหารของดิน  ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและความสามารถในการให้ผลผลิตของดิน
อีกด้วย 

3) น้้าในดิน (Water in soil) หมายถึงส่วนของน้ าที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่าง
อนุภาคดินหรือเม็ดดิน มีความส าคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากเป็นตัว
ช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆ ในดิน และเป็นส่วนส าคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่
ส่วนต่างๆ ของพืช 

4) อากาศในดิน (Air in soil) หมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆ ที่แทรกอยู่ในช่องว่าง
ระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ าอยู่ ก๊าซที่พบโดยในดินคือ ก๊าซไนโตรเจน (N2) ออกซิเจน (O2) และ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งรากพืชและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการ
ด ารงชีวิต 

ปริมาตรของแต่ละองค์ประกอบของดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก โดยทั่วไปจะมีอนินทรีย-

วัตถุหรือแร่ธาตุร้อยละ 45 อินทรียวัตถุร้อยละ 5 น้ าร้อยละ 25 และอากาศร้อยละ 25 แสดงดังภาพ
ที ่4.1 
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ภาพที่ 4.1 องค์ประกอบของดิน 

4.1.2 สมบัติของดิน 

        ดินในแต่ละพ้ืนที่นั้นมีความแตกต่างกันออกไป โดยบางที่มีสีที่แตกต่างกัน หรือ
ลักษณะของเนื้อดินที่มีความหยาบ ละเอียดแตกต่างกัน ซึ่งความต่างเหล่านี้เป็นผลมาจากปัจจัยและ
กระบวนการเกิดดินที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อลักษณะของดิน ชนิดของพืชพรรณธรรมชาติที่ขึ้นปก
คลุม และความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันไปอีกด้วย สมบัติที่ส าคัญของดินแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และสมบัติทางชีวภาพ ดังนี้ 

1) สมบัติทางกายภาพ (Physical properties) ในบางครั้งเราเรียกว่าสมบัติทาง
ฟิสิกส์ เป็นลักษณะภายนอกของดินที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า จับต้องหรือสัมผัสได้ เช่น เนื้อดิน 
ความหนาแน่นของดิน การซึมของน้ า ความสามารถในการอุ้มน้ าของดิน การยืดหดตัว ความพรุนของ
ดิน หน้าตัดดินและชั้นดิน สีดิน และโครงสร้างของดิน เป็นต้น ในที่นี้จะกล่าวถึงสมบัติทางกายภาพ 2 

อย่างคือ โครงสร้างของดินและเนื้อดิน ดังนี้ 
1.1)  โครงสร้างของดิน (Soil structure) 

  เป็นคุณสมบัติของดินที่เกิดจากสภาพที่อนุภาคของดินที่เกาะกันเป็นก้อน
หรือเม็ดดินมีขนาดต่างๆ อยู่รวมกันอย่างหลวมๆ ตามธรรมชาติ ท าให้ดินมีสภาพโปร่ง ไม่แน่นทึบ  
ลักษณะโครงสร้างที่ดีของดิน ได้แก่ สภาพที่เม็ดดินเกาะกันเป็นก้อนเล็กๆ ขนาดเท่าหัวไม้ขีดบ้าง เล็ก
กว่าบ้าง หรืออาจจะโตกว่าบ้างเล็กน้อย อยู่รวมกันอย่างหลวมๆ ตลอดชั้นของหน้าดินลึก ประมาณ 
15 - 20 เซนติเมตร (ดินพ้ืนผิว) เม็ดดินเหล่านี้จะมีความคงทนพอสมควรต่อแรงกระแทกของน้ าฝน
หรือการไถพรวน แต่ถ้ามีการไถพรวนปลูกพืชเป็นเวลานาน ประกอบกับไม่มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมเติม

http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_profile.htm
http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_color.htm
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ลงไปในดนิเลย โครงสร้างดังกล่าวจะสลายตัวและหมดสภาพไป พวกดินเหนียวก็จะกลับแน่นทึบ และ
แข็งเมื่อแห้ง ส่วนพวกดินทรายก็จะอุ้มน้ าได้น้อยลง ดินจะโปร่งและแห้งเร็วจนเกินไป 

  เม็ดดินที่ประกอบกันเป็นโครงสร้างดินที่ดีนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากอินทรียวัตถุใน
ดินเป็นตัวเชื่อมอนุภาคดินเหนียว ดินตะกอน และทรายเข้าด้วยกัน เป็นเม็ดดินก้อนเล็กๆ ดังนั้นการ
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปในดินเสมอๆ จึงส่งเสริมให้เกิดสภาพโครงสร้างที่ดีดังกล่าว เมื่ออินทรียวัตถุในดิน
หมดไป โครงสร้างที่ดีของดินก็จะหมดสภาพไปด้วย การใช้ปุ๋ยเคมีจะไม่มีผลในการช่วยท าให้เกิด
โครงสร้างที่ดีแต่อย่างใด ดังนั้นดินที่เป็นทรายจัดหรือดินเหนียวซึ่งแต่เดิมมีโครงสร้างที่ดี ถ้าเกษตรกร
ใช้แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ถึงแม้พืชจะเติบโตได้ดีมีผลิตผลสูงในระยะแรกแต่นานๆ เข้าอินทรียวัตถุในดิน
จะค่อยๆ หมดไป โครงสร้างที่ดีของดินก็จะหมดสภาพไปด้วย พืชก็จะไม่เติบโตดีเหมือนเช่นเคย ใน
สภาพเช่นนี้รากของพืชจะเติบโตช้า ดึงดูดปุ๋ยและน้ าในดินไปใช้ได้น้อยลง การที่ไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์บ้าง 
โครงสร้างที่ดีของดินจะหมดสภาพไป ดินก็จะแน่นทึบได้ในที่สุด 

1.2)  เนื้อดิน (Soil texture) 

 คุณสมบัติที่เรียกว่าเนื้อดินนั้น ได้แก่ ความเหนียว ความหยาบหรือละเอียด
ของดิน ในส่วนของเนื้อดินนั้นเราพิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นอนินทรียสารเท่านั้น ซึ่งมีประมาณไม่เกิน
ร้อยละ 96 ขององค์ประกอบที่เป็นของแข็ง ส่วนที่ควบคุมเนื้อดินก็คือสัดส่วนระหว่างอนุภาค ทราย 
(Sand) ดินทรายแป้ง (Silt) และดินเหนียว (Clay) นิยมพิจารณาอนุภาคอนินทรียสารที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2 มิลลิเมตร เนื้อดินไม่มีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 

เนื้อดินมีผลทางอ้อมเนื่องจากเป็นตัวควบคุมสมบัติอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น การดูด
น้ า การดูดซับไอออน และการแลกเปลี่ยนก๊าซ เป็นต้น 

ประเภทของเนื้อดินโดยทั่วไปซึ่งคิดจากเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักของทราย 
ทรายแป้ง และดินเหนียวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเนื้อดินมารวมกันสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ ดังนี้คือ  

1.2.1) ดินเนื้อหยาบ (Coarse textured soils) เป็นดินที่มีปริมาณอนุภาค
ทรายมากกว่าอนุภาคทรายแป้งและดินเหนียว ดินชนิดนี้ไถพรวนได้ง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะ และไม่
จับกันเป็นก้อน เรียกดินชนิดนี้ว่าดินเบา (Light soil) เนื้อดินในกลุ่มนี้ ได้แก่ ทราย และทรายร่วน  

1.2.2) ดินเนื้อปานกลาง (Medium - texture soils) เป็นดินที่มีปริมาณ
อนุภาคทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวไม่แตกต่างกันมากนัก ดินที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดินร่วนปน
ทราย ดินร่วน ดินร่วนปนดินทรายแป้ง ดินร่วนเหนียว และดินทรายแป้ง 

1.2.3) ดินเนื้อละเอียด (Fine - texture soils) หรือดินเหนียว เป็นดินที่มี
ปริมาณอนุภาคดินเหนียวมากกว่าอนุภาคทรายและดินทรายแป้ง  มีความเหนียวมากเมื่อได้รับ
ความชื้น เนื้อดินละเอียด ปกติจับกันเป็นก้อน เมื่อแห้งจะแข็ง เวลาไถพรวนต้องใช้แรงมาก เราเรียก
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ดินชนิดนี้ว่า ดินหนัก (Heavy soil) ดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนดิน
ทรายแป้ง และดินเหนียว โดยประเภทของเนื้อดินแสดงดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 ประเภทของเนื้อดิน 

ประเภทของเนื้อดิน ตัวอย่างเนื้อดินในกลุ่ม 

ดินเนื้อหยาบ ดินทราย ดินทรายร่วน 

ดินเนื้อปานกลาง ดินร่วนปนทราย ดินร่วน ดินร่วนปนดินทรายแป้ง  
ดินร่วนเหนียว ดินทรายแป้ง 

ดินเนื้อละเอียด ดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนดินทรายแป้ง  
ดินเหนียว 

 

2) สมบัติทางเคมี (Chemical properties) เป็นลักษณะภายในของดินที่เราไม่
สามารถจะมองเห็นหรือสัมผัสได้โดยตรง ต้องอาศัยวิธีการวิเคราะห์หรือกระบวนการทางเคมีเป็น
เครื่องชี้บอก เป็นสมบัติที่ เกี่ยวข้องกับการดูดยึดและแลกเปลี่ยนแร่ธาตุต่างๆ ระหว่างดินกับ
สภาพแวดล้อม เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางเคมีของดิน เช่น ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 
ความสามารถในการการดูดซับและแลกเปลี่ยน   ประจุบวก การอ่ิมตัวด้วยเบส ธาตุอาหารพืชต่างๆ 
และแร่ธาตุที่เป็นพิษที่อยู่ในดิน ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงสมบัติทางเคมีของดินเฉพาะเรื่องความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน  
  สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน หรือค่าพีเอช (pH) ความหมายของค่านี้ 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ ช่วงของ pH ของดินโดยทั่วไปจะมีค่าอยู่ระหว่างประมาณ 3.0 – 9.0 ค่า pH 

7.0 บอกถึงสภาพความเป็นกลางของดิน กล่าวคือดินมีตัวที่ท าให้เป็นกรดและตัวที่ท าให้เป็นด่างอยู่
เป็นปริมาณเท่ากันพอดี ค่าที่ต่ ากว่า 7.0 บอกสภาพความเป็นกรดของดิน เช่น ถ้าดินมี pH 6.0 แสดง
ว่าดินเป็นกรดอย่างอ่อน มีสภาพเป็นกรดมากกว่าดินที่มี pH 7.0 (เป็นกลาง) สิบเท่า ค่า pH ของดิน
ยิ่งลดลงเท่าใดสภาพความเป็นกรดก็รุนแรงยิ่งขึ้นเท่านั้น ดินที่มี pH 5.0 จะเป็นกรดมากกว่า pH 6.0 

สิบเท่า และมากเป็น 100 เท่าของดินที่มี pH 7.0 แต่ละค่าของ pH ที่ต่างกันหนึ่งหน่วยจะบอกความ
เป็นกรดที่แตกต่างกันสิบเท่า เช่นเดียวกับดินที่มี pH สูงกว่า 7.0 ก็จะบอกสภาพความเป็นด่างของดิน 
ยิ่งมีค่าสูงกว่า 7.0 เท่าใด ความเป็นด่างก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น และจะเป็นด่างมากขึ้นเป็นสิบเท่าต่อความ
แตกต่างกันหนึ่งหน่วยของค่า pH 

   การตรวจวัดค่าของ pH ของดินปกติแล้วจะท าในห้องปฏิบัติการโดยการวัดด้วย
เครื่อง pH meter ที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการวิธีการเฉพาะส าหรับการ

http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_cec.htm
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ตรวจวิเคราะห์ดิน ดังนั้นการประยุกต์ใช้ชุดตรวจสอบภาคสนามแทนวิธีในห้องปฏิบัติการจึงมีความ
จ าเป็น เนื่องจากมีความสะดวด รวดเร็ว แต่ให้ผลการตรวจวัดที่มีความน่าเชื่อถือ โดยในภาคสนาม
สามารถใช้ชุดตรวจสอบชนิดใช้น้ ายาเปลี่ยนสีตรวจสอบ เรียกว่า pH Test Kit หรือชุดตรวจสอบ pH 

และมีนวัตกรรมใหม่ของกรมพัฒนาที่ดินเป็นชุดตรวจสอบความเป็นกรดด่างของดินภาคสนาม ซึ่ง
เรียกว่า LDD pH Test Kit ดังภาพที่ 4.2 ซึ่งให้ผลการตรวจวัดที่เชื่อถือได้ ราคาไม่แพงเนื่องจากผลิต
ขึ้นเองในประเทศไทย และยังสามารถใช้ได้กับทุกคนทั้งเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่ไม่ต้องมีความ
ช านาญมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 LDD pH Test Kit 

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/agriculture/323771, 2558 
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    ตัวที่แสดงความเป็นกรดในดินคือ ไฮโดรเจนไอออน (H+) ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากใน
การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางเคมีของดิน กล่าวคือท าให้มีการละลายตัวของธาตุหรือสาร
ต่างๆ ในดินออกมา ทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นพิษต่อพืช เช่น ถ้าดินเป็นกรดรุนแรงจะท าให้มีธาตุ
พวกอะลูมิเนียม แมงกานีส และเหล็กละลายออกมาอยู่ในน้ าในดินมากเกินไป จนเกิดเป็นพิษขึ้นแก่
พืชที่ปลูกได้ ดินที่เกิดปัญหานี้คือดินที่มีค่าพีเอช (pH) ต่ ากว่า 4.5 ลงไป 

   ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารต่างๆ ในดินที่พืชจะดึงดูดเอาไปใช้ได้ง่ายและ
มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับสภาพหรือระดับ pH ของดินเป็นอย่างมาก ธาตุอาหารพืชที่มีอยู่ในดินจะคง
สภาพที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ง่าย และมีปริมาณมากที่ pH ช่วงหนึ่ง ถ้าดินมี pH สูงหรือต่ ากว่าช่วง
นั้นๆ ก็เปลี่ยนสภาพเป็นรูปที่ยากที่พืชจะดึงดูดเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ เช่น ธาตุฟอสฟอรัส จะอยู่
ในรูปของสารละลายที่พืชดึงดูดไปใช้ได้ง่าย เมื่อดินมี pH อยู่ระหว่าง 6.0 – 7.0  ถ้าดินมี pH สูงหรือ
ต่ ากว่าช่วงนี้ ความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัสในดินก็ลดน้อยลง เพราะไปท าปฏิกิริยากับแร่ธาตุ
ต่างๆ ในดินได้ง่ายขึ้น และแปรสภาพเป็นสารประกอบที่ละลายน้ ายาก ปุ๋ยฟอสเฟตที่เราใส่ลงไปในดิน
จะเป็นประโยชน์ต่อพืชที่ปลูกได้มากที่สุดก็ต่อเมื่อดินมี pH อยู่ในช่วงดังกล่าว ปุ๋ยฟอสเฟตที่ใส่ลงไป
ในดินจะไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชทั้งหมด แต่จะสูญเสียไปโดยท าปฏิกิริยากับแร่ธาตุต่างๆ ในดิน แปร
สภาพเป็นสารประกอบที่ละลายน้ ายากเสียกว่าร้อยละ 80 ซึ่งเราเรียกว่าฟอสเฟตถูกตรึง ปุ๋ยฟอสเฟต
จะถูกตรึงได้ง่ายและมากข้ึนไปกว่านี้ได้อีกถ้าดินมี pH สูงหรือต่ ากว่าช่วง pH ดังกล่าวข้างต้น 

    ความส าคัญของ pH ของดินยังเกี่ยวข้องอยู่กับการท างานที่เป็นประโยชน์ของ
จุลินทรีย์ต่างๆ ในดินด้วย ปกติสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ ในดินจะเน่าเปื่อยผุพังได้ก็ต้องมีจุลินทรีย์ 
เข้าย่อยสลาย ขณะที่สารอินทรีย์พวกนี้ก าลังสลายตัวก็จะปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆ ออกมา ซึ่งราก
พืชสามารถดึงดูดไปใช้ได้ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เมื่อใส่ลงไปในดินแล้วท าให้พืชงอกงามดีขึ้นนั้น ก็
เนื่องจากจุลินทรีย์พวกนี้เข้าย่อย และท าให้ปุ๋ยคอกสลายตัวและปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาเป็น
ประโยชน์ต่อพืชอีกทีหนึ่ง การที่ปุ๋ยคอกมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ช้ากว่าปุ๋ยเคมี ก็เนื่องด้วย
เหตุทีปุ่๋ยคอกต้องรอให้จุลินทรีย์เข้าย่อยให้สลายตัวเสียก่อน ซึ่งผิดกับปุ๋ยเคมีเมื่อละลายน้ าแล้ว พืชก็
สามารถดึงดูดเอาธาตุอาหารจากปุ๋ยไปใช้ได้ทันที จุลินทรีย์ในดินจะท างานได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
เมื่อ pH ของดินอยู่ระหว่าง pH 6 - 7 (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มที่ 18, 2555) 

3) สมบัติทางชีวภาพ (Biological properties) เป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต
ในดิน ทั้งสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อาศัยอยู่บนดิน
และในดิน เกี่ยวข้องกับปริมาณและกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ต่อกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในดิน
ทั้งท่ีเป็นประโยชน์และโทษ ในการศึกษาสมบัติทางชีวภาพของดินจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาในด้านการ
จ าแนกสิ่งมีชีวิตในดิน ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตในดินต่อโครงสร้างของดินและกระบวนการที่ท าให้เกิด
ดินทั้งทางเคมีและชีวภาพ และลักษณะของโครงสร้างทางชีวภาพที่ถูกสร้างโดยสิ่งมีชีวิตในดิน เป็นต้น 
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สิ่งมีชีวิตในดินซึ่งเป็นสมบัติทางชีวภาพของดินประกอบด้วยพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ในดิน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 3.1) พืช (Plant) พืชมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อดินและสิ่งมีชีวิตในดิน เนื่องจากท า
หน้าที่กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มาสร้างเป็นสารอินทรีย์ โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง ต่อมา
เมื่อส่วนต่างๆ ของพืชหลุดร่วงหรือตายทับถม และผ่านกระบวนการย่อยสลายจนกลายเป็น
สารอินทรีย์ต่างๆ สารเหล่านี้ก็จะกลายเป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ภายในดิน ที่จะ
ก่อให้เกิดกิจกรรมอ่ืนๆ ต่อเนื่องไปอีกมาก และเป็นแหล่งส าคัญของธาตุอาหารพืชหลายชนิด เช่น 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก ามะถัน นอกจากนี้การที่พืชเจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านใบและหยั่งรากลึกลง
ไปดินยังก่อให้เกิดผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงในดินอีกหลายอย่าง เช่น การเกิดช่องว่างในดิน
จากการไชชอนของราก (ดังภาพที่ 4.3) การเคลื่อนที่ของน้ าและอากาศ การหมุนเวียนของธาตุอาหาร 
การป้องกันการสูญเสียหน้าดิน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2) สัตว์ในดิน (Soil fauna) ดินเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด เช่น มด 
ปลวก แมลงต่างๆ กิ้งกือ ตะขาบ ไส้เดือน เป็นต้น บทบาทหลักของสัตว์ในดินส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้อง
กับการขุดคุ้ยเพ่ือหาอาหารหรือเป็นที่อยู่อาศัย รวมถึงการกัดย่อยชิ้นส่วนของรากหรือเศษซากต่างๆ 

กิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินได้ การสร้างรัง และการขุดคุ้ยไชชอนดินของ
มด ปลวก แมลง หรือไส้เดือนดิน เป็นการพลิกดินโดยธรรมชาติ ช่วยผสมคลุกเคล้าอินทรียวัตถุในดิน 

หรือช่วยผสมคลุกเคล้าดินบนกับดินล่าง และน าแร่ธาตุจากใต้ดินขึ้นมาบนผิวดิน ท าให้เกิดช่องว่างใน
ดินซ่ึงส่งผลให้ดินโปร่งมีการถ่ายเทอากาศดี  

3.3) จุลินทรีย์ดิน (Soil microorganism) หมายถึง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในดินซึ่ง
รวมทั้งสัตว์และพืช โดยปกติสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในดินที่มีอิทธิพลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ได้แก่ 

 

ภาพที่ 4.3 การเกิดช่องว่างในดินจากการไชชอน
ของรากพืช 

ที่มา : http://www.allaboutrose.com/rose-

care/soil, 2556 
 

https://dict.longdo.com/search/plant
https://dict.longdo.com/search/Soil%20Fauna
https://dict.longdo.com/search/Soil%20Microorganism
http://www.allaboutrose.com/rose-care/soil
http://www.allaboutrose.com/rose-care/soil
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แบคทีเรีย รา ไวรัส    โปรโตซัว ขบวนการเปลี่ยนแปลงภายในดิน รวมทั้งขบวนการที่ก่อให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์แก่ดินส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นกระบวนการของแบคทีเรีย เนื่องจากแบคทีเรีย
สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและมีปริมาณมาก ฉะนั้นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของ
แบคทีเรียในดินจะท าให้กิจกรรมและกระบวนการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นไป
ได้ดี จุลินทรีย์ดินมีบทบาทส าคัญในการย่อยสลายอินทรียวัตถุ การแปรสภาพสารอินทรีย์และ       
อนินทรีย์ การตรึงไนโตรเจน การย่อยสลายสารเคมี เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติต่างๆ 

ของดิน ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมในดินเกิดสมดุล 

 จากสมบัติทางชีวภาพของดินดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น สามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดทาง
ชีวภาพของดินบอกได้ว่าพ้ืนที่ดินในบริเวณใดเกิดมลพิษทางดินขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่
ด ารงชีวิตอยู่บนผิวดินและในดิน ตัวชี้วัดทางชีวภาพที่เราสามารถสังเกตเห็นได้นอกจากพืชแล้วก็ยังมี
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน มีการศึกษาวิจัยการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินเพ่ือเป็นตัวชี้วัดทาง
ชีวภาพต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังในดิน เป็นตัวชี้วัดความเสื่อมโทรมของดินที่เกิดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรได้ ท าให้ทราบ
ถึงระดับความเป็นพิษของมลสารต่อสิ่งมีชีวิตในดิน โดยสามารถจัดล าดับของความเป็นพิษจากสูงสุด
ไปสู่ต่ าสุดคือ สารฆ่าแมลง > สารก าจัดปลวก > สารก าจัดวัชพืช > โลหะหนัก ส่วนความอ่อนแอต่อ
สารพิษในดินของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน สามารถจัดล าดับความต้านทานของสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังในดินต่อมลสารจากสูงสุดไปต่ าสุด ได้ดังนี้ กิ้งกือ > ตะขาบ > ไส้เดือนดิน > แมงกะปิ >   

แมงหางดีด จากการวิจัยพบว่า สามารถใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินเพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ
ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นตัวเตือนภัยในระบบนิเวศในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ความเสี่ยงต่อนิเวศวิทยาของดินในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นไปได้    
(ปัทมา วิตยากร, นฤมล แก้วจ าปา, วิทยา ตรีโลเกศ, บุปผา โตภาคงาม, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย,  
ธรรมเรศ เชื้อสาวถี และคณะ, 2552 : 48) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการวิเคราะห์สมบัติของดินโดยใช้ดัชนีชี้วัด
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพควบคู่กันไปก็จะได้ผลการวิเคราะห์ที่ละเอียดชัดเจนมากขึ้น ซึ่งการใช้
วิธีการทางเคมีจะท าให้ทราบค่าส าคัญต่างๆ ของดิน เช่น ค่าพีเอช ความสามารถในการการดูดซับและ
แลกเปลี่ยนประจุบวก การอ่ิมตัวด้วยเบส ธาตุอาหารพืชต่างๆ เป็นต้น แต่ไม่สามารถบ่งบอก
ผลกระทบทีม่องเห็นเป็นรูปธรรมเหมือนทางชีวภาพได้ การใช้ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพมีข้อดีในเรื่องท าได้
ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีวิธีวิเคราะห์ที่ยุ่งยาก อีกทั้งสามารถบ่งบอกได้ถึงสถานภาพของระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นได้ 
 

 

 

http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_cec.htm
http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_cec.htm
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4.2 ความหมายของมลพิษทางดิน 

ภาวะมลพิษของดิน หมายถึง ดินที่เสื่อมค่าไปจากเดิมและหรือมีสารมลพิษเกินขีดจ ากัดจน
เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ ตลอดจนมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช และสัตว์ (อนามัย  
(ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก, 2550 : 68) 

มลพิษทางดิน (ศุภมาศ พณิชศักดิ์พัฒนา, 2545 : 5) หมายถึง ภาวะการปนเปื้อนของดินด้วย
สารมลพิษมากเกินขีดจ ากัด จนมีอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ตลอดจนการเจริญเติบโตของมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ซึ่งก่อนจะมีการบัญญัติศัพท์ค าว่ามลพิษทางดินขึ้นนั้น มีค าไทยแท้แต่โบราณ
ที่เรียกดินที่เกิดภาวะมลพิษ โดยใช้ค าว่า “ดินเป็นพิษ หรือดินเสีย” 

วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์ (2557 : 93) ให้ความหมายของมลพิษทางดินว่า ดินที่เสื่อมค่าไปจาก
เดิมและ/หรือมีสารมลพิษเกินขีดจ ากัดจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนการเจริญเติบโตของพืช
และสัตว์ โดยทางตรงและทางอ้อม ปัญหามลพิษทางดินเกิดขึ้นจากการท าลายหรือถดถอยของ
คุณภาพหรือลักษณะของสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่เกิดจากมลสารที่ก่อให้เกิดมลภาวะดิน 

ดินในธรรมชาติปกติจะยอมให้สารที่เป็นพิษอยู่ได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ท าให้โครงสร้างทางเคมี 
ฟิสิกส์และชีววิทยาของดินเปลี่ยนไป และดินยังสามารถให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ พืช หรือสัตว์ได้
เหมือนเดิม แต่เมื่อปริมาณสารพิษในดินมีเพ่ิมมากขึ้นจนท าให้โครงสร้างทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา
ของดินเปลี่ยนไปจนไม่สามารถให้ประโยชน์แก่มนุษย์ สัตว์ และพืชได้ดีเหมือนเดิม ดินในสภาพ
ดังกล่าวจึงเรียกว่า “มลพิษทางดิน” ถ้ามีสารมลพิษในดินมากเกินขีดจ ากัดอาจมีผลท าให้พืชหยุดการ
เจริญเติบโต ตาย หรือสารพิษอาจจะถูกพืชดูดซึมเข้าไปอาจสะสมในห่วงโซ่อาหาร เช่น ในผัก ผลไม้ 
เนื้อสัตว์  

ดังนั้น มลพิษทางดิน (Soil pollution) หมายถึง ดินที่เปลี่ยนสภาพไปในทางที่เสื่อมโทรม 
อาจมีสาเหตุจากธรรมชาติหรือจากการกระท าของมนุษย์ มีสภาวะการปนเปื้อนของดินด้วยสารมลพิษ
มากเกินขีดจ ากัด จนมีผลต่อสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน มีอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของมนุษย์ สัตว์ ผลกระทบต่อพืชและการใช้ประโยชน์จากดินได้น้อยลงหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย 

       
4.3 สาเหตุการเกิดมลพิษทางดิน 

สาเหตุการเกิดมลพิษทางดินเกิดจาก 2 สาเหตุหลักคือ มลพิษทางดินที่เกิดจากธรรมชาติและ
การกระท าของมนุษย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (จตุรงค์ เหลาแหลม, 2555) 

4.3.1 มลพิษทางดินที่เกิดจากธรรมชาติ โดยทั่วไปการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น 

พายุ น้ าท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด การเกิดคลื่นสึนามิ เป็นต้น มักจะท าให้เกิดการพังทลายของ
ดินอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลท าให้เกิดการกัดเซาะของน้ า การพัดพาของลม รวมถึงภัยธรรมชาติอ่ืนๆ ท า
ให้เกิดการทับถมของแร่ธาตุและอินทรีย์สารในบริเวณต่างๆ ตลอดเวลาท าให้องค์ประกอบของดินใน
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แต่ละบริเวณมีความแตกต่างกัน ถ้าบริเวณใดดินมีสมบัติเป็นกรดก็จะท าให้ดินเปรี้ยว พบมากใน
บริเวณภาคกลางของประเทศไทย ส่วนบริเวณท่ีมีหินเกลือสะสมอยู่ในดินหรืออยู่ในบริเวณที่มีน้ าทะเล
ท่วมขังก็จะท าให้ดินมีสภาพเป็นดินเค็มพบมากในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ดังภาพที่ 4.4) 

และดินเค็มบริเวณชายฝั่งทะเล มลพิษทางดินที่เกิดจากธรรมชาติยังอาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน
ดิน เช่น แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ ซึ่งมีผลท าให้เกิดโรคในพืชรวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา : งานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบ ารุงดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สกลนคร, 2555 : 6 

 

4.3.2 การกระท้าของมนุษย์ ส่วนมากเกิดเนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มุ่งแต่จะดัดแปลง 
ธรรมชาติเพ่ือหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ค านึงถึงผลเสียที่เกิดขึ้นภายหลัง ได้แก่ 

        1) การใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี และยาปราบศัตรูพืช สารเหล่านี้
เมื่อใช้ในระยะเวลานานจะมีสารตกค้างในดิน ซึ่งบางชนิดสามารถย่อยสลายได้บางชนิดย่อยสลาย
ไม่ได้ท าให้สารพิษสามารถถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1.1) ปุ๋ยเคมี เป็นสารสังเคราะห์ที่ช่วยในการปรับสภาพของดิน โดยช่วยเพ่ิมแร่
ธาตุในดิน แต่ถ้าใช้เป็นเวลานานจะท าให้เกิดมลพิษทางดินได้ เช่น การใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต เมื่อ
ละลายน้ าจะถูกแบคทีเรียเปลี่ยนเป็นไนเทรตและจะเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
ระบบหายใจของพืช ปุ๋ยแอมโมเนียมคลอไรด์เมื่อแตกตัวจะได้คลอไรด์ไอออน (Cl -) ซึ่งถ้ารวมตัวกับ 

โซเดียม (Na) แคลเซียม (Ca) หรือแมกนีเซียม (Mg) จะกลายเป็นโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) แคลเซียม
คลอไรด์ (CaCl2) และแมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl2) ท าให้ดินมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของพืช  
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1.2) ยาปราบศัตรูพืช สารเคมีที่ใช้ปราบแมลงศัตรูพืชบางชนิดสามารถย่อยสลาย 

ได้ยาก จึงสะสมตกค้างอยู่ในดินส่งผลให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศได้ เช่น สารประเภทคลอริเนเตต-

ไฮโดรคาร์บอน (Chlorinated hydrocarbon) เป็นสารที่มีพิษและตกค้างอยู่ในดินเป็นเวลานานมาก 

ได้แก่ ดีดีที (DDT : Dichloro diphenyl trichloroethane) ใช้เวลาสลายตัวนานถึง 4 - 30 ปี    
อัลดริน (Aldrin) ใช้เวลาในการสลายตัวนาน 1 - 6 ปี และดีลดริน (Dieldrin) ใช้เวลาในการสลาย
นานถึง 2 – 25 ปี สารประเภทออร์แกโนไทโอฟอสเฟต (Organothiophosphate) เป็นสารพิษที่
รุนแรง แต่สามารถสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียง 2 - 24 ชั่วโมง ได้แก่ สารพาราไธออน 

(Parathion) มาลาไธออน (Marathion) เป็นต้น หากสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายจะท าให้เกิดอาการ
อ่อนเพลีย คลื่นไส้ น้ าลายฟูมปาก ตาพร่า ปวดศีรษะ ชัก หมดสติ หรืออาจจะท าให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ 
นอกจากนี้ยังมีสารประเภทพาราควอท (Paraquat) เป็นสารที่ใช้ก าจัดวัชพืช สารนี้เมื่อได้รับแสงจะ
สลายตัว หากเข้าไปในร่างกายของมนุษย์จะท าให้เกิดอาการท้องเสีย อาเจียน นอกจากนี้ยังเกิด
อันตรายต่อตับ ไต ล าไส้ และระบบหายใจ การใช้ยาปราบศัตรูพืชทางการเกษตรที่ท าให้เกิดมลพิษ
ทางดิน แสดงดังภาพที่ 4.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 การใช้ยาปราบศัตรูพืชท าให้เกิดมลพิษทางดิน 

ที่มา : https://science610.files.wordpress.com/2013/09/sarnpid12-1.jpg, 2557 

 

  สารเคมีจากภาคการเกษตรนอกจากจะเกิดการสะสมในดินในบางครั้งจะถูกชะล้าง
ลงสู่แหล่งน้ า ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ าตามมา ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า ระบบนิเวศในน้ า และ
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์อีกด้วย  
 2) พลังงานนิวเคลียร์ โรงไฟฟ้านิงเคลียร์ใช้พลังงานจากสารกัมมันตรังสีที่อยู่ในแท่ง
เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ถ้าปล่อยให้แท่งเชื้อเพลิงร้อนเกินไปจะสามารถ
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ท าให้ภาชนะที่ห่อหุ้มเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูหลอมละลายเป็นรู และทะลักลงสู่พ้ืนดินด้านล่างของ
โรงงานได้ ต่อจากนั้นท าให้เกิดการระเบิดของน้ าที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งจะท าให้สารกัมมันตรังสีอันตราย
กระจายไปทั่วบริเวณรอบๆ ซึ่งมีกรณีการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เชอร์โนบิล ประเทศยูเครน ในปี 
ค.ศ. 1986 ขณะนั้นเมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ปล่อยสาร
กัมมันตรังสีออกมาแพร่กระจายออกไปตามลมสู่ภาคตะวันออกและภาคเหนือของยุโรป ฝุ่นผงของสาร
กัมมันตรังสีจากก้อนเมฆได้ชะลงสู่พ้ืนดิน เบลารุสซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปตะวันออกและบางส่วน
ของสหภาพโซเวียตได้รับสารนี้มากที่สุด การปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีท าให้พ้ืนที่ไร่นา 494,000 

เอเคอร์หรือ 1,235,000 ไร่ ของเบลารุสไม่สามารถท าการเพาะปลูกได้ และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็น
ปัญหาการสะสมของกัมมันตรังสียาวนานถึง 20 ปี (ร้อยแก้ว สิริอาชา, 2554 : 31) 

3) น้้าชลประทาน ดินเป็นพิษจากน้ าชลประทานได้เนื่องจากน้ าที่มีตะกอนเกลือ และ
สารเคมีอ่ืนๆ รวมทั้งยาฆ่าแมลงปะปนมาด้วย เพราะน้ าไหลผ่านบริเวณต่างๆ ยิ่งถ้าไหลผ่านบริเวณ
ที่ดินอยู่ในสภาพที่ถูกกัดกร่อนได้ง่าย บริเวณที่มีเกลือมากๆ และมีการใช้ยาปราบศัตรูพืชกันอย่าง
กว้างขวางแล้ว น้ าก็จะยิ่งท าให้ดินที่ได้รับการทดน้ านั้นมีโอกาสได้รับสารพิษมากขึ้น นอกจากนี้น้ า
ชลประทานท าให้ดินเป็นพิษอีกได้ โดยเมื่อทดน้ าชลประทานเข้าไปในไร่นาหรือบริเวณใดก็ตามน้ าจะ
ไหลซึมลงสู่เบื้องล่างละลายเอาเกลือซึ่งสะสมในดินชั้นล่างๆ ขึ้นมาปะปนในดินชั้นบน เมื่อหยุดการ 
ทดน้ าน้ าที่ขังที่ผิวดินบนระเหยแห้งไป น้ าที่เต็มไปด้วยเกลือก็จะเคลื่อนขึ้นสู่ดินบนแทน และเมื่อน้ า
แห้งไปก็จะเหลือส่วนที่เป็นเกลือสะสมอยู่ท่ีส่วนของผิวดิน 

4) ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามแหล่งชุมชนมักจะทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงสู่
พ้ืนดิน ท าให้เกิดการสะสมของสารต่างๆ หากเป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ก็จะเกิดปัญหามีกลิ่น
เหม็นรบกวนผู้อยู่บริเวณนั้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคของสัตว์บางชนิด เช่น หนู แมลงสาบ 

แมลงวัน เป็นต้น หากเป็นสารที่สลายตัวยากหรือไม่สลายตัวเลย เช่น พลาสติก โฟม เศษแก้ว โลหะ 

เป็นต้น จะท าให้เกิดการสะสมทับถมในดิน ท าให้ดินดูดซึมน้ าไม่ดี ขัดขวางการไหลของน้ าท าให้เกิดน้ า
ท่วมขัง หากโลหะที่สะสมลงในดินเป็นโลหะหนักพวก ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม จะปนเปื้อนลงในดิน 

ท าให้ดินมีคุณภาพต่ าลงและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในดิน มีผลต่อมนุษย์หรือสัตว์อ่ืนในระบบ
นิเวศ เกิดการถ่ายทอดสารโลหะหนักไปตามโซ่อาหารและไปยังสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ด้วย โดยเริ่มต้น
จากผู้ผลิตซึ่งดูดซึมธาตุอาหารจากดินไปใช้ในการเจริญเติบโต  สารพิษเหล่านี้ก็จะสะสมอยู่ในส่วน
ต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ดอก ผล ราก และล าต้น เมื่อผู้บริโภคล าดับที่ 1 มาบริโภคส่วนต่างๆ ของพืช
สารพิษก็จะถ่ายทอดไปสู่ผู้บริโภคนั้น เมื่อผู้บริโภคล าดับถัดไปมากินต่อกันอีกเป็นทอดๆ สารพิษก็จะ
ถ่ายทอดไปตามล าดับขั้นของการบริโภคเช่นกัน โดยพบว่าปริมาณสารพิษที่สะสมนี้จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 

ตามล าดับขั้นในโซ่อาหารหรือสายใยอาหาร  
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 5) สารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม เกิดจากการที่โรงงานอุตสาหกรรมน าวัสดุเหลือ
ใช้ของเสียรวมถึงสารประเภทโลหะหนักที่ปะปนมากับวัสดุเหลือใช้และของเสียเหล่านี้ เมื่อสารเหล่านี้
ตกค้างอยู่ในดินก็จะสามารถถ่ายทอดไปตามโซ่อาหารและเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้  เช่น การใช้กาก
แบตเตอรี่มาถมถนนท าให้ประชาชนได้รับสารตะกั่ว หรือจากการที่โรงงานผลิตโซดาไฟก าจัดก๊าซ
คลอรีนที่เกิดโดยการใช้ปูนขาวแล้วท าให้เกิดผงฟอกขาวเมื่อถูกระบายลงสู่ดิน ท าให้ดินมีสมบัติเป็น
กรดหรือดินเปรี้ยวเป็นผลท าให้ดินเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกต่อไป 

 6) จากการท้าเหมืองแร่ การท าเหมืองแร่ท าความเสียหายให้กับผิวดินและดินส่วนที่
อยู่ลึกลงไป เช่น การท าเหมืองแร่ถ่านหินแบบเปิดจะมีการเปิดผิวหน้าดินออกเพ่ือน าถ่านหินออกมา 
และเมื่อน าถ่านหินออกมาแล้วที่ดินก็จะกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ในสหรัฐอเมริกาจึงได้มีการผ่าน
ร่างกฎหมายหลายฉบับในช่วงทศวรรษที่ 1900 ให้บริษัทเหมืองแร่แบบเปิดเติมดินใหม่ใส่หลุมขุด
กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างเดิม และปลูกต้นไม้และพืชต่างๆ เพราะรากของพืชยึดผิวหน้าดินป้องกัน
การสึกกร่อน ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมันได้มีการท าเหมืองแร่กันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1427 แถบหุบเขา
แม่น้ าวิลส์ เหมืองแร่นี้ผลิตตะกั่วและโลหะหนักอ่ืนๆ มีผลท าให้ดินที่ไหลลงสู่แม่น้ าล าธารมีโลหะหนัก
เจือปนอยู่มาก เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต เช่นเดียวกับในยุคสมัยของสหภาพโซเวียตในอดีต 
เมืองโนริสก์ท่ีแคว้นไซบีเรียท าการผลิตนิกเกิลจ านวนมาก เหมืองนิกเกิลและโรงหลอมปล่อยของเสียที่
เป็นทั้งมลพิษทางอากาศ ทางน้ า และทางดิน โรงหลอมทิ้งโคลนกากตะกอนของเสียออกมาที่พ้ืนดิน
รอบๆ บริเวณนั้น จนทุกวันนี้เมืองโนริกส์ยังมีนิกเกิลตกค้างอยู่ ในกากตะกอนและในดินเป็นจ านวน
มาก (ร้อยแก้ว สิริอาชา, 2554 : 29)  

     ส าหรับปัญหาการปนเปื้อนธาตุพิษจากกิจกรรมเหมืองแร่ ในประเทศไทยเกิดขึ้น
หลายเหตุการณ์ เช่น กรณีการปนเปื้อนของตะกั่วในตะกอนดิน พืชผัก สัตว์น้ าและแหล่งน้ าบริเวณเขา
บ่องาม อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งท าให้ประชากรในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับผลจากพิษของ
ตะกั่ว ระบบประสาทของมนุษย์มีความไวต่อพิษธาตุตะกั่ว ซึ่งท าให้มีผลต่อระดับสติปัญญาของมนุษย์ 
โดยพบว่าเด็กที่ได้รับผลกระทบจากตะกั่วจะมีปริมาณตะกั่วสะสมในเลือดและในฟันสูง  และจะมี
ระดับสติปัญญาต่ ากว่าเด็กที่มีการสะสมของตะกั่วในเลือดและในฟันต่ ากว่า (Pusapukdepob, J., 

Sawangwong, P., Pulket, C., Satraphat, D., Saowakontha, S., &  Panutrakul, S., 2007 : 

168) นอกจากนี้ยังมีการปนเปื้อนของแคดเมียมและสังกะสีที่รุนแรงในประเทศไทยในพ้ืนที่แม่สอด
จังหวัดตาก มีการศึกษาพบว่าดินปลูกข้าวในบริเวณใกล้เหมืองแร่สังกะสี  มีการสะสมของธาตุสังกะสี 
100 - 8,036 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.) และแคดเมียมสูง 0.5 - 284 มก./กก. และยังพบว่ามี
การสะสมของแคดเมียมในเมล็ดข้าวอยู่ในพิสัย 0.05 ถึง 7.7 มก./กก. ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ของ
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ  สาขาวัตถุเจือปนอาหารและสาร
ปนเปื้อน (Codex Committee on Food Additives and Contaminants : CCFAC) ซึ่งก าหนด
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ระดับที่ยอมรับได้ของแคดเมียมในเมล็ดข้าวเท่ากับ 0.2 มก./กก. (Simmons, R.W, Pongsakul, P., 

Saiyasitpanich, D., & Klinphoklap, S., 2005 : 501) ซึ่งหากบริโภคเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์ได้  

7) การดัดแปลงธรรมชาต ิ เช่น การตัดไม้ท าลายป่า ท าให้ผิวดินแห้ง พังทลายง่าย 

เพราะไม่มีพืชดูดซับความชื้นและยึดเหนี่ยวอนุภาคของเม็ดดินเอาไว้  การปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ าๆ 

เป็นเวลานานท าให้ดินขาดธาตุอาหาร ขาดความอุดมสมบูรณ์ ท าให้ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก การ
เผาป่า เผาวัชพืชในไร่นาท าให้เกิดการสูญเสียของธาตุอาหารในดิน และยังเป็นการท าลายสิ่งมีชีวิตที่มี
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพดิน การปลูกพืชโตเร็วที่ต้องการธาตุอาหารสูง เช่น ยูคาลิปตัส มัน
ส าปะหลัง ท าให้ดินเสื่อมสภาพเร็ว การขุดหน้าดินไปขายท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และอาจจะ
เกิดการพังทลายของดินได ้

 

4.4 ผลกระทบจากมลพิษทางดิน  

มลพิษทางดินก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมทั้งมนุษย์ก็ได้รับมลพิษ
ด้วยเช่นกัน สารมลพิษทางดินบางชนิดยากแก่การก าจัดหรือควบคุม จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลาย
ประการ ซ่ึงมลพิษทางดินส่งผลกระทบและก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ ดังนี้ 
 4.4.1 ผลกระทบตกค้างของสารพิษในห่วงโซ่อาหาร  
         พืชและสัตว์มักได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตกค้างของสารพิษที่อยู่ในดิน โดยพืชที่
เพาะปลูกบนดินที่มีการปนเปื้อนสารพิษจะดูดซับสารพิษนั้นไปสะสมในส่วนต่างๆ ของพืช ดังงานวิจัย
ของ Weichang, J., Zhongqiu, C., Dan, L., & Wuzhong, N. (2012 : 27 – 31) ได้วิเคราะห์หา
ปริมาณสารแคดเมียมในดินที่นา วิเคราะห์หาแคดเมียมในเมล็ดข้าวกล้อง และต้นข้าวที่ปลูกในดิน    
ที่นานั้น พบว่ามีสารแคดเมียมสะสมอยู่ในดิน และเมื่อวิเคราะห์หาแคดเมียมในฟางข้าว และเมล็ด 
ข้าวกล้องก็พบสารแคดเมียมด้วยเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพืชจะดูดซับสารพิษไปไว้ในส่วนต่างๆ ของ
พืช เมื่อสัตว์บริโภคพืชที่มีสารพิษสะสมก็จะได้รับสารพิษนั้นเข้าไปในปริมาณที่สูง เมื่อคนบริโภคสัตว์
นี้ก็จะได้รับสารพิษสะสมในร่างกายเป็นทอดๆ ในระบบห่วงโซ่อาหาร ซึ่งสารพิษเหล่านี้จะเข้ามาสะสม
ในเนื้อเยื่อและเลือดของมนุษย์ มีรายงานว่าน้ านมมารดาที่ใช้เลี้ยงทารกอาจมีปริมาณสารพิษ เช่น 
ดีดีที ตกค้างจนเป็นอันตรายต่อทารกได้ (สุธีลา ตุลยเสถียร และคณะ, 2544 : 159)   

การแพร่กระจายของสารพิษหรือสารก าจัดศัตรูพืช ก่อให้เกิดการสะสมของสารพิษ
ในห่วงโซ่อาหารเป็นปริมาณที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งการสะสมของสารพิษในห่วงโซ่อาหาร สารก าจัดศัตรูพืช
นั้นไม่ได้คงอยู่เฉพาะในบริเวณพ้ืนดินที่ท าการเกษตร แต่มักจะแพร่กระจายออกไปในสิ่งแวดล้อม 
เพราะน้ าที่ไหลผ่านแปลงเกษตรที่มีการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจะไหลลงไปสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในระบบนิเวศในน้ าได้ สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าอาจได้รับผลกระทบ
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โดยตรงจากสารเคมีเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลต่อระบบภูมิต้านทานของปลา ท าให้ปลาเป็นโรค
ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ สารเคมีเหล่านี้โดยเฉพาะในกลุ่มออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine) ซึ่ง
ย่อยสลายช้าอาจจะไปสะสมอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ และถ่ายทอดไปยังสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านบน
ของห่วงโซ่อาหาร เกิดการสะสมของสารพิษในปริมาณที่เข้มข้นขึ้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 4.6 ซึ่งเป็น
การสะสมของ DDT ในห่วงโซ่อาหาร ที่เริ่มจากการปนเปื้อนของ DDT ในน้ าในอัตราเพียง 0.000003 
ppm (ส่วนในล้านส่วน) แต่ในสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในน้ า เช่น แพลงก์ตอนสัตว์ พวกไรแดง 
หนอนแดง จะพบว่ามีการสะสมของ DDT ในสัตว์เหล่านี้เพ่ิมขึ้นเป็น 0.04 ppm และเมื่อปลาขนาด
เล็กมากินสัตว์เหล่านี้เป็นอาหาร การสะสมของ DDT ในปลาเล็กเพ่ิมขึ้นเป็น 0.5 ppm เมื่อปลาใหญ่
มากินปลาเล็กเป็นอาหาร จะมีการสะสมของ DDT ในตัวปลาใหญ่มากถึง 2 ppm และเมื่อนกที่กิน
ปลาเป็นอาหารมากินปลาจะมี DDT สะสมในตัวนกได้มากถึง 25 ppm จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคในห่วงโซ่
อาหารในล าดับที่สูงขึ้นยิ่งจะได้รับสารพิษสะสมในร่างกายมากขึ้นด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 การสะสมของ DDT ในห่วงโซ่อาหาร 

 

แม้ว่านกจะมีการสะสม DDT ในตัวค่อนข้างมาก แต่การสะสมนี้อาจไม่ได้ท าให้นก
ตายลงทันที แต่ก็มีผลกระทบด้านอ่ืนๆ ได้ เช่น DDT ที่อยู่ในตัวนกจะท าให้เปลือกไข่บางลง ส่งผลให้
ไข่แตกขณะที่ก าลังฟักอยู่ ส่งผลให้ประชากรของนกลดลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะ
กับนกที่กินปลา แต่รวมถึงนกท่ีกินแมลง และนกที่กินผลไม้ด้วยเช่นกัน  
          การค้างของสารพิษในห่วงโซ่อาหารนอกจากจะมีผลกระทบต่อพืชและสัตว์แล้ว ยัง
ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อีกด้วย  ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากระดับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย เมื่อเข้าสู่ห่วงโซ่

แพลงก์ตอนสัตว์  (0.04 ppm) 
 

ปลาขนาดเล็ก (0.5 ppm) 
 

ปลาขนาดใหญ่ (2 ppm) 
 

นก (25 ppm) 
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อาหารแล้วจะเพ่ิมระดับความเข้มขนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ ดังแสดงในตาราง
ที่ 4.2  

 

ตารางท่ี 4.2 ตัวอย่างความเป็นพิษของสารก าจัดศัตรูพืชต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

 

สารก้าจัดศัตรูพืช ผลต่อมนุษย์ ผลต่อส่ิงแวดล้อม 

สารฆ่าแมลง   

แอลดริน/ดีลดริน กระตุก ชัก พิษต่อไต สารก่อมะเร็ง เนื้องอกในสัตว์ เสื่อมเสียการเจริญ
พันธุ์ในนกและปลา 

ดีดีท ี กระตุก ประสาทส่วนกลางเสื่อม  
สารก่อมะเร็ง 

เสื่อมการเจริญพันธุ์ในนกและปลา 
เปลือกไข่นกบาง เนื้องอกในสัตว์ 

พาราไทออน พิษเฉียบพลัน ฆ่าสัตว์ป่า 
ท๊อกซาฟีน โครโมโซมผิดรูป สารก่อมะเร็ง สะสมในปลา ยับยั้งการเจริญเติบโต 

ท าลายตับปลา 
สารฆ่าวัชพืช 

2,4 – ดี 

 

 

เกิดไนโตรซามีน (Nitrosamine) 

ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง 

 

ลดที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 

 

ที่มา : ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, 2545 : 154 

 

 4.4.2 ผลกระทบจากมลพิษทางดินก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ และทางน้้า  
         ดินเป็นมลสารก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ การฟุ้งกระจายของเม็ดดินในรูปของ
ฝุ่นก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางสายตา ท าให้พืชลดประสิทธิภาพ
ในการสังเคราะห์แสง และท าให้ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์มีปัญหา นอกจากนี้ดินยังปล่อย
สารประกอบที่ระเหยได้สู่บรรยากาศ เช่น การปลดปล่อยไนโตรเจนในรูปของก๊าซแอมโมเนีย โดย
ขบวนการดีไนตริฟิเคชั่น (Denitrification) การย่อยสลายของอินทรีย์สารต่างๆ ในดินจะปลดปล่อย
สารประกอบซัลเฟอร์ ซึ่งการปลดปล่อยก๊าซต่างๆ จากดินที่เกิดปัญหามลพิษเหล่านี้มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกด้วย นอกจากนี้เมื่ออนุภาคของดินถูกพัดพาหรือปนเปื้อนสู่แหล่งน้ าทั้ง
แหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน คุณภาพของแหล่งน้ าก็จะแปรเปลี่ยนไปตามองค์ประกอบและส่วนผสมของ
อนุภาคดินเหล่านั้น เช่น อนุภาคดินที่มีเชื้อโรคแหล่งน้ านั้นก็จะมีเชื้อโรค อนุภาคดินที่มีสารพิษแหล่ง
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น้ านั้นก็จะมีสารพิษตามไปด้วย ซึ่งก็จะท าให้สิ่งมีชีวิตสะสมสารพิษที่มีอยู่ในน้ าและถ่ายทอดมายัง
มนุษย์ตามห่วงโซ่อาหารตามที่ได้กล่าวมาแล้ว (สุธีลา ตุลยเสถียร และคณะ, 2544 : 137 – 138) ดิน
เป็นมลสารก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ า เมื่ออนุภาคดินถูกพัดพาไปสู่แหล่งน้ า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
แหล่งน้ าคือ แหล่งน้ าตื้นเขิน ปริมาณน้ าในแหล่งน้ าลดลง ผลที่ตามมาคือการคมนาคมไม่สะดวก ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ าได้น้อยลง และสิ่งมีชีวิตในน้ ามีปริมาณลดลง  

4.4.3 ผลกระทบจากสารมลพิษทางดินจากแหล่งรองรับและก้าจัดขยะมูลฝอย 

           ดินเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและแมลงที่เป็นพาหนะ โดยแหล่งทิ้งขยะมูลฝอย
เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและพร้อมที่จะแพร่กระจายสู่ชุมชนได้ สารมลพิษที่เป็นสารเคมีในขยะมูลฝอย 
ที่ถูกปล่อยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ครัวเรือน เกษตรกรรม มีส่วนประกอบที่มีสารเคมีหากสะสม
ในดินก็จะเกิดมลพิษทางดินได้ จากวิธีการก าจัดขยะด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การเททิ้งขยะบนพ้ืนดิน 
การเผาขยะ ดังภาพที่ 4.7 และวิธีการฝังกลบ หากก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก็
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การรั่วของถังสารเคมีในระบบการฝัง
กลบ ท าให้สารเคมีซึมสู่ดินและชั้นน้ าใต้ดิน ผลกระทบของสารเคมีที่มีต่อดินจะแตกต่างกันออกไป 
หากสารเคมีเป็นอนินทรีย์อาจส่งผลกระทบท าให้เกิดดินเค็ม ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช จนบาง
พ้ืนที่กลายเป็นพื้นทีว่่างเปล่าท าการเกษตรไม่ได้ แต่หากสารมลพิษเป็นสารอินทรีย์ เช่น ขยะประเภท
สารปราบศัตรูพืชจะท าให้เกิดมลพิษทางดินได้ แต่จะเป็นมากน้อยเพียงใดขึ้นกับความเป็นพิษของสาร
แต่ละชนิด (อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก, 2550 : 79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. การทิ้งขยะมูลฝอยกองบนพื้นดิน  ข. การเผาขยะมูลฝอย 

 

ภาพที่ 4.7 การก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกตามหลักสุขาภิบาลท าให้เกิดมลพิษทางดิน 

ที่มา : ก. http://miracle-trash.blogspot.com/, 2556 

        ข. กรมสวัสดิการแรงงาน, ม.ป.ป. : 8 

 

 
 

http://miracle-trash.blogspot.com/
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  ปัญหาที่พบในภาคอุตสาหกรรมของประทศไทยคือ มีการลักลอบทิ้งสารเคมี
อันตรายจากโรงงานงานอุตสาหกรรมในท่ีดินรกร้างซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางดินขึ้นได้ เช่น กรณีลักลอบ
ทิ้งกากอุตสาหกรรมที่ปากช่องโดยมีถังสารเคมีขนาด 200 ลิตร ประมาณ 4,000 – 5,000 ถัง ส่วน
ใหญ่บรรจุน้ ามัน กากสี สารละลาย ตะกอนน้ าเสีย ส่งผลท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีเหล่านี้ใน
ดิน นอกจากนี้ยังมีกรณีเหตุการณ์บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีปล่อยสารพิษออกมาจากโรงงานท า
ให้พ้ืนที่ท าการเกษตรของชาวบ้านเสียหายอีกด้วย (สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์, 2548) ส าหรับแหล่ง
อุตสาหกรรมใหญ่ๆ ก็ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารมลพิษในดินสูงเช่นกัน เช่น ในกรณีนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จากการลงพ้ืนที่ตรวจสอบคุณภาพดินของคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมของ
วุฒิสภา พบว่าตะกอนดินที่ประเมินว่ามีมากถึง 3 แสนตัน มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ โลหะหนัก 
และสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในปริมาณสูงซึ่งส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรดิน โดยอาจ
เกิดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ าและเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้  
  

4.5 การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางดิน 

  จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นว่ามลพิษทางดินก่อให้เกิดผลกระทบหลายอย่างท้ังต่อพืช สัตว์ มนุษย์ 
รวมทั้งระบบนิเวศทางดินอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันแก้ไขและควบคุมมลพิษทางดินมิให้
เกิดขึ้นหรือแพร่กระจายมากไปกว่านี้ ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางดิน 
และการบ าบัดและฟ้ืนฟูดินปนเปื้อน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.5.1 วิธีการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางดิน 

          หากเกิดมลพิษทางดินขึ้นแล้ว เราควรมีการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น
โดยมีแนวทางดังนี้ 

        1) ใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินเพ่ือควบคุมการ
ใช้ที่ดินให้เหมาะสม ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์จากที่ดินหลายฉบับ เช่น 
พระราชบัญญัติการท าเหมืองแร่ พ.ศ. 2461 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 
2518 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกความตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นต้น  
                  2) ใช้มาตรการทางเทคโนโลยีป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษทางดินโดยการควบคุมการ
ก าจัดของเสียและแหล่งก าเนิดต่างๆ ตลอดจนควบคุมการใช้สารเคมีให้เหมาะสม และควรต้องมีการ
ส ารวจ ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพดินโดยสม่ าเสมอ ตัวอย่างเทคโนโลยีที่น ามาใช้เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดมลพิษทางดิน เช่น เทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ดังงานวิจัยของ  
สมสงวน ปัสสาโก, จุไรรัตน์ คุรุโคตร, และอังสุมา ก้านจักร (2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาเทคโนโลยีการ
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ผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ โดยไส้ เดือนดินในการปรับปรุงดินเพ่ือการเกษตรที่ต าบลหนองโก 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยการศึกษาสมบัติของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินพบว่า pH ของปุ๋ยมีค่า
ค่อนข้างเป็นกลางถึงด่างเล็กน้อยคือ pH เท่ากับ 7.21 ปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ยมูลไส้เดือนพบว่ามีค่า
ร้อยละ 0.32 ซึ่งเป็นปริมาณที่สูง ส่วนปริมาณฟอสฟอรัสในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อปุ๋ยมูลไส้เดือนมีค่า
ค่อนข้างสูงคือ 19.60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ค่าโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์มีค่าสูงมากคือ 466.07 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และเมื่อท าการทดสอบปลูกคะน้าโดยใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี
และดินควบคุมพบว่า คะน้าที่ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าโดยมีน้ าหนักสดของคะน้า
เฉลี่ย 0.359 กิโลกรัม ดังนั้นการน าเทคโนโลยีดังกล่าวนี้มาใช้นอกจากจะช่วยป้องกันมลพิษทางดินที่
เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย  

 นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการบ าบัดดินปนเปื้อนโลหะหนักด้วยวัสดุฟอสเฟต ได้แก่ 
ปุ๋ยฟอสเฟต หินฟอสเฟต และกระดูกปลาป่น โดยการน ากระดูกปลาป่นและหินฟอสเฟตมาใช้ร่วมกัน
สามารถแก้ปัญหาการปนเปื้อนในระยะยาวได้ เนื่องจากกระดูกปลาป่นจะท าให้โลหะหนักถูกตรึงไว้
อย่างรวดเร็ว ส่วนหินฟอสเฟตจะค่อยๆ ปลดปล่อยและท าปฏิกิริยากับโลหะหนักในระยะยาว การใช้
วัสดุฟอสเฟตถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการคงสภาพของโลหะหนัก  แต่มีข้อจ ากัด
หรือควรระวัง เช่น ปริมาณโลหะหนักดั้งเดิมในวัสดุฟอสเฟตที่น ามาใช้อาจกลายเป็นการเพ่ิมการ
ปนเปื้อนธาตุพิษสู่แหล่งบ าบัด ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบความเข้มข้นของโลหะหนักใน
สารประกอบฟอสเฟตก่อนน ามาใช้จริงในพ้ืนที่ปนเปื้อน ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือ การใช้ วัสดุ
ฟอสเฟตในปริมาณมากเกินไปอาจก่อให้เกิดยูโทรฟิเคชั่น จึงควรมีมาตรการป้องกันการสูญเสียตะกอน
ดินที่มีฟอสเฟตสูงจากกระบวนการกร่อนดินเนื่องจากไหลบ่าของน้ า และเนื่องจากฟอสเฟตอยู่ในรูป
แอนไอออนจึงท าให้เกิดการแข่งขันและไล่ที่แอนไอออนชนิดอ่ืนซึ่งอาจเป็นการเพ่ิมสารแอนไอออน
มลพิษสู่สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง (วรชาติ วิศวพิพัฒน์, 2555 : 377) 

         3) น าวิธีการอนุรักษ์ดินมาใช้ ซึ่งเป็นการใช้ที่ดินอย่างชาญฉลาด ระวังป้องกันไม่ให้ดิน
เกิดการพังทลาย สูญเสียหน้าดิน ป้องกันและรักษาดินให้อุดมสมบูรณ์อยู่เสมอด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ 
การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชตามแนวระดับ การคลุมดิน การจัดท าคันดิน 
การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า การไม่ตัดไมท้ าลายป่า เป็นต้น 

4) ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดมลพิษทางดิน จึงควรใช้วิธีก าจัดอย่างถูกต้อง 
จัดที่ทิ้งขยะไว้ตามสถานที่ต่างๆ อย่างเพียงพอ ไม่ควรน าขยะไปทิ้งกลางแจ้งเพราะจะเกิดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคและสารเคมีจากขยะลงบนพ้ืนดิน ควรมีการก าจัดอย่างถูกวิธีซึ่งโดยทั่วไป
ส าหรับขยะมูลฝอยชุมชนจะก าจัดโดยการฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  
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  จากปัญหามลพิษทางดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาที่พบมีทั้งดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า เนื้อดินเป็นดินทราย มีอินทรียวัตถุต่ าขาดธาตุอาหารที่จ าเป็น ส่งผลท าให้ดินไม่เหมาะ
ต่อการเพาะปลูก  แนวทางหนึ่ งที่น ามาใช้อย่ างกว้ า งขวางเ พ่ือแก้ปัญหาของดินในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือคือ การปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ด้วยสารอินทรีย์นั้น แหล่งส าคัญที่น ามาศึกษาเพ่ือการใช้ประโยชน์อีกแหล่งหนึ่งคือขยะมูลฝอยชุมชน 
มีการวิจัยเพ่ือศึกษาการปรับปรุงทรัพยากรดินและวัสดุปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชด้วยการหมุนเวียน
อินทรียวัตถุจากมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ (ปัทมา วิตยากร, นฤมล แก้วจ าปา, วิทยา ตรี
โลเกศ, บุปผา โตภาคงาม, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, ธรรมเรศ เชื้อสาวถี และคณะ, 2552 : 52 - 56)  
พบว่า เมื่อพิจารณาความเหมาะสมในการน าดินมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ในรูปปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปลูก
พืช มีข้อจ ากัดในเรื่ององค์ประกอบของพลาสติก แก้ว วัสดุมีคม และโลหะต่างๆ ที่ยังปะปนอยู่ในดิน
มูลฝอย ตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ปุ๋ยอินทรีย์ที่จะน ามาใช้ประโยชน์ต้องไม่มี
วัสดุดังกล่าวเจือปน ซึ่งหากเกษตรกรจะน ามาใช้ต้องท าการร่อนคัดแยกองค์ประกอบดังกล่าวออกจาก
ดินมูลฝอยก่อน เมื่อพิจารณาความชื้นของดินมูลฝอยพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ ค่าเฉลี่ย
ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชในดินมูลฝอยมีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ในดินมูลฝอยมีค่าค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ ค่าเฉลี่ยปริมาณ
โพแทสเซียมมีค่าค่อนข้างสูง ส่วนค่าเฉลี่ยปริมาณธาตุอาหารรองของพืช ได้แก่ เหล็ก สังกะสี 
แมงกานีส มีค่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับระดับธาตุอาหารในดินทั่วไป ค่าปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อน
ในดินมูลฝอย ได้แก่ แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว ปรอท มีค่าต่ ากว่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไป พ .ศ. 
2548 แต่อย่างไรก็ตามการน าดินมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรจะต้องท าการศึกษาเพ่ิมเติม
ในเรื่องการปนเปื้อนสารอันตราย เนื่องจากดินมูลฝอยในพื้นท่ีเดียวกันอาจมีลักษณะสมบัติแตกต่างกัน 
ซึ่งข้ึนอยู่กับความแตกต่างของแหล่งก าเนิดมูลฝอยที่น ามาฝังกลบ จากงานวิจัยนี้จะพบว่าดินมูลฝอยมี
ศักยภาพในการพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการน ากลับมาใช้ประโยชน์ แต่เนื่องจากลักษณะ
สมบัติของดินมูลฝอยอาจมีความผันแปรมาก ขึ้นอยู่กับแหล่งก าเนิด ฤดูกาล และลักษณะมูลฝอยที่
น ามาฝังกลบ หากต้องการน ามาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องการ
ปรับปรุงธาตุอาหารพืช การลดสารปนเปื้อนอันตราย วัสดุที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ในดินมูลฝอย และ
ควรมีส่งเสริมการรณรงค์การแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้งอีกด้วย 

 5) ควรลดปริมาณการใช้ยาก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่เป็นสารเคมีในพ้ืนที่ท าการเกษตร 
และหันมาใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ เนื่องจากการใช้ยาก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์สารเคมีเหล่านี้มีความเป็นพิษสูง สามารถคงตัวอยู่ในดิน และสามารถสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของพืช
ได้ และจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังระบบห่วงโซ่อาหาร  
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 6) การรักษาแร่ธาตุในดิน เป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินที่พืชต้องการ เช่น 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสซียม คาร์บอน แคลเซียม เป็นต้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อพืชมากที่สุ ด
และนานที่สุด โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน เช่น การเพ่ิมปุ๋ยพืชสด การปลูกพืชตระกูลถั่ว เป็นต้น  

        7) ใช้มาตรการทางการศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขมลพิษดิน 

  4.5.2 การบ้าบัดและฟื้นฟูดินปนเปื้อน 

         การบ าบัดและฟ้ืนฟูดินปนเปื้อนหรือดินที่เกิดมลพิษขึ้นนั้นมีหลายวิธี จะเลือกวิธีใดนั้น
จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพ่ือเลือกวิธีในการบ าบัดและฟ้ืนฟูที่เหมาะสม ได้แก่ ชนิดของสาร
ปนเปื้อน ปริมาณและความเข้มข้นของสารปนเปื้อน ตัวกลางที่ปนเปื้อน ลักษณะของพ้ืนที่ที่ปนเปื้อน 
รวมถึงวิถีและการเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อน ยกตัวอย่างเช่น วิธีการฟ้ืนฟูดินปนเปื้อนแบบการระเหย
ของสารปนเปื้อนถูกออกแบบมาให้ใช้กับสารปนเปื้อนที่มีคุณสมบัติในการระเหยได้เท่านั้น สาร
ปนเปื้อนใดที่มีความสามารถในการระเหยต่ า ละลายน้ าได้ดี หรือโลหะหนักเกือบทุกชนิด จะไม่
สามารถใช้วิธีการนี้ได้ (ส่วนมลพิษดิน, 2554 : 9)  แนวทางในการบ าบัดและฟ้ืนฟูดินปนเปื้อน
สามารถท าได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556) 

1)  การชะล้าง (Soil flushing) เป็นวิธีการบ าบัดฟ้ืนฟูดินที่มีการปนเปื้อนด้วย
สารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ส าคัญ โดยใช้หลักการการชะล้างด้วยสารละลายที่เหมาะสม เช่น น้ าหรือ
สารลดแรงตึงผิว (Surfactants) โดยอาศัยคุณสมบัติในการละลาย (Solubility) ของสารมลพิษที่
ต้องการก าจัด โดยสารปนเปื้อนที่ถูกชะล้างออกมานี้จะถูกเก็บรวบรวมเพ่ือน าไปบ าบัดอีกครั้ง 
ลักษณะการเลือกตัวชะล้าง มีดังนี้  

  1.1) สารละลายกรด (Acid solution) ใช้ส าหรับการฟ้ืนฟูสภาพดินที่มีการ
ปนเปื้อนของโลหะ และสารอินทรีย์บางชนิด แต่ไม่นิยมใช้เนื่องจากจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง pH 

ของดิน 

1.2)  สารละลายเบส (Base solution) ใช้ส าหรับการฟ้ืนฟูสภาพดินที่มีการ
ปนเปื้อนของโลหะ สังกะสี ตะกั่ว ดีบุก 

   1.3)  น้้า (Water) ใช้ส าหรับการฟ้ืนฟูสภาพดินที่มีการปนเปื้อนของสารที่
ละลายน้ าได้ และพ้ืนที่สามารถพาไปได้ โดยพิจารณาจากค่าการละลายของสารปนเปื้อนนั้น 

1.4)  สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ใช้ส าหรับการฟ้ืนฟูสภาพดินที่มีการ
ปนเปื้อนของสาร    อินทรีย์ เช่น ยาฆ่าแมลง 
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2) การท้าให้เป็นของแข็ง (Solidification) และการท้าให้เสถียร (Stabilization) 

การท าให้เป็นของแข็งคือ การก าจัดของเสียที่เป็นของเหลวด้วยวิธีการลดพ้ืนที่
ผิวสัมผัส (Surface area) ของมลสาร โดยมีการเปลี่ยนรูปเป็นของแข็งที่มีโครงสร้างมั่นคง และไม่
เกิดปฏิกิริยาเคมรีะหว่างของเสียและสารที่ใช้ในการท าให้แข็ง 
             การท าให้เสถียรคือ การท าให้เสถียรของสารปนเปื้อน โดยเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่ไม่
มีพิษหรือพิษน้อยกว่า ทั้งนี้โดยไม่เปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพของของเสีย 

    ส่วนใหญ่วิธีการนี้ใช้มากกับของเสียที่มีสารกัมมันตรังสี ในระดับต่ า รวมทั้งพวก
โลหะหนักบางชนิด ซึ่งการท าให้ของแข็งหรือท าให้เสถียรนั้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบ าบัด
พ้ืนที่ดินที่ถูกการปนเปื้อนได้ โดยการผสมสารที่ท าให้แข็งหรือท าให้เสถียรเข้าไปในดินหรือในตะกอน
ที่ถูกปนเปื้อนอยู่ชั้นล่าง อาทิเช่น วิธีฉีดโดยการฉีดสารที่ท าให้เสถียรในรูปของเหลวไปในบริเวณที่มี
ของเสียอยู่ และวิธีการใช้ที่พ้ืนผิว เหมาะกับของเสียที่มีอันตรายน้อยในพ้ืนที่จ ากัดและมีความพรุน
ของดินพอสมควร โดยใส่สารที่ท าให้เสถียรในรูปของแข็งหรือของเหลวลงไปบนผิวและสามารถซึมลง
ไปได้  

3) การย่อยสลายทางชีวภาพ  (Biological degradation) 

การย่อยสลายทางชีวภาพเป็นกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ สามารถ
เกิดข้ึนเองได้ในสภาพธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ให้กลับมาเป็นชีวมวลและผล
พลอยได้ที่ไม่มีอันตรายของพวกสิ่งมีชีวิตในดิน โดยเฉพาะจุลินทรีย์ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ 
มีเทน และกรดอนินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการย่อยสลายทางชีวภาพ ได้แก่ 

3.1) สมบัติและความเข้มข้นของมลสารอินทรีย์ 
3.2)  ชนิดของจุลชีพในดิน 

3.3)  ลักษณะและสมบัติของของเสีย ได้แก่ ค่าครึ่งชีวิตและอัตราการคงตัวของ
มลสาร 

3.4)  คุณสมบัติของดิน เช่น เนื้อดิน โครงสร้างของดิน 

3.5)  สมบัติของดินในกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดิน ได้แก่ pH อุณหภูมิ ความชื้น
ของดิน ออกซิเจนที่มีอยู่ในดิน อินทรียวัตถุ และปริมาณธาตุอาหารในดิน 

3.6)  ความสามารถในการอุ้มน้ า ระดับโครงสร้างของดิน และความเป็นไปได้ใน
การชะล้างพังทลายดิน 

4) การสลายตัวด้วยแสง (Photodegradation) 

การสลายตัวด้วยแสงเป็นหนึ่งในกระบวนการที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ โดย
อาศัยรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ท าให้เกิดกระบวนการหรือปฏิกิริยาจากแสงข้ึน จากความยาวคลื่น
ต่างๆ ของรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่มีพลังงานเพียงพอจะท าให้ พันธะทางเคมีแตกออก โดยรังสี          
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อัลตร้าไวโอเลตสามารถลดมลสารในสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การก าจัดคลอรีนในโพลีคลอริเนตไบฟีนิล  

(Polychlorinated Biphenyls : PCBs) ก าจัด 2,3,7,8 เตตระคลอโรไดเบนโซพาราไดออกซิน 
(2,3,7,8 tetrachlorodibenzo-para-dioxin : TCDD) ซึ่งเป็นสารไดออกซิน และคีโปน (Kepone) 

เป็นต้น ส าหรับการใช้วิธีการนี้ต้องค านึงถึงปฏิกิริยาของแสงและการเปลี่ยนรูปของสารเคมีนั้นๆ ด้วย 
อัตราการเกิดการสลายตัวด้วยแสงขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของมลสารที่เป็นสารอินทรีย์เป็นส าคัญ  

5)  การระเหยของสารปนเปื้อน (Soil vapor extraction) 

การลดความเข้มข้นของมลสารในดินโดยการอาศัยหลักการการระเหยของสาร
ปนเปื้อนในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม มี 2 วิธี ได้แก่ 

5.1)  เครื่องดึงสุญญากาศ (Vacuum extraction) และกระบวนการไล่
อากาศ (Air stripping) วิธีการนี้เป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ และเป็นวิธีการทั่วไปที่ใช้ในการ
ควบคุมการแพร่กระจายของสารระเหยที่ปนเปื้อนจากแหล่งของเสียอันตราย โดยเติมอากาศลงไปใน
ดินที่มีการปนเปื้อนและใช้เครื่องสุญญากาศสกัดอากาศที่มีการปนเปื้อนนั้นออก การไหลของอากาศ
จะข้ึนอยู่กับเครื่องมือที่ใช้และคุณสมบัติของดิน โดย เฉพาะความพรุนของอากาศ 

5.2) การไล่ด้วยไอน้้า (Steam stripping) ใช้หลักการเดียวกับเครื่องดึง
สุญญากาศและกระบวนการไล่อากาศ โดยการฉีดไอน้ าลงไปในดินใต้บริเวณที่มีการปนเปื้อน และใช้
เครื่องสุญญากาศช่วยบริเวณผิวดิน วิธีการนี้จะได้ผลดีกับสารมลสารในกลุ่มแอลเคน (Alkanes) และ 
แอลเคน-เบส แอลกอฮอล์ (Alkane-based alcohols) เช่น บิวทานอล (Butanal) เป็นต้น 

6)  การให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ (Frequency heating) เป็นวิธีการก าจัดสาร
ปนเปื้อนของมลสารพวกน้ ามันและสารอินทรีย์ที่มีสมบัติระเหยได้ที่อุณหภูมิ 8 - 300 องศาเซลเซียส 

โดยการเพ่ิมอุณหภูมิของดินและเร่งความถ่ีเพ่ือเพ่ิมอัตราการระเหย 

         7) การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนโดยใช้พืช (Phytoremediation) เป็นการใช้พืชในการ
บ าบัดสารปนเปื้อนในบริเวณพ้ืนที่ปนเปื้อน เพ่ือลดอันตรายของสารปนเปื้อนต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการบ าบัดสารปนเปื้อนทั้งที่อยู่ในรูปสารอินทรีย์ที่มี
ความเข้มข้นต่ า และสารอนินทรีย์ที่อยู่ในตัวกลาง ดิน น้ า หรืออากาศ การบ าบัดนี้อาศัยประโยชน์
จากกระบวนการดูดน้ าและแร่ธาตุผ่านทางรากของพืช และกระบวนการคายน้ าออกทางใบของพืชใน
การเปลี่ยนสารปนเปื้อนเหล่านั้นให้อยู่ในรูปที่ไม่มีความเป็นพิษ หรือความเป็นพิษลดน้อยลง โดย
คุณสมบัติของพืชที่เหมาะต่อการน ามาใช้ในการฟ้ืนฟูดินหรือพ้ืนที่ปนเปื้อน ได้แก่ มีความคงทนต่อ
สารพิษท่ีปนเปื้อนในพ้ืนที่ เป็นพืชที่ง่ายต่อการปลูกและดูแลรักษา มีการเจริญเติบโตเร็ว วงจรชีวิตสั้น 
ขยายพันธุ์หรือสืบพันธุ์ได้ในอัตราที่สูง มีปริมาณของมวลชีวภาพมาก และมีการสะสมของสารพิษหรือ
โลหะหนักที่ระดับสูง ระยะเวลาที่ใช้ในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่โดยใช้พืชมีหลายปัจจัย ได้แก่ ชนิดและปริมาณ
ของพืชที่เลือกใช้ ความกว้างและความลึกของพ้ืนที่ ชนิดของดิน เป็นต้น โดยปกติแล้วการใช้
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กระบวนการนี้จะใช้เวลาเป็นปี (ส่วนมลพิษดิน, 2554 : 27)  ยกตัวอย่างการฟื้นฟูพ้ืนที่ปนเปื้อนโดยใช้
พืช เช่น การปลูกพืชจ าพวกหญ้าแฝก หญ้าแพรก พืชตระกูลถั่วเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของดิน
เค็ม และปรับปรุงพื้นท่ีดินเค็มให้สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น การฟ้ืนฟูดินโดยวิธีนี้อาศัย
ธรรมชาติในการบ าบัดและฟ้ืนฟู จึงลงทุนไม่มากแต่ให้ประสิทธิภาพที่ดี สามารถบ าบัดพ้ืนที่ได้เป็น
บริเวณกว้าง ลดการแพร่กระกายของสารปนเปื้อน อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะน าไปสู่การบ าบัดและฟ้ืนฟูมลพิษทางดินอย่างยั่งยืน 

  

4.6 ตัวอย่างปัญหามลพิษทางดิน 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาช้านาน ดังนั้นจึงมีการใช้พ้ืนที่ในการท าการเกษตร
ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และยังมีการน าที่ดินมาใช้ในกิจกรรมอย่างอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจที่เจริญเติบโตมากขึ้นตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น เช่น ใช้ที่ดินเป็นแหล่งที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม ใช้ในการการพัฒนาเมือง เป็นต้น จึงก่อให้เกิดปัญหาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินหลาย
ประการ การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการท าให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ชุมชน และประเทศชาติ ได้มีการศึกษาพ้ืนที่ที่เกิดปัญหามลพิษทาง
ดินของประเทศไทยแยกเป็นรายภาคโดยกรมพัฒนาที่ดินแสดงดังตารางที่ 4.3 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน พบว่าความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินมีสาเหตุทั้งที่
เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการใช้ที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตัวอย่างของปัญหา  เช่น การ
ชะล้างพังทลายของดิน ปัญหาดินขาดอินทรีย์ และปัญหาที่เกิดจากสภาพธรรมชาติของดินร่วมกับการ
กระท าของมนุษย์ เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินอินทรีย์ (พรุ) ดินทรายจัด ดินตื้น และดินบนที่สูง เป็น
ต้น พ้ืนที่ดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันพบว่า ปัญหามลพิษทางดินที่เกิดขึ้นมากที่สุดและคลอบคลุมพ้ืนที่มากที่สุดในประเทศไทยคือ  
การชะล้างพังทลายของดิน พ้ืนที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินมากที่สุดคือภาคเหนือ ดินที่มี
ปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมมากที่สุดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาพ่ีพบ
คือ ดินเค็ม ดินกรด และดินค่อนข้างเป็นทราย 

 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบปัญหาดินค่อนข้างเป็นทรายมากกว่าทุกภาคครอบคลุม
พ้ืนที่ถึง 30.85 ล้านไร่ (จากตารางที่ 4.3) ดินค่อนข้างเป็นทรายซึ่งเป็นดินที่มีโครงสร้างไม่ค่อยดีนัก 

ไม่สามารถจะอุ้มน้ าหรือเก็บความชื้นไว้ในดินได้ ธาตุอาหารพืชถูกชะล้างไปได้ง่ายหรือดูดยึดธาตุ
อาหารได้น้อยจึงท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ท าให้เกิดปัญหาต่อการเกษตรเป็นอย่างมากคือปลูก
พืชในดินทรายจะไม่ค่อยได้ผล ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรค่อนข้างต่ า ในการแก้ไขปรับปรุงบ ารุงดิน
ท าได้โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีควบคู่กันไปเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารในดินให้แก่พืช การปลูกพืช
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ตระกูลถั่วคลุมดิน หรือปลูกไม้โตเร็วบางชนิด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากจะปลูกข้าวเป็น
หลักแล้ว ยังนิยมปลูกพืชไร่อีกด้วย เช่น ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย เป็นต้น  
 

ตารางท่ี 4.3 พ้ืนที่ที่เกิดปัญหามลพิษทางดินของประเทศไทยแยกเป็นรายภาค 

 

สภาพปัญหาทรัพยากรดิน 

พื้นที่ (ล้านไร่) 

ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต ้ รวม 

1. ปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของดิน 

53.96 17.87 26.20 10.84 108.87 

2. ปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุ 10.20 75.70 10.90 1.90 98.70 

3. ดินที่มีปัญหาต่อการใช้
ประโยชน์ ทางด้าน
เกษตรกรรม 

71.39 75.30 37.40 25.75 209.84 

    3.1 ดินเค็ม - 17.80 1.60 2.30 21.70 

    3.2 ดินเปรี้ยวจัด - - 3.28 0.89 4.17 

    3.3 ดินกรด 12.38 27.11 11.22 13.56 64.27 

    3.4 ดินอินทรีย์ (พรุ) - - - 0.27 0.27 

    3.5 ดินทรายจัด 0.86 2.60 2.30 1.21 6.97 

    3.6 ดินค่อนข้างเป็นทราย 1.54 30.85 4.65 2.56 39.60 

    3.7 ดินตื้น 13.09 15.53 9.24 3.11 40.97 

    3.8 ดินบนพื้นที่สูง 55.90 8.50 16.30 15.40 96.10 

4. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ไม่ถูกต้องตามศักยภาพ 
6.20 21.20 3.90 4.30 35.60 

 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2546 

หมายเหตุ:  1) พ้ืนที่หนึ่งๆ อาจมีปัญหาทรัพยากรดินบางชนิดซ้อนทับกันอยู่ในที่เดียวกัน 

     2) ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2545 
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  มีงานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องดินเป็นทรายท าให้ดินขาดแร่ธาตุ ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
และพังทลายได้ง่าย โดยการใช้หญ้าแฝกร่วมกับการจัดการดินและปุ๋ยในการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวาน
ในดินทรายความอุดมสมบูรณ์ต่ าเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรที่ดิน จากงานวิจัยพบว่า ดินทรายเป็นดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า คุณสมบัติทางกายภาพเลวจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเพ่ือการปลูกพืช การยก
แปลงปลูกโดยไม่ใส่ปุ๋ยและไม่ปลูกหญ้าแฝกให้น้ าหนักฝักสดที่สูงกว่าไม่ยกแปลง การยกแปลงขึ้นแล้ว
ปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบแปลงท าให้ดินลดการพังทลายลงมาได้ และเป็นการเพ่ิมความชื้นให้ดินด้วย 
จากการทดลองปรากฏว่าการปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบแปลงข้าวโพดหวานให้ผลไม่แตกต่างทางสถิติกับ
การใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับการปลูกหญ้าแฝก จึงสามารถสรุปได้ว่าการปลูกหญ้าแฝกช่วยให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น
ได้ หากปลูกให้ถูกพันธุ์ ถูกวิธี ถูกสถานที่และเวลา (ปัทมา วิตยากร, นฤมล แก้วจ าปา, วิทยา        
ตรีโลเกศ, บุปผา โตภาคงาม, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, ธรรมเรศ เชื้อสาวถี และคณะ, 2552 : 97) 

 จะเห็นได้ว่าปัญหามลพิษทางดินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีหลายอย่างมาก ซึ่ง ในที่นี้จะขอ
น าเสนอปัญหามลพิษทางดิน 3 อย่าง ที่เกิดขึ้นครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างของประเทศไทย และ
มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชากรเป็นอย่างมาก ได้แก่ ปัญหาการชะล้างพังทลายของ
ดิน ดินเค็ม และดินเปรี้ยว (เป็นกรด) ดังนี้ 
 4.6.1 การชะล้างพังทลายของดิน (Soil erosion) 

ค าว่า “การชะล้างพังทลายของดิน” ได้มีการให้นิยามตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน 
พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ไว้ว่า ปรากฏการณ์ซึ่งที่ดินถูกชะล้างกัดเซาะพังทลายด้วยพลังงานที่เกิดจากน้ า 
ลม หรือโดยเหตุอ่ืนใดให้เกิดการเสื่อมโทรม สูญเสียเนื้อดินหรือความอุดมสมบูรณ์ของดิน การชะล้าง
พังทลายของดินในประเทศไทยเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในภาคเหนือ แสดงให้เห็นดังภาพที่ 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.8 การชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย 

ที่มา : ประดิษฐ์ นูเล, 2553 
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         จากสถิติการชะล้างพังทลายของดินในแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ.   
2550 – 2554 จ านวนพื้นที่ท่ีเกิดการชะล้างพังทลายของดินใกล้เคียงกับ 20 ปีที่แล้ว และใกล้เคียงกับ
ข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ใน พ.ศ. 2545 คือมีพ้ืนที่ประมาณ 108 ล้านไร่ หรือร้อยละ 33 ของพ้ืนที่
ประเทศ ภาคเหนือมีการพังทลายของดินมากที่สุด และมีการเปรียบเทียบกันกับค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทยกับโลกสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ร้อยละ 23 และ
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่ร้อยละ 25 (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 
2553) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการชะล้างพังทลายของดิน ทั้งลักษณะภูมิประเทศ
โดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทยเป็นลาดเทสูง ลักษณะของดินของประเทศไทยที่มีการพังทลาย
ได้ง่าย รวมถึงกิจกรรมการด ารงชีวิตของชาวบ้านที่เร่งให้ดินพังทลายได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการลักลอบ
ตัดไม้ท าลายป่าในถูเขาซึ่งเป็นที่สูง พอเกิดลมพายุและฝนตกกระหน่ าลงมาก็ท าให้ดินพังทลายลงมา
เนื่องจากไม่มีต้นไม้ยึดเกาะหน้าดินและชะลอความเร็วของน้ าฝน และนอกจากนี้ยังพบว่าประเทศไทย
ของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมท าให้เราบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือท าการเพาะปลูก เมื่อไม่มีไม้ยืนต้นหรือพืช
คลุมดินก็ท าให้เกิดการกัดเซาะของกระแสลมและน้ าจนส่งผลท าให้ดินเกิดการพังทลายได้ง่ายและ
รุนแรงตลอดมา 

จากการศึกษาทางวิชาการพบว่า พ้ืนที่ที่จะพบการชะล้างพังทลายของดิน พบส่วน
ใหญ่บนพื้นที่ท่ีมีลักษณะเป็นพื้นทีด่อนและที่ท่ีมีความลาดชันสูงมากกว่าร้อยละ 35 ดินที่พบในบริเวณ
ดังกล่าวมีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไป
แล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิด ในบริเวณนั้นมักมีเศษหิน ก้อนหินโผล่กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่
พ้ืนที่ที่พบถ้าในลักษณะที่ดอนจะเป็นพ้ืนที่ที่ท าการปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น ข้าวโพด มันส าปะหลัง      
ถั่วต่างๆ เป็นต้น และถ้าเป็นพ้ืนที่ที่สูงจะปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็ง
รังหรือป่าดิบชื้น และมีหลายแห่งที่เกษตรกรท าการตัดฟันไม้และเผาเพื่อใช้เป็นที่ท ากินในลักษณะของ
การท าไร่เลื่อนลอย ส่วนใหญ่พบบนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันบนภูเขาสูงทั่วประเทศพบมากในจังหวัด
ภาคเหนือ  

1) วิธีการสังเกตดินที่มีสภาพการชะล้างพังทลาย 

       ดินที่มีสภาพการชะล้างพังทลาย สามารถสังเกตได้ โดยพบว่าดินจะมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

1.1) ความหนาของชั้นดินบน ปกติแล้วดินใดก็ตามที่มีดินชั้นบนสีด าและหนากว่า 
20 เซนติเมตร ถือว่ามีการชะล้างพังทลายน้อยหรือไม่มีเลย ถ้าหนาน้อยกว่า 10 เซนติเมตร จะเริ่มมี
การชะล้างพังทลาย 

1.2)  พบร่องรอยการชะล้างพังทลายของดิน ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ดินที่มีสภาพ
ดังกล่าว จะพบร่องของการกัดเซาะที่มีขนาดและความลึกแตกต่างกันไป อันเป็นผลเนื่องมาจากการ
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ไหลกัดเซาะของฝนไปยังผิวดิน ถ้ามีขนาดและความลึกของร่องยิ่งมาก อัตราการชะล้างพังทลายยิ่ง
รุนแรงขึ้น 

1.3)  สภาพภูมิประเทศ โดยปกติในพ้ืนที่ที่มีความลาดเทสูง การชะล้างพังทลาย
ของดินก็จะเกิดสูง และในพื้นที่ท่ีมีความลาดเทต่ า จะเกิดการชะล้างพังทลายของดินเล็กน้อยหรือไม่มี
เลยถ้าพ้ืนที่ราบ (ส านักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน, 2550) 

2) ปัจจัยการพังทลายของดิน 

    ปัจจัยที่มีผลต่อการพังทลายของดินมีหลายปัจจัยที่จะท าให้ดินในแต่ละพ้ืนที่เกิด
การพังทลายมากหรือน้อยเพียงใด มีดังนี้ 

  2.1) แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาซึ่งเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เราไม่ 
อาจควบคุมได้ การเกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้ง มักมีผลกระทบกระเทือนต่อดิน และท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก เช่น เกิดดินแตกแยก และถล่มง่ายต่อการกัดเซาะและพัดพา 
  2.2) แรงโน้มถ่วงของโลก เป็นสาเหตุหนึ่งท าให้เกิดการพังทลายของดิน พบได้
จากบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงเมื่อมีฝนตกหนักจนดินอ่ิมตัว ท าให้แรงยึดตัวของดินมีน้อยกว่าแรงโน้ม
ถ่วงของโลก ดินที่อ่ิมตัวด้วยน้ าจะเคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ าตามแรงดึงดูดของโลก เกิดดินเลื่อนหรือ
แผ่นดินถล่ม เป็นต้น 

 2.3) มนุษย์และสัตว์ มนุษย์เป็นสาเหตุทางอ้อม เป็นผู้เร่งให้การพังทลายของดิน
เกิดรุนแรงยิ่งขึ้น โดยการใช้ที่ดินปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร หากการใช้ดินนั้นขาดความ
ระมัดระวังหรือใช้อย่างรุนแรงเกินไป จะส่งผลให้ดินมีการพังทลายมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์ถางป่า 
เพ่ือใช้ท าการเกษตร ดินจะถูกกระทบจากแสงแดด น้ าและลม โดยไม่มีสิ่งใดปกคลุม การกัดเซาะและ
การพัดพาจะเกิดได้มากและรวดเร็วขึ้น นับว่ามนุษย์มีบทบาทส าคัญในการเร่งการเกิดการพังทลาย
ของดิน 

 2.4) น้้า น้ าเป็นปัจจัยส าคัญยิ่ง เมื่อมีฝนตกลงมาแรงกระทบของเม็ดฝนกับดิน จะ
ท าให้ก้อนดินแตกออกเป็นอนุภาคเล็กๆ พร้อมที่จะถูกพัดพาไปที่อ่ืน ถ้ามีฝนตกมากน้ าฝนจะรวมตัว
กันและไหลลงสู่ที่ต่ า แรงของน้ าที่เสียดสีไปกับดินจะท าให้ดินแตกและถูกพัดพาไปด้วยการสูญเสียดิน 
เกิดจากน้ ามีมากที่สุด 

 2.5) ลม ความแรงและความเร็วของลมเป็นสาเหตุท าให้ดินพังทลายได้ เกิดขึ้น
มากกับดินที่อยู่ในที่โล่งบริเวณกว้าง ไม่มีสิ่งก าบัง เช่น ในทะเลทรายความรุนแรงของการสูญเสียดิน
ขึ้นอยู่กับความแรงของลม สิ่งกีดขวาง สิ่งก าบัง 

3) สาเหตุการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน 

    สาเหตุของการเกิดการชะล้างพังทลายของดินมีหลายประการทั้งจากการเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์ ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้  
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   3.1) การชะล้างพังทลายของดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น การกัดชะด้วย
ฝนหรือลมเนื่องจากการขาดพืชคลุมดิน การกัดเซาะของกระแสน้ า การพังของตลิ่งอันเนื่องมาจากการ
กัดเซาะของน้ าและแรงโน้มถ่วงของโลก การชะล้างพังทลายจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความลาดเอียง
ของพ้ืนดิน ลมฟ้าอากาศ ลักษณะของเนื้อดิน ดินในบริเวณพ้ืนที่ลาดเอียงจะถูกกัดเซาะได้เร็ว เพราะ
กระแสน้ าจะมีความแรงดินในบริเวณที่มีฝนตกหนักจะถูกกัดเซาะไปได้มาก ส่วนดินในบริเวณพ้ืนที่
แห้งแล้งจะถูกกระแสลมพัดพาไปได้ง่าย ดินแต่ละชนิดจะมีลักษณะต่างกันจึงถูกชะล้างพังทลายได้
ยากง่ายต่างกัน เช่น ดินทรายจะถูกพัดพาไปโดยลมได้ง่ายมากกว่าดินเหนียว เป็นต้น 

  3.2) การชะล้างพังทลายของดินที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ กล่าวได้ว่ามนุษย์
เป็นตัวเร่งให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินมากขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ในการ
แปรเปลี่ยนสภาพสิ่งปกคลุมดินและท าลายสภาพดิน เช่น การแผ้วถางป่า การตัดไม้ท าลายป่า การ
เพาะปลูกโดยขาดการอนุรักษ์ดินและน้ าที่ถูกต้อง การสร้างถนน การท าการเกษตร การก่อสร้างต่างๆ  
การระเบิดภูเขา การท าไร่เลื่อยลอย การท าเหมืองแร่ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ท าให้เกิดการชะล้าง
พังทลายของดินทั้งสิ้น 

     จึงกล่าวได้ว่าการชะล้างพังทลายของดินหากมนุษย์เข้ามามีส่วนเร่งการชะล้าง
พังทลายของดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ก็จะมีผลท าให้ดินเกิดการ
พังทลายได้มากและรุนแรงยิ่งขึ้น หากผิวหน้าของดินปราศจากพืชปกคลุม การชะล้างและพัดพาของ
หน้าดินจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีฝนตกลงมา ปริมาณดินที่ถูกพัดพาออกไปนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ปริมาณและความรุนแรงของฝนที่ตกลงมาแต่ละครั้ง เมื่อดินชั้นบนซึ่งอุดมสมบูรณ์ถูกชะล้างหมดไป
แล้ว ดินชั้นล่างก็จะโผล่ขึ้นกลายเป็นดินชั้นบนแทน โดยจะสังเกตได้ง่ายคือมีสภาพแน่นทึบและแข็งมี
อินทรียวัตถุต่ า ซึ่งจะเป็นดินที่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชหรือท าการเกษตรด้านอื่นอีกต่อไป  

4) ผลจากการชะล้างพังทลายของดิน  
ผลของการชะล้างพังทลายของดินในปีหนึ่งๆ นั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก นอกจากจะท าให้ดินเสื่อมโทรมแล้วยังมีผล   
กระทบอ่ืนๆ อีกหลายประการ ได้แก่ 

 4.1) ท าให้พ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ส าหรับการเพาะปลูกลดลง ส่งผลให้ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง เพราะน้ าซึ่งเป็นตัวการส าคัญจะพัดพาเอาธาตุอาหารของพืชที่อยู่บริเวณผิวหน้า
ดินให้หมดไป หากต้องการท าการเกษตรในพื้นที่ท่ีดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไปแล้ว และต้องการให้
ได้ผลดีเช่นเดิมก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ท าให้การลงทุนในการเกษตรสูงขึ้น และนอกจากนี้ยัง
มีเกิดการบุกรุกท าลายป่าเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือหาพื้นที่ท่ีอุดมสมบูรณ์กว่าเพ่ือใช้ในการท าการเกษตร 

4.2) ท าให้เกิดการทับถมของตะกอนดินในพ้ืนที่ที่ต่ ากว่า ส่งผลท าให้แม่น้ าล า
คลองหนอง บึง อ่างเก็บน้ า เกิดการตื้นเขิน ลดความสามารถในการกักเก็บน้ า ซึ่งตะกอนที่ถูกพัดพา
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ลงสู่อ่างเก็บน้ าหรือเขื่อนต่างๆ ก็จะท าให้อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ าหรือเขื่อนเหล่านั้นลดลง อีกทั้ง
ตะกอนที่ถูกพัดพามาจะลงสู่แม่น้ าหรือแหล่งน้ าอ่ืนๆ ท าให้แม่น้ าหรือแหล่งน้ าตื้นเขิน น้ าขุ่นข้น ไม่
เหมาะแก่การอุปโภคบริโภค อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ าท่วมอย่างฉับพลัน บางครั้งตะกอนดินอาจถูกน้ า
พัดพาลงสู่ที่ต่ าท าให้เกิดความเสียหายแก่ไร่นา ไปทับถมดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า แม่น้ าบาง
สายอาจมีปัญหาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขุดลอกร่องน้ า 

4.3) การใช้ประโยชน์ที่ดินยากล าบาก จากน้ าที่กัดเซาะจะเกิดร่องขนาดเล็กและ
ใหญ่ ยากแก่การไถพรวนถนนอาจถูกกัดเซาะขาดส่งผลต่อการคมนาคมได้ ทั้งการคมนาคมทางบก 
และทางน้ า โดยหากเป็นทางน้ าตะกอนที่มาตกในบริเวณสันดอนปากแม่น้ าต่างๆ ท าให้กีดขวางการ
สัญจรทางน้ า ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขุดลอก (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) 

 4.4) มีผลกระทบต่อการประมง ตะดอนดินที่เกิดการชะล้างพังทลายลงสู่แหล่งน้ า 
จะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า ท าให้สัตว์น้ าบางชนิดตายไป ส่งผลท าให้ขาดแคลนสัตว์น้ าในการน ามาเป็น
อาหารของมนุษย์ 
    4.5) เกิดมลพิษสะสมในดินและแหล่งน้ า การชะล้างพังทลายของดินโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งดินที่ปนเปื้อนสารเคมี จะส่งผลกระทบต่อดินตะกอนที่ไหลลงสู่พ้ืนที่อ่ืนได้ เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี
และสารก าจัดศัตรูพืชจากการเกษตร เมื่อมีการชะล้างพังทลายของดินบริเวณนี้ลงสู่แม่น้ าล าธารหรือ
ลงสู่ดินชั้นล่าง และไหลออกสู่แม่น้ าล าธารในที่สุดอาจท าให้เกิดการสะสมของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมได้ 
(มัตติกา พนมธรนิจกุล, 2546 : 425) นอกจากนี้ยังมีบางพ้ืนที่ที่ใช้พ้ืนที่ดินในการท าอุตสาหกรรม เช่น 
อุตสาหกรรมนม ดินในบริเวณดังกล่าวจะมีแคดเมียมสะสมมากกว่าปกติ หากมีการชะล้างพังทลาย
ของดินเกิดขึ้นในพ้ืนที่นี้ จะท าให้มีสารแคดเมียมลงไปเจือปนกับดินตะกอน ซึ่งอาจถูกพัดพาไปยัง
พ้ืนที่อ่ืนได้ (วีระวงค์ ตางาม, 2543 : 8 - 9) ส่งผลท าให้เกิดการแพร่กระจายของสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อม  
   4.6) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัยของมนุษย์ การชะล้างพังทลาย
ของดินในพ้ืนที่ดินตอนบน จะก่อให้เกิดตะกอนดินและทะเลโคลน รวมทั้งเศษไม้ใบหญ้ า เศษหิน 
กรวดต่างๆ ที่ถูกน้ าพัดลงมาทับถมในบางครั้งอาจท าให้คนและสัตว์น้ าตายไปเป็นจ านวนมาก เช่น ใน
ปี พ.ศ. 2544 ที่ต าบลน้ าก้อ น้ าชุน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชากรประสบภัยทั้งสิ้น 
88,889 คน มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 121 ราย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) 

   ได้มีงานวิจัยประเมินผลการชะล้างพังทลายของดินจากการพังทลาย โดยใช้ปุ๋ยเพ่ือ
ทดแทนความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินที่สูญเสียไป โดยพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่ท าการ
เพาะปลูกพืชไร่ เนื่องจากมีอัตราการชะล้างพังทลายของดินในระดับปานกลางถึงรุนแรงมากหรือมี
อัตราการสูญเสียดินประมาณ 2 – 50 ตันต่อไร่ต่อปี โดยข้อมูลที่ใช้ในการค านวณการสูญเสียธาตุ
อาหารคือ ข้อมูลการสูญเสียปุ๋ยในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ในแต่ละภาคตามชนิดของปุ๋ย ซึ่งจากการ
ค านวณต้นทุนการสูญเสียธาตุอาหารจากการพังทลายของดินในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5,015 
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ล้านบาทต่อปี และการประเมินมูลค่าความเสียหายจากการชะล้างพังทลายของดินในระดับดินถล่ม
เป็นมูลค่าความเสียหายที่รวบรวมโดยกรมทรัพยากรธรณีคลอบคลุมการเสียหายทรัพย์สินต่างๆ 
บ้านเรือน ถนน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ พบว่า มีมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยเท่ากับ 157 ล้านบาทต่อปี 
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553)  

   5)  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 

     การป้องกันแก้ไขหรือการควบคุมการชะล้างพังทลายของดินนั้นจะต้องกระท า
ตั้งแต่การลดพลังงานของเม็ดฝนที่ตกลงมากระแทกผิวดินไปจนถึงการควบคุมการไหลของน้ า  วิธีการ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินสามารถกระท าได้หลายวิธีด้วยกัน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 

กลุ่ม คือ วิธีการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยวิธีกลและวิธีการป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินโดยวิธีเกษตรกรรม  

                       5.1) วิธีการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยวิธีกล (Mechanical 

method) มุ่งหนักไปในการก่อสร้างสิ่งกีดขวางความลาดชันของพ้ืนที่ เพ่ือสกัดกั้นน้ าไหลบ่าและการ
พังทลายของดิน ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี เช่น 

                               5.1.1) การปลูกพืชตามแนวระดับ (Contour cultivation) ได้แก่ การ
ไถพรวน ปลูกและเก็บเก่ียวพืชขนานไปตามแนวระดับขวางความลาดชันของพ้ืนที่ ใช้ในพ้ืนที่ที่มีความ
ลาดชันระหว่างร้อยละ 2 - 7 การปลูกพืชตามแนวระดับตามไหล่เขาแสดงดังภาพที่ 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.9 การปลูกพืชในแนวระดับตามไหล่เขา 

ที่มา : สนิท อินทะชัย, 2549 

 

                                5.1.2) การสร้างคันดินกั้นน้้า (Terracing)  เป็นการสร้างคันดินและร่อง
น้ าขวางความลาดชันของพ้ืนที่ เพ่ือลดความยาวของพ้ืนที่รับน้ าฝนให้สั้นลง แต่อย่างไรก็ตามการที่จะ
ให้คันดินกั้นน้ ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินนั้น จะต้องท าการปลูกพืช
ตามแนวระดบัและใช้มาตรการอื่นๆ ผสมผสานไปด้วย 
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                          5.1.3) การปรับพื้นที่เฉพาะหลุม (Individual basin) เป็นการปรับพ้ืนที่
เป็นช่วงๆ เฉพาะบริเวณหลุมปลูกต้นไม้ใช้กับไม้ผลและไม้ยืนต้นต่างๆ ขนาดของหลุมยิ่งกว้างมาก ยิ่ง
มีประสิทธิภาพในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้สูง 
             5.2) วิธีการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยวิธีเกษตรกรรม  วิธีนี้มุ่งไป
ในการป้องกัน โดยวิธีการปลูกพืชและโดยการปรับปรุงโครงสร้างของดิน การปลูกพืชเป็นการป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน โดยอาศัยใบ กิ่งก้าน ล าต้น และรากของต้นพืชเข้าช่วย เพ่ือลดการปะทะ
ของเม็ดฝนที่จะกระทบต่อผิวหน้าดินโดยตรง และเปิดโอกาสให้ดินดูดซับน้ าได้มากขึ้น การปลูกพืช
เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดินสามารถกระท าได้หลายวิธี เช่น 

                             5.2.1) การปลูกพืชคลุมดิน (Cover cropping)  คือการปลูกพืชใบหนา
หรือมีรากแน่นส าหรับคลุมและยึดดินเพ่ือไม่ให้ที่ดินว่างเปล่า พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว
และตระกูลหญ้า พืชคลุมดินนี้นอกจากจะช่วยป้องกันหน้าดินถูกชะล้างแล้ว  ยังเป็นปุ๋ยพืชสดเพ่ิม
อินทรียวัตถุให้แก่ดิน และสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วย 

       พืชตระกูลหญ้าที่นิยมน ามาปลูกคือหญ้าแฝก ซึ่ งหญ้าแฝกมี
ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินเป็นอย่างมาก บริเวณที่ลาดชันนั้น เมื่อมีฝน
ตกลงมาจะพัดพาเอาผิวดินลงสู่พ้ืนดินที่ต่ ากว่า โดยความรุนแรงจะเพ่ิมมากขึ้นตามความลาดชันของ
พ้ืนที่ หญ้าแฝกเป็นหญ้าที่ทนทาน ปลูกง่าย ขึ้นได้ดีทั้งในดินดีและดินเลว หญ้าแฝกมีลักษณะขึ้นเป็น
กอ โคนกออัดกันแน่น มีการเจริญเติบโตจากกอเล็กเป็นกอใหญ่โดยการแตกหน่อเส้นผ่าศูนย์กลางกอ
ประมาณ 30 เซนติเมตร จากลักษณะการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกดังกล่าวเมื่อน ามาปลูกเป็นแถว
ตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนที่แล้ว หญ้าแฝกจะแตกหน่อเจริญเติบโตชิดติดกันจนมี
ลักษณะเสมือนมีรั้ว หรือก าแพงที่มีชีวิตกั้นขวางทิศทางน้ าที่ไหลบ่า รั้วหญ้าแฝกจะท าหน้าที่ชะลอ
ความเร็ว ลดความรุนแรงของการไหลบ่าและน้ าจะกระจายตัวออกไปตามแนวรั้วหญ้าแฝก ทิ้งตะกอน
ดินและโคลนตมที่พัดพามาไว้ก่อนน้ าจะไหลผ่านแนวรั้วหญ้าแฝกไปน้ าส่วนใหญ่ก็จะซึมลงไปในดินท า
ให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่ได้ยาวนานที่ท าให้ความอุดมสมบูรณ์ยังคงอยู่ในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดีและเป็น
ประโยชน์ต่อพืชที่ปลูกในพ้ืน นอกจากนี้หญ้าแฝกยังมีระบบรากที่แข็งแรงหยั่งลึกลงไปในดินตาม
แนวดิ่งสานกันอย่างหนาแน่นมากกว่าที่จะแผ่ขยายในแนวกว้าง การที่รากสานกันแน่นและหยั่งลึกก็
เปรียบเสมือนมีก าแพงใต้ดิน ซึ่งนอกจากจะช่วยในการดูดซับน้ าและกักน้ าไว้ในดินแล้ว รากหญ้าแฝก
ยังจะช่วยยึดเกาะดิน ป้องกันการสูญเสียดินที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  การ
ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน แสดงดังภาพที่ 4.10 
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ภาพที่ 4.10 การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน 

ที่มา : ส านักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน, 2550.  
 

                              5.2.2) การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation)  คือการปลูกพืชต่างชนิด
เวียนกันบนพ้ืนที่แห่งเดียวกัน มักนิยมใช้กับพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่และพืชอายุสั้น เช่น ข้าว ข้าวโพด  
ถั่วลิสง เป็นต้น ในกรณีที่มีน้ าเพ่ือการชลประทานเพียงพอก็อาจใช้วิธีปลูกพืชหลายๆ ครั้งต่อเนื่องกัน 

และควรจัดชนิดพืชประเภทใช้ดินกับประเภทบ ารุงดินสลับกันไป 

                             5.2.3) การปลูกพืชแซม (Intercropping) คือการปลูกพืชตั้งแต่สองชนิด
ขึ้นไปบนพื้นที่และเขตเดียวกัน โดยปลูกพืชที่สองแซมระหว่างแถวของพืชหลัก เช่น ปลูกถั่วเขียวหรือ
ถั่วลิสงแซมระหว่างกลางมันส าปะหลังหรือฝ้ายหรือไม้ผลยืนต้น  

   ในต่างประเทศก็มีปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินเช่นเดียวกั น 
วิธีการที่ใช้ในการลดปัญหานี้ใช้หลักการเช่นเดียวกับประเทศไทยคือเน้นการปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน ปลูกพืชแซม พบว่าเมื่อฝนตกและเกิดพายุพืชที่ปลูกไว้ก็ช่วยลดการพังทลายของดินลงไปได้ 
แต่ที่ เป็นปัญหาคือในช่วงหว่านเมล็ดพืชเพ่ือท าการเพาะปลูกพืชในที่ดิน ช่วงนั้นพืชจะยังไม่
เจริญเติบโตปกคลุมหน้าดิน หน้าดินจึงเปล่าเปลือยเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของหน้าดินหากเกิดฝน
หรือลมพายุ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้โดยการปลูกข้าวหรือหญ้าลงไปในพ้ืนที่หลังฤดูการเก็บเกี่ยว ใน
พ้ืนที่ที่มีอากาศเย็น เช่น สหราชอาณาจักร ในบางพ้ืนที่สามารถเริ่มหว่านเมล็ดพืชเพ่ือปลูกธัญพืช
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง โดยปลูกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวก่อนหน้านี้ ซึ่งจะ
ท าให้เมล็ดพันธุ์พืชไปงอกและเริ่มเจริญเติบโตในช่วงฤดูหนาว และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วคลุมพ้ืนที่
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งจะช่วยลดการพังทลายของหน้าดินลงได้ แต่มีเงื่อนไขคืออุณหภูมิจะต้องคงที่และ
ไม่ลดต่ าลงในช่วงพืชก าลังเจริญเติบโต มิเช่นนั้นต้นอ่อนของพืชอาจตายได้ ส าหรับในพ้ืนที่ที่มีสภาพ
ภูมิอากาศที่รุนแรงมากและเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องหว่านเมล็ดพืชในช่วงฤดูใบไม้ผลิ  ท าให้หน้าดิน
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ปราศจากพืชปลกคลุมไปจนถึงฤดูหนาว แต่เมื่อหิมะตกก็จะไปคลุมหน้าดินไว้ท าให้หน้าดินไม่ฟุ้ง
กระจายช่วยลดการพังทลายของหน้าดินลงได้ (Allaby, M., 2000 : 121) 

 4.6.2 ดินเค็ม (Saline soil) 

 ดินเค็ม คือ ดินที่มีปริมาณเกลือชนิดต่างๆ ที่ละลายน้ าได้ปะปนในเนื้อดินสูง จนเป็น
อันตรายต่อพืช ทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถดูดน้ าเข้าสู่ระบบรากได้สะดวก หรือเกิดสภาพที่เป็นพิษกับ
พืช ดังนั้นบริเวณที่เป็นดินเค็มจะมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่า ไม่มีพืชขึ้นหรือมีวัชพืชขึ้นอยู่เพียงเบา
บางและในกรณีที่ดินเค็มจัดจะเห็นคราบเกลือสีขาวบนผิวดินเป็นบริเวณกว้าง ดังภาพที่ 4.11 ส่วนใน
ฤดูฝน แม้จะไม่เห็นคราบเกลือ แต่ก็จะสังเกตเห็นว่า พ้ืนที่ไม่มีพืชปกคลุมเหมือนเช่นที่พบในบริเวณ
ใกล้เคียง (กรมทรัพยากรธรณี, 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.11 พ้ืนที่ดินเค็มจัด 

ที่มา : งานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบ ารุงดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สกลนคร, 2555 : 6 

 

         นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของ “ดินเค็ม” ว่าหมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือที่
ละลายอยู่ในสารละลายดินมากเกินไป มีกระทบต่อการเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

ซึ่งอาจรุนแรงถึงท าให้พืชตายได้ เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืช พืชเกิดอาการขาดน้ า 

และมีการสะสมไอออนที่เป็นพิษในพืชมากเกินไป (วันชัย วงษา, 2556) 

         ดังนั้น “ดินเค็ม” จึงเป็นดินที่มีปริมาณเกลือและโซเดียมที่พบสูงมากเกินไปใน
สารละลายดิน มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช การสะสมชองเกลือที่เกิดขึ้น
รอบๆ รากพืช มีผลท าให้พืชชะงักการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ า หรือถ้ามีเกลือสะสมอยู่ในปริมาณ
ที่สูงก็อาจท าให้พืชตายได้ (บุปผา โตภาคงาม, 2549 : 2) ดินเค็มพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และพบบางส่วนในภาคกลาง 
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         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ประมาณ 107 ล้านไร่ มีพ้ืนที่ในการท านามากที่สุด
และผลผลิตต่อไร่ต่ าเมื่อเทียบกับภาคอ่ืนๆ เนื่องจากต้องอาศัยน้ าฝนซึ่งมีปริมาณและการกระจายตัวที่
ไม่แน่นอน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าเพราะมีเนื้อดินเป็นดินทรายเป็นส่วนมาก มีการสูญเสีย
อินทรียวัตถุง่าย และพบว่าร้อยละ 17 ของพ้ืนที่เป็นดินเค็มแพร่กระจายอยู่ใน 18 จังหวัด 94 อ าเภอ 
พ้ืนที่ดินเค็มพบเกิดในที่ต่ า ซึ่งโดยมากใช้ปลูกข้าวและพบข้าวตายเป็นหย่อม ท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อการปลูกข้าวได้ผลผลิตที่ต่ า (ปัทมา วิตยากร, นฤมล แก้วจ าปา, วิทยา ตรีโลเกศ, บุปผา โตภาค
งาม, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, ธรรมเรศ เชื้อสาวถี และคณะ, 2552 : 30) ซึ่งนับว่าเป็นปัญหามลพิษ
ทางดินที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องท าการแก้ไขเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้มาก
ขึ้น 

                  วิธีวัดค่าความเค็มมีหลายวิธี แต่ที่นิยมกันโดยทั่วไปดูจากความเข้มข้นของความเค็มที่
วัดได้ ซึ่งมักจะใช้การน าไฟฟ้าของดิน (Electrical conductivity : EC) มีหน่วยความเข้มข้นเป็น 

dS/m ค่าการน าไฟฟ้าของดินที่สกัดได้จากดินวัดจากการละลายขณะที่อ่ิมตัวด้วยน้ า (Electrical 

conductivity at Saturation extract : Ece) ที่ 25 องศาเซลเซียส มาใช้ประเมินปริมาณเกลือและ
อิทธิพลของเกลือในดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชซึ่งแสดงความสัมพันธ์ที่สังเกตได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.4 การจ าแนกระดับความเค็มที่มีผลกระทบต่อพืช 

 

ค่าการน้าไฟฟ้า (dS/m) ระดับความเค็ม อาการของพืช 

น้อยกว่า 2 ไม่เค็ม ไม่มีผลกระทบต่อพืช 

2 – 4 เค็มน้อย 
มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชไม่
ทนเค็ม 

4 – 8 เค็มปานกลาง 
มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช
หลายชนิด 

8 - 15 เค็มมาก 
เฉพาะพืชทนเค็มเท่านั้นจึงเจริญเติบโตให้
ผลผลิตได้ 

มากกว่า 15 เค็มจัด 
เฉพาะพืชทนเค็มจัดจึงเจริญเติบโตให้
ผลผลิตได้ 

 

ที่มา : อรุณ ียูวะนิยม, 2555 : 3  
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เกลือที่พบโดยทั่วไปในพ้ืนที่ดินเค็ม ได้แก่ เกลือคลอไรด์และซัลเฟตของโซเดียม 

แคลเซียม และแมกนีเซียม ส่วนใหญ่เป็นเกลือแกง (NaCl) โซเดียมที่มากเกินไปมีผลเสียต่อโครงสร้าง
ของดินท าให้อนุภาคดินฟุ้งกระจายได้ 

1) สาเหตุการแพร่กระจายดินเค็ม   
การแพร่กระจายของดินเค็มนั้นมีสาเหตุมาจากทั้งธรรมชาติและจากการกระท า

ของมนุษย์ ดังนี้ 
     1.1) จากธรรมชาติ หินหรือแร่ที่อมเกลืออยู่เมื่อสลายตัวหรือผุพังไปโดย
กระบวนการทางเคมีและทางกายภาพก็จะปลดปล่อยเกลือต่างๆ ออกมา เกลือเหล่านี้อาจสะสมอยู่กับ
ที่หรือเคลื่อนตัวไปกับน้ า แล้วซึมสู่ชั้นล่างหรือซึมกลับมาบนผิวดินได้โดยการระเหยของน้ าไปโดยพลัง
แสงแดดหรือถูกพืชน าไปใช้ น้ าใต้ดินเค็มที่อยู่ระดับใกล้ผิวดินเมื่อน้ านี้ซึมขึ้นบนดินก็จะน าเกลือขึ้นมา
ด้วย ภายหลังจากท่ีน้ าระเหยแห้งไปแล้วก็จะท าให้มีเกลือเหลือสะสมอยู่บนผิวดินและที่ลุ่มที่เป็นแหล่ง
รวมของน้ าแหล่งนี้ ส่วนมากจะมีเกลือละลายอยู่เพียงเล็กน้อยก็ได้ นานๆ เข้าก็เกิดการสะสมของ
เกลือ โดยการระเหยของน้ าพ้ืนที่แห่งนั้นอาจเป็นหนองน้ าหรือทะเลสาบเก่าก็ได้ 
     1.2) จากการกระท้าของมนุษย์  เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่เกิดผลกระทบต่อสมดุลความชื้นในดิน ท าให้ดินเค็มแพร่กระจายได้รวดเร็วมาก เช่น (อรุณี ยูวะนิยม
, 2555 : 8-9) 

1.2.1) การตัดไม้ท าลายป่าบนพื้นที่รับน ้า ท าให้ดุลการใช้น ้าในพ้ืนที่สูญเสีย
ไป น ้าใต้ดินเค็มในพ้ืนที่จ่ายน ้าถูกยกระดับขึ้นมาใกล้ผิวดิน เกิดการแพร่กระจายของดินเค็มเพ่ิมข้ึน 

1.2.2) การปล่อยให้สัตว์แทะเล็มพืชพันธุ์ที่คลุมหน้าดินมากเกินไป ท าให้น ้า
ระเหยพาเกลือขึ้นมาสะสมในชั้นดินได้ 

1.2.3) การท านาเกลือ (ดังภาพที่ 4.12) โดยสูบน ้าเค็มใต้ดินขึ้นมาตากหรือ
ต้ม ท าให้เกลือแพร่ออกไปท าความเสียหายแก่พ้ืนที่ข้างเคียง 

1.2.4) การท าประมงน ้าเค็มหรือน ้ากร่อยในพื้นท่ีน ้าจืด 

1.2.5) การสร้างหรือปรับปรุงอ่างเก็บน ้าในพื้นที่ดินเค็มหรือมีน ้าใต้ดินเค็ม 

1.2.6) การชลประทาน การใช้น ้าชลประทานที่มีคุณภาพต ่า มีการจัดการ
ระบบการระบายน ้าไม่ดี การซึมของน ้าจากคลองส่งน ้าที่แพร่เกลือออกไปหรือไปละลายเกลือในแหล่ง
ข้างเคียง การชลประทานในพ้ืนที่มีแหล่งเกลือหรือน ้าใต้ดินเค็มอยู่ใกล้ผิวดิน มีการประเมินงานจาก
หน่วยงานในองค์การสหประชาชาติ เช่น FAO UNESCO และ UNEP ว่ากว่าครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่
ชลประทานของโลกได้รับอิทธิพลของความเค็มทุกๆ ปีจะมีพ้ืนที่ในเขตชลประทานได้รับผลกระทบ
เพ่ิมข้ึน 10 ล้านเฮกตาร ์
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ภาพที่ 4.12 การท านาเกลือ 

 

 2) วิธีสังเกตดินเค็ม  

     ลักษณะของดินเค็มที่สังเกตได้ คือดินจะมีลักษณะชื้นอยู่ตลอดเวลา หากเค็มมากๆ 

จะเห็นขุยเกลือข้ึนตามผิวดินและมักเป็นที่ว่างเปล่าไม่ได้ท าการเกษตร มีวัชพืชทนเค็ม เช่น หนามแดง 
(ภาพที่ 4.13) หนามปี เสมา เหงือกปลาหมอ เป็นต้น ลักษณะอีกประการหนึ่งคือ ความเค็มจะไม่มี
ความสม่ าเสมอในพ้ืนที่เดียวกันและความเค็มจะแตกต่างกันระหว่างชั้นความลึกของดิน  ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ส าหรับนาข้าว ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตไม่สม่ าเสมอ การแตกกอน้อย ต้น
แคระแกรน ใบหนา ข้อสั้น ใบอาจมีสีเขียวเข้ม ขอบปลายใบไหม้และม้วนงอ ในพ้ืนที่ดินเค็มจัดต้น
ข้าวจะตายเป็นหย่อมๆ ในช่วงที่ขาดน้ าผิวดินจะแห้งท าให้ดินมีความเค็มสูงขึ้น ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลา
ที่ข้าวออกดอกออกรวง จะท าให้ดอกข้าวลีบ ไม่ติดเมล็ดหรือมีเมล็ดลีบ (วันชัย วงษา, 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.13  ต้นหนามแดง 
ที่มา : ชลอ ดวงดารา, 2554 : 23 
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 3) การจ้าแนกดินเค็ม 

   โดยทั่วไปสามารถจ าแนกดินเค็มตามคุณสมบัติทางเคมีออกเป็น 3 ประเภท ซึ่ง 
The United States Salinity Laboratory ได้จ าแนกไว้ (บุปผา โตภาคงาม, 2549 : 12 - 14) ดังนี้ 
     3.1) ดินเค็ม (Saline soil) หมายถึง ดินที่มีเกลือละลายได้ง่ายในดินมากพอที่จะ
ลดผลผลิตพืชลงได้อย่างเด่นชัด  มีค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายที่สกัดจากดินที่อ่ิมตัวด้วยน้ าวัดที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีค่าสูงกว่า 0.4 ซีเมนส์ต่อเมตร หรือ 4 มิลลิโมห์ต่อเซนติเมตร ดินมี
เปอร์เซ็นต์ความอ่ิมตัวด้วยโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ของความจุในการแลกเปลี่ยนแคทไอออนของดิน
น้อยกว่า 15 และมีค่าพีเอชของดินต่ ากว่า 8.5 มีแอนไอออนส่วนใหญ่เป็นคลอไรด์ ซัลเฟต หรือส่วน
น้อยอาจเป็นไนเตรท บางครั้งอาจตรวจพบไบคาร์บอเนตในปริมาณเล็กน้อย 

      3.2) ดินโซดิก (Sodic soil) หมายถึง ดินที่มีโซเดียมในรูปที่แลกเปลี่ยนได้ยึด
เกาะบนผิวอนุภาคดินในปริมาณมากจนเป็นพิษต่อพืช แต่มีปริมาณเกลือน้อย การน าไฟฟ้าของ
สารละลายที่สกัดจากดินที่อ่ิมตัวด้วยน้ าวัดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีค่าต่ ากว่า 0.4 ซีเมนส์ต่อ
เมตร และมีเปอร์เซ็นต์ความอ่ิมตัวด้วยโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ของความจุในการแลกเปลี่ยนแคท
ไอออนของดินสูงกว่า 15 และมีค่าพีเอชของดินอยู่ระหว่าง 8.5 – 10  

  3.3) ดินเค็มโซดิก (Saline sodic soil) เป็นดินที่มีคุณสมบัติของดินเค็มและดิน
โซดิกรวมอยู่ด้วยกัน ดินมีค่าการน าไฟฟ้าที่อ่ิมตัวด้วยน้ าสูงกว่า 0.4 ซีเมนส์ต่อเมตร และมีเปอร์เซ็นต์
ความอ่ิมตัวด้วยโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ของความจุในการแลกเปลี่ยนแคทไอออนของดินสูงกว่า 15 
และมีค่าพีเอชของดินต่ ากว่า 8.5 

      นอกจากนี้ยังมีการจ าแนกดินเค็มอีกระบบหนึ่งคือ ระบบของรัสเซีย ซึ่งแบ่งดินเค็ม
ออกเป็น 2 จ าพวก คือ Solonchak และ Solonetz ซึ่ง Solonchak หมายถึงดินเค็มที่มีคราบเกลือ
ขึ้นเป็นสีขาว มีค่าปฏิกิริยาของดินหรือพีเอชเป็นกลางถึงเป็นด่าง ส่วน Solonetz หมายถึง ดินเค็มสี
ด ามักจะไม่เห็นคราบเกลือ ดินมีคุณสมบัติแน่นทึบ และเป็นดินด่าง มักจะพบคราบสีด าบนดิน  

 4) วิธีการแก้ไขปัญหาดินเค็ม 

     ตามหลักวิชาการการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายดินเค็มเพ่ิมมากขึ้น ต้อง
พิจารณาจากสาเหตุการเกิด ก่อนที่จะด าเนินการโดยวิธีการต่างๆ ซึ่งมีหลักการดังนี้ (วันชัย วงษา, 

2555) 

  4.1) วิธีทางวิศวกรรม จะต้องมีการออกแบบพิจารณาเพ่ือลดหรือตัดกระแสการ
ไหลของน้ าใต้ดินให้อยู่ในสมดุลของธรรมชาติมากที่สุด ไม่ให้เพ่ิมระดับน้ าใต้ดินเค็มในที่ลุ่ม  

4.2) วิธีทางชีววิทยา โดยใช้วิธีการทางพืช เช่น การปลูกป่าเพ่ือป้องกันการแพร่   
กระจายดินเค็ม มีการก าหนดพื้นที่รับน้ าที่จะปลูกป่า ปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้โตเร็วมีรากลึกใช้น้ ามากบน
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พ้ืนที่รับน้ าที่ก าหนด เพ่ือท าให้เกิดสมดุลการใช้น้ าและน้ าใต้ดินในพ้ืนที่ สามารถแก้ไขลดความเค็ม
ของดินในที่ลุ่มที่เป็นพ้ืนที่ให้น้ าได้  

  4.3) วิธีผสมผสาน การแก้ไขลดระดับความเค็มดินลงให้สามารถปลูกพืชได้ โดย
การใช้น้ าชะล้างเกลือจากดินและการปรับปรุงดิน ดินที่มีเกลืออยู่สามารถก าจัดออกไปได้โดยการชะ
ล้างโดยน้ า การให้น้ าส าหรับล้างดินมีทั้งแบบต่อเนื่องและแบบขังน้ าเป็นช่วงเวลา แบบต่อเนื่องใช้เวลา
ในการแก้ไขดินเค็มได้รวดเร็วกว่าแต่ต้องใช้ปริมาณน้ ามาก ส่วนแบบขังน้ าใช้เวลาในการแก้ไขดินเค็ม
ช้ากว่าแต่ประหยัดน้ า การใช้พ้ืนที่ดินเค็มให้เกิดประโยชน์ตามสภาพที่เป็นอยู่ไม่ปล่อยให้พ้ืนดินว่าง
เปล่า โดยการปลูกพืชคลุมดินหรือมีการเพ่ิมผลผลิตพืชโดยเปลี่ยนพืชเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม 

เช่น พืชทนเค็ม หรือพืชชอบเกลือ เป็นต้น 

        5) การใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาดินเค็ม 

            พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาดินเค็มโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่นาของ
ชาวบ้านจะมีบริเวณดินเค็มปะปนอยู่ประปราย โดยชาวบ้านในพ้ืนที่ก็ได้ใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหา
ดินเค็มด้วยวิธีการดังนี้  

  5.1) ท าคันนาขนาดใหญ่กั้นระหว่างบ่อเกลือกับพ้ืนที่ท านา บนคันดินมักจะปลูก
ต้นไม้ทนเค็ม คันดินจะช่วยกักน้ าให้เต็มผืนนา ท านาไดต้ามปกติ เมื่อน้ าในบริเวณท่ีนามากกว่าก็จะซึม
ผ่านคันดินไปสู่ที่ดินเค็มหรือบ่อเกลือ ซึ่งโดยปกติจะปล่อยไว้เป็นที่โล่งให้น้ าไหลลงสู่ที่ลุ่มหรือแหล่งน้ า 

ท าให้เปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ าเค็ม ท าให้สามารถท านาไดต้ามปกติ  
  5.2) ท าร่องน้ าดักดินเค็ม ในกรณีที่นาอยู่บริเวณที่ลุ่มใกล้เนินดินที่เป็นแหล่งดิน

เค็ม ชาวบ้านจะท าร่องน้ าขนาดลึกประมาณครึ่งเมตร กว้าง 1 - 2 เมตร หรือขุดดินท าคันดินเหมือน
วิธีที่ 1 และขณะเดียวกันก็จะได้ร่องน้ าพร้อมกัน เมื่อน้ าชะเอาเกลือไหลจากที่สูงก็จะไหลลงร่องน้ า
ดังกล่าว และไหลลงตามร่องไปสู่แหล่งน้ าใกล้เคียงน้ าเค็มจะไม่ซึมสู่ที่นา  

  5.3) การปลูกต้นไม้ในคันนาและในที่ดอน ชาวบ้านทราบกันดีว่าถ้ามีต้นไม้ก็มักจะ
มีดินเค็มน้อยหรือไม่มีดินเค็ม ชาวบ้านจึงนิยมปลูกต้นไม้ที่ทนเค็มเพ่ือป้องกันดินเค็ม  

            5.4) การใช้ปุ๋ยคอก แกลบและเศษพืช สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ 
แก่ดิน และช่วยยับยั้งดินเค็มในนาได้เป็นอย่างด ี 

   5.5) การใช้พันธุ์ข้าวทนเค็ม โดยชาวบ้านรู้จักที่จะเลือกพันธุ์ข้าวและพันธุ์ไม้ที่มี
คุณสมบัติในการทนดินเค็ม  

   5.6) ท าคันนาขังน้ าลดความเค็ม บริเวณที่เป็นดินเค็มจะต้องท าคันนาให้สูงรอบๆ
ที่ดินเค็ม แบ่งซอยให้เป็นแปลงเล็กๆ ขังน้ าให้เต็ม ใส่ปุ๋ยคอกและเศษพืชมากๆ ก็จะสามารถปลูกข้าว
ได้ ถ้าขาดน้ าหรือน้ าน้อยขา้วจะลีบหรือตายทันที (ประจักษ์ บุญอารีย์, 2544 : 55-56) 
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 จากข้อมูลในเรื่องดินเค็มดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ดินเค็มในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ถือเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกร เนื่องจากดินเค็มส่งผลกระทบต่อการปลูกพืช ปลูกข้าวของเกษตรกร
ทั้งหลาย ดินเค็มส่งผลท าให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวค่อนข้างต่ า ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ทางการเกษตรสูงสุดในประเทศ แต่เป็นภาคที่มีอัตราการขยายตัวของ
ผลผลิตด้านการเกษตรต่ าสุด ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาดินเค็ม ซึ่งมีพ้ืนที่ดินเค็มถึง 17.8 ล้านไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 29 ของพ้ืนที่เพาะปลูกของภาค (กรมพัฒนาที่ดิน, 2546) นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพที่จะกลายเป็นดินเค็มได้อีกกว่า 19.4 ล้านไร่ ดังนั้นปัญหาดินเค็มหากไม่มีการควบคุมที่ดีก็จะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อพืชผลทางการเกษตร รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงได้ 
เหตุที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ดินเค็มมากกว่าภาคอ่ืนๆ ในประเทศไทย อาจเนื่องมาจาก    
ภูมิประเทศของภาคนี้ในอดีตเป็นพ้ืนที่ทะเลเก่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศเกิดการยกตัวของ
พ้ืนที่ขึ้นมาเป็นที่ราบสูงก็ท าให้เกลือจมอยู่ชั้นใต้ดิน ซึ่งปกติถ้าพ้ืนที่ข้างบนมีสภาพเป็นป่า  เกลือ
เหล่านั้นก็ไม่ค่อยขึ้นมาส่งผลกระทบมากนัก แต่พอเปลี่ยนสภาพจากป่าเป็นพ้ืนที่โล่งน้ าใต้ดินก็จะ
ละลายเอาเกลือขึ้นมาท าให้เกิดการแพร่กระจายของดินเค็ม นอกจากนี้ดินเค็มยังเกิดจากการกระท า
ของมนุษย์ด้วยคือ มีการสูบน้ าขึ้นมาท าเกลือสินเธาว์ในหลายๆ จังหวัดของภาคอีสาน เช่นที่ อ าเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น มีการท านาเกลืออย่าง
แพร่หลาย แล้วปล่อยให้น้ าไหลลงสู่แหล่งน้ าล าธาร รวมไปถึงการตัดไม้ท าลายป่า ก็เป็นตัวเร่งการ
แพร่กระจายของปัญหาดินเค็มอีกทางหนึ่ง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการแก้ไขปัญหาดินเค็มคือ กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งกรมพัฒนา
ที่ดินได้มอบหมายให้ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นผู้รับผิดชอบพ้ืนที่  8 จังหวัดทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย 
กาฬสินธุ์ สกลนคร หนองบัวล าภู และบึงกาฬ ด าเนินการแก้ปัญหาดินเค็มในพ้ืนที่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
แต่เดิมการด าเนินการกรมพัฒนาที่ดินจะด าเนินการหน่วยงานเดียว ก็จะด าเนินการได้ไม่มากนัก แต่
มาระยะหลังจะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาดินเค็มแบบบูรณาการ โดยการร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และเกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนมากขึ้น กรมพัฒนาที่ดินจึงมีแนวทางการแก้ปัญหาดินเค็มอย่างเป็น
ระบบ ส าหรับพ้ืนที่ดินเค็มจัดที่ไม่สามารถท าการเกษตรได้จะเร่งฟ้ืนฟูด้วยการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มบน
คันนา อย่างเช่นกระถินออสเตรเลีย (ดังภาพที่ 4.14) เพ่ือดึงน้ าใต้ดินให้ลดต่ าลงเกลือจะได้ไม่ขึ้นมา
บนชั้นผิวดิน ท าคูคลองระบายน้ าเพ่ือชะลอเกลือออกจากผิวดินและควบคุมระดับน้ าใต้ดินไม่ให้อยู่
ใกล้ผิวดิน ส่วนพ้ืนที่ดินเค็มน้อยและปานกลางนั้นส่วนใหญ่เป็นนาข้าวจะใช้วิธีล้างดินเค็มด้วยน้ าฝน 
คือขังน้ าฝนไว้ในนาให้ซึมลงใต้ดินจนอ่ิมตัวแล้วระบายน้ าทิ้งประมาณ 2 - 3 ครั้ง แล้วจึงไถพรวนและ
เพ่ิมอินทรียวัตถุให้ดิน เช่น ปุ๋ยคอก แกลบ หรือพืชปุ๋ยสดอย่างโสนอัฟริกันและปอเทือง เพ่ือให้ดิน
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อุดมสมบูรณ์มากขึ้น ส่วนพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายดินเค็มนั้นจะจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
และปลูกไม้ยนืต้น เพ่ือป้องกันการเพิ่มเติมระดับน้ าใต้ดินเค็มบนพ้ืนที่รับน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.14 กระถินออสเตรเลีย 

ที่มา : ส่วนวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5, 2553 

 

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมวิชาการเกษตรแนะน าวิธีการส าคัญวิธีหนึ่งให้
เกษตรกรใช้ในการแก้ไขปัญหาดินเค็มคือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการใช้วัสดุธรรมชาติบางชนิดทดแทน
ปุ๋ยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและลดสารมลพิษตกค้างในดิน วัสดุอินทรีย์ที่แนะน าให้
เกษตรกรใช้มีหลากหลายชนิด เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มี
งานวิจัยของเกษสุดา เดชภิมล, ดวงสมร ตุลาพิทักษ์, พัฒนาภรณ์ วงษ์ทรงยศ, และพรพิศ ชูสอน  
(2556 : 655) ศึกษาชนิดของวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินเค็มเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวหอม
อินทรีย์ ด าเนินการในพ้ืนที่นาของเกษตรกรในพ้ืนที่ดินเค็ม ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ท าการทดลองโดยใช้ต ารับทดลองที่ใช้สารอินทรีย์ที่แตกต่างกันออกไป พบว่าการใส่วัสดุ
อินทรีย์ ได้แก่ ฟางข้าว แกลบ ปุ๋ยคอก และโสน ในการปรับปรุงดินนาดินเค็มให้ผลผลิตข้าวไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามพบว่าต ารับทดลองที่ใส่ฟางข้าว ปุ๋ยคอก และโสน
ร่วมด้วยจะให้ผลผลิตเมล็ดรวมและผลผลิตฟางข้าวดีกว่าต ารับควบคุมและต ารับอ่ืนๆ ดังนั้นในการ
แนะน าเกษตรกรที่ปลูกข้าวในแบบนาอินทรีย์ในพ้ืนที่ดินเค็ม ควรแนะน าให้ใส่ฟางข้าวร่วมกับปุ๋ยคอก
และโสนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว หรือหากเกษตรกรไม่สามารถใส่วัสดุอินทรีย์ทั้งสามชนิดดังกล่าวร่วมกัน
แนะน าให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือฟางข้าวอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกับโสนก็ได้  ทั้งนี้เกษตรกรควรเลือกใส่วัสดุ
อินทรีย์ที่มีในครัวเรือนและหาง่ายในท้องถิ่น หรือหากจ าเป็นต้องซื้อให้เลือกซื้อวัสดุอินทรีย์ที่มีราคา
ถูกเพ่ือเป็นการประหยัดต้นทุนในการท านาข้าวอินทรีย์ 
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 4.6.3 ดินเปรี้ยว (Acid soil) 

         ดินเปรี้ยวหรือดินกรดจัด คือ ดินที่ก าลังมี เคยม ีหรือมีแนวโน้มว่ามีกรดก ามะถันอยู่ใน
ชั้นดิน และจะต้องมีจุดสีเหลืองฟางข้าวอยู่ในดินชั้นล่างจึงท าให้ดินเป็นกรดสูง หรือมีค่าพีเอช (pH) 

ค่อนข้างต ่าจนเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช ท าให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดี ผลผลิตที่ได้จึงต ่า
หรือไม่ได้ผลผลิตเลย (อัญชลี พัดมีเทศ, 2555 : 1) 

                  จุมพล วิเชียรศิลป์ (2556 : 442) ให้ความหมายของ “ดินเปรี้ยวจัด” ว่าหมายถึง ดินที่
มีสภาพความเป็นกรดสูงมาก เนื่องจากอาจจะมี ก าลังมี หรือได้เคยมีกรดก ามะถัน ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการเกิดดินชนิดนี้อยู่ในหน้าตัดของดิน และปริมาณของกรดก ามะถันที่เกิดขึ้นนั้นมีมาก
พอที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน และการเจริญเติบโตของพืชในบริเวณนั้น ดินที่
เปรี้ยวจัด (pH ต่ ากว่า 5.0) มีปริมาณเหล็ก อลูมิเนียมละลายมากจนเป็นพิษต่อพืชที่ปลูก เนื้อดิน
เหนียวจัด การระบายน้ าเลว ขาดแคลนธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส)  
    ดังนั้น “ดินเปรี้ยวหรือดินกรด” จึงเป็นดินที่มีค่า pH ต่ ากว่า 5.0 พ้ืนที่ดินเปรี้ยวส่วน
ใหญ่แพร่กระจายอยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะที่ราบลุ่มภาคกลางตอนใต้ บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกเฉียงใต้ และชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ ดินเปรี้ยวจัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมี
น้ าขังอยู่ตลอดช่วงฤดูฝน 

1) ลักษณะของดินเปรี้ยว 

                     ลักษณะทั่วไปของดินเปรี้ยวจะมีดินชั้นบนเป็นดินเหนียวสีเทา หรือสีเทาเข้มถึงด าลึก
ประมาณ 20 - 40 เซนติเมตร อาจจะมีจุดประสีน ้าตาลหรือสีน ้าตาลแดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามรอย
รากข้าว ดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวสีน ้าตาลหรือสีน ้าตาลปนเทาถึงสีเทา มีจุดประสีเหลืองปนน ้าตาล สี
แดง หรือสีเหลืองฟางข้าว วิธีการสังเกตดินเปรี้ยวมีดังนี้ 

1.1) พ้ืนที่ที่พบดินเปรี้ยวมักเป็นพ้ืนที่ในบริเวณที่ลุ่ม มีน ้าแช่ขังปีละหลายๆ เดือน
ในช่วงฤดูฝน 

1.2) น ้าในบ่อ คู คลอง ในพ้ืนที่ที่เป็นดินเปรี้ยวจะใสเหมือนแกว่งด้วยสารส้ม มีรส
เปรี้ยวและเฝื่อน เมื่อบ้วนน ้าหมากลงไปน ้าจะเปลี่ยนเป็นสีด า 

            1.3) พืชที่ขึ้นได้โดยธรรมชาติในบริเวณนี้มักมีล าต้นค่อนข้างแข็ง เช่น กก 

ทรงกระเทียม จูดหนู เป็นต้น 

  1.4) เนื้อดินเป็นดินเหนียว เมื่อขุดลงไปจะพบสารสีเหลืองคล้ายก ามะถันอยู่ในชั้น
ดิน และลึกลงไปจะพบโคลนสีน ้าเงินปนเทาซึ่งเป็นดินตะกอนน ้าทะเล 

 2) ประเภทของดินเปรี้ยว 

   ดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรดจะมีลักษณะของดินและกระบวนการเกิดดิน สามารถ
แบ่งประเภทของดินเปรี้ยวได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
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  2.1) ดินเปรี้ยวจัด ดินกรดจัด หรือดินกรดก ามะถัน (Acid sulfate soil) เป็นดินที่
เกิดจากการตกตะกอนของน้ าทะเลหรือตะกอนน้ ากร่อย ที่มีสารประกอบของก ามะถันซึ่งจะถูก
เปลี่ยนเป็นกรดก ามะถันตามกระบวนการธรรมชาติสะสมในชั้นหน้าตัดของดิน โดยจะเป็นดินที่มีความ
เป็นกรดสูง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างรุนแรง เช่น 
ขาดธาตุฟอสฟอรัส ไนโตรเจน เป็นต้น 

  2.2) ดินอินทรีย์ (Organic soil) หรือโดยทั่วไปเรียกว่า “ดินพรุ” แพร่กระจายอยู่
หนาแน่นอยู่ตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นยังพบโดยทั่วๆ ไปในภาคใต้
และภาคตะวันออกของประเทศ พ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่พรุหรือพ้ืนที่ดินอินทรีย์นั้นตามธรรมชาติจะเป็นที่ลุ่ม
น้ าที่มีน้ าขังอยู่ตลอดทั้งปี ซึ่งเกิดจากการทับถมของพืชต่างๆ ที่เปื่อยผุพัง เมื่อมีการสลายตัวอย่างช้าๆ 
ท าให้กรดอินทรีย์ถูกปล่อยออกมาสะสมอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง            
      2.3) ดินกรด หรือดินกรดธรรมดา (Acid soil) เป็นดินเก่าแก่อายุมากซึ่งพบได้
โดยทั่วไป ดินกรดเกิดข้ึนบริเวณพ้ืนที่เขตร้อนชื้นมีฝนตกชุก ดินที่ผ่านกระบวนการชะล้างหรือดินที่ถูก
ใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานซึ่งจะท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และมีความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า 

  3) สาเหตุการเกิดดินเปรี้ยว 

                     ดินเปรี้ยวเกิดจากการทับถมของตะกอนน ้ากร่อย ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยได้รับอิทธิพล
จากน ้าทะเลท่วมถึงมาก่อน เช่น บริเวณที่เคยเป็นป่าชายเลนและบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น ้าใหญ่ๆ  

โดยจุลลินทรีย์ในดินจะเปลี่ยนสารประกอบพวกก ามะถันในน ้าทะเลให้เป็นแร่ไพไรท์  (สารประกอบ
ของเหล็กและก ามะถัน) สะสมอยู่ในสภาพน ้าขัง ต่อมาเมื่อฝั่งทะเลยื่นออกไปเรื่อยๆ และถ้ามีการ
ระบายน ้าออกไปจนท าให้ดินแห้งก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี แร่ไพไรท์จะถูกเปลี่ยนแปลงไปใน
ที่สุดจะได้กรดก ามะถันซึ่งเป็นสาเหตุท าให้ดินเป็นกรดจัด และมักจะพบสารประกอบของเหล็กที่    
ส าคัญตัวหนึ่ง คือ "จาโรไซท์" ที่มีสีเหลืองคล้ายฟางข้าว ซ่ึงเป็นสิ่งที่เราใช้สังเกตลักษณะของดินเปรี้ยว 

 4) วิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 

      การปรับปรุงดินเปรี้ยว มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเป็นกรดและปริมาณสารที่เป็น
พิษในดิน รวมทั้งป้องกันการเกิดกรดเพ่ิมขึ้นควบคู่กันไปกับการเพ่ิมเติมธาตุอาหารพืชลงไปในดิน  

เพ่ือให้สามารถปลูกพืชได้ผลดี การปรับปรุงดินเปรี้ยวมีหลายวิธี ในที่นี้จะกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาดิน
เปรี้ยวตามทฤษฎี "แกล้งดิน" อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดตามแนว
พระราชด าริ มีดังนี้ 

           4.1) การควบคุมระดับน ้าใต้ดิน วิธีนี้เหมาะส าหรับพ้ืนที่ดินเปรี้ยวที่เกิดใหม่หรือดิน
เปรี้ยวแฝง โดยการควบคุมระดับน ้าใต้ดินให้อยู่ในระดับน ้าที่เหมาะสม หรือไม่ระบายน ้าออกจากดิน
จนถึงระดับที่มีแร่ไพไรท์สะสมอยู่ ซึ่งจะท าให้เกิดการขาดออกซิเจนเป็นการป้องกันไม่ให้แร่ไพไรท์ที่
อยู่ในดินถูกเปลี่ยนเป็นกรดรวมทั้งลดความเป็นพิษของเหล็กด้วย 
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 4.2) การปรับปรุงดิน มี 3 วิธีการ ตามสภาพของดินและความเหมาะสม ได้แก่ 

       4.2.1) การใช้น้ าชะล้างความเป็นกรด เป็นการใช้น้ าชะล้างดินเพ่ือล้างกรด ท า
ให้ค่า pH เพ่ิมข้ึนโดยวิธีการปล่อยน้ าให้ท่วมขังแปลง แล้วระบายออกประมาณ 2 - 3 ครั้ง โดยทิ้งช่วง
การระบายน้ าประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ต่อครั้ง ดินจะเปรี้ยวจัดในช่วงดินแห้งหรือฤดูแล้ง ดังนั้นการชะ
ล้างควรเริ่มในฤดูฝนเพื่อลดปริมาณการใช้น้ าในชลประทาน การใช้น้ าชะล้างความเป็นกรดต้องกระท า
ต่อเนื่องและตอ้งหวังผลในระยะยาวมิใช่กระท าเพียง 1 - 2 ครั้งเท่านั้น วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด 
แต่จ าเป็นต้องมีน้ ามากพอที่จะใช้ชะล้างดินควบคู่กับการควบคุมระดับน้ าใต้ดินให้อยู่เหนือดินเลนที่มี
ไพไรท์มาก เมื่อล้างดินเปรี้ยวแล้วดินจะมีค่า pH เพ่ิมขึ้น อีกทั้งสารละลายเหล็กและอลูมิเนียมที่เป็น
พิษจะเจือจางลงจนท าให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี  

       4.2.2) การใส่วัสดุลดความเป็นกรดของดิน เช่น เปลือกหอยเผา หินปูนบด ปูน
มาร์ล ปูนขาว (แสดงดังภาพที่ 4.15) นอกจากจะช่วยลดความเป็นกรดของดินแล้ว ยังมีผลต่อเนื่องใน
การลดปริมาณสารเป็นพิษที่ละลายออกมามากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อพืชอีกด้วย  ในทางปฏิบัติ
นิยมใช้ปูนมาร์ล เพราะมีราคาถูกที่สุดและใส่เพียงครั้งเดียวก็สามารถแก้ความเป็นกรดของดินได้นาน  

3 - 5 ปี โดยอัตราการใช้ปูนมาร์ลเพ่ือปรับปรุงดินเปรี้ยว ได้แก่ ดินเปรี้ยวน้อย ควรใส่ปูนมาร์ล ไร่ละ 

0.5 ตัน ดินเปรี้ยวปานกลาง ควรใส่ปูนมาร์ล ไร่ละ 1 ตัน และดินเปรี้ยวจัด ควรใส่ปูนมาร์ล ไร่ละ 2 

ตัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.15 การโรยปูนขาวลดความเป็นกรดของดิน 

ที่มา : ส านักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน, 2550  

 

 

 



218 

 

 นอกจากจะใส่วัสดุต่างๆ เช่น เปลือกหอยเผา หินปูนบด ปูนขาว ปูนมาร์ล 
เพ่ือลดความเป็นกรดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ได้มีการน าเถ้าลอยลิกไนต์ซึ่งเป็นขี้เถ้าที่หลงเหลือจาก
กระบวนการเผาไหม้ของถ่านหินลิกไนต์มาใช้ประโยชน์ในการลดความเป็นกรด มีการศึกษาวิจัยการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวตาแห้ง 17 ในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวด้วยเถ้าลอยลิกไนต์ 
(อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ, ทวี คุปต์กาญจนากุล, และสุธีรา สุนทรารักษ์, 2549 : 262) พบว่า เถ้าลอย
ลิกไนต์สามารถปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวตาแห้ง 17 ในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวได้โดย
ส่งผลให้เมล็ดข้าวกล้องมีขนาดเมล็ดยาวชั้น 1 ซึ่งจัดเป็นข้าวคุณภาพดี นอกจากนี้คุณภาพทางเคมีเชิง
พาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น กล่าวคือ ข้าวสารมีปริมาณอมิโลสลดลงและค่าคงตัวแป้ง
สุกเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ข้าวมีความเหนียวนุ่มมากขึ้นเมื่อหุงสุก และยังมีแนวโน้มที่จะใช้ระยะเวลาในการ
หุงต้มลดลง เพราะค่าการสลายตัวในด่างเพ่ิมขึ้น อีกทั้งการใส่เถ้าลอยลิกไนต์อัตรา 2 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมี ก็ส่งผลให้ผลผลิตเมล็ดข้าวเปลือกมีปริมาณผลผลิตสูงสุด จึงเป็นไปได้ว่าเถ้าลอยลิกไนต์
สามารถช่วยลดข้อด้อยของข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองเกี่ยวกับผลผลิตและคุณภาพข้าวเชิงพาณิชย์  ทั้งคุณภาพ
ทางกายภาพ และคุณภาพทางเคมี ดังนั้นถ้าต้องการมุ่งเน้นเพ่ือปรับปรุงคุณภาพข้าวทั้งทางกายภาพ
และทางเคมีเชิงพาณิชย์ ควรเติมเถ้าลอยลิกไนต์อัตรา 2 ตัน/ไร่ โดยพิจารณาได้จากคุณภาพข้าวเชิง
พาณิชย์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

  ในภาคใต้พบปัญหาดินเป็นกรด ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มี
ปัญหาทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปลูกพืช ปัญหาเกิดจากวัตถุต้น
ก าเนิดดิน สภาพทางภูมิประเทศท่ีเอ้ืออ านวยให้เกิดการชะล้างพังทลาย และจากกิจกรรมของมนุษย์ที่
ใช้ดินไม่ถูกต้อง โดยพ้ืนที่ท าการเกษตรในภาคใต้มีพ้ืนที่ประมาณ 27 ล้านไร่ ส่วนใหญ่ดินเป็นกรด 

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศภาคใต้เป็นแบบร้อนชื้น ฝนตกชุก ท าให้ธาตุอาหารส าคัญถูกชะล้าง จึง
ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินคือขาดธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  เช่น 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี เป็นต้น ฟอสฟอรัสจะละลาย
ออกมาในสารละลายดินได้น้อยแม้จะมีการใส่ปุ๋ย จึงเป็นข้อจ ากัดต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้น
หากต้องการใช้ประโยชน์จากดินเพ่ือการเพาะปลูก จ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงดิน การจัดการดิน
กรดด้วยวิธีการต่างๆ และที่ปฏิบัติกันแพร่หลายคือ ได้แก่ การใส่ปูน ซึ่งเป็นวิธีง่ายและได้ผลดี 
ประกอบกับปัจจุบันได้มีการแนะน าการใช้หินฟอสเฟต และปุ๋ยอินทรีย์เป็นที่แพร่หลาย ดังนั้นในการ
เตรียมดินเพื่อปลูกพืชจ าเป็นต้องปรับสมบัติทางกายภาพของดินให้ดี ท าให้ดินมีความร่วนซุยขึ้น และ
มีการระบายน้ าดีขึ้น ซึ่งสามารถท าได้โดยการใส่อินทรียวัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์  เพ่ือช่วยปรับปรุง
โครงสร้างของดิน กระตุ้นกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน ท าให้ดินมีสมบัติทางกายภาพดีขึ้นและเป็นการ
เพ่ิมธาตุอาหารให้แก่พืชที่ปลูกด้วย การใส่ปูนขาวจะท าให้ pH ของดินเพ่ิมขึ้น ท าให้ดินมีความเป็น
กรดลดน้อยลง ส่งผลท าให้พืชมีการเจริญเติบโตได้มากขึ้น เนื่องจากปูนส่งผลให้ธาตุอาหารของพืชอยู่
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ในรูปที่เป็นประโยชน์มากขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามดินกรดทั่วไปนั้นมักขาดธาตุอาหารในดิน ดังนั้น
หลังจากการปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดินให้มีความเหมาะสมแล้ว  จ าเป็นจะต้องมีการเพ่ิมธาตุ
อาหารลงไปในดิน โดยเฉพาะปุ๋ยที่ท าให้ธาตุอาหารเพ่ิมขึ้นซึ่งได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ซึ่งจะท าให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น (ศิราณ ีวงศ์กระจ่าง, และบัญชา รัตนีทู, 2557 : 111) 

4.2.3) การใส่ปุ๋ยเคมี ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชที่ปลูกให้ถูกต้องตามสูตรอัตราและ
เวลาที่ราชการแนะน าแล้วแต่ชนิดพืช เนื่องจากดินเปรี้ยว โดยเฉพาะดินเปรี้ยวปานกลางถึงเปรี้ยวจัด
จะมีปัญหาการขาดไนโตเจนและฟอสฟอรัสอย่างรุนแรง (อัญชลี พัดมีเทศ, 2555) 

4.3) การปรับสภาพพ้ืนที่ พ้ืนที่ที่พบดินกรดจัดส่วนใหญ่อยู่ในที่ราบลุ่มระบายน้ า 
ค่อนข้างยากต้องมีการปรับสภาพพ้ืนที่ ที่นิยม มี 2 วิธี คือปรับระดับผิวหน้าดิน นิยมใช้กับการปลูก
ข้าว โดยปรับระดับผิวหน้าดินให้ลาดเอียงเพ่ือสามารถระบายน้ าออกไปยังคลองชลประทานได้สะดวก 

และการยกร่องปลูกพืชนิยมใช้กับการปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้น ต้องมีการชลประทานที่ดี
เพ่ือระบายน้ าออกเม่ือน้ าในร่องเป็นกรดจัด 

4.4) การเลือกชนิดของพืชที่ปลูก กรมพัฒนาที่ดินได้ท าการศึกษาพืชที่เหมาะสมใน
ดินกรด จัดได้ดังต่อไปนี้ คือ ข้าวพันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อสภาพดินกรดจัดได้ดี ได้แก่ พันธุ์ลูกแดง ไข่มด 

รวงยาว เป็นต้น ซึ่งให้ผลผลิต 20 – 40 ถังต่อไร่ ในส่วนของพืชล้มลุกไม่มีพืชชนิดใดสามารถขึ้นหรือ
ให้ผลผลิตจนครบวงจร แต่ถ้าดินกรดจัดได้รับการแก้ไขก็สามารถปลูกพืชล้มลุกได้หลายชนิด เช่น 

พืชผัก ได้แก่ ถั่วฝักยาว แตงกวา ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง และพริกชี้ฟ้า เป็นต้น ในส่วนของพืชไร่ 
ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วลิสง กล้วย ถั่วเหลือง และยาสูบ เป็นต้น ในส่วนของไม้ยืนต้น ไม้ยืนต้นที่ขึ้นได้ดีใน
ดินกรดจัด ได้แก่ ไม้เสม็ด ต้นสาคู กระถินเทพา และยูคาลิปตัส เป็นต้น (จุมพล วิเชียรศิลป์, 2556 : 

553 - 558) 

 นอกจากปัญหามลพิษทางดินทั้ง 3 อย่างที่เกิดขึ้นครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างของ
ประเทศไทยดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือ การชะล้างพังทลายของดิน ดินเค็ม และดินเปรี้ยวแล้ว มลพิษทาง
ดินที่เป็นปัญหาอย่างมากในประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งคือ “ดินขาดอินทรียวัตถุ” ซึ่งคิดเป็นพ้ืนที่
รวมทั้งประเทศถึง 98.70 ล้านไร่ และปัญหานี้พบมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งคิดเป็นพ้ืนที่
ถึง 75.70 ล้านไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2546) ปัญหาดินขาดสารอินทรีย์มีผลท าให้ผลผลิตทางการเกษตร
ลดลงโดยเฉพาะข้าวที่เป็นพืชหลักท่ีเกษตรกรนิยมปลูกเป็นอาชีพหลัก ดังนั้นจึงได้มีวิธีการแก้ไขปัญหา
โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุในนาข้าว ได้แก่ ฟางข้าว เศษพืชที่เหลือจากนาข้าว ใบและต้นมันส าปะหลัง  
ใบอ้อย และพืชปุ๋ยสด ในการใช้อินทรียวัตถุหรือวัสดุอินทรีย์เพ่ือเป็นแหล่งอาหารให้แก่ข้าวนั้นท าได้
หลายวิธี โดยสามารถน าวัสดุอินทรีย์จากท่ีอ่ืนมาใส่ในนา หรืออาจผลิตขึ้นเองในพ้ืนที่ เช่น ปลูกพืชปุ๋ย
สดเพ่ือผลิตมวลชีวภาพแล้วไถกลบให้เป็นปุ๋ยพืชสดก่อนปลูกข้าว นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการปลูก
พืชปุ๋ยสดพร้อมกับการปลูกข้าวในเวลาเดียวกันเพ่ือลดเวลาการผลิตพืชปุ๋ยสด ซึ่งพืชปุ๋ยสดที่ดีควรให้
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มวลชีวภาพในปริมาณมาก เช่น ถั่วเขียว มีงานวิจัยการใช้อินทรียวัตถุเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว โดยการใช้
วิธีปลูกถั่วเขียวซึ่งเป็นพืชปุ๋ยสดพร้อมกับการปลูกข้าว พบว่า การที่จะปลูกข้าวร่วมกับถั่วเขียวไป
พร้อมกันให้ได้ผลผลิตดีนั้นจะต้องเลือกพ้ืนที่ที่ไม่เป็นดินเหนียว หรืออาจต้องยอมเสียเวลาปลูกถั่ว
เขียวก่อนให้ได้มวลชีวภาพสูง แล้วค่อยไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดก่อนการปลูกข้าว หรืออาจจะน าต้นถั่ว
เขียวจากพ้ืนที่อ่ืนมาใส่ในแปลงนาก่อนท าการปลูกข้าว (ปัทมา วิตยากร, นฤมล แก้วจ าปา, วิทยา ตรี
โลเกศ, บุปผา โตภาคงาม, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, ธรรมเรศ เชื้อสาวถี และคณะ, 2552 : 83)   

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยการฟ้ืนฟูทรัพยากรดินโดยใช้สารอินทรีย์ที่หาได้ในระบบการใช้
ที่ดินเกษตรที่มีสภาพแวดล้อมต่างกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสารอินทรีย์ที่น ามาศึกษาพบได้
ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้จากทั้งส่วนของไม้ยืนต้นและเศษเหลือจากการเก็บเกี่ยว
รวมถึงวัชพืช โดยพิจารณาจากศักยภาพการย่อยสลายและการปลดปล่อยไนโตรเจน จากงานวิจัย
พบว่า สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายง่าย ได้แก่ แคและครามขน ท าให้เกิดมวลชีวภาพจุลินทรีย์ไนโตรเจน
มากกว่าสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยาก ซึ่งได้แก่ พลวงและยูคาลิปตัส คุณภาพสารอินทรีย์และ
สภาพแวดล้อมทางดินมีผลท าให้รูปแบบการปลดปล่อยไนโตรเจนสุทธิแตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรมีการ
จ าแนกสารอินทรีย์โดยอาศัยทั้งเกณฑ์คุณภาพสารอินทรีย์และสภาพแวดล้อมทางดิน เพ่ือแบ่ง
สารอินทรีย์ให้เป็นชั้นคุณภาพต่างๆ เพ่ือแนะน าการใช้ประโยชน์จากสารอินทรีย์ในระบบเกษตรที่มี
สภาพแวดล้อมแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 

(1) สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายง่าย ที่มีคุณภาพคล้ายแคและครามขน สามารถใส่ในทุก
สภาพแวดล้อมทางดิน เพื่อให้ปลดปล่อยไนโตรเจนได้อย่างรวดเร็ว 

(2) สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยาก ที่มีคุณภาพคล้ายพลวงและยูคาลิปตัส สามารถใส่ในดินเนื้อ
ละเอียดหรือเนื้อหยาบที่มีความชื้นต่ า โดยแนะน าให้ผสมกับปุ๋ยเคมีไนโตรเจนหรือสารอินทรีย์ที่มี
ไนโตรเจนสูงก่อนใส่ลงดิน 

(3) สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยาก ที่มีคุณภาพคล้ายพลวงและยูคาลิปตัส สามารถใส่ในดินเนื้อ
ละเอียดที่มีความชื้นสูง โดยให้ผสมกับปุ๋ยเคมีไนโตรเจนหรือท าปุ๋ยหมักก่อนแล้วจึงใส่ลงไปในดิน 

(4) สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยาก ที่มีคุณภาพคล้ายพลวงและยูคาลิปตัส สามารถใส่ในดินเนื้อ
หยาบที่มีความชื้นสูง โดยใช้เป็นวัสดุคลุมดินเพ่ือป้องกันการกร่อนของดิน (ปัทมา วิตยากร, นฤมล 
แก้วจ าปา, วิทยา ตรีโลเกศ, บุปผา โตภาคงาม, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, ธรรมเรศ เชื้อสาวถี และคณะ, 
2552 : 71)  

 ในการแก้ไขปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุนั้นการเลือกสารอินทรีย์หรือพืชที่เป็นพืชประจ าถิ่นที่
มีอยู่แล้วในท้องถิ่นเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ ถึงแม้พืชบางชนิดจะมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบค่อนข้าง
ต่ า แต่ก็สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้โดยการน าไปผสมกับสารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนสูงหรือท าเป็นปุ๋ย
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หมักก่อนใส่ลงดิน เป็นต้น สิ่งที่ส าคัญในการปรับปรุงดินคือต้องทราบถึงสภาพแวดล้อมของดิน จึงจะ
สามารถจัดการปรับปรุงดินได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

4.7 บทสรุป 

 ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ส าคัญต่อมนุษย์ เป็นทั้งแหล่งเพาะปลูก ที่ตั้งแหล่งที่
อยู่อาศัย ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีการท าการเกษตร
เพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการบริโภคและส่งออกมาช้านาน ดินจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
การเกิดมลพิษทางดินนั้นมีสาเหตุการเกิดขึ้นจากท้ังธรรมชาติของดินเอง ซึ่งมีทั้งดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดิน
เป็นทรายจัด ดินแห้งแล้ง หรือการชะล้างพังทลายของดิน และสาเหตุจากการกระท าของมนุษย์ทั้ง
จากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยเคมี การทิ้งขยะบนที่ดินร้าง และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดมลพิษทางดินขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของดินและการใช้ประโยชน์จาก
ดินของมนุษย์ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางดินอีกด้วย ดังนั้นจึงมีมาตรการการควบคุม
และป้องกันการเกิดมลพิษทางดินขึ้น มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้คุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งเป็น
หน้าที่ของทุกคนและทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมือกันเพ่ือให้เรามีทรัพยากรดินไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปให้
นานที่สุด 
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ค้าถามทบทวน 

 

1. จงอธิบายสมบัติที่ส าคัญของดินทั้งสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และสมบัติทาง 
ชีวภาพ มาพอสังเขป 

2. จงอธิบายความหมายและบอกสาเหตุของการเกิดมลพิษทางดิน 

3. การเกิดมลพิษทางดินส่งผลท าให้เกิดการตกค้างของสารพิษในห่วงโซ่อาหารได้อย่างไร 

4. จงยกตัวอย่างความเป็นพิษของสารก าจัดศัตรูพืชต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

5. ผลกระทบจากมลพิษทางดินก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ และทางน้ าได้อย่างไร จง 
อธิบาย 

6. การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางดินมีก่ีวิธีการ อะไรบ้าง 
7. จงบอกวิธีการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางดิน 

8. จงบอกวิธีในการบ าบัดและฟ้ืนฟูดินปนเปื้อน 

9. จงยกตัวอย่างปัญหามลพิษทางดินทีเ่กิดข้ึนในประเทศไทย 

10. ปัญหามลพิษทางดินที่เกิดขึ้นมากที่สุดและคลอบคลุมพ้ืนที่มากที่สุดในประเทศไทยคือ 

ปัญหาใด 

11. เรามีวิธีการสังเกตพ้ืนที่ที่จะเกิดการชะล้างพังทลายของดินได้อย่างไร 

12. จงบอกสาเหตุที่ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย 

13. จงบอกผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการชะล้างพังทลายของดิน 

14. จงอธิบายแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 

15. ดินเค็มคือดินที่มีลักษณะและสมบัติเป็นอย่างไร 

16. สาเหตุการแพร่กระจายดินเค็ม เกิดจากอะไรบ้าง จงอธิบาย 

17. เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาดินเค็มได้อย่างไร 

18. จงบอกความหมายของดินเปรี้ยวและลักษณะของดินเปรี้ยว และประเภทของดินเปรี้ยว 

19. เราจะมีวิธีการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 

20. จงอธิบายวิธีการแกล้งดินตามพระราชด าริมาพอสังเขป 
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บทที่ 5 

มลพิษทางเสียง 
 

เสียงเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ อาศัยอากาศเป็นตัวกลาง
เคลื่อนที่ไปสู่อวัยวะรับเสียงคือหู ระดับความดังของเสียงมีหน่วยวัดเป็นเดซิเบล ปัญหามลพิษทาง
เสียงเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญอย่างหนึ่งมักเกิดขึ้นตามเมืองขนาดใหญ่ ซึ่งมลพิษทางเสียงมี
แหล่งที่มาทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ เสียงจากธรรมชาติ และเสียงจากสัตว์ และยังมี
แหล่งที่มาจากการกระท าของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม ชุมชน สถานบันเทิง รวมทั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม เสียงที่จัดเป็นมลพิษหรือท าลายโสตประสาทของมนุษย์นั้นมีทั้งเสียงดัง เสียงอันน่า
ร าคาญ และเสียงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ซึ่งมลพิษทางเสียงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัย
ของมนุษย์ บั่นทอนคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ต่ าลง ดังนั้นจึงควรวางแผนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษทางเสียงที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับประชาชน 

 

5.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเสียง 
5.1.1 ความหมายของเสียง 
        เสียง (Sound) คือสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยหู หรือหมายถึงความเปลี่ยนแปลงของความดัน

อากาศที่ท าให้ตัวกลางหรืออากาศสั่นสะเทือน ซึ่งความสั่นสะเทือนนี้เมื่อกระทบกับแก้วหูมนุษย์แล้ว
สามารถส่งผลให้เกิดสัญญาณในระบบการได้ยินอยู่ในช่วงความถ่ี 20 ถึง 20,000 เฮิรตซ์ เสียงเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตมนุษย์การได้ยินเสียงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นกับการด ารงชีวิต พวกเราทุกคนล้วนคุ้นเคย
กับการได้ยินเสียงเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น เสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เสียงฝน 

เสียงลม เสียงน้ าไหล ใบไมแ้กว่งไกว หรือเสียงที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์ เช่น เสียงพูด เสียงเพลง เสียง
รถยนต์ เสียงเครื่องจักร เป็นต้น เสียงเป็นสิ่งที่เราใช้สื่อสาร บอกข่าว พูดคุย แก้เหงา เป็นสิ่งบันเทิงใจ 

เมื่อได้ยินเสียงเพลง เสียงน้ าไหลเบาๆ เสียงนกร้อง (ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง, 2555 : 7) 

5.1.2 การวัดระดับความเข้มของเสียง 
        เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุขณะที่วัตถุก าลังจะส่งพลังงานผ่านตัวกลางโดยที่

ตัวกลางนั้นๆ ไม่ได้เคลื่อนที่ตามไปด้วย ท าให้ตัวกลางสั่นสะเทือนต่อเนื่องกันไป เรียกว่า “คลื่นเสียง 
(Sound wave)”  อันเป็นผลมาจากการอัดและขยายตัวของตัวกลาง การอัดและขยายตัว 1 คู่
เรียกว่า 1 ช่วงคลื่นหรือความยาวคลื่น เสียงเป็นพลังงานเมื่อตกกระทบวัตถุใดก็แสดงว่ามีพลังงาน
จ านวนหนึ่งตกลงบนพ้ืนที่นั้น พลังงานเสียงที่ตกลงบนพ้ืนที่ 1 ตารางเซนติเมตรในเวลา 1 วินาที 
เรียกว่า “ความเข้มของเสียง (Sound intensity)” 
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       “เดซิเบล (Decibel : dB)”  เป็นหน่วยวัดระดับความเข้มของเสียง ซึ่งวัดจากระดับ
ความกดดันของเสียง (Sound pressure level) เป็นการวัดทางคณิตศาสตร์ อัตราส่วนของการได้ยิน
เสียงของคนเปรียบเทียบกับระดับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้สะดวกในการหาค่าระดับความดังของ
เสียง (Intensity) เสียงดังจะมีค่าเดซิเบลสูงด้วย ค่าระดับความเข้มของเสียงที่นิยมใช้คือค่า “เดซิเบล
เอ” หรือ dB(A) เพ่ือให้ใกล้เคียงกับการได้ยินของหูมนุษย์ที่สุดเราจึงมีการถ่วงน้ าหนักในวงจรของ
เครื่องวัดระดับเสียงในแต่ละช่วงความถี่ที่เรียกว่าการ Weighting โดยนิยมใช้การถ่วงน้ าหนักแบบ
วงจรเอ หรือ A - weighting โดยระดับเสียงที่มีการถ่วงน้ าหนักแบบนี้มีหน่วยเป็นเดซิเบลเอ ที่นิยมใช้
อีกวงจรหนึ่งคือ วงจรถ่วงน้ าหนักแบบวงจรซี ซึ่งให้ความส าคัญกับคลื่นเสียงที่ความถี่ต่ าๆ มากกว่า
แบบวงจรเอ  

 ดังนั้น เดซิเบลเอ dB(A) คือ สเกลของเครื่องวัดเสียงที่สร้างเลียนแบบลักษณะการ
ท างานของหูมนุษย์ โดยจะกรองเอาความถี่ต่ า และความถ่ีสูงของเสียงที่เกินกว่ามนุษย์จะได้ยินออกไป 

ซึ่งเสียงในชีวิตประจ าวันมีระดับเสียงที่แตกต่างกันดังตารางที่ 5.1 ซึ่งเครื่องมือที่ใช้วัดความดังของ
เสียงหรือวัดระดับความเข้มของเสียงเรียกว่า “Sound level meter” แสดงดังภาพที่ 5.1  

 

ตารางท่ี 5.1 แสดงประเภทของเสียงกับความดังเสียง 
 

ประเภทของเสียง ความดังของเสียง (เดซิเบลเอ) 

เสียงลมหายใจ 10 

เสียงน้ าหยดจากก๊อก 20 

เสียงกระซิบ 30 

เสียงตู้เย็น 40 

เสียงดนตรีจากวิทยุเบาๆ 50 

เสียงการสนทนาธรรมดา 60 

เสียงเครื่องตัดหญ้า 70 

เสียงรถยนต์ 80 

เสียงรถบรรทุก 90 

เสียงในโรงงานอุตสาหกรรม 60 - 120 

เสียงเครื่องบินขณะขึ้นลง (ในบริเวณสนามบิน) 120 - 140 

 

ที่มา : เพ็ญศร ีอนันตกุลนธี และนายณัฐพงศ ์แหละหมัน, 2551 : 4 

https://dict.longdo.com/search/decible%20(dB)
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 ในการตรวจวัดระดับเสียงที่ปฏิบัติโดยทั่วไปคือ วิธีตรวจวัดเสียงแบบพ้ืนที่ คือการใช้
เครื่องตรวจวัดระดับเสียงตั้งไว้ที่จุดที่ต้องการตรวจวัด กลางพ้ืนที่ที่ต้องการตรวจวัด ห่างจากก าแพง
หรือสิ่งสะท้อนเสียง ซึ่งจะได้ค่าระดับเสียงเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งของพ้ืนที่ หากต้องการค่าระดับเสียง
โดยรวมของพ้ืนที่ในกรณีพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง ให้ใช้วิธีตั้งเครื่องวัดระดับเสียงหลายตัวตามจุดต่างๆ 
แล้วน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย 

เมื่อเสียงดังข้ึนในระดับ 120 เดซิเบลเอจะท าให้คนเราเริ่มรู้สึกทรมาน และหากดังเกิน 

140 เดซิเบลเอ จะท าให้เกิดอันตรายได้ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) 

ได้ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงที่ปลอดภัยต่อการได้ยินไว้ไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ วันละ 8 ชั่วโมง ซึ่งเป็น
ค่าท่ีก าหนดส าหรับคนท างาน ส่วนระดับของเสียงที่เราได้รับจากสิ่งแวดล้อมไม่ควรเกิน 70 เดซิเบลเอ 

เฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 Sound level meter 

ที่มา : ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2551 : 22 

 

5.1.3 ประเภทของเสียง 
                  เสียงที่มนุษย์เราได้ยินมีหลายประเภทตั้งแต่ความเข้มของเสียงที่ต่ าไปจนสูง แต่หาก
เสียงที่เราได้รับฟังมีความเข้มเสียงสูงหรือดังเกินไปก็จะเป็นอันตรายต่อเราได้ 

        ดังนั้น “เสียงดัง (Noise)” หมายถึง เสียงซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของคนเพราะท าให้เกิด
การรบกวนการรับรู้เสียงที่ต้องการหรือความเงียบ และเป็นเสียงที่เป็นอันตรายต่อการได้ยิน ความดัง
เสียงขึ้นอยู่กับความสูงหรือแอมปลิจูด (Amplitude) ของคลื่นเสียง ส่วนความทุ้มแหลมของเสียง
ขึ้นกับความถี่ของเสียง 
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       “ความถี่ของเสียง (Frequency of sound)” หมายถึง จ านวนครั้งของการเปลี่ยน 
แปลงความดัน บรรยากาศตามการอัดและขยายของโมเลกุลอากาศในหนึ่งวินาที หน่วยวัดคือรอบต่อ
วินาที หรือเฮิรตช์ (Hertz : Hz) 

        เสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1) เสียงดังแบบต่อเนื่อง (Continuous noise) เป็นเสียงดังที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ เสียงดังต่อเนื่องแบบคงท่ีและเสียงดังต่อเนื่องที่ไม่คงที่   
1.1) เสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่ (Steady - state noise) เป็นลักษณะเสียงดัง

ต่อเนื่องที่มีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 3 เดซิเบล เช่น เสียงจากเครื่องทอผ้า เครื่องปั่นด้าย เสียง
พัดลม เป็นต้น 

1.2) เสียงดังต่อเนื่องที่ไม่คงที่ (Non - steady state noise) มีระดับเสียงเปลี่ยน   
แปลงเกินกว่า 10 เดซิเบล เช่น เสียงจากเลื่อยวงเดือน เครื่องเจียร เป็นต้น 

2) เสียงดังเป็นช่วงๆ (Intermittent noise) เป็นเสียงที่ดังไม่ต่อเนื่อง มีความดัง
หรือเบากว่าเป็นระยะๆ สลับไปมา เช่น เสียงเครื่องปั๊มลม เสียงจราจร เสียงเครื่องบินที่บินผ่านไปมา 

เป็นต้น 

3) เสียงกระทบหรือกระแทก (Impact or impulse noise) เป็นเสียงที่เกิดขึ้นและ 

สิ้นสุดอย่างรวดเร็วในเวลาน้อยกว่า 1 วินาที มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงมากกว่า 40 เดซิเบล เช่น 

เสียงการตอกเสาเข็ม การปั๊มชิ้นงาน การทบุเคาะอย่างแรง เป็นต้น 

      การได้ยินเสียงเหล่านี้อวัยวะส าคัญที่ท าหน้าที่ในการรับหรือได้ยินเสียงคือหู ซึ่งหูมี
ส่วนประกอบและระบบการได้ยินเสียงดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
  5.1.4 หูและการได้ยิน  

     ประสาทหูของเราจะท างานตอบสนองต่อการได้ยินเสียงเพียง 0.16 วินาที หากได้รับ
ฟังเสียงดังเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เช่น เสียงฟ้าผ่า เสียงปืน หรือเสียงระเบิด จะท าให้หูอ้ือหรือไม่สามารถ
ได้ยินเสียงเป็นเวลา 2 - 3 นาที และจะกลับคืนสู่สภาพปกติได้เอง แต่เมื่อไรก็ตามที่รับฟังเสียงดังแม้
จะดังในระดับที่ต่ ากว่านี้ แต่ฟังเป็นเวลานานๆ เช่น การฟังคอนเสิร์ตเป็นเวลากว่า 2 ชั่วโมง ก็อาจท า
ให้สมรรถภาพการได้ยินเสื่อมชั่วคราวได้ และถ้าหากสัมผัสเสียงดังต่อไปอีกนานๆ ก็อาจจะท าให้
ประสาทหูเสื่อมหรือหูพิการ เราจะเริ่มรู้สึกเจ็บปวดเมื่อรับฟังเสียงที่มีความดังเกินกว่า 130 เดซิเบลเอ 

แต่การรับฟังเสียงที่มีความดังที่ 70 เดซิเบลเอ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ก็อาจท าให้ประสาทหูเสื่อม
ได้เช่นกัน ประสาทหูของเราจะเสื่อมเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นดังเพียงใด เป็นเสียง
แหลมหรือเสียงทุ้ม และเราได้ยินเสียงนั้นนานเพียงใด เสียงมากระแทกหูของเราเป็นจังหวะหรือ
ต่อเนื่อง และสภาพร่างกายของเรามีความทนทานต่อเสียงนั้นได้มากน้อยเพียงใด กลไกการได้ยินสียง
ของมนุษย์นั้นมีความซับซ้อน และอวัยวะที่ท าให้มนุษย์เราเกิดการได้ยินเสียงนั่นก็คือหูนั่นเอง 
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โครงสร้างของหูประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง หูชั้นใน แสดงดังภาพที่ 5.2 และมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1) หูช้ันนอก (Outer ear) ประกอบด้วยใบหูและรูหู ท าหน้าที่รับและรวบรวมคลื่น
เสียงให้ผ่านรูหูไปยังเยื่อแก้วหู (Ear drum) 

 2) หูช้ันกลาง (Middle ear) ประกอบด้วยกระดูก 3 ชิ้น คือกระดูกฆ้อน (Malleus) 

กระดูกท่ัง (Incus) และกระดูกโกลน (Stapes) ปลายด้านหนึ่งของกระดูกฆ้อนแตะกับเยื่อแก้วหู และ
ปลายด้านหนึ่งของกระดูกโกลนแตะกับเยื่อที่ปิดช่องเปิดรูปไข่ (Oval window) 

3) หูชั้นใน (Inner ear) ประกอบด้วยอวัยวะที่ท าหน้าที่ต่างกัน 2 ชุด ซึ่งเลี้ยงด้วย
เส้นประสาท (Vestibule-cochlear nerve) คือ ชุดที่ใช้ในการฟังเสียง (Auditory apparatus) 

ได้แก่ คอเคลีย (Cochlea) ท าหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยิน และชุดที่ใช้ในการทรงตัวและสมดุลของ
ร่างกาย (Vestibular apparatus) ได้แก่ เซมิเซอร์คิวลาร์คาร์แนล (Semicircular canal) และ     
แมคิวลี (Maculae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2 โครงสร้างของหู 
ที่มา : http://www.vcharkarn.com/lesson/1284, 2556 

  

 เมื่อเสียงผ่านเข้าสู่หูชั้นนอกเข้าไปในแก้วหูซึ่งเป็นเยื่อบางๆ ท าให้เกิดการสั่นสะเทือน 

แล้วแรงสั่นสะเทือนนั้นจะส่งผ่านไปยังกระดูกรับเสียง 3 ชิ้น คือ กระดูกค้อน กระดูกทั่ง และ   
กระดูกโกลน เรียงกันอยู่ตามล าดับ เกิดพลังงานสั่นสะเทือนนี้เพ่ิมมากขึ้น และส่งพลังงานต่อหูชั้นใน 

ซึ่งมีลักษณะคล้ายก้นหอยประกอบด้วยเซลล์ขนและปลายประสาทรับเสียง  ท าการเปลี่ยนพลังการ
สั่นสะเทือนเป็นกระแสประสาท และมีศักย์ไฟฟ้ากระตุ้นปลายประสาทรับเสียงที่อยู่บนเซลล์ขน   

(Hair cells) เหล่านั้น เสียงที่มีความถี่ต่างๆ กัน จะกระตุ้นปลายประสาทในส่วนที่แตกต่างกัน เสียงที่

 

http://www.vcharkarn.com/lesson/1284
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มีความถี่สูงจะหมดไปก่อน เสียงที่มีความถี่ต่ าจะอยู่ได้นานกว่า และอาจก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนได้
จนถึงส่วนยอด (Helicotrema) ของกระดูกก้นหอยนี้ กระแสประสาทที่เกิดขึ้นนี้จะถูกน าต่อไปตาม
ประสาทการได้ยินไปถึงสมองส่วนกลาง เพ่ือรับรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไร ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเสียงยิ่ง
ดังมากยิ่งก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนมาก และยิ่งดังอยู่นานการสั่นสะเทือนนี้ก็จะเป็นอยู่เวลานาน การ
สั่นสะเทือนนี้อาจเกิดขึ้นเป็นพันๆ ครั้งต่อวินาที เนื่องจากตามธรรมชาติแล้วหูของคนเรานั้นไม่ได้ถูก
สร้างข้ึนมาเพ่ือรับเสียงตลอดเวลา แม้ว่าธรรมชาติจะได้สร้างมาให้มีกล้ามเนื้อเล็กๆ ในหูชั้นกลาง เพ่ือ
ดึงลดการสั่นสะเทือนของเสียงที่ดังมากเกินไป กล้ามเนื้อเล็กๆ นี้ก็ไม่อาจท างานได้ตลอดเวลา โดยไม่มี
ช่วงเวลาพัก ดังนั้นเสียงที่ดังมากเกินไปและดังอยู่นานจึงท าให้เกิดการฉีกขาดของเยื่อแก้วหูท าลาย
เซลล์ประสาทและปลายประสาท ท าให้เกิดอาการหูตึงหรือหูหนวกได้ 
  ความสามารถในการรับฟังเสียงสูงสุดของคนอยู่ที่ระดับสูงสุดที่เริ่มรู้สึก ไม่สบาย 
ระดับความถี่ต่ าสุดที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ (Minimum audible field threshold : MAF) มีความถี่ 
20 เฮิรตซ์ ถ้าความถี่ต่ ากว่านี้จะรู้สึกได้ในรูปของความสั่นสะเทือน และค่าความถี่สูงสุดของมนุษย์ที่
จะได้ยินคือ 20,000 เฮิรตซ์ ซึ่งค่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และมักจะมีค่าลดลงเมื่ออายุ
สูงขึ้นหรือการได้รับเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ระดับเสียงที่หูมนุษย์ได้ยินอยู่ในช่วง 0 – 130  

เดซิเบล แต่การได้ยินของหูมนุษย์กับความถี่เสียงมีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเชิงเส้น คือที่ระดับเสียงที่
เท่ากันจะได้ยินเสียงเป็นความดังที่ไม่เท่ากันทุกความถี่ เช่น ที่ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ระดับเสียงต้องดัง 
40 เดซิเบลจึงจะเริ่มได้ยินเสียงนั้น แต่ที่ความถ่ี 2,000 เฮิรตซ์ ระดับเสียงดังแค่ 2 เดซิเบล มนุษย์ก็จะ
ได้ยินเสียงนั้นแล้ว ความถี่ที่ไวต่อการได้ยินของมนุษย์มากที่สุดคือ 4,000 เฮิรตซ์ เสียงที่ได้ยินบ่อยๆ 
คือเสียงสนทนา เป็นเสียงที่มีระดับเสียง 50 – 80 เดซิเบล และมีความถี่ 500 – 5,000 เฮิรตซ์ และ
พบว่าระดับเสียงที่คนได้ยินมีความสัมพันธ์กับความถี่ หูของคนในช่วงวัยหนุ่มสาวสามารถได้ยินเสียง
ในช่วงความถี่ 20 – 20,000 เฮิรตซ์ได้ กลไกการได้ยินของมนุษย์จะตอบสนองต่อเสียงในช่วงความถี่ 
500 – 8,000 เฮิรตซ์ได้ดี ยิ่งอายุมากขึ้นการตอบสนองยิ่งลดลง (ศิวพันธุ์ ชูอินทร์, 2556 : 29)  

 

5.2 ความหมายของมลพิษทางเสียง  
มลพิษทางเสียง หมายถึงสภาวะแวดล้อมที่มีเสียงที่ไม่พ่ึงปรารถนารบกวนโสตประสาทจน

เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ โดยขนาดของเสียงจะเกินขีดที่ความสามารถของโสต
ประสาทที่จะรับได้และมีเวลานานพอที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

ซึ่งขนาดของเสียงนั้นอาจเป็นพิษต่อบุคคลหนึ่ง แต่อาจไม่เป็นพิษต่อบุคคลหนึ่งก็ได้ อายุและเพศ 

ลักษณะรูปร่างของมนุษย์ อาจเป็นปัจจัยส าคัญที่จะบอกถึงความสามารถในการทนต่อเสียงได้มาก
หรือน้อยเพียงใด (กรมควบคุมมลพิษ, 2547 : 2) 
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เกษม จันทร์แก้ว (2541 : 263) กล่าวไว้ว่า มลพิษทางเสียง หมายถึงสภาวะแวดล้อมที่มีเสียง
ที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นและรบกวนโสตประสาท จนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์
ได้ 

สุธีลา ตุลยะเสถียร และคณะ (2544 : 286) ให้ความหมายของมลพิษทางเสียงไว้ว่า หมายถึง 
สภาพแวดล้อมที่มีเสียงอันก่อให้เกิดความร าคาญ สร้างความรบกวนท าให้เกิดความเครียดทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ท าให้ตกใจ บาดหู และอาจถึงข้ันท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยได้ 

ดังนั้น มลพิษทางเสียง (Noise pollution) หมายถึง สภาวะเสียงที่ดังเกินปกติหรือเสียงดัง
ต่อเนื่องยาวนานจนก่อให้เกิดความร าคาญ ท าให้เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยินของมนุษย์และสัตว์ 
          มลพิษทางเสียงเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองใหญ่ที่เกิดพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรม รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นเสียงดังจาก
ยานพาหนะท่ีใช้เครื่องยนต์เสียงดัง เครื่องจักร การก่อสร้าง เครื่องขยายเสียง โทรทัศน์ วิทยุ อุปกรณ์
สื่อสาร เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งเสียงสนทนาที่ดังเกินควรและไม่ถูกกาลเทศะ เป็นต้น ซึ่ง
องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดระดับเสียงเป็นพิษหรือดังเกินไปไว้ที่ 85 เดซิเบลเอ ส าหรับประเทศไทย
ก าหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไว้ที่ 70 เดซิเบลเอ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป การก าหนด
ว่าเสียงใดเป็นเสียงรบกวนขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล เช่น สภาพอารมณ์ขณะรับฟังเสียง ลักษณะของ
งาน สถานที่ เวลา ความทนทาน และความดังของเสียง เป็นต้น หากพบว่าการยืนห่างกันประมาณ
หนึ่งช่วงแขนแล้วพูดคุยกันด้วยระดับเสียงปกติแล้วไม่ได้ยินหรือไม่เข้าใจกัน แสดงว่าบริเวณนั้นมีเสียง
ดังถึงขั้นอันตรายต่อระบบการได้ยิน (ปิยะดา วชิระวงศกร, 2556 : 28) 

 

5.3 แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง  
     แหล่งก าเนิดของมลพิษทางเสียงมีทั้งทีเ่กิดข้ึนเองจากธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์ 
ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้  

5.3.1 แหล่งก าเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 

 1) เสียงจากธรรมชาติ หมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น เสียงฝนตก ฟ้า
ร้อง ฟ้าผ่า (ดังภาพที่ 5.3)  

2)  เสียงจากสัตว์ เช่น เสียงไก่ขัน เสียงนกร้อง เสียงสุนัขเห่าหอน (ดังภาพที่ 5.4)  
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ภาพที่ 5.3 เสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียงจากธรรมชาติ 
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki, 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.4 เสียงสุนัขเห่าหอนเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียงจากสัตว์ 
ที่มา : http://pet.kapook.com/view13710.html, 2566 

 

5.3.2 แหล่งก าเนิดเสียงที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ ที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ
มนุษย์ แบ่งตามแหล่งก าเนิดของเสียงได้เป็น 6 ลักษณะ ดังนี้ (ปิยะดา วชิระวงศกร, 2556 : 30) 

1) การคมนาคมขนส่ง มีการใช้ยานพาหนะในการขนส่งหลายประเภทให้เลือกตาม
ความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์ รถบรรทุก เครื่องบิน เรือยนต์ 
และรถไฟ เป็นต้น ปัจจุบันยานพาหนะเหล่านี้มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น 
ท าให้ระดับเสียงเพ่ิมมากข้ึน ชนิดของยานพาหนะแต่ละประเภทจะให้ระดับความดังของเสียงแตกต่าง
กันออกไป เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลประมาณ 85 เดซิเบลเอ รถยนต์โดยสาร รถแท็กซี่ รถตู้ประมาณ 
87 เดซิเบลเอ รถจักรยานยนต์ 88 เดซิเบลเอ รถบรรทุกหกล้อ 89 เดซิเบลเอ รถสามล้อเครื่อง 92  

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki
http://pet.kapook.com/view13710.html
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เดซิเบลเอ เรือยนต์ประมาณ 85 – 96 เดซิเบลเอ และยานพาหนะที่มีระดับความดังเสียงดังที่สุดคือ
เครื่องบินความเร็วต่ ามีระดับความดังประมาณ  120 – 140 เดซิเบลเอ 

ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ก าหนดค่าระดับเสียงในย่านที่อยู่อาศัย
ในเวลากลางวันและกลางคืนไว้ว่าไม่ควรเกิน 60 เดซิเบลเอ และ 55 เดซิเบลเอ ตามล าดับ ส าหรับค่า
ระดับเสียงที่ประกาศโดยพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรอันเกิดจากเครื่องยนต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของเครื่องยนต์ในสภาพปกติคือ ไม่เกิน 75 เดซิเบลเอ เมื่อวัดระดับเสียงด้วยเครื่องวัดเสียงใน
ระยะห่าง 7.5 เมตรโดยรอบรถ ความดังของเสียงที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของ
ยานพาหนะ เสียงจากยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงส่วนใหญ่มาจากบริเวณที่มีการจราจร
หนาแน่น ถ้าจ านวนยานพาหนะในท้องถนนมากจะทาให้ความดังของเสียงเพ่ิมขึ้น และที่ส าคัญคือ 

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกปรับแต่งเครื่องยนต์เพ่ือให้มีเสียงดังขึ้น  เป็นสาเหตุที่เสริมให้มลพิษ
ทางเสียงทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ที่มีโอกาสได้รับอันตรายจากมลพิษทางเสียง ได้แก่ ผู้ที่อาศัยใน
บริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นหรือบริเวณใกล้สนามบิน และผู้ที่ต้องเดินทางหรืออยู่บนท้องถนนเป็น
เวลานานทุกวัน 

2) สิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่ การก่อสร้างบ้านเรือน สร้างถนน และก่อให้เกิดมลพิษ
ทางเสียงจากการท างานของเครื่องจักร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเสียงที่มีความดังมาก เช่น เสียงจากการขุด
เจาะถนน เสียงจากการตอกเสาเข็ม เครือ่งเจาะคอนกรีต และเสียงจากเครื่องสูบน้ า เป็นต้น  

3) เสียงในชุมชนที่อยู่อาศัยหรือย่านธุรกิจการค้า เช่น แหล่งบันเทิง และสถานเริงรมย์
ต่างๆ เช่น โรงแรม สถานอาบอบนวด และไนท์คลับ เป็นต้น เสียงดนตรีและความบันเทิงต่างๆ ถ้า
เสียงเหล่านี้มีความดังมากเกินไปก็ท าให้เกิดอันตรายได้ เช่น เครื่องดนตรีตามไนท์คลับ ดิสโก้เธค และ
สถานที่มีการแสดงดนตรี เป็นต้น ซึ่งสถานที่เหล่านี้มีระดับความดังที่สามารถท าให้เกิดอันตรายต่อ
ร่างกายได้โดยไม่รู้ตัว  

4) โรงงานอุตสาหกรรม เสียงที่เกิดในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป มีความดังอยู่ใน
ระดับ 60 - 120 เดซิเบลเอ เสียงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากเครื่องจักรกลในโรงงานที่มีเสียงดังมาก เช่น  
โรงงานแก้ว โรงงานผลิตและแปรรูปโลหะ และโรงงานทอผ้า โรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ โรงงานผลิต
อุปกรณ์วงจรไฟฟ้า โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน เป็นต้น ผู้ที่มีโอกาสได้รับอันตรายจากมลพิษทางเสียง
ในโรงงานคือคนงานในโรงงานและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งระดับเสียงจะข้ึนอยู่กับระดับแรงม้า
ของเครื่องยนต์ ฝาเพดาน และสภาพแวดล้อม  

5) เสียงจากครัวเรือน เป็นเสียงที่เกิดจากเครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น เครื่อง
ตัดหญ้า เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพ้ืน วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งเสียงเหล่านี้ทาให้เกิดระดับเสียง
ประมาณ 60 - 70 เดซิเบลเอ  
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6) เสียงรบกวนที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ได้แก่ การจุดประทัด การโฆษณา เสียงทะเลาะ
วิวาท เครื่องขยายเสียง เป็นต้น 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามลพิษทางเสียงมีแหล่งที่มาจากหลายแหล่ง ซึ่งสามารถ
เขียนเป็นแผนภาพแหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียงได้ดังภาพที่ 5.5 

 

 
 

ภาพที่ 5.5 แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง 
 

5.4 ระดับความดังของเสียงกับอันตรายท่ีเกิดขึ้น 

ระดับความดังของเสียงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ถ้าระดับความดังของเสียงสูงเกินค่ามาตรฐาน
ย่อมเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินและสุขภาพ โดยทั่วไปเสียงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้นจ าแนกได้ 2 
ชนิด ดังนี้ 

5.4.1 เสียงธรรมดา หมายถึง เสียงที่ฟังแล้วไม่รู้สึกร าคาญหรือดังอึกทึกจนเกินไป ฟังแล้ว
รู้สึกไพเราะ สบายใจ เช่น เสียงดนตรีเบาๆ เสียงพูดคุยธรรมดา 

5.4.2 เสียงร าคาญ หมายถึง เสียงที่ฟังแล้วก่อให้เกิดความร าคาญ ไม่ไพเราะมีผลกระทบ    
กระเทือนทางด้านจิตใจ ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง และถ้าหากรับฟังมากๆ อาจท าให้หู
เสื่อม พิการ และหูหนวกได้ เสียงร าคาญที่ท าให้เกิดมลพิษทางเสียงมีลักษณะดังนี้ 

แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง 

     เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
-  เสียงจากธรรมชาติ 
-  เสียงจากสัตว์ 

 

    เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
- การคมนาคมขนส่ง 

- สิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่ 
- ชุมชน 

- โรงงานอุตสาหกรรม 

- เสียงจากครัวเรือน 

- เสียงรบกวนที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ 
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       1) เป็นเสียงที่ดังมาก คือมีระดับเสียงที่ความดังเกิน 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ซึ่งองค์การ
อนามัยโลก (WHO) ได้ก าหนดไว้ว่า เสียงที่เป็นอันตราย หมายถึง เสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบลเอ ที่ทุก
ความถี่ของคลื่นเสียงและต้องสัมผัสเสียงนั้นอยู่นานไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  

       2) เสียงนั้นมีความถี่สูง เช่น เสียงแหลมจะมีความถี่สูงกว่าเสียงทุ้ม 

       3) มีระยะเวลาที่เสียงปรากฏอยู่นาน เสียงที่ปรากฏอยู่นานย่อมเป็นเสียงที่สร้างความ
ร าคาญให้กับผู้ฟังและเป็นผลเสียต่อสุขภาพ  
   ระดับความดังของเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงในชีวิตประจ าวันแสดงดังตารางที่ 5.2 

 

ตารางท่ี 5.2 แสดงระดับความดังของเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียง 
 

แหล่งก าเนิดเสียง ระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 
เสียงรถไฟวิ่งห่าง 100 เมตร 60 

เสียงรถยนต์ 60-65 

เสียงจากครัวเรือน 60-70 

เสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม 60-120 

เสียงจากรถจักรยานยนต์ 95 

เสียงจากรถบรรทุก 95-120 

เสียงจากเครื่องบิน 100-140 

 

ที่มา : สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2546 : 30 

  

 มีการก าหนดมาตรฐานระดับเสียงที่ไม่มีการท าลายการได้ยินเสียงในสิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น 
เสียงจากถนน เสียงในสวนสาธารณะ เสียงจากศูนย์การค้า ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอใน
ทุกขณะเวลา และรับฟังได้นานสูงสุดไม่เกิน 24 ชั่วโมงต่อครั้ง เพ่ือไม่ให้เกิดการสูญเสียการได้ยินก่อน
วัยอันควร ยิ่งเสียงดังข้ึนระยะเวลาที่ได้รับฟังโดยปลอดภัยยิ่งลดลง โดยไม่เป็นสัดส่วนโดยตรง เสียงที่
ดังขึ้น 5 เดซิเบลเอ จะมีระยะเวลาที่รับฟังลดลงมาก ตัวอย่างระดับเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงกับ
ระยะเวลาที่รับฟังได้สูงสุดที่จะไม่ท าลายการได้ยิน แสดงดังตารางที่ 5.3  
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ตารางท่ี 5.3 ระดับเสียงกับระยะเวลาที่รับฟังได้สูงสุด 

 

ระดับเสียง ระยะเวลา (ไม่เกิน) 
70 เดซิเบลเอ (เครื่องซักผ้า) 24 ชั่วโมง 

85 เดซิเบลเอ (ร้านอาหารที่จอแจ) 8 ชั่วโมง 
90 เดซิเบลเอ (เสียงตะโกนคุยกัน) 6 ชั่วโมง 

95 เดซิเบลเอ (จักรยานยนต์) 4 ชั่วโมง 
100 เดซิเบลเอ (ดิสโก้เธค) 2 ชั่วโมง 

110 เดซิเบลเอ (ศูนย์เกมส์ตู้ที่จอแจ) 30 นาที 
 

ที่มา : กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย, 2549 : 22 

  

 เพ่ือไม่ให้ประชาชนสูญเสียการได้ยินหรือระบบการได้ยินเสื่อมเร็วเกินไป จึงต้องมีมาตรการ
ควบคุมเสียงดังจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ทั้งจากยานพาหนะ สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ  ผู้ที่เก่ียวข้องต้องมีความตระหนักต่ออันตรายของเสียงที่จะส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยินของ
ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาทางควบคุมเสียงไม่ให้ดังเกินมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้งต้องมี
การตรวจจับและลงโทษผู้ละเมิดอย่างเคร่งครัดอีกด้วย 

 ส าหรับสถานการณ์ระดับเสียงในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 บริเวณริมถนน
มีระดับเสียงสูงกว่าบริเวณพ้ืนที่ทั่วไปที่เป็นชุมชน ที่พักอาศัย และสถานศึกษา โดยมีสาเหตุจาก
การจราจร ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมงต่ าสุดในทุกพ้ืนที่แนวโน้มมีค่า
เพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจมีสาเหตุจากจ านวนยานพาหนะที่เพ่ิมขึ้น ช่วงเวลาที่ยานพาหนะอยู่บนท้องถนนและ
พ้ืนที่ชุมชนต่างๆ ยาวนานขึ้น แต่ในปี พ.ศ. 2557 ทุกพ้ืนที่มีระดับเสียงลดลงซึ่งมีสาเหตุหลักจาก
เหตุการณ์ทางการเมืองท าให้บางช่วงเวลามีจ านวนยานพาหนะบนท้องถนนลดลงหรือไม่มียานพาหนะ  
 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ท่ีมีปัญหาด้านมลพิษทางเสียงค่อนข้างมาก ระดับ
เสียงที่ท าการตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่ริมถนน มีระดบัเสียงเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาไม่มากนัก ค่าเฉลี่ย
ของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 68.7 เดซิเบลเอ (ปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 

69.1 เดซิเบลเอ) บริเวณท่ีมีระดับเสียงเกินมาตรฐานทุกวัน ได้แก่ การเคหะชุมชนดินแดง ถนนดินแดง 
และพาหุรัด ถนนตรีเพชร ส าหรับพ้ืนที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระดับเสียงลดลงจากปี
ที่ผ่านมา โดยค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 57.0 เดซิเบลเอ 

(ปี 2556 เท่ากับ 58.9 เดซิเบลเอ) บริเวณท่ีตรวจวัดส่วนใหญ่มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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 ในต่างจังหวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ริมถนน มีระดับเสียงลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยค่าเฉลี่ย
ของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 63.3 เดซิเบลเอ (ปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 

63.8 เดซิเบลเอ) บริเวณที่มีระดับเสียงสูงกว่าบริเวณอ่ืนคือ สถานีต ารวจภูธรหน้าพระลาน อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เกินมาตรฐานทุกวันซึ่งมีสาเหตุจากการจราจร ส าหรับพ้ืนที่ทั่วไป 

ระดับเสียงลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมงปี พ.ศ. 2557 

เท่ากับ 57.8 เดซิเบลเอ (ปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 58.4 เดซิเบลเอ) ทุกพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีระดับเสียงอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

 เสียงดังรบกวนเป็นปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียนเป็นล าดับที่ 2 รองจากปัญหามลพิษทาง
อากาศ โดยการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมมีจ านวนการร้องเรียนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  

49.0 ของเรื่องร้องเรียนด้านเสียงทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทการประกอบกิจการเหล็ก ยานยนต์ 
และเฟอร์นิเจอร์ รองลงมาคือสถานบันเทิงและร้านรับซื้อของเก่า ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 10.9 

และ 10.4 ตามล าดับ และแหล่งก าเนิดอ่ืนๆ ร้อยละ 29.7 อาทิ การก่อสร้างอาคาร ถนน ที่พักอาศัย 

อู่เคาะพ่นสี และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น โดยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจวัดระดับเสียงพบว่า
ส่วนใหญ่มีระดับการรบกวนเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเสียงรบกวนก าหนดไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ 

โดยใช้หลักการเปรียบเทียบค่าระดับเสียงขณะมีเสียงของแหล่งก าเนิด  กับขณะไม่มีเสียงของ
แหล่งก าเนิด หากเกินมาตรฐานถือว่าเป็นเสียงรบกวน ช่วงเวลาการเกิดเสียงเป็นปัจจัยส าคัญที่น ามาสู่
การร้องเรียน โดยเฉพาะการประกอบกิจการที่ก่อเสียงดังตลอดทั้งวัน  หรือที่ก่อเสียงดังในเวลา
กลางคืน (กรมควบคุมมลพิษ, 2558 : 1 – 19) 

 ส าหรับสถานการณ์มลพิษทางเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการตรวจวัดระดับเสียง
โดยทั่วไป จากจุดตรวจวัดเสียงของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าระดับเสียง
โดยทั่วไปเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป ซึ่งก าหนดให้ค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10, ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 11, และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12, 2556 : 3 – 24) 

 

5.5 ผลกระทบจากมลพิษทางเสียง 
 มลพิษทางเสียงมีผลกระทบหลายหลายอย่างต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
มนุษย์ เสียงดังท าให้เกิดความร าคาญ หงุดหงิด เกิดความตึงเครียดระบบประสาท อาจท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เช่น มีการเปลี่ยนแปลงของชีพจร ท าให้การเต้นของหัวใจช้าลงความดัน
โลหิตสูง เกิดแผลในกระเพาะอาหาร มีการหดตัวของหลอดเลือดขนาดเล็ก เช่น ที่มือ หรือเท้าอาจมี
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อาการชาได้ ขณะเดียวกันเสียงดังจะส่งผลต่อการพักผ่อนนอนหลับ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต
ตามมา โดยเฉพาะสุขภาพจิตของหญิงมีครรภ์ท าให้อัตราการคลอดก่อนก าหนดสูง อันตรายต่อ
สุขภาพที่เกิดจากมลพิษของเสียงไม่เห็นผลทันที แต่ถ้าสัมผัสติดต่อกันเป็นเวลานานจะก่อให้เกิด
อันตรายได้ดังนี้ 

5.5.1 อันตรายต่อการได้ยิน เมื่อมนุษยไ์ด้รับฟังเสียงดังมากๆ เป็นเวลานานติดต่อกัน อาจท า
ให้เกิดอาการหูตึงหรือหูหนวก ซึ่งหูตึงหรือหูหนวก (Deafness) หมายถึง ภาวะการได้ยินเสียงลดลง
อาจเป็นเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้ยินเลย ซึ่งเราเรียกว่า “การสูญเสียการได้ยิน” นั่นเอง การสูญเสียการ
ได้ยินแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ 

1) การสูญเสียการได้ยินชั่วคราว (Temporary threshold shift : TTS) เป็น
ภาวะการได้ยินเสื่อม เนื่องจากได้รับเสียงดังระดับเสียงเกินกว่า 90 เดซิเบลเอ เช่น เสียงระเบิด เสียง
ประทัด (ดังภาพที่ 5.6) เป็นต้น ในเวลาไม่นานนัก เป็นความผิดปกติของการได้ยินที่เกิดขึ้นชั่วคราว
จากนั้นจะกลับมาเป็นปกติ ซึ่งมีระยะเวลาหลายชั่วโมงถึงหลายวัน อาการส าคัญ ได้แก่ หูอ้ือ มีเสียง
ผิดปกติดังในหู  

2) การสูญเสียการได้ยินแบบถาวร (Permanent threshold shift : PTH) อาจเกิด
จากการสัมผัสเสียงที่ดังมาก (Extremely high intensity sounds) ภายในช่วงระยะเวลาอันสั้นหรือ
เกิดจากการสัมผัสเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบลเอขึ้นไปในระยะเวลานานๆ การสูญเสียการได้ยินมัก
เกิดท่ีความถี่ของเสียงสูง  

มีรายงานจากองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (United States - 

Environmental protection agency : US-EPA) ว่าผู้ที่ได้รับเสียงดังตลอด 24 ชั่วโมง เฉลี่ยเกิน 70 

เดซิเบลเอ จะเป็นคนหูตึงในเวลา 40 ปี  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.6 เสียงประทัดมีผลให้เกิดการสูญเสียการได้ยินชั่วคราว 

ที่มา : http://www.muslim4health.or.th/2014/index.php?op=news-detail&id=294#.VQe 

J2ikcRhg, 2556 

 

http://www.muslim4health.or.th/2014/index.php?op=news-detail&id=294#.VQe J2ikcRhg
http://www.muslim4health.or.th/2014/index.php?op=news-detail&id=294#.VQe J2ikcRhg
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การได้ยินเสียงดังมากๆ ในระยะเวลาสั้นๆ อาจก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยินชั่วคราว 
และการได้ยินเสียงที่ถึงแม้ไม่ดังมากแต่ได้รับฟังเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานก็อาจท าให้เกิดการ
สูญเสียการได้ยินแบบถาวรดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวั งเป็นอย่างยิ่ง 
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่แสดงถึงระดับความบกพร่องการได้ยินของมนุษย์ ตัวอย่างเสียงที่จะได้ยินเมื่อ
เกิดภาวะความบกพร่องการได้ยิน แสดงไว้ในตารางที่ 5.4  

 

ตารางท่ี 5.4 ระดับความบกพร่องการได้ยินเสียง 
 

ระดับการได้ยิน 
ระดับความดังท่ีเบาที่สุดที่จะ
ได้ยนิ (เดซิเบลเอ : dBA) 

ตัวอย่างเสียง 

หูปกติ 25 เสียงกระซิบ 

หูตึงน้อย 25 - 40 เสียงกระซิบ 

หูตึงปานกลาง 41 - 55 เสียงพูด สนทนาเป็นกลุ่ม 

หูตึงมาก 56 - 70 เสียงเครื่องดูดฝุ่น 

หูตึงอย่างแรง 71 - 90 
เสียงในห้องประชุม โรงภาพยนตร์ 
สิบล้อวิ่งเต็มที่ 

หูหนวก 91 - 120 
เสียงเครื่องบินก าลังข้ึน เสียงเรือ
หางยาว รถจักร 

 

ที่มา : โรงพยาบาลนวมินทร์ 9, 2556 

 

5.5.2 ผลต่อสุขภาพทั่วไป เสียงดังท าให้เกิดความตึงเครียด มีผลท าให้เกิดโรคทางกายได้ 
เช่น โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคแผลในกระเพาะ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน โดยปัจจัยที่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ฟังเสียงมีหลายสาเหตุ ได้แก่ ความเข้มของเสียง ความถี่ของเสียง 
ระยะเวลาที่ได้รับเสียง ลักษณะเสียง และความไวต่อความเสื่อมของหู (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, 2546 : 

159) นอกจากนี้เสียงที่ดังมากๆ จะมีผลกระทบน าไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด (I2I linguistics, 
2010 : 56) 

5.5.3 การติดต่อสื่อสาร เสียงดังจะไปขัดขวางการได้ยินและท าให้ต้องตะโกนเพ่ือสื่อสารกัน 

อาจท าให้การสื่อสารบกพร่อง เกิดความเพ้ียนในการได้ยิน ในเด็กเล็กที่ก าลังเรียนพูดจะมีผลต่อ
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พัฒนาการในการฟัง การพูด และการออกเสียง ในผู้ใหญ่จะเป็นอุปสรรคต่อการรับฟังสัญญาณเตือน
ภัยอันอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายได้  

5.5.4  ด้านเศรษฐกิจ ท าให้มีผลผลิตต่ าเนื่องจากประสิทธิภาพการท างานลดลง เสียค่าใช้จ่าย
ในการควบคุมเสียง  

5.5.5 ด้านสิ่งแวดล้อม เสียงดังมีผลต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ เช่น ท าให้สัตว์ตกใจและอพยพ
หนีไปอยู่อาศัยแหล่งอื่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศตามมา ดังเช่น ในสหรัฐอเมริกามีการศึกษา
ผลกระทบจากมลพิษทางเสียงที่มีผลทางอ้อมต่อพืช นักนิเวศวิทยาในสหรัฐยืนยันว่ามลพิษทางเสียง
ส่งผลเสียทางอ้อมต่อพืชหลังการศึกษาพบว่า นกกางเขนไม่ชอบเสียงดังและไม่ไปหากินในพ้ืนที่ใกล้
แหล่งขุดเจาะน้ ามันในหุบเขา Rattlesnake Canyon รัฐนิวเม็กซิโก จนท าให้ต้นสนพันธุ์อเมริกา
แพร่กระจายพันธุ์น้อยลง พบว่าบ่อน้ ามัน 1 ใน 3 ของทั้งหมดในหุบเขาแห่งนี้ มีการเดินเครื่อง
คอมเพรสเซอร์เสียงดังมาก เสียงของเครื่องคอมเพรสเซอร์ที่ดังกระหึ่มในหุบเขาแห่งนี้ มีผลต่อ
พฤติกรรมของนกทั้งถิ่น โดยเสียงมีผลกระทบทางอ้อมต่อพืชเพราะนกและพืชพ่ึงพากันและกันเพ่ือ
ความอยู่รอด เมื่อนกไม่มาหากินเมล็ดจากต้นไม้ การแพร่พันธุ์ของต้นไม้โดยเฉพาะต้นสนที่เคยมีมาก
ในพ้ืนที่นี้ก็จะลดลง  

5.5.6 อันตรายของเสียงทางด้านจิตใจ ท าให้เกิดความร าคาญ หงุดหงิด ไม่สบายใจ นอนไม่
หลับ ประสาทเครียด 

 

5.6 การควบคุมและแก้ไขมลพิษทางเสียง  
ปัญหามลพิษทางเสียงเมื่อเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม ชุมชน หรือสถานประกอบการต่างๆ ย่อม

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุม ป้องกัน รวมทั้งแก้ไขมลพิษ
ทางเสียง ซ่ึงสามารถท าได้หลายวิธีทั้งการควบคุมที่แหล่งก าเนิดเสียง ควบคุมทางเสียงผ่านระหว่าง
แหล่งก าเนิดเสียงกับผู้รับ ควบคุมที่ผู้รับเสียง น าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการป้องกันแก้ไข
มลพิษทางเสียง และมาตรการทางสังคม เช่น การใช้กฎหมายควบคุม การให้การศึกษา เป็นต้น ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้      

5.6.1 การควบคุมเสียงที่แหล่งก าเนิด การควบคุมเสียงที่แหล่งก าเนิดเป็นการป้องกันไม่ให้
เสียงที่ออกมาดังเกินขนาด เช่น ควบคุมเสียงจากยานพาหนะ โดยการติดตั้งเครื่องลดเสียงที่มี
ประสิทธิภาพที่ยานพาหนะ ไม่ใช้แตรโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะในเขตที่พักอาศัย โรงพยาบาล และ
โรงเรียน การตรวจจับรถยนต์ที่ก่อให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐาน ส าหรับการควบคุมเสียงในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่แหล่งก าเนิด มีวิธีการเบื้องต้นในการควบคุม ได้แก่ การเลือกหรือการออกแบบ การใช้
เครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ า ลดการกระจายพลังงานที่จะท าให้เกิดเสียงลง เช่น ลดการสั่นสะเทือน
ของเครื่องจักร การควบคุมเสียงที่แหล่งก าเนิดในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถท าได้ด้วยวิธีการต่างๆ 
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ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงจุดเชื่อมต่อระหว่างจุดก าเนิดพลังงานและระบบที่ท าให้เกิดการกระจายเสียง 
เช่น การเสริมระบบกันสะเทือน ระบบดูดกลืนเสียง หรือการเชื่ อมต่อส่วนต่างๆ ให้แน่น การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ท าให้เกิดการกระจายเสียง ให้มีการกระจายลดลง เช่น การใช้น้ ามันหล่อลื่น
เพ่ือลดการเสียดสีของเครื่องจักรที่จะท าให้เกิดเสียงดัง และควรมีการบ ารุงรักษาเครื่องจักรอยู่เสมอ
อีกด้วย (ศิวพันธุ์ ชูอินทร์, 2556 : 182) 

 5.6.2 ควบคุมทางเสียงผ่านระหว่างแหล่งก าเนิดเสียงกับผู้รับ 

        การควบคุมทางเสียงผ่านระหว่างแหล่งก าเนิดเสียงกับผู้รับสามารถท าได้หลายวิธีการ 
ได้แก่ การปิดกั้นเสียงที่ดังเกินไป เช่น การสร้างผนังเก็บเสียงในโรงงาน การใช้วัสดุดูดซับเสียง การ
ปลูกต้นไม้เป็นแนวกว้างล้อมรอบเพ่ือป้องกันเสียงดัง ดังภาพที่ 5.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.7 การปลูกต้นไม้เพ่ือป้องกันเสียงดัง 
ที่มา : http://blog.th.88db.com/?p=6160, 2556 

 

นอกจากนี้ยังมีการป้องกันเสียงโดยการน าวัสดุดูดซับเสียงมาใช้ ซึ่งวัสดุดูดซับเสียงมี
หลายแบบ มีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงต่างกันไป ท าจากวัสดุได้หลายชนิด ได้แก่ ฟองน้ า โฟม 
พลาสติก ใยหิน ใยแก้ว ยิปซั่มบอร์ด อะคูสติคบอร์ด เป็นต้น ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสร้างวัสดุดูดซับ
เสียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข้ึน โดยสร้างจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ใยมะพร้าว มีการคิดค้นและวิจัย
น าเอาใยมะพร้าวมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตแผ่นดูดซับเสียงทดแทนพีวีซีเป็นผลส าเร็จ  (สภา
วิศวกร, 2555) การใช้ใยมะพร้าวร่วมกับยางพาราเพ่ือเป็นฉนวนดูดซับเสียง (กิตติชาติ โหมาศวิน, 

โสภาพรรณ แสงศัพท์, และสิงห์ อินทรชูโต, 2550 : 235 - 244) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับวัสดุดูดซับเสียงในท้องตลาด ได้แก่  ยิปซั่มบอร์ด อะคูสติคบอร์ด และฉนวนใยแก้ว 
พบว่าแผ่นใยมะพร้าวร่วมกับยางพาราหนา 2 นิ้ว มีค่าเฉลี่ยการดูดซับเสียงที่ใกล้เคียงกับแผ่นฉนวน 

 

http://blog.th.88db.com/?p=6160
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ใยแก้ว แต่ดีกว่าแผ่นยิปซั่มบอร์ดและอะคูสติคบอร์ด มีงานวิจัยของ Srivastava, S. (2012 : 172 – 

176) ได้สร้างวัสดุดูดซับเสียงจากเส้นใยธรรมชาติ เพ่ือใช้แทนวัสดุดูดซับเสียงตามท้องตลาด พบว่า
ข้อดีของวัสดุดูดซับเสียงจากเส้นใยธรรมชาติคือ น้ าหนักเบา ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การด าเนินงาน 
บ ารุงรักษา และซ่อมแซมต่ ากว่าวัสดุตามท้องตลาดทั่วไป จะเห็นได้ว่าเส้นใยธรรมชาติเป็นทางเลือก
หนึ่งในการน ามาสร้างวัสดุดูดซับเสียงเพ่ือช่วยป้องกันมลพิษทางเสียงได้เป็นอย่างดี และคุณสมบัติ
หลายอย่างมีคุณภาพใกล้เคียงหรือดีกว่าวัสดุดั้งเดิมบางชนิดตามท้องตลาด หากมีการวิจัยและพัฒนา
ต่อไปในอนาคตก็จะช่วยให้วัสดุดูดซับเสียงจากเส้นใยธรรมชาติมีคุณภาพที่ดีขึ้นและที่ส าคัญคือวัสดุ
เหล่านี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อหมดอายุการใช้งานสามารถน าไปก าจัดได้ง่ายไม่ตกค้างเป็นมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

5.6.3 การควบคุมท่ีผู้รับเสียง  
        การท างานในสถานที่ที่มีเสียงดังมากๆ เป็นระยะเวลานาน ควรมีอุปกรณ์ที่สามารถ

ป้องกันอันตรายจากเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ป้องกันเสียงที่นิยมใช้กัน ได้แก่ เครื่องอุดหู 
และเครื่องครอบหู อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้สามารถลดระดับเสียงที่มีผลต่อการได้ยินของหูลงได้ไม่น้อย
กว่า 10 เดซิเบลเอ  
  อุปกรณ์ควบคุมเสียงส่วนบุคคลที่ใช้กันอยู่จะใช้ได้ผลดีกับเสียงที่มีความถี่ระหว่าง 
2,000 – 6,000 เฮิรตซ์ ซึ่งอุปกรณ์สามารถแบ่งได้เป็น 4 แบบ (ศิวพันธุ์ ชูอินทร์, 2556 : 182) ได้แก่ 

1) อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลแบบสอดใส่ในช่องหูหรือที่อุดหู (Ear plugs) ดัง
ภาพที่ 5.8 ที่อุดหูบางชนิดท ามาจากเส้นใยต่างๆ ของทั้งจากพืชและสัตว์ บางชนิดมีการน าไปชุบ
น้ าผึ้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ บางชนิดท ามาจากวัสดุประเภทพลาสติก มีลักษณะอ่อนนุ่มเหมาะสมกับ
การใช้งาน ที่อุดหูสามารถลดระดับเสียงได้ 6 – 25 เดซิเบลเอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.8 ทีอุ่ดหู 
ทีม่า : https://en.wikipedia.org/wiki/Earplug#/media/File:Musicians_earplugs.jpg, 2558 
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2) อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลแบบที่ครอบหู (Ear muffs) ดังภาพที่ 5.9 ท า
จากพลาสติกมีคุณสมบัติที่แข็งแรง มีประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงได้ดี ส่วนที่สัมผัสกับหูท าจาก
แผ่นยางนุ่ม ภายในอาจเป็นโฟม หรือช่องว่าง หรือซิลิโคน ที่ครอบหูสามารถลดระดับเสียงได้ 30 – 

40 เดซิเบลเอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.9 ที่ครอบหู 
ที่มา : http://greenstateservices.com/SoundOutEarMuffs95234.aspx, 2558 

 

3) อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลแบบกึ่งสอดใส่ (Semi – insert) ดังภาพที่ 5.10 

เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก พัฒนาขึ้นโดยรวมเอาข้อดีของอุปกรณ์แบบสอดใส่ช่องหูและแบบที่ครอบหูเข้า
ไว้ด้วยกัน ท าให้มีประสิทธิภาพสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.10 อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลแบบกึ่งสอดใส่ 
ที่มา : http://www.travex.ca/ProductPictureViewer.aspx?id=484, 2558 

 

 

http://greenstateservices.com/SoundOutEarMuffs95234.aspx
http://www.travex.ca/ProductPictureViewer.aspx?id=484
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4) อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลแบบเฮลเมต (Helmet) เป็นอุปกรณ์ป้องกันเสียง
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ลักษณะคล้ายหมวกกันน็อค 

   ประสิทธิภาพในการลดเสียงของอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย เช่น วัสดุที่ใช้ผลิต การใช้งาน ความถี่ของแหล่งก าเนิดเสียง เป็นต้น 

นอกจากการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลแล้ว ยังมีวิธีการอ่ืนอีก เช่น ปลูกอาคาร
บ้านเรือนให้ไกลจากแหล่งก าเนิดเสียง การไม่เข้าไปในสถานที่มีเสียงดัง เช่น ดิสโก้เธค ไนท์คลับ หรือ
ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ควรอยู่ในสถานที่นั้นในช่วงระยะเวลาไม่นานเกินไป  รวมทั้งต้องมีการวาง
ผังเมือง โดยแบ่งเป็นเขตที่อยู่อาศัย เขตอุตสาหกรรม และเขตเกษตรกรรม  

5.6.4 การใช้มาตรการทางสังคม 

        มาตรการทางสังคมท่ีน ามาใช้ในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขมลพิษทางเสียงมีหลาย
วิธีการดังนี้ 

 1) ให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านมลพิษทางเสียงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  รวมทั้ง
สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขมลพิษทางเสียง  

 2) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงอันตรายจากภาวะมลพิษทางเสียง 

และร่วมมือกันป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางเสียง  
         3) ใช้มาตรการทางกฎหมาย ก าหนดมาตรการและป้องกันมลพิษทางเสียงขึ้น (นิรมล 

สุธรรมกิจ, 2551 : 66 - 67) เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปคงการได้ยินที่ดีไว้ไม่ให้สูญเสียหรือเสื่อมไปเร็วเกิน
กว่าเหตุ ภาครัฐจึงได้ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงจากแหล่งก าเนิดประเภทยานยนต์และการก่อสร้าง  

เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน ไว้ดังนี้ 
             3.1) เสียงในสิ่งแวดล้อมทั่วไป คือ เสียงที่บุคคลมิได้มีความประสงค์เฉพาะที่จะเข้า

รับฟังและมีแหล่งก าเนิดร่วมหลายแหล่ง เช่น เสียงจากท้องถนน เสียงในสวนสาธารณะ หรือแม้แต่
เสียงในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ในทุกขณะเวลา และรับฟังได้
นานสุดไม่เกิน 24 ชั่วโมงต่อครั้ง เพ่ือไม่ให้เกิดการสูญเสียการได้ยินก่อนวัยอันสมควร 

             3.2) รถยนต์ให้มีระดับเสียงได้ 85 เดซิเบลเอ เมื่อวัดในระยะห่าง 7.5 เมตร หรือ 

100 เดซิเบลเอ เมื่อวัดในระยะห่าง 0.5 เมตร รถจักรยานยนต์ให้มีระดับเสียงได้ 95 เดซิเบลเอ เมื่อ
วัดในระยะห่าง 0.5 เมตร เรือกลให้มีระดับเสียงได้ 100 เดซิเบลเอ เมือวัดในระยะห่าง 0.5 เมตร การ
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารจะกระท าให้เกิดเสียงดังเกินกว่า 75 เดซิเบลเอ ใน
ระหว่างระยะ 30 เมตรไม่ได้ 

             3.3) เสียงในสถานประกอบการหรือเสียงที่บุคคลตั้งใจเข้ารับฟังหรือเข้ารับฟังเป็น
ผลเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ เช่น เสียงในโรงงาน เสียงในโรงภาพยนตร์ หรือเสียงในสถาน
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บันเทิงที่มีการแสดงดนตรีสด เป็นต้น องค์การอนามัยโลกก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ใน
ทุกขณะเวลาและรับฟังได้นานสุดไม่เกิน 24 ชั่วโมงต่อครั้ง  

             3.4) มาตรการอื่นๆ นอกจากนี้ ทางภาครัฐได้ก าหนดจ านวนชั่วโมงในการท างานที่
เหมาะสมภายใต้สภาวะที่เสี่ยงอันตรายจากเสียงดัง อย่างเช่น ประกาศกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 

2519) ที่ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของแรงงาน ดังนี้ 
         3.4.1) ท างานไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันต้องไม่เกิน 

91 เดซิเบลเอ 

         3.4.2) ท างานเกินวันละ 7 - 8 ชั่วโมง ระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันต้องไม่เกิน 

90 เดซิเบลเอ 

                   3.4.3) ท างานเกินวันละ 8 ชั่วโมง ระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันนั้นต้องไม่เกิน 

80 เดซิเบลเอ  
    ทางด้านผู้ประกอบการเองก็ได้ให้ความส าคัญกับเสียงที่รบกวนต่อพ้ืนที่สาธารณะ

โดยการสร้างโรงงานที่มีโครงสร้างและวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังมากเกินไป เช่น การติดตั้งแผ่นดูดซับ
คลื่นเสียงเสียงบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส การติดตั้งก าแพงกั้นเสียงบนทางด่วน (ดังภาพที่ 5.11) 

รวมไปถึงการจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้กับครอบครัวที่พักอาศัย
บริเวณรอบๆ อีกทั้งยังได้ให้ความรู้เรื่องอันตรายจากเสียงแก่คนงานและแจกอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้  
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการควรมีการทดสอบการได้ยินของคนงานเป็นระยะๆ เพ่ือค้นหาอาการ
ผิดปกติที่เกิด และควรลดระยะเวลาที่ต้องท างานอยู่กับเสียงในวันหนึ่งๆ ให้น้อยลง สลับไปท างาน
อย่างอ่ืนที่ไม่เก่ียวกับเสียงบ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.11 ก าแพงก้ันเสียงบนทางด่วน 

ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/43038, 2556 
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  การควบคุมเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงนั้นจะมีประสิทธิภาพได้ต้องมีกลไกที่เรียกว่า 
“การออกกฎหมายควบคุม” กฎหมายควบคุมนี้เป็นช่องทางที่ส าคัญส าหรับประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งมลพิษทางเสียงด้วย โดยประชาชนสามารถฟ้องร้องขอ
ความยุติธรรมได้ที่ศาลปกครอง ดังเช่น กรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการก่อสร้าง
คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (คดีหมายเลขด าที่ 695/2551 และคดีหมายเลขแดงที่         
อ. 24/2553) โดยผู้ได้รับความเสียหายมีที่พักอาศัยอยู่ใกล้คอนโดมิเนียมที่ก าลังก่อสร้าง ซึ่งมีการ
ก่อสร้างอาคารทั้งกลางวันและกลางคืน เครื่องจักรส่งเสียงดัง การตอกเข็มเจาะก่อให้เกิดความ
สั่นสะเทือน จนผู้พักอาศัยในอาคารของผู้ ฟ้องคดีอยู่ไม่ได้เนื่องจากร าคาญเสียงรบกวนและมี
แรงสั่นสะเทือน ผู้ฟ้องได้ฟ้องเจ้าของคอนโดมิเนียมในกรณีสร้างเหตุร าคาญที่เกิดจากเสียงดังของ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 300 แรงม้า ศาลปกครองพิจารณาเห็นว่า เมื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุม
มลพิษตรวจวัดระดับเสียงจากการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดังกล่าวที่วัดได้ที่อาคารของผู้ฟ้องคดี
บริเวณข้างสระว่ายน้ ามีค่า 14.3 เดซิเบลเอ และบริเวณห้องนอนชั้นที่ 1 มีค่า 16.5 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่า
เกิน 10 เดซิเบลเอ ถือเป็นระดับเสียงรบกวนตามที่ก าหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 จึงถือได้ว่า เสียงดังของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดังกล่าวเป็นเหตุร าคาญตามมาตรา 
25(4) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการระงับเหตุร าคาญที่เกิดขึ้น
ไมใ่ห้สร้างความเดือดร้อนต่อผู้ฟ้องร้องได้อีก (ส านักงานศาลปกครอง, 2553) 

 แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียงที่ส าคัญเป็นอย่างมากคือเสียงจากยวดยานพาหนะต่างๆ ทั้งจาก
รถยนต์และเครื่องบิน จากการจราจรที่ติดขัด จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายกลยุทธ์ในการป้องกันแก้ไข
มลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นทั้งการสร้างก าแพงก้ันเสียงและอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยได้คือ จ ากัดความเร็วของ
ยานพาหนะ ปรับปรุงพ้ืนผิวของถนนให้รถยนต์สามารถวิ่งได้อย่างไม่ติดขัด ส่วนเสียงจากเครื่องบิน
ลดลงได้จากการออกแบบเครื่องบินโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การก าหนดการใช้รันเวย์ในเวลาที่
เหมาะสมจะเป็นการลดผลกระทบจากมลพิษทางเสียงต่อประชาชนที่อยู่ใกล้สนามบินได้ (I2I 

linguistics, 2010 : 58) 

 ส าหรับในกรุงเทพมหานครมีปัญหาด้านมลพิษทางเสียงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเสียงจาก
ยวดยานพาหนะ การจราจรที่ติดขัด ในการควบคุมและแก้ไขมลพิษทางเสียงท าได้โดยใช้มาตรการที่
เกี่ยวข้องควบคู่กันไป ได้แก่ ความเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ เพ่ือควบคุมมลพิษทางเสียงจากยานพาหนะใช้งานที่ส าคัญ ได้แก่ การตรวจสภาพรถก่อนต่อ
ทะเบียนประจ าปี โดยลงโทษทั้งจ าและปรับ หรือเพิกถอนใบอนุญาตกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานตรวจสภาพรถไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งการตรวจสภาพรถที่ไม่ครบถ้วนทุกรายการ
โดยเฉพาะการระบายมลพิษทางอากาศและเสียง ท าให้ไม่มีข้อมูลการระบายมลพิษที่แท้จริงของรถ
เก่า และน าไปสู่การไม่ได้ปรับแต่งรถให้มีการระบายมลพิษให้อยู่ในมาตรฐาน  เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล
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ต่อคุณภาพอากาศและระดับเสียงในสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการส่งเสริมการลดใช้
ยานพาหนะส่วนตัวและการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ เพ่ือลดจ านวนยานพาหนะในท้องถนน โดย
ผลักดันโครงการเพ่ือส่งเสริมการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์  และการปรับปรุงเชื่อมต่อการเดินทาง
ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือการขนส่งอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งการปรับปรุงระบบการให้บริการขนส่งสาธารณะเพ่ือเพ่ิมความเร็วในการเดินทาง การจัด
ท าทางจักรยานโดยค านึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ มีการดูแลให้สามารถใช้ประโยชน์ได้และ
ป้องกันการเข้าใช้ทางของรถจักรยานยนต์ อีกทั้งการปรับเปลี่ยนผิวถนนให้ได้มาตรฐาน  ใช้ผิวถนนที่
สามารถลดเสียงได้ โดยพิจารณาถนนที่ช ารุดและมีแผนปรับปรุงประจ าปี และเป็นถนนสายหลัก (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2558 : 1 - 22) 

 นอกจากนี้ยังสามารถน าเอาเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ เ พ่ือจัดการมลพิษทางเสียง ใน
ภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย จากงานวิจัยของพันชัย เม่นฉาย (2554 : 34) ศึกษาการจัดการมลพิษทาง
เสียงเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสะอาด ในกระบวนการผลิตข้อต่อท่อ
ประปาเหล็ก พบว่าจากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (LAeq) ในเวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง ณ จุด
ปฏิบัติงานตามแผนกต่างๆ ของโรงงาน พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย (LAeq) อยู่ในช่วง 81.0 - 98.1         

เดซิเบลเอ โดยมีพ้ืนที่ที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานถึงร้อยละ 73.33 เมื่อเทียบกับจุดเก็บตัวอย่าง
ทั้งหมด บริเวณแผนกเจียรนัยมีระดับเสียงสูงสุดคือ 98.1 เดซิเบลเอ ระดับเสียงที่ดังเกินมาตรฐาน
ภายในโรงงานอุตสาหกรรมยังคงเป็นปัญหาอยู่ การควบคุมแก้ไขอาจท าได้โดยการที่โรงงานน า
เทคโนโลยีสะอาดเข้ามาใช้ในโรงงาน เพ่ือที่จะลดปัญหามลพิษทางเสียงที่แหล่งก าเนิดให้กับคน
ปฏิบัติงานได้ การค านึงถึงหลักทางวิศวกรรมด้านการออกแบบและปรับปรุงแก้ไขที่แหล่งก าเนิดเสียง
ควรกระท าเป็นอันดับแรก ถ้าไม่สามารถท าได้จึงหันมาควบคุมที่เส้นทางผ่านของเสียง แต่ในบางครั้ง
มาตรการทางวิศวกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ท าส าเร็จได้ยากเพราะต้องใช้
ต้นทุนสูง ด้วยเหตุนี้จึงท าให้โรงงานหันมาควบคุมที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการ
ควบคุมแก้ไข ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้คือ โรงงานควรน าเทคโนโลยีสะอาดมาปรับใช้ในโรงงานโดย
วิธีการต่างๆ ได้แก่ (1) วางแผนเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยการเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ไม่
ก่อให้เกิดเสียงดังเกินระดับมาตรฐานความปลอดภัย แต่มีประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม (2) 

ลดการกระทบกันระหว่างโลหะในตัวเครื่องจักรหรือในขณะท างาน โดยการใช้พลาสติก ไฟเบอร์กลาส 

แผ่นยาง หรือไม้ เป็นตัวรองรับ หรือแทรกคั่นระหว่างโลหะสองชิ้นเพ่ือลดความดังกังวานที่จะเกิดขึ้น 
(3) ใช้ฐานรองเครื่องจักรเพ่ือลดเสียงดัง หรือบุบริเวณระหว่างตัวเครื่องจักรกับผิวพ้ืนที่มีการ
สั่นสะเทือนด้วยวัสดุกันการสั่นสะเทือน หรือใช้ฉนวนกันเสียง (4) บ ารุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์
เครื่องจักรอยู่เสมอ เช่น การเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ช ารุดที่เป็นสาเหตุของการเกิดเสียงดังที่ผิดปกติ 
การขันน็อตต่างๆ ให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงยึดติดแน่น การลับเครื่องมือที่ใช้ตัดเฉือน 
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กัด ไส ให้มีความคมอยู่เสมอ และการใช้น้ ามันหล่อลื่นเพ่ือช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนภายใน
ของเครื่องจักร นอกจากจะใช้เทคโนโลยีสะอาดแล้วยังสามารถใช้วิธีอ่ืนๆ ร่วมด้วย ได้แก่ โรงงานควร
ให้พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงขณะปฏิบัติงาน เช่น ที่อุดหูหรือท่ีครอบหู ควรจัดเวลาการท างาน
ให้กับพนักงานโดยให้ชั่วโมงการท างานสั้นลงเพ่ือลดระยะเวลาสัมผัสเสียงดังของผู้ปฏิบัติงานที่อยู่
บริเวณที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐาน หรืออาจจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนพนักงานไปท างานที่บริเวณที่มี
ระดับเสียงสูงเป็นระยะๆ ควรจัดอบรมพนักงานในหัวข้ออันตรายที่เกิดจากเสียงในสถานประกอบการ 

การปฐมพยาบาลและการป้องกัน เพ่ือให้พนักงานได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเพ่ิม
ความใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง และโรงงานควรมีการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณที่มี
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับพนักงาน 

 ปัญหามลพิษทางเสียงเกิดขึ้นได้ในทั่วโลก ในเมืองใหญ่ๆ เช่น ปารีส นิวยอร์ก ก็ประสบ
ปัญหาเสียงดังอึกทึก ซึ่งได้หาวิธีในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางเสียงโดยสหภาพยุโรปออกกฎ
บังคับให้เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 250,000 คน มีข้อก าหนดและจดบันทึกระดับเสียง
บริเวณถนน ย่านที่พักอาศัย และสวนสาธารณะ เพื่อติดตาม ป้องกัน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทางเสียงให้เอ้ือต่อการด ารงชีวิตของประชากร ประชากรกว่า 80 ล้านคนในทวีปยุโรปได้รับผลกระทบ
จากมลพิษทางเสียง สาเหตุมาจากยานพาหนะท่ีดังเกินไป ประชากรประมาณร้อยละ 16 ในทวีปยุโรป
ประสบกับปัญหาเสียงรบกวนที่มีระดับเสียงสูงกว่า 40 เดซิเบลเอในเวลาพักผ่อนตอนกลางคืน 
ปัจจุบันประเทศต่างๆ ในสภาพยุโรปได้ด าเนินการรณรงค์และจัดท าแผนที่เสียง (Noise map) เพ่ือใช้
ในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านเสียง ประเทศเนเธอแลนด์มีกฎหมายก าหนดว่า สถานที่พัก
อาศัยที่มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกิน 50 เดซิเบลเอนั้นผิดกฎหมาย ประเทศอังกฤษมี
พระราชบัญญัติมลพิษทางเสียงที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการริบเครื่องมือหรือุปกรณ์ที่สร้างเสียง
รบกวน และปรับผู้ที่สร้างเสียงอึกทึกรบกวนในเวลากลางคืน และในหลายประเทศมีการลงทุนกับวัสดุ
ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมที่ช่วยลดเสียงรบกวนลงไปน้อยกว่า 50 เดซิเบลเอ (กองทุนสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย, 2549 : 25) 

 ที่กล่าวมาเป็นวิธีการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางเสียง ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยตนเองและ
บางมาตรการต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรและสถาน
ประกอบการต่างๆ รวมทั้งประชาชนเพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางเสียงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนให้น้อยที่สุด 
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5.7 บทสรุป 

 มลพิษทางเสียงเป็นปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในปัจจุบัน แหล่งก าเนิดมลพิษ
ทางเสียงที่ส าคัญเกิดจากการกระท าของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ ทั้งจากยวดยานพาหนะต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เรือยนต์ หรือเครื่องบิน จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และจากแหล่ง
อ่ืนๆ มลพิษทางเสียงก่อให้เกิดความร าคาญและมีผลเสียต่อจิตใจของมนุษย์ที่ได้รับฟังเสียงนั้นๆ อีกทั้ง
มีผลกระทบต่อระบบการได้ยินของมนุษย์ทั้งในระยะยาวและฉับพลัน มีผลต่อเศรษฐกิจ และระบบ
การสื่อสาร ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้น และมี
วิธีการต่างๆ ที่ช่วยป้องกันและลดมลพิษทางเสียง ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเสียงที่แหล่งก าเนิด การ
ป้องกันที่ตัวผู้ที่จะได้รับมลพิษทางเสียง การปลูกต้นไม้กันเสียง การสร้างวัสดุป้องกันเสียง การรณรงค์
ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องมลพิษทางเสียง รวมทั้งการออกกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางเสียง
จากแหล่งก าเนิดเสียงต่างๆ อย่างเคร่งครัด ก็จะเป็นการช่วยในการควบคุมและป้องกันมลพิษทางเสียง
ที่จะเกิดข้ึนได ้
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ค าถามทบทวน 

 

1. เสียงแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย 

2. จงอธิบายความหมายของมลพิษทางเสียง  
3. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียงที่ส าคัญได้แก่อะไรบ้าง 
4. จงยกตัวอย่างระดับความดังของเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงต่างๆ 

5. ยานพาหนะประเภทใดท่ีมีระดับความดังของเสียงดังที่สุด และมีค่าระดับความดังของเสียงดัง 
อยู่ที่เท่าใด 

6. เสียงร าคาญหมายถึงเสียงที่มีลักษณะเป็นอย่างไร 

7. เสียงที่เป็นอันตรายหมายถึงเสียงที่มีลักษณะอย่างไร 

8. จงอธิบายผลกระทบจากมลพิษทางเสียง 
9. มลพิษทางเสียงมีผลกระทบต่อระบบการได้ยินเสียงและต่อสุขภาพโดยทั่วไปของมนุษย์ 

อย่างไร 
10. มลพิษทางเสียงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร จงยกตัวอย่าง  
11. การสูญเสียการได้ยินชั่วคราว (Temporary Threshold Shift : TTS) มีลักษณะเป็นอย่างไร 

12. เราจะมีวิธีการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางเสียงโดยการควบคุมเสียงที่แหล่งก าเนิดได้อย่างไร 

13. เราจะมีวิธีการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางเสียงโดยการป้องกันโดยการปิดกั้นหรือหลีกเลี่ยง 
เสียงที่เกิดขึ้นได้อย่างไร 

14. อุปกรณ์ป้องกันเสียงที่นิยมใช้ในการป้องกันตนเองจากเสียงดังเรียกว่าอะไร 

15. จงยกตัวอย่างการก าหนดจ านวนชั่วโมงในการท างานที่เหมาะสมภายใต้สภาวะที่เสี่ยง 
อันตรายจากเสียงดังตามกฎหมายไทย 
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บทที่ 6 

มลพิษทางอาหาร 

 

 อาหารเป็นปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับมนุษย์ไม่
สามารถขาดได้ มนุษย์ต้องบริโภคอาหารทุกวันวันละหลายๆ มื้อ เพ่ือให้ร่างกายได้รับพลังงานและ
สารอาหาร ในปัจจุบันมีอาหารหลายชนิดให้มนุษย์เลือกรับประทาน แต่เราต้องเลือกรับประทาน
อาหารที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสารเจือปนที่เป็นอันตราย แต่ในบางครั้งเราก็ไม่สามารถทราบ
ได้ว่าสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือสารเคมีใดบ้าง การมีความรู้เรื่อง
สารเจือปนในอาหาร สารปนเปื้อนในอาหาร จะช่วยให้เราระมัดระวังในการเลือกรับประทานที่สะอาด 
ปลอดภัยในแต่ละวันได้มากขึ้น ส่งผลท าให้เรามีสุขภาพอนามัยที่ดีปราศจากการเจ็บป่วยที่เกิดจาก
มลพิษทางอาหาร และยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในด้านความปลอดภัยด้านอาหารของ
ผู้บริโภคคือส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้แก่ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่ว
ประเทศ 

 

6.1 ความหมายของมลพิษทางอาหาร 
 อาหาร (Food) หมายถึง สารต่างๆ ที่ผ่านการปรุง ผ่านกระบวนการผลิตหรือเป็นวัตถุดิบที่ใช้
เพ่ือเป็นอาหารส าหรับการบริโภคของมนุษย์ รวมถึงเครื่องดื่ม หมากฝรั่ง และสารใดๆ ที่ใช้ในการ
เตรียมอาหาร แต่ไม่ใช่เครื่องส าอาง บุหรี่ หรือสารใดๆ ที่ใช้เป็นยา สิ่งต่างๆ ดังกล่าวรวมถึงวัตถุเจือ
ปนในอาหารด้วย (อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก, 2550 : 164) ตัวอย่างอาหารแสดงดังภาพที่ 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.1 อาหาร 
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 มลพิษทางอาหาร (Food pollution) หมายถึง ภาวะที่อาหารมีการเจือปนสารพิษหรือมี
การปนเปื้อนสารพิษ โดยอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือจากการกระท าของมนุษย์ ท าให้เกิดผล
กระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค จนอาจเป็นโรคต่างๆ ได้แก่ โรคอาหารเป็นพิษ โรคพิษเรื้อรังจากการ
สะสมสารบางชนิด ภูมิแพ้อาหาร และโรคติดเชื้อต่างๆ ทั้งในทางเดินอาหารหรือระบบอวัยวะอ่ืน  

 ความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารในประเทศไทย มีรายงานจากองค์การอาหารและการเกษตร
ของยูเอ็นระบุว่าในช่วงปี พ.ศ. 2541 - 2543 ประเทศไทยมีแนวโน้มจ านวนผู้ป่วยเป็นโรคที่เกิดจาก
อาหารเป็นพิษเพ่ิมขึ้นจาก 4.35 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2519 เป็น 216.26 ต่อประชากร
แสนคน ในปี พ.ศ. 2549 ทั้งนี้แบบแผนการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้คนไทยต้องเสียชีวิต
จากโรคอันเนื่องจากพฤติกรรมการกินไม่ถูกต้องเหมาะสม ในปี พ.ศ. 2547 ถึง 61,320 คน คนไทย
บริโภคน้ าตาลสูงขึ้นมากกว่าเท่าตัวในเวลา 20 ปี โดยเพ่ิมจาก 12.7 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ใน พ.ศ. 

2526 เป็น 32.2 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ใน พ.ศ. 2549 ซึ่งส่งผลต่อปัญหาโรคในช่องเหงือกและฟัน
โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่มีการบริโภคขนมขบเคี้ยวและน้ าอัดลม ในขณะที่ความปลอดภัยของ
อาหารยังเป็นปัญหา โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงที่ใช้ในการเกษตรมากที่สุด การสร้าง
ความเข้มแข็งของนโยบายอาหารปลอดภัย (Food safety) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
ที่เหมาะสมต้องมีการด าเนินการอย่างครบถ้วนและต่อเนื่องต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา, 2558 : 48) 

 

6.2 สารพิษในอาหาร (Toxicants in food) 

 สารพิษในอาหาร หมายถึง สารที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เจือปนหรือปนเปื้อนในอาหารโดย
เป็นได้ท้ังทีเ่กิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นมา และหากมนุษย์ได้บริโภคอาหารที่มีสารพิษ
เจือปนหรือปนเปื้อนจะได้รับอันตรายต่อสุขภาพอนามัยได้ โดยเกิดอาการเป็นพิษเฉียบพลัน เรื้อรัง 
หรือไม่ปรากฏอาการในระยะเเรกจนพิษสะสมมากและแสดงออกภายหลังก็ได้ ผลของความเป็นพิษนี้
ท าให้เกิดความผิดปกติในเมตาบอลิซึมหรือโครงสร้างของร่างกายได้ ความเป็นพิษอาจแสดงออกทันที
หรือในรุ่นลูกหลานท าให้ลักษณะทางพันธุกรรมแปรเปลี่ยนไปในทางเสื่อม เกิดการก่อกลายพันธุ์หรือ
เกิดเป็นมะเร็งได ้สามารถแบ่งประเภทของสารมลพิษในอาหารได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้  
 6.2.1 สารเป็นพิษที่พบในธรรมชาติ (Natural toxicants) 

         เป็นสารพิษที่มีอยู่ในอาหารตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ได้เติมสารเหล่านี้ลงไปในอาหาร 
เมื่อบริโภคเข้าไปจะได้รับอันตราย บางรายอาจร้ายแรงถึงข้ันเสียชีวิต สารเป็นพิษที่พบในธรรมชาติ มี
หลายประเภท ดังนี้  

        1) ส่วนประกอบของสารเป็นพิษท่ีพบในพืชและสัตว์ สัตว์บางชนิด เช่น หอยแมลงภู่ 
หอยนางรม กินอาหารที่มีสารพิษเข้าไป เช่น หอยกินสาหร่ายที่เป็นพิษเข้าไปจ านวนมาก จะเกิดการ
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สะสมอยู่ในตัวของหอยเหล่านั้น โดยที่ตัวหอยไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดเพราะหอยเหล่านี้จะมีกลไก
ของร่างกายที่ป้องกันสารพิษคือต่อมที่สามารถจับพิษของสาหร่ายไว้ แต่คนที่บริโภคหอยเหล่านี้เข้าไป
จะได้รับอันตรายจากพิษ นอกจากนี้สตัว์บางชนิดสามารถผลิตสารพิษได้ เช่น หอยทาก  คางคก  ปลา
ปักเป้า เป็นต้น ซึ่งปลาปักเป้าสามารถผลิตสารพิษเทโทรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) เป็นสารพิษที่มี
ผลต่อเนื้อเยื่อประสาท ขัดขวางการแพร่ผ่านของโซเดียมตามช่องทาง (Sodium channels) ท าให้
เซลล์ประสาททุกส่วนไม่สามารถท างานได้ตามปกติ หากรับประทานปลาปักเป้าจะท าให้เกิดอาการ
หายใจไม่ได้ท าให้เสียชีวิตในที่สุด หรือสัตว์บางชนิดมีพิษเพราะสร้างพิษขึ้นมาจากอวัยวะภายใน
ร่างกายอยู่แล้วหรืออาจเกิดพิษจากการบริโภคสิ่งมีชีวิตเข้าไปแล้วเกิดสะสมในร่างกาย เช่น แมงดา
ทะเล จ าพวกแมงดาถ้วย พิษของแมงดาถ้วยมีสาเหตุมาจากตัวแมงดาถ้วยไม่มีพิษแต่เกิดจากแมงดา
ถ้วยไปกินตัวแพลงก์ตอนที่มีพิษ หรือกินหอยหรือหนอนที่กินแพลงก์ตอนที่มีพิษเข้าไป ท าให้สารพิษ
ไปสะสมอยู่ในเนื้อและไข่ของแมงดาถ้วย และตัวแมงดาถ้วยมีพิษซึ่งเกิดจากแบคทีเรียในล าไส้สร้างพิษ
ขึ้นมาได้เอง ส าหรับส่วนประกอบของสารเป็นพิษที่พบในพืชนั้นมีหลายชนิด เช่น พิษจากใบและดอก
ของผักขี้หนอนซึ่งมีลักษณะคล้ายผักหวาน มันส าปะหลังดิบ ออกซาเลทในใบชะพลู อัลคาลอยด์ใน
หมาก หัวกลอย และเห็ดพิษ เป็นต้น 

             เห็ดพิษหากบริโภคเข้าไปผู้บริโภคจะได้รับสารพิษขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดพิษต่างๆ 
เห็ดพิษที่กระจายทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยคือ เห็ดหัวกรวดครีบเขียวหรือ Chlorophyllum 

molybdites เป็นเห็ดที่พบได้ตามพ้ืนที่ที่มีหญ้า ชอบขึ้นกลางแจ้ง มีเอกลักษณ์คือผิวหมวกจะแตกตก
สะเก็ดแบบบางๆ ติดอยู่บนหมวกที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กสีขาวซึ่งมาจากเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดที่หุ้มดอก
เห็ดเมื่อตูม และไม่ขยายตัวตามขนาดดอกเยื่อหุ้ม จึงเกิดการฉีกขาดหลงเหลืออยู่บนหมวก มีวง   
แหวนรอบก้านหนาสีขาว ก้านยาวสูงแข็ง และเม่ือแก่จัดครีบใต้หมวกดอกจะเปลี่ยนจากสีขาวไปเป็นสี
เขียวหม่น ท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นเห็ดนกยูงซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน เห็ดในกลุ่มนี้จะก่อให้เกิดอาการ
อาหารเป็นพิษ ซึ่งข้ึนอยู่กับความรุนแรงของเห็ด ความแข็งแรงของผู้บริโภคและปริมาณที่รับประทาน 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันการกระจายตัวของเห็ดกลุ่มนี้พบมากในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคกลาง ชนิดเห็ดที่มีพิษรุนแรงคือ เห็ดระโงกหิน ระงาก หรือ Amanita exitalis เห็ดชนิดนี้จัดอยู่
ในกลุ่มเห็ดที่มีความคล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาวหรือไข่ห่านคือ  Amanita princeps ที่นิยม
รับประทานในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงเห็ดเมือกไครเหลือง หรือ Lactarius 

cf. scrobiculatus ซึ่งในกรณีนี้จะสับสนกับเห็ดขิง Lactarius piperatus ชนิดที่เป็นพิษจะมีเมือก
ปกคลุมและมีสีดอกเข้มกว่าซึ่งยากแก่การสังเกตด้วยตา ส่วนเห็ดหมวกจีน อยู่ในสกุล Entoloma 

เป็นเห็ดที่มีความคล้ายกับเห็ดโคนขนาดกลางของบ้านเรา ความคล้ายระหว่างเห็ดพิษและเห็ดกินได้
นั้นจึงท าให้เกิดปัญหาตามมา โดยเฉพาะเห็ดในกลุ่มเห็ดระโงกและเห็ดไครที่รับประทานไม่ได้ พบว่ามี
ยีนที่สร้างพิษในกลุ่มของอะมาท็อกซิน (Amatoxins) และฟาโลท็อกซิน (Phallotoxins) ซึ่งเป็นสาร
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ชีวพิษจากเห็ดพิษท าลายระบบทางเดินอาหาร ตับ ไต สมอง ระบบเลือด ระบบหายใจ ท าให้เสียชีวิต
ได้ใน 4 - 10 ชั่วโมง สารพิษในเห็ดทนความร้อนได้ดี ดังนั้นถึงแม้เห็ดจะสุกแล้วแต่ความเป็นพิษก็ยัง
สูง จะมีอาการหลังรับประทานประมาณ 3 ชั่วโมง เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย หัวใจเต้น
เร็ว ปวดเกร็งในท้อง ส่วนเห็ดในกลุ่ม Entoloma เมื่อพิสูจน์ทางเคมีมักจะท าให้เกิดอาการเป็นพิษใน
กลุ่มของมัสคารีน (Muscarin) ในปี พ.ศ. 2557 ส านักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอาหารเป็น
พิษจากเห็ด (Mushroom poisoning) 1,232 ราย อัตราป่วย 1.90 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 4 

ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.32 ต่อประชากรแสนคน จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 

2556 โดยภาพรวมแล้วลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากเห็ดเป็นไปตาม
ฤดูกาลที่พบสูงสุดในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงของการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเห็ดป่า จังหวัดที่มี
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรกคือ พังงา 16.13 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา 
คือ ศรีสะเกษ เชียงราย อุบลราชธานี และน่าน ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.20 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ตามล าดับ (ส านักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค, 2558 : 132) 

 2) แอนติวิตามิน (Anti-vitamin) ได้แก่ สารอินทรีย์ในธรรมชาติที่สามารถสลาย
วิตามินหรือรวมกับวิตามินกลายเป็นสารประกอบที่ดูดซึมไม่ได้ และต่อต้านต่อเอนไซม์ร่างกายไปใช้
ประโยชน์ไม่ได้ หรือไปลดระดับวิตามินหรือผลที่เกิดจากวิตามิน สารนั้นอาจมีโครงสร้างทางเคมีคล้าย
วิตามิน แต่ก่อให้เกิดอาการเป็นพิษ เช่น สารต้านไธอามิน (Antithiamin) พบในพืชพวกกะหล่ าปลี
แดง (Red cabbage) และเรทบีท (Red beet)  สารต้านไบโอติน (Antibiotin) พบในไข่ดิบหรือไข่
ลวกที่ไข่ขาวยังไม่สุกดีซึ่งจะท าให้เป็นโรคผิวหนังจากการขาดไบโอตินได้ เพราะไข่ขาวมีอะวิดีน 
(Avidin) ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่จะรวมกับไบโอตินได้เป็นสารประกอบที่ต้านต่อกรดด่างและ
เอนไซม์ 

 3) แอนติเอนไซม์ (Anti-enzyme) สารกลุ่มนี้จะรบกวนการย่อยและการดูดซึม
ของโปรตีนตลอดจนการน ากรดอะมิโนหรือสารอาหารอ่ืนไปใช้ เช่น สารยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอส 

(Protease inhibitor) จะพบได้ในถั่วเมล็ดแห้ง ส่วนสารยับยั้งเอนไซม์อีลาสเทส (Elastase 

inhibitor) จะพบได้ในมันฝรั่ง สารยับยั้งเอนไซม์ทริปซิน (Trypsin inhibitor) จะพบได้ในพืชตระกูล
ถั่ว ส าหรับสารยับยั้งเอนไซม์โปรตีนส่วนใหญ่จะถูกสลายด้วยความร้อน ถ้าเป็นพืชตระกูลถั่วมักจะแช่
น้ าค้างคืนไว้แล้วน าไปต้มให้เดือดก็จะสามารถก าจัดสารเหล่านี้ได้ 
      นอกจากนี้สารเป็นพิษอาจเกิดจากสิ่งปนเปื้อนจากธรรมชาติก็ได้ เช่น การ
ปนเปื้อนที่เกิดจากตัวเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการปนเปื้อนในอาหารและท าให้เกิด
โรคทางเดินอาหาร อุจจาระร่วง เช่น Salmonella sp., Shigella sp., Escherichia coli, 

Clostridium perfrigens การปนเปื้อนของจุลินทรีย์สู่อาหารอาจเกิดจากการปนเปื้อนของวัตถุดิบที่
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จะน ามาประกอบอาหาร สารพิษที่ผลิตขึ้นจากเชื้อจุลินทรีย์นี้เรียกว่า “ท็อกซิน (Toxin)” เช่น 
สารพิษจากเชื้อรา Aspergillus flavus จะสร้างสารพิษที่เรียกว่าอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) ซึ่งเป็น
สารก่อมะเร็ง สารพิษจากแบคทีเรีย Staphylococcus aureus จะสร้างเอนทีโรทอกซิน 

(Enterotoxin) ท าให้เกิดอาการท้องร่วงและอาหารเป็นพิษ 

6.2.2 สารเป็นพิษที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ (Man made toxicants)  
        สารเป็นพิษที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ในอาหาร ได้แก่ สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร 

วัตถุเจือปนอาหาร สารเคมีที่มาจากภาชนะบรรจุสู่อาหาร สารเคมีที่เกิดจากอาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธี
ต่างๆ และสารปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ย การใช้สาร 
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชกับผลิตผลทางการเกษตร มักจะท าให้เกิดมีพิษตกค้าง ซึ่งพิษตกค้างของ
สารเคมีอาจจะพบได้ทั้งในผลิตผลทางการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อมด้วย  นอกจากนี้เกษตรกร
เองก็จะได้รับพิษจากการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรงด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้สาร
ก าจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติ เช่น สะเดา เพราะไม่มีพิษต่อเกษตรกร และไม่มีพิษตกค้างด้วย 

2) วัตถุเจือปนอาหาร เป็นสิ่งที่ใส่ลงไปในอาหารเพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ซึ่ง
อาจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าในทางโภชนาการก็ได้ เช่น สารทีใ่ส่ลงไปเพ่ือใช้ปรับความเป็นกรด
ด่างในอาหาร สารกันเสีย สีผสมอาหาร สารให้ความหวาน เป็นต้น ซึ่งปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารที่
เติมลงในอาหารจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดที่แน่นอนไม่เช่นนั้นจะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ 

3) สารเคมีที่มาจากภาชนะบรรจุสู่อาหาร อันตรายที่เกิดจากสารเคมีของภาชนะ
บรรจุอาหาร และปนเปื้อนสู่ตัวอาหารนั้นมักจะถูกมองข้ามไป เพราะอันตรายที่เกิดมิได้เป็นชนิด
เฉียบพลัน แต่จะค่อยๆ สะสม ภาชนะท่ีใช้บรรจุอาหารต้องเป็นภาชนะที่สะอาดไม่เคยใช้บรรจุหรือใส่
อาหารหรือวัตถุอ่ืนใดมาก่อน เว้นแต่ภาชนะที่เป็นแก้ว เซรามิค โลหะเคลือบหรือพลาสติก แต่ทั้งนี้
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามและไม่มีโลหะหนัก หรือไม่มีจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคหรือไม่มีสีออกมา
ปนเปื้อนกับอาหารในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภาชนะบรรจุอาหารไม่ว่าจะเป็นภาชนะ
เปิดหรือปิดต้องมีข้อก าหนดคุณภาพมาตรฐานไว้ เช่น ภาชนะบรรจุเปิดมีการระบุชนิดของวัสดุที่ใช้ 
ขนาดของภาชนะ ตลอดจนโลหะหนักที่ยอมให้มีได้ หรือภาชนะบรรจุที่ท าด้วยพลาสติกซึ่งใช้บรรจุนม
ผลิตภัณฑ์นม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับนมต้องเป็นพลาสติกชนิด โพลิเอทีลีน
(Polyethylene) หรือโพลิคาร์บอเนต (Polycarbonate) 

มีรายงานว่ากระป๋องบรรจุอาหารบางชนิดที่ใช้ในปัจจุบันมักใช้ส่วนผสมของ
สารเคมี เช่น บิซฟีนอล (Bisphenol-A : BPA) หรือบีพีเอ เคลือบพ้ืนผิวที่สัมผัสอาหาร บีพีเอเป็น
สารเคมีที่หากเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากจะออกฤทธ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งมีผลข้างเคียงต่างๆ 

รวมถึงผลต่อพัฒนาการของสมองเด็กทารก แม้นักวิจัยสาธารณสุขจะระบุว่าในความเป็นจริงโมเลกุล
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ของสารดังกล่าวสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ในปริมาณที่น้อยมาก  การใช้สารดังกล่าวเคลือบ
กระป๋องบรรจุอาหารจึงไม่เกิดอันตราย แต่ผู้บริโภคโดยเฉพาะในยุโรปก าลังเรียกร้องให้มีการผลิต
กระป๋องบรรจุอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีชนิดนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียงด้าน
สุขภาพในระยะยาว จึงเกิดโครงการวิจัย BIOCOPAC ขึ้นด้วยความคิดที่จะเลิกการพ่ึงพาสารบีพีเอใน
อุตสาหกรรมผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร หันมาใช้สารเคลือบที่ได้จากธรรมชาติแทนเพ่ือความปลอดภัย
ของผู้บริโภค จึงได้ศึกษาและวิเคราะห์มะเขือเทศที่เหลือใช้เพ่ือหาวิธีพัฒนาสารเคลือบชีวภาพ 

(Biolacquers) ที่สามารถน ามาใช้ได้กับโลหะที่ใช้บรรจุอาหารที่พบได้ทั่วไปในสายการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรม ส่วนประกอบหลักของสารเคลือบชีวภาพดังกล่าวคือ โพลีเมอร์ชีวภาพของคิวติน 
ซ่ึงเป็นสารลักษณะคล้ายขี้ผึ้งที่สกัดได้จากผิวของพืช เช่น มะเขือเทศ ที่มีคุณสมบัติป้องกันมิให้น้ าและ
ก๊าซเข้าสู่ผิวของพืชดังกล่าวได้ และเป็นการลดปริมาณการทิ้งมะเขือเทศที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรม
มะเขือเทศอีกด้วย โครงการ BIOCOPAC เริ่มด าเนินการเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) 

และสิ้นสุดโครงการเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) คาดว่าจะใช้เวลา 2 ปีต่อจากนี้ใน
การน าสารเคลือบชีวภาพที่พัฒนาได้ไปทดลองกับกระบวนการผลิตกระป๋องบรรจุอาหารในระดับ
อุตสาหกรรมต่อไป (ส านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ 

กรุงบรัสเซลส์, 2557 : 4) 

4) สารเคมีที่เกิดจากอาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีต่างๆ กรรมวิธีที่ใช้ในการแปรรูป
อาหารไม่ว่าจะเป็นการใช้ความร้อน การใช้ปฏิกิริยาเคมีหรือเอนไซม์ หรือแม้แต่การเกิดปฏิกิริยา
ระหว่างส่วนประกอบในอาหารกับออกซิเจน สามารถก่อให้เกิดสารก่อกลายพันธุ์และสารก่อมะเร็งได้  
เช่น การเผา ปิ้ง ย่างอาหารประเภทไขมัน หากมีการใช้อุณหภูมิสูงมากๆ จะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง
พวกโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic aromatic hydrocarbon : PAH) อาหาร
พวกโปรตีนเมื่อถูกความร้อนสูงๆ จะกลายเป็นสารพวกเฮทเทอโรไซคลิกเอมีน (Heterocyclic 

amines)   

จะเห็นได้ว่าในอาหารที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้ อาจจะมีสารเป็นพิษปนเปื้อนอยู่ ซึ่ง
อาจจะมาจากสารเคมีที่เติมลงในอาหารเพ่ือเพ่ิมรส กลิ่น สี ให้มีสภาพคงทนเก็บได้นาน การแปรรูป
อาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร หรืออาจเกิดจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ สารพิษจากจุลินทรีย์ ดังนั้น
ก่อนที่จะซื้อหรือบริโภคอาหาร นอกจากจะค านึงถึงคุณค่าของอาหารแล้ว ยังต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยของอาหารด้วย  

 

6.3 วัตถุเจือปนในอาหาร (Food additive) 

อาหารที่เรารับประทานในแต่ละมื้อ นอกจากจะมีส่วนประกอบหลักของอาหารเป็นพวก
เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ต่างๆ แล้ว ผู้ปรุงอาหารยังใส่สารต่างๆ ลงไปในอาหารอีกด้วย บางอย่างใส่ลง
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ไปเพื่อให้มีรสชาติดีขึ้น บางอย่างใส่ลงไปเพื่อไม่ให้อาหารบูดหรือเน่าเสีย ช่วยให้อาหารกรอบและช่วย
ให้อาหารมองดูน่ารับประทาน เป็นต้น สารต่างๆ ที่ใส่ลงไปในอาหารถือเป็นวัตถุเจือปนในอาหาร อาจ
ท าให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น ทั้งใน
ระยะสั้นและในระยะยาวได้ หากมีการใช้วัตถุนี้ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ผู้บริโภคจึงควรรู้จักวัตถุ
เจือปนอาหารในอาหารชนิดต่างๆ ไว้ เพ่ือการเลือกซื้อและการบริโภคที่ปลอดภัย วัตถุที่เจือปนใน
อาหารบางชนิดมีประโยชน์เพราะให้สารอาหาร บางชนิดไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีสารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายเลย และบางชนิดก็ให้โทษแก่ร่างกายด้วยถ้ารับประทานมากหรือบ่อยเกินไป 

วัตถุเจือปนในอาหาร (Food additive) หมายถึง วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญของอาหาร ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ตาม แต่ใช้เจือปนใน
อาหารเพ่ือประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต การแต่งสีอาหาร การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ 
การเก็บรักษาหรือการขนส่ง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร ทั้งนี้ให้
หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่มีภาชนะบรรจุไว้เฉพาะแล้วใส่รวมอยู่กับอาหารเพื่อ
ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น วัตถุกันชื้น วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น (ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 
2547) 

ดังนั้นการใช้วัตถุเจือปนในอาหารมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
6.3.1 เพ่ือช่วยในกระบวนการผลิต เช่น ช่วยให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยการใช้อิมัลซิไฟเออร์  

(Emulsifier) ท าให้อาหารมีสภาพเป็นอิมัลชัน (Emulsion) ลักษณะเนื้อสัมผัสคงตัวและป้องกันน้ า
และน้ ามันไม่ให้เกิดการแยกชั้นและเพ่ิมความหนืด ท าให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีลักษณะเนื้อสัมผัสคงตัว
และเป็นเนื้อเดียวกัน สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน นอกจากนี้ยังมีการเติมสารเพ่ือลดการเกิดฟอง 
ช่วยให้ข้น เพ่ิมความหนืด ใส่สารช่วยดูดความชื้นไว้ท าให้อาหารที่เป็นผงแห้งไม่ชื้นง่าย และมีการใส่
สารเจือปนเพ่ือพัฒนาอาหารให้หลากหลายมากขึ้น 

6.3.2 เพ่ือยืดอายุการเก็บอาหารและรักษาคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น การใช้
วัตถุกันเสียเพ่ือป้องกันการเสื่อมเสียของอาหารจากยีสต์ รา แบคทีเรีย วัตถุกันหืนเพ่ือป้องกันการ
เสื่อมเสียจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของอาหารที่มีน้ ามันและไขมันเป็นส่วนประกอบ และการเปลี่ยนสี
ของผักและผลไมส้ด การถนอมอาหารโดยใช้สารกันเสีย 

6.3.3 เพ่ือควบคุมความเป็นกรดด่างของอาหาร เช่น การเติมกรดลงไปในอาหาร เ พ่ือให้
อาหารมีค่าพีเอชเป็นกรด จะช่วยลดอุณหภูมิและระยะเวลาในการฆ่าเชื้ออาหาร การใช้กรดเพ่ือช่วย
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในผงฟูเพ่ือให้ขนมอบมีลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ 

6.3.4 เพ่ือแต่งสีและให้กลิ่นรสอาหารตามความต้องการของผู้บริโภค ท าให้อาหารมีลักษณะ
น่ากิน 

http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0303/emulsifier-อิมัลซิไฟเออร์
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0674/emulsion-อิมัลชัน
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0530/thickening-agent-thickener
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0555/yeast-ยีสต์
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0831/mold-รา
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0197/แบคทีเรีย-bacteria
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0418/oil-น้ำมัน
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0313/fat-ไขมัน
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1665/vegetable-ผัก
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1662/fruit-ผลไม้
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6.4 ประเภทของวัตถุเจือปนในอาหาร 
วัตถุเจือปนในอาหารที่มนุษย์ใส่ลงไปในอาหารเพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปนั้น มีอยู่

หลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ สารป้องกันการหืน สารที่ช่วยให้ข้นหรือช่วยให้คงตัว สารที่ท าให้เกิดเจล 
สีผสมอาหาร สารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร สารเสริมรส กระตุ้นกลิ่นรสของอาหาร สารให้ความหวาน
แทนน้ าตาล สารปรับความเป็นกรดด่าง สารช่วยให้คงรูป สารช่วยเก็บความชื้นป้องกันไม่ให้
อาหารแห้ง สารท าให้เปียก สารปรับคุณภาพแป้ง แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงสารเจือปนในอาหารที่ส าคัญ 6 

ประเภทซึ่งได้แก่  
6.4.1 สีหรือสารแต่งสี (Coloring agents) 

        สีผสมอาหารมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อเพ่ิมความดึงดูดใจ แต่งแต้มสีสัน ท าให้อาหาร
น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สีผสมอาหารยังช่วยในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการแปรเปลี่ยน
สีตามธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงสีของอาหารในขณะแปรรูป เก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ การจัด
จ าหน่าย ช่วยในการถนอมเอกลักษณ์หรือรูปลักษณ์ของอาหาร ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ผลิตบางรายใส่สี
ผสมอาหารลงไปในอาหาร เพ่ือที่จะปกปิดซ่อนเร้นความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของตนเอง เช่น ใช้
วัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพ หรือเอาของที่เก็บกลับคืนมาไปท าการผลิตใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้ผลิต
บางรายไม่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ค านึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง จึงใช้สีย้อมผ้า ย้อม
กระดาษแทนสีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ เนื่องจากเห็นว่าสีย้อมผ้าให้สีที่ติดทนนานกว่าและราคาถูก
กว่าจึงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ 

        1) ประเภทของสีผสมอาหาร 

      สีผสมอาหารที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้ผสมอาหารได้ มี 3 ประเภท 
แสดงดังภาพที่ 6.2 ซึ่งได้แก่ 

1.1) สีอินทรีย์ที่ได้จากการสังเคราะห์ ได้แก่ 

1.1.1) จ าพวกสีแดง ได้แก่ ปองโซ 4 อาร์ (Ponceau-4 R) เออริโธรซีน 
(Erythrosine) คาร์โมอีซีนหรือเอโซรูบีน (Carmoisine or Azorubine) 

       1.1.2) จ าพวกสีเหลือง ได้แก่ ตาร์ตราซีน (Tartrazine) ซันเซต เยลโลว์ 
เอฟซีเอฟ (Sunset yellow FCF) ไรโบฟลาวิน (Riboflavin) 

     1.1.3) จ าพวกสีเขียว ได้แก่ ฟาสต์กรีน เอฟซีเอฟ (Fast Green FCF) 

     1.1.4) จ าพวกสีน้ าเงิน ได้แก่ อินดิโกคาร์มีน (Indigocarmine) หรือ    
อินดิโกทีน (Indigotine) บริลเลียนต์บลู เอฟซีเอฟ (Brilliant Blue FCF) 

  1.2) สีอนินทรีย์ ได้แก่ 

     1.2.1) ผงถ่านที่ได้จากการเผาพืช (Charcoal) เช่น สีด าที่ได้จากการเผา
เปลือกมะพร้าวใช้ใส่ในขนมเปียกปูนให้มีสีด า 
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       1.2.2) ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide) 

    1.2.3) สีด าจากถ่าน (Carbon black) 

  1.3) สีที่ได้จากธรรมชาติ โดยการสกัดพืช ผัก ผลไม้ และสัตว์ที่ใช้บริโภคได้โดย
ไม่เกิดอันตราย ได้แก่ สีเหลืองจากขมิ้น ดอกโสน ฟักทอง ลูกตาลหยี ดอกค าฝอย ดอกกรรณิการ์ 
และลูกพุด สีแดงจากครั่งซ่ึงเป็นแมลงตัวเล็กๆ ชอบอาศัยอยู่ตามต้นก้ามปู ต้นโพธิ์ ต้นทองกวาว   
ข้าวแดง มะเขือเทศสุก กระเจี๊ยบ มะละกอ ถั่วแดง และพริกแดง สีม่วงจากดอกอัญชัน สีเขียวจาก
ใบเตย ใบย่านาง พริกเขียว และใบคะน้า สีน้ าตาลจากน้ าตาลไหม้ สีน้ าเงินจากดอกอัญชัน สีด าจาก
ถ่านกาบมะพร้าว ถัว่ด า และดอกดิน สีแสดจากเมล็ดของผลค าแสด    

 

 

 

 

 

 

 

         

          ก. สีอินทรีย์ที่ได้จากการสังเคราะห์        ข. สีด าที่ได้จากการเผาเปลือกมะพร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

    

ค. สีที่ได้จากธรรมชาติ 
ภาพที่ 6.2 ประเภทของสีผสมอาหาร 

 

ที่มา :  ก. http://www.bakerymaker.com/?1333,%E0%-28-ml-(winner)-%E0%B8, 2556 
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        ค. http://kanom-thai-thai.blogspot.com/2013_03_01_archive.html, 2556 

 
 

 

http://www.bakerymaker.com/?1333,%E0%25-28-ml-(winner)-%E0%B8
https://kanomwanthai.files.wordpress.com/2011/03/ce0b8b2.jpg
http://kanom-thai-thai.blogspot.com/2013_03_01_archive.htmlม
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                  2) พิษจากการใช้สีผสมอาหาร 

                      สีผสมอาหารเป็นสีสังเคราะห์ เมื่อผสมอาหารและรับประทานเข้าไปในร่างกายอาจ
ท าให้เกิดอันตรายได้จากเหตุ 2 ประการ คือ 

                      2.1) อันตรายจากสีสังเคราะห์ ถึงแม้จะเป็นสีสังเคราะห์ที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารได้ 
หากบริโภคในปริมาณที่มากหรือบ่อยครั้ง จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค คือสีจะไปเคลือบเยื่อบุ
กระเพาะอาหารและล าไส้ท าให้น้ าย่อยอาหารออกมาไม่สะดวก อาหารย่อยยาก เกิดอาการท้องอืด 
ท้องเฟ้อ และขัดขวางการดูดซึมอาหาร ท าให้ท้องเดิน น้ าหนักลด อ่อนเพลีย อาจมีอาการของตับและ
ไตอักเสบ ซึ่งจะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง 
       2.2) อันตรายจากสารอ่ืนที่ปะปนมา เนื่องจากแยกสารออกไม่หมดยังคงมีตกค้าง
อยู่ ได้แก่ โลหะหนักต่างๆ เช่น แคดเมียม ตะกั่ว สารหนู ปรอท พลวง โครเมียม เป็นต้น ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของสีทาบ้านและสีย้อมผ้า แม้ได้รับในปริมาณเล็กน้อยก็สามารถสะสมอยู่ในร่างกาย 
และท าให้เกิดอันตรายขึ้นได้ เช่น พิษจากสารหนูนั้นเมื่อเข้าไปในร่างกายจะสะสมอยู่ตามกล้ามเนื้อ 
กระดูก ผิวหนัง ตับและไต จะเกิดอาการอ่อนเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง เกิดความผิดปกติของระบบ
ทางเดินอาหาร โลหิตจาง และหากได้รับสารหนูปริมาณมากในครั้งเดียวจะเกิดพิษต่อร่างกายทันที 
โดยปาก และโพรงจมูกไหม้เกรียมแห้ง ทางเดินอาหารผิดปกติ กล้ามเนื้อเกร็ง เพ้อคลั่ง และยังอาจมี
อาการหน้าบวม หนังตาบวมด้วย ส่วนตะก่ัวนั้นจะมีพิษต่อระบบประสาททั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง 
อาจท าให้ถึงกับชีวิตใน 1 - 2 วัน ส่วนอาการมีพิษเรื้อรังนั้นจะพบเส้นตะกั่วสีม่วงคล้ าที่เหงือก มือตก 
เท้าตก เป็นอัมพาต เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และอาจพบอาการทาง
ระบบประสาทได ้ 

      ปัจจุบันมีการพบว่าการสังเคราะห์สีบางชนิดถูกระงับใช้ไปแล้ว เช่น ส้มหมายเลข 
1 เนื่องจากพบว่าเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงในเด็ก เมื่อไม่นานมานี้สีแดงหมายเลข 2 จากดอก
บานไม่รู้โรย (Amaranth) ถูกระงับใช้เนื่องจากมีรายงานว่าท าให้ตัวอ่อนเป็นพิษภายหลังมีการศึกษา
ในหนูทดลอง สารสังเคราะห์ในอาหารท าให้เกิดภูมิแพ้ในเด็กได้ สารสังเคราะห์และกลิ่นสังเคราะห์ที่มี
โครงสร้างคล้ายกับสารซาลิไซเลต ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ พบได้ในผลไม้ชนิ ดต่างๆ เช่น     
แอปเปิ้ล ส้ม ลูกพีช เบอรี่ แตงกวา และมะเขือเทศ เป็นต้น  
                  3) การป้องกันอันตรายจากสีผสมอาหาร 

       ถ้าจ าเป็นต้องใช้สีผสมอาหารเพ่ือผสมในอาหาร เพ่ือความปลอดภัยและป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดข้ึนก็ควรจะรู้จักวิธีการเลือกซื้อที่ถูกต้อง โดยสังเกตจากข้อความบนฉลาก และต้อง
จัดท าฉลากเป็นภาษาไทยให้อ่านได้ชัดเจน โดยมีข้อความต่อไปนี้ 
       3.1) ค าว่า "สีผสมอาหาร" 
       3.2) ชื่อสามัญของสี 
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       3.3) เลขทะเบียนอาหาร 
       3.4) น้ าหนักสุทธิ เป็นระบบเมตริก ในกรณีเป็นสีชนิดผง หรือของเหลวข้นมากๆ 
หรือปริมาตรสุทธิ เป็นระบบเมตริก ในกรณีเป็นสีชนิดเหลว 

       3.5) วันเดือนปีที่ผลิต หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน 

       3.6) ชื่อและท่ีตั้งของสถานที่ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุเพื่อจ าหน่าย 

       3.7) ชนิดของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ ที่เป็นต้นก าเนิดสี 
       3.8) ส่วนประกอบส าคัญโดยประมาณเป็นร้อยละของน้ าหนักเรียงจากมากไปหา
น้อย 

       3.9) วิธีใช้ 
                  4) ค าแนะน าส าหรับการเลือกใช้สีผสมอาหาร 

                      ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็เป็นโทษแก่ร่างกายได้ สีที่ได้จากธรรมชาติเป็นสีที่ใช้ได้ปลอดภัย
ที่สุด ส่วนสีสังเคราะห์มีอันตรายต่อชีวิตมากกว่าสีประเภทอ่ืนๆ จากการที่สีสังเคราะห์ทุกชนิดเป็นสาร
ที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าทางอาหารต่อร่างกาย หากรับประทานอาหารที่มีสีสังเคราะห์บ่อยๆ สี
จะสะสมอยู่ในร่างกายมากขึ้น เมื่อมีสีสังเคราะห์สะสมอยู่ในร่างกายมากพอก็จะก่อให้เกิดอันตรายแก่
เราหรือผู้บริโภคได้ แต่ถ้าหากต้องการใช้สีสังเคราะห์จะต้องใช้แต่น้อยและปริมาณจ ากัด โดยทั่วไป
แล้วจะจ ากัดปริมาณที่ให้ใช้โดยปลอดภัยไว้ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม ต่อน้ าหนักร่างกาย 1 กิโลกรัม ต่อ 1 

วัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นปริมาณที่น้อยมาก 

5) อาหารที่ห้ามใส่สี 
ในอาหารที่เราบริโภคในชีวิตประจ าวัน มีอาหารบางชนิดที่ห้ามใส่สีผสมอาหาร

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการห้ามไม่ให้ใช้สีผสมอาหารในอาหาร 17 ชนิด ดังต่อไปนี้  
5.1) อาหารทารก ไม่ให้ใช้สีทุกชนิด 

5.2) นมดัดแปลงส าหรับทารก ไม่ให้ใช้สีทุกชนิด 

5.3) อาหารเสริมส าหรับเด็ก ไม่ให้ใช้สีทุกชนิด 

5.4) ผลไมส้ด ผลไม้ดอง ไม่ให้ใช้สีทุกชนิด 

5.5) ผักดอง ไม่ให้ใช้สีทุกชนิด 

5.6) เนื้อสัตว์สดทุกชนิด ไม่ให้ใช้สีทุกชนิด เว้นแต่ผงขมิ้นหรือผงกะหรี่ส าหรับไก่
เท่านั้น 

5.7) เนื้อสัตว์ทุกชนิดที่ปรุงแต่งและท าให้มีรสเค็มหรือหวาน เช่น ปลาเค็ม     
กุ้งเค็ม เนื้อเค็ม หอยเค็ม ปลาหวาน ฯลฯ ไม่ให้ใช้สีทุกชนิด 

5.8 เนื้อสัตว์ทุกชนิดที่ปรุงแต่ง รมควันหรือท าให้แห้ง เช่น ปลาแห้ง กุ้งแห้ง 
หอยแห้ง ไม่ให้ใช้สีทุกชนิด 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1662/fruit-ผลไม้
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1141/meat-เนื้อสัตว์
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1141/meat-เนื้อสัตว์
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1141/meat-เนื้อสัตว์
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3246/กุ้งแห้ง-dried-shrimp
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5.9 เนื้อสัตว์ทุกชนิดที่ย่าง อบ นึ่ง หรือทอด เช่น ไก่ หมู เนื้อที่ย่าง อบ นึ่ง หรือ
ทอด ไม่ให้ใช้สีทุกชนิดเว้นแต่ใช้สีที่ได้จากธรรมชาติ 

5.10 แหนม ไม่ให้ใช้สีทุกชนิด 

5.11 กุนเชียง ไส้กรอก ไม่ให้ใช้สีทุกชนิด 

5.12 ลูกชิ้น หมูยอ ไม่ให้ใช้สีทุกชนิด 

5.13 ทอดมัน ไม่ให้ใช้สีทุกชนิด 

5.14 กะปิ ไม่ให้ใช้สีทุกชนิด 

5.15 ข้าวเกรียบ เช่น ข้าวเกรียบกุ้ง ข้าวเกรียบปลา หรือข้ าวเกรียบในรูป   
ลักษณะต่างๆ ฯลฯ ไม่ให้ใช้สีทุกชนิด 

5.16 บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป เส้นบะหมี่ แผ่นเกี๊ยว หมี่ชั่ว สปาเก็ตตี้ และมักโรนี 
ไม่ให้ใช้สีทุกชนิด เว้นแต่สีที่ได้จากธรรมชาติ 

5.17 น ้าพริกแกง ไม่ให้ใช้สีทุกชนิด เว้นแต่สีที่ได้จากธรรมชาติ 
 6.4.2 สารกันบูด (Preservatives) 

                  สารกันบูด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัตถุกันเสีย คือวัตถุเจือปนในอาหาร เป็นสารเคมีที่
ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ช่วยในการถนอมอาหารได้ เพราะช่วยชะลอหรือยับยั้งการเจริญเติบโตและ
ท าลายจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียของอาหาร ตัวอย่างสารกัดบูดท่ีส าคัญมีดังนี้ 
 1) กรดเบนโซอิก (C6H6COOH) และโซเดียมเบนโซเอต (C6H6COONa) อนุญาตให้
ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 ในอาหารพวกเนยเทียม ปลาเค็ม น้ าผลไม้ ลูกอม เยลลี่ผลไม้ แยม และอาหาร
อ่ืนๆ ที่ต้องเก็บไว้นาน ส าหรับน้ าหวานและน้ าอัดลมไม่ควรใส่มากกว่าร้อยละ 0.05 ถ้ากินปริมาณ
มากอาจเกิดอาการท้องเสียได้ 
 2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และเกลือซัลไฟด์ เช่น โซเดียมซัลไฟด์ (Na2S) 

โพแทสเซียมซัลไฟด์ (K2S) และแคลเซียมซัลไฟด์ (CaS) แมกนีเซียมซัลไฟด์ (MgS) ใช้ในเครื่องดื่ม
หลายชนิด และป้องกันไม่ให้รอยตัดของผักและผลไม้เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล ปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิด
ของผลไม้ ถ้าผลิตผลนั้นไม่ต้องผ่านความร้อนในกรรมวิธีผลิตก็ควรมีกรดซัลฟิวรัส (H2SO3)         

100 – 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่ต้องผ่านความร้อนก็อาจมีได้ระหว่าง 1,000 – 3,000 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม 

 3) กรดซอร์บิก (CH3(CHCH)2COOH) สารนี้มีความปลอดภัยสูงและอาจใช้ในปริมาณ
มาก ปริมาณที่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 300 – 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ส าหรับอาหารอ่ืน เช่น ผลไม้และน้ าผลไม้ ขนมปังและอาหารอบอ่ืนๆ เนยแข็ง นมข้นจืด ประมาณ 
1,000 – 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส าหรับไส้กรอกรมควันนั้นอาจใช้ได้สูงถึง 5,500 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1141/meat-เนื้อสัตว์
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1942/แหนม-neam
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1136/sausage-ไส้กรอก
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1608/instant-noodle-บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1151/noodle-บะหมี่
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2008/wonton-skin-แผ่นเกี๊ยว
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2852/มักโรนี-macaroni
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         4) ไนเตรทและไนไตรท์ ไนเตรทมี 2 ชนิด คือ โซเดียมไนเตรท (NaNO3) และ
โพแทสเซียมไนเตรท (KNO3) ไนไตรท์มี 2 ชนิดคือ โซเดียมไนไตรท์ (NaNO2) และโพแทสเซียมไน-

ไตรท์ (KNO2) ใช้กับอาหารพวกเนื้อสัตว์ แฮม เบคอน และไส้กรอก สารพวกนี้เป็นทั้งสารกันบูดและ
ช่วยให้สีแดงของเนื้อคงอยู่ โซเดียมไนไตรท์มีพิษมากกว่าโซเดียมไนเตรท แต่เมื่อเข้าสู่ร่างกายไนเตรท
สามารถเปลี่ยนไปเป็นไนไตรท์ได้ ในทางการแพทย์ได้ท าการวิจัยแล้วว่าสารนี้เป็นสารก่อมะเร็ง สาร
พวกไนเตรทและไนไตรท์เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนไปเป็นสารใหม่ที่เรียกว่าไนโตรซามีนในอวัยวะ
บางส่วนของร่างกายได้ 
 5) สารอ่ืนๆ ใช้ไม่แพร่หลายเท่าที่กล่าวมาข้างต้น เช่น กรดบอริก (H3BO3) ประมาณ 
1,000 – 3,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม บอแรกซ์ (Na2B4O710H2O) ประมาณ 3,000 – 6,000 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เฮกซะเมทิลีนเตตระมีน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งสามชนิดนี้ใช้ถนอมพวก
ปลา ส าหรับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (H2O2) นั้นใช้เป็นสารกันบูดและฟอกสีในอาหารพวกเจลาตินใน
ปริมาณไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในสหรัฐอเมริกาได้ใช้แคลเซียมโพรพิโอเนตเป็นสารกันบูดใน
ขนมปัง อาหารอบ ช็อกโกแลต เนยแข็ง เค้ก เยลลี่ผลไม้ และวัสดุบรรจุอาหาร 

 6.4.3 สารกันหืน (Antioxidants) 

        สารกันหืน หมายถึง สารซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้ไขมันในอาหารเกิดการเติมออกซิเจน
และเหม็นหืน หน้าที่โดยตรงของสารกันหืนคือป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของกรดไขมันไม่อ่ิมตัวและ
วิตามินบางชนิด ตัวอย่างอาหารที่มักใส่สารกันหืน เช่น ไอศกรีม เนยเทียม (ดังภาพที่ 6.3) ตัวอย่าง
สารกันหืนที่ใส่ลงในอาหาร ได้แก่ 

1) กรดแอสคอร์บิก (C6H8O6) โดยทั่วไปเรียกว่า วิตามินซี เป็นสารกันหืนที่ดีที่สุด 

นิยมใส่ในเนยเทียมโดยไม่จ ากัดจ านวน 

2) สารบิวทิเลทเตด ไฮดรอกซีล อะนิโซล (Butylated hydroxyl anisole, BHA) 

และสารบิวทิเลทเตด ไฮดรอกซีล โทลูอีน (Butylated hydroxyl toluene, BHT) ถ้าใช้ไม่เกิน    

100 – 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ถือว่าเป็นสารที่ปลอดภัย ใช้กับอาหารพวกไขมันจากสัตว์ เครื่องดื่ม
ที่มีไขมัน ไอศกรีม ขนมหวาน อาหารอบและทอด ยีสต์แห้ง ไส้กรอก และเนื้อสัตว์ อาจใช้เดี่ยวหรือคู่
กับสารกันหืนประเภทอ่ืน 

3) โดเดซิล แกลแลต (Dodecyl gallate) อนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม เพ่ือป้องกันการเหม็นหืนของไขมันในอาหารที่มีความเข้มข้นสูง 

4) เอ็นดีจีเอ (NDGA) ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 0.02 ของปริมาณไขมันและน้ ามันในอาหาร 
พวกเนื้อสัตว์ น้ ามันหมู เนย ไอศกรีม ครีม ขนม และเครื่องดื่ม และไม่เกินร้อยละ 0.05 กับวัสดุที่ใช้
บรรจุอาหาร 
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 6.4.4 สารแต่งกลิ่นรส (Flavoring agents) 

        1) สารแต่งกลิ่น  

             สารแต่งกลิ่นอาหารมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการแต่งกลิ่นให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค แบ่งออกเป็น 

   1.1) สารแต่งกลิ่นตามธรรมชาติ (Natural flavoring) ได้แก่ น้ ามันหอมระเหยจาก
พืช น้ าผลไม้บางชนิด และน้ าสกัดจากพืชที่มีกลิ่นหอม และเครื่องเทศต่างๆ 

   1.2) เครื่องเทศ (Spice) คือ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นพืชผัก หรือส่วนสกัดของ
พืชผัก โดยมีแต่สารที่เป็นธรรมชาติเท่านั้น นิยมน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการปรุงแต่งกลิ่น รสอาหาร 

และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่วนของพริก พริกไทย กระวาน ลูกผักชี ลูกยี่หร่า ขิง ขมิ้น ผักชี อบเชย กานพลู 
หัวหอม กระเทียม เป็นต้น พืชผักที่น ามาใช้เป็นเครื่องเทศ เช่น ผล เมล็ด ราก ใบ เปลือก ดอก และ
หัว 

   1.3) โอลิโอเรซิน (Oleoresin) ที่ได้จากเครื่องเทศแต่ละชนิด นอกจากจะให้รสและ
กลิ่นเฉพาะของเครื่องเทศนั้นๆ แล้วยังใช้ป้องกันการเกิดออกซิเดชันของไขมันในอาหารบางชนิด ท า
ให้อาหารไม่เหม็นหืน เช่น สารเคอร์คิวมิน (Curcumin) จากขมิ้น น้ ามันยี่หร่า อบเชย ขิง จันทน์เทศ 
หรือใช้เป็นสารกันบูด เช่น มัสตาร์ด หรือช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ เช่น กระเทียม 

น้ ามันหอมระเหยจากอบเชย จันทน์เทศ เป็นต้น 

  1.4) สารแต่งกลิ่นสังเคราะห์ขึ้น (Artificial flavoring) ได้แก่ เอสเทอร์ (Ester) 

ชนิดต่างๆ ที่ใช้แต่งกลิ่นเครื่องดื่ม น้ าเชื่อม ไอศกรีม ขนม และลูกกวาด ปริมาณที่อนุญาตให้ใช้อยู่
ระหว่าง 1,000 – 4,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ควรใส่ไม่เกิน 500 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เอสเทอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาระหว่างกรดอินทรีย์กับแอลกอฮอล์ 
เอสเทอร์ที่เกิดในธรรมชาติจะอยู่ในรูปของไขมัน น้ ามัน และขี้ผึ้ง เอสเทอร์ที่มวลโมเลกุลต่ าๆ มักจะมี
กลิ่นคล้ายกลิ่นของผลไม้ เช่น เอทิลบิวทิเรตกลิ่นคล้ายสับปะรด ไอโซเอมิลแอซีเตตกลิ่นคล้ายกล้วย
หอม ไอโซเอมิลแอซีเตตกลิ่นคล้ายลูกแพร์ เอทิลฟีนิลแอซีเตตกลิ่นคล้ายน้ าผึ้ง เป็นต้น 

 

ภาพที่ 6.3 เนยเทียมอาหารที่  
 ใส่สารกันหืน 

 

https://dict.longdo.com/search/Flavoring%20Agents


263 

 

2) สารปรุงแต่งรสอาหาร ในทางเคมีถือว่ารสอาหารมี 4 รสเท่านั้น คือ เปรี้ยว หวาน 

เค็ม และขม ค าว่ารสมัน รสนุ่ม รสแซบ ไม่ถือว่าเป็นรสในทางเคมี รสเผ็ดก็ไม่ใช่รสเช่นกันเพราะเผ็ด
คืออาการท่ีลิ้นถูกความร้อนจากสารเคมีท่ีอยู่ในพริก สารปรุงแต่งรสอาหารแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ 
ดังนี้ 

2.1)  สารให้ความหวาน (Artificial sweeteners) 

      ในปัจจุบันมีสารให้ความหวานแทนน้ าตาลที่ปลอดภัยให้เลือกใช้หลายชนิด 
แต่ละชนิดจะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป ดังนั้นถ้าเรามีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะท าให้เรา
สามารถเลือกใช้สารให้ความหวานเหล่านี้ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสารให้ความหวานมีทั้งสารให้
ความหวานแทนน้ าตาลชนิดที่ให้พลังงาน ได้แก่ ฟรุกโทส ซึ่งเป็นน้ าตาลจากผลไม้ มอลทิทอล      
ซอร์บิทอล และไซลิทอล สารให้ความหวานกลุ่มนี้ ไม่เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนักและ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และยังมีสารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงานหรือให้พลังงานต่ า ได้แก่ แอสปาแตม     
แซคคารีนหรือที่เรียกว่าขัณฑสกร สารให้ความหวานกลุ่มนี้เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก 
และผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างสารให้ความหวานที่นิยมน ามาใช้ในอุตสาหกรรม
อาหาร ดังนี้ 

2.1.1)  ไซคลาเมต (Cyclamate) ไซคลาเมตเป็นสารนี้ให้ความหวานสูง
กว่าน้ าตาลทราย 30 เท่า และไม่ให้พลังงาน นิยมใช้ในอาหารประเภทต่างๆ นับตั้งแต่สมัยต้นศตวรรษ
ที่ 20 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของสงครามโลกครั้ งที่ 1 และ 2 เนื่องจากภาวะการ
ขาดแคลนน้ าตาลทราย ค่าความหวานของไซคลาเมตไม่สูงมากนัก จึงท าให้อาหารไม่ออกรสหวาน
เอียนหรือขมเวลากิน และไม่ท าให้ได้รสหวานติดลิ้นอยู่หลังจากกินอาหารนั้นหมดแล้ว  ความนิยมใน
การใช้สารนี้เป็นส่วนประกอบของอาหารเริ่มเสื่อมถอยลงในราว พ.ศ. 2500 เมื่อมีการศึกษาวิจัย
พบว่า การบริโภคไซคลาเมตอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ งในกระเพาะปัสสาวะได้ จากการ
วิจัยนั้นพบว่าไซคลาเมตอาจถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียในล าไส้ได้ เป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งซึ่งจะ
ตรวจพบได้ในปัสสาวะหลังจากการบริโภคไซคลาเมต ดังนั้นในปี พ.ศ. 2512 องค์การอาหารและยา
ของสหรัฐอเมริกาจึงได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เพ่ือการบริโภค และต่อมาประเทศอังกฤษก็ได้ประกาศ
ห้ามใช้สารนี้เช่นกัน อย่างไรก็ตามยังมีนักวิชาการอีกจ านวนหนึ่งซึ่ งยังไม่รับรองผลการวิจัยดังกล่าว          
ไซคลาเมตจึงยังมีที่ใช้อยู่ในประเทศต่างๆ บางประเทศ ส าหรับประเทศไทยนั้นถือว่าไซคลาเมตเป็น
สารที่ห้ามผลิต จ าหน่าย น าเข้า หรือใช้ในอาหารตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

2.1.2)  แซคคาริน (Saccharin) หรือ ขัณฑสกร เป็นสารให้ความหวานที่
เป็นสารสังเคราะห์ ให้รสหวานจัดและติดลิ้น มีความหวานเป็น 300 - 700 เท่าของน้ าตาลทราย 
(Sucrose) แซคคารินถูกท าลายโดยความร้อนจึงไม่สามารถน ามาใช้ในการประกอบอาหารที่ใช้ความ
ร้อนสูงๆ สารนี้ไม่ให้พลังงานจึงเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในอาหารควบคุมน้ าหนักพลังงานต่ า หาก

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2094/cyclamate-ไซคลาเมต
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0978/sucrose-น้ำตาลซูโครส
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รับประทานซัคคารินในขนาด 5 - 25 กรัมต่อวันเป็นเวลาหลายๆ วัน หรือรับประทานครั้งเดียว 100 

กรัม จะท าให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ปวดท้อง ซึมและชักได้ อาหารที่นิยมใส่แซคคาริน 
ได้แก่ ผลไม้ดอง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม น้ าอัดลม น้ าหวานต่างๆ ไอศกรีม และขนมหวานต่างๆ  มี
การศึกษาวิจัยพบว่า สารนี้สามารถท าให้เกิดโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะของสัตว์ทดลอง ดังนั้นบาง
ประเทศจึงได้ประกาศห้ามใช้สารนี้ผสมอาหาร การใช้ควรอยู่ในวงจ ากัด เช่น ส าหรับผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่บริโภคน้ าตาลมากเกินไปไม่ได้ ดังนั้นในปัจจุบันทางส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาจึงอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเท่านั้น  

2.1.3)  ไซลิทอล (Xylitol) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Wood sugar” พบได้
จากเปลือกไม้ เห็ด ผักและผลไม้ เช่น กะหล่ าปลี มะเขือยาว เป็นต้น เป็นน้ าตาลที่ไม่มีกลิ่นให้ความ
หวานใกล้เคียงกับน้ าตาลทราย แตจ่ะให้พลังงานน้อยกว่าน้ าตาลทั่วไปประมาณร้อยละ 40 ไซลิทอลมี
คุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียด้วย ช่วยลดจ านวนแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฟันผุ 
ลดการเกดิหินปนู เป็นน าตาลที่เชื้อจุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยสลายให้เกิดสภาวะกรดในช่องปากได้ ฟัน
จึงไม่ผุ นิยมน ามาใช้ในลูกอม หมากฝรั่ง เม็ดอม ยาสีฟัน น้ ายาบ้วนปาก เป็นต้น มีการพบหลักฐาน
การเกิดมะเร็งในหนูทดลองที่ได้รับสารไซลิทอลความเข้มข้นสูง เช่น มากกว่า 20 – 35 กรัม ท าให้เกิด
ท้องร่วงได้ หากได้รับสารไทลิทอลที่ได้รับทางหลอดเลือดด าในมนุษย์อาจไปรบกวนการท างานของไต 
ตับ สมอง จนเสียชีวิตได้  

2.1.4)  แอสพาร์เทม (Aspartame) ถือว่าเป็นวัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาลที่มีรสชาติใกล้เคียงน้ าตาลทรายมากที่สุด จึงเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน แอสปาเทมประกอบด้วย
กรดอะมิโน 2 ชนิดต่อกัน คือ ฟินิลอลานิน (Phenylalanine) และกรดแอสปาติก (Aspartic acid) 

แอสพาร์เทมให้ความหวานประมาณ 200 - 300 เท่าของน้ าตาลทรายในปริมาณเดียวกัน นิยมใช้เป็น
ส่วนประกอบในเครื่องดื่ม อาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่มผงผสม ผลิตภัณฑ์นม เบเกอรี่ ขนมอบกรอบ 

ลูกกวาด และเป็นสารกลบรสที่ไม่ดีในเวชภัณฑ์ยา ข้อเสียของแอสพาร์เทมคือสลายตัวในอุณหภูมิที่สูง
รสชาติของอาหารก็จะเปลี่ยนไปจากที่ปรุงตอนแรก สารนี้ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคฟีนิลคีโตนูเรีย 

(Phenylketonuria : PKU) ซึ่งเป็นโรคภาวะพร่องเอนไซม์ย่อยสลายกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีน หาก
ได้รับแอสพาร์แทมอาจก่อให้เกิดอันตรายในสมองได้ 
 2.2) เกลือ (Salts) หรือเกลือแกง มีชื่อทางเคมีว่าโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ถ้าใช้
เกลือในปริมาณสูงสามารถถนอมรักษาอาหารได้ แต่ถ้าใช้ปริมาณต่ าจะช่วยปรุงรสของอาหารมากกว่า 

เกลือช่วยถนอมอาหารเนื่องจากจุลินทรีย์ในอาหารเจริญไม่ได้ เกลือได้มาจากทั้งน้ าทะเลและจาก
แหล่งแร่ในดิน เราเรียกเกลือแกงที่ได้จากน้ าทะเลว่า “เกลือสมุทร” ส่วนเกลือที่ได้จากดินเรียกว่า 
“เกลือสินเธาว์” เกลือที่ผลิตได้นี้นอกจากจะใช้ในการปรุงอาหารและถนอมอาหารแล้ว  ยังใช้เป็น
วัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมเคมีในประเทศและยังส่งเป็นสินค้าออกอีกด้วย 
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 2.3) น  าปลา (Fish sauce) น้ าปลาเป็นเครื่องปรุงรสชนิดหนึ่งและเป็นส่วน 
ประกอบของอาหารคาวที่ส าคัญของคนไทย โดยเฉลี่ยคนไทยรับประทานน้ าปลาวันละ 25 ลูกบาศก์
เซนติเมตร หรือประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ ส าหรับน้ าปลาที่ได้มาตรฐานประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ต้อง
มีสี กลิ่น และรสของน้ าปลา ต้องมีเกลือแกงไม่น้อยกว่า 230 กรัมต่อลิตร ต้องมีความถ่วงจ าเพาะไม่
น้อยกว่า 1.2 ต้องมีไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 4 กรัมต่อลิตร ต้องมีกรดอะมิโนไนโตรเจนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 และไม่เกินร้อยละ 60 ของไนโตรเจนทั้งหมด ต้องใส ไม่มีตะกอน เว้นแต่ตะกอนที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ หากมีวัตถุอ่ืนผสมด้วยต้องเป็นชนิดและปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การแต่งสี
ของน้ าปลาต้องใช้น้ าตาลเคี่ยวไหม้เท่านั้น น้ าปลาต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด และทนต่อการกัด
กร่อนหรือการละลาย ต้องมีฉลากและที่ฉลากอย่างน้อยต้องมีข้อความต่อไปนี้เป็นภาษาไทย อ่านได้
ชัดเจนคือ ค าว่า “น้ าปลา” ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ปริมาณ หรือขนาดที่บรรจุมีหน่วยเป็นเมตริก 
พร้อมทั้งแจ้งวัตถุส่วนผสมอื่นๆ ชนิดของน้ าปลา  
       น้ าปลาที่ใช้รับประทานมี 3 ชนิดคือ 

       2.3.1) น้ าปลาแท้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว ซึ่งได้มาจากการหมัก
ปลาหรือส่วนของปลา โดยกรรมวิธีไฮโดรลิซีส ด้วยการหมักกับน้ าเกลือตามกรรมวิธีท าน้ าปลา  มี
ไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 9 กรัมต่อลิตร 

       2.3.2) น้ าปลาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว ซึ่งได้มาจาก
การหมักปลาหรือส่วนของปลา โดยกรรมวิธีไฮโดรลิซีสด้วยกรดเกลือหรือเอนไซม์ 

       2.3.3) น้ าปลาผสม หมายถึง น้ าปลาตามข้อ 2.3.1) และข้อ 2.3.2) มาเจือ
ปนกันหรือเจือปนด้วยสิ่งอ่ืนที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค มีไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 4 กรัมต่อลิตร 

รวมทั้งน้ าปลาตามข้อ 2.3.1) ข้อ 2.3.2) และข้อ 2.3.3) เจือปนกันได้ระเหยเอาน้ าออกแล้วท าให้แห้ง
เป็นผง หรือก้อนน้ าปลา 
       ปัจจุบันผู้ผลิตน้ าปลาพยายามลดต้นทุนในการผลิตลง โดยหาสิ่งอ่ืนมาเจือ
ปนหรือปรุงแต่งให้คล้ายกับน้ าปลาแท้ ลักษณะที่พบเห็นส่วนใหญ่ได้แก่ (1) ใช้น้ าปลากับเกลือ ผงชูรส 
น้ าตาลหรือแซ็กคาริน และแต่งสีด้วยน้ าตาลเคี่ยวไหม้ (2) น้ าปลาผสมกับน้ าบีเอกซ์ น้ าตาล 
แซ็กคาริน และแต่งสีด้วยน้ าตาลเคี่ยวไหม้ (3) น้ าบีเอกซ์ผสมน้ าตาลแซ็กคาริน และแต่งสีด้วยน้ าตาล
ไหม้ หรือไม่ต้องแต่ง (4) น้ าปลาผสมกับน้ าตาล ผงชูรส และแต่งสี 
  2.4) ผงชูรส (Monosodium glutamate) เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง มี
ชื่อทางเคมีว่าโมโนโซเดียมกลูทาเมต (Monosodiumglutamate : MSG) เป็นเกลือกรดของกรด 
กลูตามิก ซึ่งเป็นกรดแอลฟาอะมิโนตัวหนึ่ง ดร. คิคูนาเอะ อิเคดะ แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวอิมพีเรียล 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ค้นพบสารนี้เมื่อ พ.ศ. 2451 (ค.ศ.1908) โดยสกัดจากสาหร่ายทะเลซึ่งเป็นอาหาร
พ้ืนเมืองของชาวญี่ปุ่น และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในผลงานที่ค้นพบชิ้นนี้ แล้วก็ได้รับทุนให้จัดตั้ง

https://dict.longdo.com/search/Monosodium%20glutamate
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โรงงานผลิตผงชูรสขึ้นเป็นแห่งแรก โดยผลิตจากแป้งสาลี และใช้ชื่อผงชูรสที่ผลิตออกจ าหน่ายนี้ว่า 
“อายิโนะโมะโต๊ะ” ดังภาพที่ 6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณสมบัติและประโยชน์ของผงชูรส คือ ผงชูรสเป็นของแข็ง เป็นผลึกสีขาวรูป
เข็ม มีรสหวานปนเค็มเล็กน้อย ละลายน้ าได้ดี นิยมใส่ในอาหารเพ่ือปรุงรสอาหาร ผงชูรสมีคุณสมบัติ
ลดกลิ่นคาวของอาหาร และท าให้อาหารมีรสกลมกล่อมทั้งมีกลิ่นน่ารับประทานยิ่งขึ้น มีรสคล้ายน้ า
ต้มเนื้อคือหวานและเค็มเล็กน้อย มีกลิ่นคล้ายหัวผักกาดเค็ม ผงชูรสกระตุ้นปุ่มปลายประสาทโคนลิ้น
กับล าคอให้รู้สึกอร่อย ท าหน้าที่ในการปรุงแต่งรสอาหารได้ดีเมื่ออาหารมีพีเอช 6 – 8 ผงชูรสมีกรด 
กลูตามิก เมื่อรับประทานเข้าไปเล็กน้อยช่วยกระตุ้นสมองให้แจ่มใส กระปรี้กระเปร่า  

 จากการศึกษาพบว่าผงชูรส เป็นสารเคมีที่เคยท าให้เกิด “โรคภัตตราคารจีน    
ซินโดรม (Chinese restaurant syndrome)” อาการผิดปกติคือจะมีอาการชาบริเวณปาก ลิ้น 
ใบหน้า ต้นคอ ผื่นแดงตามตัว ท าลายต่อมไฮโปทาลามัส ท าให้การเจริญเติบโตช้า ปัญญาอ่อน ระบบ
สืบพันธุ์ผิดปกติ เป็นหมัน เป็นต้น (อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก, 2550 : 175) 

 6.4.5 สารที่พองตัวได้ สารที่ท าให้อาหารคงตัว และสารที่ช่วยให้อาหารผสมผสานเป็น
เนื อเดียวกัน (Stabilizing agents) 

          ในอุตสาหกรรมอาหารมักเติมสารดังกล่าวลงไปเพ่ือช่วยให้เนื้ออาหารอยู่ตัว สารพวกนี้
มาจากทั้งพืชและสัตว์ ได้แก่ อาการ์ (Agar) โซเดียมอัลจีเนต (Sodium alginate) เมทิลเซลลูโลส 

(Methyl cellulose) แคลเซียมแลกเตต (Calcium lactate) คาร์ราจีแนน (Carrageenan) เพคติน 

(Pectin) และเวเจตเทเบิลกัม (Vegetable gum) ส่วนใหญ่ใช้ได้โดยปลอดภัย ในระยะหลังนี้มี
รายงานว่าคาราจีแนนที่ใช้ผสมอาหารต่างๆ เช่น น้ าผลไม้ และช็อกโกแลต ในเครื่องดื่มไม่ให้
ตกตะกอนนั้นอาจท าให้เกิดแผลในล าไส้ใหญ่ ล าไส้อักเสบ อุจจาระเป็นเลือด และเกิดโรคตับได้ 
นอกจากนี้สารประกอบจ าพวกพอลิออกซีเอทิลีน (Polyoxyethylene compounds) ซึ่งเป็นพวก

 

ภาพที่ 6.4 ผงชูรส 
 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1118/agar-วุ้น
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2568/alginate
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1274/carrageenan-คาราจีแนน
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0430/pectin-เพคติน
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อิมัลซิไฟเออร์ที่ใช้ในขนมปัง อาหารกรอบ ไอศกรีม เป็นต้น ถ้ารับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานจะ
ท าให้เกิดการอักเสบของระบบขับถ่ายปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ได้ 
 

6.5 อันตรายจากวัตถุเจือปนอาหาร 
 วัตถุเจือปนอาหารมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหาร ช่วยให้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารได้
หลากหลายชนิดที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในทางตรงกันข้ามถ้าหากใช้ไม่ถูกต้องก็จะเป็นสาเหตุให้เกิด
อันตรายแก่ผู้บริโภคได้เช่นกัน ปัญหาพิษภัยที่เกิดจากวัตถุเจือปนอาหารอาจเกิดได้หลายรูปแบบ 
ได้แก่ 

 6.5.1 ใช้ผิดประเภท ได้แก่ การน าวัตถุท่ีห้ามใช้ในอาหาร เช่น  
         1) ใช้กรดซาลิไซลิค (Salicylic acid) เป็นสารซึ่งห้ามใช้ในอาหารมาใช้เป็นสารกันบูด       
กรดซาลิไซลิคท าให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ 
         2) การใช้บอแรกซ์ (Borax) ซึ่งเป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร บอแรกซ์หรือโซเดียม-

บอเรต (Sodium borate) หรือผงกรอบ หรือเรียกว่าน้ าประสานทอง เพ่งแซ เป็นสารเคมีที่ไม่มีกลิ่น           
ผลึกละเอียด สีขาว ละลายน้ าได้ดี ใช้ในอุตสาหกรรมท าแก้วและเป็นสารประสานทอง แต่ผู้ผลิตบาง
รายน ามาใช้เติมในอาหารเพื่อท าให้อาหารเหล่านี้มีความหยุ่น เหนียว กรอบ แต่สารนี้มีอันตรายท าให้
กระเพาะอาหาร ล าไส้ ตับอักเสบ การท างานของไตล้มเหลว อาจมีปัสสาวะออกน้อยหรือไม่ออก ท า
ให้เกิดอาการพิษและตายได้ อาหารที่อาจมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารผิดประเภท เช่น ลูกชิ้น หมูยอ 
ทอดมัน ไส้กรอก ผักกาดดองเค็ม มะม่วงดอง แป้งกรุบท าลอดช่อง ทับทิมกรอบ เนื้อบดปรุงรสต่างๆ 
ไก่บด เนื้อปลาขูด เป็นต้น 

 6.5.2 ใช้ปริมาณมากกว่าที่กฎหมายอนุญาต ยกตัวอย่างเช่น  
         1) สารประกอบไนเตรท (Nitrate) ไนไตรท์ (Nitrite) ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ใช้ได้ใน
รูปไนไตรท์ไม่เกิน 125 ส่วนในล้านส่วน (125 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และไนเตรท 500 ส่วนในล้านส่วน 
(500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ถ้าใช้สองชนิดร่วมกันให้ใช้ได้ไม่เกิน 125 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

  2) การใช้วัตถุกันเสียในเครื่องดื่ม มีการก าหนดว่าให้ใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ไม่เกิน 
70 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

  3) กรดเบนโซอิค หรือกรดซอร์บิคใช้ได้ไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

 4) สีผสมอาหารให้ใช้ได้ไม่เกิน 70 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

การใช้สารเจือปนในปริมาณมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ โดยที่
ผู้บริโภคอาจรู้ไม่เท่าทันหรือใช้เพ่ือต้องการยืดอายุการเก็บให้นานกว่าปกติหรือคุณภาพดีขึ้น ใน
บางครั้งอาจใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐานมาใช้ ในการเลือกซื้ออาหารทุกชนิด 
ผู้บริโภคต้องเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและให้ประโยชน์กับสุขภาพสูงสุด ถ้าเลือกซื้อหาอาหารสดต้อง

http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%95
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%95
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
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ใช้การสังเกตทั้งสี กลิ่น ถ้าเลือกซื้ออาหารที่ผ่านการแปรรูปก่อนถึงมือผู้บริโภค ต้องอ่านฉลากอาหาร
ก่อนเสมอ เพื่อให้ได้สิ่งที่มีประโยชน์และปลอดภัยมากท่ีสุด 

  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่า มีการใช้วัตถุเจือปนใน
อาหารที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย โดยมีสาเหตุหลัก 2 สาเหตุ ประการแรกคือ การใช้วัตถุกันเสียในชนิด
ของอาหารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ เรียกว่า “ผิดมาตรฐาน” โดยพบการใช้กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกใน
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก ่ไส้กรอกหมู และหมูยอ เป็นต้น ประการที่สองคือ การใช้วัตถุกันเสียในปริมาณที่
สูงกว่าที่กฎหมายก าหนด เรียกว่า “เกินมาตรฐาน” ทั้งที่เกิดจากความจงใจเติมเพ่ือมุ่งหวังทางการค้า
และเกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานโดยวัตถุเจือปนอาหารที่มีการใช้  ได้แก่ การใช้สารให้
ความหวาน สารกันเสีย และสีผสมอาหารเกินปริมาณที่ก าหนด โดยผลิตภัณฑ์อาหารพ่ีพบการใช้วัตถุ
เจือปนอาหารไม่ถูกต้อง ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์แป้งและ
ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว เครื่องปรุงรส และเครื่องดื่ม เป็นต้น นอกจากนี้ในปัจจุบันยังพบการใช้สารที่มี
ฤทธิ์เป็นยาปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยพบการเติมสาร ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ซึ่งใช้ใน
การรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และการเติมสารไซบูทรามีน (Sibutramine) ซึ่งเป็นยาที่
ใช้ในการลดความอ้วนลงในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกล่าวอ้างสรรพคุณ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคมี
ความเสี่ยงต่อการได้รับวัตถุเจือปนอาหารเกินระดับความปลอดภัยและเป็นอันตรายได้ (ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2558 : 51) เนื่องจากว่าซิลเดนาฟิลและไซบูทรามีนตามกฏหมายไทย
ถูกจัดอยู่ในหมวดยาควบคุมพิเศษ ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ไม่สามารถใช้โดยทั่วไปและสั่ง
จ่ายโดยเภสัชกรได้  
 

6.6 วัตถุปนเปื้อนในอาหาร (Contaminant) 

วัตถุปนเปื้อนในอาหาร หมายถึง สารใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้ตั้งใจเติมลงไปในอาหาร แต่มีการ
ปนเปื้อนในอาหารจากสิ่งแวดล้อม การผลิตอาหาร หรือจากความพลั้งเผลอ การปนเปื้อนเกิดขึ้นได้ใน
ขัน้ตอนต่างๆ ระหว่างกระบวนการผลิต จากบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง หรือการเก็บรักษา ซึ่งมีผลเสียต่อ
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 

6.6.1 แหล่งที่มาของวัตถุปนเปื้อนในอาหาร 

       วัตถุปนเปื้อนในอาหารมีแหล่งที่มาจากหลายแหล่งดังนี้ 
1) มาจากแหล่งธรรมชาติในดิน เช่น กรณีของแร่ธาตุและโลหะต่างๆ ซึ่งมีอยู่ตาม

ธรรมชาติในดิน พืชที่ปลูกบริเวณนั้นจะดูดซึมโลหะจากดินมาไว้ตามส่วนต่างๆ ของพืช เมื่อสัตว์กินพืช
นั้นสัตว์ก็จะได้รับแร่ธาตุหรือโลหะต่างๆ สะสมไว้ที่กล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ เมื่อมนุษย์น าสัตว์นั้นมา
บริโภคจะได้รับโลหะจากสัตว์อีกต่อหนึ่ง โลหะธาตุในดินนั้นเมื่อถูกฝนหรือน้ าชะล้างพัดพาเป็นตะกอน
ดินลงสู่แหล่งน้ า พืชน้ า เช่น สาหร่าย และพืชผักที่เป็นอาหารของมนุษย์จะดูดซึมโลหะจากตะกอนดิน

http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
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ไว้ สัตว์น้ าที่กินดินตะกอนและกินพืชน้ าจะได้รับสารพิษนี้เช่นเดียวกับกรณีที่เกิดบนบก ทั้งสัตว์น้ าและ
พืชน้ าบางชนิดเป็นอาหารมนุษย์ บางชนิดเป็นอาหารสัตว์บก โลหะต่างๆ นี้จะวนเวียนเข้าสู่ห่วงโซ่
อาหารเช่นนี้อยู่ตลอดเวลา โลหะบางชนิดสะสมได้ดีในพืชชนิดหนึ่งมากกว่าพืชอีกชนิดหนึ่ง บางชนิด
สะสมในสัตว์ได้มากกว่าในพืช สัตว์ต่างชนิดกันก็จะสะสมโลหะชนิดใดชนิดหนึ่งได้ไม่เท่ากันนอกจากนี้
การกระจายตัวของโลหะแต่ละชนิดในส่วนต่างๆ ของพืชยังแตกต่างกัน เช่น อาจอยู่ในส่วนใบมากกว่า
กิ่งก้าน ส่วนในสัตว์ สารพิษจะสะสมอยู่ในอวัยวะต่างๆ ไม่เท่ากัน และสัตว์สามารถขับถ่ายสารพิษ
ออกสู่น้ านมหรือไข่ด้วย  

2) สารมลพิษในน้ า ได้แก่ สารพิษในน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม จุลชีพจากปฏิกูล
และน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตัวอย่าง เช่น โรคท้องร่วงจากปรสิตคริปโตสปอริเดียม 
(Cryptosporidium) ในน้ าประปาที่เกิดการระบาดในชุมชนบางแห่ง สาเหตุมาจากไร่ปศุสัตว์ที่มีวัว
เป็นโรค หรือสารโลหะหนักที่เจือปนมากับน้ าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม แล้วโลหะหนักเหล่านี้จะไป
สะสมอยู่ในสัตว์น้ า เมื่อคนรับประทานสัตว์น้ าเข้าไปก็จะได้รับโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยได้ เช่น ปรอท แคดเมียม ตะก่ัว เป็นต้น  

3) สารมลพิษในอากาศ เช่น จุลชีพก่อโรค ฝุ่นโลหะต่างๆ และควันหรือฝุ่นสารชีวพิษ 
อาจเข้าไปปนเปื้อนอาหารที่ใส่ไว้ในภาชนะที่ไม่มีการปกปิดให้มิดชิด หรือปนเปื้ อนวัสดุที่น าไปใช้
ประกอบอาหาร เช่น พืชผักผลไม้ เชื้อราบางชนิดที่เจริญตามเมล็ดพืชและสร้างสารพิษ เช่น       
อะฟลาทอกซิน 

4) การใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า และปุ๋ยทั้งชนิดสารเคมี
และปุ๋ยอินทรีย์รวมทั้งมูลสัตว์และอุจจาระคน ท าให้ปนเปื้อนต่อวัสดุที่น าไปประกอบอาหาร เช่น 
พืชผัก ผลไม้ และสัตว์ และนอกจากนี้สารฮาโลจีเนเทตไฮโดรคาร์บอน PCBs และดีดีทีที่ลงไป
ปนเปื้อนแหล่งน้ าจากพ้ืนที่การเกษตรหรือโดยทางอากาศ ซึ่งสามารถอยู่ในแหล่งน้ านานหลายปี เมื่อ
เข้าไปสะสมในส่วนไขมันของร่างกายเมื่อถึงระดับเป็นอันตรายอาจถึงเสียชีวิต 

        5) เนื้อสัตว์ที่มีสารก่อโรค เช่น โรควัวบ้า โรคแอนแเทรกซ์ พยาธิตัวตืด อาหารใน
ตลาดซูเปอร์มาเก็ตประเภทเนื้อสัตว์ เช่น หมู ไก่ แกะ และเนื้อพบอีโคไล ในเนื้อวัวไม่สะอาดพบเชื้อ
ลิสเทอเรีย ไส้กรอกมีสารชีวพิษของเชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินัม (Clostridium botulinum)  

6.6.2 องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดอันตรายของสารพิษ 

                 การบริโภคอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนจะเกิดอันตรายมากน้อยหรือรุนแรงเพียงใด 

ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายด้าน คือ 

                  1) ลักษณะความเป็นพิษของสารนั้น สารบางชนิดมีพิษสูงมากแม้ได้รับเพียงปริมาณ
เล็กน้อยก็ท าให้เกิดอาการพิษท่ีรุนแรงได้ 
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2) ปริมาณที่ปนเปื้อน หากได้รับปริมาณมากย่อมมีโอกาสเกิดอันตรายมาก โดยทั่วไป
สารเคมีจากสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนในอาหารมักมีปริมาณน้อย ส าหรับสารเคมีนั้นความเป็นพิษจะพบ
ทั้งในลักษณะพิษสะสม คือได้รับครั้งละน้อยติดต่อกันเป็นเวลานานจึงมีอาการพิษปรากฏ และพิษ
เฉียบพลัน คือได้รับเพียงครั้งเดียวแต่มีปริมาณมากพออาการพิษก็ปรากฏ  

3) รูปแบบของสารปนเปื้อนและการดูดซึมของร่างกาย สารเคมีเดียวกันแต่อยู่ใน
รูปแบบต่างกัน ความเป็นพิษและการดูดซึมเข้าร่างกายจะต่างกันด้วย เช่น โลหะดีบุกที่อยู่ในรูป
สารอินทรีย์มีพิษสูงกว่าในรูปสารอนินทรีย์ เป็นต้น 

4) กลไกการท าลายพิษของร่างกาย ร่างกายมนุษย์สามารถท าลายสารพิษบางชนิดได้
เร็ว สารที่ร่างกายท าลายได้เร็วย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายน้อยกว่าสารที่ร่างกายท าลายและ
ขับถ่ายได้ช้าจึงสะสมอยู่ และถ้าได้รับติดต่อกันนานๆ จะถึงระดับที่ก่อให้เกิดอาการพิษ 

           5) อวัยวะที่สารพิษจะออกฤทธิ์ สารพิษบางกลุ่มเป็นพิษกับระบบประสาทส่วนกลาง 

สารพิษบางชนิดมีพิษต่อตับ ไต กระดูก อาการพิษจึงรุนแรงต่างกัน 

6) สภาวะความต้านทานพิษของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับชาติพันธุ์ อายุ สุขภาพ นิสัยการ
บริโภคอาหาร และปัจจัยของสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมด้วย 

 

6.7 ประเภทของวัตถุปนเปื้อนในอาหาร 
วัตถุปนเปื้อนในอาหารมีอยู่หลายชนิด มีทั้งสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ สารเคมีในอาหาร และสาร

กัมมันตรังสี ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
6.7.1 จุลินทรีย ์(Microorganism) 

จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมีอยู่มากมายหลายชนิด เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ยีสต์ รา 
เป็นต้น ไวรัสเป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กที่สุด ไวรัสบางชนิด เช่น ไวรัสโรทา (Rota) เป็นสาเหตุโรค
ท้องร่วงในเด็กเล็กเนื่องจากการล้างขวดนม จุกนมหรือภาชนะบรรจุนมไม่สะอาด นอกจากนี้อาการ
ท้องร่วงเนื่องจากบริโภคหอยสุกๆ ดิบๆ อาจเกิดจากไวรัสที่ชื่อนอร์วอล์ก (Norwalk)  โรคตับอักเสบที่
เกิดจากไวรัสตับอักเสบชนิดเอ (Hepatitis A)  ก็เป็นโรคท่ีติดต่อได้ผ่านทางอาหารและน้ าที่มีเชื้อไวรัส
ปนเปื้อน ไวรัสที่ปนเปื้อนในอาหารต่างจากแบคทีเรียคือจะไม่เจริญขยายตัวในอาหารนั้น จึงมัก
ตรวจหาไวรัสในอาหารโดยตรงไม่พบเพราะมีปริมาณน้อยมาก แต่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจึงจะเจริญได้
อย่างรวดเร็วจนก่อให้เกิดอาการป่วยได้ ส่วนแบคทีเรียและราเป็นจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการ
แพร่ขยายพันธุ์สูง ประกอบกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติมีส่วนในการแพร่กระจาย ท าให้มีแบคทีเรีย
และราอยู่ทั่วไปเกือบทุกหนทุกแห่งทั้งในน้ า ในดิน ในอากาศ ในสัตว์และพืช        

        โดยปกติแล้วแล้วแบคทีเรียทั่วไปจะแพร่ขยายพันธุ์ได้จะต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม 
ดังนั้นหากต้องการที่จะป้องกันมลพิษทางอาหารที่เกิดจากแบคทีเรีย หนทางหนึ่งคือจะต้องควบคุม

https://dict.longdo.com/search/Microorganism
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อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับอาหารที่มีความเสี่ยงสูง แบคทีเรียส่วนใหญ่ไม่เจริญเติบโตในอุณหภูมิที่
ร้อนหรือเย็นเกินไป เพ่ือให้อาหารปลอดภัย อาหารแบบเย็นจะต้องควบคุมอุณหภูมิที่ 41 องศา      
ฟาเรนไฮต์ (°F) หรือ 5 องศาเซลเซียส (°C) หรือต่ ากว่านี้ อาหารแบบร้อนจะต้องควบคุมอุณหภูมิที่ 
135 °F หรือ 57 °C หรือสูงกว่านี้ ช่วงอุณหภูมิระหว่าง 41 °F และ 135 °F  ถือเป็นจุดอันตราย หาก
มีการปล่อยทิ้งผลิตภัณฑ์อาหารไว้ที่จุดอันตราย แบคทีเรียอาจเพ่ิมจ านวนและท าให้อาหารเป็นพิษ
และผู้รับประทานเจ็บป่วยได้ (Washington State Department of Health, 2013 : 27) 

พืชผักผลไม้จะมีจุลินทรีย์จากดิน น้ า และปุ๋ยอินทรีย์ ปนเปื้อนมาจากแหล่งเพาะปลูก  

อาหารที่ได้จากเนื้อสัตว์จะปนเปื้อนจุลินทรีย์จากระบบทางเดินอาหารของสัตว์นั้นขณะช าแหละ สัตว์
น้ าซึ่งเลี้ยงหรือจับมาจากแหล่งน้ าที่สกปรกจะสะสมจุลินทรีย์ไว้ในระบบทางเดินอาหาร ต่อมาเมื่อเข้า
สู่กระบวนการผลิตโดยกรรมวิธีต่างๆ ในการเก็บถนอมอาหารชนิดและปริมาณจุลินทรีย์จะถูกควบคุม
และก าจัดลงเพ่ือรักษาความสะอาด และยืดอายุการเก็บรักษา 

จากผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารพบว่า ปัญหาจุลินทรีย์ที่ส าคัญ ได้แก่ การ
ปนเปื้อนเชื้อเอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) หรือ อี. โคไล (E. coli), บาซิลลัส ซีเรียส 
(Bacillus Cereus), ซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) และสตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส 

(Staphylococcus aureus) ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท นม น้ าบริโภค น้ าแข็ง
หลอดหรือซอง และอาหารกึ่งส าเร็จรูป ซึ่งอาจเกิดจากกระบวนการผลิต การขนส่ง และการเก็บรักษา
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2558 : 51)  

การที่จุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหารก่อให้เกิดผลกระทบคือ ผู้บริโภคอาหารเจ็บ 
ป่วย อาการป่วยโดยทั่วไป ได้แก่ ปวดท้อง ท้องเดิน เชื้อบางชนิดท าให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวด
ท้องหรือมีไข้ร่วมด้วย ระยะเวลาที่เกิดอาการป่วยหลังได้รับเชื้อจะต่างกันไป ตั้งแต่ 1 - 48 ชั่วโมง เชื้อ
บางชนิดท าให้ผู้บริโภคเสียชีวิตได้ เช่น คลอสตริเดียม โบทูลินัม (Clostridium botulinum) และ
ลิสเตอเรีย โมโนไซโตจีเนส (Listeria monocytogenes) 

        ตัวอย่างเชื้อโรคส าคัญที่ปนเปื้อนในอาหารและชนิดอาหารที่มักพบว่าก่อให้เกิดการ
เจ็บป่วยแสดงดังตารางที่ 6.1 เชื้อโรคบางชนิดก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น ซัลโมเนลลา (Salmonella) 
เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคไข้ไทฟอยด์ และท้องร่วงอย่างรุนแรง ส่วนชิเกลลา (Shigella) ก่อให้เกิดโรค
บิด ซึ่งแบคทีเรียทั้งสองชนิดนี้จัดว่ามีความส าคัญมากเนื่องจากเป็นแบคทีเรียก่อโรคที่รุนแรงซึ่งจะ
ปนเปื้อนมากับอาหารและน้ า ในประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงานว่าเชื้อซัลโมเนลลาเป็นสาเหตุส าคัญ
อันดับหนึ่งของการติดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ ในชีวิตประจ าวันมนุษย์อาจได้รับเชื้อโรค
จากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มแบบไม่รู้ตัว ดังเช่น มีการศึกษาวิจัยตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่มและ
เครื่องดื่มในมหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า จากการตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าดื่มและเครื่องดื่ม
ทั้งหมด 81 ตัวอย่าง พบว่าน้ าดื่มและเครื่องดื่มมีจ านวนแบคทีเรียทั้งหมดเกินมาตรฐานร้อยละ 41.86 
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และ 71.05 ตามล าดับ มีจ านวนโคลิฟอร์มเกินมาตรฐานร้อยละ 16.28 และ 68.42 ตามล าดับ และ
ตรวจพบ E. coli  ร้อยละ 4.65 และ 2.63 ตามล าดับ แต่ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลาและ
ชิเกลลา (วิมล จันทร์แจ่ม, และควรศิริ ศีลภิญโญ, 2556 : 63 – 64) ซึ่งผลจากการดื่มน้ าที่มีแบคทีเรีย
เจือปน เช่น E. coli  จะท าให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้ 

 

ตารางท่ี 6.1 เชื้อโรคส าคัญที่ปนเปื้อนในอาหารและชนิดอาหารที่พบ 

 

เชื อโรค ชนิดอาหารทีพ่บ 

 ซัลโมเนลลา (Salmonella) เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่ น้ านมและผลิตภัณฑ์จากนม  
ปลา กุ้ง ขากบ ยีสต์ น้ าสลัด แป้งเค้กผสม ขนมหวาน
ที่มีหน้าหรือไส้ครีม เจลาตินแห้ง หอยแมลงภู่ และน้ า  

 สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส 

 (Staphylococcus aureus) 

เนื้อวัว ไก่ ปลา อาหารทะเลปรุงสุก ขนมจีน นมและ
ผลิตภัณฑ์นม ขนมและอาหารที่ใช้มือหยิบจับ กุ้งแห้ง 
เนื้อหอยแมลงภู่สด  

 คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ 
 (Clostridium perfringens) 

เนื้อวัว ไก่ หมู ปลา อาหารที่ปรุงสุกพร้อม
รับประทาน เครื่องเทศ
อาหารแห้ง เช่น  กะปิ น้ าพริกต่างๆ 

 บาซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus) อาหารแห้ง น้ าตาล เครื่องเทศ  
อาหารประเภทธัญพืช ผลิตภัณฑ์แป้ง
เนื้อสัตว์ ซุป ขนมหวาน ซอส ข้าวสุก และขนมจีน 

อาหารกึ่งส าเร็จรูป เช่น ข้าวกึ่งส าเร็จรูป 

 เอนเทอโรพาโทเจนิก เอสเชอริเชียโคไล 
(Enteropathogenic Escherichia Coli) 

เนยแข็ง หมู ไก่ และอาหารที่ใช้มือหยิบจับ 

ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น กุ้งจ่อม กุ้งแห้ง  
กระชายด าผงส าเร็จรูป 

 คลอสตริเดียม โบทูลินัม 

 (Clostridium botulinum) 

อาหารกระป๋องบางชนิด 

 วิบริโอ พาราฮีโมไลคัส 

 (Vibrio parahaemolyticus) 

อาหารทะเลดิบ 

 วิบริโอ คอเลอรี (Vibrio cholerae) อาหารทั่วไป อาหารทะเล 

 ชิเกลลา (Shigella) นมและน้ า 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1327/dried-food-อาหารแห้ง
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1679/sugar-น้ำตาล
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3250/กุ้งจ่อม
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3246/กุ้งแห้ง-dried-shrimp
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3253/กระชายดำผงสำเร็จรูป
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  จากที่ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ประชากรจึงนิยมบริโภคน้ าแข็งกันมาก น้ าแข็งที่
จ าหน่ายเพื่อบริโภคมี 2 แบบคือ น้ าแข็งแบบซองซึ่งต้องน ามาทุบก่อนบริโภค และน้ าแข็งหลอด แต่ก็
พบว่าในบางครั้งน้ าแข็งที่น ามาบริโภคมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่ ท าให้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วส่งผลท า
ให้ผู้บริโภคเกิดโรคเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร มีการส ารวจความปลอดภัยด้านจุลินทรีย์ของน้ าแข็ง
บริโภคที่จ าหน่ายในโรงอาหารและตลาดนัด มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (ปิยะนุช 
จงสมัคร, จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์, และสุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล, 2557 : 14) โดยการตรวจสอบการปนเปื้อน
จุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ าแข็งที่สุ่มจากร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มพบว่า ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มร้อยละ 90 ได้
แช่สิ่งของอ่ืนไว้ในถังเก็บน้ าแข็งส าหรับบริโภค และทุกร้านในตลาดนัดวางถังน้ าแข็งบนพ้ืนดิน ซึ่งขัด
ต่อข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลของน้ าแข็งบริโภค ผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มทุกรายไม่มีการสวมถุงมือยางเมื่อมี
การสัมผัสน้ าแข็ง ผลตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ พบว่าตัวอย่างน้ าแข็งทั้งหมดไม่
ผ่านเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยา โดยทุกตัวอย่างพบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียสูงกว่า
มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และตัวอย่างน้ าแข็งร้อยละ 54 พบการปนเปื้อนของ 
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) แต่ทุกตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนของ        
เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli), ซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) และคลอสตริเดียม  
เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) โดยสาเหตุการปนเปื้อนสามารถเกิดขึ้นได้จาก
กระบวนการผลิต การขนส่ง การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง และปนเปื้อนจากผู้จ าหน่ายเครื่องดื่ม ดังนั้น
วิธีการที่จะช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้คือ ขณะท าการขนส่งน้ าแข็งควรมีภาชนะรองรับ ไม่
วางกับพื้นโดยตรง ก่อนจะซื้อน้ าแข็งควรจะต้องเลือกซื้ออย่างระมัดระวัง หากจะซื้อน้ าแข็งหลอดที่ตัก
แบ่งจ าหน่ายตามร้านค้าทั่วไป เพ่ือความปลอดภัยในการบริโภคน้ าแข็งผู้บริโภคควรสังเกตน้ าแข็ง 
สถานที่เก็บรักษา ภาชนะท่ีบรรจุต้องสะอาดไม่มีการปนเปื้อน ถังเก็บน้ าแข็งเป็นถังเก็บเพ่ือการบริโภค 
ไม่แช่น้ าแข็งบริโภคร่วมกับน้ าแข็งที่แช่อาหาร หากเป็นน้ าแข็งซองควรซื้อมาบริโภคทั้งก้อน โดยน ามา
ล้างน้ าให้สะอาดก่อนทุบหรือบด และเมื่อทุบหรือบดแล้วก็ควรใส่ไว้ในภาชนะบรรจุที่สะอาดด้วย  

นอกจากนี้ยังมีแนวทางป้องกันการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตน้ าแข็งซองและ
น้ าแข็งหลอดที่มีการจ าหน่ายเพ่ือบริโภคส าหรับผู้ประกอบการ โดยสรุปคือ นอกจากผู้ประกอบการ
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตหรือ จี .เอ็ม.พี (Good manufacturing 

practice :  GMP) แล้ว จุดส าคัญต้องมีมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนทั้งทางเคมีและจุลินทรีย์
ตลอดกระบวนการผลิต โดยเฉพาะน้ าที่ท าการผลิตจะต้องควบคุมการปรับปรุงคุณภาพของน้ า
เช่นเดียวกับกระบวนการผลิตน้ าบริโภค ซึ่งขั้นตอนการผลิตประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) 

การปรับปรุงคุณภาพน้ า มาตรการป้องกันคือคลอรีนคงเหลือในน้ าต้องมีค่าประมาณ 0.5 พีพีเอ็ม
หลังจากเติมคลอรีนแล้วเป็นเวลา 20 นาที และมีการเก็บรักษาน้ าที่ผ่านการปรับปรุงการฆ่าเชื้อแล้ว
อย่างเหมาะสม (2) ขั้นตอนการผลิตน้ าแข็ง มาตรการป้องกันคือ การผลิตน้ าแข็งซองต้องมีการรักษา
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ซองไม่ให้มีรอยรั่ว ปรับสภาพน้ าในบ่อละลายให้มีคลอรีนคงเหลือ 2 พีพีเอ็ม และก าหนดบริเวณพ้ืนที่
ลานขนส่งน้ าแข็งให้เป็นพ้ืนที่หวงห้าม ส าหรับการผลิตน้ าแข็งหลอดต้องไม่น าน้ าควบแน่นจากเครื่อง
ผลิตน้ าแข็งหลอดอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตอีก และ (3) ขั้นตอนการบรรจุ มีการท าความสะอาด
กระสอบอย่างเหมาะสม โดยการล้างด้วยน้ าเปล่าและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน (วิสิฐ จะวะสิต, คัคนางค์    
ศิริลักษณมานนท,์ และพรรณกร พิทักษ์สันตโยธิน, 2552 : 10) 

อาหารอีกประเภทหนึ่งที่นิยมรับประทานในประเทศไทยคือไข่ เนื่องจากราคาถูกแต่
มีคุณค่าทางอาหารสูงและประกอบอาหารได้หลายอย่าง ดังนั้นความสะอาดจึงเป็นสิ่งส าคัญมาก
เนื่องจากมีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค มีการส ารวจแบคทีเรียก่อโรคซึ่งปนเปื้อนในไข่ที่วาง
จ าหน่าย ในเขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ณัฐา จริยภมรกุร, วิชัย สุทธิธรรม, และดรุณี   
ศรีชนะ, 2558 : 104) โดยส ารวจการปนเปื้อนของโคลิฟอร์ม (Coliform) อีโคไล (Escherichia coli) 

และซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) ในไข่ไก่ ไข่เป็ด และไข่นกกระทา พบว่าตัวอย่างเนื้อไข่ทั้ง 3 

ชนิด ไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มและอีโคไล ส่วนบริเวณเปลือกไข่ทั้ง 3 ชนิด พบการปนเปื้อน
แบคทีเรีย โดยพบเปลือกไข่เป็ดมีปริมาณโคลิฟอร์มและอีโคไลมากที่สุด ส าหรับผลการทดสอบการ
ปนเปื้อนซัลโมเนลลาพบว่า เปลือกไข่ไก่มีการปนเปื้อนร้อยละ 9 และเนื้อไข่พบการปนเปื้อนร้อยละ 7 

ของตัวอย่างไข่ไก่ท้ังหมด ส่วนในไข่เป็ดพบการปนเปื้อนที่เปลือกไข่ร้อยละ 12 และพบการปนเปื้อนที่
เนื้อไข่ร้อยละ 8 ของตัวอย่างไข่เป็ดทั้งหมด ส่วนเปลือกไข่และเนื้อไข่นกกระทามีอัตราการ
ปนเปื้อนซัลโมเนลลามากที่สุดคือร้อยละ 15 ของตัวอย่างไข่นกกระทาทั้งหมด การปนเปื้อนแบคทีเรีย
อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ตั้งแต่การติดเชื้อของสัตว์ปีกร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น ฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ การขนส่ง การเก็บรักษา การวางจ าหน่าย ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร ผู้บริโภคควร
ระมัดระวังและลดความเสี่ยงการติดเชื้อซัลโมเนลลาจากไข่ด้วยการน าไข่ไปผ่านความร้อนที่ 60 องศา
เซลเซียส นาน 10 - 15 นาที หรือ 62 องศาเซลเซียส นาน 4 นาที ก่อนบริโภคก็จะสามารถป้องกัน
เชื้อได้ 

มีการศึกษาวิจัยการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภค ในจังหวัดขอนแก่น
และอุดรธานี (ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, กาญจนา นาถะพินธุ, จรัสศรี นามแก้ว, และภัควลัญชณ์ 
จันทรา, 2556 : 154) โดยศึกษาการปนเปื้อนแบคทีเรียโคลิฟอร์ม และสตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส 
(Staphylococcus aureus) ในอาหารพร้อมบริโภคที่จ าหน่ายในร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่าย
อาหารในอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และศึกษาการปนเปื้อนฟีคัลโคลิฟอร์ม (Faecal 

coliform), สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) และซัลโมเนลลา (Salmonella 

spp.) ในตัวอย่างอาหารจากตลาดสดและห้างสรรพสินค้าในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2552 -  มีนาคม พ.ศ. 2554 พบว่า (1) อาหารพร้อมบริโภคที่จ าหน่ายในร้านและแผงลอย มี
แบคทีเรียโคลิฟอร์มไม่ได้มาตรฐานในกลุ่มอาหารปรุงสุกทั่วไป กลุ่มผักสดและผลไม้ และกลุ่มอาหาร
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ดิบ ร้อยละ 38.5, 32.6 และ 27.6 ตามล าดับ เชื้อสตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus 

aureus) เกินมาตรฐานในกลุ่มอาหารดิบ กลุ่มอาหารปรุงสุกทั่วไป และกลุ่มผักและผลไม้ ร้อยละ 

50.0, 40.9 และ 27.7 ตามล าดับ (2) อาหารพร้อมบริโภคที่จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าและตลาดสด 

พบการปนเปื้อนฟีคัลโคลิฟอร์ม (Faecal coliform) เกินมาตรฐานในอาหารประเภทย าและสลัด  
ร้อยละ 96.7 เท่ากัน รองลงมาคือ น้ าพริก ขนมหวาน และผัดผัก ตามล าดับ เชื้อสตาฟิโลค็อกคัส   
ออเรียส (Staphylococcus aureus) เกินมาตรฐานในอาหารประเภทย า ร้อยละ 76.7 รองลงมาคือ 

น้ าพริก สลัด และขนมหวาน ตามล าดับ และเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) ในอาหารประเภท
ผัดผักเกินมาตรฐาน ร้อยละ 83.3 รองลงมาคือ ย า สลัด น้ าพริก และขนมหวาน ตามล าดับ ดังนั้น
ผู้บริโภคควรระมัดระวังในการเลือกอาหารที่จะน ามาบริโภค เพราะจุลินทรีย์ในอาหารก่อให้เกิดโรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคได้  
          6.7.2 สารชีวพิษ (Biotoxin)  

        สารชีวพิษ หมายถึง สารพิษที่เกิดในสิ่งมีชีวิต สารชีวพิษที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม 

ได้แก่  

1) ซิกัวเทอรา (Ciguatera) เป็นสารพิษที่เกิดจากสาหร่ายเซลล์เดียวกลุ่มไดโน-    
แฟลกเจลเลต ชื่อแกมไบเออร์ดิสคัส ท็อกซิคสั (Gambierdiscus toxicus) ซึ่งสร้างสารพิษซิกัวเทอรา  
สาหร่ายเซลล์เดียวกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลตเป็นอาหารของสัตว์น้ าขนาดเล็กบางประเภท ปลาใหญ่จะ
กินสัตว์น้ าเล็กๆ เหล่านี้เป็นอาหารอีกต่อหนึ่ง สารพิษในปลาใหญ่จะเข้มข้นมากกว่าในสัตว์น้ าขนาด
เล็กและมักสะสมในตับ สมอง หรือนัยน์ตามากกว่าในเนื้อ สารพิษในกลุ่มซิกัวเทอราเป็นสารพิษซึ่งทน
ความร้อน ละลายได้ดีในไขมัน มักพบในปลาที่อาศัยอยู่บริเวณแนวปะการังในเขตร้อน เช่น แถบทะเล
แคริบเบียน และทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่นมหาสมุทรแปซิฟิก เช่น ปลาเก๋า ปลาน้ าดอกไม้ ปลาสาก 

ปลาขี้ตังเป็ด ปลากะรัง ปลากะพงแดง ปลานกแก้ว ปลาไหลทะเล ปลาหมอทะเล ปลาสาลี เป็นต้น 

ซิกัวเทอราเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหารและระบบประสาท ออกฤทธิ์ขัดขวางการ
ท างานของ Cholinesterase ของเม็ดเลือดแดง และเพ่ิมอัตราการซึมของโซเดียมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ใน
เนื้อเยื่อต่างๆ ผู้ป่วยจะเกิดอาการเป็นพิษภายหลังจากรับประทานปลาทะเล เนื่องจากเป็นสารพิษซึ่ง
ทนความร้อนได้ด ีการท าให้สุกจึงไม่สามารถท าลายพิษได้ ผู้ที่รับประทานปลาที่มีพิษเข้าไปจะมีอาการ
เกิดขึ้นภายใน 30 ชั่วโมงหลังจากบริโภคปลาที่มีพิษ อาการจะแสดงออกเร็วหรือช้า มากหรือน้อย
ขึ้นกับปริมาณสารพิษที่ได้รับและความต้านทานของผู้ป่วยเอง อาการที่ปรากฏอาจมีทั้งอาการทาง
ระบบประสาทและอาการทางระบบทางเดินอาหารหรืออย่างใดอย่างหนึ่งและอาการยังคงอยู่เป็นเวลา 

2 - 4 สัปดาห์ อาการระยะแรก ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง และปวดท้อง จากนั้นจะปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ เจ็บปวดตามตัว ชาตามมือ เท้า บริเวณริมฝีปาก รอบปาก ลิ้น และคอ การ
มองเห็นผิดปกติ หน้ามืด วิงเวียน อาการส าคัญที่พบคือ การรับความรู้สึกต่ออุณหภูมิผิดปกติ 

http://guru.sanook.com/253/enc_preview.php?id=753
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นอกจากนี้ยังมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ จนกระทั่งถึงชัก ผู้ป่วยอาจจะถึงแก่ความตายจากกล้ามเนื้อ
หัวใจเป็นอัมพาตได้ 

2) พิษอัมพาตจากหอย (Paralytic shellfish poisoning : PSP) เรียกย่อๆ ว่า
สารพีเอสพี เป็นสารพิษที่เกิดในแพลงก์ตอนโกนีโอแลกซ์ คาทาเนลลา (Gonyaulax catanella) 

และโกนีโอแลกซ์ ทามาเรนซิส (Gonyaulax tamarensis) ซึ่งเป็นอาหารของหอย หอยจะดูดซึม
สารพิษนี้จากแพลงก์ตอนสะสมไว้ในตัว เมื่อเรารับประทานหอยที่มีสารพิษ สารพิษจะออกฤทธิ์กับ
ระบบประสาทหลังบริโภคประมาณ 30 นาที จะมีอาการชาที่ปาก หน้า กล้ามเนื้อเกิดอัมพาต หาก
ได้รับปริมาณมากจะเสียชีวิตภายใน 12 ชั่วโมง เนื่องจากระบบหายใจขัดข้อง การรักษามักใช้วิธีให้
ผู้ป่วยอาเจียนหรือล้างกระเพาะด้วยผงถ่านเพ่ือดูดซับสารพิษออกให้มากที่สุด  รวมทั้งใช้เครื่องช่วย
หายใจโดยเร็ว การป้องกันอันตรายแก่ผู้บริโภคนั้นในหลายประเทศใช้วิธีติดตามตรวจสอบปริมาณ
สารพิษนี้ในแหล่งเลี้ยงหอยบริเวณน่านน้ าต่างๆ หากพบปริมาณสูงกว่า 80 ไมโครกรัม ในหอย 100 

กรัม จะห้ามจับหอยบริเวณนั้นมารับประทานหรือจ าหน่าย น้ าทะเลในบริเวณที่มีแพลงก์ตอนซึ่งมีสาร
พีเอสพีชุกชุมจะเป็นสีแดง ชาวบ้านเรียกปรากฎการณ์นี้ว่า “ขี้ปลาวาฬ” หากเกิดปรากฎการณ์นี้ขึ้นที่
ใดก็ไม่ควรจับสัตว์น้ าทุกชนิดในบริเวณนั้นมาบริโภค 

6.7.3 สารพิษจากเชื อรา (Mycotoxin)  

                  สารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนอาหารเท่าที่ค้นพบแล้วมีประมาณ 100 สาร สามารถ
สร้างโดยเชื้อประมาณ 200 ชนิด การปนเปื้อนของสารพิษจากรามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจการผลิต
อาหาร องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : 

FAO) ประมาณว่าทั่วโลกสูญเสียอาหารเนื่องจากมีการปนเปื้อนของพิษจากราถึง 100 ล้านตันต่อปี 
และที่ส าคัญกว่านั้นก็คือมีผลต่อสุขภาพมนุษย์ เชื้อราส่วนใหญ่ต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโต
พบอยู่ทั่วไปโดยอาศัยอินทรียวัตถุในที่ที่มีความชื้นและอุณหภูมิเหมาะสม การสะสมของสารพิษจาก
เชื้อราสามารถเกิดขึ้นได้ในแปลงปลูก ระหว่างเก็บเกี่ยว หลังการเก็บเกี่ยว และโดยเฉพาะระหว่างการ
เก็บรักษา เชื้อราที่สร้างสารพิษท่ีพบส่วนใหญ่ ได้แก่ แอสเพอร์จิลลัส (Aspergillus sp)., เพนนิซีเลียม
(Penicillium sp.), อัลเทอร์นาเรีย (Alternaria sp.) ซึ่งพบเป็นส่วนใหญ่ว่ามีการสร้างสารพิษใน
ผลไม้ สารพิษที่พบในเนื้อเยื่อผักและผลไม้ ได้แก่ พาทูลิน (Patulin), อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin),  
โอคราทอกซิน เอ (Ochratoxin A) และ อัลเทอร์นาเรียทอกซิน (Alternaria toxin) ซึ่งบางชนิดเป็น
สารก่อมะเร็ง ผู้บริโภคอาจจะก าจัดผลิตผลที่พบเชื้อราหรือเน่าเสียที่สามารถสังเกตเห็นได้ แต่ส าหรับ
การแปรรูปผลไม้อาจยังมีบางส่วนที่ปะปนไปซึ่งเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดการสร้างสารพิษขึ้นได้ ค่าความ
เป็นกรดด่างจะมีผลต่อการสร้างสารพิษ pH ต่ ากว่า 3 ท าให้สารพิษคงตัวได้ดี โดยปกติเชื้อราจะเจริญ
ได้ดีที่อุณหภูมิ 22 - 28 องศาเซลเซียส สารพิษจากเชื้อราซึ่งมีความเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์เมื่อ
บริโภคเข้าไป อาการพิษเกิดขึ้นเนื่องจากสารพิษจากเชื้อราเข้าไปท าลาย DNA RNA และโปรตีน ท า



277 

 

ให้เกิดพิษต่ออวัยวะต่างๆ แบ่งเป็นพิษต่อตับ ได้แก่ อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) พิษต่อไต ได้แก่     
โอคราทอกซิน (Ochratoxin) พิษต่อระบบประสาท ได้แก่ พาทูลิน (Patulin) พิษต่อระบบทางเดิน
อาหาร ได้แก่ ไตรโคทีซีน (Trichothecene) พิษต่อระบบฮอร์โมน ได้แก่ ซีราลีโนน (Zearalenone) 
เป็นต้น นอกจากจะพบเชื้อราในถั่วต่างๆ แล้วยังพบในผลมะเดื่อ ฝรั่งแห้ง อินทผลัม ส้ม แอปเปิ้ล 
สาลี่ สตรอเบอรี่ และยังพบปนเปื้อนในองุ่นสด ลูกเกด ไวน์องุ่น และผลิตภัณฑ์จากองุ่น  

สารพิษจากเชื้อราที่เป็นปัญหาหลักของการปนเปื้อนอาหารคือ อะฟลาทอกซิน บี 1 

(Aflatoxins B1) เชื้อราหลักที่สร้างสารพิษ คือ แอสเพอร์จิลลัส ฟลาวัส (Aspergillus flavus)    

อะฟลาทอกซิน บี 1 มีความส าคัญมากท่ีสุดส าหรับประเทศท่ีมีอากาศร้อนและชื้น รวมทั้งประเทศไทย 

ตรวจพบบ่อยในอาหารประเภทพืชน้ ามันโดยเฉพาะถั่วลิสง ข้าวโพด งา เครื่องเทศ และอาหารแห้ง
อ่ืนๆ ดังภาพที่ 6.5 สารนี้มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ถึง 260 องศาเซลเซียส และถูกท าลายด้วย
สารละลายที่เป็นด่าง การปนเปื้อนอาหารอาจเกิดก่อนเก็บเกี่ยวพืชหรือหลังน าพืชมาปรุงสุ กแล้วก็
ได้ อะฟลาทอกซิน บี 1 เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งในตับสัตว์ทดลองหลายชนิดจึงอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อมนุษย์ได้  จึงต้องมีมาตรการป้องกันโดยการก าหนดค่ามาตรฐานที่ยอมให้มีสารนี้ปนเปื้อน
อาหารบางประเภท เช่น ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (2529) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ก าหนดให้มีอะฟลาทอกซินทุกชนิดในอาหารทั่วไปได้ไม่เกิน 20 

ส่วนในพันล้านส่วน (20 ไมโครกรัมในอาหาร 1 กิโลกรัม) ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาวิธีการอบเมล็ด
พืชอย่างถูกวิธีค้นคว้าหาพันธุ์พืชที่ต้านทานการท าลายของเชื้อราได้ดี  ตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้บริโภค
ในการเลือกซ้ืออาหาร เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.5 ประเภทของอาหารที่มักตรวจพบอะฟลาทอกซิน บี 1 

ที่มา : สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มที่ 14, ม.ป.ป. : 236 

 

    ตัวอย่างสถานการณ์ผลกระทบจากอะฟลาทอกซินที่มีความเป็นพิษต่อมนุษย์และ
การปนเปื้อนในพืช ดังเช่น ในปี พ.ศ. 2517 ได้เกิดการระบาดของโรคตับอักเสบที่เกิดจากพิษของ 
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อะฟลาทอกซินขึ้นในตอนเหนือของประเทศอินเดีย มีผลท าให้ชาวบ้านล้มป่วยและเสียชีวิต ชาวบ้านที่
ล้มป่วยแสดงอาการไข้ขึ้นสูง ตัวเหลือง (ดีซ่าน) และท้องมาน ผลการชันสูตรศพผู้ที่เสียชีวิตรวมทั้ง
สุนัขที่ตาย พบว่าเนื้อเยื่อตับถูกท าลาย เส้นเลือดในตับอุดตัน และท่อน้ าดีบวม ผลการวิเคราะห์
ข้าวโพดที่ชาวบ้านใช้เป็นอาหารหลักในช่วงเวลาที่เกิดโรค  พบการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน 

ระหว่าง 2,500 - 15,600 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (ppb) แสดงว่าชาวบ้านที่ล้มป่วยได้บริโภคอาหารที่
ปนเปือ้นอะฟลาทอกซินในปริมาณสูงถึง 2 - 6 มิลลิกรัมต่อวัน ติดต่อกันหลายวัน ได้เกิดเหตุการณ์ใน
ลักษณะเดียวกันนี้ที่อ าเภอมาชาโคส์ ประเทศเคนยา ท าให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการบริโภค
ข้าวโพดที่มีอะฟลาทอกซิน B1 ปนเปื้อนในระดับ 3,200 – 12,000 พีพีบี กรณีที่กล่าวมานี้เป็นพิษใน
ลักษณะเฉียบพลันของอะฟลาทอกซินที่มีต่อมนุษย์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับอาการที่พบในสัตว์ 
ส าหรับพิษชนิดเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดมะเร็งในตับกับการ
บริโภคอาหารที่ปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในมนุษย์พบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในผู้ที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ หรือป่วยจากโรคดังกล่าว (โสภณ วงศ์แก้ว, และสนั่น จอกลอย, 

2554 : 3) 

   มีการศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินเอ็ม 1 ในถังน้ านมดิบและนมส าเร็จรูป
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อะฟลาทอกซินเอ็ม 1 (AFM1) ก่อให้เกิดพิษต่อตับ 
และยังก่อให้เกิดมะเร็งได้ในมนุษย์ สารชนิดนี้เมื่อปนเปื้อนในน้ านมจะเป็นอันตรายมาก จาก
การศึกษาของชรินญา พิมพ์สอน, วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล, วิจิตรา ทัศนียกุล, และไชยพัศร์ ธ ารงยศ
วิทยากุล (2555 : 84) พบว่า มีการพบอะฟลาทอกซินเอ็ม 1 ปนเปื้อนในตัวอย่างน้ านมร้อยละ 96.26 

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.285 + 0.262 ng/ml ในน้ านมดิบพบการปนเปื้อนคิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ยเป็น 
0.331 + 0.264 ng/ml และน้ านมส าเร็จรูปที่ผ่านกระบวนการผลิต พบการปนเปื้อนร้อยละ 82.60 มี
ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 0.099 + 0.154 ng/ml จากผลการศึกษาพบว่าในน้ านมมีเพียงร้อยละ 23.48 

เท่านั้นที่พบอะฟลาทอกซินเอ็ม 1 เกินมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (0.5 ไมโครกรัมต่อลิตร) 
ซึ่งถึงแม้ปริมาณที่พบจะน้อย แต่หากบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งด าเนินการควบคุมคุณภาพของน้ านม ให้ความรู้
แก่เกษตรกร ปรับปรุงคุณภาพของน้ านม เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

  การควบคุมสารพิษจากเชื้อราสามารถท าได้โดยการป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น โดยต้อง
ป้องกันและควบคุมการเข้าท าลายของเชื้อราโดยใช้สารเคมีหรือใช้วิธีทางกายภาพ  และชีววิธี รวมทั้ง
การใช้สารสกัดจากธรรมชาติ สารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราโดยมากจะใช้พวกสารเคมีสังเคราะห์ ซึ่งหาก
ใช้ไปนานจะเกิดการต้านทานหรือดื้อต่อสารเคมีของเชื้อรา ท าให้มีการใช้สารเคมีมากขึ้น ซึ่งต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัยหากเกิดการตกค้างของสารเคมี ตัวอย่างการใช้สารเคมีประเภทดูดซึม เช่น 
กลุ่มเบนซิมิดาโซล (Benzimidazole) เช่น ไทอะเบนดาโซล (Thiabendazole : TBZ) และกลุ่ม     
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อิมิดาโซล (Imidazole) เช่น อิมาซาลิล (Imazalil) ในโรงคัดบรรจุ เพ่ือควบคุมเชื้อราเพนนิซิเลี่ยม 
เอ็กแพนซั่ม (Penicillium expansum) หรือ P. expansum ซึ่งป้องกันการเกิดพาทูลิน (Patulin) 

ได้ การใช้วิธีทางกายภาพ ได้แก่ การใช้ความร้อน น้ าร้อน ไอน้ าร้อน การปัดด้วยแปรงเพ่ือท าความ
สะอาด ซึ่งพบว่าเมื่อใช้น้ าร้อนอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที ร่วมกับการการปัด
ด้วยแปรงเพ่ือท าความสะอาด สามารถควบคุมการเกิดโรคของเชื้อรา P. expansum ที่ติดมากับผล
แอปเปิ้ล เมื่อเก็บรักษาต่อที่อุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 เดือน นอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีการ
ควบคุมสภาพบรรยากาศ หรือใช้สภาพบรรยากาศดัดแปลง หรือสารเคมีที่ได้รับการยอมรับจาก
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติว่าปลอดภัยซึ่งเรียกว่า Generally recognized as 

safe (GRAS) ซึ่งหมายถึง สารเคมีที่ผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาว่าสามารถใช้เติมลงไป
ในอาหารได้อย่างปลอดภัย เช่น Bicarbonate salt ethanol เป็นต้น (เนตรนภิส เขียวข า, 2554 :   

5 – 7) การควบคุมการเจริญของเชื้อราหรือก าจัดอาหารที่มีเชื้อราเป็นวิธีที่ดีในการป้องกันการ
ปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในผลไม้ ในถั่งลิสง ข้าวโพด หรืออาหารแห้งต่างๆ เพ่ือความปลอดภัย
แก่ผู้บริโภคเม่ือบริโภคอาหารเหล่านี้เข้าไปในร่างกาย และควรมีการสังเกตอาหารที่เสี่ยงต่อการมีเชื้อ
ราปนเปื้อนก่อนบริโภคทุกครั้ง 
 6.7.4 สารก าจัดศัตรูพืช (Pesticides) 

        สารก าจัดศัตรูพืช หมายถึง สารที่ใช้เพ่ือป้องกันโรคพืชและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ซึ่งมีทั้งสาร
ก าจัดแมลง ก าจัดเชื้อรา ก าจัดหญ้า หนู กระรอก และสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช เป็นต้น พบว่า
ประเทศในแถบร้อนและชื้น เช่น แอฟริกา อเมริกาใต้ และเอเชีย มีผลิตผลทางการเกษตรเสียหาย
เนื่องจากถูกแมลงท าลายสูงถึงร้อยละ 40 แมลงศัตรูพืชที่ส าคัญคือตั๊กแตน การใช้สารก าจัดศัตรูพืชใน
การเกษตรเป็นผลท าให้เกิดสารตกค้างในอาหารและปะปนในสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ส่วนใหญ่สารก าจัด
ศัตรู พืชที่ มี สู ต ร โครงสร้ า งทาง เคมีประเภทสารประกอบฟอสเฟต  (Organophosphate 

compound) เช่น ไดอะไซนอน (Diazinon) พาราไทออน (Parathion) และสารกลุ่มคาร์บาเมต 

(Carbamate compound) เช่น คาร์บาริล (Carbaryl) เบโนมิล (Benomyl) หรือสารประเภท   
ไพรีทรอยด์ (Pyrethroid compound) เช่น ไพรีทริน (Pyrethrin) ไบโอเรสเมธริน (Bioresmethrin) 
สารเหล่านี้จะสลายตัวเร็วประมาณ 3 - 7 วัน แต่พวกที่อยู่ในกลุ่มสารประกอบคลอรีน 
(Organochlorine compound)  เช่น ดีดีที (DDT) ดีลดริน (Dieldrin) คลอเดน (Chlordane) เป็น
สารที่สลายตัวช้าสามารถตกค้างในดินได้นานนับสิบปี และเมื่อมนุษย์และสัตว์ได้รับสารกลุ่มนี้จะ
สะสมไว้ในไขมันส่วนต่างๆ ของร่างกาย และขับถ่ายออกในน้ านมด้วย ในหลายประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยจึงยกเลิกการใช้สารกลุ่มหลังนี้ในทางการเกษตร แต่ยังคงตรวจพบการตกค้างในอาหารที่
มีไขมันและน้ านมมารดาอยู่บ้าง 

http://guru.sanook.com/253/enc_preview.php?id=755
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 สารก าจัดศัตรูพืชทุกชนิดมีพิษต่อระบบประสาท อาการจะรุนแรงมากหากได้รับสาร
โดยตรง เช่น เกษตรกรที่ฉีดพ่นสารนี้หรือผู้ที่ท างานเก่ียวข้องกับการผลิต แต่ในกรณีที่ปนเปื้อนอาหาร
จะมีผลในด้านพิษสะสม ซึ่งอาจมีอาการไม่ต่างจากพิษสะสมของสารมีพิษอ่ืนๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน  
เวียนศีรษะ และท าให้ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่าย การใช้สารก าจัดศัตรูพืชในการเกษตรจึงจ าเป็นต้อง
เลือกใช้สารให้เหมาะสมกับโรคของพืชตามค าแนะน าของนักวิชาการเกษตร  อีกทั้งต้องระมัดระวัง
ขนาดและความถี่ในการใช้ ตลอดจนระยะเวลาเก็บเกี่ยวหลังใช้สารเคมี และต้องปฏิบัติตามฉลากเพ่ือ
ลดอันตรายจากกากของสารพิษท่ีตกค้างในอาหาร 

  อาหารประเภทผัก ผลไม้ และข้าว ที่พบจ าหน่ายตามตลาดทั่วไปมักตรวจพบสาร 
ประกอบฟอสเฟตแต่ปริมาณที่พบมักไม่เกินค่าปลอดภัย เพราะสลายตัวเร็วและอาจละลายน้ าไปบ้าง 

ส่วนสารประกอบคลอรีนที่ยังคงพบคือ ดีดีที เพราะสลายตัวช้าและพืชอาจดูดซึมจากดินมาได้ แต่มัก
พบในปริมาณต่ ามากเพราะพืชผักมีไขมันไม่มาก อาหารประเภทไขมันสัตว์ ไข่ และน้ านมดิบ จะไม่พบ
กลุ่มสารประกอบฟอสเฟตและคาร์บาเมต พบเฉพาะสารประกอบคลอรีน แต่น้ ามันพืชและไขมันจาก
สัตว์ที่ผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม หรือน้ านมที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแล้ว  มักตรวจไม่พบการ
ตกค้างเนื่องจากถูกท าลายหมดไปด้วยความร้อน 

       สารก าจัดศัตรูพืชเป็นสารที่มีอันตรายและส่งผลกระทบต่อร่างกายหากได้รับสู่ร่างกาย 
ซึ่งเราสามารถได้รับจากพืช ผัก ผลไม้ ที่มีการปนเปื้อนสารก าจัดศัตรูพืช วิธีการที่สามารถป้องกัน
ตนเองจากการได้รับสารเคมีอันตรายนี้คือ ผู้บริโภคต้องล้างพืช ผัก ผลไม้ต่างๆ ให้สะอาดก่อนการ
บริโภค พืชผักที่มักพบสารก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ ผักกะหล่ าปลี ผักกาดขาว ผักคะน้า ต้นหอมถั่วฝักยาว 
เป็นต้น จึงได้มีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการล้างผักกะหล่ าปลี และผักกาดขาวเพ่ือลดปริมาณสารพิษ
ตกค้างกลุ่มไพรีทรอยด์ (วนิดา จันทร์สม, 2556 : 71) โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผักกะหล่ าปลี และ
ผักกาดขาว ชนิดละ 30 ตัวอย่าง จากร้านค้าจ าหน่ายผักในตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และตลาด
คลองเตย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เพ่ือสกัดหาสารพิษ
ตกค้างกลุ่มไพรีทรอยด์ และศึกษาเปรียบเทียบวิธีการล้างผักกะหล่ าปลี  และผักกาดขาว เพ่ือลด
ปริมาณสารพิษตกค้างกลุ่มไพรีทรอยด์ด้วยน้ าล้าง 3 ชนิด ซึ่งไพรีทรอยด์เป็นกลุ่มสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่ถูกน าไปใช้เพ่ือควบคุมและก าจัดแมลงที่ท าความเสียหายแก่พืชผักของเกษตรกร มี
ความเป็นพิษต่อแมลงมาก แมลงจะตายภายในเวลาไม่นานหลังจากได้รับสาร เนื่องจากไพรีทรอยด์มี
ผลต่อปมประสาทของแมลงท าให้กระบวนการถ่ายทอดสัญญาณประสาทผิดปรกติ แมลงเกิดการเป็น
อัมพาตและตายได้ สารเคมีสังเคราะห์ในกลุ่มไพรีทรอยด์นี้ ได้แก่ แลมบ์ดา – ไซฮาโลทริน (Lambda 

- cyhalothrin) ไซเพอร์เมทริน (Cypermethin) เฟนวาลีเรท (Fenvalerate) และเดลต้าเมทริน 
(Deltamethrin) เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่า จากการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักกะหล่ าปลีที่
ยังไม่ได้ล้างน้ าพบ Lambda - cyhalothrin, Cypermethrin, Fenvalerate และ Deltamethrin มี

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR7vz_qeDJAhUXCo4KHbKJDA8QFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fpoowanatshop.blogspot.com%2F2011%2F11%2F1ec-100-deltamethrin-1ec.html&usg=AFQjCNEKP7X4S_8lqXEAgxIDMXX1VoHUTA&sig2=a4doVVdtb3hCKOIaJw6YQA&bvm=bv.110151844,d.c2E
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR7vz_qeDJAhUXCo4KHbKJDA8QFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fpoowanatshop.blogspot.com%2F2011%2F11%2F1ec-100-deltamethrin-1ec.html&usg=AFQjCNEKP7X4S_8lqXEAgxIDMXX1VoHUTA&sig2=a4doVVdtb3hCKOIaJw6YQA&bvm=bv.110151844,d.c2E
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.135, 0.468, 0.687 และ 0.104 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ มีผักกะหล่ าปลี
ส่วนน้อย (ไม่เกินร้อยละ 10) ที่พบสารพิษตกค้างเกินค่าเกณฑ์ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 

(Maximum residue limits : MRL) ส่วนผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักกาดขาวที่ยังไม่ได้
ล้างน้ าพบ Lambda - cyhalothrin, Cypermethrin, Fenvalerate และ Deltamethrin มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.122, 0.535, 0.403 และ 0.268 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ มีผักกาดขาวส่วนน้อย   

(ไม่เกินร้อยละ 10) ที่พบสารพิษตกค้างเกินค่าเกณฑ์ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ในการล้างผัก
กะหล่ าปลีและผักกาดขาวด้วยน้ าด่างทับทิม 0.001 กรัม/100 มิลลิลิตร สามารถชะล้างสารพิษตกค้าง
ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ การล้างด้วยสัดส่วนปริมาตรน้ าปูนใสต่อน้ า (1: 1) และการล้างด้วยน้ า
ปราศจากไอออน ตามล าดับ นอกจากนี้จากการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการบริโภคผัก
กะหล่ าปลี และผักกาดขาวที่ปนเปื้อนไพรีทรอยด์ มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง ซึ่งแสดงว่ายังอยู่ในเกณฑ์
ปลอดภัยส าหรับคนในทุก 8 กลุ่มอายุ (ทารกถึงผู้สูงอายุ) 
  มีการวิจัยศึกษาการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในอาหารท้องถิ่นในกลุ่ม  4 

จังหวัดอีสานตอนล่าง ได้แก่ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ โดยสุ่มเก็บตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิต จ านวน 7 ชนิด ได้แก่ ใบย่านาง ผักขะแยง จิ้งหรีด ตั๊กแตน ปูนา ปลา และตัวอ่อนของ
แมลงปอ จากแปลงปลูกพืช 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว พริก แตงโม มะเขือ คะน้า และถั่วฝักยาว            

ผลการศึกษาพบว่า มีการตกค้างของสารฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate) 

และคาร์บาเมต (Carbamate) ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดมีค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในจิ้งหรีดพบการปนเปื้อน
หรือพบสารตกค้างของสารฆ่าแมลงมากที่สุดถึงร้อยละ 90 ของตัวอย่าง รองลงมาคือตั๊กแตน (ร้อยละ 

89) นอกจากนี้พบการตกค้างในผักพ้ืนบ้านค่อนข้างสูงเช่นกันคือ ผักขะแยงและย่านาง  ร้อยละ 71 

และ 86 ตามล าดับ ดังนั้นการตกค้างของสารเคมีดังกล่าวมีโอกาสที่จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์และตกค้าง
โดยผ่านทางห่วงโซ่อาหาร ซึ่งหากมนุษย์บริโภคพืชหรือสัตว์เหล่านี้เข้าไปก็จะได้รับสารพิษเข้าสู่
ร่างกายได้ (สุภาพร ใจการุณ, สังวาล สมบูรณ์, สามารถ วันชะนะ, อัจฉราพร ภักดี, ประกิต เชื้อชม, 
และอุบล อยู่หว้า, 2555 : 27) 

  จากการที่พืชผัก ผลไม้ ในปัจจุบันมักมีการปนเปื้อนสารก าจัดศัตรูพืชท าให้คนหันมา
บริโภคผักปลอดสารพิษกันมากขึ้น แต่จากผลการสุ่มตรวจตัวอย่างผักสดและผักปลอดสารหลายชนิด
ในหลายแห่งโดยหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ กลับตรวจพบว่า มีสารเคมีตกค้างเกินเกณฑ์
มาตรฐานอยู่หลายชนิด และสารเคมีตกค้างบางชนิดเป็นสารเคมีที่มีพิษร้ายแรง รวมทั้งยังเป็นสารเคมี
ที่หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศให้การเฝ้าระวัง จึงได้มีการศึกษาความปลอดภัยจาก
สารเคมีตกค้างในผักปลอดสาร (นันทิรา หงส์ศรีสุวรรณ์, 2557 : 110) ซ่ึงฝ่ายข้อมูลเครือข่ายเตือนภัย
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ได้รายงานผลการตรวจผักในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2555 ได้มีการสุ่มตรวจ
ผักมาตรฐาน Q (ผักที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แสดงถึงความมีคุณภาพตาม
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มาตรฐานและมีความปลอดภัย) และกลุ่มตราห้าง (House brand) ที่มีข้อความแสดงถึงความ
ปลอดภัยจ านวน 7 ชนิด ซึ่งเป็นผักที่นิยมบริโภคกันทั่วไป ได้แก่ กะหล่ าปลี คะน้า ถั่วฝักยาว 

ผักกาดขาว ผักบุ้งจีน ผักชีและพริกจินดา พบว่า ผักมาตรฐาน Q ที่เก็บตัวอย่างประกอบไปด้วย ผัก
ตราโครงการหลวง ตรา Fresh Deli ตราผักด๊อกเตอร์ ตรวจพบสารตกค้างเกินค่าสูงสุดในอาหารที่
ยอมรับได้ที่พบในอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ (Maximum residue limits : MRL) ในผักตรา 
Fresh Deli และตราผักด๊อกเตอร์ ส่วนผักตราห้างที่เก็บตัวอย่างประกอบไปด้วย ผักตราเทสโก้ ผัก
ตราโฮมเฟรชมาร์ท และผักตรากูร์เมต์มาร์เก็ต ตรวจพบสารตกค้างเกินค่า MRL ไทย ในทุกตราสินค้า 
สารเคมีทีต่รวจพบในผัก ได้แก่ เมทิดาไธออน (Methidathion) คาร์โบฟูแรน (Carbofuran) เมโทมิล 
(Methomyl) อัลดิคาร์บ (Aldicarb) ซึ่งเป็นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในรายการเฝ้าระวังของกรมวิชาการ
เกษตร ดังนั้นแม้ว่าผู้บริโภคจะซื้อผักที่มีการรับรองความปลอดภัยและมีข้อความที่บ่งบอกว่าเป็นผัก
ปลอดสารในบรรจุภัณฑ์ผัก ก็มิได้มีความปลอดภัยแน่นอน ดังนั้นวิธีการที่จะสามารถช่วยลดปริมาณ
สารเคมีตกค้างได้คือการล้าง การล้างเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้บริโภคจะต้องให้ความส าคัญก่อนน าผักมา
บริโภค นอกเหนือจากการพิจารณาแหล่งซื้อและตรารับรองมาตรฐานต่างๆ 

  กองควบคุมอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ความปลอดภัยอาหารอย่างต่อเนื่อง มีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนสารก าจัดแมลงในอาหาร
หลายประเภทนอกจากพืช ผัก ผลไม้แล้ว ยังมีการตรวจการปนเปื้อนของสารฆ่าแมลงในอาหารชนิด
อ่ืน โดยพบสารฆ่าแมลงในตัวอย่างปลาร้า ปลาแห้ง และปลาเค็ม จากตลาดไท ซึ่งเป็นแหล่งกระจาย
สินค้าขนาดใหญ่ของประเทศในปริมาณสูงถึงร้อยละ 80 - 90 ท าให้เกิดการตื่นตัวของผู้บริโภคและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากปลาเค็มเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่อยู่คู่ครัวไทยมาเป็นเวลานาน บริโภค
กันในทุกภาคของประเทศ ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยและพฤติกรรมการ
บริโภคปลาเค็มในจังหวัดยะลา (จริยา สุขจันทรา, 2557 : 85) โดยตรวจสอบความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ปลาเค็มที่จ าหน่ายในตลาดของเทศบาลนครยะลา 3 แห่ง พบว่า มีการใช้สารเคมีก าจัด
แมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต ในผลิตภัณฑ์ปลาเค็มร้อยละ 41.8 แต่ปริมาณที่พบยังอยู่
ในระดับปลอดภัย แต่ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ปลาเค็มเกินเกณฑ์ ซึ่งแสดงถึงการจัดการ
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ทั้งในขั้นตอนการผลิตและการจ าหน่าย 
ดังนั้นจึงต้องควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิต เช่น การแล่ การดองเกลือ และการตาก ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP/GHP) รวมถึงให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ผลิตและการจ าหน่ายถึงสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร รวมทั้งให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
เรื่องอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค 
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6.7.5 โลหะ (Metal) 

        การปนเปื้อนของโลหะในอาหารของมนุษย์มีสาเหตุที่ส าคัญจากธรรมชาติ คือในดิน 

น้ า อากาศ พืช และสัตว์ ตามวงจรธรรมชาติ จากของเสียทางอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิต
สารเคมี ถลุงโลหะ หล่อหรือ ผสมโลหะ โลหะที่ออกสู่สิ่งแวดล้อมจะมีทั้งเป็นก๊าซ ของเหลว และ
ของแข็ง และมีที่มาจากกระบวนการผลิตอาหาร เช่น การสัมผัสระหว่างอาหารกับเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ระหว่างผลิต และโลหะจากภาชนะบรรจุอาหาร โลหะบางชนิดมีความเป็นพิษแม้จะได้รับ
ปริมาณน้อย บางชนิดเป็นโลหะที่ร่างกายต้องการเพ่ือการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตามหากได้รับมาก
เกินควรก็ท าให้เกิดพิษได้ บางชนิดสะสมอยู่ในร่างกายได้นาน บางชนิดร่างกายจะขับถ่ายได้เร็วท าให้
ยากที่จะแบ่งประเภทโลหะทุกชนิดได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสารปนเปื้อนอาหารหรือไม่  โลหะที่
นักวิชาการหลายประเทศสนใจศึกษาด้านพิษวิทยามีหลายชนิด ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม ดีบุก 
สารหนู ทองแดง สังกะสี และเหล็ก ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะโลหะบางชนิด ดังนี้ 
  1) ตะกั่ว (Pb) ตะกั่วที่ปนเปื้อนอาหารนั้นมาจากอากาศร้อยละ 90 ไอเสียรถยนต์
เป็นตัวแพร่กระจายที่ส าคัญเนื่องจากการใส่สารประกอบตะกั่ว (Lead tetraethylene) ในน้ ามัน
รถยนต์เพื่อกันเครื่องยนต์น็อค ดังนั้นพืชผักที่ปลูกใกล้ถนนจะมีโอกาสปนเปื้อนตะกั่วมาก แต่สามารถ
ล้างขจัดออกได้ นอกจากนี้ในการผลิตกระป๋องบรรจุอาหารใช้แผ่นเหล็กเคลือบดีบุกมาเชื่อมต่อกัน
ด้วยโลหะผสมตะกั่ว จึงมีโอกาสที่ตะกั่วบริเวณตะเข็บกระป๋องด้านในจะละลายลงในอาหารได้  จาก
การตรวจพบตะกั่วในอาหารเกือบทุกประเภท 1 ใน 3 ของอาหารที่มีตะกั่วปนเปื้อนเป็นอาหาร
กระป๋อง เพ่ือลดปัญหานี้จึงได้พัฒนาวิธีเชื่อมกระป๋องบรรจุอาหารโดยใช้กระบวนการอิเล็กทรอนิกส์
แทนวิธีเดิม และยังอาจพบตะกั่วในดินบางแห่งมาก เช่น บริเวณใกล้โรงงานถลุงแร่ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ สีทาบ้าน สีย้อมผ้า งานเชื่อมและบัดกรี ยาฆ่าแมลง แบตเตอรี่
หรือถ่านไฟฉายซึ่งใช้แล้ว และถูกทิ้งตามกองขยะเป็นแหล่งที่มาที่ส าคัญของตะกั่วในสิ่งแวดล้อม 

ตะกั่วเหล่านี้สามารถแพร่กระจายเข้าสะสมในสัตว์และในที่สุดก็เข้าสู่คนในห่วงโซ่อาหาร ดังนั้นคนที่
น าสัตว์น ้าที่มีการปนเปื้อนของตะกั่วมาบริโภคอาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ ตะกั่วมีผลต่อ
ร่างกายเกือบทุกระบบ เช่น ระบบประสาทและสมอง มีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร มึน
งง สับสน อาจชักได้ ปวดกล้ามเนื้อ ชาตามปลายมือปลายเท้า สูญเสียความรู้สึก และมีผลต่อการ
พัฒนาการด้านสมองและสติปัญญาของเด็ก ระบบหัวใจและเลือด มีอาการโลหิตจางจากการแตกของ
เม็ดเลือดแดง ความดันโลหิตสูง ระบบขับถ่าย ไตพิการ ระบบสืบพันธุ์และพัฒนาการทารกในครรภ์ 
ถ้ามารดามีระดับสารตะกั่วสูงมากอาจท าให้ทารกเสียชีวิตได้ ระบบสืบพันธุ์ในเพศชาย มีผลท าให้
ปริมาณอสุจิลดลง และไม่สมบูรณ์ ระบบทางเดินอาหาร เกิดอาการปวดท้องรุนแรง เป็นต้น  

      มีรายงานวิจัยการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการบริโภคสัตว์น ้าที่มีการ
ปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณแหล่งประมงหนองน้ าล้น บริเวณหนองเลิงเปือย จังหวัดขอนแก่น โดย 
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วิเคราะห์ความเข้มข้นของสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในสัตว์น้ า ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน หอยขม และ
หอยเชอรี่ ชนิดละ 20 ตัวอย่าง พบว่า ความเข้มข้นของตะกั่วมีค่าอยู่ระหว่าง 0.02-0.07, 0.01-0.22, 

0.36-2.38 และช่วงที่ตรวจวัดไม่ได้ -0.95 มก./กก. น ้าหนักแห้ง ตามล าดับ ความเข้มข้นของตะกั่วใน
สัตว์น้ าส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินมาตรฐาน ยกเว้นหอยขมมีความเข้มข้นของตะกั่วเกินมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข (1 มก./กก.) ร้อยละ 30.00 และเกินมาตรฐานของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (2 มก./

กก.) ร้อยละ 10.00 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพตามสมการของ US.EPA พิจารณาจากอัตรา
การบริโภคและความเข้มข้นของตะกั่วในสัตว์น ้ารวมหลายชนิดที่ค่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 95 เท่ากับ 

136.50 กรัม/วัน และ 1.05 มก./กก. น้ าหนักแห้ง ตามล าดับ พบว่าปริมาณสารตะกั่วที่ได้รับตลอด
ช่วงชีวิตจากการบริโภคสัตว์น้ ารวมหลายชนิดบริเวณหนองน้ าล้นนี้ เท่ากับ 1.63 ไมโครกรัม/กก./วัน 

มีค่าไม่เกินปริมาณสารที่ร่างกายสามารถทนรับได้ต่อสัปดาห์ตลอดชีวิตแล้วไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพ (PTWI) ส าหรับตะก่ัว คือ 25 ไมโครกรัม/กก. (สุพรรษา เกียรติสยมภู, และสุนิสา ชายเกลี้ยง, 
2555 : 671)  

 2) ปรอท (Hg) มีที่มามาจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานผลิต
คลอรีน หลอดไฟฟลูออเรสเซนซ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สีทาบ้าน และอ่ืนๆ ปรอทจะถูกปล่อยออกสู่
สิ่งแวดล้อมและไปปนเปื้อนอาหาร ปรอทที่ถูกปล่อยลงในน้ าจะไปสะสมในสัตว์น้ าและเข้าสู่ห่วงโซ่
อาหาร ดังเช่น กรณีมีการเกิดโรคมินามะตะในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโรคนี้เกิดจากสารปรอทที่ปนเปื้อนใน
น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วมีการปล่อยออกสู่ทะเล สารปรอทจะไปสะสมอยู่ในตัวปลาและ
สัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ เมื่อมนุษย์จับสัตว์ทะเลที่มีสารปรอทอยู่มารับประทาน เราก็จะได้รับสารปรอทเข้า
ไปในร่างกาย ท าให้เกิดโรคมินามะตะได้ แบคทีเรียในน้ าบางชนิดเปลี่ยนปรอทในรูปอนินทรีย์ซึ่งมีพิษ
ไม่มากให้เป็นสารอินทรีย์ เช่น เมทิลเมอร์คิวรี (Methyl mercury) ซึ่งมีพิษสูงได้ วิธีการป้องกันคือ
ต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตและการก าหนดปริมาณปรอทในน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 

       3) แคดเมียม (Cd) มาจากอุตสาหกรรมการเคลือบโลหะ การผลิตสีผสมพลาสติกและ
สีทาบ้าน แผงวงจรไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย จะมีโลหะนี้ปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมด้วย แคดเมียมอยู่ใน
ร่างกายได้นานเป็นสิบปี มักไปสะสมที่ตับและไต อาการพิษที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อน
แคดเมียมพบไม่มากนัก แต่ก็เคยมีเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นมีการปล่อยน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่
มีสารแคดเมียมเจือปนอยู่ สารแคดเมียมจะไปสะสมอยู่ในสัตว์น้ าไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลา เมื่อ
มนุษย์รับประทานสัตว์น้ าเหล่านี้เข้าไป ก็จะได้รับแคดเมียมเข้าไปสะสมในร่างกาย เป็นโรคที่เรียกว่า
โรค “อิไต อิไต” (Itai-itai disease) โรคนี้เป็นโรคที่ท าลายกระดูกท าให้กระดูกผุกร่อนโดยเฉพาะ
บริเวณเอว ท าให้เจ็บปวดทรมานมาก ส่วนในประเทศไทยได้มีงานวิจัยศึกษาการสะสมปริมาณ
แคดเมียมในสัตว์ทะเลที่คนไทยน ามาบริโภค แหล่งที่ศึกษาคือที่ทะเลภาคใต้ของประเทศไทย พบว่า 
ในสัตว์ทะเลมีปริมาณแคดเมียมสะสมอยู่บ้าง แต่ที่มีการสะสมแคดเมียมในปริมาณที่สูงคือในปลาหมึก 
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และนอกจากนี้ยังมีรายงานการพบปริมาณแคดเมียมที่ปนเปื้อนในหอยแครงที่เพาะเลี้ยงบริเวณอ่าว
ไทยบ้างแต่อยู่ ในเกณฑ์ที่ปล่อยภัยแต่แคดเมียมในบ่อเลี้ยงในแผ่นดินของจังหวัดเพชรบุรี 
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร มีปริมาณแคดเมียมสูงและอยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัย โดยมีแคดเมียมสูง
กว่ามาตรฐานของสหภาพยุโรป Commisssion Regulation (EC) No.221/2002 (จิราภา         
อุณหเลขกะ, และคณะ, 2554 : 19) 

  อาหารชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมรับประทานและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคือส้มต า 
ปัจจุบันมีการน าภาชนะแบบใหม่ๆ มาใส่ส้มต าให้ดูน่ารับประทานและแตกต่างจากการใส่ในภาชนะ
เดิมๆ เป็นการเพ่ิมมูลค่ามากขึ้น ภาชนะที่เป็นที่นิยมน ามาใช้นอกจากจานหรือชามที่ท าจากกระเบื้อง 
แก้ว หรือพลาสติกแล้ว คือถาดโลหะเคลือบ ซึ่งมีรายงานการส ารวจพบถาดโลหะเคลือบสีที่
ผู้ประกอบการนิยมน ามาใช้ใส่ส้มต าเพ่ือจ าหน่าย มีแคดเมียมละลายออกมาจากผิวภาชนะเกิน
มาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ท าการศึกษาปริมาณโลหะที่ละลายออกมาจากถาดโลหะ
เคลือบ และความเสี่ยงในการบริโภคส้มต าในถาดโลหะเคลือบ ผลการศึกษาพบว่า ไม่พบสารตะกั่วใน
ส้มต าที่น ามาใส่ในถาดโลหะเคลือบ แต่ผลการวิเคราะห์แคดเมียม ตรวจพบแคดเมียมในส้มต าที่ใส่ใน
ถาดโลหะเคลือบโดยตรง ปริมาณที่พบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.875 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แต่ไม่พบปริมาณ
แคดเมียมในส้มต าถ้ารองใบตองปิดทุกส่วนของถาดก่อนใส่ส้มต า เมื่อรองใบตองเฉพาะก้นถาดก่อนใส่
ส้มต า พบแคดเมียมโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 0.127 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เมื่อประเมินความเสี่ยงของการได้รับ
แคดเมียม พบว่าสูงกว่าค่าความปลอดภัย (PTMI) 1.4 เท่า สรุปได้ว่าผู้บริโภคส้มต าในถาดโลหะ
เคลือบที่ใส่โดยตรงมีความเสี่ยงต่อการได้รับแคดเมียม จากผลการทดลองพบว่าการปกปิดถาดเพ่ือลด
การสัมผัสของน้ าส้มต ากับถาดช่วยลดการละลายของแคดเมียมจากสีที่ตกแต่งถาดให้น้อยลงได้บ้าง  
ประชาชนควรเลือกใช้ภาชนะที่ปลอดภัย เช่น ถาดที่ท าด้วยกระเบื้อง  แก้วแทน หรือใช้ถาดโลหะ
เคลือบสีที่ผู้ผลิตระบุว่าใช้กับอาหารได้ เนื่องจากคุณภาพของถาดจะดีกว่าส าหรับใช้ทั่วไป และผู้ผลิต
ต้องใช้วัสดุหรือสีที่ปราศจากตะกั่ว แคดเมียม และสารอันตรายอ่ืนๆ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 
2557 : 27) 

แคดเมียมท าให้หายใจขัด ไอ หอบ เรื้อรัง หลอดลมตีบ จมูกไม่ได้กลิ่น เยื่อปอดถูก
ท าลาย ถุงลมโป่งพอง ท าให้ปอดพิการ ท าให้คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย หนาวสั่น เจ็บหน้าอก เป็น
โรคโลหิตจางเรื้อรัง ตัวซีด น้ าหนักตัวลด ความดันโลหิตสูงขึ้น มีผลต่อไตท าให้ไตบวมและพิการ และ
ท าให้แคลเซียมถูกดูดซึมกลับจึงเกิดกระดูกเปราะ ปวดกระดูกและสันหลัง (จิราภา อุณหเลขกะ, และ
คณะ, 2554 : 16) การป้องกันท าได้หลายด้าน เช่น ทางด้านกฎหมายควรเร่งด าเนินการออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดการปนเปื้อนแคดเมียมในอาหารในปริมาณที่เหมาะสมโดยเร็วเพ่ือ
ใช้เป็นอีกมาตรการหนึ่งในการควบคุมเรื่องความปลอดภัยของอาหารตลอดทั้งวงจร ก าหนดปริมาณ
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แคดเมียมในของเสียจากโรงงาน ก าหนดปริมาณในภาชนะและวัสดุที่ใช้สัมผัสหรือห่อหุ้มอาหาร เป็น
ต้น 

4) ดีบุก (Sn) แหล่งแร่ดีบุกมีเฉพาะภูมิภาคบางแห่งของโลก ไทยเป็นแหล่งแร่ดีบุก
ใหญ่แห่งหนึ่งในโลก ดีบุกสะสมอยู่ในพืชได้น้อยกว่าตะกั่ว กระป๋องบรรจุอาหารท าจากแผ่นเหล็ก
เคลือบดีบุกเพ่ือป้องกันการกัดกร่อนของเหล็ก และเคลือบทับด้วยสารสังเคราะห์บางประเภทอีก
ชั้นหนึ่งเพ่ือป้องกันดีบุกละลายผ่านออกมา แต่หากน าไปบรรจุอาหารที่มีสารบางชนิดปนอยู่หรือการ
เก็บอาหารกระป๋องในที่ร้อนดีบุกจะละลายมาในอาหารได้ นอกจากนั้นเมื่อเปิดกระป๋องแล้วออกซิเจน
จากอากาศจะเป็นตัวเร่งให้ดีบุกละลายมากขึ้น อาหารกระป๋องจึงเป็นแหล่งส าคัญที่ผู้บริโภคมีโอกาส
ได้รับธาตุดีบุกมากกว่าอาหารประเภทอ่ืน 

   ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพิษสะสมของดีบุก เคยมีรายงานการป่วยเนื่องจากพิษ
เฉียบพลันจากการดื่มน้ าผลไม้กระป๋องซึ่งมีดีบุกปนเปื้อนมากกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน และมีไข้ หลายประเทศพยายามควบคุมปริมาณดีบุกในอาหารกระป๋องให้มี
น้อยที่สุด แต่ในบางประเทศยังท าได้ยากเพราะอยู่ในเขตร้อน โอกาสที่ดีบุกจะละลายออกมาย่อมมี
มากกว่าประเทศเขตหนาว  

5) สารหนู (As) เป็นธาตุกึ่งโลหะ ในธรรมชาติมักพบเป็นสินแร่ในลักษณะเป็น
สารประกอบกับธาตุอ่ืนๆ เช่น เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) นิเกิล (Ni) โดยอาจอยู่ในรูปอาร์เซไนด์หรือ
ซัลไฟด์หรือออกไซด์ โรงงานอุตสาหกรรมน าสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ของสารหนูหลายชนิด
มาใช้เป็นสารก าจัดหนู แมลง เชื้อรา และวัชพืช นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแก้ว           

เซรามิก กระจก กระจกสีและสีย้อม บางชนิดใช้เป็นยารักษาสัตว์และผสมอาหารสัตว์เพ่ือเร่งการ
เจริญเติบโต ยาสมุนไพรไทยและจีนบางต ารับยังมีสารประกอบสารหนูผสมอยู่ มักพบสารหนูปนเปื้อน
อาหารทั่วไปในปริมาณต่ ากว่าค่าก าหนดคือ  2 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม แต่ในท้องถิ่นที่มีการท า
เหมืองแร่จะพบปริมาณสารหนูในแหล่งน้ าธรรมชาติสูงกว่าปกติ จึงไม่ควรน าน้ าจากบ่อหรือห้วยมาดื่ม
โดยตรง เพราะเคยพบผู้มีอาการผิวหนังด าที่เรียกว่า ไข้ด าจ านวนมาก ที่ต าบลร่อนพิบูลย์ อ าเภอร่อน-

พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หากจ าเป็นต้องใช้น้ าจากแหล่งที่มีการขุดแต่งแร่ดีบุก พลวง และ
วุลแฟรม หรือแหล่งอุตสาหกรรม ควรตกตะกอนด้วยปูนขาวหรือกรองผ่านผงถ่านก่อน ปริมาณสาร
หนูจะลดลงอย่างมาก  

6) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และเหล็ก (Fe) เป็นธาตุที่จ าเป็นต่อร่างกาย คือ 
ต้องได้รับเป็นประจ า มิฉะนั้นการเจริญเติบโตของร่างกายจะผิดปกติ แต่หากร่างกายได้รับมากเกินไป
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ แม้จะยังไม่ทราบอาการพิษสะสมของโลหะเหล่านี้ในคน แต่
หลายๆ ประเทศมักนิยมก าหนดค่ามาตรฐานไว้เช่นเดียวกับโลหะอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการป้องกันไว้ก่อน 

เนื้อสัตว์ ปลา ธัญพืช และนม เป็นแหล่งส าคัญของสังกะสี ส่วนทองแดงและเหล็กพบในอาหารทั่วไป 
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มีการศึกษาวิจัยเพ่ือการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการได้รับโลหะหนักจากการ
บริโภคอาหารทะเล บริเวณชายฝั่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (แววตา ทองระอา, 

ฉลวย มุสิกะ, วันชัย วงสุดาวรรณ, และอาวุธ หมั่นหาผล, 2557 : 39)  โดยการตรวจวิเคราะห์การ
ปนเปื้อนโลหะหนัก 5 ชนิด ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี และทองแดง ในอาหารทะเล 
พบว่าโลหะหนักในอาหารทะเลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.8) อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสาหรับการบริโภค พบ
โลหะหนักสูงเกินมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 15.2 ของตัวอย่างทั้งหมด โดยโลหะหนักที่ตรวจพบสูงเกิน
มาตรฐานเรียงตามล าดับ คือ ทองแดง สังกะสี และแคดเมียม ซึ่งส่วนใหญ่พบใน กั้ง หอย และหมึก
บางชนิด การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารทะเลในบริเวณดังกล่าว  พบว่าการ
ปนเปื้อนโลหะหนักในอาหารทะเลยังไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงยังคงปลอดภัยในการบริโภค ยกเว้น
ผู้บริโภคอาจมีความเสี่ยงในการได้รับทองแดงเกินก าหนดจากการบริโภคกั้ง ตั๊ กแตน และแคดเมียม
จากการบริโภคหอยเชลล์  ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการการบริโภคอาหารทะเลชนิดเดิมซ้ าๆ กันอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะความเสี่ยงในการได้รับโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายขึ้นอยู่กับอัตราการบริโภคอาหารทะเล
ของแต่ละบุคคลและชนิดของอาหารทะเลด้วย นอกจากนี้ควรมีการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อน
โลหะหนักในสัตว์ทะเลบริเวณนี้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ   และมีข้อมูลว่าชนิดของสัตว์ทะเลมี
ความสามารถในการสะสมโลหะหนักไว้ในตัวแตกต่างกัน พบว่าโลหะหนักหลายชนิดมีการสะสมสูง
มากในหอย เนื่องจากหอยเป็นสัตว์ที่อาศัยติดอยู่กับที่ และกินอาหารโดยการกรอง จึงสามารถกรอง
เอาโลหะหนักต่างๆ เข้าไปสะสมในเนื้อเยื่อได้สูง ด้วยเหตุนี้จึงนิยมใช้หอยเป็นดัชนีบ่งชี้ในการตรวจ
ติดตามมลพิษจากโลหะหนัก  

6.7.6 กลุ่มสารพีซีบี (PCBs) 

       กลุ่มสารพีซีบี (PCBs : Polychlorinated biphenyls) เป็นกลุ่มสารเคมีซึ่งมีประมาณ 
100 รูปแบบ ใช้เป็นสารหล่อลื่นเครื่องจักรและในหม้อแปลงไฟฟ้า ใช้ผสมหมึก สี และใช้ในการท า
กระดาษส าเนาชนิดไม่ต้องใส่กระดาษคาร์บอน พีซีบีเป็นสารที่สลายตัวยากและละลายได้ดีใน
น้ ามัน ในประเทศอุตสาหกรรมนั้นของเสียและน้ าเสียจากโรงงานเป็นแหล่งส าคัญที่ท าให้สารพีซีบี
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม จึงมักพบสารนี้ในอาหารที่มีไขมันและในปลา สารพีซีบีสะสมได้ในไขมันของ
ร่างกายมนุษย์เช่นเดียวกับสารก าจัดศัตรูพืชบางประเภท การป้องกันการปนเปื้อนสารนี้ในอาหารท า
ได้โดยไม่ใช้สารนี้กับเครื่องจักรส าหรับการผลิตอาหารคนและสัตว์ 

6.7.7 กลุ่มสารพีเอเอช (PAH) 

        กลุ่มสารพีเอเอช (PAH : Polycyclic aromatic hydrocarbons) เป็นกลุ่มสารเคมีที่
มีหลายรูปแบบ แต่ 3,4 – เบนโซไพรีน เป็นตัวที่มีความเป็นพิษสูงสุดในกลุ่มนี้คือ เป็นสารที่ก่อมะเร็ง
ได้ สารนี้จะเกิดระหว่างการเผา ปิ้ง ย่างอาหารโดยใช้ถ่านหรือแก๊สหุงต้ม 
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6.7.8 ไนเตรท (Nitrate) และไนโตรซามีน (Nitrosamine) 

การปรุงอาหารบางชนิดจะเกิดสารไนโตรซามีนได้ โดยสารไนเตรทซึ่งอาจมีอยู่ในพืช 
ซ่ึงดูดซึมจากปุ๋ยในดิน หรือในเนื้อสัตว์ที่ใช้ไนเตรทเป็นวัตถุกันเสีย เปลี่ยนสภาพเป็นสารไนไตรท์ แล้ว
ท าปฏิกิริยากับสารโปรตีนที่มีตามธรรมชาติในเนื้อสัตว์ อาหารไทยที่พบไนโตรซามีน ได้แก่ เนื้อเค็ม 

เนื้อสวรรค์ ปลาแห้ง ไนโตรซามีนเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้เช่นเดียวกับสารกลุ่มพีเอเอช หากได้รับ
ติดต่อกันเป็นเวลานาน  

6.7.9 สารพิษจากภาชนะพลาสติกและโฟม  
1) สารพิษจากภาชนะพลาสติก 

  การผลิตภาชนะพลาสติกท าโดยน าเม็ดพลาสติกมาผสมกับวัตถุบางชนิด เพ่ือช่วย
ให้เนื้อพลาสติกมีความคงตัวหรืออ่อนตัว เหมาะสมต่อการน าภาชนะไปใช้งานและอาจเติมสีเพ่ือให้
เกิดความสวยงาม หากการผลิตไม่คัดเลือกเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพและไม่ควบคุมวิธีการผลิตให้ดีแล้ว 
อาจท าให้มีวัตถุดิบจากเม็ดพลาสติกและวัตถุที่ผสมในการผลิตสีและโลหะบางชนิดละลายออกมา
ปนเปื้อนอาหารได้ ถุงพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุอาหารจะเป็นถุงพลาสติกชนิดทนความร้อน  ท าจาก
เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (Polypropylene : PP) มีส่วนประกอบของสารเคมีตั้งต้นในการผลิต เช่น 

โลหะหนัก สารเมลามีน และสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอน นอกจากนี้อาจมีไนโตรเจน ฟลูออรีน 

คลอรีน และก ามะถันร่วมด้วย เมลามีนเป็นสารที่มีพิษต่อร่างกายของมนุษย์และสัตว์ ก่อให้เกิดนิ่วใน
ท่อปัสสาวะและกรวยไต ไตวาย มะเร็งที่ท่อปัสสาวะ และท าลายระบบสืบพันธุ์ได้ นอกจากมนุษย์จะ
สามารถได้รับสารเมลามีนจากการปนเปื้อนจากถุงพลาสติกหรือภาชนะพลาสติกที่ได้รับความร้อนมาก
เกินไป และเป็นเวลานานๆ จนอาจเกิดการปนเปื้อนของสารนี้มาสู่อาหารที่เรารับประทานแล้ว มนุษย์
ยังอาจได้รับโดยตรงจากการบริโภคอาหารที่ผู้ผลิตตั้งใจใส่สารนี้เข้าไปเป็นส่วนผสมในอาหาร ดังกรณี
ที่มีการปนเปื้อนของเมลามีนในผลิตภัณฑ์นมจากประเทศจีนในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2552 โดยผู้ผลิต
ใส่สารนี้ลงไปเนื่องจากเมลามีนมีปริมาณไนโตรเจนถึงร้อยละ 66 อีกทั้งเป็นผงสีขาวจึงถูกน าไปใช้ปน
ปลอมในอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์นม เพ่ือให้มีปริมาณสารอาหารโปรตีนเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ท าให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงและคน นอกจากนี้ดิน น้ า พืช ผัก เนื้อสัตว์ก็มีโอกาสปนเปื้อนเมลามีน 
เช่นกัน หากการปลูกพืชที่เป็นอาหารสัตว์ได้ผสมเมลามีนลงในดินเพ่ือเพ่ิมโปรตีนและเร่งการ
เจริญเติบโต นั่นคือเมลามีนถูกปนเปื้อนตลอดสายการผลิตอาหารสัตว์ ท าให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง
และคนในที่สุด ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เมลามีนเป็นพิษต่อไตง่ายขึ้น ได้แก่ ปริมาณเมลามีนที่ได้รับ ความ
เข้มข้นของปัสสาวะ ถ้าเข้มข้นสูง เช่น ร่างกายขาดน้ าจะท าให้เมลามีนตกตะกอนได้ง่ายขึ้นในปัสสาวะ 
ดังนั้นถ้าดื่มน้ ามากก็ท าให้ปัสสาวะใสและเจือจาง อาจช่วยชะลอการตกผลึกของเมลามีนในปัสสาวะ 

ปัจจัยต่อมาคือถ้าปัสสาวะมีปริมาณสารก่อนิ่วอ่ืนๆ เช่น แคลเซียมออกซาเลตเป็นจ านวนมากก็อาจเร่ง
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ให้เกิดผลึกเชิงซ้อนและกลายเป็นโรคนิ่วในไตเร็วขึ้น ปัจจัยสุดท้ายคือความต่อเนื่องของการได้รับสาร
เมลามีนสู่ร่างกาย (นันทิยา ตัณฑชุณห์, 2552 : 173 – 185) 

ถุงพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุอาหารนั้นคือถุงพลาสติกชนิดร้อน ซึ่งจะมีลักษณะที่ใส 

กระด้างกว่าถุงเย็น ไม่ยืดหยุ่น สามารถบรรจุของร้อนและอาหารที่มีไขมัน ทนความร้อนไม่เกิน 120 

องศาเซลเซียส และถ้าหากได้รับความร้อนสูงเป็นเวลานาน อาจท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสารเคมี
ที่เป็นส่วนประกอบในถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ปนเปื้อนลงสู่อาหารที่บริโภคเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

จากอันตรายดังกล่าวมาจึงมีการศึกษาวิจัยการปนเปื้อนของสารเมลามีนจากถุงพลาสติกร้อน 

ถุงพลาสติกเย็น ในอาหารที่อุ่น ทอด และปิ้งย่าง ที่ระยะเวลาต่างกัน (ศิริพร สงคราม, และดาริวรรณ 

เศรษฐีธรรม, 2556 : 116 - 120) ซึ่งเป็นการวิจัยเพ่ือหาสารเมลามีนจากถุงพลาสติกร้อน และ
ถุงพลาสติกเย็น ปนเปื้อนในอาหารที่อุ่นพร้อมถุงที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 - 10 นาที การ
ปนเปื้อนสารเมลามีนในอาหารทอด ปิ้งย่าง บรรจุในถุงพลาสติกร้อน และอาหารที่จ าหน่ายใน
ท้องตลาดจากถุงพลาสติกร้อน ผลการวิจัย พบสารเมลามีนปริมาณ 0.04 ppm ในอาหารที่มีไขมันอุ่น
ในถุงพลาสติกร้อนหนาน้อย เป็นเวลา 6 – 10 นาที ในถุงพลาสติกเย็นหนาน้อย อุ่นนาน 6 นาที ใน
อาหารทอดบรรจุในถุงพลาสติกร้อนหนาน้อย และอาหารวางจ าหน่ายทั่วไป แต่ปริมาณสารเมลามีน
ไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนด (2.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือ ppm) แต่การให้ความร้อนที่สูงขึ้น ใช้เวลา
อุ่นอาหารนานขึ้น ชนิดของถุงพลาสติก ความหนาของพลาสติก และชนิดของอาหาร ล้วนมีผลต่อการ
ละลายสารเมลามีนจากพลาสติกเพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นการได้รับสารเมลามีนสะสมอาจเกิดอันตรายต่อ
ผู้บริโภคได้ จากผลการวิจัยนี้จึงมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ การอุ่นอาหารที่ปลอดภัยไม่ควรอุ่นเกิน 5 นาที 
ควรใช้ถุงพลาสติกที่มีเครื่องหมาย มอก.รับรองมีความหนามากเพราะอาจมีสารเมลามีนปนเปื้อนใน
อาหาร และอาหารที่เพ่ิงปรุงเสร็จใหม่ๆ ไม่ควรใส่ถุงพลาสติกทันที ควรรอให้เย็นลงก่อนใส่ลง
ถุงพลาสติก รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น ควรมีการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของสารเมลามีน การอุ่นอาหาร และตรวจสอบการปนเปื้อนสารเมลามีนใน
อาหาร 

มีกระแสข่าวเตือนให้หลีกเลี่ยงน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกที่ได้รับความร้อนจากการ
เก็บไว้หลังรถยนต์ ว่าการดื่มน้ านั้นจะมีโอกาสได้รับสารไดออกซินที่แพร่ออกมาจากขวดน้ าพลาสติก 

อันเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งอ่ืนๆ ได้ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความตื่นตระหนกเป็นอย่าง
มาก จากข้อมูลทางวิชาการที่มีการศึกษาวิจัยพบว่า ไม่เคยมีรายงานการตรวจพบไดออกซินใน 
พลาสติกว่าสามารถละลายออกมาจากขวดพลาสติกทั้งในสภาวะอุณหภูมิสูงหรือสภาวะการแช่แข็ง  
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้ท าการตรวจวิเคราะห์สารประกอบกลุ่มไดออกซินและ  
พีซีบีในตัวอย่างน้ าดื่ม จากตลาดสดและซูเปอร์มาร์เก็ตที่บรรจุในขวดพลาสติก 5 ชนิด ที่พบได้ใน
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ท้องตลาด ได้แก่ ขวดพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน (Polyethylene : PE) พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต 

(Polyethylene terepthalate : PET) พอลิโพรพิลีน (Polypropylene : PP) พอลิคาร์บอเนต 

(Polycarbonate : PC) และพอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride : PVC) โดยจ าลอง 3 เหตุการณ์
คือ น้ าดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติกที่ไม่ตากแดด น้ าดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติกที่เก็บไว้ในรถที่ตากแดด  

1 วัน และน้ าดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติกที่เก็บไว้ในรถที่ตากแดด 7 วัน ผลการวิเคราะห์สรุปว่า ตรวจ
ไมพ่บสารประกอบกลุ่มไดออกซินและพีซีบีในทุกตัวอย่าง (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2557 : 28) 

2) สารพิษจากภาชนะโฟม 

                                  โฟม หรือ โฟม PS ประกอบด้วย อากาศ และพอลิสไตรีน (Polystyrene : PS) 

ผลการตรวจวิเคราะห์ภาชนะโฟม PS โดยส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จากการน าส่งโดยผู้ประกอบการ และการสุ่มตรวจจากท้องตลาดจ านวน 287 

ตัวอย่าง พบสไตรีนทุกตัวอย่าง ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 102 – 1,246 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เฉลี่ย 412 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และพบสารระเหยอื่นๆ เช่น เอทิลเบนซิน และโทลูอีนบ้างเล็กน้อย (น้อยกว่า 100 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ค่าก าหนดปริมาณสารระเหยในเนื้อโฟมไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 (2548)) สไตรีนคือสารเคมีชนิดหนึ่งที่สังเคราะห์ขึ้นมา
จากขบวนการผลิตน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ เป็นสารละลายใสไม่มีสี มีกลิ่นคล้ายดอกไม้แห้ง ละลาย
ได้ในไขมันและแอลกอฮอล์ สไตรีนมีผลกระทบต่อร่างกายดังนี้ ในสภาวะก๊าซมีผลต่อร่างกายคือเป็น
สารพิษต่อระบบประสาท (Neurotoxin) ถ้าได้รับจะเข้าไปสู่ระบบประสาทส่วนกลาง และสะสมใน
เนื้อเยื่อที่เป็นไขมัน เช่น สมอง ใยประสาท เมทาบอไลท์ (Metabolites) ของสไตรีนในร่างกายคือ 

Mandelic acid (Mutagen) และสไตรีนออกไซด์ (Carcinogen) (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2557 

: 29) 

ในปัจจุบันมีการนิยมน าเอาภาชนะที่ท าจากโฟมมาใช้ส าหรับบรรจุอาหารเพราะมี
ความสะดวกรวดเร็ว มีค าเตือนถึงอันตรายจากการใช้โฟมมาบรรจุอาหาร จากส านักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเตือนการใช้โฟมบรรจุอาหารร้อน ระวัง
สารเคมีปนเปื้อนได้ การน าภาชนะโฟมมาบรรจุอาหารร้อนจ าเป็นต้องระมัดระวัง เนื่องจากการสัมผัส
กับอาหารร้อนจัดเป็นระยะเวลานาน อาจท าให้ภาชนะเสียรูปและอาจหลอมละลายจนมีสาร       

“สไตรีน (Styrene)” ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งออกมาปนเปื้อนกับอาหารที่บรรจุอยู่ได้ โดยปริมาณการ
ละลายออกมาของสไตรีนจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 อย่าง คือ ไขมันในอาหาร ระยะเวลา 
และอุณหภูมิระหว่างการสัมผัสของอาหารกับภาชนะ ซึ่งอาหารที่มีไขมันสูงจะท าให้มีการละลาย
ออกมาของสไตรีนมากกว่าอาหารที่ไม่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้ในส่วนของการควบคุมคุณภาพ
ของภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร ในปัจจุบันนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 111 (พ.ศ. 2531) ที่ควบคุมเกี่ยวกับภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร ซึ่งครอบคลุม
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พลาสติกชนิดพอลิสไตรีนที่ใช้ในการผลิตภาชนะโฟม โดยได้ก าหนดปริมาณสารอันตรายที่อาจจะมี
ตกค้างอยู่ในเนื้อภาชนะในปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการน าไปใช้งานปกติ ดังนั้นเพ่ือความ
ปลอดภัยควรใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารให้เหมาะสมกับสภาพของอาหาร เช่น ไม่ควรใช้บรรจุอาหาร
ที่ร้อนจัด โดยเฉพาะอาหารทอดด้วยน้ ามัน เพราะสไตรีนจะละลายได้ดีในน้ ามัน ก่อนน า
ภาชนะโฟมมาใช้ควรก าจัดเศษโฟมที่หลงเหลืออยู่ตามผิวภาชนะออกก่อน  หรือใช้ถุงพลาสติกใสรอง
กล่องโฟมก่อนบรรจุอาหาร และไม่ควรน ากล่องโฟมที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ า ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการละลาย
ออกมาของสารเคมีที่อาจจะเกิดสารพิษสะสมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2558) 

 ปัจจุบันนี้การตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาด้านการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร  ไม่เพียงแต่จะ
ค านึงถึงอันตรายต่อสุขภาวะของบุคคล แต่ได้ค านึงถึงสุขภาวะของโลกหรือผลกระทบของขยะโฟมต่อ
ภาวะโลกร้อน และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ บนโลก ก่อให้เกิดกระแสการรณรงค์ให้เลิกใช้กล่องโฟมใส่อาหาร
อย่างกว้างขวางในประต่างประเทศ อาทิ สวีเดน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส และไต้หวัน มีการ
ส่งเสริมการใช้กล่องบรรจุอาหารที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ ง่ายและยกเลิกการใช้กล่อง
โฟมบรรจุอาหาร ในประเทศไทยสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์การค้าบางแห่ง ได้เปลี่ยนมาใช้กล่องอาหารที่ผลิตจาก
ชานอ้อยแทนกล่องโฟม ในห้องอาหารภายในมหาวิทยาลัยและภายในศูนย์การค้า แต่ราคาของ
ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารจากชานอ้อยนี้จะมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์จากโฟมและพลาสติกที่มีอยู่ใน
ท้องตลาดประมาณ 1 - 2 บาท ในการลดการเพ่ิมขึ้นของขยะโฟมและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจาก
การใช้กล่องโฟมใส่อาหารไม่ถูกวิธี ดังนั้นการน าภาชนะที่ทนความร้อน เช่น ปิ่นโตจากที่บ้านมาใส่
อาหารตามสั่ง หรืออาหารส าเร็จรูปที่ร้อนจัด และการเลือกซื้ออาหารจากร้านที่ใช้ภาชนะที่ผลิตจาก
เส้นใยพืชเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวก ปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค ไร้สารก่อมะเร็ง ใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
และย่อยสลายได้ภายใน 6 สัปดาห์ อีกทั้งยังมีมาตรฐานรับรองความปลอดภัยมากมาย (พรทิพย์      
กีระพงษ,์ 2558) 

6.7.10 สารกัมมันตรังสี (Radioactive substance) 
                     บรรยากาศของโลกท่ัวไปจะมีสารกัมมันตรังสีอยู่ตามธรรมชาติบ้างแล้วในปริมาณต่ า
เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญขึ้นจึงได้น าสารกัมมันตรังสีมาใช้ในอุตสาหกรรมอาวุธ  โรงงาน
ไฟฟ้า การถนอมอาหาร และฆ่าเชื้อโรคในอุปกรณ์การแพทย์  การรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีสู่
สิ่งแวดล้อมและปนเปื้อนอาหาร อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะการระเบิดของโรงไฟฟ้าที่ใช้สารกัมมันตรังสี
เป็นเชื้อเพลิง จะท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของสารนี้ไปไกลมาก  เช่น กรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่     
เชอร์โนบิลล์ สหภาพโซเวียต ระเบิดใน พ.ศ. 2529 ตรวจพบฝุ่นกัมมันตรังสีกระจายไปยังประเทศ
แถบยุโรปและเอเชีย มีสารกัมมันตรังสีหลายชนิดปนเปื้อนน้ า พืชผัก ทุ่งหญ้าซึ่งเป็นอาหารสัตว์ ท าให้

http://guru.sanook.com/253/enc_preview.php?id=761
https://dict.longdo.com/search/Radioactive%20substance
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ปนเปื้อนนมด้วย สารกัมมันตรังสีที่พบปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ ไอโอดีน 131 (Iodine-131) ซีเซียม 

137 (Cesium-137) และซีเซียม 134 (Cesium-134) สารไอโอดีนสลายตัวได้เร็ว ส่วนซีเซียม 

สลายตัวช้า การหุงต้มไม่ท าให้สารนี้สลายตัว การตั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้สารกัมมันตรังสีจึงต้องพิจารณา
สถานที่ตั้งอุปกรณ์ ระบบความปลอดภัยอย่างถี่ถ้วน ตลอดจนต้องมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้เป็นอย่างดี
เป็นผู้ควบคุมและด าเนินการ และต้องมีการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม
และในอาหารอย่างต่อเนื่อง 

  จากสถานการณ์สารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลจากโรงงานนิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่นใน
จังหวัดฟุกุชิมา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 9 

ริกเตอร์ในญี่ปุ่น และคลื่นสึนามิ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านนิวเคลียร์ เมื่อวันที่ 
11 มีนาคม พ.ศ. 2554 และเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสีในอาหาร ญี่ปุ่นได้น า
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหารมาใช้ 2 มาตรการคือ (1) มาตรการเฉพาะกาลภายใต้ 
กฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น หรือ Food Sanitation Act , Article 6, Item 2 รัฐบาล
ญี่ปุ่นได้แจ้งปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ยอมรับให้ปนเปื้อนในอาหารได้ให้กับแต่ละจังหวัด  และให้
แต่ละจังหวัดท าการตรวจสอบปริมาณสารปนเปื้อนในผลิตผลทางการเกษตรและเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวในเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานและสาธารณสุขญี่ปุ่น โดยหากมีปริมาณสารปนเปื้อนอยู่เกิน
กว่าที่ก าหนดไว้ให้ท าลายและไม่ให้จัดจ าหน่ายหรือน าไปปรุงอาหารเพ่ือการจ าหน่าย  และ (2) 

มาตรการป้องกันภายใต้พระราชบัญญัติ มาตรการพิเศษเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมฉุกเฉิน 
นิวเคลียร์ หรือ Act on Special Measures Concerning Nuclear Emergency Preparedness 

ให้แต่ละจังหวัดด าเนินการเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการความ
ปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ (Nuclear safety commission) ซึ่งจะก าหนดชนิดของผลิตผลทาง
การเกษตรและจังหวัดที่ต้องด าเนินการตรวจสอบและควบคุมสารปนเปื้อน  โดยจะพิจารณาจาก
วิธีการเพาะปลูกและปัจจัยอ่ืนๆ ด้วย ส าหรับสถานการณ์ความคืบหน้าเกี่ยวกับการประกาศพบสาร
กัมมันตภาพรังสีปนเปื้อนในอาหาร และการห้ามวางขายผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ปนเปื้อนสาร
กัมมันตภาพรังสีคือ จังหวัดฟุกุชิมาประกาศไม่วางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยตนเอง
เนื่องจากสภาวะฉุกเฉินภายในจังหวัด กระทรวงสาธารณสุขและแรงงานของญี่ปุ่นประกาศห้ามการ
วางขายผักขม บร๊อคเคอร์รี่ กะหล่ าปลี และดอกกะหล่ า ที่ผลิตจากจังหวัดฟุคุชิมา อิบารากิ โทะฉิกิ 
และกุนมะ รวมทั้งนมวัวจากจังหวัดฟุกุชิมา โดยรัฐบาลญี่ปุ่นรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ห้ามจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรดังกล่าว นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตะวันออกเฉียงเหนือและในโตเกียวหลีกเลี่ยงการใช้น้ าประปาเพ่ือการชงนมส าหรับเด็กทารก  เพราะ
ถึงแม้ปริมาณสารปนเปื้อนจะไม่สูงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง แต่มีความเสี่ยงในระยะยาว
ส าหรับเด็กทารกได้ (ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว, 2554) 
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   มักมีผู้เข้าใจผิดเรื่อง "สารกัมมันตรังสีในอาหาร" กับ "อาหารฉายรังสี" ซึ่งสาร
กัมมันตรังสีในอาหาร หมายถึง สภาพที่อาหารนั้นถูกปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสี ส่วนอาหารฉาย
รังสีเป็นวิธีการถนอมอาหารโดยการฉายแสงอิเล็กตรอน รังสีเอ็กซ์ หรือรังสีแกมม่า ลงบนผลิตภัณฑ์
อาหาร เป็นการแปรรูปอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน การฉายรังสีอาหารมีวัตถุประสงค์ เพ่ือฆ่าจุลินทรีย์
ที่ท าให้เกิดโรค ยืดอายุการเก็บรักษา ชะลอการสุก ลดปริมาณปรสิต ยับยั้งการงอกระหว่างการเก็บ
รักษา ท าลายและยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแมลงหรืออ่ืนๆ การฉายรังสีอาหารไม่ท าให้มีสารกัมมันตรังสี
ปนเปื้อนอาหารนั้น ทั้งนี้การฉายรังสีอาหารต้องมีปริมาณรังสีดูดกลืนต่ าสุดที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการฉายรังสี และมีปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่ท าลายคุณภาพ
อาหาร สามารถคงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารนั้นไว้ 

6.7.11 สารเร่งเนื อแดง (ซาลบูทามอล) 
         ซาลบูทามอล (Salbutamol) เป็นตัวยาส าคัญในการผลิตยาบรรเทาโรคหอบหืด ช่วย

ในการขยายหลอดลมและช่วยให้กล้ามเนื้อหลอดลมคลายตัว แต่จะมีผลข้างเคียงต่อหัวใจ ระดับ
น้ าตาลในเลือดและกล้ามเนื้อโครงสร้างของร่างกาย พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูมีการน าสารชนิดนี้ไป
ผสมในอาหารส าหรับเลี้ยงหมู เพ่ือกระตุ้นให้หมูอยากอาหารเร่งการเจริญเติบโตของหมู ช่วยสลาย
ไขมันและท าให้กล้ามเนื้อขยายใหญ่ขึ้น ท าให้เนื้อหมูมีปริมาณเนื้อแดงเพ่ิมมากขึ้น  เนื้อหมูมีลักษณะ
แดงจัดและไม่ค่อยมีไขมัน ดังแสดงดังภาพที่ 6.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันตรายจากการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างอยู่คือ อาจมีอาการมือสั่น 

กล้ามเนื้อกระตุก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ บางรายมีอาการเป็นลม คลื่นไส้อาเจียน และเป็น
อันตรายมากส าหรับหญิงมีครรภ์และผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคไฮเปอร์   
ไธรอยด์ (Hyperthyroidism) ซึ่งโรคนี้เป็นสภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนออกมาเกินปกติ ซึ่ง
ฮอร์โมนไทรอยด์จะไปกระตุ้น การท างานของร่างกายมากขึ้นท าให้หัวใจเต้นเร็วและแรงผิดปกติ 
ดังนั้นถ้าหากเรารับประทานอาหารที่มีสารเร่งเนื้อแดงผสมอยู่ ก็ยิ่งจะกระตุ้นให้มีผลต่อการเต้นของ
หัวใจได้ จนอาจร้ายแรงถึงข้ันเสียชีวิตได้ 

ภาพที่ 6.6 ลักษณะของเนื้อหมูที่อาจมี 
สารเร่งเนื้อแดง 
ที่มา : http://www.vcharkarn.com/ 

varticle/42459, 2556 
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http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0492/shelf-life-อายุการเก็บรักษา
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1195/parasite-ปรสิต
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3022/food-quality-คุณภาพอาหาร
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3022/food-quality-คุณภาพอาหาร
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99
http://www.vcharkarn.com/
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ข้อแนะน าในการเลือกซื้อเนื้อหมู เลือกซื้อเนื้อหมูที่มีสีธรรมชาติ ไม่แดงจัดจนเกินไป 
เพราะอาจมีสารเร่งเนื้อแดงปนเปื้อนอยู่ มีมันหนาบริเวณสันหลัง และมีไขมันแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อ
เห็นได้ชัดเจนเมื่อตัดขวาง ข้อสังเกต เนื้อหมูที่ปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดงถ้าหั่นและปล่อยทิ้งไว้ เนื้อหมู
จะมีลักษณะค่อนข้างแห้ง 

6.7.12 บอแรกซ์ (Borax) 

          มีลักษณะเป็นผงหรือผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขมเล็กน้อย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศก าหนดให้เป็นวัตถุท่ีห้ามใช้ในอาหาร เพราะเป็นสารเคมีที่น ามาใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิด 
เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมท าแก้ว ใช้เป็นส่วนประกอบของยาฆ่าเชื้อ ใช้เป็นสารฆ่าแมลง ใช้ในการเชื่อม
ทอง ใช้ชุบและเคลือบโลหะ และใช้ในการผลิตถ่านไฟฉาย เป็นต้น สารบอแรกซ์ท าให้อาหารมี
ลักษณะหยุ่น กรอบ และมีคุณสมบัติเป็นวัตถุกันเสียอีกด้วย จึงพบมีการลักลอบน ามาผสมในอาหาร 
นอกจากนี้ยังมีการน าเอาบอแรกซ์ไปละลายน้ าแล้วทาที่เนื้อหมู เนื้อวัว  เพ่ือให้ดูสด ไม่บูดเน่าก่อน
เวลา อาหารที่มักตรวจพบบอแรกซ์ ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่น หมูสด หมูบด ปลาบด ทอดมัน 
ลูกชิ้น ไส้กรอก แป้งกรุบ ทับทิมกรอบ ผลไม้ดองแช่อ่ิม เป็นต้น ตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสาร      
บอแรกซ์ผสมอยู่แสดงดังภาพที่ 6.7 

 

 

 

 

 

 

ก.  

 

 

ก. ไส้กรอก        ข. ผลไม้ดองแช่อิ่ม 

ภาพที่ 6.7 อาหารที่มักตรวจพบสารบอแรกซ์ 

 

หากได้รับสารบอแรกซ์ในปริมาณที่ไม่มาก แต่ได้รับบ่อยเป็นเวลานานจะเกิดอาการ
เรื้อรัง เช่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ าหนักลด ผิวหนังแห้งอักเสบ หนังตาบวม ตับและไตอักเสบ 
ระบบสืบพันธุ์เสื่อมสมรรถภาพ เป็นต้น ถ้าได้รับบอแรกซ์ในปริมาณสูงจะเกิดอาการเป็นพิษแบบ
เฉียบพลนั เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง เป็นต้น บางครั้งรุนแรงถึงเสียชีวิตได้  
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วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากบอแรกซ์ คือไม่ควรซื้อเนื้อสัตว์บดส าเร็จรูป ควรซื้อเป็นชิ้น
และต้องล้างให้สะอาดแล้วจึงน ามาบดหรือสับเอง หลีกเลี่ยงการซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ผิดปกติ
จากธรรมชาติ เช่น เนื้อหมูท่ีแข็ง กดแล้วเด้ง หรือผิวเป็นเงาเคลือบคล้ายกระจก และหลีกเลี่ยงอาหาร
ที่มีลักษณะหยุ่นกรอบอยู่ได้นานผิดปกติ อาหารที่เก็บไว้เป็นเวลานานก็ไม่บูดเสีย 

 6.7.13 ฟอร์มาลิน (Formalin) 

          เป็นชื่อที่รู้จักดีในทางการค้าของสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์  หรือที่วงการแพทย์ 
เรียกว่า “น้ ายาดองศพ” ลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี แต่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ใช้ในอุตสาหกรรม
ผลิตเคมีภัณฑ์พลาสติก สิ่งทอ ใช้ในทางการแพทย์เป็นยาฆ่าเชื้อโรค ฆ่าเชื้อรา และเป็นน้ ายาดองศพ 
เป็นต้น พบว่ามีการน าสารฟอร์มาลินมาผสมในอาหาร เพ่ือให้อาหารคงความสด ไม่เน่าเสียง่าย และ
เก็บรักษาได้นาน ซึ่งมักพบฟอร์มาลินในอาหารทะเลสด ผัก ผลไมส้ด และเนื้อสัตว์สด ดังภาพที่ 6.8 

          ฟอร์มาลินเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยหากบริโภคโดยตรงจะมีพิษเฉียบพลันคือ มี
อาการตั้งแต่ปวดท้องอย่างรุนแรง อาเจียน อุจจาระร่วง หมดสติ และตายในท่ีสุด หากได้รับน้อยลงมา
จะเป็นผลให้การท างานของตับ ไต หัวใจ สมองเสื่อมลง หากสัมผัสก็จะระคายเคืองผิวหนัง ปวดแสบ
ปวดร้อน ผู้ที่ไวต่อสารนี้มากจะมีอาการปวดศีรษะ หายใจติดขัด แน่นหน้าอก หากสูดดมจะมีอาการ
เคืองตา จมูก และคอ ปวดแสบปวดร้อน และสารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ซึ่งเป็น
สารประกอบของฟอร์มาลินเป็นสารที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้อีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. อาหารทะเล                ข. ผลไม้สด 

ภาพที่ 6.8 อาหารที่มักพบฟอร์มาลิน 

 

วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากฟอร์มาลิน คือเมื่อต้องการซื้ออาหารทะเล ผักสดและ
เนื้อสัตว์ ให้ตรวจสอบโดยการดมกลิ่น จะต้องไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูก และก่อนน าอาหารสดมาประกอบ
อาหารควรล้างให้สะอาดก่อน ข้อสังเกตผักสดต่างๆ ที่ขายทั้งวันโดยยังดูสด ไม่เหี่ยวทั้งๆ ที่ถูก
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แสงแดดและลมตลอดทั้งวัน หรือเนื้อสัตว์มีสีเข้มและสดผิดปกติทั้งๆ ที่ไม่ได้แช่เย็น อาจมีการแช่
ฟอร์มาลินจึงไม่ควรซื้อมารับประทาน 

มีรายงานการปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารสดในหลายจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย จากการวิจัยการปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารสดในบางพ้ืนที่ของ
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาในจังหวัดอุดรธานี สกลนคร นครราชสีมา และ        
ศรีสะเกษ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พบว่า อาหารสด 1,436 

ตัวอย่างที่ทดสอบมีการปนเปื้อนฟอร์มาลินร้อยละ 6.1 โดยพบความชุกมากที่สุดในสไบนาง ร้อยละ 

24.2 รองลงมาเป็นปลาหมึกกรอบ (ร้อยละ 22.7) ปลาหมึกสด (ร้อยละ 4.4) เห็ดฟาง (ร้อยละ 3.0) 

และเล็บมือนาง (ร้อยละ 2.7) พบอาหารสดปนเปื้อนฟอร์มาลินมากที่สุดที่จังหวัดอุดรธานี ร้อยละ 8.5 

สถานที่จ าหน่ายอาหารสดที่พบฟอร์มาลินปนเปื้อน ได้แก่ ตลาดสดและร้านค้าแผงลอย ซึ่งรับอาหาร
สดมาจากห้องเย็น และแหล่งที่มาจากจังหวัดที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่ จังหวัดแหล่งที่มาของ
อาหารสดที่ปนเปื้อนฟอร์มาลินมากที่สุดคือจังหวัดระยอง  แหล่งที่มาของอาหารสดปลอดสาร
ฟอร์มาลิน ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร แปลงเกษตร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ (กนกพร 

ธัญมณีสิน, 2558 : 31) ดังนั้นในการจัดการกับปัญหาเรื่องการปนเปื้อนของฟอร์มาลินในอาหารเป็น
หน้าที่ของหลายฝ่ายที่ต้องท างานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้บริโภคให้ครอบคลุมทั้งระบบการน าเข้า การผลิต การกระจายสินค้า การจ าหน่าย และการบริโภค 

ตลอดจนมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งผู้บริโภคควรเฝ้าระวังการปนเปื้อน
ของสารฟอร์มาลินในอาหารด้วยตนเองด้วย โดยต้องมีการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในเรื่องการปนเปื้อนและอันตรายจากการได้รับสารฟอร์มาลิน 

6.7.14 สารกันราหรือกรดซาลิซิลิค (Salicylic acid) 
          สารกันราหรือสารกันบูด รู้จักในชื่อกรดซาลิซิลิค เป็นกรดที่มีอันตรายต่อร่างกาย

มาก พบว่ามีผู้ผลิตอาหารบางรายน ามาใส่เป็นสารกันเสียในอาหารแห้ง เพ่ือป้องกันเชื้อราขึ้นและให้
เนื้อของผักผลไม้ที่ดองคงสภาพเดิมน่ารับประทาน ใหม่เละง่าย อาหารที่มักตรวจพบสารกันรา ได้แก่ 
มะม่วงดอง ผักดอง ผลไม้ดอง เป็นต้น  

 เมื่อบริโภคเข้าไปจะท าลายเซลล์ในร่างกายให้ตาย หากบริโภคเข้าไปมากๆ จะ
ท าลายเยื่อบุกระเพาะอาหารและล าไส้ ท าให้เป็นแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ ความดันโลหิตต่ า
จนช็อกได้ หรือในบางรายที่แม้บริโภคเข้าไปไม่มากแต่ถ้าแพ้สารกันรา ก็จะท าให้เป็นผื่นคันขึ้นตามตัว 
อาเจียน หูอื้อ มีไข้ วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารกันรา ควรเลือกซื้ออาหารที่สดใหม่ ไม่บริโภคอาหาร
หมักดอง หรือถ้าจะบริโภคให้เลือกซ้ือจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้  
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6.7.15 สารฟอกขาวหรือโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (Sodium hydrosulfite) 
         สารฟอกขาว หรือสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ หรือผงซักมุ้ง เป็นสารเคมีที่ใช้ใน

อุตสาหกรรมเส้นใยไหม แห และอวน พบว่ามีผู้ค้าบางรายน ามาใช้ฟอกขาวในอาหารเพ่ือให้อาหารมี
ความขาวสดใสน่ารับประทานและดูใหม่อยู่เสมอซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาหารที่มักตรวจพบสาร
ฟอกขาว ได้แก่ ถั่วงอก ขิงฝอย ยอดมะพร้าว กระท้อน หน่อไม้ดอง น้ าตาลมะพร้าว ทุเรียนกวน  

เมื่อสัมผัสสารฟอกขาวโดยตรงจะท าให้ผิวหนังอักเสบ เป็นผื่นแดง และถ้าบริโภคเข้า
ไป จะท าให้เกิดอาการอักเสบในอวัยวะที่สัมผัสอาหาร เช่น ปาก ล าคอ กระเพาะอาหาร ท าให้เกิด
อาการปวดหลัง ปวดศีรษะ อาเจียน แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็ว 

หากบริโภคเกิน 30 กรัม จะท าให้ถ่ายเป็นเลือด ชัก ช็อก หมดสติ หายใจไม่ออก ไตวาย และเสียชีวิต
ในที่สุด วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารฟอกขาว เลือกซื้ออาหารที่มีความสะอาด สีใกล้เคียงกับ
ธรรมชาติ ไม่ขาวจนผิดปกติ เช่น ทุเรียนกวนที่มีสีหมองคล้ าตามธรรมชาติ แทนที่จะซื้อทุเรียนกวนที่มี
สีเหลืองใสจากการใส่สารฟอกขาว หลีกเลี่ยงการซื้อถ่ัวงอกหรือขิงซอยที่ผ่านการใช้สารฟอกขาวจนท า
ให้มีสีขาวอยู่เสมอ แม้ตากลมสีก็ยังไม่คล้ า เป็นต้น  

ได้มีการส ารวจสารพิษตกค้างในอาหารโดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้าน
อาหาร แสดงดังตารางที่ 6.2 จากตารางสรุปผลการสุ่มตรวจสารปนเปื้อน 10 ชนิด จุลินทรีย์ก่อโรคใน
อาหาร และการสุ่มตรวจประเมินตลาดสดประเภทที่ 1 ตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ และร้านอาหารแผง
ลอย ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร อาหารสะอาดอาหารอร่อย (Clean Food Good 

Taste : CFGT) จากการรายงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามตัวชี้วัดระดับจังหวัด) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553 พบว่า โดยภาพรวมแล้วสารปนเปื้อนมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จาก
ร้อยละ 0.69 ในปี พ.ศ. 2551 เพ่ิมเป็นร้อยละ 0.83 ในปี พ.ศ. 2552 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 1.91 

ในปี พ.ศ. 2553 โดยสารปนเปื้อนที่เพ่ิมขึ้นจนน่าวิตกอันดับ 1 ได้แก่ จุลินทรีย์ก่อโรค จากร้อยละ 
1.19 ในปี พ.ศ. 2552 เพ่ิมเป็นร้อยละ19.66 ในปี พ.ศ. 2553 อันดับ 2 คืออะฟลาทอกซิน จากร้อย
ละ 0.46 ในปี พ.ศ. 2552 เพ่ิมเป็นร้อยละ 10.20 ในปี พ.ศ. 2553 อันดับ 3 คือสารเร่งเนื้อแดง จาก
ร้อยละ 0.17 ในปี พ.ศ. 2552 เพ่ิมเป็นร้อยละ 3.10 ในปี พ.ศ. 2553 ส่วนที่เหลือรองลงมา คือ ยาฆ่า
แมลง        ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว สารกันรา ตามล าดับ ส่วนสารปนเปื้อนที่มีจ านวนลดน้อยลง 
ได้แก่ น้ ามันทอดซ้ า จากร้อยละ 5.58 ในปี พ.ศ. 2552 ลดลงเหลือร้อยละ 4.76 ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่ง
ผลการสุ่มตรวจสารปนเปื้อน 10 ชนิด และจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

(ตามตัวชี้วัดระดับจังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2553 (ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้าน
อาหาร กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 
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ตารางท่ี 6.2 แสดงผลการสุ่มตรวจสารปนเปื้อน 10 ชนิด และจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร 

 

 สิ่ง
ปนเปื้อน 

ปี 2551 

ข้อมูลจาก 68 จังหวัด 

ปี 2552 

ข้อมูลจาก 39 จังหวัด 

ปี 2553 (9 เดือน) 
ข้อมูลจาก 50 จังหวัด 

จ านวนที่
ตรวจ 

จ า 
นวน    
ที่ปน 

เป้ือน 

ร้อย
ละที่
ปน 

เป้ือน 

จ านวน
ที่ตรวจ 

จ านวน
ที่ปน 
เป้ือน 

ร้อย
ละ 
ที่ปน 

เป้ือน 

จ านวน
ที่ตรวจ 

จ านว
นที่ปน 

เป้ือน 

ร้อยละ
ที่ปน 

เป้ือน 

สารเร่งเนื้อ
แดง 

2,660 22 0.83 3,530 6 0.17 646 20 3.10 

บอแรกซ ์ 91,668 222 0.24 51,287 89 0.17 29,648 57 0.19 

สารฟอก
ขาว 

67,824 58 0.09 39,998 2 0.01 23,337 12 0.05 

ฟอร์มาลีน 63,029 209 0.33 34,872 132 0.38 21,492 125 0.58 

สารกันรา 71,120 195 0.27 36.660 90 0.25 23,462 93 0.40 

ยาฆ่าแมลง 157,594 2,437 1.55 70,407 1,599 2.27 45,584 1,216 2.67 

น้ ามันทอด
ซ้ า 

ไม่มรีายงาน 

430 24 5.58 1,323 63 4.76 

อะฟลา-
ทอกซิน 

439 2 0.46 637 65 10.20 

กรดแร่
อิสระ ไม่มรีายงาน 

82 3 3.66 

กรดน้ าสม้ 25 5 8.00 

จุลินทรีย์
ก่อโรค 

5,134 61 1.69 6,429 1,264 19.66 

รวม 453,895 3,143 0.69 241,888 1,979 0.83 150,598 2,787 1.91 

 

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข, 2553 

 

ได้มีการส ารวจความปลอดภัยทางด้านอาหาร ณ แหล่งจ าหน่ายอาหารทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 
2556 จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่า ในการเก็บตัวอย่างอาหารเพ่ือตรวจวิเคราะห์
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จ านวน 8,112 ตัวอย่าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือพบข้อบกพร่องจ านวน 1,164 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 14.35 โดยมีรายละเอียดสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือพบ
ข้อบกพร่อง ดังนี้ (1) การตรวจสอบความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 6 ชนิด ได้แก่ สารเร่งเนื้อแดง 
สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน สารกันรา และยาฆ่าแมลง จากผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
อาหารพบการตกค้างของยาฆ่าแมลงในตัวอย่างอาหาร โดยตัวอย่างประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่
ตกมาตรฐาน คือ ปลาร้า ปลาหวาน ปลาเค็ม ปลาแห้ง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ที่ตกมาตรฐาน 

คือ คะน้า บร๊อกโคลี ดอกหอม พริกสด ต้นหอม ส้ม ชมพู่ องุ่น และฝรั่ง การปลอมปนของ
ฟอร์มาลดีไฮด์พบในตัวอย่างอาหารพวกปลาหมึกกรอบ เล็บมือนาง และสไบนาง การปลอมปนของ
สารกันราพบในตัวอย่างอาหารจ าพวกหน่อไม้ดองเหลือง ผักกาดเขียวดอง มะม่วงดอง พุทราดอง 
องุ่นดอง การปลอมปนของบอแรกซ์พบในตัวอย่างอาหารจ าพวกถั่วลิสง เนื้อตากแห้ง ทอดมันดิบ 

ปลาบด และพริกป่น อีกทั้งยังพบการตกค้างของสารเร่งเนื้อแดงในตัวอย่างเนื้อหมู และการปลอมปน
ของสารฟอกขาวพบในตัวอย่างกระชายและกระเจี๊ยบ (2) การตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ 7 ชนิด 

ได้แก่ จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count), โคลิฟอร์ม (Coliforms), อี.โคไล (E. coli), 

ยีสต์ (Yeast), รา (Mold), สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus : S. aureus) และ 

ซัลโมเนลลา (Salmonella) โดยมีตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ในภาพรวมทั้ง
ประเทศ พบอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ไม่เข้ามาตรฐาน โดยเรียงตามล าดับจากมากไปหา
น้อยดังนี้ Coliforms, Total plate count, E. coli, Yeast, Mold, S. aureus และ          

Salmonella และพบว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่มีการปนเปื้อนมากที่สุดคือ  Coliforms (ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2558 : 52 - 53) 

สารพิษที่ปนเปื้อนอาหารที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสารพิษที่เกิดจาก
สิ่งแวดล้อมสกปรกจึงปนเปื้อนเข้าสู่อาหาร ยังมีสารพิษในอาหารอีกมากซึ่งอาจเกิดตามธรรมชาติของ
อาหารนั้นเอง เช่น น้ ามันเมล็ดนุ่นและเมล็ดฝ้ายดิบจะมีสารพิษปนอยู่บ้าง แต่เมื่อน ามาท าให้สะอาด
บริสุทธิ์ตามวิธีทางอุตสาหกรรมสารพิษนั้นจะหมดไป แต่บางชนิด เช่น เห็ดพิษ จะไม่ถูกท าลายด้วย
ความร้อนที่ใช้หุงต้ม จึงไม่ควรเก็บเห็ดที่มีลักษณะแปลกและไม่เคยรู้จักมารับประทาน และยังมี
สารพิษท่ีเป็นวัตถุเจือปนอาหารและสารพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตอาหารอีกหลายชนิด 

เมื่อร่างกายได้รับสารพิษจะมีกลไกก าจัดสารพิษ เช่น เปลี่ยนสภาพทางเคมีของสารนั้นให้เป็น
สารอ่ืนซึ่งหมดความเป็นพิษ แล้วขจัดออกทางปัสสาวะ อุจจาระ และเหงื่อ การป้องกันและลดปัญหา
สารพิษจากสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ภาครัฐและประชาชนจะต้องร่วมมือกัน ในส่วนของรัฐจะต้อง
ควบคุมดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนมีการจัดการขยะของเสียและน้ าเสียที่ถูกวิธีก่อนปล่อย
ออกสู่ท่อน้ าทิ้งสาธารณะมีการติดตามตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารอย่างสม่ าเสมอ  เผยแพร่
ข่าวสารให้ความรู้แก่ประชาชน ส าหรับประชาชนทั่วไปต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลชุมชน ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสารพิษต่างๆ ให้ทราบสาเหตุ
แหล่งที่มาเพ่ือให้สามารถเลือกซื้ออาหาร และหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีโอกาสเสี่ยงต่อสารพิษได้
ถูกต้อง ในกรณีที่เป็นผู้ผลิตหรือจ าหน่ายอาหารต้องระมัดระวังการเลือกซื้อวัตถุดิบ  ควบคุมการผลิต
ให้ถูกลักษณะทุกขั้นตอนและให้ข้อมูลที่ตรงความจริงต่อผู้บริโภคตามที่กฎหมายก าหนด  

 

6.8 โรคจากมลพิษในอาหาร 

วัตถุปนเปื้อนในอาหารก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคเป็นอย่างมากดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นในที่นี้จึงขอสรุปและเพ่ิมเติมโรคต่างๆ ที่เกิดจากมลพิษในอาหารเนื่องจาก
อาหารมีสิ่งปนเปื้อน ซ่ึงจ าแนกได้ดังนี้ 

6.8.1 โรคที่เกิดจากสารพิษในอาหาร 

                1) โรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning) เกิดจากบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนด้วย
สารพิษต่อล าไส้ ซึ่งสร้างโดยจุลชีพหลายชนิด จุลชีพเหล่านี้จะเข้าไปปนเปื้อนและเจริญในอาหารที่
เก็บค้างไว้หลังจากเตรียมหรืออุ่นโดยความร้อนต่ า หรือที่เตรียมแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นเป็นเวลานานก่อน
น าไปบริโภค อาหารประเภทที่อาจมีจุลชีพในอาหารและก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ ได้แก่ ครีมใน
อาหารประเภทสลัดมีสารพิษล าไส้ปนเปื้อนบ่อยมาก เช่น Staphylococcal gastroenteritis เป็นโรค
อาหารเป็นพิษที่พบบ่อย อาหารประเภทหอย กุ้ง ที่ท าให้เกิดอาการโรคอาหารเป็นพิษมีจุลชีพ
ประเภทวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus) อาหารจานด่วนบางชนิด เช่น 
แฮมเบอร์เกอร์ ที่เตรียมไม่สุกเต็มที่ อาจปนเปื้อนด้วยเชื้อเอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) ที่ให้
สารพิษต่อล าไส้ อาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ จากเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว และ
ไข่เป็ด ไข่ไก่ รวมถึงอาหารที่ท าไว้ล่วงหน้านานๆ แล้วไม่ได้แช่เย็นไว้ ถ้าไม่ได้อุ่นให้ร้อนพอก่อน
รับประทานก็จะท้าให้เป็นโรคนี้ได้ 

 อาการของโรคอาหารเป็นพิษ มักพบหลังจากที่รับประทานอาหารที่มีเชื้อโรค
ปนเปื้อนไปแล้วภายใน 2 - 4 ชั่วโมง คือมีอาการท้องเสียเพียงแค่สองสามวัน อาจมีอาการคลื่นไส้ 
อาเจียน ถ่ายอุจจาระเป็นน้ า บางครั้งมีอาการคล้ายเป็นบิด ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด หรือเป็นมูก ปวด
มวนท้อง อาจมีไข้และปวดศีรษะร่วมด้วย ถ้าถ่ายมากจะเกิดอาการขาดน้ าและเกลือแร่ได้ และบาง
รายอาจมีอาการรุนแรง เกิดการอักเสบที่อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น ข้อและกระดูก ถุงน้ าดี 

กล้ามเนื้อหัวใจ ปอด ไต เยื่อหุ้มสมอง และเมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตจะท าให้เกิดโลหิตเป็นพิษ 

โดยเฉพาะกลุ่มที่มีภูมิต้านทานน้อย เช่น เด็กทารก เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ 

โรคเบาหวาน หรือโรคเอดส์ หากภาวะอาหารเป็นพิษนี้เกิดขึ้นการติดเชื้อจะรุนแรงและท าให้ถึงกับ
เสียชีวิตได้ มีรายงานการเกิดโรคอาหารเป็นพิษในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 ส านักระบาดวิทยาได้รับ
รายงานโรคอาหารเป็นพิษ จ านวน 103,420 ราย อัตราป่วย 162.98 ต่อประชากรแสนคน มี
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ผู้เสียชีวิต 1 ราย (ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2552 : 117) ในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ป่วยโรค
อาหารเป็นพิษ 134,797 ราย อัตราป่วย 207.52 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  
อัตราป่วยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2548 – 2557) อัตราป่วยลดลงในระยะ 5 ปีแรก คือ ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2548 -  2552 จากนั้นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา  
อัตราป่วยตายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2553 

– 2557) การกระจายตามภาคพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด 327.51 ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคือ ภาคเหนือ (255.5 ต่อประชากรแสนคน) ภาคกลาง (127.56 ต่อประชากรแสน
คน) และภาคใต้ (53.15 ต่อประชากรแสนคน) จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 10 ล าดับแรกคือ 

หนองบัวล าภู อัตราป่วยเท่ากับ 645.67 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ หนองคาย อุดรธานี     
อ านาจเจริญ แม่ฮ่องสอน ล าพูน นครพนม บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี และขอนแก่น ผลการตรวจเชื้อก่อโรค
ที่ได้รับรายงานในระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ านวน 603 ราย ในจ านวนนี้พบเชื้อ วิบริโอ 
พาราฮีโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus) 308 ราย (ร้อยละ 51.08) รองลงมา ได้แก่            
ซัลโมเนลลา (Salmonella spp.)  269 ราย (ร้อยละ 26.04) และสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส  
(Staphylococcus aureaus) 134 ราย (ร้อยละ 22.22) (ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2558 

: 129) 

การรักษาโรคอาหารเป็นพิษ เมื่อมีอาการถ่ายเหลวเป็นเนื้อปนน้ าไม่จ าเป็นต้องรักษา
ด้วยยาฆ่าเชื้อทันที แต่หากมีอาการถ่ายเหลวตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป หรือมีถ่ายเป็นน้ า 1 ครั้งขึ้นไปใน 1 

วัน ให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ โอ อาร์ เอส โดยดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง จะช่วยป้องกันและรักษาภาวะ
ขาดน้ า หากถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด จะต้องรีบไปพบแพทย์ทันที มาตรการป้องกันจากกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ยึดหลักในการเตรียมอาหารที่ปลอดภัย ได้แก่ เลือกอาหารที่ผ่านการ
เตรียมเป็นอย่างดี ปรุงอาหารที่สุก ควรกินอาหารที่สุกใหม่ๆ ระมัดระวังอาหารที่ปรุงสุกแล้วอย่าให้มี
การปนเปื้อน อาหารที่ค้างมื้อต้องท าให้สุกใหม่ก่อนรับประทาน ล้างมือก่อนจับต้องอาหารเข้าสู่ปาก 

ให้พิถีพิถันเรื่องความสะอาดของห้องครัว เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากแมลง หนู หรือสัตว์อ่ืนๆ และใช้
น้ าสะอาด โดยหลักการคือป้องกันอาหารมิให้เกิดการปนเปื้อน ที่ส าคัญคือให้ความรู้แก่ผู้ปรุงในด้าน
วิธีการปรุง การเก็บอาหาร และพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลอยากให้ประชาชน มีวิธีการป้องกันและ
รักษาสุขภาพ การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  

  มีการประเมินความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคที่จ าหน่าย ณ 

สถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคจ านวนทั้งหมด 459 ตัวอย่าง 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2555 จากสถานที่จ าหน่ายอาหารภายในสถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งสาย
ใต้ สถานีขนส่งเอกมัย และสถานีรถไฟหัวล าโพง เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา แบ่งเป็นอาหาร
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พร้อมบริโภคในช่วงปีใหม่ จ านวน 226 ตัวอย่าง และช่วงสงกรานต์ จ านวน 233 ตัวอย่าง ตรวจหา  
เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli : E. coli) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์บ่งชี้สุขลักษณะการผลิตอาหาร และ
จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค ซึ่งประกอบด้วย สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus :   

S. aureus), ซัลโมเนลลา (Salmonella spp.), วิบริโอ คอเลอเร O1/O139 (Vibrio cholerae 

O1/O139 : V. cholera O1/O139), วิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส (Vibrio parahaemolyticus : V. 

parahaemolyticus) ผลการตรวจในช่วงปีใหม่พบ E. coli จ านวน 96 ตัวอย่าง (ร้อยละ 42.5),     

S. aureus  4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.8) และ Salmonella spp. 19 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.4) ส่วนช่วง
สงกรานต์ตรวจพบ E. coli 108 ตัวอย่าง (ร้อยละ  46.4), S. aureus 21 ตัวอย่าง (ร้อยละ 9.0) และ 

Salmonella spp. 17 ตัวอย่าง (ร้อยละ 7.3) โดยทั้งสองเทศกาลตรวจไม่พบ V. cholerae 

O1/O139 และ V. parahaemolyticus เมื่อน าข้อมูลทั้งสองช่วงเทศกาลมาหาความสัมพันธ์ทาง
สถิติของการตรวจพบและไม่พบจุลินทรีย์ดังกล่าว พบอาหารพร้อมบริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์พบ 

S. aureus มากกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วน E. coli และ Salmonella 

spp. ในช่วงเทศกาลทั้งสองพบไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  จากผลการศึกษาแสดงว่า
อาหารพร้อมบริโภคทั้ง 2 ช่วงเทศกาลยังไม่ถูกสุขลักษณะ เพราะตรวจพบจุลินทรีย์บ่งชี้สุขลักษณะ
อาหารคือ E. coli ถึงแม้จะตรวจไม่พบ V. cholerae และ V. parahaemolyticus แต่ตรวจพบเชื้อ
โรคอาหารเป็นพิษ S. aureus และ Salmonella spp. ซึ่งถ้าการเก็บรักษาไม่เหมาะสมเชื้อจะเจริญ
เพ่ิมจ านวนและสร้างสารพิษในอาหารโดยเฉพาะ S. aureus และเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษได้ 
ดังนั้นต้องมีการควบคุมดูแลผู้จ าหน่ายอาหาร มีการตักเตือนและอบรมให้ความรู้แก่ผู้จ าหน่ายและ
บริการอาหารให้ตระหนักถึงพิษภัยจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และเก็บตัวอย่างอาหาร
ตรวจวิเคราะห์เป็นระยะๆ เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารต่อไป ผู้บริโภคควรเลือก
รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หรือมีการอุ่นเป็นระยะๆ และเลือกรับประทานอาหารจากร้านค้าที่
สะอาด หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ ส าหรับผู้จ าหน่ายอาหารควรเลือกวัตถุดิบที่น ามาประกอบ
อาหารที่สดและสะอาด ควรล้างมือให้สะอาด สวมหมวกและสวมใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนปรุงอาหาร แยก
อุปกรณ์ท่ีใช้สัมผัสวัตถุดิบและอาหารที่ปรุงสุกแล้ว อาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ ควรอยู่ในภาชนะที่สะอาด
มีที่ปิดป้องกันแมลงได ้อุ่นอาหารให้ร้อนอยู่เสมอ ทุก 2 - 3 ชั่วโมง (กมลวรรณ กันแต่ง, อัจฉรา อยู่คง
, และรัชฎาพร สุวรรณรัตน์, 2558 : 269 – 276)  

2) โรคโบทุลิซึม (Botulism) โรคนี้เกิดจากบริโภคอาหารที่มีสารโบทุลิน ซึ่งเป็น
สารพิษต่อประสาทซึ่งเรียกว่านิวโรทอกซิน สร้างโดยเชื้อคลอสทริเดียม โบทุลินัม (Clostridium 

botulinum) ที่เจริญอยู่ในอาหารกระป๋องที่เตรียมไม่สะอาด และอาหารประเภทเก็บรักษา เชื้อนี้เป็น
จุลชีพไม่พ่ึงอากาศ สร้างสปอร์เจริญอยู่ในดินโคลนจึงปนเปื้อนอาหารได้ง่าย สปอร์ของเชื้อนี้ทนทาน
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสได้ถึง 2 ชั่วโมง การบริโภคอาหารกระป๋อง ไส้กรอก และอาหารหมักดอง 
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ซึ่งปนเปื้อนด้วยเชื้อดังกล่าวที่สร้างสารชีวพิษจะเกิดอาการอัมพาตของประสาทสมอง คือมีอาการอ่อน
แรง เป็นลมและเสียชีวิตภายใน 1 วัน อาการอ่ืนที่พบร่วมได้แก่ ปวดท้อง อาเจียน ปากคอแห้ง    
ม่านตาเบิกกว้าง หนังตาตก โรคโบทุลิซึมที่เกิดจากบริโภคไส้กรอกที่มีสารชีวพิษมีชื่อเฉพาะเรียกว่า
โรคไส้กรอกเป็นพิษ (Allantiasis) 

3) โรคพิษเชื อรา (Mycotoxicosis) 

โรคพิษเชื้อราหรือโรคไมโคท็อกซิโคสิส (Mycotoxicosis) หมายถึงโรคที่เกิดจาก
บริโภคอาหารที่ปนเปื้อนด้วยสารชีวพิษจากเชื้อรา เช่น โรค Alimentary toxic aleukia ที่เกิดจาก
บริโภคเมล็ดพืชประเภทข้าวที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อรา สร้างสารชีวพิษ เช่น ฟิวซาเรียม (Fusarium), 

คลาโดสปอเรียม (Cladosporium), อัลเทอร์นาเรีย (Alternaria), เพนิซิลเลียม (Penicillium),    
ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma), ไรโซปัส (Rhizopus), เวอร์ติซิลเลียม (Verticillium) และ          
แอคติโนไมซีส (Actinomyces) ท าให้เม็ดเลือดขาวในเลือดมีจ านวนน้อยมากหรือไม่ปรากฏเลย 
นอกจากนี้ยังมีเชื้อราแอสเปอร์จิลลัส ฟลาวัส (Aspergillus flavus) และ แอสเปอร์จิลลัส พาราซิติคัส 

(Aspergillus paraciticus) ที่ปนเปื้อนเมล็ดถั่วลิสง ข้าวโพด และเมล็ดพืชต่างๆ มีสารชีวพิษ      
อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) ซึ่งถ้าบริโภคเป็นประจ ามีการสะสมสารพิษนี้ไว้ในร่างกายนานๆ ก็อาจ
เป็นมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้ าดีได้ 

4) โรคเหตุสารปราบศัตรูพืช  

สารเคมีที่ใช้ในการปราบศัตรูพืชที่ใช้ทางเกษตรกรรมมีฤทธิ์ท าลายระบบประสาท
กลาง เมื่อคนบริโภคอาหารที่มีสารเคมีเหล่านี้ตกค้างหากเกินขีดปลอดภัยจะท าให้มีอาการหน้ามืด  

เวียนศีรษะ ท้องร่วง อาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ ถ้าได้รับเข้าสู่ร่างกายในปริมาณน้อย
เป็นประจ าก็จะสะสมในร่างกายเป็นสาเหตุของเนื้องอกและมะเร็ง เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก มะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งเต้านม 

             ไดออกซินเป็นสารเฮเทอโรไซคลิกไฮโดรคาร์บอน (Heterocyclic hydrocarbon) 
พบในอาหารที่ปนเปื้อนด้วยสารฆ่าวัชพืช ซึ่งได้แก่ อาหารประเภทเนื้อ นม และพืชผักผลไม้ สารนี้มี
ฤทธิ์เป็นสารก่อมะเร็งอ่อนๆ และมีผลท าให้เกิดความผิดปรกติต่อระบบภูมิคุ้มกัน ระบบสืบพันธุ์และ
ระบบต่อมไร้ท่อ เด็กมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็ง 

5) โรคที่เกิดจากสารฟอกขาว และสารถนอมอาหาร อาหารประเภทพืชผักบาง 
ชนิด เช่น ถั่วงอก ยอดมะพร้าว ขิงซอย และหน่อไม้หั่นเป็นแว่น มักปนเปื้อนด้วยสารฟอกขาว ซึ่งถ้า
บริโภคในปริมาณมากพอท าให้เกิดอาการปวดท้องอาเจียน แน่นหน้าอก หายใจขัด และแรงดันเลือด
ลดลงอย่างรวดเร็ว ถ้าได้ปริมาณเกิน 30 กรัมจะเสียชีวิตทันที อาหารสดประเภทผักสด กุ้ง และปลา
พบว่ามีการใส่สารฟอร์มาลิน เพื่อถนอมให้สดและอยู่นานโดยไม่เน่าเสีย สารนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายท าให้มี

https://dict.longdo.com/search/Aspergillus%20Flavus
http://en.wikipedia.org/wiki/Heterocyclic_compounds
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อาการปวดศีรษะ ปวดท้องรุนแรง ปากคอแห้ง คลื่นไส้อาเจียน แน่นหน้าอก ปัสสาวะไม่ออก ถ้าได้รับ
ในปริมาณมากอาจเสียชีวิตได้ 

6) กลุ่มอาการภัตตาคารจีน (Chinese restaurant syndrome) เกิดจาก
บริโภคอาหารที่ใส่ผงชูรส อาการเกิดขึ้นไม่ทุกคนและความรุนแรงต่างๆ กันขึ้นอยู่กับความทนของแต่
ละบุคคล อาการได้แก่ ปวดศีรษะตุบๆ รู้สึกตึงที่ขากรรไกร ต้นคอ หลังและไหล่ อาจมีปวดหลังด้วย 
อาการเป็นอยู่ไม่นานปล่อยไว้สักพักก็จะหายได้เอง 

7)  โรคเมากลอย กลอยมีส่วนพิษอยู่ที่หัว เป็นสารพิษจ าพวกไดออสคอรีน 
(Dioscorine) ท าให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน มึนศีรษะ ถ้ากินมากอาจหมดสติได้ การเตรียมหัว
กลอยให้หมดพิษท าโดยฝานเป็นแผ่นบางๆ แช่น้ าที่ไหลตลอดเวลาประมาณ 7 วันเพื่อล้างยางออก 

8) โรคพิษโลหะหนัก โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี และปรอท เมื่อ
ปนเปื้อนน้ าในทะเลจะถูกดูดซึมเก็บไว้โดยพืชและสัตว์น้ า ซึ่งถ้าสะสมมากจนมีความเข้ มสูงก็เป็น
อันตรายแก่ผู้บริโภคได้ การดื่มน้ าที่เจือปนด้วยโลหะหนักก็เกิดโรคได้เช่นกัน   

9) กลุ่มอาการกระเพาะอาหารล าไส้และพิษต่อประสาท (Gastrointestinal  and 

neurotoxic syndromes) ประกอบด้วยอาการคลื่นไส้รุนแรง อาเจียน ปวดท้องรุนแรง ปวดเบ่ง
รุนแรง และถ่ายอุจจาระเป็นน้ า ร่วมกับอาการชาที่ริมฝีปาก ภายในปาก และแขนขา ความรู้สึกร้อน
หนาวผิดไปจากธรรมดา เมื่อสัมผัสเย็นรู้สึกแสบร้อน ปวดกล้ามเนื้อ เดินเซ มีอัมพาตปวกเปียก ผื่น
ผิวหนัง และลงท้ายมีอาการทางระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด กลุ่มอาการนี้มี 3 แบบคือ กลุ่ม
อาการซกิัวเทอรา โรคอัมพาตจากหอยพิษ และโรคพิษเทโทรโดท็อกซิน 

       โรคพิษเทโทรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) หรือโรคพิษจากปลาปักเป้า เกิดจากการ
บริโภคปลาปักเป้า (Puffer Fish, Blow Fish, Globe Fishy, Fugu) หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาเนื้อ
ไก่ พบได้ทั้งในน้ าจืดและน้ าทะเล มีประมาณ 100 ชนิด แต่ที่ท าให้เกิดพิษมีประมาณ 50 ชนิด และ
พบในประเทศไทยประมาณ 20 ชนิด ปลาปักเป้าทะเลมีพิษมากที่สุด ในส่วนของไข่ ตับ ล าไส้ และ
หนัง ส่วนที่เป็นเนื้อปลาจะมีพิษน้อยหรือไม่มีเลย พิษของปลาจะเพ่ิมมากขึ้นในฤดูปลาวางไข่ ส่วน
ปลาปักเป้าน้ าจืดแต่ละตัวจะมีพิษแตกต่างกัน โดยพิษจะมากที่สุดในหนังปลา รองลงมาคือ ไข่ปลา 
เนื้อปลา ตับ และล าไส้ ตามล าดับ ปลาปักเป้าน้ าจืดที่คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับประทานกัน
เป็นประจ าจะเห็นลายเส้นสีด าคล้ายตาข่ายอยู่ทั่วตัว และสารพิษ Tetrodotoxin นี้ไม่ได้เกิดจากตัว
ปลาโดยตรง แต่เกิดจากแพลงก์ตอนที่ปลากินเข้าไป โดยมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งสร้างสารพิษขึ้นมา และ
ปลาจะเก็บสารพิษนี้ไว้เพ่ือป้องกันตัว สารพิษที่แยกได้จากปลาปักเป้ามี 2 ชนิด คือ Tetrodonine 

และ Tetrodonic acid ซึ่งเมื่อผ่านกรรมวิธีต่างๆ แล้ว จะได้สาร Tetrodotoxin อาการพิษจากสารนี้
จะเกิดขึ้นภายหลัง รับประทานปลาปักเป้าประมาณ 30 นาที ถึงหลายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณที่
รับประทาน สารนี้ทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี ความร้อนที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส นาน 10 
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นาที ก็ยังไม่สามารถท าลายสารพิษชนิดนี้ได้ ดังนั้นในกระบวนการประกอบอาหารไม่สามารถท าลาย
สารพิษชนิดนี้ได้ ขนาดสารพิษที่ท าให้มนุษย์เสียชีวิตได้ประมาณ 2 มิลลิกรัม สารพิษออกฤทธิ์โดย
ขัดขวางกระบวนการท างานของระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทของมนุษย์ มีผลท าให้เกิดอาการ
ชาลิ้น วิงเวียน อาเจียน กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง เดินเซ ขยับเขยื้อนไม่ได้ หายใจล าบาก หาก
เป็นมากและรักษาไม่ทันจะเสียชีวิตได้ อาการมักเกิดหลังจากรับประทานปลาปักเป้าประมาณ 10 ถึง 
30 นาที หรืออาจนาน 4 หรือ 6 ชั่วโมง การรักษาในขณะนี้ยังไม่มียาแก้พิษจึงรักษาตามอาการ และ
เนื่องจากพิษจะถูกขับออกทางปัสสาวะ การถ่ายปัสสาวะให้บ่อยขึ้นจะช่วยให้พิษถูกขจัดออกได้เร็วขึ้น 
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลม่วง, 2555 : 11)   

6.8.2 โรคติดเชื อจุลชีพในอาหาร มีดังต่อไปนี้ 
1) โรคติดเชื อระบบทางเดินอาหาร การบริโภคอาหารหรือน้ าที่มีสิ่งปนเปื้อนด้วย    

จุลชีพก่อโรคบางชนิด อาจท าให้เกิดโรคติดเชื้อในทางเดินอาหารได้หลายอย่าง เช่น โรคท้องร่วง  โรค 
คริปโตสปอริดิโอซิส กระเพาะอาหารและส าไส้อักเสบ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย ไข้รากสาดเทียม 

โรคบิดและโรคตับอักเสบ ซึ่งจะขอยกตัวอย่างโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ดังนี้ 
1.1) โรคท้องร่วงจากเชื อ อี. โคไล (E. coli)   
      อี. โคไลเป็นแบคทีเรียที่มีอยู่ในล าไส้ของสัตว์และมนุษย์ ซึ่งโดยปรกติมี

ประโยชน์ต่อร่างกายเช่นเป็นตัวขัดขวางการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคที่เข้ามาในล าไส้และช่วยสร้าง
วิตามินบางชนิด แต่ อี. โคไลบางสายพันธุ์ก็ท าให้เกิดโรคได้ โดยเฉพาะเมื่อออกไปเจริญอยู่นอก
ร่างกายและปนเปื้อนอาหารดังกล่าวในหัวข้อโรคอาหารเป็นพิษ เชื้อที่ก่อโรคได้รุนแรงคือ “E. coli 

0157 H7” ซึ่งสร้างสารพิษท าให้เกิดอาการท้องร่วงรุนแรงและถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดคล้ายที่เกิด
จากแบคทีเรียเชื้อบิด ในเด็กเล็กมีอาการรุนแรงมาก เกิดเม็ดเลือดแดงแตกและภาวะไตล้มเหลว ในคน
สูงอายุเกิดภาวะตกเลือดจนถึงเสียชีวิต โรคท้องร่วงจาก อี. โคไล 0157 : H7 นี้ มีการระบาดหลาย
ครั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย เมื่อไม่นานมานี้ มีการระบาดรุนแรงใน
ประเทศญี่ปุ่นและมีผู้ป่วยเสียชีวิตหลายราย ในประเทศไทยยังไม่พบมีการระบาด สาเหตุมักเกิดจาก
บริโภคนมดิบหรืออาหารประเภทเนื้อดิบหรือสุกๆ ดิบๆ 

1.2)  โรคคริปโตสปอริดิโอซิส (Cryptosporidiosis)  

       เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อคริปโตสปอริเดียม (Cryptosporidium) สามารถ
ติดต่อกันได้ระหว่างคนและสัตว์ พบได้ในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น คน 
วัว ควาย สุกร ม้า สุนัข แมว กระต่าย หนู) สัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด ห่าน นกแก้ว สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู
เหลือม ปลา เช่น ปลาคาร์พ การติดเชื้อเกิดขึ้นที่เซลล์บุผนังล าไส้เล็ก ผนังล าไส้ใหญ่ นอกจากนี้ยัง
อาจพบได้ที่กระเพาะอาหาร ท่อน้ าดี ตับอ่อน และต่อมทอนซิลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ท าให้เกิด
อาการอุจจาระร่วง การติดต่อของเชื้อมาสู่คนโดยกินน้ าหรืออาหารที่มีการปนเปื้อนของระยะติดต่อ 
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(Oocyst) ของเชื้อ Cryptosporidium species อาการส าคัญคือ มีไข้ต่ าๆ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง 
เป็นตะคริว อาการท้องเดินถ่ายเหลวเป็นน้ าวันละ 7 - 10 ครั้ง อาการส าคัญแทรกซ้อนคือ น้ าหนักตัว
ลดเนื่องจากเสียน้ า ระยะฟักตัว 5 - 28 วัน เฉลี่ย 7 วัน ผู้ป่วยมักหายได้เองโดยไม่ต้องรักษาใน
ระยะเวลา 2 - 20 วัน เฉลี่ย 14 วัน ส าหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันปกติ ส่วนผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยเฉพาะ
ผู้ป่วยเอดส์นั้นไม่สามารถก าจัดเชื้อออกไปได้ เวลาของการเกิดโรคจะนานขึ้นและเป็นให้อาการทาง
คลินิกรุนแรงจนท าให้เสียชีวิตได้ อาจพบอาการของถุงน้ าดีอักเสบได้กรณีท่ีการติดเชื้อในถุงน้ าดี เคยมี
รายงานการระบาดโรคท้องร่วงรุนแรงในรัฐมิลวอกี ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจากการสอบสวนพบว่า
เกิดจากดื่มน้ าประปาท่ีผลิตจากแหล่งน้ าที่ปนเปื้อนจากฟาร์มปศุสัตว์ที่มีสัตว์เป็นโรค 

1.3)  โรคหนอนพยาธิ (Helminthiasis) 

       ได้แก่ โรคพยาธิใบไม้ล าไส้ (Fasciolopsiasis) เกิดจากตัวแก่ของพยาธิใบไม้
ชนิดฟัสซิโอลอบซิส บุสไค (Fasciolopsis buski) ที่มีระยะติดต่ออยู่บนกระจับ สายบัว ผักบุ้งไทย 

ผักตบชวาและแห้ว เมื่อคนน าไปบริโภคดิบๆ ท าให้เกิดโรคได้ อาการส าคัญได้แก่ ปวดท้อง ท้องเดิน
และน้ าหนักตัวลด ถ้าเป็นมากจะเกิดภาวะขาดอาหาร บวม ท้องมานและเสียชีวิตได้ ถ้ามีจ านวนพยาธิ
ไม่มากอาจไม่มีอาการ ส่วนโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchiasis) เกิดจากพยาธิชนิดออพิสทอร์คิส   
ไวเวอร์รินิ (Opisthorchis viverrini) มักเป็นกับคนที่ชอบบริโภคปลาน้ าจืดที่เตรียมอย่างสุกๆ ดิบๆ 
ถ้ามีพยาธิน้อยอาจไม่มีอาการ รายที่เป็นมากเกิดจากท่อน้ าดีอุดตันและมะเร็งท่อน้ าดี 

1.4)  โรคบิด (Dysentery) 

                                โรคบิดจัดอยู่ในกลุ่มอาการของการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ที่ท าให้
เกิดการถ่ายเป็นมูกปนเลือด ซึ่งมักจะร่วมกับมีไข้สูงและปวดท้องในลักษณะคล้ายปวดเบ่ง ติดต่อโดย
การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด ผักดิบหรือน้ าดื่มที่มีเชื้อบิดปนเปื้อน ระบบเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยาของประเทศไทยแบ่งเชื้อบิดเป็น 3 กลุ่ม คือ บิดมีตัว (Amoebic dysentery) เกิดจากเชื้อ   
เอนตามีบา ฮิสโตไลติกา (Entamoeba histolytica) บิดไม่มีตัว (Bacillary dysentery) ซ่ึงเกิดได้
จากแบคทีเรียหลายชนิด แต่ที่พบบ่อยคือเชื้อชิเกลลา (Shigella sp.) และบิดที่ไม่ระบุชนิดเชื้อ 

(Unspecified) ซึ่งมักเป็นกลุ่มที่มีอาการเข้าได้กับโรคบิด แต่ไม่ได้ตรวจหรือตรวจไม่พบเชื้อก่อโรค 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2548 - 2557) พบว่า มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2557 

มีอัตราป่วย 12.48 ต่อประชากรแสนคน เป็นโรคบิดชนิดบิดมีตัวร้อยละ 39.99 บิดชนิดบิดไม่มีตัว
ร้อยละ 31.46 ที่เหลือไม่ระบุเชื้อร้อยละ 28.55ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตตลอดทั้งปี พ.ศ. 2557 

ภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุดเท่ากับ 23.81 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ตามล าดับ อัตราป่วยย้อนหลัง 5 ปี พบว่าภาคเหนือมี
อัตราป่วยสูงสุดทุกปี รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วยของภาคเหนือลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะที่ภาคอ่ืนๆ การลดลงไม่ชัดเจน จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัด

https://dict.longdo.com/search/helminthiasis
https://dict.longdo.com/search/Opisthorchiasis
https://dict.longdo.com/search/dysentery
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แม่ฮ่องสอน 265.20 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตาก ศรีสะเกษ เชียงใหม่ เพชรบุรี เชียงราย 

น่าน ระยอง สตูล และล าปาง ตามล าดับ การติดต่อของโรคโดยการรับประทานอาหารและน้ าที่มีเชื้อ
ปนเปื้อน ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และสะอาด ดื่มน้ าที่ผ่านการกรองแล้วต้มให้เดือด การ
ถ่ายอุจจาระและก าจัดอุจจาระถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล มีการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี จะ
ช่วยลดจ านวนผู้ป่วยและป้องกันการระบาดได้ (ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2558 : 124) 

1.5) โรคอหิวาตกโรค (Cholera) 

         เป็นโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อวิบริโอ โคเลอรี (Vibrio cholera) 

ซึ่งก่อให้เกิดการอักเสบของล าไส้เล็กและส่งผลให้เกิดอาการท้องเสียหรือท้องร่วงรุนแรง เป็นสาเหตุให้
เสียชีวิตได้ เป็นโรคพบบ่อยในประเทศยังไม่พัฒนา พบได้น้อยมากในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั่วโลกพบ
โรคนี้ได้ประมาณ 3 - 5 ล้านคนต่อปี อหิวาตกโรคเป็นโรคติดต่อรวดเร็วรุนแรง และก่อการระบาดได้
อย่างรวดเร็ว โดยเกิดจากการได้รับเชื้ออหิวาตกโรคซึ่งอยู่ในอุจจาระของผู้ป่วย ซึ่งแบคทีเรียสามารถ
อยู่ได้นานถึง 7 - 14 วัน แล้วปนเปื้อนในอาหาร น้ าดื่ม น้ าใช้ และเมื่อกินอาหารหรือน้ าปนเปื้อน
เหล่านี้จึงก่อการติดโรค นอกจากนั้นอาจพบเชื้ออหิวาตกโรคได้ในอาหารทะเล ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 
ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2556 อัตราป่วยด้วยโรคอหิวาตกโรคในภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้ม
ลดลงจาก 3.41 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2547 เหลือเพียง 0.02 ต่อประชากรแสนคน ในปี 
พ.ศ. 2557 และไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต จากข้อมูลพบผู้ป่วยเสียชีวิตปีละ 1 – 14 ราย ยกเว้นปี พ.ศ. 

2548, 2549, 2555 และ 2557 ที่ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต (ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2558: 

127) แนวทางการรักษาโรคอหิวาตกโรคคือ การให้น้ าและเกลือแร่อย่างเพียงพอเพ่ือป้องกันภาวะขาด
น้ า ซึ่งมักให้ทางหลอดเลือดด าและการดื่มเท่าท่ีจะดื่มได้ ซึ่งเมื่อรุนแรงจะส่งผลให้โคม่าและเสียชีวิตได้
ภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง และแพทย์จะพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะช่วยฆ่าเชื้อในอุจจาระ ลดโอกาส
โรคติดต่อไปสู่ผู้อื่นและโอกาสระบาดของโรค 

 1.6) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhoea) 

          โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลวอย่างน้อย 3 ครั้ง 
หรือถ่ายเป็นน้ า หรือถ่ายเป็นมูกเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง อาจมีอาการอ่ืนร่วมด้วย เช่น
ปวดบิดในท้อง ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน สาเหตุเกิดจากเชื้อโรคพวกแบคทีเรีย ไวรัส หรือโปรโตซัว 

โรคนี้มีอัตราป่วยสูง แต่อัตราป่วยตายต่ า ในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 

1,109,927 ราย อัตราป่วย 1,708.75 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 17 ราย อัตราตาย 0.03 ต่อ
ประชากรแสนคน เมื่อพิจารณาย้อนหลัง 20 ปี (พ.ศ. 2537 - 2557) พบว่าอัตราตายลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่อัตราป่วยเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จังหวัดที่มีอัตราป่วย
ต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ จังหวัดปราจีนบุรี อัตราป่วยเท่ากับ 3,573.48 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ ฉะเชิงเทรา แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และพะเยา ตามล าดับ โรคอุจจาระ

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://haamor.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B3/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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ร่วงเฉียบพลันในประเทศไทยระบาดในช่วงหน้าหนาว มักเกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสในแหล่ง
น้ าธรรมชาติ ปัจจัยเสี่ยงมาจากการน าน้ าบาดาลหรือน้ าประปาภูเขามาอุปโภคบริโภค โดยไม่ผ่านการ
บ าบัดหรือผ่านการบ าบัดที่ไม่ได้มาตรฐาน การมีบ่อพักน้ าประปาที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน รวมทั้ง
กระบวนการผลิตน้ าดื่มและน้ าแข็งที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นสาเหตุให้โรคนี้ยังเป็นปัญหาสาธารณสุข 

ดังนั้น จึงควรเพ่ิมความเข้มงวดในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ าที่ใช้อุปโภคบริโภคในชุมชน 

และสถานศึกษา ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการทิ้งและ  
ก าจัดสิ่งปฏิกูล ปรับปรุงคุณภาพน้ าดิบและระบบสุขาภิบาลโรงงานผลิตน้ าและน้ าแข็งให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน GMP หลีกเลี่ยงการบริโภคน้ าและอาหารที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน (ส านักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค, 2558: 136) 

2) โรคไข้เอนเทอริค (Enteric fever) 

                     ไข้เอนเทอริคเป็นกลุ่มโรคท่ีมีสาเหตุจากการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุก หรือสุกๆ 
ดิบๆ หรือดื่มน้ าที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน การสุขาภิบาลไม่ดี ดังนั้นถ้ามีการปรับพฤติกรรมในการ
รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกหรือมีการอุ่นอาหารก่อนรับประทาน ก็สามารถป้องการเจ็บป่วย
หรือการระบาดของโรคได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอนามัยส่วนบุคคล ควรท าให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน เช่น การ
ขับถ่ายในส้วมที่ถูกสุขลักษณะทุกครั้ง ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ าทุกครั้ง เมื่อมี
อาการป่วย เช่น มีไข้ ร่วมกับมีอาการทางระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะท้องเสีย ต้องหยุดปรุง
อาหารให้ตนเองและให้ผู้อ่ืน และรีบไปพบแพทย์ทันที โรคไข้เอนเทอริคมีการระบาดของโรคเมื่อแบ่ง
ตามภูมิภาคจากข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2557 โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2555 ภาคเหนือมีอัตรา
ป่วยสูงสุด แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2557 ภาคใต้มีอัตราป่วยสูงสุด ในขณะที่ภาคอ่ืนๆ มีการระบาด
ของโรคลดลงอย่างชัดเจน จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับ คือ นราธิวาส 121.61 ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคือ แม่ฮ่องสอน พัทลุง สตูล เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี น่าน จันทบุรี และ
ยะลา ตามล าดับ ในปี พ.ศ. 2557 ส านักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เอนเทอริค 2,399 ราย 

อัตราป่วย 3.69 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย จ าแนกเป็นไข้ไทฟอยด์ ร้อยละ 

82.07 พาราไทฟอยด์ ร้อยละ 12.3 และไข้เอนเทอริคไม่ทราบสาเหตุ ร้อยละ 5.63 การกระจายของ
ผู้ป่วยในแต่ละเดือนย้อนหลัง 5 ปี มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ โรคไข้เอนเทอริคมีการระบาดตาม
ฤดูกาล พบผู้ป่วยสูงในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน จากนั้นจ านวนผู้ป่วยจะลดต่ าลง
ในช่วงปลายปี (ตุลาคม - ธันวาคม) และเพ่ิมสูงขึ้นตอนต้นปี (มกราคม - กุมภาพันธ์) (ส านักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค, 2558: 121) 

3) โรคพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimiasis) 

            พยาธิระยะติดต่ออยู่ในปูน้ าจืด จึงพบในคนที่ชอบบริโภคปูดิบ พยาธิตัวเต็มวัยอยู่
ในปอด ออกไข่ปนออกมากับเสมหะที่ไอออกมา หรือถูกกลืนลงไปในทางเดินอาหารแล้วขับออกมากับ

https://dict.longdo.com/search/Paragonimiasis
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อุจจาระซึ่งลงไปแปดเปื้อนแหล่งน้ า ท าให้มีการเจริญของไข่ไปเป็นระยะติดต่อ อาการผู้ป่วยเป็นแบบ
ที่เรียกว่าโรคเรื้อรังไม่รุนแรง อาจรู้สึกอึดอัดหน้าอกในช่วงเช้า ไอมีเสมหะเหนียว สีน้ าตาลแกมแดง
หรือเหลืองทอง 

6.8.3 โรคภูมิแพ้อาหาร (Food allergy) 

        เป็นโรคที่เกิดอาการหลังจากบริโภคอาหารบางชนิด ในบุคคลบางคน โดยจะเกิด
อาการค่อนข้างฉับพลันเพียงอาหารเข้าในปากหรือภายในเวลาไม่กี่นาทีหรือไม่ถึงชั่วโมง และเป็นซ ้า
เมื่อกลับไปบริโภคอาหารที่แพ้อีก โดยความเป็นจริงแล้วโรคภูมิแพ้อาหารมิได้เกิดจากอาหารที่
ปนเปื้อนด้วยสารมลพิษในอาหาร แต่อาการแพ้นั้นเป็นปฏิกิริยาต่อส่วนประกอบในอาหารที่คนปกติ
ทั่วไปไม่เกิดอาการ อาหารที่ท าให้เกิดอาการบ่อย ได้แก่ อาหารทะเล  นมวัว ไข่ เครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต และอ่ืนๆ อาการได้แก่ หอบหืด คัดจมูก จาม ผื่นคันที่ผิวหนังแบบ
ลมพิษ คันตา หน้าบวมคัน และท้องเสีย อาเจียน บางรายรุนแรงอาจช็อคและเสียชีวิตจากการหายใจ 
และหรือระบบหัวใจหลอดเลือดล้มเหลว 

 นอกจากโรคจากมลพิษทางอาหารดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีโรคอ่ืนที่เกิดจากพฤติกรรมการ
ชอบบริโภคอาหารของมนุษย์ที่มีไขมันสูง ซึ่งมีกรดไขมันชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์เป็นอย่างมากคือ กรดไขมันชนิดทรานส์ (Trans fatty acids : TFA) กรดไขมันชนิดนี้ก าลัง
ได้รับความสนในทั่วโลก เนื่องจากมีรายงานการศึกษาพบว่า การบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันชนิด 
ทรานส์มีผลต่อการเพ่ิมปริมาณ LDL – Cholesterol ในเลือด เช่นเดียวกับการบริโภคกรดไขมัน
อ่ิมตัว (SFA) นอกจากนี้การบริโภคกรดไขมันชนิดทรานส์ยังมีผลต่อการลดลงของปริมาณ HDL - 

Cholesterol ในเลือด ซึ่งเป็นปัจจัยเพ่ิมในการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ใน
ต่างประเทศจึงมีการสนับสนุนให้งดหรือลดการใช้กรดไขมันชนิดนี้ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้มีข้อก าหนดการบริโภคไขมัน
ชนิดทรานส์หลากหลายแบบแต่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ เน้นให้มีปริมาณต่ าและก าหนดว่าต้องแง
ให้ผู้บริโภคได้ทราบ ส่วนในประเทศไทยยังไม่มีการแจ้งข้อมูลของกรดไขมันชนิดนี้ในฉลากผลิตภัณฑ์
อาหารของประเทศไทย ผลการส ารวจโดยสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า อาหาร
ในกลุ่มโดนัททอดทั้งท่ีจ าหน่ายตามรถเข็ญ ร้านค้าข้างถนน จนถึงยี่ห้อที่มีชื่อเสียงเป็นปัญหามากที่สุด 
เนื่องจากถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง (กลุ่มอาหารที่ประกอบด้วย TFA > 0.7 g/serving และ SFA + 

TFA > 4 g/serving) ส่วนอาหารที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงรองลงมา ได้แก่ ไก่ทอด มาร์การีน เนย นมสด 
คุกกี้เนย โรตี ปาท่องโก๋ กะทิกระป๋อง นมถั่วเหลืองยูเอชที บะหมี่ส าเร็จรูป เป็นต้น อย่างไรก็ตามผล
การวิเคราะห์ความเสี่ยงแสดงว่า ปริมาณกรดไขมันชนิดทรานส์ในอาหารกลุ่มอ่ืนมิได้สูงจนเป็นปัญหา 
แต่กลับเป็นกรดไขมันอ่ิมตัวที่มีปริมาณสูงเกินไป ปัญหาความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดที่พบในอาหารในประเทศไทยส่วนใหญ่ จึงมาจากกรดไขมันอ่ิมตัวเป็นหลัก ดังนั้นควรลดการ
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บริโภคอาหารที่มีไขมันที่มาจากกรดไขมันอ่ิมตัว รวมทั้งกรดไขมันชนิดทรานส์เพ่ือลดอัตราการเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด มาตรการเร่งด่วนที่ควรด าเนินการคือการควบคุมวัตถุดิบที่เป็น
แหล่งของกรดไขมันชนิดทรานส์ทั้งที่ผลิตในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ โดยการสุ่มตัวอย่าง
ตรวจคุณภาพที่ด่านส าหรับกรณีการน าเข้า ส่วนในประเทศควรให้ระงับการผลิตไขมันที่ผ่าน
กระบวนการปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน (Hydrogenation) การลดกรดไขมันชนิดทรานส์ท าได้หลาย
วิธีการ เช่น การเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใช้อินเทอร์เอสเทอริฟิเคชัน (Interesterification) 

เพ่ือให้เกิดผลึกไขมันที่มีจุดหลอมเหลวสูงขึ้น หรือส่วนใหญ่มักนิยมใช้กรดไขมันอ่ิมตัวเข้ามาแทนซึ่ง
เป็นวิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมาก (วิสิฐ จะวะสิต, สมเกียรติ โกศัลวัฒน์, ธีรชัย ว่องเมธินี, และ
ศศิอ าไพ พฤฒิพรธานี 2550 : 1 – 14) 

 

6.9 บทสรุป           

อาหารมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์เนื่องจากอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของ
มนุษย์ ทุกคนต้องบริโภคอาหารทุกวันเพ่ือความอยู่รอด อาหารที่เราบริโภคในแต่ละวันมักมีการใส่
วัตถุเจือปนลงในอาหารเพ่ือเพ่ิมลักษณะที่ต้องการของอาหารไม่ว่าจะเป็นรสชาติ ความสวยงาม หรือ
ถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นาน ซึ่งวัตถุเจือปนในอาหารเหล่านี้หากใส่ลงไปในอาหารเกินกว่าที่ค่า
มาตรฐานก าหนดไว้ก็อาจเป็นอันตรายได้ นอกจากวัตถุเจือปนในอาหารแล้ว เรายังมีโอกาสที่จะได้รับ
วัตถุปนเปื้อนในอาหารที่เกิดขึ้นโดยที่ประกอบอาหารตั้งใจใส่ลงไปในอาหารหรือไม่ได้ตั้งใจก็ได้ มีทั้ง
จุลินทรีย์ในอาหาร สารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร กัมมันตรังสี และอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ซึ่งล้วนแล้วแต่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคทั้งสิ้น เมื่อเราได้มีความรู้ในเรื่องมลพิษทางอาหารแล้ว 
เรากค็วรเลือกซ้ืออาหารเพื่อน ามาบริโภคให้ได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าและปลอดภัยมากที่สุด  
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ค าถามทบทวน 

 

1. จงบอกความหมายของมลพิษทางอาหาร 

2. จงยกตัวอย่างสารมลพิษในอาหารที่พบในธรรมชาติ 
3. จงยกตัวอย่างสารมลพิษในอาหารที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
4. วัตถุเจือปนในอาหารคืออะไร และจงยกตัวอย่างประเภทของวัตถุเจือปนในอาหารที ่

  ส าคัญ 

5. วัตถุปนเปื้อนในอาหารแตกต่างจากวัตถุเจือปนในอาหารอย่างไร จงอธิบาย 

6. วัตถุประสงค์ของการใช้วัตถุเจือปนในอาหารมีอะไรบ้าง 
7. สีผสมอาหารมีก่ีประเภทอะไรบ้าง จงบอกประโยชน์และความเป็นพิษจากสีผสมอาหาร 

8. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการใช้สีผสมอาหาร อาหารชนิดใดบ้างที่ห้ามใส่สี 
ผสมอาหาร 

9. จงยกตัวอย่างสารกันบูดที่นิยมน ามาใช้ในอาหาร และจงบอกผลกระทบของสารกันบูดที่ 
มีต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ 

10. สารให้ความหวานที่นิยมน ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือทดแทนน้ าตาลมีอะไรบ้าง 
11. จงบอกอันตรายจากการบริโภคผงชูรส 

12. จงบอกแหล่งที่มาของวัตถุปนเปื้อนในอาหาร 

13. ในการบริโภคอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนจะเกิดอันตรายมากน้อยหรือรุนแรงเพียงใดนั้น
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใดบ้าง 

14. จงยกตัวอย่างประเภทของวัตถุปนเปื้อนในอาหาร 

15. สารก าจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในอาหารมีอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์อย่างไร 

16. จงยกตัวอย่างอันตรายจากโลหะท่ีปนเปื้อนในอาหารมาพอสังเขป 

17. อาหารประเภทใดที่มักพบไนเตรทและไนโตรซามีนปนเปื้อน และสารชนิดนี้มีอันตราย
อย่างไรบ้าง 

18. สารกัมมันตรังสีสามารถปนเปื้อนในอาหารได้อย่างไร 

19. จงอธิบายโรคที่เกิดจากสารพิษในอาหารมาพอสังเขป 

20. จงอธิบายโรคติดเชื้อจุลชีพในอาหารมาพอสังเขป 

 

 

http://guru.sanook.com/253/enc_preview.php?id=755
http://guru.sanook.com/253/enc_preview.php?id=761
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บทที่ 7 

มลพิษทางขยะมูลฝอย  
 

 ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั้งในชุมชนเมือง และชุมชน
ชนบท เนื่องจากว่าประชากรมีการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวันจึงเกิดเศษวัสดุเหลือใช้ และ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากขึ้น ตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นด้วย ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ก่อให้เกิดมลพิษด้านอื่นๆ ตามมา หากมีการก าจัดที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งพบเห็นได้บ่อย เช่น 
การเททิ้งกลางแจ้ง การเผาขยะกลางแจ้ง ย่อมก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ตามมาทั้งมลพิษทาง
ดิน มลพิษทางอากาศ อีกทั้งขยะมูลฝอยยังเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของเชื้อโรคต่างๆ อีกด้วย จากปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากข้ึนแต่พ้ืนที่ที่ใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอยกลับเหลือน้อยลงเรื่อยๆ วิธีการที่ดีคือ
การพยายามลดปริมาณขยะมูลฝอยให้น้อยลงก่อนน าไปก าจัด โดยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้แนวคิด 5R 

เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพ้ืนที่ในการฝังกลบขยะ และเป็นการลดปัญหาเรื่องขยะ  
มูลฝอยและมลพิษสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ที่จะตามมาอีกด้วย 

 

7.1 ความหมายของขยะมูลฝอย  

การที่ประชากรเพ่ิมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อัตราการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคมากขึ้น เป็น
สาเหตุให้มีเศษวัสดุเหลือใช้มากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาของขยะมูลฝอยตามมาและส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้มีผู้ให้นิยามของค าว่าขยะมูลฝอยไว้ดังนี้ 

พัทยา แก้วสาร (2555 : 34)  กล่าวว่า “ขยะมูลฝอย” หมายถึง เศษของเหลือใช้ทั้งจากการ
อุปโภคหรือบริโภคของมนุษย์ ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย 

 กรมควบคุมมลพิษ (2551 : 11) กล่าวว่า “ขยะหรือมูลฝอย” หมายความถึง เศษกระดาษ 
เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่ง
อ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่
เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้ค านิยามของค าว่า “มูลฝอย” ว่าหมายถึง 
เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ 
รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน (อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553 : 3)   

ดังนั้น  ขยะมูลฝอย (Solid waste) หมายถึง เศษของเหลือใช้จากการอุปโภคหรือบริโภค
ของมนุษย์ เป็นวัสดุที่มนุษย์ไม่ต้องการหรือทิ้งแล้วซึ่งไม่ใช่ของเหลวหรือก๊าซ หมายความรวมถึง     
มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน 
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ส่วน มลพิษทางขยะมูลฝอย (Solid waste pollution) หมายถึง สภาวะแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสมอันเนื่องมาจากขยะมูลฝอย เช่น การทิ้งขยะลงในแหล่งน้ า การทิ้งขยะบนที่ดินว่างเปล่า 
และการเกิดกลิ่นเน่าเหม็นจากกองขยะ เป็นต้น 

 

7.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 

 การจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอยจ าแนกได้หลายวิธี ซึ่งมีทั้งการจ าแนกตามลักษณะทาง
กายภาพของขยะ จ าแนกตามองค์ประกอบของขยะ จ าแนกตามแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย หรือ
จ าแนกเป็นประเภทเพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์และน าไปก าจัด ในที่นี้จะกล่าวถึงการจ าแนก
ประเภทของขยะมูลฝอยตามลักษณะทางกายภาพของขยะ และจ าแนกเป็นประเภทเพ่ือให้ง่ายต่อการ
น าไปใช้ประโยชน์และน าไปก าจัด ดังนี้ 
 7.2.1 การจ าแนกประเภทตามลักษณะทางกายภาพของขยะ 

        1) ขยะเปียกหรือขยะสด (Garbage) มีความชื้นปนอยู่มากกว่าร้อยละ 50 จึงติดไฟได้
ยาก ได้แก่ เศษอาหาร เศษเนื้อ เศษผัก และผักผลไม้จากบ้านเรือน ร้านจ าหน่ายอาหารและตลาดสด 
รวมทั้งซากพืชและสัตว์ที่ยังไม่เน่าเปื่อย ขยะประเภทนี้จะท าให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นเนื่องจากแบคทีเรีย
ย่อยสลายอินทรียสาร นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ซึ่งอาจแพร่ไปสู่มนุษย์โดยแมลง หนู และ
สัตว์อ่ืนที่มาตอมหรือกินขยะเป็นอาหาร  

2) ขยะแห้ง (Rubbish) คือ สิ่งเหลือใช้ที่มีความชื้นอยู่น้อยจึงไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น 
จ าแนกได้ 2 ชนิด แสดงดังภาพที่ 7.1 ซึ่งได้แก่ 

  2.1) ขยะท่ีเป็นเชื้อเพลิง เป็นพวกที่ติดไฟได้ เช่น เศษผ้า เศษกระดาษ หญ้า ใบไม้ 
กิ่งไม้แห้ง ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก 

  2.2) ขยะที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง เช่น เศษโลหะ เศษแก้ว และเศษก้อนอิฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.1  ขยะแห้ง 

 

https://dict.longdo.com/search/Rubbish
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3) ขี้เถ้า (Ash) หมายถึง สารตกค้างที่เกิดจากการสันดาปของเชื้อเพลิงต่างๆ 
โดยเฉพาะเชื้อเพลิงที่มีสถานะเป็นของแข็ง เช่น ไม้ ถ่านไม้ ถ่านหิน มูลฝอยดังกล่าวนี้มีความเฉื่อยสูง 
คือไม่เกิดการย่อยสลายอีกต่อไป มีแหล่งก าเนิดมูลฝอยเช่นเดียวกับมูลฝอยแห้ง 

4) มูลฝอยจากการกวาดถนน (Street refuse) หมายถึง มูลฝอยที่เกิดจากการ
กวาดถนน หรือสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น เศษใบไม้ เศษหญ้า กิ่งไม้ ฝุ่นละออง  

5) มูลฝอยขนาดใหญ่ (Bulky waste) หมายถึง มูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ หรือมีชิ้นโต 
ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่เสียหรือเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้แล้ว หรือไม่สามารถซ่อมแซม
เพ่ือใช้งานต่อไปได้อีกแล้ว เช่น พัดลม ตู้เย็น โทรศัพท์ เฟอร์นิเจอร์  

  6) ซากรถยนต์หรือยานพาหนะต่างๆ (Abandoned vehicles) หมายถึง ยาน
พาหะนะต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก ซากเรือ และชิ้นส่วนของยานพาหนะหรือ
เครื่องจักรกลที่เสียหรือเสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมแซมเพ่ือใช้งานได้ต่อไปอีกแล้ว มักถูกน าไปจอดทิ้ง
ในที่สาธารณะหรือสถานที่ท าการต่างๆ  

7) มูลฝอยสิ่งก่อสร้างและรื้อถอน (Construction and demolition waste) 
หมายถึง มูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างและรื้อถอนบ้าน อาคารส านักงาน โรงเรียน โรงงาน
อุตสาหกรรม ถนนหนทาง มูลฝอยที่เกิดขึ้นมักเป็นพวกเศษไม้ เศษหิน กรวดหรือทราย เศษกระดาษ 
เศษกระเบื้อง เศษอิฐ เศษปูน เศษคอนกรีต ลวด สายไฟ เครื่องไฟฟ้าต่างๆ เศษแก้ว เศษภาชนะบรรจุ
สิ่งของต่างๆ  
         8) มูลฝอยอุตสาหกรรม (Industrial solid waste) หมายถึง มูลฝอยที่เกิดจากการ
ประกอบอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งปริมาณและองค์ประกอบของมูลฝอยจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ประเภทของการประกอบอุตสาหกรรม 

9) มูลฝอยเกษตรกรรมและสัตว์เลี้ยง (Animal and agricultural waste) 
หมายถึง มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆ ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน การประมง 
การป่าไม้ หรือการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น   มูลฝอยที่เกิดจากการเกษตรกรรมส่วนส่วนใหญ่ ได้แก่ มูลสัตว์ 
เศษหญ้า ใบไม้ กิ่งไม้ เศษอาหารสัตว์ ซากภาชนะบรรจุปราบศัตรูพืชหรือปุ๋ยหรือฮอร์โมน สารตกค้าง
ของสารปราบศัตรูพืชหรือปุ๋ยหรือฮอร์โมน เป็นต้น 

10) มูลฝอยจากการบ าบัดน้ าเสีย (Sewage treatment residues) หมายถึง ส่วน
ที่เหลือเศษตกค้างจากการบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีการต่างๆ เช่น มูลฝอยจากที่ติดอยู่บนตะแกรงก่อนน้ า
เสียเข้าสู่ระบบบ าบัด กากตะกอน เศษกรวดทราย หรือโลหะจากรางดักกรวดทราย เป็นต้น มูลฝอย
เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นมูลฝอยที่มีความชื้นสูง 

11) ซากสัตว์ (Dead animal) มูลฝอยที่เป็นซากสัตว์ หมายถึง ซากสัตว์ที่ตายด้วย
สาเหตุต่างๆ ซึ่งอาจถูกปล่อยทิ้งไว้ตามถนนหนทางหรือที่สาธารณะหรือในฟาร์มหรือในอาคารที่พัก
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อาศัย เป็นมูลฝอยที่เน่าสลายได้ง่ายและรวดเร็ว เมื่อเน่าสลายแล้วจะส่งกลิ่นเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจ
และยังอยู่ในสภาพไม่น่าดู จึงจ าเป็นต้องรีบเก็บรวบรวมและน าไปก าจัดในทันทีทันใด 

  12) มูลฝอยพิเศษ (Special waste) หมายถึง มูลฝอยที่จะต้องมีการจัดการเป็น
พิเศษ ไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ รวมถึงมี
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม บางครั้งอาจถูกจัดไว้เป็นมูลฝอยอันตราย ได้แก่ มูลฝอยที่ระเบิดได้ มูลฝอย
ไวไฟ มูลฝอยมีพิษ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยกัมมันตรังสี  มูลฝอยที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน เป็นต้น 
แหล่งก าเนิดของมูลฝอยพิเศษ อาจมาจากที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานที่ท า
การต่างๆ 

7.2.2 การจ าแนกประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์และน าไปก าจัด 

        กรมควบคุมมลพิษได้จ าแนกขยะไว้เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์และน าไปก าจัด
โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ, 2551 : 15) ได้แก่  

1) ขยะเปียก (Garbage) หรือขยะย่อยสลายได้ คือขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้
เร็ว เป็นขยะที่เป็นสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ และมีความชื้นสูง สามารถย่อยสลายได้ง่ายด้วยขบวนการ
ทางชีวภาพ สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม ้เศษเนื้อสัตว์ เป็น
ต้น แสดงดังภาพที่ 7.2 ดังนั้นขยะประเภทนี้จึงต้องน าไปก าจัดอย่างรวดเร็วเพราะเน่าง่ายส่งผลท าให้
เกิดกลิ่นเหม็น 

 

 

 

 

  

           

 

 

 

 

ภาพที่ 7.2 ขยะเปียก 

 

2) ขยะรีไซเคิล (Recycle waste) หรือขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ได้แก่ 
บรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีก เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋อง
เครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT เป็นต้น แสดงดัง
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ภาพที่ 7.3 ซึ่งขยะประเภทนี้เมื่อน ามาคัดแยกและผ่านกระบวนการการแปรรูปใหม่ เช่น การหลอม
ใหม่จะเป็นการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ และการลดปริมาณทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดลงได้ 
ตัวอย่างเช่น การรไีซเคิลกระดาษโดยมีการแปรรูปให้หลากหลาย เช่น รีไซเคิลกระดาษท าเป็นสมุดจด
บันทึก ท าเป็นกระดาษห่อของขวัญ เป็นการช่วยลดปริมาณกระดาษที่ต้องส่งไปยังที่ฝังกลบขยะ     
มูลฝอยหรือเตาเผาขยะ รวมทั้งยังช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ลงเพ่ือน าเอาเส้นใยไปผลิตกระดาษ ซึ่ง
ต้นไม้นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อมนุษย์และระบบนิเวศ  ดังนั้นการรีไซเคิลกระดาษจึงมี
ประโยชน์ทั้งในด้านการลดของเสียและต้นทุนวัตถุดิบ ลดปริมาณขยะ และช่วยไม่ให้ต้นไม้ถูกท าลาย
ท าให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น และยังส่งผลต่อเนื่องในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญคือก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย เพราะต้นไม้ต้องดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง เพ่ือใช้ในการผลิตอาหารของพืช ถือเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.3 ขยะรีไซเคิล 

 

3) ขยะทั่วไป (Rubbish and trash) คือขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อย
สลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 

ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วย
วิธีรีดความร้อน โฟมเปื้อนอาหาร เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 7.4  
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ภาพที่ 7.4 ขยะทั่วไป 

 

4) ขยะอันตราย (Hazardous waste) และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล 

(Infectious waste)  
            4.1) ขยะอันตราย (Hazardous waste) คือ ขยะมูลฝอยที่ปนเปื้อนและมี

ส่วนประกอบหรือเจือปนด้วยวัตถุอันตราย ซึ่งตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ระบุว่ามี 
10 ประเภท ได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท า
ให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่
ก่อให้เกิดการระคายเคืองและวัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนใดอาจท าให้เกิดอันตราย
แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารก าจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี 
ขยะอันตรายแสดงดังภาพที ่7.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.5 ขยะอันตราย 

ที่มา : กรมสวัสดิการแรงงาน, ม.ป.ป. : 7 
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     นอกจากนี้ จ ารูญ ยาสมุทร (2555 : 80) ยังได้ให้ความหมายของขยะอันตราย
ไว้ว่า หมายถึง ของเสียหรือขยะที่มีสิ่งที่เป็นอันตรายโดยมีปริมาณ ความเข้มข้นหรือสมบัติทาง
กายภาพ เคมี หรือการติดเชื้อโรค ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหรือท าให้เกิดการตายหรือเจ็บป่วย โดย
ทันทีทันใดหรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งถ้าการจัดการก าจัดที่ไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสภาพแวดล้อมได้  

  4.2) ขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล (Infectious waste) หมายถึง ขยะมูลฝอย 

ที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ จนอาจท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้สัมผัสขยะเหล่านี้ได้ 
แหล่งที่มาของขยะประเภทนี้มักมาจากสถานพยาบาล ยกตัวอย่างเช่น พวกส าลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา
ที่ใช้แล้ว เป็นต้น  

 

7.3 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 

  ขยะมูลฝอยมีที่มาจากแหล่งก าเนิดที่แตกต่างกันออกไป ประเภทของแหล่งก าเนิดขยะ      
มูลฝอยย่อมก่อให้เกิดชนิดและประเภทของขยะแตกต่างกันออกไปเช่นกัน ซึ่งสามารถแบ่งประเภท
ของแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยไดด้ังนี้  

7.3.1 มูลฝอยจากบ้านพักอาศัย (Residential waste)  

        เป็นมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการด ารงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในบ้านพักอาศัยหรือ
อาคารชุดหรืออพาทเมนท์ ได้แก่ เศษอาหารจากการเตรียมอาหารหรือจากการเหลือใช้ เศษกระดาษ 

เศษพืชผัก ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ใบไม้ใบหญ้า ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ช ารุดหรือเสื่อมคุณภาพ 

เฟอร์นิเจอร์เก่าที่ช ารุด เศษแก้ว เป็นต้น  

7.3.2 มูลฝอยจากธุรกิจการค้า (Commercial waste)  

        หมายถึง มูลฝอยที่มาจากสถานที่ที่มีการประกอบกิจการค้าขายส่ง ขายปลีก หรือการ
บริการทางการค้าต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นกิจการค้าประเภทใด ได้แก่ อาคารส านักงาน ตลาด 

ร้านขายอาหาร ร้านขายของช า ร้านขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ โรงแรม โรงมหรสพ ซึ่งมักจะมีภาชนะเก็บ
มูลฝอยเป็นของตนเอง มูลฝอยที่เกิดขึ้นอาจมีเศษอาหาร เศษแก้ว พลาสติก เศษวัสดุสิ่งก่อสร้างต่างๆ 

ของเสียอันตราย  

7.3.3 มูลฝอยจากการเกษตร (Agricultural waste)  

        แหล่งมูลฝอยที่ส าคัญมักมาจากกิจกรรมการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็น
อาหาร มูลฝอยจากแหล่งนี้ประกอบด้วย มูลสัตว์ เศษหญ้า เศษพืช พืช ฟาง ส่วนใหญ่เป็นพวก
อินทรียวัตถุท่ีย่อยสลายได้ ดังนั้น เมื่อปล่อยทิ้งไว้ก็จะเกิดการเน่าเปื่อยผุพัง นอกจากจะท าให้เกิดเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง เชื้อจุลินทรีย์ และเกิดกลิ่นเน่าเหม็นจนเป็นเหตุร าคาญได้แล้ว ยังจะเป็น
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ต้นเหตุมลพิษทางน้ าและดินได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีภาชนะบรรจุยาปราบศัตรูพืช ซึ่งจัดว่าเป็นขยะ
อันตราย ห้ามก าจัดโดยทิ้งรวมกับขยะทั่วไปเด็ดขาด  

7.3.4 มูลฝอยจากการพักผ่อนหย่อนใจ (Recreational waste)  

        มูลฝอยจากสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแหล่งธรรมชาติ 
ได้แก่ ชายหาด เขื่อน อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ สระว่ายน้ า เป็นต้น หรืออาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
ศิลปกรรม ได้แก่ โบราณสถานต่างๆ พิพิธภัณฑสถาน วัด กิจกรรมในการพักผ่อนมักต้องมีการ
รับประทานอาหาร การรับประทานเครื่องดื่มของว่างต่างๆ ท าให้เกิดมูลฝอย ในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่ามูลฝอยที่เกิดจากการตั้งแคมป์จะเกิดประมาณ 1 ปอนด์ต่อคนต่อวัน และชนิดของมูลฝอยนั้น
ขึ้นอยู่กับผู้ที่ไปพักผ่อนหย่อนใจนั้น ส่วนใหญ่มูลฝอยที่เกิดจากการพักผ่อนหย่อนใจจะเป็น เศษอาหาร 

เศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหลาย เช่น กล่องกระดาษหรือพลาสติก ถุงกระดาษหรือพลาสติก กระป๋อง
โลหะต่างๆ ขวดแก้วหรือพลาสติก เป็นต้น  

7.3.5 มูลฝอยจากโรงพยาบาล (Hospital waste)  

        มูลฝอยจากโรงพยาบาลมักถูกจัดไว้ในกลุ่มของมูลฝอยอันตราย เพราะอาจท าให้
เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้หลายประการ อาจเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรค จึงนับว่ามีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งที่น่าจะพิจารณาจัดการแยกออกต่างหากจากมูลฝอยที่มาจากแหล่งอ่ืนๆ  มูลฝอยจาก
โรงพยาบาลองค์การอนามัยโลกได้มีการแบ่งประเภทของมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็น 8 ประเภท  คือ  

1) มูลฝอยทั่วไป (General waste) เช่น เศษอาหาร เศษกระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว 
เป็นต้น 

2) มูลฝอยพยาธิสภาพ (Pathological waste) รวมถึงเนื้อเยื่อมนุษย์ อวัยวะส่วน
ต่างๆ ของร่างกายและของเหลวจากร่างกาย ที่เกิดจากการผ่าตัดหรือวิธีการบ าบัดรักษาอ่ืนๆ ซึ่ง    
มูลฝอยพยาธิสภาพ เป็นส่วนหนึ่งของขยะมูลฝอยติดเชื้อ  

3) มูลฝอยติดเชื้อ (Infectious waste) เป็นการรวมมูลฝอยทุกชนิดที่สามารถแพร่เชื้อ
ทุกชนิด เช่น ไวรัส แบคทีเรีย หรือปรสิตสู่ร่างกาย ซึ่งมูลฝอยติดเชื้อนี้รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อจากสัตว์
และซากสัตว์จากห้องปฏิบัติการและจากคลินิกสัตวแพทย์ด้วย (จ ารูญ ยาสมุทร, 2555 : 81) 

4) มูลฝอยกัมมันตภาพรังสี (Radiological waste) เช่น ฟิล์มเอ็กชเรย์ สาร 

กัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยโรค ฯลฯ  

5) มูลฝอยสารเคมี (Chemical waste) เช่น สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาโรค
สารเคมีที่ใช้ในห้องปฎิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรค สารเคมีที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ  

6) มูลฝอยมีคม (Sharp waste) เช่น เข็มฉีดยา กรรไกร มีดผ่าตัด มีดโกน ฯลฯ  

7) มูลฝอยประเภทยา (Medicine waste) เช่น ยาที่เสื่อมคุณภาพ ยาที่เหลือจากการ
ใช้การรักษา ยาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ  
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8) มูลฝอยประเภทกระป๋องอัดความดัน (Pressurized container) เช่น กระป๋องยาที่
ใช้ในการรักษากระป๋องสารเคมีที่ใช้ในการท าลายเชื้อโรค กระป๋องสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าแมลง ฯลฯ  

7.3.6 มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrail waste)  

       มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมนั้นหรือประเภทของอุตสาหกรรม เช่น โรงงานน้ าอัดลมมักจะมีขยะแห้งพวกเศษแก้ว 

เศษไม้ ฝาจุก โรงงานอาหารส าเร็จรูปบรรจุกระป๋องก็จะมีทั้งขยะสดและขยะแห้ง เช่น เศษเนื้อสัตว์ 
เปลือกและเศษผลไม้ เศษเหล็ก โรงงานน้ าตาลจะมีขยะจ าพวกชานอ้อย เศษไม้ โรงสีข้าวมีขยะ
จ าพวกแกลบและเศษไม้ปริมาณมาก ปริมาณของขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ก าลังการผลิตของโรงงาน ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดมีการปนเปื้อนด้วยสารเคมีและ
จุลินทรีย์ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมถ้ามีการเก็บรวบรวมและก าจัดไม่ดีพอ โดยทั่วไปแล้ว
โรงงานอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลก็มักจะไม่มีปัญหาในการก าจัด เนื่องจากรับบริการ
จากเทศบาล แต่โรงงานที่อยู่นอกเขตเทศบาลจ าเป็นต้องก าจัดขยะด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม โดยไม่
ก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  

 

7.4 ลักษณะของขยะมูลฝอย 

 การวิเคราะห์ลักษณะของขยะมูลฝอยจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลักษณะของขยะมูลฝอยนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ลักษณะ
ทางกายภาพของขยะมูลฝอย ลักษณะทางเคมีของขยะมูลฝอย และลักษณะทางชีวภาพของขยะ    
มูลฝอย (อดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์, 2545) ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

7.4.1 ลักษณะทางกายภาพ (Physical characteristies)  

       1) องค์ประกอบทางด้านกายภาพ (Physical composition) จ าแนกตามชนิดของ
สิ่งของต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นมูลฝอยทั้งหมด องค์ประกอบของขยะอาจถูกแบ่งออกตาม
สัดส่วนโดยน้ าหนักหรือโดยปริมาตรก็ได้ ในประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่ประชากรมีรายได้สูง 

มูลฝอยจากชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นพวกเศษกระดาษและพลาสติก ในขณะประเทศเกษตรกรรมหรือ
ประเทศท่ีประชากรมีรายได้ต่ า มูลฝอยจะเป็นพวกเศษอาหารเป็นส่วนใหญ่  

2) ความหนาแน่น (Density) ได้แก่ ค่ามวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของมูลฝอย แบ่ง
ได้เป็นความหนาแน่นปกติ (Bulk density) คือ ความหนาแน่นปกติโดยไม่มีการอัดหรือบีบมูลฝอยให้
ผิดไปจากธรรมดา ความหนาแน่นในขณะขนส่ง (Transported density) คือ ความหนาแน่นของ  
มูลฝอยในรถยนต์เก็บขนในขณะขนส่ง ซึ่งปกติแล้วจะถูกท าให้แน่นขึ้น เนื่องจากการสั่นสะเทือนและ
การอัดของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ความหนาแน่นของมูลฝอยจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของมูลฝอย
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ด้วย เช่น มูลฝอยที่มีพวกเศษอาหาร จะมีค่าความหนาแน่นสูงกว่ามูลฝอยที่มีพวกกระดาษหรือ
พลาสติกมาก  

7.4.2 ลักษณะทางเคมี (Chemical characteristics)  

1) ความชื้น (Moisture content) หมายถึง ปริมาณน้ าที่มีอยู่ในมูลฝอย โดยทั่วไป
ปริมาณน้ าที่มีอยู่ในมูลฝอยมีทั้งน้ าที่อยู่ภายในตัวของมูลฝอยเอง (Inherent water) เช่น น้ าที่อยู่ใน
พืช ผัก เศษอาหาร และน้ าที่ติดอยู่ภายนอก (Attached water) เช่น น้ าฝน น้ าที่ออกมาจากเศษ
อาหาร  

2) ปริมาณของแข็งรวม (Total solids) หมายถึง ปริมาณมูลฝอยแห้งที่เหลือ
ภายหลังจากน าน้ าออกไปหมดแล้ว  

3) ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ (Volatile solids) หมายถึง ส่วนของมูลฝอยที่สามารถ
ติดไฟหรือเผาไหม้ท่ีความร้อนสูงให้หมดไปโดยแปลงสภาพเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ า  

4) ปริมาณขี้เถ้า (Ash) หมายถึง กากของมูลฝอยที่เหลือจากการเผาไหม้ ความชื้น 

ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ และปริมาณเถ้า มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน นิยมเรียกว่า “The Three 
Components” ถ้าทราบค่าลักษณะของมูลฝอยจ านวน 2 ค่า ในกลุ่มนี้จะสามารถหาค่าของตัวที่
เหลือได้ ประเทศเกษตรกรรมหรือประเทศก าลังพัฒนามีค่าความชื้นสูงกว่ามูลฝอยในกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรม ส าหรับมูลฝอยในประเทศไทยมีค่าความชื้นประมาณร้อยละ 50 - 60  

5) ค่าความร้อน (Calorific value) หมายถึง ปริมาณความร้อนที่ได้จากการเผา   
มูลฝอย สามารถบอกได้ว่าขยะแต่ละประเภทมีศักยภาพที่จะน ามาใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงได้ดี
เพียงใด นอกจากนี้ค่าความร้อนของมูลฝอยยังใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบเตาเผาและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องอีกด้วย  

6) องค์ประกอบด้านเคมี (Chemical composition) ได้แก่ ปริมาณสารไนโตรเจน  

(Nitrogen : N) ปริมาณสารฟอสฟอรัส (Phosphorus : P) ปริมาณโปแทสเซียม (Potassium : K) 

ปริมาณสารคาร์บอน (Carbon : C) และปริมาณไฮโดรเจน (Hydrogen : H)  

       ข้อมูลองค์ประกอบด้านเคมีส่วนใหญ่จะน ามาใช้การเลือกวิธีและออกแบบระบบ
ก าจัดมูลฝอย เข่น ใช้ค านวณปริมาณอากาศที่ต้องใช้ในเตาเผา ใช้ค านวณค่าความร้อนของมูลฝอย 

ตลอดจนใช้ค านวณหาสัดส่วนของ Carbon และ Nitrogen (C/N ratio) และปริมาณสารอาหารของ
เชื้อจุลินทรีย์ซึ่งเป็นส่วนส าคัญองการหมักปุ๋ย เป็นต้น  

7) สารเคมีเป็นพิษ (Poisonous substance) เช่น โลหะหนักต่างๆ ซึ่งจะใช้เป็น
ข้อมูลในการประเมินขอบเขตและความรุนแรงของภาวะการปนเปื้อนของของเสียที่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

https://dict.longdo.com/search/poisonous%20substance
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7.4.3 ลักษณะทางชีวภาพ (Biological characteristics)  

        ได้แก่ การวิเคราะห์หาปริมาณและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในมูลฝอย เช่น 

เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ซึ่งบางชนิดอาจท าให้เกิดโรคได้ บางชนิดไม่ท าให้เกิดโรค บางชนิด
เป็นตัวช่วยให้มูลฝอยเกิดการย่อยสลายได้ดี เช่น Decomposition bacteria เป็นต้น  

  จากการรวบรวมผลการศึกษาลักษณะมูลฝอยจากชุมชนในรายงานหลายๆ  ฉบับ 

พบว่า มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากชุมชนต่างๆ ของประเทศจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั่วประเทศ คือ มีเศษ
อาหารเป็นองค์ประกอบหลัก มีค่าความชื้นเฉลี่ยร้อยละ 50 - 60 ค่าความร้อนประมาณ 1,200 - 

1,500 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและองค์ประกอบของมูลฝอยนี้สามารถน าไปใช้ใน
การวางแผนและออกแบบระบบจัดการมูลฝอยได้ในทุกข้ันตอน 

 

7.5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดมูลฝอย 

ปริมาณมูลฝอยที่เกิดในชุมชนและเกิดในแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ ดังต่อไปนี้  

7.5.1 ลักษณะชุมชนหรือที่ตั้งของท้องถิ่น ชุมชนการค้า มีตลาด มีศูนย์การค้า จะมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยมากกว่าชุมชนที่อยู่อาศัย ความหนาแน่นของประชากรในชุมชนก็มีผลต่อปริมาณขยะ 

บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ปริมาณขยะจะมีมากกว่าบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อย 

เช่น บริเวณแฟลต คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยหลายครอบครัว ปริมาณขยะจะมีมาก
ตามไปด้วย ประเภทของขยะมูลฝอยจะแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มาของขยะด้วย เช่น ประเภทของ
ขยะในโรงเรียนจะแตกต่างกับประเภทของขยะในตลาดหรือศูนย์การค้า โดยพบว่าประเภทของขยะ
มูลฝอยที่มักพบจ านวนมากในโรงเรียน ได้แก่ ถุงขนม ถุงพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก กล่องนมและ   
ถุงนม (ชมพูนุท สงกลาง, 2555 : 78) 

7.5.2 ฤดูกาล มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณขยะมูลฝอยและชนิดของขยะมูลฝอยเป็น
อย่างมาก เช่น ในฤดูที่มีผลไม้บางชนิดมาก เช่น ฤดูฝนจะมีปริมาณ เงาะ ทุเรียน มังคุดมาก ปริมาณ
ขยะมูลฝอยจะเป็นพวกเปลือกของผลไม้เหล่านี้ที่เหลือจากการบริโภคของประชาชน หากเป็นช่วงฤดู
การท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา น้ าตก ทะเล ก็จะมีขยะจ าพวกถุงพลาสติก เศษอาหาร 
บรรจุภัณฑ์ กล่องโฟม ขวดน้ า เป็นต้น 

7.5.3 สภาวะเศรษฐกิจ คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีย่อมมีก าลังซื้อสินค้าสูงกว่าคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจต่ า จึงมีขยะมูลฝอยมากตามไปด้วย ซึ่งขยะมูลฝอยก็มักเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น 

กล่อง กระป๋อง โฟม ถุงพลาสติก เป็นต้น  

7.5.4 อุปนิสัยเฉพาะตัวของประชาชนในชุมชน ประชาชนที่มีอุปนิสัยรักษาความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย รับผิดชอบสังคม จะมีปริมาณขยะมูลฝอยในการเก็บขนมากกว่าประชาชนที่มี
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อุปนิสัยมักง่ายและไม่เป็นระเบียบ ซึ่งจะทิ้งขยะมูลฝอยกระจัดกระจายไม่รวบรวมเป็นที่เป็นทางตาม
ถนน ตามแหล่งแม่น้ าล าธารปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเก็บขนจึงน้อยลง ตัวแปรอีกตัวหนึ่งคือพฤติกรรม
การบริโภคและค่านิยมของคนแต่ละกลุ่มมีผลต่อลักษณะของขยะมูลฝอย เช่น กลุ่มวัยรุ่นนิยมอาหาร
กระป๋อง น้ าขวด อาหารใส่โฟม พลาสติก กล่องกระดาษ  

7.5.5 ความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่งผลให้คนใช้ชีวิตแบบเร่งรีบมาก
ขึ้น คนจึงหันมาบริโภคอาหารส าเร็จรูปกันมากขึ้น รวมทั้งคนเริ่มมีวัฒนธรรมใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จึง
เป็นสาเหตุในการเพ่ิมขยะมูลฝอยมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากถาดใส่อาหารหรือกล่องข้าวในร้านสะดวกซื้อ
ต่างๆ ก่อให้เกิดขยะจ าพวกบรรจุภัณฑ์ของอาหารส าเร็จรูป ภาชนะฟุ่มเฟือย ขวด กระป๋อง กล่อง 
ถุงพลาสติกมากขึ้น และจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มีการแปรรูปสินค้า ทั้งในลักษณะ
เหมือนเดิมและลักษณะที่แตกต่างจากวัตถุดิบ นั่นคือ ท าให้มีสินค้าที่รีไซเคิลได้ยากมีปริมาณเพ่ิมมาก
ขึ้น สินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบเพียงชนิดเดียวนั้นมีปริมาณน้อยลง ส่วนใหญ่จะผลิตจากวัตถุดิบหลาย
ชนิดท าให้ต้องใช้เวลานานในการรีไซเคิลเนื่องจากต้องมีการรวบรวมขยะที่รีไซเคิลได้ที่เป็นชนิด
เดียวกัน แล้วน ามารวบรวมเพ่ือรีไซเคิลต่อไป 

7.5.6 การห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ที่มากเกินความจ าเป็นเพ่ือความสวยงามดึงดูดใจและเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากเดิมท่ีบรรจุหีบห่อแล้ววางอยู่บนชั้นวางสินค้าจะมีการห่อหุ้มเพ่ิมอีกสองสาม
ชั้น และวัสดุที่ห่อหุ้มนั้นเกือบทั้งหมดจะกลายเป็นขยะหลังจากแกะผลิตภัณฑ์เหล่านั้นออกไปแล้ว  

ผลิตภัณฑ์เกินกว่าครึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นจะต้องห่อหุ้มให้ปลอดภัยในขณะที่ถือกลับบ้าน ถึงแม้ว่า
ไม่มีการบรรจุหีบห่อใดๆ ก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อผลิตภัณฑ์ เพียงแต่ท าให้รูปลักษณ์สินค้านั้นดูดีและ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าให้ดูดีมากขึ้นกับผู้บริโภค ซึ่งเป็นการกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้าให้
เพ่ิมสูงขึ้นเท่านั้นเอง โดยเรามักจะพบเห็นในผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น เช่น ขนม ของรับประทานต่างๆ 

7.5.7 กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
มูลฝอยที่รัฐได้เป็นผู้ก าหนดขึ้นนั้นยังไม่มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น ข้อบังคับ
ไม่ให้มีการทิ้งขยะลงแม่น้ า บนท้องถนน หรือที่สาธารณะต่างๆ ไม่สามารถบังคับประชาชนได้ ซึ่งเห็น
ได้จากมีขยะที่ยังคงทิ้งเกลื่อนกลาดตามท้องถนน ในประเทศไทยไม่ได้มีการออกกฎบังคับในเรื่องการ
แยกขยะมูลฝอยแม้จะมีการวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเป็นสีต่างๆ ตามประเภทของขยะมูลฝอยให้
ประชาชนแล้วก็ตาม ท าให้มีขยะบางประเภทที่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ปะปนไปกับขยะทั่วไป และต้อง
น าไปก าจัดทิ้งอย่างน่าเสียดาย 

 7.5.8 ทัศนคติของประชาชน ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชน รวมทั้งมีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 
เนื่องจากว่าหากประชาชนมีทัศนคติที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่ งผลให้
ประชาชนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการจัดการขยะมูลฝอยตามมา ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ
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ชมพูนุท สงกลาง (2555 : 82) ที่ศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในการจัดการขยะมูลฝอย
พบว่า การที่นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคารขยะของโรงเรียนโดยเชื่อว่าธนาคารขยะรีไซเคิลจะมีส่วน
ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยของโรงเรียน (ค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 4.74) นั้น ส่งผลให้นักเรียนมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการมีส่วนร่วมในการใช้บริการธนาคารขยะของโรงเรียน ซ่ึงจะช่วยลด
ปริมาณขยะมูลฝอยได้อีกทางหนึ่งด้วย ส่วนบางกรณีหากนักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีในการจัดการขยะ 
มูลฝอยย่อมส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการจัดการขยะมูลฝอยตามมาด้วย เช่น จาก
งานวิจัยนักเรียนคิดว่าการก าจัดขยะโดยการเผาเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและถูกต้องแล้ว ท าให้นักเรียนมี
พฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศตามมา 
 

7.6 ผลกระทบจากขยะมูลฝอย  

ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้หลายด้าน หากไม่มีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง ทั้ง
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวม ขนส่ง และการน าไปก าจัด อาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ า มลพิษต่ออากาศ มลพิษต่อดิน มลพิษต่อน้ าใต้ดิน รวมทั้งเกิดมลพิษทาง
ทัศนียภาพอีกด้วย ซึ่งผลกระทบจากขยะมูลฝอยก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ สามารถ
อธิบายได้ดังนี้  

7.6.1 มลพิษต่อแหล่งน้ า 

       ปัญหามลพิษทางขยะมูลฝอยที่มีต่อแหล่งน้ า มีสาเหตุมาจากการปนเปื้ อนของขยะ   
มูลฝอยในแหล่งน้ า ตามภาพท่ี 7.6 ซึ่งเกิดผลกระทบต่างๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.6 ขยะมูลฝอยในแหล่งน้ า 

ที่มา : http://www.tja.or.th/cyberreporter/detail.php?content=1469, 2556 
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       1) ท าให้แหล่งน้ าสาธารณะต่างๆ เกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นอันเนื่องมาจากการ
ย่อยสลายของขยะอินทรีย์จ าพวกเศษอาหาร เศษใบไม้ ซากสัตว์มูลสัตว์ เป็นต้น ซึ่งถูกเททิ้งลงสู่แหล่ง
น้ า จนท าให้คุณภาพน้ านั้นไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยในการที่จะน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภค และ
ยังไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าอีกด้วย 

        2) ท าให้แม่น้ าล าคลองเป็นแหล่งสะสมของขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ง่ายตาม
ขบวนการทางธรรมชาติ ขยะจ าพวกนี้ได้แก่ พลาสติก โฟม เศษแก้ว กระป๋อง เป็นต้น ขยะเหล่านี้เมื่อ
ถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้ าก็จะจมลงไปสะสมอยู่ใต้พ้ืนน้ าเป็นจ านวนมาก จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในน้ าได้ 

        3) ท าให้แหล่งน้ ากลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคต่างๆ ที่เกิดจากการเน่าเสียของ
ขยะ เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคระบาดเกี่ยวกับทางเดินอาหารได้ เช่น โรคท้องร่วง โรคไทฟอยด์ เป็นต้น 

        4) ท าให้แหล่งน้ าเกิดการสะสมของสารพิษที่ปะปนมากับขยะอันตรายจากชุมชน 
เกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม เช่น กระป๋องฉีดยาฆ่าแมลง บรรจุภัณฑ์สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น 
สารพิษและสารเคมีจากบรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะปนเปื้อนสู่แหล่งน้ า และอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใน
น้ าและระบบนิเวศได้ 

 5) ท าให้ท่อระบายน้ าในเขตชุมชนเมืองเกิดการอุดตัน และเป็นสาเหตุหนึ่งท าให้เกิด
น้ าท่วมขังถ้าหากมีฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ เนื่องการน้ าไม่สามารถระบายออกสู่แหล่งน้ าได้
เพราะขยะมูลฝอยไปก้ันทางไหลของน้ า (อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553 : 39 – 40) 

7.6.2 มลพิษต่ออากาศ  
ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากขยะมูลฝอยมีดังนี้ 
1) หากมีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี โดยการเผาขยะกลางแจ้ง ก็จะท าให้เกิด

ก๊าซต่างๆ ขึ้นโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศส่งผลท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมาก
ขึ้น หรือก่อให้เกิดปัญหาควันจากการเผาขยะ เกิดฝุ่นละอองซึ่งเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว  

2) การเผาขยะในที่โล่งหรือในเตาเผาที่มี อุณหภูมิต่ า เช่น การเผาขยะจาก        
โรงพยาบาลในเตาเผาอุณหภูมิต่ า การเผาขยะบางประเภท เช่น พลาสติก อาจมีสารพิษจ าพวก      
ไดออกซินเจือปนและฟุ้งกระจายในอากาศได้ ซึ่งเป็นพิษต่อผิวหนัง ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบสืบพันธุ์ 
ระบบต่อมไร้ท่อ และท าให้เกิดมะเร็งได้      

3) หากมีการเททิ้งขยะกลางแจ้งแล้วปล่อยให้เกิดการทับถมเป็นเวลานานๆ ขยะ
ประเภทขยะอินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในกองขยะจะเกิดการหมักหมมและย่อยสลายเกิดก๊าซมีเทน (CH4) ซึ่ง
เป็นก๊าซเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่ง ซ่ึงส่งผลท าให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ และยังก่อให้เกิดก๊าซอีกชนิดหนึ่ง
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ซึ่งมีกลิ่นเหม็นนั่นคือก๊าซไข่เน่าหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) หากสูดดมเข้าไปก็จะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของผู้คนในละแวกนั้น 

4) บริเวณสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยมักจะมีเชื้อโรคสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ เช่น 
แบคทีเรีย เชื้อรา เป็นต้น ดังกรณีบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอย เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น มีการตรวจวัดความเข้มข้นและขนาดอนุภาคของเชื้อราในอากาศ จากการศึกษาตัวอย่าง
อากาศจากบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยบริเวณก่ึงกลางบ่อ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และ
ทิศใต้ โดยด าเนินเก็บตัวอย่างในช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556 พบว่า ความ
เข้มข้นของเชื้อราในอากาศจากบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยในแต่ละบริเวณ จะมีชนิด ขนาด และ
ความเข้มข้นที่แตกต่างกันไป อาจไปสะสมในส่วนของร่างกายแตกต่างกันไปตามขนาดอนุภาคของเชื้อ
รา บริเวณก่ึงกลางบ่อ และทิศตะวันออก คาดว่าจะไปสะสมมากสุดในส่วนถุงลมปอด ส่วนในทิศเหนือ
สะสมมากสุดบริเวณข้ัวปอด ทิศใต้และตะวันตก สะสมมากสุดส่วนจมูก เชื้อราที่พบจากการศึกษาครั้ง
นี้เป็นทั้งเชื้อก่อโรค และฉวยโอกาสที่คุกคามสุขภาพมนุษย์ได้ เช่น คริพโตค็อกคัส (Cryptococcus 

spp.) (ร้อยละ 66.98), มิวคอร์ (Mucor spp.) (ร้อยละ 7.65), เพนนิซีเลียม (Penicillium spp.) 

(ร้อยละ 5.20), แอสเพอร์จิลลัส ฟลาวัส (Aspergillus flavus) (ร้อยละ 4.71), แอสเพอร์จิลลัส 
ไนเจอร์ (A. niger) (ร้อยละ 3.86), ฟูซาเรียม (Fusarium spp.) (ร้อยละ 3.74) และแอสเพอร์จิลลัส 
คลาวาตัส (A. clavatus) (ร้อยละ 3.72) แสดงให้เห็นว่าเชื้อราในอากาศบริเวณสถานที่ฝังกลบ      
มูลฝอยแบบเทกองมีความเข้มข้นที่สูงหากการจัดการและก าจัดมูลฝอยอย่างไม่ถูกสุขาภิบาล และ
สิ่งแวดล้อมจะเป็นแหล่งกระจายละอองชีวภาพที่ส าคัญสู่บรรยากาศ ซึ่งขนาดเชื้อราส่วนใหญ่ที่พบมี
โอกาสเข้าสู่ถุงลมปอด และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการระบบทางเดินหายใจได้ ซึ่งสกุลเชื้อราที่พบ
ยังมีศักยภาพเป็นตัวกระตุ้นก่อภูมิแพ้ หอบหืด และอาการทางระบบทางเดินหายใจอีกด้วย ชุมชนที่
อาศัยอยู่ใกล้เคียงสถานที่ฝังกลบและคนงานเก็บขยะขายมีแนวโน้มที่จะได้สัมผัสความเข้มข้นของเชื้อ
ราในอากาศที่สูง และและมีขนาดอนุภาคเล็กมาก แสดงให้เห็นว่าเชื้อราในอากาศบริเวณสถานที่ฝัง
กลบมูลฝอยแบบเทกองจะมีเชื้อราเป็นองค์ประกอบปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ซึ่งประชาชนที่ท างานและ
อาศัยอยู่ใกล้เคียงมีโอกาสได้รับสัมผัสและอาจน าไปสู่โรคระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบน  และล่างได้ 
(ศราวุฒิ แสงค า, และพรพรรณ สกุลคู, 2557 : 1335) 

ในเรื่องกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยในบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาที่
มักเกิดขึ้นอยู่เสมอ และในบางกรณีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนเป็นอย่างมากจนต้องไป
ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ดังคดีบ่อขยะราชาเทวะที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมายาวนาน (ค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.79/2547) ผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านได้รับผลกระทบในเรื่องกลิ่นเหม็นของขยะจากบ่อ
ขยะ จึงได้ฟ้องร้องผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายอ าเภอบางพลี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลราชาเทวะ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ
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บริษัทเอกชนที่มาด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย ซึ่งศาลปกครองได้พิจารณาว่าให้เพิกถอนใบอนุญาต
ฝังกลบบ่อราชาเทวะของบริษัทเอกชนดังกล่าว ให้มีผลนับตั้งแต่วันพ้นก าหนด 90 วันนับตั้งแต่มีค า
พิพากษา นับแต่วันที่มีค าพิพากษาระหว่างที่ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดยังไม่มีผลบังคับ ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควบคุมดูแลเอกชนที่
รับจ้างฝังกลบขยะให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งค าแนะน าของกรมควบคุมมลพิษโดยเคร่งครัด หาก
ปรากฏว่ามีการฝ่าฝืน ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขกับบริษัทเอกชนโดยเคร่งครัด ส่วนประเด็นการละเลยต่อหน้าที่ให้จ าหน่ายคดีในส่วน
ของนายอ าเภอบางพลีและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลราชาเทวะ และยกฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ และสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ (ส านักงานศาลปกครอง, 2553 : 34 – 39) 

ปัญหาขยะมูลฝอยที่ก่อให้เกิดมลพิษต่ออากาศขึ้นนั้นเกิดจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะ
การก าจัดขยะทีไ่ม่ถูกวิธี ได้แก่ การเผากลางแจ้ง การเททิ้งในที่รกร้าง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
มาช้านาน แหล่งก าเนิดปัญหานี้มีที่มาจากหลายแหล่งก าเนิดทั้งอาคารบ้านเรือน สถานประกอบการ
ต่างๆ รวมทั้งจากสถานศึกษา เช่น โรงเรียนอีกด้วย ดังงานวิจัยของชมพูนุท สงกลาง (2555 :        

76 - 86) ซึ่งศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
นาดี – สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พบว่านักเรียนยังมีพฤติกรรมก าจัดขยะโดยวิธีการ
เผา เช่น เผาถุงพลาสติก กิ่งไม้แห้ง ใบไม้แห้ง ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศตามมา และจากผล
การศึกษาพบว่านักเรียนยังขาดความรู้ในเรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี และมีทัศนคติในวิธีการ
ก าจัดขยะโดยการเผาว่าเป็นวิธีที่ถูกต้อง ซึ่ง เป็นไปได้ว่า สภาพแวดล้อมที่นักเรียนอยู่ เช่น บ้าน 
ครอบครัว ชุมชน มีพฤติกรรมในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ที่ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมปฏิบัติ
ตามเท่าที่รับรู้หรือปฏิบัติสืบต่อกันมา  เช่น ในครอบครัวและชุมชนมีการก าจัดขยะโดยวิธีการเผา ทั้ง
เผาถุงพลาสติก กิ่งไม้แห้ง ใบไม้แห้ง โดยในชนบทจะมีวิธีการเผาขยะที่ท ากันเองในครัวเรือน ซึ่งมอง
ว่าเป็นการก าจัดขยะท่ีประหยัด ง่าย และถูกวิธี นักเรียนจึงมีพฤติกรรมปฏิบัติตามกันมา ดังนั้นวิธีการ
ในการลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากขยะมูลฝอยคือ การก าจัดขยะให้ถูกวิธี ไม่เผาขยะกลางแจ้ง หรือ
ทิ้งขยะไว้ในที่รกร้าง ซึ่งต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการ รวมทั้งอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกระดับทั้งระดับสถานศึกษา ระดับครอบครัว และระดับชุมชน และยังต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดอีกด้วย มีการรณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งแก่ประชาชน เด็กและเยาวชน ซึ่งการ
ให้ความรู้ในโรงเรียนก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ส าคัญเป็นอย่างมาก จากผลงานวิจัยข้างต้นนักเรียนมีการ
ก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาซึ่งไม่ถูกวิธี ดังนั้นทางโรงเรียนควรให้ความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องการก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี และผลกระทบในการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธีโดยเฉพาะการเผาขยะจะ
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศได้ และส่งผลต่อเนื่องท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุ นแรงและ
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ส่งผลท าให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมาได้ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องและน าไปสู่พฤติกรรมที่ดีใน
การจัดการขยะมูลฝอยต่อไป  

7.6.3 เกิดมลพิษต่อดิน  
โดยพื้นดินที่เป็นสถานที่ฝังกลบขยะไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้ และยังมีการ

ปนเปื้อนของน้ าชะขยะลงสู่พ้ืนดิน ซึ่งอาจมีสารมลพิษจากกองขยะเจือปนอยู่ได้ หรืออาจท าให้สภาพ
ความเป็นกรดและด่างของดินเปลี่ยนไป ส่วนขยะอันตรายเมื่อน าไปฝังกลบในดินก็ท าให้ดินมีโลหะใน
ดินมากขึ้นเป็นผลเสียของระบบนิเวศในดิน 

7.6.4 มลพิษต่อน้ าใต้ดิน 

ขยะมูลฝอยอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ าใต้ดินได้ ทั้งขยะทั่ วไปและขยะ
อันตราย เมื่อเทกองขยะไว้บนพ้ืนดินหรือหลุมฝังกลบขยะที่มีคุณภาพต่ าลง จะท าให้เกิดการปนเปื้อน
ของน้ าชะขยะมูลฝอย (Leachate) ที่มีเชื้อโรคและสารเคมีลงสู่ชั้นน้ าใต้ดิน และเกิดการปนเปื้อนใน
น้ าใต้ดินจนเกิดอันตรายหากน าน้ านั้นมาอุปโภคบริโภค 

7.6.5 มลพิษทางทัศนียภาพ 

ท าให้ทัศนียภาพของแหล่งน้ าที่มีขยะปนเปื้อนขาดความสวยงามไม่น่ามอง ยิ่งหากเป็น
แหล่งน้ าที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อการท่องเที่ยวได้ เรียกได้ว่าท าให้แหล่ง
น้ านั้นๆ เกิดทัศนะอุจาด คือแลดูสกปรก ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อยู่
อาศัยในบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งผู้พบเห็น ก่อให้เกิดมลพิษทางทัศนียภาพขึ้นดังภาพท่ี 7.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.6 ท าให้เกิดอัคคีภัยและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  

        เนื่องจากขยะหลายชนิดติดไฟได้ง่ายโดยเฉพาะขยะแห้ง ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นอย่าง
ยิ่ง และยังมีกรณีการเกิดไฟไหม้ที่บริเวณหลุมฝังกลบขยะต่อเนื่องกันมาตลอดแทบทุกปีในหลายๆ 
แห่ง แสดงดังภาพที่ 7.8 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของคนในพ้ืนที่เป็นอย่าง
ยิ่ง โดยส่วนใหญ่มีอาการเวียนศีรษะ หายใจติดขัด ผื่นแดงตามผิวหนัง และอาการตาแดง เหตุการณ์
ไฟไหม้หลุมฝังกลบขยะของชุมชนจะเกิดเป็นประจ าโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งลมแรง จนถึงฤดูร้อน

 

ภาพที่ 7.7 ขยะมูลฝอยท าให้เกิด
มลพิษทางทัศนียภาพ 

ที่มา : http://www.dek-d.com/ 

board/view/2024078/, 2556 
 

http://www.dek-d.com/%20board/view/2024078/
http://www.dek-d.com/%20board/view/2024078/
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ประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี สาเหตุหลักๆ ส่วนใหญ่มาจากเชื้อไฟที่ปลิวมา
จากการเผาซากพืช หรือวัชพืชของเกษตรกรและมาตกใส่กองขยะ มาจากการทิ้งเชื้อไฟของผู้มาเก็บ
และคัดแยกขยะบนกองขยะ รวมทั้งในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงมากอาจท าให้ก๊าซมีเทนซึ่งเกิดจากการย่อย
สลายในกองขยะติดไฟได้  และกองขยะชุมชนที่เททับถมไว้ในปริมาณมากโดยที่ยังไม่ได้ฝังกลบในหลุม
ฝังกลบขยะ อาจมีสารเคมีอันตรายจากถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ กระป๋องยาฆ่าแมลง และ
อ่ืนๆ การเกิดไฟไหม้ขึ้นเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างมาก
เพราะท าให้เกิดควันด า ซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กต่ ากว่า 10 ไมครอน สามารถเข้าไปถึงถุงลมปอดได้ 
ยังมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ตลอดจนสารเคมี 
และไอระเหยสารอินทรีย์ต่างๆ มากมายที่ท าลายระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ ระยะยาวอาจเป็น
มะเร็งในปอดได้ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศต้องเร่งจัดท าแผนการเฝ้าระวังและด าเนินการ
เพ่ือป้องกันการเกิดไฟไหมห้ลุมฝังกลบขยะชุมชน โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน ตลอดจนเร่ง
ด าเนินการก าจัดขยะที่กองเป็นภูเขาในบริเวณบ่อขยะโดยด าเนินการฝังกลบให้เร็วที่สุด เพ่ือป้องกัน
การเกิดไฟไหม้บ่อขยะท่ีอาจจะเกิดขึ้นอีกได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.8 ไฟไหม้หลุมฝังกลบขยะ 

ที่มา : http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9570000046851, 2556 

 

   ตัวอย่างของสารมลพิษทางอากาศจากไฟไหม้บ่อขยะและความเป็นพิษต่อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์ซึ่งแสดงอาการในระยะสั้นและระยะยาวมีดังต่อไปนี้ (สัจจพล พงษ์ภมร, และสุรชัย 

โชคครรชิตไชย, 2557 : 255 - 259) 

1) พิษจากก๊าชคาร์บอนมอนออกไซด์ 
 อาการเฉียบพลัน หากได้รับคาร์บอนมอนอกไซด์จากการหายใจในระดับเล็กน้อย

ถึงปานกลางจะท าให้เกิดอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ กระสับกระส่าย 

 

http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9570000046851
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การมองเห็นผิดปกต ิความดันโลหิตต่ า หัวใจเต้นเร็ว และมีการหายใจที่เร็วขึ้น กรณีได้รับเป็นปริมาณ
มากจะท าให้เกิดภาวะหมดสติ ชัก ภาวะช็อก ระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาวะสมองบวม และอาจ
เสียชีวิตได้ ถ้าหากไม่เสียชีวิตหลังจากที่ได้รับคาร์บอนมอนอกไซด์ปริมาณมากๆ  แล้วก็มักจะเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของระบบประสาทตามมา เช่น ภาวะหลงลืม จิตเภท การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ภาวะ
อารมณ์ผิดปกติ บุคลิกภาพที่เปลี่ยนไป ส่วนอาการระยะยาว การได้รับก๊าซนี้ในปริมาณต่ าเป็นระยะ
เวลานานจะท าให้มีอาการอาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ใจสั่นได้  

2) พิษจากก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ 
   อาการเฉียบพลัน จากการหายใจเอาเข้าไปในระยะแรกจะท าให้เกิดอาการหายใจ

เร็ว หายใจลึกข้ึน ความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจเต้นเร็ว ชีพจรเร็ว หากได้รับในปริมาณมากขึ้นจะเริ่มมีผล
กดสมอง ท าให้ซึมลง ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ มึนงง สับสน การได้ยินลดลง และรบกวนการมองเห็น 

เนื่องจากสมองถูกกดการท างาน ที่ผิวหนังจะเกิดหลอดเลือดขยายตัว เหงื่อออก กล้ามเนื้อสั่นกระตุก 

หากได้รับปริมาณสูงมากจะท าให้หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด ส าหรับอาการระยะยาว อาจท าให้ปวด
หัวบ่อย กดสมอง มึนงง ง่วง ซึม เครียด ความดันโลหิตและอัตราการหายใจอาจเพ่ิมสูงขึ้นได้ 

3) พิษจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
อาการเฉียบพลัน หากได้รับเข้าไปปริมาณเล็กน้อยจะก่อให้เกิดอาการระคาย

เคืองต่อระบบหายใจและมีอาการไอมาก สารตัวนี้จะละลายได้ดีมากในน้ า และเป็นกรดที่มีความ
รุนแรงปานกลาง ออกฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุต่างๆ โดยเฉพาะดวงตา และระบบทางเดินหายใจ 

อาจมีภาวะปอดบวมน้ าตามมาได้ ส่วนอาการระยะยาว หากสูดหายใจต่อเนื่องยาวนานพอจะกระตุ้น
ให้มีอาการของโรคหอบหืดได้ 

4) พิษจากก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 

อาการเฉียบพลัน เนื่องจากเป็นก๊าซที่ละลายน้ าได้ไม่ดี ดังนั้นถ้ารับสัมผัสใน
ปริมาณน้อยจะท าให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจส่วนบนเพียงเล็กน้อย  จะไม่ท าให้เกิด
อาการ ไอ คันคอ แสบจมูก ซึ่งเป็นอาการเตือนที่ส าคัญ ท าให้มีการสูดดมไนโตรเจนไดออกไซด์เพ่ิม
เป็นระยะเวลานาน หากสัมผัสในปริมาณมากจะท าให้เกิดอาการระคายเคืองทางเดินหายใจส่วนบน 

คือ แสบจมูก ไอ เจ็บคอ และมีอาการแสบตาร่วมด้วยได้ อาการส าคัญที่ต้องระวังคือ การระคายเคือง
ทางเดินหายใจส่วนล่าง ซึ่งมักเกิดหลังจากสัมผัสสารชนิดนี้ไปแล้วประมาณ 24 ชั่วโมง โดยท าให้เกิด
ภาวะน้ าท่วมปอด ซึ่งท าให้ร่างกายขาดออกซิเจนรุนแรงจนเสียชีวิตได้ และหลังจากรักษาภาวะปอด
บวมน้ าจนดีขึ้นแล้วอาจเกิดภาวะหลอดลมฝอยอุดกั้น ซึ่งเกิดจากการอักเสบอย่างต่อเนื่องและเกิด
ผังผืดในหลอดลมฝอย ส่วนอาการระยะยาว อาจเกิดอาการหอบหืดและพังผืดในเนื้อปอดได้ 
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5) ฝุ่นละอองต่างๆ 

อันตรายจากฝุ่นละอองในอากาศมักจะหมายถึงการท าให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ การ
อุดตันจนเกิดปอดอักเสบ และการเกิดพังผืดในปอด เมื่อฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ อาจท า
ให้เกิดปฏิกิริยาภายในร่างกาย เริ่มตั้งแต่เกิดอาการแพ้หรืออักเสบในโพรงจมูก โพรงไซนัส ช่องคอ 

และหลอดลม จนท าให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ หรือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน หอบหืด 

เนื่องจากเมื่อฝุ่นละอองเข้าไปถึงส่วนที่อยู่ลึกท่ีสุดของทางเดินหายใจ ซึ่งก็คือถุงลมปอด เมื่อฝุ่นละออง
สะสมเป็นปริมาณมากจนร่างกายไม่สามารถก าจัดออกไปได้ จะท าให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อปอด จน
เกิดเป็นโรคปอดอักเสบ เมื่อเป็นเรื้อรังก็จะท าให้เกิดพังผืด หรือเกิดรอยแผลเป็นภายในปอดได้ ปัจจัย
ที่มีผลต่อปฏิกิริยาเหล่านี้ได้แก่ ปริมาณ ขนาด ชนิดของฝุ่นละออง รูปแบบการหายใจ อัตราการ
หายใจ และระยะเวลาที่หายใจอากาศที่มีฝุ่นละอองเหล่านี้  ฝุ่นละอองสามารถก่อโรคต่างๆได้ 
หลากหลาย เช่น โรคปอดอักเสบ โรคหอบหืด ภูมิแพ้ ผื่นผิวหนังอักเสบ ซึ่งขึ้นกับสภาวะของคนไข้
และสารก่อโรคนั้นๆ ด้วย 

6) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
    อาการเฉียบพลัน ประกอบด้วยอาการจากฤทธิ์ระคายเคืองกับอาการจากฤทธิ์

ยับยั้งการหายใจของเซลล์ อาการระคายเคืองจะท าให้จมูกไม่ได้กลิ่น เคืองตา จมูก คอ หลอดลม  

แสบหน้าอก หายใจเร็ว หายใจสั้น อาจพบมีหนังตากระตุก หรือผิวหนังแสบร้อนเกิดขึ้นได้ อาการ
ระคายเคืองปอดจะท าให้ปอดบวมน้ า เกิดการอักเสบของเนื้อปอด อาการเกิดขึ้นได้ภายใน 2 - 3 

ชั่วโมงหลังการสัมผัส ส่วนอาการจากฤทธิ์ยับยั้งการหายใจจะเกิดได้เร็วกว่า เนื่องจากก๊าซที่สูดดมเข้า
ไปสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีมากท่ีความเข้มข้น 600 - 800 ppm มักจะท าให้ผู้ที่สูดดมก๊าซหมด
สติและเสียชีวิตไปในทันทีทันใด กรณีอาการรุนแรงน้อยกว่าจะพบปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน 

วิงเวียน คลุ้มคลั่ง ชัก และโคม่าได้ ส่วนอาการระยะยาว การสัมผัสปริมาณน้อยในระยะยาว จะท าให้
เกิดระคายเคืองตา กระจกตาเป็นแผล มึนงง อ่อนเพลีย คลื่นไส้ กรณีผู้รอดชีวิตจากการสูดดมก๊าซใน
ปริมาณมาก อาจมีอาการอารมณ์แปรปรวน บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง การคิดค านวณของสมองท าได้
ไม่ด ีและจมูกไม่ได้กลิ่น 

 

7.7 การจัดการขยะมูลฝอย (Solid waste management) 

  ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคในแต่ละวันมีปริมาณมากตามจ านวนประชากรที่
เพ่ิมมากข้ึน และขยะท่ีเกิดข้ึนก็มีหลายประเภทด้วยกัน บางชนิดสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก 
แต่บางประเภทก็ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนพบว่า ปี 
พ.ศ. 2557 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศ 14.8 ล้านตัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีปริมาณ 28 ล้านตัน จะเห็นว่ามีปริมาณขยะมูลฝอย
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ตกค้างสะสมลดลงอย่างชัดเจน โดยขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการจัดการไปแล้วถึง 13.2 ล้านตัน 

โดยจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมของปี พ.ศ. 2557 ใน 5 อันดับแรก คือ จังหวัด
สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช กาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยา และขอนแก่น ส่วนสถานการณ์ขยะ 
มูลฝอยใหม่ในปี พ.ศ.2557 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศเกิดขึ้นประมาณ 26.19 ล้านตัน 

หรือประมาณ 71,778 ตันต่อวัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 0.6 ล้านตัน โดยเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
กรุงเทพมหานครประมาณ 3.94 ล้านตัน (ร้อยละ15) และเกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆ อีก 76 จังหวัด 

ประมาณ 22.25 ล้านตัน (ร้อยละ 85) โดยมีอัตราการผลิตต่อคน 1.11 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ลดลง
จากปี 2556 ประมาณ 0.04 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่าน
มาขยะมูลฝอยได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องเพ่ิมมากขึ้นเป็นร้อยละ 30.11 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556 

ที่ได้รับการก าจัดร้อยละ 27.18 (กรมควบคุมมลพิษ, 2558 : 3-2)  

 ส่วนสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า พ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 13, 314.64 ตัน/วัน โดยในพ้ืนที่ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด 5, 177.52 ตัน/วัน รองลงมาคือ 

พ้ืนที่ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 3,650.54 ตัน/วัน พ้ืนที่ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี 9 (อุดรธานี) 2,397.96 ตัน/วัน พ้ืนที่ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) 2,088.62  

ตัน/วัน ตามล าดับ ทั้งนี้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกน าไป
ก าจัดถูกหลักสุขาภิบาลเพียง 2,113.57 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 17.02 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด (ข้อมูลปี พ.ศ. 2555) สิ่งที่เป็นปัญหาส าหรับการจัดการขยะมูลฝอย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนหนึ่งคือ ส่วนใหญ่องค์กรปกครองท้องถิ่นขาดการศึกษา เรียนรู้ และ
จัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องให้เป็นระบบ ได้แก่ เวลาเข้าออกของรถเก็บขนขยะ ความถี่ของการให้บริการ 

น้ าหนักขยะมูลฝอย เป็นต้น จึงไม่สามารถวางแผนงานและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังขาดการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เพ่ือแยกขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์และลดการทิ้งขยะมูลฝอยออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาบ่อฝังกลบเต็ม ปิดเร็วก่อน
ก าหนด และต้องมีการหาที่ดินเพ่ือขยายพ้ืนที่ระบบต่อไป (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10, ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11, และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12, 2556 : 

3 – 16, 3 - 23) 

 ในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกมีแนวคิดในการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero waste) 

แนวคิดส าหรับขยะเหลือศูนย์ เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพ่ือเป็น
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดโดย
ใช้หลักการของ 3Rs คือ Reduce, Reuse และ Recycle เพ่ือเป็นการลดปริมาณของเสียที่ส่งไป
ก าจัดโดยวิธีการฝังกลบ หรือเผาในเตาเผาให้มีปริมาณน้อยที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันพ้ืนที่ส าหรับฝัง
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กลบขยะมูลฝอยมีอยู่อย่างจ ากัด และเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมกันจึงจะประสบผลส าเร็จ 
ซึ่งแนวคิดนี้จะน าไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป ในยุโรปมีเป้าหมายให้ขยะเหลือศูนย์ในปี 
2010 ประเทศท่ีน าแนวคิดนี้ไปใช้ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมนี และประเทศอ่ืนๆ 
แนวคิดขยะหรือของเสียเป็นศูนย์ในยุโรปคือลดการสร้างขยะมูลฝอยให้น้อยลง ภาคอุตสาหกรรม
จะต้องมีกระบวนการผลิตที่สะอาดขึ้น ส่วนในชุมชนจะต้องมีการปรับปรุงระบบการรีไซเคิล การท า
ปุ๋ยหมัก และกระบวนการอ่ืนๆ ที่เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณขยะ
มูลฝอยที่จะน าไปฝังกลบหรือเผาในเตาเผา และเป้าหมายสูงสุดของการจัดการขยะเหลือศูนย์คือ
หลีกเลี่ยงหรือไม่ต้องก าจัดขยะโดยการฝังกลบ ซึ่งน าไปสู่การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน 
(Christensen, T.H., 2011 : 12) ในประเทศจีนก็ได้มีการน าแนวคิดในการจัดการขยะเหลือศูนย์มาใช้ 
เพ่ือป้องกันและลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ปกป้องสิ่งแวดล้อม และน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แผนการในการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ในจีนคือ มุ่งเน้นการน ากลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพหรือ
จัดการขยะมูลฝอยโดยใช้งบประมาณที่ไม่แพง แต่ครอบคลุมผลประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ออกนโยบายและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนโยบายที่
น ามาใช้สามารถปฏิบัติได้อย่างไม่ซับซ้อนมากนัก และผลตอบแทนที่ได้ทางอุตสาหกรรมเกิดความ
คุ้มค่าทางการลงทุน ต้องมีการส่งเสริมป้องกันการเกิดของเสียโดยการออกแบบ การใช้ซ้ า การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ ในกระบวนการผลิต 
การน าขยะบางประเภทมาท าปุ๋ยหมัก ซึ่งน าไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
นอกจากนี้ยังมีวิธีการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ที่สามารถน ามาใช้ได้ในอุตสาหกรรมได้ เช่น การน า
ฉลากสิ่งแวดล้อมมาใช้ เทคโนโลยีสะอาด การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงการน าการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมาใช้ในอุตสาหกรรม เป็นต้น และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
จึงจะประสบผลส าเร็จ (Song, Q., Li, J., Zeng, X., 2015 : 209) 

 ปัจจุบันมีการน าการประเมินวัฏจักรชีวิตหรือการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle 

Assessment : LCA) มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเช่นกัน การ
ประเมินวัฏจักรชีวิตเป็นกระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต 
การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ การใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ และการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมไปถึงระบบนิเวศ 
สุขอนามัยของชุมชน และการลดลงของทรัพยากร ทั้งนี้เพื่อน าผลไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือเพ่ิมทางเลือกในการผลิต เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้มี
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่นงานวิจัยของปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม, และนุรักษ์    
กฤษดานุรักษ์ (2552 : 41 - 54) ศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยใช้ LCA เป็นเครื่องมือ
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ในการจัดการหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้แล้ว ได้ท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการก าจัด
หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบรีไซเคิลและแบบไม่รีไซเคิล โดยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตจะท าให้ได้
ทราบค่าเชิงปริมาณและแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ  ของการก าจัดซาก
หลอดฟลูออเรสเซนต์ เช่น ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ การใช้เชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์ และการ
หายใจรับสารอนินทรีย์ เป็นต้น ผลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยใช้โปรแกรม Sima Pro 

7.1 วิธี Eco-indicator 99 พบว่าการก าจัดซากหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบรีไซเคิลมีผลกระทบด้าน
ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศในปริมาณที่ลดลงจากค่า 9x10-3 PDF/m2/year เหลือ -1.8x108 

PDF/m2/year จากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการแบบรีไซเคิลสามารถลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้านความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ (Ecotoxicity) ได้มากถึง 1011 เท่า เนื่องจาก
การน าเศษแก้วที่มีปริมาณมากกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการลดการใช้ปูนซีเมนต์เพ่ือการท าเป็นก้อนแข็ง
และการฝังกลบลงได้จึงเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้กระบวนการรีไซเคิลโดยการ
น าเศษแก้วมาเป็นวัตถุดิบหมุนเวียนใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นการลด
ปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอีกด้วย  
 ยังมีการน าเอาการประเมินวัฏจักรชีวิตหรือ LCA มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนอีกด้วย ดังกรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเมืองซาการ์ยา (Sakarya) ประเทศตุรกี   
(Yay, S.E., 2015 : 291) เป็นการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเลือกวิธีการในการจัดการขยะมูลฝอยที่
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการต่างๆ โดยพิจารณาจาก
บริบทของขยะมูลฝอยที่มีในพ้ืนที่ด้วย พบว่าในเมืองนี้ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะประกอบด้วยขยะใน
ครัวเรือนร้อยละ 42 ซึ่งมีทั้งเศษผักผลไม้และเศษอาหาร ซึ่งสามารถน าไปก าจัดโดยการท าปุ๋ยหมักได้ 
นอกจากนี้ยังมีขยะที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก แก้ว และโลหะ เป็นต้น 
กิจกรรมในการจัดการขยะรีไซเคิลควรสนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่แหล่งก าเนิด รวมทั้งให้
ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะรีไซเคิลด้วย ส่วนขยะที่รีไซเคิลไม่ได้จะน าไปก าจัดโดยวิธีการ
เผา ซึ่งในการประยุกต์ใช้ LCA ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบ
โดยมิได้มีการน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ (Energy recovery) ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 
วิธีการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงมาคือการก าจัดขยะโดยวิธีการเผาในเตาเผาร่วมกับการน า
พลังงานกลับมาใช้ใหม่ และวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในกรณีศึกษา
นี้คือ การคัดแยกขยะร่วมกับการท าปุ๋ยหมัก และการก าจัดขยะโดยการเผาในเตาเผา เป็นทางเลือกที่ดี
ที่สุดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด แต่อาจเสียค่าใช้จ่ายที่สูงในการด าเนินงาน จาก
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า LCA สามารถน ามาเป็นเครื่องมือส าหรับการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนของเทศบาล สามารถน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการวางแผนการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนต่อไป 
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 ในการก าจัดขยะมูลฝอยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการให้ถูกหลักสุขาภิบาล เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้น
ตั้งแต่จากการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด ท าการคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ใหม่โดยการใช้ซ้ าหรือน ามาผ่านการแปรรูปใหม่ได้ หลังจากนั้นจึงท าการเก็บรวบรวมโดย
มีถังขยะรวบรวมมูลฝอยเป็นที่รองรับขยะเบื้องต้น แล้วจะมีการขนส่งขยะน าขยะไปก าจัดขยะมูลฝอย
ด้วยวิธีการต่างๆ โดยปกติจะน าขยะไปที่หลุมฝังกลบขยะในพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งขั้นตอนการจัดการขยะ    
มูลฝอยแสดงดังภาพที่ 7.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.9 ขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอย 

 

 7.7.1 การลดขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด/การคัดแยกขยะมูลฝอย 

         ในขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นจากการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดโดยเฉพาะใน
ชุมชน ได้แก่ บ้านเรือน โรงเรียน ส านักงาน ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ให้เหลือน้อยที่สุด
ก่อนที่จะน าไปก าจัดหรือท าลาย และท าการคัดแยกขยะมูลฝอยตามเป็นประเภทต่างๆ เพ่ือน าไป
จัดการให้ถูกต้องต่อไป 

 

ขยะมูลฝอย 

การลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งก าเนิด/การคัดแยกขยะมูลฝอย 

การเก็บรวบรวม 

การขนส่ง 

การก าจัด 



337 

 

1) การลดขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด (Source reduction) 

การลดขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดเป็นแนวคิดที่ทั่วโลกให้ความส าคัญเป็นอย่าง
มากเนื่องจากปัญหาขยะมูลฝอยที่เพ่ิมปริมาณมากข้ึน แต่ที่ฝังกลบขยะมูลฝอยมีอยู่อย่างจ ากัด จึงต้อง
หันมาลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะถูกส่งไปก าจัดโดย
วิธีการฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล อีกทั้งการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น คัดแยกขยะรีไซเคิลเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใหม่ น าขยะไปหมักท าปุ๋ย รวมทั้งน าไปผลิตเป็น
พลังงานไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงทดแทน เป็นต้น 

การป้องกันและควบคุมการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะที่ส าคัญคือ การลดขยะที่
แหล่งก าเนิด การลดปริมาณขยะจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะตั้งแต่การเก็บรวบรวม 
ขนส่ง การคัดแยกและใช้ประโยชน์ ตลอดจนการก าจัดข้ันสุดท้าย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยทั่วไปแล้วหน่วยงาน องค์กร และชุมชน สามารถลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น
ได้ โดยใช้ “แนวคิด 5Rs” ดังนี้  
   R.1 (Reduce) ใช้น้อยหรือลดการใช้ โดยใช้เท่าที่จ าเป็น เป็นการลดปริมาณขยะ
มูลฝอยที่อาจเกิดข้ึน เช่น ใช้ตะกร้าใส่ของแทนถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก (ดังภาพที่ 7.10) 
ใช้แก้วน้ าส่วนตัวเพ่ือลดการใช้แก้วกระดาษหรือแก้วพลาสติก ใช้ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ใบเดียวแทน
การใช้ถุงพลาสติกใบเล็กหลายใบ เพ่ือลดปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่จะกลายเป็นขยะมูลฝอย และยังมี
การใช้กระถางต้นไม้ที่ย่อยสลายได้แทนกระถางพลาสติก เช่น ในเวียนนา ประเทศออสเตรีย มีการใช้
กระถางที่ท าจากทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ใช้ส าหรับปลูกต้นไม้ที่
มีช่วงชีวิตที่สั้น เช่น พืชผักสวนครัว มีการศึกษาพบว่าในขั้นตอนการผลิตกระถางที่ย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติใช้พลังงานในกระบวนการผลิต 665 MJ/1000 กระถาง ส่วนกระถางพลาสติกที่ท าจาก   
พอลิโพรพิลีนใช้พลังงาน 915 MJ/1000 กระถาง ซึ่งการใช้กระถางที่ย่อยสลายได้เป็นการประหยัด
พลังงานในการผลิตและช่วยลดขยะประเภทพลาสติกอีกด้วย (Christensen, T.H., 2011 : 195) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 7.10 การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
 



338 

 

R.2 (Reuse) ใช้ซ้ า การใช้ซ้ าเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี
อย่างรู้คุณค่า โดยการน าขยะมูลฝอยหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานไปแล้วแต่ยังสามารถใช้งานได้น ากลับมา
ใช้อีก ก่อนที่จะทิ้งหรือเลือกใช้ของใหม่ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ทางหนึ่ง ก่อนที่
จะน าไปก าจัด การใช้ซ้ ามีหลายวิธีการ เช่น ขวดน้ าพลาสติกที่ดื่มน้ าหมดแล้วน ามาบรรจุน้ าเปล่าซ้ า 
หรือน ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแจกันดอกไม้ กระถางปลูกต้นไม้ ที่ใส่ดินสอ 
กระเป๋าใส่ของหรือใสส่ตางค์ ขวดกาแฟที่หมดแล้วน ามาใส่น้ าตาล การใช้กระดาษซ้ าทั้งสองหน้า เช่น 
การน ากระดาษรายงานที่เขียนแล้วหนึ่งหน้า มาใช้ในหน้าที่ เหลือหรืออาจน ามาท าเป็นกระดาษโน้ต 

การน ากระดาษเหลือใช้มาท าเป็นกระดาษพิมพ์อักษรเบรลล์ส าหรับผู้พิการทางสายตา การน า
กระดาษหนังสือพิมพ์มาสานเป็นตะกร้าแล้วทาสีสันให้สวยงามน่าใช้ การน ากระดาษจากนิตยสารที่
อ่านแล้วมาพับ มาประดิษฐ์เป็นภาชนะใส่ของ ถุงพลาสติกใช้แล้วน ามาใส่ขยะ การน ายางรถยนต์ใช้
แล้วมาท าเป็นเครื่องเล่นเด็ก หรือน ามาท าเป็นถังขยะมูลฝอยแห้ง เป็นต้น การใช้ซ้ าแสดงดังภาพที่ 
7.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.11 การใช้ซ้ า (Reuse) 

 

R.3 (Recycle) การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีแปรรูปขยะ โดยขยะ
บางประเภทอาจมีการน ามาใช้ซ้ าไม่ได้ ก็สามารถน าไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าหรือซาเล้งเพ่ือส่ง
ให้กับโรงงานแปรรูป เรียกขยะประเภทนี้ว่าขยะรีไซเคิล การรีไซเคิลขยะมีหลายวิธีการ เช่น การน า
ขวดพลาสติกใส PET มาหลอมเป็นเม็ดพลาสติกหรือตีเป็นเส้นใยส าหรับน ามาทอเสื้อแทนฝ้าย หรือน า
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ขวดพลาสติกมาหลอมเป็นที่รองแก้ว น าเศษกระดาษมาแปรรูปเป็นเยื่อกระดาษ เพ่ือผลิตกระดาษ
ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น กระดาษสารีไซเคิลน ามาใช้เป็นกระดาษห่อของขวัญ ตกแต่งเป็นกระดาษ
วาดภาพและงานศลิปะ สมุดจดบันทึกจากกระดาษรีไซเคิล (ดังภาพที่ 7.12) น าเศษแก้วมาหลอมแล้ว
ขึ้นรูปขวดแก้วใหม่ การน าฝากระป๋องน้ าอัดลมมาหลอมใช้ใหม่หรือน ามาบริจาคเพ่ือท าขาเทียมให้กับ
คนพิการได้ เป็นต้น 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

     ภาพที่ 7.12 สมุดบันทึกจากกระดาษรีไซเคิล 

 

   R.4 (Repair) คือการซ่อมหรือแก้ไข โดยน าสิ่งของเครื่องใช้ที่แตกหักเสียหาย มา
ซ่อมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานต่อได้ เช่น ซ่อมแซมเก้าอ้ี เครื่องใช้ไฟฟ้า เย็บเสื้อผ้าที่ช ารุด เป็น
ต้น ท าให้อายุการใช้งานของวัสดุหรือเครื่องใช้นานขึ้น ช่วยยืดเวลาการกลายเป็นขยะของวัสดุที่ช ารุด
ออกไป จึงเป็นช่วยลดปริมาณขยะก่อนที่จะน าไปก าจัดได้อีกวิธีการหนึ่ง  

R.5 (Reject) การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ท าลายยากหรือย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่
ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น โฟม ปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก รวมถึงการหลีกเลี่ยงขยะพิษ 
หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย ไม่ควรน าภาชนะเปล่าที่เคยบรรจุสารเคมีอันตรายมาใส่วัสดุอ่ืนโดย
เด็ดขาด ระยะเวลาที่ขยะแต่ละชนิดย่อยสลายตามธรรมชาติมีระยะเวลาที่แตกต่างกันไป ดังแสดงใน
ตารางที ่7.1 
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ตารางท่ี 7.1 ระยะเวลาที่ขยะแต่ละชนิดย่อยสลายตามธรรมชาติ 
 

ชนิดของขยะ ระยะเวลาย่อยสลาย 

เศษกระดาษ 2-5 เดือน 

เปลือกส้ม 6 เดือน 

ถ้วยกระดาษเคลือบ 5 ปี 
ก้นกรองบุหรี่ 12 ปี 
รองเท้าหนัง 25-40 ปี 

กระป๋องอะลูมีเนียม 80-100 ปี 
ถุงพลาสติก 450 ปี 

โฟม ไม่ย่อยสลายควรหลีกเลี่ยงการใช้ 
 

ที่มา : ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย, 2555 

 

 นอกจากจะมีการน าแนวคิด 5R มาใช้ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งก าเนิดดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ยังมีแนวคิดอ่ืนที่สามารถน ามาใช้ได้เช่นกัน ได้แก่ แนวคิด 
3R ซึ่งเป็นหลักการเริ่มต้นในการลดปริมาณขยะมูลฝอย และแนวคิด 7R ซึ่งแนวคิด 3R ประกอบด้วย 
Reduce Reuse และ Recycle ส่วนแนวคิด 7R ประกอบด้วย Reduce Reuse Recycle Repair 

Reject Rethink และ Return โดย Rethink คือการคิดใหม่ เป็นการเปลี่ยนความคิดเรื่องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ได้ท าตามกระแสเพียงอย่างเดียวแต่ท า
จากการมีจิตส านึกที่ดี  เช่น การเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วน Return 

คือการตอบแทน เป็นการตอบแทนสิ่งที่มนุษย์ได้ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปคืนสู่
โลก เช่น ปลูกต้นไม้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับโลก ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ช่วยลดภาวะโลกร้อนและท าให้อากาศบริสุทธิ์ การน าแนวคิดในการลดปริมาณขยะมูลฝอยมาใช้ไม่ว่า
จะเป็นแนวคิด 3R, 5R หรือ 7R ล้วนแล้วแต่ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดได้ทั้งสิ้น ซึ่ง
จะน าไปสู่การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในหลายๆ ด้าน ทั้งเรื่องปัญหาขยะล้นประเทศ การขาดแคลน
พ้ืนที่ในการสร้างหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย รวมถึงมลพิษสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอย แนวคิดนี้จะเป็น
ส่วนหนึ่งในการน าไปสู่การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไป แนวคิด 3R, 5R หรือ 7R เป็นแนวคิด
ที่ทั่วโลกให้ความส าคัญ โดยมีการน าไปใช้ในชุมชนของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นแนวคิดที่ น าไปปลูกฝัง
และใช้ในสถานศึกษาต่างๆ อีกด้วย ดังเช่น มีการน าแนวคิด 3R ไปใช้ในสถานศึกษาในประเทศ
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มาเลเซีย (Jibril, J.D., Sipan, I.B., Sapri, M., Shika, S.A., Isa, M., & Abdullah, S., 2012 : 626 – 

631) ปัญหาที่พบในสถานศึกษาคือปริมาณขยะที่มีมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
บุคคลและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษานั้นๆ สิ่งส าคัญท่ีช่วยให้การน าหลัก 3R ไปใช้และ
ประสบผลส าเร็จคือ ต้องมีการสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติใน
การ Reduce Reuse และ Recycle อย่างเป็นรูปธรรม และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนใน
สถานศึกษานั้นๆ จึงจะประสบผลส าเร็จได้ 
  ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการน าแนวคิด 3R มาใช้เช่นกัน มีการผลักดันนโยบาย 3R มา
ตลอด โดยได้มีการออกกฎหมายแม่บทเพ่ือผลักดันการจัดสังคมแบบใช้วัสดุหมุนเวียน อีกทั้งยังได้มี
การออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายรีไซเคิลเป็นการเฉพาะ และออกกฎหมายพิเศษจัดการขยะ
จากอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นมาตรการจัดการกับการทิ้งขยะที่ผิดกฎหมาย และในช่วงที่ผ่านมาประเทศ
ญี่ปุ่นได้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการีไซเคิลมากขึ้น โดยกฎหมายรีไซเคิลขยะของญี่ปุ่นมีอยู่
หลายฉบับ ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับการรีไซเคิลภาชนะและห่อบรรจุภัณฑ์ กฎหมายเกี่ยวกับการรี
ไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้า กฎหมายเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์อาหาร กฎหมายเกี่ยวกับการรีไซเคิล
รถจักรยาน กฎหมายเกี่ยวกับการรีไซเคิลวัสดุก่อสร้าง และกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ส่วนในประเทศเยอรมนีได้มีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ขึ้น รวมทั้ง
จัดตั้งบริษัทที่ด าเนินการโดยตรงในการจัดเก็บและรีไซเคิลขยะจากหีบห่อและบรรจุภัณฑ์อีกด้วย ส่วน
ในสหรัฐอเมริกาได้มีการน าระบบภาษีสิ่งแวดล้อมมาใช้ โดยผลักภาระภาษีให้กับผู้ที่ท าให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 แนวคิด 3R, 5R หรือ 7R เป็นแนวคิดที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ง่ายในชีวิตประจ าวัน 
นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้ว เช่น การแยกขยะที่รีไซเคิลได้แล้วน าไปขายเป็นการเพ่ิม
รายได้ให้กับตนเอง ยังเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อชุมชน และต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ การลด
ปริมาณขยะมูลฝอยเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง ขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นใน
แต่ละวัน หากไม่มีการคัดแยกขยะเพ่ือน ามาใช้ซ้ าหรือน ากลับมาใช้ใหม่แล้ว ขยะมูลฝอยก็จะยังคงมีใน
ปริมาณมาก และส่งผลท าให้ต้องก าจัดขยะมูลฝอยในปริมาณมากเช่นกัน ในขั้นตอนการก าจัดขยะมูล
ฝอยโดยวิธีการฝังกลบ ขยะที่น าไปก าจัดอาจมีทั้งขยะแห้งและขยะเปียกปะปนกันไป เมื่อน าไปฝังกลบ
จะเกิดการย่อยสลายของขยะเปียกเกิดก๊าซมีเทนขึ้น ซึ่งก๊าซมีเทนถือเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่ง 
เมื่อลอยสู่บรรยากาศจะท าให้ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ดูดซับรังสีความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ได้มากขึ้น และไม่ปล่อยรังสีความร้อนให้สะท้อนออกไปยังนอกโลก ท าให้อุณหภูมิ
ของโลกสูงขึ้นหรือที่เรียกว่าภาวะโลกร้อน นอกจากนี้การลดการใช้ถุงพลาสติกเป็นการช่วยลดภาวะ
โลกร้อนด้วยเช่นกัน เนื่องจากถุงพลาสติกผลิตจากเม็ดพลาสติกจากอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี ใน
ขั้นตอนการผลิตถุงพลาสติกจะมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงเกิดขึ้น เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยออกสู่
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บรรยากาศ ส่งผลท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อนตามมา และในบางครั้งหากมี
การก าจัดถุงพลาสติกที่ผิดวิธีโดยน าไปเผาท าลายจะก่อให้เกิดก๊าซพิษขึ้นหลายชนิด ท าให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศและเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นการเพ่ิมปริมาณก๊าซเรือน
กระจกส่งผลท าให้เกิดภาวะโลกร้อนได้เช่นกัน และถุงพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายนานมากตาม
ธรรมชาติจึงก่อให้เกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน  
 การน าแนวคิด 3R, 5R หรือ 7R มาใช้จะประสบผลส าเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายทั้งจากประชาชน หน่วยงานรัฐบาล องค์กรเอกชนต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์สร้าง
แรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง จัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนแนวคิดนี้ หากมีการน า
แนวคิดนี้มาปฏิบัติอย่างจริงจัง จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะน าไปสู่การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต    

2) การคัดแยกขยะมูลฝอย (Waste separation) 

  การที่เราทิ้งขยะทุกประเภทรวมกันโดยไม่แยกนั้น ท าให้ขยะที่สามารถน ามาใช้
ใหม่ได้ (Reuse) และขยะที่สามารถน าไปรีไซเคิลได้ (Recycle) ถูกทิ้งรวมไปกับขยะเปียกทั้งหลาย 
และอาจจะไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ได้อีก และท่ีอันตรายมากก็คือขยะที่เป็นสารพิษ พวกบรรจุภัณฑ์
สารเคมี กระป๋องยาฉีดกันยุง พวกหลอดไฟซึ่งมีสารเคมีฉาบไว้ ถ่านไฟฉาย เหล่านี้ล้วนเป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อมมากๆ ถ้าเราเอาทิ้งไปรวมกับขยะอ่ืนๆ โดยที่ไม่คัดแยกก่อน สารเคมีก็จะไหลลงสู่
พ้ืนดิน ถา้ถูกเผาก็จะเป็นก๊าซพิษลอยข้ึนไปในอากาศ เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นกระบวนการที่จัดแบ่งหรือแยกขยะออกเป็นประเภท
ต่างๆ ตามลักษณะองค์ประกอบ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม โดยใช้แรงงานคนหรือ
เครื่องจักรกล เพ่ือการน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ หรือใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ (ส านักจัดการกาก
ของเสียและสารอันตราย, 2551 : 12) เป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัด ในการคัดแยก
ขยะสามารถท าได้เบื้องต้นโดยการแยกขยะเป็นประเภทต่างๆ แล้วทิ้งลงในภาชนะรองรับขยะที่
หน่วยงานหรือสถานที่นั้นๆ เตรียมไว้ให้ ในประเทศไทยโดยทั่วไปแล้วภาชนะรองรับขยะหรือถังขยะ
แบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ ถังสีเขียว ถังสีเหลือง ถังสีน้ าเงิน และถังสีแดง แต่ละสีใช้ในการรองรับ
ประเภทของขยะที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
 2.1) ถังสีเขียว (ดังภาพที่ 7.13) ใช้ส าหรับทิ้งขยะย่อยสลาย ขยะที่เน่าเสียและ
ย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ 
เป็นต้น แต่ไม่รวมซากสัตว์ 
 2.2) ถังสีเหลือง (ดังภาพที่ 7.14) ใช้ส าหรับทิ้งขยะรีไซเคิล ของเสียบรรจุภัณฑ์
หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้วกระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม
อลูมิเนียม เศษพลาสติก เศษโลหะ ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT 
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 2.3) ถังสีน้ าเงิน (ดังภาพที่ 7.15) ใช้ส าหรับทิ้งขยะทั่วไปที่ย่อยสลายยากและไม่
คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก 

พลาสติกห่อลูกอม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป โฟมหรือฟอยล์เปื้อนอาหาร 

ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุ เครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน 

 2.4) ถังสีแดง (ดังภาพที่ 7.16) ใช้ส าหรับทิ้งขยะอันตราย ที่ประกอบด้วยสาร
ไวไฟ สารมีพิษ สารกัดกร่อน เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ภาชนะท่ีใช้บรรจุสารก าจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที่ 7.13 ถังขยะส าหรับขยะย่อยสลายได้    ภาพที่ 7.14 ถังขยะส าหรับขยะรีไซเคิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ภาพที่ 7.16 ถังขยะสีแดง 
ที่มา : http://www.24plast.com/product-

th-0-2013755%87+V.html, 2556 
 

ภาพที่ 7.15 ถังขยะสีน้ าเงิน 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2551 : 15 

 

 

http://www.24plast.com/product-th-0-2013755%87+V.html
http://www.24plast.com/product-th-0-2013755%87+V.html
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 นอกจากจะมีถังขยะเพ่ือใช้ในการทิ้งขยะประเภทต่างๆ แล้ว ประเทศไทยยังมีถุง
ขยะสีต่างๆ เพ่ือใช้ในการรวบรวมขยะมูลฝอยอีกด้วย ได้แก่ ถุงสีเขียว ถุงสีเหลือง ถุงสีฟ้า และถุง     
สีแดง ซ่ึงใช้รวบรวมขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกันไป เช่นเดียวกันกับถังขยะสีต่างๆ ดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว หรอืในบางครั้งอาจใช้วิธีแยกสีถังขยะอย่างชัดเจนเป็นไม่กี่สีเพ่ือง่ายต่อการแยกประเภท
ขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ออกแบบถังขยะระบุประเภท ให้มีขนาด 

รูปทรง สี ที่ชัดเจนเหมาะสมเพ่ือสะดวกในการคัดแยกขยะที่ก าหนด 2 กลุ่ม คือขยะที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ เช่น แก้ว ขวดน้ า พลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเรท (PET) กระป๋องอลูมิเนียม กล่อง
บรรจุภัณฑ์ต่างๆ และอีกกลุ่มคือขยะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ออกแบบให้ใช้ถังขยะสี
ขาวใส่ถุงพลาสติกสีขาว เพ่ือรองรับขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ และสีแดงใส่ถุงพลาสติกสีด า
รองรับขยะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ใช้ถุงพลาสติกสีด า เป็นต้น (อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, 
พิมลพรรณ หาญศึก, และเพียงใจ พีระเกียรติขจร, 2554 : 26) 

 ส าหรับในประเทศไทยในการคัดแยกขยะเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใหม่ยังถือได้ว่ายัง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าใดนัก ปริมาณมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น 26.19 ล้านตัน/ปี มีการน ามูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ประมาณ 4.8 ล้านตัน หรือร้อย
ละ 18.32 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเท่านั้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2558 : 3 - 5) จึงเป็นสิ่งที่
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันเพ่ือน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด 
เพ่ือให้เหลือขยะมูลฝอยที่จะน าไปฝังกลบที่หลุมฝังกลบให้น้อยที่สุด ในต่างประเทศมีหลายประเทศที่
มีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น มีการคัดแยกขยะเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ที่ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง ประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องการคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์จน
แทบไม่เหลือขยะไปบ่อฝังกลบเลย จึงน่าสนใจที่เราจะศึกษาถึงวิธีในการคัดแยกขยะของประเทศญี่ปน 
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับใช้ในประเทศไทยเรา พบว่า ถังขยะในญี่ปุ่นแบ่งย่อยหลายประเภท 
ก่อนที่จะทิ้งขยะมูลฝอยคนญี่ปุ่นจะต้องรู้จักลักษณะและธรรมชาติของขยะแต่ละชิ้น และจ าแนก
แยกแยะอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยในประเทศญี่ปุ่นแบ่งขยะออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ขยะเผาได้ 
ขยะเผาไม่ได้ ขยะขนาดใหญ่ ขยะมีพิษหรือขยะอันตราย ขยะที่น าไปหมุนเวียนใช้ในการผลิตใหม่ 
และขยะที่ต้องแจ้งหน่วยงานพิเศษของรัฐหรือเทศบาลให้มาเก็บ หรือน าไปส่งที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

เช่น คอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรีขนาดใหญ่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ ่เป็นต้น 

การจ าแนกประเภทขยะดังที่กล่าวมานี้ เกี่ยวเนื่องกับวิธีการบรรจุเพ่ือน าไปทิ้ง 

ถุงหรือภาชนะท่ีใช้บรรจุ วันเวลาและสถานที่ทิ้ง ตลอดจนรายละเอียดปลีกย่อยบางประการ เช่น การ
ผูกป้ายส าหรับทิ้ง ขยะบางประเภทถ้าผู้ทิ้งขยะท าไม่ถูกวิธี หรือจ าแนกประเภทไม่ถูกต้อง ทิ้งผิดวัน



345 

 

เวลา ผิดสถานที่ก็อาจเกิดปัญหา เช่น ถูกตักเตือนจากเทศบาลไปจนถึงขั้นถูกปรับหรืออาจเป็นการ
ลงโทษทางสังคม เช่น เพ่ือนบ้านติฉินนินทา ฟ้องเทศบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ประเทศญี่ปุ่นมีการก าหนดวันเวลาทิ้งขยะ และพ้ืนที่ทิ้งขยะ วันเวลาที่รถเก็บขยะ
จะมารับขยะแต่ละประเภทไปก าจัดนั้น ก าหนดไว้แน่นอนชัดเจนและตายตัว มีการก าหนดให้ทิ้งขยะ 
เช่น วันอังคารและวันศุกร์ ก่อน 09.00 น. ก าหนดเป็นวันทิ้งขยะเผาได้จ าพวกขยะครัวเรือนและขยะ
ทั่วไป ซึ่งจะถูกน าไปก าจัดที่เตาเผามูลฝอยซึ่งจะน าพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผามาผลิต
กระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งส่งขายให้กับการไฟฟ้าแจกจ่ายประชาชนในละแวก
ใกล้เคียง วันพุธที่สองและพุธที่สี่ของเดือน ก าหนดเป็นวันทิ้งขยะประเภทขวดแก้วและกระป๋อง
เครื่องดื่ม น าส่งโรงงานคัดแยกและส่งไปเป็นวัตถุดิบ การผลิตสินค้าประเภทต่างๆ ทดแทนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ วันพฤหัสบดีที่สองและที่สี่ของเดือน ก าหนดเป็นวันทิ้งขยะขนาดใหญ่ซึ่งจะต้อง
ส่งไปโรงงานคัดแยกเพ่ือแยกประเภทวัสดุและน าส่งโรงงานก าจัดแต่ละประเภท ซึ่งมีทั้งขยะเผาไหม้ได้ 
เผาไหม้ไม่ได้ ขยะอันตราย วันจันทร์ที่สามของเดือน เป็นวันทิ้งขยะรีไซเคิล ประเภทหนังสือพิมพ์
กล่องกระดาษ ลังกระดาษ รวมทั้งเสื้อผ้าช ารุดหรือใช้ไม่ได้แล้ว ขยะทั้งหมดที่จัดเก็บได้ไม่ได้ไปบ่อฝัง
กลบ  

เมื่อไปดูบ่อฝังกลบขยะของญี่ปุ่นซึ่งเป็นการสร้างบ่อทิ้งขยะริมทะเลด้วยก าแพง
คอนกรีตขนาดใหญ่ป้องกันเถ้าไหลลงไปในทะเล โดยขยะที่มาทิ้งเป็นขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้แล้ว 

ไม่ใช่ขยะที่เป็นชิ้นๆ ซึ่งมีปริมาตรขยะน้อยกว่าขยะที่ยังไม่เผานับ 20 เท่า จึงช่วยลดความต้องการ
พ้ืนที่ฝังกลบขยะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขยะที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดถูกน าไปใช้ประโยชน์เกือบทั้งหมดแล้ว   
ทั้งรีไซเคิลถูกรวบรวมส่งโรงงานคัดแยก และน าไปเป็นวัตถุดิบการผลิตสินค้าประเภทต่างๆ เศษ
อาหารน าไปท าไบโอก๊าซ น าก๊าซไปเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งในกระบวนการ
ผลิตก๊าซได้ปุ๋ยส าหรับใช้ในการเกษตร ขยะอ่ืนๆ น าเข้าเตาเผาน าพลังงานความร้อนไปผลิต
กระแสไฟฟ้า ส่วนขยะอันตราย ขยะอิเลคทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อถูกแยกไปจัดการด้วยวิธีพิเศษ ขี้เถ้า
จากเตาเผาบางเมือง เช่น โตเกียวถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์โดยน าไปท าแอสฟัลท์ผิวถนน หรือน าไป
ท าส่วนประกอบของคอนกรีตในโรงงานปูนซิเมนต์ (สุวรรณา เกรียงไกรเพชร, 2548 อ้างถึงในส านัก
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, 2555 : 11 -15) 

 7.7.2 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย (Waste collection) 

        หมายถึง การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากอาคารสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิด
ขยะมูลฝอยและน ามาเทลงในรถเก็บขนขยะมูลฝอย เพ่ือขนส่งไปก าจัดยังหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย  
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหมายถึงเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้นหน่วยงานดังกล่าวจึงต้องมีการวางแผน
ในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการตกค้างของขยะตามสถานที่ต่างๆ  
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ประเด็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน ามาพิจารณาในการเก็บขนขยะมูลฝอย 

ได้แก่ 

        1) วิธีในการเก็บขนขยะมูลฝอย เช่น ระบบการเก็บขนแบบบ้านต่อบ้าน ระบบการเก็บ
ขนแบบจุดรวบรวมขยะมูลฝอยขนาดย่อม เป็นต้น จุดรวบรวมขยะมูลฝอยขนาดย่อมท าขึ้นเพ่ือ
สะดวกในการเก็บรวบรวมและประหยัด จึงต้องมีการตั้งจุดรวมรวบขยะมูลฝอยขึ้นโดยจุดรวบรวมขยะ
มูลฝอยจะก าหนดไว้ตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ หมู่บ้าน โรงอาหาร โรงภาพยนตร์ โดยมีภาชนะรองรับ
ตั้งไว้เป็นจุดๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรรก าหนดให้จุดรวบรวม 1 จุด ต่อจ านวนครัวเรือน 50 - 80 หลังคา
เรือน จุดแรกจะตั้งที่ปากประตูทางเข้าหมู่บ้าน ส าหรับอพาร์ทเมนท์จะตั้งท่ีลานจอดรถ เป็นต้น 

        2) ความถี่ในการเก็บขนขยะมูลฝอย ต้องพิจารณาจากลักษณะของขยะมูลฝอย ขนาด
และความจุของภาชนะหรือสถานที่เก็บกัก ลักษณะกิจกรรมของประชาชนและช่วงเวลาเก็บขน 

        3) ประเภทและจ านวนของรถเก็บขนขยะมูลฝอย จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอยที่จะต้องเก็บขน วิธีการเก็บขนขยะมูลฝอยที่
ใช้ เช่น การเก็บรวบรวมโดยถังคอนเทนเนอร์ จะต้องใช้รถยกคอนเทนเนอร์ร่วมด้วย ค่าใช้จ่ายของ
รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย เช่น ราคา ค่าซ่อมบ ารุง อายุการใช้งาน สภาพพ้ืนที่ให้บริการ เช่น ความ
กว้างของถนน สภาพถนน จ านวนพนักงานเก็บขน และระยะทางและวิธีการขนส่งขยะมูลฝอย 

 7.7.3 การขนส่งขยะมูลฝอย (Waste transportation) 

         การขนส่งขยะมูลฝอยจากชุมชนไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย สามารถท าได้ 2 แบบ
คือ ขนส่งโดยตรง และขนส่งโดยผ่านสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ในกรณีที่ระยะทางจากชุมชนไปยัง
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไปไม่ไกลมาก สามารถใช้วิธีขนส่งโดยตรงจะสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย 

และถ้าระยะทางไกลมาก การขนส่งโดยผ่านสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
และมีประสิทธิภาพมากกว่า การขนส่งขยะมูลฝอยปกติจะใช้รถขนส่งขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น รถขนขยะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) แสดงดังภาพที่ 7.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.17 รถเก็บขนขยะมูลฝอย 
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7.7.4 การก าจัดขยะมูลฝอย (Refuse disposal) 

                 การก าจัดขยะมูลฝอยเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งในความหมาย
ของการก าจัดจะเป็นการเก็บไว้ในหลุมฝังกลบหรือการเผาท าลายในเตาเผาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
วิธีการก าจัดจะต้องมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและประชาชน
ที่อยู่ใกล้เคียง ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ให้บริการเก็บขนและน าไปก าจัด ขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้สามารถน าไปก าจัดยังสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูกต้องประมาณ 7.88 ล้านตัน หรือ 21,583 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 53 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ และปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนอีกประมาณ 6.91 ล้านตัน หรือ 18,938 

ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 46 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ จะถูกน าไปก าจัดยังสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง (กรมควบคุมมลพิษ, 2558 : 3-4) วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยมีหลายวิธี มี
ทั้งวิธีที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น น าไปกองทิ้งไว้กลางแจ้ง การเทกองทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพ้ืนที่
รกร้าง การน าไปทิ้งทะเล การเผากลางแจ้ง และวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ  เช่น หมัก
ท าปุ๋ย เผาในเตาเผาขยะ ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล การแปรรูปเพ่ือผลิตพลังงาน การก าจัดขยะ   
มูลฝอยแบบเชิงกล – ชีวภาพ (MBT) แบบผสมผสาน เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยใช้วิธีการฝังกลบในบ่อ
ขยะเป็นวิธีหลัก บ่อขยะหรือหลุมฝังกลบขยะแสดงดังภาพที่ 7.18 การก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและมนุษย์อีกด้วย วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องมีดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.18 บ่อฝังกลบขยะในประเทศไทย 

 

 1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) เป็นวิธีก าจัดขยะ    
มูลฝอยที่ยอมรับจากประเทศต่างๆ ป้องกันปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี การฝังกลบสามารถ
ท าได้ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ 
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 1.1) วิธีฝังกลบแบบขุดเป็นร่อง (Trench method) แสดงดังภาพที่ 7.19 

เหมาะส าหรับพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ราบ โดยขุดดินเป็นร่องลึก 2 - 3 เมตร ผนังด้านข้างควรท ามุม 30 องศา
กับแนวระดับ ก้นร่องควรกว้างประมาณ 3 - 10 เมตร ดินที่ขุดขึ้นจะกองไว้ข้างๆ เพ่ือสะดวกในการ
น ามาปิดทับหน้าขยะ เมื่อน าขยะมาเทกองในร่อง ก็ใช้รถแทรกเตอร์เกลี่ย และบดอัดขยะให้แน่นหลัง
จากนั้นตักดินข้างๆ มาปิดทับ และบดอัดขยะด้วยรถแทรกเตอร์อีกครั้ง ดินที่น ามาบดทับหน้าขยะหนา 
10 - 15 ซม. ส าหรับความหนาของดินที่จะใช้บดอัดเพ่ือปิดทับหน้าร่องควรมีความหนา 15 - 60 

เซนติเมตร และร่องดินที่จะเตรียมขึ้นใหม่ ควรขุดให้ห่างจากร่องเดิมไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร อาจ
น าพื้นที่จากการฝังกลบไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น ท าเป็นสนามกอล์ฟ ที่จอดรถ สนามกีฬา เป็นต้น  
(อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553 : 156) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

ภาพที่ 7.19  วิธีฝังกลบแบบขุดเป็นร่อง 
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2556 

 

 1.2) วิธีฝังกลบแบบถมที่ (Area method) เป็นการฝังกลบขยะในสภาพพ้ืนที่ที่
เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือวิธีฝังกลบที่เริ่มจากระดับดินเดิมโดยไม่มีการขุดดิน โดยบดอัดขยะตามแนวราบ
ก่อน แล้วค่อยบดอัดทับในชั้นถัดไปจนถึงระดับที่ก าหนดไว้ ท าคันดินตามแนวของพ้ืนที่ก่อน  เพ่ือท า
หน้าที่เป็นผนังหรือขอบยัน สามารถป้องกันน้ าเสียที่เกิดจากการย่อยสลาย ไม่ให้น้ าเสียซึมออกด้าน
นอก ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม หรือที่มีระดับน้ าใต้ดินสูงหรือน้ าใต้ดินอยู่ต่ ากว่าผิว
ดินเล็กน้อยคือไม่เกิน 1 เมตร ไม่สามารถขุดดินเพ่ือก าจัดด้วยวิธีกลบแบบขุดร่องได้ เพราะจะท าให้
เกิดการปนเปื้อนของน้ าโสโครกจากขยะต่อน้ าใต้ดิน 
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 2) การเผาในเตาเผา (Incineration) เป็นการท าลายขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผา
ท าลายในเตาเผา ที่ได้รับการออกแบบก่อสร้างที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถควบคุมอากาศ และมี
การบ าบัดมลพิษที่เกิดจากการเผาก่อนปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัย เตาเผาขยะจะไม่
ท าให้เกิดกลิ่นและควันรบกวน ไม่ก่อให้เกิดอากาศเป็นพิษหากให้อุณหภูมิที่เหมาะสมและสูงพอ 
อุณหภูมิในการเผาอยู่ที่ 850 - 1,200 องศาเซลเซียส เพ่ือให้การท าลายที่สมบูรณ์ที่สุด การก าจัดขยะ
มูลฝอยโดยวิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งกับขยะติดเชื้อบางชนิด เช่น ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล สิ่งที่เหลือจาก
การเผาคือเถ้า เถ้าที่เกิดจากการเผาจะต้องน าไปฝังกลบอย่างปลอดภัย ผลที่ได้จากการเผาขยะ คือ 

ความร้อนท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น น้ าร้อน ไอน้ า หรือแม้แต่การผลิตกระแสไฟฟ้า เตาเผา
ขยะแสดงดังภาพที่ 7.20 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.20 เตาเผาขยะ 

ที่มา :  http://drfire2000.blogspot.com/, 2558 

 

  ในประเทศไทยมีการก าจัดโดยวิธีการเผาในเตาเผาขยะจ าพวกขยะประเภทขยะติด
เชื้อจากโรงพยาบาล ในประเทศญี่ปุ่นมีการก าจัดขยะโดยวิธีการนี้ เป็นหลักเนื่องจากที่ฝังกลบลด
น้อยลงและพ้ืนที่ของประเทศญี่ปุ่นมีขนาดเล็กไม่สามารถขยายพ้ืนที่ฝังกลบได้มากกว่านี้ ขยะใน
ประเทศญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 75 ของจ านวนขยะทั้งหมดถูกก าจัดโดยการเผา ซึ่งมีความก้าวหน้าทาง
เทคนิคมากและมีขนาดบรรจุถึง 300 ตันต่อวันหรือมากกว่า แต่การเผาท าให้เกิดไอเสียที่มีปริมาณ
ของฝุ่นและสารโลหะหนักพวกก๊าซพิษปนอยู่ จึงต้องระวังเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมของเสียจาก

 

http://drfire2000.blogspot.com/
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เตาเผาด้วย เตาเผาที่นิยมใช้ในญี่ปุ่นมี 3 แบบด้วยกัน คือ แบบมีตระกรับกล (Mechanical stoken 

incineration) แบบใช้ทรายร้อน (Fluidized bed incineration) และแบบตระกรับหมุน (Rotary 

grate stoken incineration) (วีนา ชคัตตรยาพงษ์. 2550) การเผาขยะในเตาเผาสามารถที่จะน า
พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาขยะมาใช้ในการผลิตไอน้ าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าได้  ปัจจัยการเกิด
โรงไฟฟ้าจากขยะในญี่ปุ่น ได้แก่ เพ่ือต้องการใช้ผลพลอยได้จากการเผาขยะให้เป็นประโยชน์ มีการ
ตรวจพบไดออกซินจากขี้เถ้าในเตาเผาขยะ และเกิดการเสียชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่รอบโรงงานเผาขยะ
ด้วยโรงมะเร็ง สุดท้ายรัฐบาลจึงเริ่มบังคับใช้กฎหมายจัดการควบคุมไดออกซินโดยเฉพาะขึ้น  ท าให้
วางรากฐานเทคโนโลยีควบคุมไดออกซิน และยกระดับอัตราการผลิตไฟฟ้าจากการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าจากขยะที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นให้เงินช่วยเหลือสนับสนุนในการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ในปีงบประมาณ 2010 เกิดโรงงานผลิตไฟฟ้า
จากขยะในประเทศญี่ปุ่นมากถึง 306 แห่ง ซึ่งจัดได้ว่ามีจ านวนร้อยละ 25.1 จากปริมาณโรงงานเผา
ขยะทั้งหมด มีก าลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 1,700 เมกะวัตต์ (MW) และมีปริมาณพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด  

7,210 จิกะวัตต์ (GWh) กรณีโรงงานเผาขยะชินโกโตะ (Shinkoto) สามารถผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ในโรงงาน 

หรือขายให้แก่ผู้ประกอบการไฟฟ้าน ารายได้สู่โรงงาน และสามารถใช้ความร้อนที่เหลือจากโรงงานส่ง
น้ าร้อนอุณหภูมิสูงเป็นสระว่ายน้ าอุ่นให้แก่ศูนย์วัฒนธรรมและกีฬาโตเกียว  และให้ความร้อนให้แก่
ศูนย์พฤกษชาติพืชเขตร้อนเกาะแห่งความฝัน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล  ท าให้รัฐบาลได้รับ
รายได้จากการเปิดให้บริการ แสดงให้เห็นว่าในเบื้องต้นรัฐบาลให้ทุนก่อสร้างแก่โรงงานเผาขยะ แต่
สุดท้ายรัฐบาลก็ได้รับผลประโยชน์จากการเกิดโรงงาน (ณวรรษดา มะโนค า, 2555 : 32) 

 3) การหมักท าปุ๋ย (Composting) หมายถึง การย่อยสลายของวัสดุหรือ
อินทรีย์สารที่ได้จากขยะมูลฝอยโดยอาศัยกระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์เป็นตัวท าการย่อย
สลายให้เป็นแร่ธาตุ มีลักษณะค่อนข้างคงรูป มีสีด า มีคุณค่าที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงดิน มี
กระบวนการหมักแบบทั้งใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน ขยะมูลฝอยที่เหมาะในการน ามาท าปุ๋ยหมัก 
ได้แก่ เศษพืชผักและผลไม้ เศษใบไม้และเศษหญ้า รวมทั้งเศษอาหาร กระดาษก็สามารถน ามาหมักท า
ปุ๋ยได้ ปุ๋ยหมักที่ดีมีสีด าเป็นเนื้อเดียวกัน ร่วนซุย มีกลิ่นเหมือนดินธรรมชาติ สามารถน าไปใช้เป็นสาร
บ ารุงดินได้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2551 : 20) 

   การก าจัดขยะมูลฝอยทั้ง 3 วิธีดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สามารถน ามาใช้ในการก าจัด
ขยะมูลฝอยตามประเภทของขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันออกไป แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน 
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างของการก าจัดขยะมูลฝอยทั้ง 3 วิธีทั้งการฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล การเผาในเตาเผา และการหมักท าปุ๋ยดังตารางที่ 7.2  

 

 



351 

 

ตารางท่ี 7.2 สรุปข้อเปรียบเทียบวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย 

 

ข้อพิจารณา 

 

วิธีการก าจัดมูลฝอย 

การเผา การหมักปุ๋ย การฝังกลบ 

1. ด้านเทคนิค 

1.1 ความยากง่ายในการ
ด าเนินการและซ่อมบ ารุง 

 

 ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง  
 การเดินเครื่องยุ่งยาก 

 

ใช้เทคโนโลยีสูงพอควร 

 

ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนัก 

 เจ้าหน้าที่ควบคุมต้องมี  
 ความช านาญสูง  

เจ้าหน้าที่ควบคุมต้องมี
ระดับความรู้สูงพอควร  

 เจ้าหน้าที่ควบคุม  
 ระดับความรู้ธรรมดา 

1.2 ประสิทธิภาพในการ
ก าจัด  

      - ปริมาณมูลฝอยที่
ก าจัดได้ 
 

 

 

 ลดปริมาตรไดร้้อยละ  
 60 – 65 ที่เหลือต้อง   
 น าไปฝังกลบ 

 

 

 ลดปริมาตรไดร้้อยละ   
 30 – 35 ที่เหลือต้อง  
 น าไปฝังกลบหรือเผา 

 

 

 สามารถก าจัดได้   
 100% 

      - ความสามารถใน
การฆ่าเชื้อโรค 

 ก าจัดได้ร้อยละ 100  ก าจัดได้ร้อยละ 70  ก าจัดได้เพียงเล็กน้อย 

1.3 ความยืดหยุ่นของ
ระบบ 

 ต่ าหากเกิดปัญหา   
 เครื่องจักรกลช ารุดไม่ 

 สามารถปฏิบัติการได้ 

 ต่ าหากเครื่องจักรกล  
 ช ารุดไม่สามารถ 

 ปฏิบัติการได้ 

สูงแม้ว่าเครื่องจักรกล
จะช ารุดสามารถก าจัด
หรือรอการก าจัดได้ 

1.4 ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

      - น้ าผิวดิน 

 

 

 ไม่มี  

 

 

 อาจมีได้  

 

 

 มีความเป็นไปได้สูง  
      - น้ าใต้ดิน   ไม่มี   อาจมีได้   มีความเป็นไปได้สูง  
      - อากาศ   มี   ไม่มี   อาจมีได้  
      -  กลิ่น แมลง 
พาหนะน าโรค  

 ไม่มี  อาจมีได้  มี  

1.5 ขนาดที่ดิน  ใช้เนื้อที่น้อย  ใช้เนื้อที่ปานกลาง  ใช้เนื้อที่มาก 
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ตารางท่ี 7.2 (ต่อ) 
 

ข้อพิจารณา 

 

วิธีการก าจัดมูลฝอย 

การเผา การหมักปุ๋ย การฝังกลบ 

1.6 ลักษณะสมบัติของ
มูลฝอย 

 ต้องเป็นสารที่เผาไหม้ได้มี  
 ค่าความร้อนไม่ต่ ากว่า   

 4.500 kl/kg และ  
 ความชื้นไม่มากกว่า      
 ร้อยละ 40 

 ต้องเป็นสารที่ย่อย  
 สลายได้มีความชื้น  
 ร้อยละ 50 - 70 

 รับมูลฝอยได้เกือบทุก  
 ประเภท ยกเว้น       
 มูลฝอยติดเชื้อหรือ 

 สารพิษ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 

2.1 เงินลงทุนในการ
ก่อสร้าง 

 

 สูงมาก 

 

 ค่อนข้างสูง 
 

 ค่อนข้างต่ า 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการและซ่อมบ ารุง 

 สูง  ค่อนข้างสูง  ค่อนข้างต่ า 

2.3 ผลพลอยได้จากการ
ก าจัด 

 ได้พลังงานความร้อนจาก  
 การเผา 

 ปุ๋ยอินทรีย์จากการ 

 หมักและพวกโลหะที่ 
 แยกก่อนหมัก 

 ได้ก๊าซมีเทนเป็น 

 เชื้อเพลิง และปรับ  
 พ้ืนที่เป็นสวน  
 สาธารณะ 

 

 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2547 : 28 

 

นอกจากวิธีก าจัดขยะมูลฝอยตามท่ีกล่าวมาแล้วนี้ ยังมีวิธีการอ่ืนๆ อีก ได้แก่ 
 4) การน าไปเลี้ยงสัตว์ (Hog feeding) ขยะมูลฝอยที่น าไปเลี้ยงสัตว์คือขยะ
เปียก เช่น เศษอาหาร เศษผักผลไม้ ช่วยประหยัดค่าอาหารเลี้ยงสัตว์ และช่วยลดมูลฝอยลงไปได้มาก 
ก่อนน าอาหารไปเลี้ยงสัตว์ควรต้มให้เดือดประมาณ 30 นาที เพ่ือฆ่าเชื้อโรคและฆ่าพยาธิ (ชัชพล ทรง
สุนทรวงศ์ , 2546 : 164) 

 5) การกองทิ้งกลางแจ้ง (Open dump) เป็นการน ามูลฝอยมากองทิ้งไว้
กลางแจ้ง ไม่มีการควบคุมใดๆ ปล่อยให้ย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีการก าจัดที่ไม่
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เหมาะสม เพราะก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่ามอง ขยะมูลฝอยส่งกลิ่นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
และแพร่กระจายของเชื้อโรค 

 

7.8 การจัดการขยะมูลฝอยอันตราย (Hazardous waste management) 

 สถานการณ์ขยะมูลฝอยอันตรายในปี พ.ศ. 2557 จากการประมาณการขยะมูลฝอยอันตราย
ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีจ านวน 2.693 ล้านตัน ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 ประมาณ 0.610 ล้านตันหรือ
ร้อยละ 18.46 โดยขยะมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรม 2.065 ล้านตัน หรือ
ร้อยละ 76.7 และมาจากจากชุมชน (รวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และมูลฝอย
ติดเชื้อ) 0.628 ล้านตัน หรือร้อยละ 23.3  

 7.8.1 แหล่งที่มาของขยะมูลฝอยอันตราย 

         แหล่งที่มาของขยะมูลฝอยอันตรายมาจาก 3 แหล่งหลักๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม ชุมชน 
และมูลฝอยติดเชื้อดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558 : 3 - 8) 

       1) ขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชน ส่วนใหญ่เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชนในปี พ.ศ. 2557 เกิดขึ้นประมาณ 576,316 ตัน 

เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2556 จ านวน 13,482 ตัน หรือร้อยละ 2.40 โดยเป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 376,801 ตัน หรือร้อยละ 65.4 และขยะมูลฝอยอันตรายประเภทอ่ืนๆ 

จากชุมชน เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี เป็นต้น เกิดขึ้นประมาณ 199,515 ตัน 

หรือร้อยละ 34.6 ส าหรับปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณ 

240,337 ตัน/ปี อัตราการเกิดของเสียอันตรายจากชุมชน 11.13 กิโลกรัม ต่อคน/ปี (ข้อมูลปี พ.ศ. 
2555) (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10, ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 
11, และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12, 2556 : 3 – 22) 

     ส าหรับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณการเกิดซากผลิตภัณฑ์ใน
ปี พ.ศ. 2557 พบว่า ประเภทผลิตภัณฑ์จ าพวกโทรทัศน์ มีปริมาณซากผลิตภัณฑ์มากที่สุดคือ     
103,610 ตัน/ปี รองลงมาได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีซีดี/ 
ดีวีดี โทรศัพท์ และกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ตามล าดับ  

       2) ขยะมูลฝอยอันตรายจากอุตสาหกรรม ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการ
สร้างกากของเสียอันตราย ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการท าเบียร์ การฟอก ย้อมสี หรือแต่ง
ส าเร็จด้ายหรือสิ่งทอ การพิมพ์สิ่งทอ การท าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี การท าปุ๋ย หรือสาร
ป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืช หรือสัตว์ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ การ
ท าชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์ส าหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ การท าหมึก 

หรือคาร์บอนด า ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม การท าพลาสติกเป็นเม็ด 
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แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชั้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ การท าหลอดไฟฟ้า หรือดวงโคมไฟฟ้า การทา พ่น 

หรือเคลือบสี การชุบเคลือบผิว และการทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ ามันเคลือบเงา
อ่ืน เป็นต้น  

สถานการณ์ขยะมูลฝอยอันตรายจากอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2557 เกิดขึ้นประมาณ 2.065 

ล้านตัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา 0.625 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.23 อาจเนื่องจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม และลดปริมาณของเสียที่
ต้องฝังกลบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมลดของเสียจากกระบวนการผลิต และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการน ากากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs คือ Reduce หมายถึงลด
การใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จ าเป็น Reuse หมายถึงใช้ซ้ า และ Recycle หมายถึงแปรรูปมาใช้ใหม่ 
นอกจากนี้ยังพบว่าในปัจจุบันได้มีหลายบริษัทเริ่มก าหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ของเสียทั้งหมด
หรือ Zero Waste to Landfill ทั้งนี้ขยะมูลฝอยอันตรายจากอุตสาหกรรมเกือบครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นใน
ภาคตะวันออก รองลงมาคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลาง ซึ่งจะถูกควบคุมด้วย
กฎหมายและข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี
สถานที่รับก าจัดที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม 461 แห่ง เป็นโรงงานที่รับก าจัดด้วยวิธี  
ฝังกลบอย่างปลอดภัย 3 แห่ง โรงงานเผาท าลายในเตาเผาปูนซีเมนต์และเตาเผาของเสียอันตราย 12 

แห่ง และโรงงานรีไซเคิลของเสียอันตราย 446 แห่ง อย่างไรก็ตามยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2557 โดยเฉพาะในภาคตะวันออก ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่นและเป็น
พ้ืนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง  

  จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายจากอุตสาหกรรมที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด และเอกชนผู้รับจัดการกากของเสียจากอุตสาหกรรมพบว่า ในปี พ.ศ. 2557 มี
การน าขยะมูลฝอยอันตรายจากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ประมาณ 614.4 ตัน ในรูปแบบ
ที่แตกต่างกัน เช่น แปรรูปใช้เป็นพลังงานทดแทน ปริมาณ 272.2 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 44.31 แปร
รูปใช้เป็นวัตถุดิบ ปริมาณ 62.6 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 10.18 น ากลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอ่ืนๆ 
ปริมาณ 278.6 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 45.34 นอกจากนี้ยังมีการน ามาผ่านกระบวนการเพ่ือใช้ซ้ าหรือ 
รีไซเคิล และคัดแยกประเภทเพ่ือจ าหน่ายต่อบ้างเล็กน้อย 

3) ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ในปี พ.ศ. 2557 ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยติดเชื้อประมาณ 

52,147 ตัน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2556 จ านวน 1,666 ตัน หรือร้อยละ 3.33 โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาค
กลาง รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคเหนือ 

ตามล าดับ ส าหรับข้อมูลขยะมูลฝอยติดเชื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากแหล่งที่มาสถานพยาบาล
ทั้งหมดท้ังจากโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสัตว์ และคลินิกอ่ืนๆ จ านวน



355 

 

ทั้งสิ้น 5,925 แห่ง ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 19,349.21 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 7,355.81 ตันต่อปี (ข้อมูล
ปี พ.ศ. 2555) (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10, ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี 11, และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12, 2556 : 3 – 21) แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยติดเชื้อส่วน
ใหญ่มาจากสถานบริการการสาธารณสุขขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตรายส่วนใหญ่มีสถานที่ตั้งรวมอยู่กับโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานบริการการสาธารณสุขขนาดใหญ่ 
จากการส ารวจในปี พ.ศ. 2557 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อส่งเข้าเตาเผารวมทั้งสิ้นอย่างน้อย 

33,055 ตันต่อปี หรือร้อยละ 63 และจากการประเมินประสิทธิภาพของเตาเผาพบว่า เตาเผาขยะ  
มูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบอุปกรณ์ และเครื่องมือที่จ าเป็น รวมทั้งไม่มีการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้อให้
ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ปริมาณขยะ
มูลฝอยติดเชื้อที่น าไปก าจัดด้วยเตาเผาลดลงจากปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีประมาณ 37,277 ตันต่อปี หรือ
ร้อยละ 75 จะเห็นได้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้ออาจหายไปจากระบบประมาณ 19,092 ตันต่อปี 
หรือร้อยละ 37 อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลอาจมีการเผาก าจัดเองและสถานบริการการสาธารณสุข
ขนาดเล็ก ได้แก่ คลินิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือสถานีอนามัยหลายแห่งมีการน ามูลฝอย
ติดเชื้อของตนมาฝากก าจัดร่วมกับโรงพยาบาลอีกด้วย และขยะมูลฝอยติดเชื้อบางส่วนอาจถูกน าไป
ก าจัดวิธีอ่ืนหรือก าจัดไม่ถูกต้อง ได้แก่ การทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยชุมชนและการลักลอบทิ้ง เป็นต้น 

 ปัญหาที่พบอย่างหนึ่งในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ จากการวิจัยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยบริษัทขนส่งมูลฝอยติดเชื้อเอกชน  : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อนงค์ หาญสกุล, สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์, ธเรศ ศรีสถิตย์, 
และพฤฒินันท์ สุฤทธิ์, 2553 : 148) พบปัญหาคือโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีการวางแผนและก าหนด
นโยบายส าหรับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ แต่ในด้านการปฏิบัติยังไม่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

ครอบคลุมและด าเนินการต่อเนื่องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2545 ทางโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มีเส้นทางขนส่งมูลฝอยติดเชื้อแยกออกต่างหาก
จากการขนส่งมูลฝอยทั่วไป ส่วนทางด้านรถขนส่งมูลฝอยติดเชื้อที่ใช้ยังไม่ได้มาตรฐานและบาง
โรงพยาบาลยังไม่มีรถเก็บขนใช้ในการปฏิบัติงาน ในส่วนของพนักงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อใน
โรงพยาบาลยังขาดความรู้ และความตระหนักในการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากการท างานขนส่ง
มูลฝอยติดเชื้อ ตลอดจนโครงสร้างของโรงพักขยะติดเชื้อและการจัดเก็บพักขยะติดเชื้อยังไม่ได้
มาตรฐาน ไม่มีระบบควบคุมอุณหภูมิของขยะในกรณีที่บริษัทไม่สามารถมาเก็บขนได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ พบกลิ่นเหม็นของมูลฝอยติดเชื้อฟุ้งกระจาย ส่วนในด้านพนักงานของบริษัทเอกชนในการ
ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อเองยังขาดความรู้ และความตระหนักในการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ขาดการอบรมก่อนปฏิบัติงาน ดังนั้นหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องต้องเข้าไปจัดการและด าเนินการแก้ไขต่อไปโดยการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับ
บุคลากรหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือความปลอดภัยของตนเองและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดการระบบขนส่งขยะมูลฝอยติดเชื้อให้ได้มาตรฐานตามกฎกระทรวงก าหนด 

ดังนั้นจะเห็นว่าขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการการสาธารณสุขขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มี
รูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมอยู่แล้ว ยกเว้นสถานบริการการสาธารณสุขขนาดเล็ก 

ได้แก่ คลินิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือสถานีอนามัย และสถานพยาบาลสัตว์ ยังคงพบ
ข้อจ ากัดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม การขนส่งและการก าจัด เนื่องจากปริมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละวันน้อย
มาก การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยติดเชื้อมีแนวทางปฏิบัติเป็นการเฉพาะและต้องเป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องท าให้การเก็บรวบรวมในพ้ืนที่เป็นไปได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ท าให้ขยะ 
มูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการการสาธารณสุขขนาดเล็กบางส่วนจะถูกส่งไปก าจัดร่วมกับโรงพยาบาล
ของรัฐที่เป็นเครือข่าย บางส่วนอาจมีการทิ้งปนไปกับขยะมูลฝอยชุมชน 

7.8.2 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ 

                 ในการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายทั้งจากชุมชน อุตสาหกรรม รวมทั้งขยะมูลฝอยติด
เชื้อ ต้องมีการเก็บรวบรวมและก าจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งมีแนวทางในการจัดการดังนี้ 

        1) การเก็บรวบรวม (Collection) 

            1.1) การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากโรงพยาบาลควรมีการแยกถังขยะของ
โรงพยาบาลออกเป็น 2 ประเภทคือ ขยะท่ัวไปและขยะติดเชื้อ ท าให้สะดวกต่อการน าไปก าจัด  

            1.2) ควรแยกขยะติดเชื้อเก็บใส่ถุงด าหรือถุงสีแดงต่างหากจากขยะทั่วไป โดยขยะ
ติดเชื้อที่แยกใส่ถุงด าหรือถุงสีแดงควรมีข้อความข้างถุงว่า “ขยะติดเชื้อ” หรือ “ขยะอันตราย” กรณี
เป็นขยะติดเชื้อโรคติดต่ออันตราย เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคเอดส์ จุลินทรีย์ต่างๆ ควรฆ่าเชื้อโรคด้วย
น้ ายาเคมีก่อนน าใส่ถุง  

     1.3) การคัดแยกเพ่ือน ากลับไปใช้ใหม่ (Reuse/Reclaim) เป็นการก าจัดของเสีย
อันตรายบางประเภทที่สามารถรีไซเคิลวัสดุมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ หลอด     
ฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น 

     1.4) ในการเก็บกักขยะมูลฝอยอันตราย ควรแยกเก็บมูลฝอยอันตรายเหล่านี้
ต่างหาก มีภาชนะบรรจุไว้มิดชิด ข้างถังควรมีข้อความที่บ่งบอกว่าเป็นภาชนะที่รองรับขยะมูลฝอย
อันตราย ส่วนการเก็บขน รถเก็บขนของเทศบาลควรมีภาชนะพิเศษไว้รองรับมูลฝอยประเภทนี้ โดย
แยกกันเด็ดขาดไม่ให้รวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป 

     1.5) การบ าบัดขยะมูลฝอยอันตราย ส าหรับมูลฝอยจ าพวกเศษสารเคมีหรือยาฆ่า
แมลง ให้ทางเทศบาลท าลายฤทธิ์อย่างง่ายๆ โดยการเติมสารละลายด่าง เช่น ปูนขาว (CaCO3) หรือ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพ่ือท าลายฤทธิ์ก่อนน าไปก าจัด  
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        2)  การก าจัด (Disposal) 

    2.1) การก าจัดขยะมูลฝอยอันตราย (Hazardous waste disposal) 

  การก า จั ดขยะมู ลฝอย อันตราย โดยวิ ธี ก ารปรั บ เ สถี ย ร /ฝั ง กลบ 
(Stabilization/Secure Landfill) เหมาะส าหรับของเสียอันตรายที่เป็นของแข็งหรือกากตะกอน เช่น 
กรดและด่าง ของแข็งปนเปื้อนโลหะหนัก ถ่านไฟฉาย สารเคมีที่เป็นพิษต่างๆ เช่น ผงซักฟอก ยาและ
เครื่องส าอางที่หมดอายุ เป็นต้น ยกตัวอย่างพวกหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ปะปนด้วยปรอท ต้องท าการ
บดให้ขนาดเล็กลงแล้วผสมกับสารโซเดียมซัลไฟด์ (Na2S) เพ่ือท าให้เกิดเป็น HgS แล้วท าการผสมกับ
ปูนซีเมนต์ เพื่อท าให้เป็นก้อนแล้วน าไปฝังกลบต่อไป นอกจากนี้ยังมีวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยอันตราย
โดยการผสมของเสียเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง (Fuel blending) เป็นการก าจัดสารเคมีประเภท
น้ ามันเครื่องหรือน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว รวมทั้งของเสียอินทรีย์ สารที่สามารถติดไฟได้ เช่น กาว สี ตัว
ท าละลาย เป็นต้น 

    2.2) การก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ (Infectious waste disposal) 

                   วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อสามารถท าได้หลายวิธีการ วิธีการที่ใช้ใน
ประเทศไทยเป็นหลักคือน าไปเผาในเตาเผาอุณหภูมิสูง นอกจากนี้ยังมีวิธีการอ่ืนๆ ดังนี้ (จ ารูญ       
ยาสมุทร, 2555 : 89 - 92) 

          2.2.1) การก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเผาในเตาเผาอุณหภูมิสูง 
(Incineration) ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมการก าจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่ว
ประเทศโดยวิธีการเผา เตาเผาขยะได้รับการออกแบบให้เหมาะสม เตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่นิยมใช้กัน
ทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ การเผาหลายห้องเผา (Multi-chamber incinerator) เตาเผาที่
ใช้อากาศน้อย (Controlled air incinerator) และเตาเผาแบบหมุน (Rotary kin incinerator) 

 2.2.2) วิธีการนึ่งด้วยความดันสูง (Autoclave) เป็นวิธีก าจัดของเสียทาง
การแพทย์แบบดั้งเดิม ใช้ในการฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ ก าจัดของเสียที่เป็นจุลินทรีย์ เป็นวิธีที่เน้นการ
ท าลายเชื้อนึ่งด้วยอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียสที่ความดันอย่างน้อย 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ใช้เวลา
อย่างน้อย 30 นาที สามารถท าลายเชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิดและสามารถท าลายสปอร์ของแบคทีเรียได้ 
ข้อเสียของวิธีการนี้คือสามารถท าลายเชื้อโรคได้หมดแต่จะเหลือวัสดุหุ้มห่อของเสียหรือมูลฝอยอ่ืนๆ 
ซึ่งต้องน าไปก าจัดโดยการฝังกลบในขั้นตอนต่อไป 

 2.2.3) เทคโนโลยีทางความร้อน ไฟฟ้า อุณหภูมิและรังสี  เทคโนโลยี
เหล่านี้มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ การให้ความร้อนหรือความเข้มพลังงานสูงๆ ร่วมกับการใช้เวลา โดย
ไปท าปฏิกิริยาในที่จ ากัดจนเชื่อว่ามีการท าลายจุลินทรีย์ก่อโรคอย่างแท้จริง ในกรณีนี้การใช้
กัมมันตภาพรังสีในโคบอลต์ 60 ในการแทรกซึมสารกัมมันตภาพรังสีเข้าไปในของเสียและฆ่าจุลินทรีย์ 
หรือการใช้รังสีจากล าแสงอิเล็กตรอน เช่น ปืนล าแสงอิเล็กตรอนก็สามารถทะลุทะลวงล าแสงรังสีเข้า
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ไปท าลายเชื้อโรคได้ วิธีการนี้มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง เกิดมลพิษทางอากาศน้อย ใช้สารเคมีน้อย 
เมื่อมีการท าลายเชื้อโรคแล้วของเสียเห่านั้นสามารถน าไปก าจัดโดยวิธีการปกติของแต่ละเทศบาล 
ข้อเสียของระบบนี้คือ งบลงทุนสูง ใช้เทคโนโลยีสูง มีความซับซ้อนจึงไม่นิยมแพร่หลายนัก 

   2.2.4) ไมโครเวฟ (Microwave) เป็นการใช้คลื่นความร้อนกับของเสีย
ส่วนที่เป็นสารอินทรีย์ เพ่ือท าลายเชื้อโรคในห้องปิด มีหลักการท างานคือ เริ่มจากการน าของเสียมา
ท าให้มีขนาดเล็กลง โดยการบดหรือตัดแล้วพ่นไอน้ าเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิและความชื้น ส่วนผสมระหว่าง
ของเสียกับไอน้ าจะผ่านเข้ากระบวนการไมโครเวฟ ซึ่งมีก าลังสูงกว่าเครื่องไมโครเวฟที่ใช้ตามบ้าน
ทั่วไป 2 เท่า วัตถุของเสียที่น าเข้าไปจะกลายสภาพเป็นของเสียที่ไม่มีเชื้อโรค เพ่ือน าไปก าจัดโดยวิธี
ขั้นตอนสุดท้ายโดยการฝังกลบหรือเตาเผาต่อไป 

  นอกจากนี้ในการก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อยังมีวิธีการอ่ืนอีก เช่น การ
ท าลายเชื้อโรคด้วยก๊าซหรือไอของก๊าซ การใช้สารเคมีเอนไซม์ วิธีไพโรไรซิส (Pyrolysis) การท าลาย
เชื้อโรคด้วยไฮโดรเครฟ (Hydroclave) ก่อนที่จะน าไปก าจัดโดยขั้นตอนสุดท้ายต่อไป    

แนวทางการจัดการของเสียอันตรายให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล ทั้งหน่วยงานจากส่วนกลางและจากท้องถิ่น ปัจจุบันมี
นโยบายให้ทุกจังหวัดมีการจัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการลดขยะมูลฝอยที่บ้านเรือน เก็บรวบรวมเพ่ือส่งไปรีไซเคิล  คัด
แยกของเสียอันตรายจากชุมชน และส่งไปก าจัดในศูนย์จัดการของเสียอันตรายที่ถูกหลักวิชาการ โดย
มีนโยบายที่จะให้ทุกจังหวัดมีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างน้อยจังหวัดละ      

1 แห่ง มีการน าร่องรูปแบบการด าเนินงานในลักษณะชุมชน โรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ รวมทั้งมีการ
ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน และด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2558 : 3 - 11) 

 

7.9 การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย (Solid waste utilization) 

จากจ านวนประชากรที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนพ้ืนที่ในการฝังกลบขยะมูลฝอย ดังนั้นจึงควรมีการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้ได้มากท่ีสุด การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน จากปริมาณ
มูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 26.19 ล้านตัน/ปี มีการน า 
มูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ประมาณ 4.8 ล้านตัน หรือร้อยละ 18.32 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึน โดยผ่านการคัดแยกและน ากลับคืนมูลฝอยรีไซเคิลประเภทเศษแก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก 
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และอลูมิเนียม ผ่านร้านรับซื้อของเก่า รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ อาท ิการซื้อขายวัสดุรีไซเคิลโดยศูนย์วัสดุ
รีไซเคิลชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล และการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์โดยผู้ประกอบการ รวมประมาณ 

3.63 ล้านตัน หรือร้อยละ 76 ที่เหลือเป็นการน ามูลฝอยอินทรีย์มาหมักท าปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และ
การหมักเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) ประมาณ 1.07 ล้านตัน หรือร้อยละ 22 และการน ามูลฝอยมา
ผลิตพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงทดแทน ประมาณ 0.10 ล้านตัน หรือประมาณร้อยละ 2 (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2558 : 3 – 5) แสดงดังภาพที่ 7.21 ส่วนการการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นข้อมูลที่ได้จากผลการด าเนินงานโครงการลด คัดแยกและใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอย ประจ าปี 2555 ซึ่งพบว่าในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมด าเนินโครงการ จ านวนทั้งหมด 30 แห่ง คิดเป็นปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 1,222.75 

ตัน/วัน มีการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 251.02 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 20.53 (ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10, ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11, และส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 12, 2556 : 3 - 22) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการน ามูลฝอยมาใช้ประโยชน์ยังไม่เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าท่ีควร 

 

 
 

ภาพที่ 7.21 การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 

 

การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์มีอยู่หลายวิธี ได้แก่ การน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน การท าปุ๋ยหมัก การน าไปเป็นอาหารสัตว์ 
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น าไปปรับปรุงพ้ืนที่ เป็นต้น ในที่นี้ผู้เขียนจะน าเสนอการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยวิธีการหลักๆ 3 

วิธีการ ดังนี้ 
7.9.1 การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Material recovery) 

        เป็นการน ามูลฝอยที่สามารถคัดแยกได้กลับมาใช่ใหม่ โดยการใช้ซ้ าหรือผ่านกระบวน    
การแปรรูปใหม่ ดังที่ได้กล่าวมาบ้างแล้วในเรื่องของการคัดแยกขยะมูลฝอย ดังนั้นจะขอกล่าวเพ่ิมเติม
ในการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  ในเรื่องของประเภทของขยะมูลฝอยที่สามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่หรือขยะรีไซเคิลดังนี้ 

1) แก้ว (Glass) สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 
1.1) ขวดแก้วดี จะถูกน ามาคัดแยกชนิด สี และประเภทที่บรรจุสินค้า ได้แก่ ขวด

แม่โขง ขวดน้ าปลา ขวดเบียร์ ขวดโซดาวันเวย์ ขวดเครื่องดื่มชูก าลัง ขวดน้ าอัดลม เป็นต้น การ
จัดการขวดเหล่านี้หากไม่แตกบิ่นเสียหาย จะถูกน ากลับเข้าโรงงานเพ่ือน าไปล้างให้สะอาดและน า
กลับมาใช้ใหม่ที่เรียกว่า “Reuse” ในแต่ละปีจะมีขวดแก้วที่ผ่านการใช้แล้วไม่ต่ ากว่าสองหมื่นแปด
พันล้านใบที่ถูกท้ิงให้เป็นขยะออกสู่สิ่งแวดล้อม แก้วบางชนิดใช้แล้วสามารถน ามาล้างท าความสะอาด 

ฆ่าเชื้อโรคแล้วหมุนเวียนน ามาบรรจุใหม่ได้ซ้ าอีกอย่างน้อย 30 ครั้ง โดยผู้ผลิตสินค้าประเภทเดิม หาก
ไม่แตกหรือบิ่นเสียก่อนสามารถน าภาชนะกลับมาใช้ใหม่เกือบร้อยละ 100 ขวดแก้วที่ขายได้ราคา    
ดีที่สุดนั้น คือ ขวดแก้วใส  

1.2) ขวดแก้วแตก ขวดที่แตกหักบิ่นช ารุดเสียหายจะถูกน ามาคัดแยกสี ได้แก่ 
ขวดแก้วใส ขวดแก้วสีชา และขวดแก้วสีเขียว จากนั้นน าเศษแก้วมาผ่านขบวนการรีไซเคิล โดย
เบื้องต้นจะเริ่มแยกเศษแก้วออกตามสีของแก้ว แล้วบดให้ละเอียด ใส่น้ ายากัดสีที่ติดมากับขวดแก้ว 

ล้างให้สะอาด แล้วน าส่งโรงงานผลิตขวดแก้วเพ่ือน าไปหลอมใหม่โรงงานอุตสาหกรรม เศษแก้วเก่า
น ามาหลอมผสมกับแก้วใหม่โดยใช้เศษแก้วเก่าในอัตราร้อยละ 30 - 40  ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต 

การ  รีไซเคิลแก้วนอกจากเป็นการน าทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่าแล้ว ยังสามารช่วยลดการใช้พลังงาน
ความร้อนในขบวนการผลิตได้มากกว่าการผลิตแก้วจากวัตถุดิบธรรมชาติ  พลังงานที่ประหยัดได้จาก
การรีไซเคิลแก้วหนึ่งใบจะเท่ากับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้กับหลอดไฟฟ้าขนาด 400 วัตต์ นานถึง 4 ชั่วโมง 

2) กระดาษ (Paper) ในช่วงที่ผ่านมา ต้นไม้จ านวน 1 ใน 5 ของโลก ถูกน าไปใช้ใน
การผลิตกระดาษ ทุกวันนี้เราสามารถน ากระดาษใช้แล้วกลับมาหมุนเวียนผลิตใช้ใหม่ได้เพียงประมาณ 

900,000 ตัน หรือร้อยละ 60 เท่านั้น จากเศษกระดาษที่มีทั้งหมดกว่า 1.5 ล้านตันต่อปี มีกระดาษ
เหลือใช้อีกมากที่ไม่ได้น ามารีไซเคิลเพราะไม่ได้ถูกแยกและจัดเก็บ บางส่วนถูกทิ้งปนเปื้อนกับขยะ
อ่ืนๆ จนไม่สามารถน ามารีไซเคิลได้ ดังนั้นเราจึงควรแยกเศษกระดาษเหล่านี้ออกจากขยะชนิดอ่ืนๆ 

เพ่ือสะดวกในการจัดเก็บและน าไปรีไซเคิลเป็นกระดาษน ากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กระดาษเป็นวัสดุที่ย่อยง่ายที่สุดเพราะผลิตจากเยื่อไม้ธรรมชาติโดย ปกติกระดาษจะมีระยะเวลาย่อย
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สลายได้เองตามธรรมชาติ ประมาณ 2 – 5 เดือน กระดาษแต่ละชนิดนั้นจะมีราคาขายที่ต่างกันตาม
คุณภาพของกระดาษ โดยกระดาษคอมพิวเตอร์และกระดาษปอนด์ขาวด า หรือกระดาษถ่ายเอกสาร
จะมีราคาแพง ราคารองลงมาคือ กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษลัง และเศษกระดาษตามล าดับ 

กระดาษเม่ือรีไซเคิลหลายครั้งคุณภาพของเส้นใยจะลดลงและสีของกระดาษจะคล้ าลง 
3) พลาสติก (Plastic) พลาสติกบางชนิดสามารถน ามารีไซเคิลได้ แต่บางชนิดก็ไม่

สามารถน ามารีไซเคิลได้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของพลาสติกแต่ละชนิด สามารถแบ่งพลาสติกได้เป็น
ประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

3.1) พลาสติกที่คงรูปถาวรหรือพลาสติกเทอร์โมเซท (Thermosetting 

plastic) เป็นพลาสติกที่แข็งตัวด้วยความร้อนแบบไม่ย้อนกลับ สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์รูปทรงต่างๆ 

ได้โดยท าให้แข็งตัวด้วยความร้อนในแม่แบบ และเมื่อแข็งตัวแล้วจะมีความคงรูปสูงมาก เนื่องจากไม่
สามารถหลอมเหลวได้อีก พลาสติกในกลุ่มนี้จึงจัดเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท “รีไซเคิลไม่ได้” คือ
ไม่สามารถน ามาหลอมใหม่ได้นั่นเอง เช่น จานหรือภาชนะเมลานีน ดังภาพที่ 7.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.22 เมลานีนเป็นพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ 
 

3.2) พลาสติกที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้  หรือเทอร์โมพลาสติก 

(Thermoplastic) เป็นพลาสติกที่หลอมตัวด้วยความร้อน และกลับแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดต่ าลง 
พลาสติกชนิดนี้จัดเป็นวัสดุประเภท “รีไซเคิลได”้ เพ่ือให้ง่ายต่อการแยกชนิดบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็น
ชนิดต่างๆ แล้วน ากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการน าสัญลักษณ์มาใช้บนบรรจุ
ภัณฑ์อย่างแพร่หลาย ในบางครั้งเราจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์รีไซเคิลได้และมีตัวเลขปรากฏใน
สัญลักษณ์รีไซเคิลบนภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวแสดง
ไว้ในตารางที ่7.3 ซึ่งแสดงถึงสัญลักษณ์ ชนิดพลาสติก และการน าไปใช้งานของพลาสติกนั้นๆ 
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ตารางท่ี 7.3 ชนิดของพลาสติกท่ีสามารถน ามารีไซเคิลได้ 
 

สัญลักษณ์ ชนิดพลาสติก การใช้งาน 

  

 
 

PET หรือ PETE 

(Polyethylene 

terephthalate) 

ขวดน้ ามันพืช ขวดน้ าดื่มแบบ
ใส ขวดน้ าอัดลม 

 

 
 

HDPE 

(High-density Polyethylene) 

ขวดน้ าดื่มแบบขุ่น ขวดบรรจุ
นม  

ถุง shopping ขวดโลชั่น       
ขวดแชมพู ตุ๊กตา 

 

 
 

PVC 

(Polyvinyl Chloride) 

ท่อเอสล่อน ท่อน้ าพลาสติก  

ขวดน้ ามันพืช สายไฟ  
สายยางใส 

แผ่นฟิล์มส าหรับห่ออาหาร    
แผ่นพลาสติกส าหรับท าประตู 
หน้าต่าง และหนังเทียม 

 

 
 

LDPE 

(Low-density Polyethylene) 

ถุงบรรจุอาหารแช่แข็ง  
ขวดน้ ายาซักแห้ง ถุงพลาสติก  
ขวดน้ ามันเครื่อง  
ภาชนะบรรจุอาหาร 

 

 

PP 

(Polypropylene) 

ภาชนะบรรจุเนยเทียม ขวดยา 
อุปกรณ์การแพทย์ (Medical 

tubing) ถุงบรรจุของร้อน เชือก 
ถังน้ า จานชามพลาสติก     
หลอดกาแฟ 
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ตารางท่ี 7.3 (ต่อ) 
 

  

สัญลักษณ์ ชนิดพลาสติก การใช้งาน 

 

 

PS 

(Polystyrene) 

กล่องใส่ CD กล่องโฟม 

กล่องอาหารสะดวกซ้ือ  
ถ้วยน้ า จานอาหาร โฟม 

ภาชนะบรรจุไข่ ตะเกียบ 

ไม้บรรทัด ถ้วยไอศกรีม แก้วน้ า 
แปรงสีฟัน 

 

 
 

พลาสติกอ่ืนๆ เป็นพลาสติกอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก 

พลาสติกท้ัง 6 ประเภท พบ 

มากมายหลายรูปแบบ เช่น  

ส้นรองเท้า ปากกา 

 

ที่มา : ดัดแปลงจาก ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2551 : 24  และ       
        ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, 2555 : 26 

 

         จากปัญหาขยะพลาสติกที่เพ่ิมปริมาณมากขึ้นในปัจจุบัน และวัตถุดิบที่น ามาผลิต
พลาสติกคือท ามาจากสารพวกปิโตรเคมีซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้และนับวันทรัพยากรที่น ามาผลิตมี
วันหมดไป และระหว่างขั้นตอนการผลิตพลาสติกจนถึงเมื่อเลิกใช้พลาสติกแล้วก่อให้เกิดมลพิษ
สิ่งแวดล้อมและสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิตเป็นอย่างมาก อีกทั้งพลาสติกบางประเภทไม่สามารถ
น ามารีไซเคิลได้ บางประเภทน ามารีไซเคิลได้แต่ย่อยสลายเองตามธรรมชาติใช้เวลานับร้อยปี 
ก่อให้เกิดปัญหาขยะประเภทพลาสติกตกค้างในสิ่งแวดล้อมปริมาณมาก โดยส่วนใหญ่ต้องน าไปก าจัด
โดยวิธีการฝังกลบซึ่งก่อให้เกิดปัญหาขึ้น เนื่องจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยมีอยู่อย่างจ ากัด หรือใน
บางครั้งก็มีการน าไปก าจัดโดยการเผากลางแจ้งก่อให้เกิดสารพิษในอากาศเมื่อมนุษย์สูดดมเข้าไป
ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ท าให้มีการคิดค้นเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกชนิดใหม่ขึ้น ซึ่งเรียกว่า 

“พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)” ซ่ึงเป็นพลาสติกทีผ่ลิตจากวัตถุดิบชีวมวล (Biobase) ที่สามารถปลูก
หมุนเวียนและทดแทนกันได้โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ าตาลจากข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย มัน
เทศ โปรตีนจากถ่ัว เป็นต้น มีทั้งคุณสมบัติที่ย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพให้กลายเป็นปุ๋ยหมักกลับคืนสู่
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ดิน และประเภทที่ย่อยสลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ โดยเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวมวล
และย่อยสลายได้ที่ถูกใช้ไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกมากที่สุดคือ Polylactic Acid (PLA) เป็นเม็ด
พลาสติกชีวภาพที่ได้จากการหมักแป้งท่ีได้จากข้าวโพดหรือมันส าปะหลัง เพ่ือเป็นน้ าตาล มีลักษณะใส 

แข็ง เปราะ และทนความร้อนได้ประมาณ 60 องศาเซลเซียส รองลงมาคือ Biodegradable starch 

blend ซ่ึงเป็นพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากแป้งโดยตรง และ Polyhydroxy alkanoate (PHA) ซึ่งเป็น
พลาสติกชีวภาพที่ได้จากการสกัดโดยตรงจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักแป้งเป็นน้ าตาล โดย PHA 
มีช่วงการหลอมเหลวระหว่าง 50 - 180 องศาเซลเซียส ท าให้เหมาะแก่การขึ้นรูปเป็นฟิล์ม การฉีด
หรือเป่าได้ ปัจจุบันไบโอพลาสติกสามารถน ามาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ ถุงและกระสอบ
บรรจุปุ๋ย ภาชนะบรรจุอาหารจานด่วน บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ผ้าอ้อม มีด แก้วน้ า หลอด ถุงส าหรับใส่ของ  
ชิ้นส่วนยานยนต์ รองเท้ากีฬา ถุงขยะส าหรับเก็บใบไม้ แผ่นฟิล์มเพ่ือการเกษตร กระถางต้นไม้ โฟม
เม็ดกันกระแทก ชิ้นส่วนโน้ตบุค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการน าขยะประเภทพลาสติกไปประดิษฐ์เป็น
วัสดุต่างๆ เช่น การผลิตอิฐตัวหนอนทางเท้าด้วยขยะพลาสติก (สมนึก ธัญญาวินิชกุล, 2556 : 39) 

พบว่า การผลิตอิฐตัวหนอนทางเท้าด้วยขยะพลาสติก 5 กรัม/ก้อนใช้งานทั่วไปได้ โดยตัวอิฐมีรูปร่าง
ทรงคดกริชหรือซิกแซก ขนาดกว้าง 11.25 เซนติเมตร ยาว 22.5 เซนติเมตร หนา 6 เซนติเมตร 
สามารถน าไปปูทางเดินใช้งานทั่วไปได้ตามปกติ และอาจยังสามารถประยุกต์ใช้งานอย่างอ่ืน เช่น งาน
สร้างก าแพง กระถางต้นไม้ เป็นต้น  

4) โลหะ (Metal) และอโลหะ (Non-metal)  มีหลายชนิดที่สามารถน ามารีไซเคิล
ใหม่ได ้ได้แก่ 

  4.1) เหล็ก (Steel) ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ 

รวมทั้งเครื่องใช้ในบ้าน อุตสาหกรรม การน าเหล็กมาใช้ใหม่เพ่ือลดต้นทุนในการผลิตมีมานานแล้ว 

คาดว่าทั่วโลกมีการน าเศษเหล็กมารีไซเคิลใหม่ถึงร้อยละ 50 แม้แต่ในรถยนต์ก็มีเหล็กรีไซเคิลปะปน
อยู่ 1 ใน 4 ของรถแต่ละคัน เหล็กที่สามารถน าไปขายได้ ได้แก่ เหล็กเหนียว เช่น เฟืองรถ น๊อต ตะปู 
ขาเก้าอ้ี ล้อจักรยาน เหล็กเส้น ตะแกรง ท่อไอเสีย ถังสี เหล็กหล่อ เช่น ปลอกสูบ ปั๊มน้ า ข้อต่อวาล์ว 
เฟืองขนาดเล็ก เหล็กรูปพรรณ เช่น แป๊ปประปา เพลาท้ายรถ เพลาโรงสี เหล็กฉาก เหล็กตัวซี และ
เพลาเครื่องจักรต่างๆ เศษเหล็กอ่ืนๆ เช่น เหล็กสังกะสี กระป๋อง ปิ๊บ เหล็กกลึง เป็นต้น เหล็กที่มีราคา
ดีนั้น ได้แก่ เหล็กหล่อชิ้นเล็กราคาดีที่สุด รองลงมาคือ เหล็กเส้น เหล็กหล่อชิ้นใหญ่ เครื่องเหล็ก 

เหล็กตะปู เหล็กย่อย เหล็กบาง กระป๋อง และเหล็กสังกะสี ตามล าดับ 

 4.2) อลูมิเนียม (Aluminium) อลูมิเนียม แบ่งได้ 2 ประเภท คือ อลูมิเนียมหนา 

เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ ลูกสูบ และอลูมิเนียมบาง เช่น กะละมังซักผ้า ขันน้ า กระป๋องน้ าอัดลม 

กระป๋องเบียร์ ราคาอลูมิเนียมที่มีราคาที่สุด คือ อลูมิเนียมฉากขอบใหม่ รองลงมา ได้แก่ อลูมิเนียม

https://dict.longdo.com/search/steel
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บาง อลูมิเนียมหนา อลูมิเนียมลูกสูบ อลูมิเนียมกระป๋องเครื่องดื่ม อลูมิเนียมหม้อน้ า อลูมิเนียม
กระทะ ตามล าดับ อลูมิเนียมที่มีราคาต่ า ได้แก่ อลูมิเนียมไฟไหม้ 

4.3) ทองเหลือง (Brass) ทองแดง (Copper) สแตนเลส (Stainless) ตะกั่ว 

(Lead) ทองเหลืองเป็นโลหะมีราคาดีสามารถน ากลับมาหลอมใช้ใหม่ได้โดยการท าเป็นพระระฆัง 

อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆ และใบพัดเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ ส่วนทองแดงสามารถน ากลับมาหลอมท า
สายไฟใหม่ได้อีก สแตนเลสสามารถน ากลับมาหลอมท าช้อนส้อม กระทะ และตะกั่วสามารถน า
กลับมาหลอมใหม่ท าฟิวส์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่างๆ  

 4.4) การรีไซเคิลสิ่งของประเภทอ่ืนๆ นอกจากขยะรีไซเคิลประเภทแก้ว กระดาษ 

พลาสติก และโลหะอโลหะแล้วนั้น เรายังสามารถรีไซเคิลสิ่งของประเภทอ่ืนๆ ได้อีก ได้แก่ 
กะลามะพร้าวสามารถน ามาเข้ากระบวนการเผาแบบเตาอบให้เป็นคาร์บอนแล้วส่งเข้าโรงงาน 
นอกจากนี้ยังมทีี่นอนนุ่นเก่าที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ ซึ่งน านุ่นเก่าไปปั่นใหม่ท าเป็นที่นอนและตุ๊กตา 

และยังมีแบตเตอรี่เก่าที่สามารถน ากลับมารีไซเคิลได้เช่นกัน โดยส่งเข้าโรงงานหลอมละลายเพ่ือท า
เป็นตะกั่วแห้ง และน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ (ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, 

2555 : 27 -29) 

  ส าหรับการใช้ประโยชน์วัสดุรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรมพบว่า ในปี พ.ศ. 2557 คาด
ว่ามีของเสียที่เป็นวัสดุรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรมประเภทแก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม 

และยาง ประมาณ 13.25 ล้านตัน มีการน ากลับมาใช้ประโยชน์ทั้งการแปรรูป ใช้ใหม่ ใช้ซ้ า และใช้
เป็นเชื้อเพลิง ประมาณ 8.82 ล้านตัน หรือร้อยละ 65.73 วัสดุรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรมที่มีการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ประมาณ 8.82 ล้านตัน เป็นการซื้อขายมูลฝอยรีไซเคิลในชุมชนร้อยละ 41.16 

หรือ 3.63 ล้านตัน อีกร้อยละ 58.84 หรือ 5.19 ล้านตัน เป็นการแลกเปลี่ยนของเสียและวัสดุเหลือใช้ 
(Waste exchange system) โดยกลุ่มผู้ผลิตผู้น าเข้าหรือผู้จ าหน่ายสินค้า (กรมควบคุมมลพิษ, 2558 

: 3 - 6) จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ของเสียที่เป็นวัสดุรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรมจะพบว่า
อุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทมีอัตราการน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งกลุ่มแก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม และยางรถยนต์ ที่มี
แนวโน้มขยายตัวตามภาคการผลิตที่เพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าโภคภัณฑ์ 
เครื่องส าอาง และยา การน าขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมคือลด
ปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัด และเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมเองคือช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
อุตสาหกรรมนั้นๆ อีกด้วย 

 7.9.2 น ามาใช้เป็นพลังงาน (Energy recovery) 

                 จากภาวะวิกฤตพลังงานที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งต้องเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน

https://dict.longdo.com/search/Lead
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ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากปัญหาขยะที่มีปริมาณมากในแต่ละปีที่ต้องน ามาก าจัดทั้งวิธีการ
ฝังกลบ การเผาในเตาเผา หรือการท าปุ๋ยหมัก จึงก่อให้เกิดแนวคิดการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในการ
เป็นแหล่งผลิตพลังงาน ซึ่งการน าขยะมาผลิตพลังงานเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยก าจัดขยะที่เกิดขึ้นได้ 
อีกทั้งเป็นการใช้ประโยชน์จากขยะอีกด้วย ท าให้ประเทศมีแหล่งพลังงานเพ่ิมขึ้น ในปัจจุบันมีการน า
ขยะมาผลิตเป็นพลังงานน้อยมากเม่ือเทียบกับพลังงานทดแทนด้านอื่นๆ ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
จัดการขยะเพ่ือเปลี่ยนแปลงขยะเป็นพลังงานมีหลายเทคโนโลยี ดังนี้  

1) เทคโนโลยีผลิตก๊าชชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ (Landfill gas to energy) 

    เทคโนโลยีฝังกลบเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการก าจัดมูลฝอยอย่างแพร่หลายในประเทศ
ไทย โดยการก าจัดขยะวิธีนี้มากกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากสามารถรองรับมูลฝอยได้ในปริมาณมาก 

ด าเนินการง่ายและมีค่าใช้จ่ายต่ า โดยจะเกิดผลพลอยได้จากการก าจัดขยะวิธีนี้คือ ก๊าซชีวภาพ ซึ่งเกิด
จากการย่อยสลายของอินทรีย์สารในขยะมูลฝอยภายใต้สภาวะไร้อากาศ (Anaerobic conditions) 

โดยทั่วไปก๊าซชีวภาพนี้จะประกอบด้วย ก๊าซมีเทนร้อยละ 45 - 55 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 

35 - 45 และก๊าซอ่ืนๆ เช่น ออกซิเจนและไนโตรเจนร้อยละ 0 - 5 ก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นจะถูกเก็บ
รวบรวมโดยการวางระบบท่อรวบรวมก๊าซซึ่งมีทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง จากนั้นก๊าซชีวภาพที่รวบรวม
ได้จะถูกน าไปใช้ผลิตไฟฟ้าต่อไป ตัวอย่างของแหล่งก าจัดขยะมูลฝอยที่ใช้เทคโนโลยีฝังกลบที่มีระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ได้แก่ แหล่งฝังกลบขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 3 แหล่งคือ 1) แหล่ง  
ฝังกลบขยะมูลฝอย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม รองรับขยะปริมาณ 6,000 ตัน/วัน มีระบบ
ดักเก็บก๊าซและระบบผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 870 กิโลวัตต์ จากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 435 

กิโลวัตต์ จ านวน 2 เครื่อง 2) แหล่งฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการ
ออกแบบกระบวนการน าก๊าซชีวภาพจากขยะมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยก๊าซชีวภาพ 700 ลบ.

ม./ชม. สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1 เมกกะวัตต์ และ 3) แหล่งฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะราชา-  
เทวะ ที่ปัจจุบันไม่ได้ด าเนินการฝังกลบแล้วแต่มีระบบการน าก๊าซชีวภาพจากการย่อยสลายขยะมาใช้
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1 เมกกะวัตต์ โดยพลังงานที่ได้จากเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซ
ชีวภาพจากหลุมฝังกลบนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณและลักษณะคุณสมบัติของขยะ
มูลฝอย ความชื้น ความหนาแน่นของชั้นฝังกลบขยะ การวางท่อดักเก็บก๊าซที่เกิดขึ้น และการน าก๊าซ
ชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า เป็นต้น การวางท่อเก็บก๊าซชีวภาพในหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยแสดงดังภาพที่ 
7.23 
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      ภาพที่ 7.23 การวางท่อเก็บก๊าซชีวภาพในหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย 

  ที่มา : เพชรดา เวณุนันท์, วารุณี ลิขิตสุภิณ, และปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา, 2554 : 27 

 

2) พลังงานจากเทคโนโลยีเตาเผาขยะ (Incineration to energy) 

                    เทคโนโลยีการเผาเป็นเทคโนโลยีที่สามารถลดมวลและปริมาตรของขยะมูลฝอยลงได้
อย่างมากและรวดเร็ว ต้องการพ้ืนที่ในการก าจัดน้อยกว่าวิธีการอ่ืน และยังสามารถน าพลังงานความ
ร้อนซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการก าจัดขยะมาใช้ในการผลิตพลังงานได้อย่างมากเมื่อเทียบกับ
เทคโนโลยีอ่ืน โดยสามารถใช้ผลิตไอน้ าหรือผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งพลังงานที่ผลิตได้จากระบบโดยทั่วไป
จะข้ึนอยู่กับค่าความร้อนของขยะมูลฝอยที่เข้าเตาเผา โดยสามารถประมาณได้ว่าหากขยะมูลฝอยมีค่า
ความร้อน 10 เมกะจูลต่อกิโลกรัม จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 0.97 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน ตัวอย่าง
ของการใช้เทคโนโลยีนี้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศ คือ โรงเผาขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต ที่
ปัจจุบันมีความสามารถในการเผาขยะมูลฝอยได้ 250 ตัน/วัน มีระบบผลิตไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ าซึ่ง
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 2.5 MW โดยมีค่าความร้อนของขยะเฉลี่ยอยู่ที่ 1,500 - 1,600 กิโล
แคลอรี่/กิโลกรัม หรือ 6.27 - 6.69 เมกะจูลต่อกิโลกรัม โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกน ามาใช้ในการ
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ด าเนินงานภายในโรงงานและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ าประมาณ 1 MW ส่วนที่เหลือจะส่งขายให้กับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

  3) เทคโนโลยีการผลิตก๊าชเชื้อเพลิงจากขยะชุมชน (Municipal solid waste 

gasification : MSW Gasification ) 

                     ส าหรับเทคโนโลยีนี้เป็นการแตกตัวของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในสภาวะที่มี
การควบคุมปริมาณออกซิเจนในสัดส่วนที่ต่ ากว่าค่าที่ท าให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์  ซึ่งจะได้
ผลิตภัณฑ์ก๊าซซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรเจน (H2) และมีเทน 

(CH4) เรียกว่า ก๊าซสังเคราะห์ (Synthesis gas หรือ Syn gas) หรือก๊าซเชื้อเพลิง ส่วนในกรณีที่ใช้
อากาศเป็นตัวท าปฏิกิริยา จะได้ก๊าซที่มีค่าความร้อนสูงขึ้น คือประมาณ 15 - 20 MJ/Nm3 ซึ่งก๊าซที่
ได้นี้สามารถน าไปใช้ต่อในรูปของพลังงานไฟฟ้า หรือน าไปใช้ผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงในรูปแบบอ่ืนๆ ต่อไป
ได้ ข้อดีของเทคโนโลยีนี้คือมีมลพิษน้อยกว่าการเผาแบบทั่วไป ส่วนข้อเสียคือมีขั้นตอนการท างาน
ค่อนข้างมาก เงินลงทุนค่อนข้างสูง ระบบยังไม่ค่อยแพร่หลาย (เพชรดา เวณุนันท์, วารุณี ลิขิตสุภิณ, 

และปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา, 2554 : 27 – 29) 

       4) เทคโนโลยีย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic digestion) 

—    เป็นการน าขยะประเภทเศษอาหาร เศษผัก และผลไม้ไปหมักในบ่อหมักขยะแบบ
ปิด โดยจะต้องคัดแยกขยะใช้เฉพาะขยะอินทรีย์ ผลการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน
จะท าให้สารอินทรีย์ย่อยสลายเปลี่ยนเป็นก๊าชชีวภาพ โดยมีก๊าชมีเทน (CH4) เป็นองค์ประกอบหลัก 
และสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานได้ เทคโนโลยีนี้เป็นการบ าบัดขยะมูลฝอยที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สามารถแก้ปัญหาสัตว์พาหะน าโรคที่เกิดจากการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ 

ลดการใช้พ้ืนที่ในการก าจัดขยะมูลฝอย เมื่อเทียบกับระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล และระบบ
หมักปุ๋ยแบบใช้อากาศแบบดั้งเดิม และสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องก าจัดในขั้นตอน
สุดท้าย สามารถหมักร่วมกับของเสียอินทรีย์ประเภทอ่ืน เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มูลสัตว์
ต่างๆ และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  

พลังงานที่ผลิตได้จากเทคโนโลยีย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน โดยทั่วไปการใช้
เทคโนโลยีย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการบ าบัดขยะมูลฝอยอินทรีย์ 1 ตัน จะได้ก๊าซชีวภาพ
ประมาณ 100 - 200 ลูกบาศก์เมตร ก๊าซชีวภาพที่ได้จะมีมีเทนเป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ   
55 - 70 และมีค่าความร้อนประมาณ 20 - 25 เมกะจูล/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งพลังงานประมาณร้อยละ 
20 - 40 ของพลังงานของก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จะถูกน ามาใช้ในระบบทั้งในรูปของพลังงานไฟฟ้าและ
พลังงานความร้อน และจะมีพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือประมาณ 75 - 150 กิโลวัตต์ – ชั่วโมงต่อตัน
ขยะที่สามารถส่งออกไปจ าหน่ายได้ การใช้เทคโนโลยีนี้ในการก าจัดขยะและผลิตพลังงานไฟฟ้าใน
ประเทศไทย ได้แก่ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานจากขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดระยอง แสดง
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ดังภาพที่ 7.24 ซึ่งเป็นระบบหมักแบบไร้อากาศ มีความสามารถในการก าจัดขยะอินทรีย์ 70 - 80 ตัน
ต่อวัน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าปีละ 5.1 ล้านหน่วย และผลิตไฟฟ้าขายเข้าระบบได้
ประมาณปีละ 3.8 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นเงินได้ประมาณ 5.8 ล้านบาทต่อปี (ส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน, 2556)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. ถังหมักแบบไร้อากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ข. ระบบเก็บก๊าซ         ค. ผลิตไฟฟ้า 
 

ภาพที่ 7.24 ถังหมักแบบไร้อากาศ ระบบเก็บก๊าซ และผลิตไฟฟ้าจังหวัดระยอง 
  ที่มา : เพชรดา เวณุนันท์, วารุณี ลิขิตสุภิณ, และปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา, 2554 : 28) 
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5) เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse derived fuel : RDF) 

    เชื้อเพลิงขยะเป็นรูปแบบของการจัดการขยะเพ่ือน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยการ
แปลงสภาพของขยะมูลฝอยให้เป็นเชื้อเพลิงแข็งที่มีคุณสมบัติในด้านค่าความร้อน ความชื้น ขนาด 

และความหนาแน่น ที่เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิง ขั้นตอนโดยทั่วไปจะประกอบด้วยการคัดแยก 

การลดขนาด การลดความชื้น เป็นต้น โดยท าการคัดแยกขยะที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ เช่น โลหะ แก้ว 

ขยะอันตราย รวมทั้งแยกขยะรีไซเคิลที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะอินทรีย์ที่มีความชื้นสูง เช่น 

เศษอาหาร เศษผักผลไม้ ออกไป ส่วนที่เหลือซึ่งประกอบด้วยกระดาษ เศษไม้ พลาสติก จะถูกน าไป
ลดขนาด โดยป้อนขยะมูลฝอยไปเข้าเครื่องสับย่อยเพ่ือลดขนาด และป้อนเข้าเตาอบเพ่ือลดความชื้น
ของมูลฝอย ความชื้นเหลือไม่เกินร้อยละ 15 และสุดท้ายจะส่งไปเข้าเครื่องอัดเม็ด เพ่ือท าให้ได้
เชื้อเพลิงขยะอัดเม็ดที่มีขนาดและความหนาแน่นเหมาะสมต่อการขนส่งไปจ าหน่ายเป็นเชื้อเพลิง เมื่อ
น าเชื้อเพลิงขยะไปใช้งานโดยการเผาไหม้ จะพบว่าจากการเผาไหม้ขยะเชื้อเพลิงที่ได้นี้จะมีค่าความ
ร้อนสูงกว่าหรือมีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงที่ดีกว่าการน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมมาใช้ โดยตรง 
เนื่องจากมีองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพสม่ าเสมอกว่า ข้อดีของขยะเชื้อเพลิง คือ ค่าความร้อน
สูงเมื่อเปรียบเทียบกับขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมมา ง่ายต่อการจัดเก็บ การขนส่ง การจัดการต่างๆ 
รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า เชื้อเพลิงขยะแสดงดังภาพที่ 7.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.25  เชื้อเพลิงขยะ 

ที่มา : สัญชัย ชนะสงคราม, 2557 : 5 

 

   การใช้ RDF นั้น ทั้งเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อน โดยที่อาจจะมีการใช้ 
RDF เป็นเชื้อเพลิงภายในที่เดียวกันหรือมีการขนส่งในกรณีที่ตั้งของโรงงานไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน 
ทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือ น าไปใช้เผาร่วมกับถ่านหินเพ่ือลดปริมาณการใช้ถ่านหินลง อุตสาหกรรม
บางประเภท เช่น อุตสาหกรรมซีเมนต์ ได้มีการน า RDF ไปใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ท าให้ลด
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การใช้ถ่านหินลงไปได้ เทคโนโลยีนี้มีข้อดีคือสามารถก าจัดขยะได้หลายประเภท และปลอดเชื้อโรค 

ส่วนข้อเสียคือ เงินลงทุนสูงและต้องหาผู้รับซื้อเชื้อเพลิงขยะไปเผาในอุปกรณ์เผาไหม้ที่เหมาะสม 

6) ระบบเตาปฏิกรณ์ หรือเทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค (Plasma Arc) 

            เป็นการใช้ก๊าชร้อนซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 3,000 องศาเซลเซียส ท าให้ขยะเกิดการ
หลอมละลาย ซึ่งสารอนินทรีย์ในขยะจะกลายเป็นเศษแก้ว ส่วนสารอินทรีย์และไฮโดรคาร์บอน เช่น
พลาสติกหรือยาจะกลายเป็นก๊าช ข้อดีของเทคโนโลยีนี้คือ ความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงมากสามารถใช้ใน
การเผาท าลายขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีข้อเสียคือ ใช้เงินลงทุนสูงและยังอยู่ในขั้นของ
การพัฒนา  

ในประเทศไทยมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการน าเทคโนโลยีนี้มาใช้ ในการก าจัดและใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลาสมา
อาร์ค เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องต้นแบบก าเนิดพลาสมาความร้อนส าหรับก าจัดขยะฝีมือคนไทย
เป็นผลส าเร็จ และเป็นการน าเทคโนโลยีพลาสมาอาร์คจากบริษัทชั้นน าคือ High Temperature 

Technologies Corp (HTTC) จากประเทศแคนนาดา มาประยุกต์ใช้ในการก าจัดขยะติดเชื้อในระบบ
เตาผลิตก๊าซชีวมวลเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพ่ือ
น ามาแก้ไขปัญหาการก าจัดขยะในประเทศ โดยเครื่องต้นแบบนี้สามารถรองรับขยะติดเชื้อได้ถึง    
200 - 300 กิโลกรัม/ชั่วโมง โดยมีอุปกรณ์หลักคือชุดพลาสมาอาร์ค และเทคโนโลยีเตาเผา ซึ่ง
พัฒนาขึ้นมา 2 ระบบ คือระบบเตาเผาไหม้โดยตรง (Plasma incinerator) เพ่ือก าจัดขยะติดเชื้อ
ควบคู่กับการผลิตความร้อน และระบบเตาก๊าซซิไฟเออร์ (Plasma gasifier) เพ่ือเปลี่ยนรูป
สารอินทรีย์ในขยะติดเชื้อให้กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิง แล้วน าก๊าซเชื้อเพลิงไปใช้ผลิตไฟฟ้า ถือเป็น
เทคโนโลยีการก าจัดขยะติดเชื้อควบคู่กับการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง  (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 2556) จากงานวิจัยเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมส าหรับก าจัดขยะ
ชุมชนควบคู่กับการผลิตพลังงาน โดยสามารถผลิตพลังงานจากของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปลดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยมาก ถือเป็นระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเนื่องจาก
ปัจจุบันระบบก าจัดขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อในประเทศไทยยังไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณขยะ
อันตรายและขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้ เป็นสาเหตุให้มีการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายอย่างต่อเนื่อง การ
น าเทคโนโลยีนี้มาใช้ส าหรับการก าจัดของเสียอันตรายที่อุณหภูมิสูงจะเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้
มากที่สุด อย่างไรก็ตามจ าเป็นต้องใช้พลังงานจากพลาสมาเข้าไปในระบบ  เพ่ือให้เกิดการเผาไหม้ที่
อุณหภูมิสูงมากกว่า 1,400 องศาเซลเซียส ควบคู่กับการมีระบบบ าบัดมลพิษอากาศหลังการเผาไหม้ที่
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องมีการตรวจวัดมลพิษอากาศตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน 
(ทิพย์สุภินทร์ หินซุย, 2556 : 178 - 180)  
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หลักการท างานของเทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค เป็นการอาศัยหลักการปล่อย
กระแสไฟฟ้าเพ่ือให้ความร้อนกับก๊าซ เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน อากาศ เป็นต้น เมื่อก๊าซได้รับ
พลังงานและร้อนขึ้นจึงส่งผลให้โมเลกุลของก๊าซบางส่วนแตกตัวเกิดเป็นพลังงานที่มีความร้อนสูงมาก 
ด้วยความร้อนและอุณหภูมิที่สูงมากของก๊าซร้อนนี้ จึงสามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือก าจัดขยะติดเชื้อ 
หรือกากของเสียอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากคุณสมบัติการให้ความร้อนของพลาสมา ใน
หลายประเทศจึงได้มีการวิจัยและพัฒนาใช้ในการเผาก าจัดขยะซึ่งสามารถก าจัดขยะได้หลายรูปแบบ
เนื่องจากให้ความร้อนสูง และสามารถก าจัดสารพิษตกค้างในขยะได้ พลังงานที่ใช้ในการก าจัดขยะใช้
เพียงพลังงานไฟฟ้าและลมเท่านั้น จึงไม่จ าเป็นต้องใช้น้ ามันหรือก๊าซเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน ซึ่งการก าจัด
ขยะนิยมเผาให้ความร้อนขยะในเตาเผาอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงจนขยะเปลี่ยนสภาพเป็นเถ้า โดย
เถ้าที่ ได้จะไม่มีสารพิษตกค้างและเป็นที่ยอมรับในสากล สามารถน าไปฝังกลบลงทะเลได้ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556) เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คก าลังเป็นทางเลือกในการก าจัดขยะ
ที่น่าสนใจในหลายประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนา ได้มีการศึกษาวิจัยการ
น าเทคโนโลยีการก าจัดขยะแบบพลาสมาอาร์คหรือระบบเตาปฏิกรณ์มาใช้ในประเทศที่ก าลังพัฒนา 
(Ojha, A., Reuben, A.C., & Sharma, D., 2012 : 193 -198) การจัดการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในประเทศก าลังพัฒนา อย่างเช่น อินเดีย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในอินเดียคือการขาดแคลน
งบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบกับงบประมาณส่วนใหญ่จะน าไปใช้ในขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยมากกว่าสนับสนุนการน าขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือการหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย ในอินเดียมีการพบกองขยะอันตรายถูกทิ้งไว้ที่ชานเมือง เป็น
ปริมาณมาก ก่อให้เกิดมลพิษข้ึนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในบริเวณนั้น ซึ่งกระบวนการ
ก าจัดขยะมูลฝอยในอินเดียมีหลายวิธีทั้งการฝังกลบ การเผา การท าปุ๋ยหมัก แต่ยังถือว่ายังไม่ประสบ
ผลส าเร็จโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ ยังคงมีปัญหาจากขยะมูลฝอยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อินเดียจึงมี
ความสนใจในวิธีทางเลือกอ่ืนในการก าจัดขยะมูลฝอยคือการน าเทคโนโลยีพลาสมาอาร์คมาใช้ ซึ่งจาก
งานวิจัยพบว่าในช่วงแรกต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก แต่จะให้ผลคุ้มค่าต่อการลงทุนและต่อสิ่งแวดล้อมใน
ระยะยาว จากการก าจัดขยะมูลฝอยแบบดั้งเดิมที่ไม่ได้ช่วยจัดการปัญหาจากขยะมูลฝอยให้หมดไปได้ 
เทคโนโลยีนี้จึงถือว่าเป็นความก้าวหน้าในการก าจัดขยะมูลฝอยวิธีหนึ่งที่นอกจากช่วยในการก าจัดขยะ
มูลฝอยแล้ว ยังมีผลพลอยได้คือสามารถน าก๊าซท่ีได้จากกระบวนการนี้ไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ อีก
ทั้งช่วยลดการแพร่กระจายของสารมลพิษจากขยะมูลฝอยสู่สิ่งแวดล้อมได้ หากน าเทคโนโลยีนี้ไปใช้ใน
ประเทศก าลังพัฒนาซึ่งมีการผลิตขยะมูลฝอยเป็นปริมาณมหาศาล วิธีนี้จะเป็นหนทางหนึ่งซึ่งน าไปสู่
การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไป 
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7) เทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นน้ ามันเชื้อเพลิง 
            เป็นการเปลี่ยนขยะประเภทพลาสติกให้เป็นน้ ามัน โดยวิธีการเผาในเตาแบบ     

ไพโรไลซิส (Pyrolysis) ด้วยการควบคุมอุณหภูมิและความดัน และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม ท าให้
เกิดการสลายตัวของโครงสร้างพลาสติก (Depolymerization) ได้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงเป็นของเหลว 

สามารถน าไปผ่านกระบวนการกลั่นเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเหลวในเชิงพาณิชย์ได้ 
      สิ่งที่ได้จากการก าจัดขยะพลาสติกแบบไพโรไลซิสสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้ 
เช่น ใช้เป็นส่วนผสมในถ่านอัดแท่งไร้ควันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของถ่านเชื้อเพลิงได้ ดังงานวิจัยของ  

กนกอร นุ้ยเล็ก, พัชราภรณ์ สมดี, อนิวรรต หาสุข, ชานนท์ บุนนท์, และพิตินันท์ วสันตเสนานนท์ 
(2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการเพ่ิมสมรรถนะของถ่านอัดแท่งไร้ควันด้วยการเติมตัวประสาน
จากขยะพลาสติกที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซีส ผลการวิจัยพบว่าการเติมตัวประสานจากขยะ
พลาสติกสามารถเพ่ิมคุณสมบัติการลุกไฟของถ่านอัดแท่งให้สูงขึ้นได้ โดยมีอัตราการลุกไฟสูงกว่าถ่าน
อัดแทง่ที่ไม่มีการเติมตัวประสานจากขยะพลาสติก นอกจากนี้จากการวิจัยยังสามารถทราบถึงสัดส่วน
ของถ่านอัดแท่งที่มีคุณสมบัติสูงในด้านต่างๆ ได้ ได้แก่ ถ่านอัดแท่งไร้ควันที่เติมตัวประสานจากขยะ
พลาสติกที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซีส พบว่ามีค่าความชื้นและปริมาณเถ้าอยู่ในเกณฑ์ตาม
มาตรฐานก าหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีค่าความต้านทานต่อแรงอัดอยู่ในช่วง 0.31 ถึง 0.71 N/mm2 ค่า
ความร้อนสูงสุดอยู่ในช่วง 603 ถึง 817 องศาเซลเซียส ค่าพลังงานความร้อนอยู่ในช่วง 6,272 ถึง 
6,925 kcal/kg ค านวณต้นทุนต่อก้อนได้เท่ากับ 0.29 ถึง 0.55 บาทต่อก้อน ซึ่งต้นทุนนี้จะแปรผัน
ตรงกับสัดส่วนตัวประสานจากขยะพลาสติกที่เพ่ิมมากขึ้น ถ่านอัดแท่งที่เติมตัวประสานจากขยะ
พลาสติกนี้ในช่วงการลุกไฟจะมีควันมากกว่าถ่านไม้ปรกติ แต่หลังจากติดไฟแล้วควันจะน้อยลง ควันมี
กลิ่นไม่แตกต่างจากถ่านไม้ปรกติ ไม่ควรน าไปปิ้งย่างอาหารซึ่งเปลวไฟสัมผัสกับอาหารโดยตรง 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือลดปริมาณขยะใน
จังหวัดชัยนาท (วีรนุช สระแก้ว, 2555 : 62) โดยมีการสร้างห้องไพโรไลซิสขนาดห้องปฏิบัติการเพ่ือ
เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นเชื้อเพลิง ส่วนประกอบของเครื่องมี 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ถังปฏิกรณ์ เตา
ปฏิกรณ์ และเครื่องควบแน่น จากการทดลองพบสภาวะที่เหมาะสมในการไพโรไลซิสขยะพลาสติกพอ
ลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นต่ า โดยใช้ขยะพลาสติก 30 กรัม ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาร้อยละ 1 โดย
น้ าหนัก ที่อุณหภูมิ 410 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง พบว่า 
ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยา โดยเชื้อเพลิงเหลวที่ได้ ได้แก่ น้ ามันก๊าซ
โซลีน ยางมะตอย น้ ามันเตาแบบข้น น้ ามันเตาแบบใส และคีโรซีน จากงานวิจัยจะเห็นได้ว่า ก่อนการ
น าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์จะต้องมีการน าเชื้อเพลิงเหลวที่ได้จากการไพโรไลซิสไปกลั่นแยก
ชนิดน้ ามันและปรับปรุงคุณภาพก่อนน าไปใช้งาน   
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7.9.3 การท าปุ๋ยหมัก (Composting) 

        การท าปุ๋ยหมักเป็นวิธีการที่ย่อยสลายอินทรียวัตถุโดยกระบวนการทางชีววิทยาโดย
อาศัยจุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลาย โดยเปลี่ยนอินทรียวัตถุให้กลายเป็นแร่ธาตุหรือที่เรียกว่า ฮิวมัส 
(Humus) มีคุณค่าใช้ในการบ ารุงดินเป็นปุ๋ยให้กับพืช ขยะที่น ามาใช้ในการท าปุ๋ยหมัก ได้แก่ เศษ
อาหาร เศษพืชผัก เปลือกผลไม้ เศษหญ้า กระดาษ ใบไม้ เป็นต้น ขยะเหล่านี้เกิดการเน่าเสียเร็วมาก
หากไม่ได้รับการก าจัดก็จะส่งกลิ่นเหม็นรวบกวนประชาชนได้ วิธีการหนึ่งที่ดีและมีประสิทธิภาพคือ
การน ามาหมักท าปุ๋ย เป็นการช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์และน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 

       ในช่วงที่ผ่านมามีเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดินในการ
ปรับปรุงดินเพ่ือการเกษตรในหลายพ้ืนที่ เช่น ในพ้ืนที่ชุมชนต าบลหนองโก อ าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม โดยการใช้ขยะอินทรีย์ที่เกิดข้ึนตามบ้านเรือนหรือการเกษตร เพ่ือเป็นการลดปัญหาขยะ
ในชุมชนหรือเป็นการหมุนเวียนขยะมาใช้ใหม่ ช่วยลดปัญหามลพิษและสร้างระบบการเกษตรแบบ
ยั่งยืนที่พึ่งพาธรรมชาติ พบว่า ปุ๋ยมูลไส้เดือนมีธาตุอาหารหลักไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแทสเซียม
ค่อนข้างสูง รักษาระดับ pH และสารอินทรีย์มีคุณสมบัติที่ดีต่อการเกษตร เนื่องจากมีความสามารถใน
การอุ้มน้ าสูง ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนบวกรวมทั้งมีความสามารถในการก าจัดสาร
ปนเปื้อนในดินได้ ซึ่งการย่อยสลายขยะอินทรีย์สามารถเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดินได้ ปุ๋ยหมักที่ได้จาก
ไส้เดือนดินยังช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช โดยจากการน าปุ๋ยมูลไส้เดือนมาทดสอบปลูกคะน้า
พบว่ามีการเจริญเติบโตดีกว่าเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีและดินปลูกที่ไม่ได้มีการปรับปรุงด้วยปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือน (สมสงวน ปัสสาโก, จุไรรัตน์ คุรุโคตร, และอังศุมา ก้านจักร, 2555 : 57) นอกจากนี้ยังมีการ
จัดการและลดมลพิษจากสิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริคโดยการใช้เทคโนโลยีไส้เดือนดิน ซึ่ง
โรงงานที่ผลิตกรดซิตริคเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับน าเอากากมันส าปะหลังจากอุตสาหกรรมการ
ผลิตแป้งมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ เทคโนโลยีไส้เดือนดินเป็นเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากไส้เดือน
ดินในการจัดการของเสียที่เกิดข้ึน แปรรูปมาเป็นสิ่งที่น ามาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ ผลการศึกษา
พบว่า สิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริคไม่ส่งผลกระทบต่อไส้เดือนดินและไส้เดือนดินสามารถ
เจริญเติบโตได้ในกากของเสียนี้ เมื่อน าสิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิตริคมาใช้โดยเทคโนโลยีปุ๋ย
หมักมูลไส้เดือนดิน พบว่ามีการเพ่ิมข้ึนของ pH ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยน
ได้ แมกนีเซียม แคลเซียม และ Organic carbon เมื่อเปรียบเทียบกับการท าปุ๋ยหมักธรรมดาที่ไม่มี
ไส้เดือนดิน สามารถใช้เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมกับการจัดการกากของเสียได้ เนื่องจากต้นทุนต่ า และ
น าไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป (ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, และมงคล ต๊ะอุ่น, 2553 : 24)  
         ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการหมักท าปุ๋ย ได้แก่ ชนิดของขยะมูลฝอย ปริมาณความชื้น 
ขนาดของขยะมูลฝอย อุณหภูมิ อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ที่เหมาะสมควรอยู่
ในช่วงระหว่าง 20 : 1 ถึง 40 : 1 ปริมาณของออกซิเจนและค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ซึ่ง
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กระบวนการในการท าปุ๋ยหมักสามารถท าได้ 2 แบบ คือ การท าปุ๋ยหมักแบบใช้อากาศและการท าปุ๋ย
หมักแบบไมใ่ช้อากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การท าปุ๋ยหมักแบบใช้อากาศ (Aerobic decomposition) จะอาศัยจุลินทรีย์ที ่
ใช้ออกซิเจนในการด ารงชีวิตในการย่อยอินทรียวัตถุให้กลายเป็นแร่ธาตุ โดยไม่ก่อให้เกิดก๊าซที่มีกลิ่น
เหม็น ซึ่งจะต้องมีสภาวะที่เหมาะสมต่อการท างาน ได้แก่ อากาศมีออกซิเจนเพียงพอ อินทรียวัตถุ
จะต้องมีอัตราส่วนของไนโตรเจน 1 ส่วนต่อคาร์บอน 30 - 70 ส่วน รวมทั้งจะต้องมีน้ าอยู่ประมาณ
ร้อยละ 40 - 60 กระบวนการท าปุ๋ยหมักแบบนี้จะใช้กระบวนการทั้งหมดประมาณ 1 เดือน ผลผลิตที่
ได้คือ ได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพดีทีม่ีองค์ประกอบของไนเตรต (NO3

-) และซัลเฟต (SO4
2-) นอกจากนี้ยังมี

ไอน้ า (H2O) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และความร้อนอีกด้วย ดังสมการต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

           2) การท าปุ๋ยหมักแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic decomposition) อาศัย
จุลินทรีย์ที่ด ารงชีวิตแบบไม่ใช้ออกซิเจนย่อยสลายอินทรียวัตถุให้กลายเป็นแร่ธาตุ จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้
ออกซิเจนสามารถอยู่ได้โดยไม่มีออกซิเจน และสามารถย่อยอินทรีวัตถุที่มีอัตราส่วนไนโตรเจนสูงกว่า 
และอัตราส่วนคาร์บอนต่ ากว่า การท าปุ๋ยหมักแบบใช้การใช้อากาศและการย่อยสามารถเกิดขึ้นได้ที่
ความชื้นสูงกว่า ผลผลิตที่เกิดขึ้นคือ ก๊าซไข่เน่า (H2S) ซึ่งเป็นก๊าซที่มีกลิ่นเหม็น และก๊าซแอมโมเนีย 
(NH3) ซึ่งมีกลิ่นฉุน และได้ผลผลิตเป็นวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพต่ า ใช้เวลาในการหมักยาวนานกว่า
แบบใช้ออกซิเจนมาก โดยใช้เวลาตั้งแต่ 2 – 4 เดือน วิธีการนี้ยังมีก๊าซมีเทน (CH4) เกิดขึ้นอีกด้วยซึ่ง
ก๊าซชนิดนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งพลังงานในกิจกรรมต่างๆ ได้ (อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553 : 

136) การท าปุ๋ยหมักแบบไม่ใช้อากาศแสดงได้ดังสมการต่อไปนี้ 
 

 

 

 

อินทรีย์สาร 

แบคทีเรีย 

การหมักแบบใช้ออกซิเจน 
+ ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ า + 

ไนเตรต + ซัลเฟต + ความร้อน 

 

อินทรีย์สาร 

การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน  

แบคทีเรีย 

คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ า + 

ก๊าซมีเทน + ก๊าซแอมโมเนีย + 

ก๊าซไข่เน่า + ความร้อน 
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  ในการท าปุ๋ยหมักจากขยะจะต้องเลือกประเภทของขยะที่เหมาะสมในการที่จะน ามา
ท าปุ๋ยหมัก โดยต้องมีปริมาณของธาตุคาร์บอนและไนโตรเจนที่เหมาะสม ควรคัดแยกมูลฝอยที่ไม่
เหมาะสมออกก่อนท าการหมัก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 7.4 

 

ตารางท่ี  7.4 ประเภทของขยะมูลฝอยส าหรับท าปุ๋ยหมัก 

 

ขยะสีน้ าตาล 

(มีสารคาร์บอนมาก  
ส่วนใหญ่เป็นขยะแห้ง) 

ขยะสีเขียว 

(มีสารไนโตรเจนมาก  
ส่วนใหญ่เป็นขยะเปียก) 

ขยะที่ไม่ควรน ามาหมัก 

หญ้าแห้ง 
ฟางข้าว 

กิ่งไม้และเศษไม้ 
ใบไม้ 

กระดาษและกล่องกระดาษ 

ขี้เลื่อย 

เปลือกไม้ 

หญ้าและใบไม้สด 

เศษอาหาร 

ผักและเปลือกผลไม้ 
ถุงน้ าชาและกากกาแฟ 

เปลือกไข่ 
ดอกไม้ 
ต้นหญ้า 

กระดูก มูลสุนัขและแมว 

น้ ามันปรุงอาหาร 

ผลิตภัณฑ์อาหารนม 

พืชหรือต้นไม้ที่เป็นโรคปนเปื้อน
สารพิษ 

กระดาษอาบมัน 

วัชพืชที่มีเมล็ด 

 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2552 : 5 

 

           การใช้ปุ๋ยหมักกับดินจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินและเนื้อดิน  ช่วยเพ่ิมโพรง
อากาศ ช่วยระบายน้ าและอากาศดีขึ้น และเพ่ิมการอุ้มน้ าของดิน ลดการอัดตัวของดิน ช่วยให้ต้นไม้
ต้านทานความแล้งดีขึ้น และเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ที่ช่วยรักษาสภาพดินให้สมบรูณ์และสมดุล และ
ธาตุไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสยังผลิตขึ้นตามธรรมชาติด้วยการเลี้ยงจุลินทรีย์เหล่านี้ อีก
ด้วย 

  นอกจากนี้สิ่งที่ได้จากการหมักขยะอินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศ นอกจากจะได้ปุ๋ยหมัก
แล้ว ยังได้พลังงานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น น าไปผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการหมักขยะอินทรีย์
โดยกระบวนการของเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ (ปิยรัตน์ มูลศรี, วิไลพร ปองเพียร, และพยัคฆ์ จวนตรง, 
2556 : 57) โดยใช้เชื้อเพลิงจุลชีพแบบห้องเดียว และศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกระบวนการ
หมักเศษขยะอินทรีย์ชนิดต่างๆ จากการศึกษาพบว่าน้ าหมักชีวภาพและปุ๋ยน้ าชีวภาพจากสูตรภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าปริมาณหนึ่งได้ โดย
การดัดแปลงเล็กน้อยในส่วนที่ท าให้เกิดการหมักซ่ึงจะใช้เป็นเซลล์ส าหรับขั้วแอโนดซึ่งจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้
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อากาศจะท าให้เกิดอิเล็กตรอนขึ้นจากการย่อยสลายอินทรีย์สาร ในขณะที่ขั้วแคโทรดจะจุ่มอยู่
ภายนอก ส่วนนี้สัมผัสกับอากาศเพ่ือให้เกิดปฏิกิริยารีดักชันเกิดได้ดีขึ้น เมื่อต่อครบวงจรจะท าให้เกิด
การไหลของอิเล็กตรอนจากขั้วแอโนดไปยังแคโทรด ท าให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้าและเกิด
กระแสไฟฟ้าขึ้น โดยการน าไปประยุกต์ใช้สามารถท าโดยการน าเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพหลายๆ เซลล์มา
ต่ออนุกรมกันเพ่ือให้ได้ความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ที่ต้องการ
กระแสไฟฟ้าปริมาณน้อยได้  

นอกจากจะมีการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยดังวิธีข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีวิธีการอ่ืนๆ 
อีกเช่น การน าเถ้าลอยมาใช้ประโยชน์ในงานคอนกรีต ซึ่งเถ้าลอยมักจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่ใช้
ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ส าหรับในประเทศไทยก็มีการน าเถ้าลอยมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะเถ้าลอยจาก
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแม่เมาะ ซึ่งใช้ถ่านหินลิกไนต์ประมาณวันละ 40,000 ตัน ก่อให้เกิดขี้เถ้า
เป็นปริมาณ 10,000 ตัน/วัน ในจ านวนนี้สามารถแบ่งได้เป็น เถ้าหนัก (Bottom ash) ร้อยละ 20 

และเถ้าลอย (Fly ash) ร้อยละ 80 ซึ่งเป็นปัญหามากในการก าจัดโดยต้องใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่มากใน
การฝังกลบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้จัดการใช้ประโยชน์เถ้าลอยที่เกิดขึ้น ซึ่งตามหลัก
วิชาการแล้ว เมื่อเถ้าลอยสัมผัสกับน้ าภายใต้อุณหภูมิปกติ จะเกิดปฏิกิริยาเคมีท าให้มีคุณสมบัติเชื่อม
ประสาน (Cementitious) ได้อย่างดี จึงมีแนวคิดที่จะใช้เถ้าลอยในอุตสาหกรรมซีเมนต์ ใน
ต่างประเทศมีการประยุกต์ใช้เถ้าลอยในงานคอนกรีตที่เด่นชัดเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2491 ในการ
สร้างเขื่อน Hungry horse ในรัฐมอนทานา สหรัฐอเมริกา ส าหรับในประเทศไทยนั้นมีการทดลองใช้
เถ้าลอยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530 ในการปรับปรุงถนนภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เมื่อปี พ.ศ. 2535 มี
การสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะที่ 3 บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 12-13 โดยใช้เถ้าลอยบดอัดเป็น
บริเวณกว้างประมาณ 30,000 ตารางเมตร หนา 1.5 เมตร เป็นฐานรากแทนเสาเข็ม ซึ่งสามารถรับ
น้ าหนักอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ โดยไม่มีปัญหาการทรุดตัวท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ถึง 4.7 

ล้านบาท เมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้มีการก่อสร้างเขื่อนปากมูลโดยใช้คอนกรีตบดอัด โดยมีส่วนผสมของ
ซีเมนต์ 58 กิโลกรัม และเถ้าลอย 134 กิโลกรัม/คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร มีการใช้เถ้าลอยจาก
โรงไฟฟ้าแม่เมาะไปทั้งสิ้น 6,450 ตัน รศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เถ้าลอย
ส าหรับคอนกรีต ได้อธิบายว่าปริมาณการผลิตเถ้าลอยในประเทศไทยมีประมาณ 3 ล้านตัน/ปี โดย
ร้อยละ 90 มาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปริมาณการน าเถ้าลอยมาใช้ในงานคอนกรีตได้เพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา ความส าเร็จของการน าเถ้าลอยมาใช้ในงานคอนกรีต สามารถ
พบเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็น การก่อสร้างผนังอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน สะพานพระราม 8 แท่นจอด
รถไฟฟ้า BTS โครงการระบบบ าบัดน้ าเสียที่หนองแขมและสมุทรปราการ รวมทั้งการก่อสร้างเขื่อน
คลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือบรรเทาความทุกข์
ร้อนของชาวนครนายก เขื่อนคลองด่านมีความยาว 2,720 เมตร ถือเป็นเขื่อนคอนกรีตที่ยาวที่สุดใน



378 

 

โลก ก่อสร้างด้วยระบบคอนกรีตบดอัด โดยใช้คอนกรีตผสมประมาณ  5 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ประกอบด้วยซีเมนต์ 90 กิโลกรัม และเถ้าลอย 100 กิโลกรัม/คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร (กรมควบคุม
มลพิษ, 2552) 

จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการน าเถ้าลอยมาใช้ประโยชน์ในงานคอนกรีต มีผลดีหลายด้าน
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างอีกด้วย โดยส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
คือเป็นการน าเถ้าลอยมาใช้ประโยชน์แทนการทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยให้
น้อยลงได้อีกทางหนึ่ง ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องน าไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบลดน้อยลงได้ด้วย 
ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยก าลังมีปัญหาเรื่องการหาพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการ
สร้างหลุมฝังกลบขยะที่ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละวัน นอกจากนี้การน า
เถ้าลอยมาใช้ประโยชน์ ยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในแหล่งน้ าและการฟุ้งกระจายอีก
ด้วย รวมทั้งมีประโยชน์ทางอ้อมคือหากน าเถ้าลอยมาใช้ประโยชน์มากขึ้นก็จะช่วยลดการระเบิดภูเขา
หินปูนลงด้วย เพราะมีการใช้ซีเมนต์น้อยลง นอกจากประเทศไทยแล้วยังมีประเทศอ่ืนๆ ที่น าเถ้าลอย
มาใช้ประโยชน์ เช่น ในประเทศจีนได้มีการน าเถ้าลอยมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย เนื่องจากจีนใช้
ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานหลักในอุตสาหกรรมจึงก่อให้เกิดเถ้าลอยเป็นจ านวนมาก เถ้าลอยบางส่วน
เกิดการแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมและถือเป็นขยะอุตสาหกรรมที่เป็นปัญหาอย่างมากในจีน พิษของ
เถ้าลอยเกิดการเจือปนทั้งในดิน อากาศ น้ า และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ รัฐบาลจีน
จึงได้ให้ความส าคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหามลพิษนี้ มีการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการน า
เถ้าลอยมาใช้ประโยชน์ โดยมีการลดภาษีให้กับโครงการที่น าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์ จึงส่งผลให้การใช้
ประโยชน์จากเถ้าลอยเพ่ิมสูงขึ้น ในปี 2010 มีการน าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์ในจีนมากกว่า 300 ล้าน
ตัน จีนน าเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์หลากหลาย ได้แก่ น าไปผลิตวัสดุก่อสร้าง ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ 
ท าอิฐเถ้าลอย เซรามิกเถ้าลอย น าไปเป็นส่วนผสมใช้ในงานคอนกรีตเพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง น าไปใช้ใน
การก่อสร้างถนน สร้างเขื่อน ใช้เป็นวัสดุส าหรับเทในพ้ืนที่ลุ่มหรือที่ราบต่ า ถมในบึง รวมทั้งมีการน า
เถ้าลอยไปประยุกต์ใช้ในการเกษตร เช่น ใช้ในการปรับปรุงดิน เป็นส่วนประกอบในการผลิตปุ๋ย ถม
พ้ืนที่ในการเกษตร เป็นต้น ถึงแม้จะมีการน าเถ้าลอยมาใช้ประโยชน์อย่างมากในจีนแต่เถ้าลอยก็ยังคง
มีปริมาณมากอยู่ เนื่องจากว่าประเทศจีนยังคงใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในอุตสาหกรรม และสิ่งที่
เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือปัญหาในเรื่องการเกิดฝุ่นขณะขนส่งเถ้าลอยไปใช้ประโยชน์ และเทคโนโลยี
ในการน าเถ้าลอยมาใช้ประโยชน์ในจีนยังคงอยู่ ในระดับที่ไม่สูงมากนัก (Yi, H., Qingming, L., & 

Hualong, H. 2012 : 690 -696) จึงท าให้ไม่สามารถน าเถ้าลอยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากอีกสิ่งหนึ่งในการน าเถ้าลอยมาใช้ประโยชน์ใน
จีนคือ อาจมีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบในเถ้าลอยจากบางแห่ง ในปริมาณที่สูง หากน ามาใช้
ประโยชน์ เช่น น ามาถมพ้ืนที่ในการเกษตรก็จะก่อให้เกิดมลพิษทางดินขึ้นได้  ดังนั้นจึงต้องมีการ
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วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในเถ้าลอยก่อนที่จะน ามาใช้ประโยชน์  โดยต้องไม่มีปริมาณที่สูงจน
ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามมา 

นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือและของเสียประเภทเส้นใยจากอุตสาหกรรม
การผลิตต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มจะเหลือเศษวัสดุต่างๆ ที่ทิ้งแล้ว ก็น ากลับมาใช้ประโยชน์
ได้อีก ได้แก่ ทะลายปาล์มเปล่า น ามาผลิตไม้อัด ไฟเบอร์บอร์ด พอลิเมอร์ ไบโอคอมโพสิท ไฮบริด  
ไบโอคอมโพสิท ไม้อัดพาร์ติเคิล พลังงานชีวมวล วัสดุเพาะเห็ด วัสดุคลุมดิน ปุ๋ยหมัก ใบและทางใบ
ของปาล์ม ใช้ท ากระดาษและเยื่อกระดาษ ไฟเบอร์บอร์ด ปุ๋ย แผ่นฟิล์มชีวภาพ แก๊สซิไฟเออร์แบบ
เปลวไฟไหล อาหารสัตว์ ใบปาล์มสดใช้สกัดสารยับยั้งอนุมูลอิสระและวิตามิน ส่วนล าต้นปาล์มใช้ผลิต
ลิกนิน และไม้อัด เฟอร์นิเจอร์ การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือประเภทเส้นใยจากอุตสาหกรรม
น้ ามันปาล์มเพ่ือประโยชน์ด้านพลังงานมีหลายอย่าง เช่น น าไปเผาให้พลังงานความร้อนโดยตรง 
น าไปท าเชื้อเพลิงอัดเม็ด หรือเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ ผลิตพลังงานชีวมวลจากทะลายปาล์มเปล่า และ
เส้นใยปาล์มน าไปผลิตแอลกอฮอล์ ผลิตน้ าตาลแอลกอฮอร์ชนิดไซลิทอลจากล าต้นปาล์ม (กนกพร 
สังขรักษ์, 2557 : 79 - 107)  

 การน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ และลดการเกิดก๊าซเรือน
กระจก จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน ทุกประเทศให้ความส าคัญในการลดการสร้างขยะ   
มูลฝอยและการน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมทั้งการน าพลังงานกลับมาใช้ (Energy recovery) จากการ
ก าจดัขยะมูลฝอย ประเทศท่ีก าลังพัฒนาหลายประเทศยังขาดการวางระบบในการจัดการขยะมูลฝอย
และการน าพลังงานกลับมาใช้จากขยะมูลฝอย จึงมีประเทศที่ก าลังพัฒนาหลายประเทศเห็น
ความส าคัญในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ และการน าพลังงานที่เกิดจากเทคโนโลยีต่างๆ 
จากการก าจัดขยะมูลฝอยมาใช้ อย่างเช่นในเมืองอูลานบาทาร์ (Ulaanbaatar) ประเทศมองโกเลีย ให้
ความส าคัญกับการน าพลังงานกลับมาใช้ ได้แก่ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกระบวนการเผาขยะใน
เตาเผาอุณหภูมิสูง ผลิตก๊าซมีเทนและน าไปผลิตพลังงานไฟฟ้าจากหลุมฝังกลบขยะ จากการศึกษา
พบว่าในเมืองนี้วิธีการที่เหมาะสมเบื้องต้นเพ่ือการน าพลังงานกลับมาใช้จากการก าจัดขยะมูลฝอยคือ
การเผาในเตาเผาอุณหภูมิสูง เพ่ือน าพลังงานไปผลิตไฟฟ้าต่อไป นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้น าแนวคิด 
3R ได้แก่ Reduce, Reuse และ Recycle มาใช้ควบคู่กันไปด้วย รวมทั้งมีการผลิตเชื้อเพลิงขยะจาก
กระดาษหรือพลาสติกอีกด้วย (Toshiki, K., Giang, P.M., Serrona, K.B., Sekikawa, T., Yu, J.,  

Choijil, B., & et al., 2015 : 178) 
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7.10 บทสรุป    

 ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีปริมาณมากตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น โดยมี
แหล่งก าเนิดทั้งจากชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สถานประกอบการณ์ต่างๆ ซึ่งขยะที่เกิดขึ้นจะมี
ขั้นตอนการจัดการโดยการคัดแยก เก็บรวมรวม ขนส่ง และน าไปก าจัดด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล ได้แก่ การฝังกลบ การเผาในเตาเผา การท าปุ๋ยหมัก แต่ในบางครั้งก็มีการก าจัด
ขยะที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการเททิ้งบนที่ดินว่างเปล่า การเผากลางแจ้ง การทิ้งลงแหล่งน้ า การ
กระท าเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดมลพิษด้านอ่ืนๆ ตามมา ทั้งมลพิษทางดิน มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางทัศนียภาพ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนนั้นๆ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอีก
ด้วยหากไม่มีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องเหมาะสม ปัจจุบันพบว่าขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมี
ปริมาณมาก ขยะบางประเภทสามารถน ามาใช้ใหม่ได้ แต่พบว่ายังมีการน าขยะที่สามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ในปริมาณน้อยถ้าเทียบกับปริมาณที่มีอยู่จริง จึงต้องถูกน าไปก าจัดทิ้งอย่างน่าเสียดาย จาก
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากขึ้น แต่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบกลับน้อยลงเรื่อยๆ การ
น าแนวคิดการลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจึงเป็นวิธีการที่น าใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยบางประเภทก็สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันออกไปทั้งน ากลับมาใช้ใหม่ 
น าไปใช้ผลิตพลังงาน น าไปท าปุ๋ยหมัก ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณขยะและใช้ประโยชน์จากขยะให้คุ้มค่า
มากที่สุด  
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ค าถามทบทวน 

 

1. หากจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอยตามลักษณะทางกายภาพของขยะมูลฝอย สามารถ
จ าแนกขยะได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 

2. ขยะอันตราย (Hazardous waste) คือขยะที่มีลักษณะอย่างไร จงยกตัวอย่าง 
3. ขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล (Infectious waste) คือขยะที่มีลักษณะอย่างไร จง

ยกตัวอย่าง 
4. แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยมาจากแหล่งใดบ้าง 
5. จงอธิบายลักษณะของขยะมูลฝอยทั้งด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ มาพอสังเขป 

6. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเกิดขยะมูลฝอย 

7. จงบอกผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อแหล่งน้ าและต่ออากาศ 

8. จงบอกผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อดินและแหล่งน้ าใต้ดิน 

9. การจัดการขยะมูลฝอยมีขั้นตอนอย่างไร จงอธิบาย 

10. แนวคิด 5R คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
11. ภาชนะรองรับขยะหรือถังขยะแบ่งออกเป็นก่ีสี และแต่ละสีของถังขยะใช้รองรับขยะประเภท

ใดบ้าง จงอธิบาย 

12. จงยกตัวอย่างวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลที่ใช้ในประเทศไทย 

13. การฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบ อะไรบ้าง 
14. การเผาขยะในเตาเผาเหมาะกับการก าจัดขยะประเภทใด 

15. ขยะประเภทใดท่ีน ามาใช้ในการหมักท าปุ๋ย  และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการหมักท าปุ๋ยมี
อะไรบ้าง 

16. จงอธิบายแนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

17. จงยกตัวอย่างขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
18. จงยกตัวอย่างวิธีการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยที่มีในปัจจุบัน 

19. ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพ่ือเปลี่ยนแปลงขยะเป็นพลังงานมีหลายเทคโนโลยี 
จงยกตัวอย่าง 

20. การท าปุ๋ยหมักแบบใช้อากาศและการท าปุ๋ยหมักแบบไม่ใช้อากาศ ให้ผลผลิตที่เหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร 
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  บทที่ 8 

มลพิษสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุดรธานี 
 

จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย เดิม
พ้ืนที่ตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้ง อุดรธานีได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี 
พ.ศ. 2436 โดยพลตรีพระเจ้าบวรวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของ      
หัวเมืองฝ่ายเหนือ คือเมืองกุมภวาปี เมืองหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้าน
เดื่อหมากแข้ง อุดรธานีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอีสานตอนบน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 1,557,298 คน (กรมการปกครอง, 
2555) และยังมีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศและของโลก มีสภาพภูมิประเทศที่อุดม
สมบูรณ์ ปัจจุบันอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
รวมทั้งมีศูนย์ประชุมและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย จากความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เกิด
มลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามมาทั้งมลพิษทางน้้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มลพิษทางขยะ   
มูลฝอย เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ดังนั้นเพ่ือให้เราอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ปราศจากมลพิษ จึงควรเรียนรู้ถึงสถานการณ์ของมลพิษด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานี เพ่ือ
ทราบปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ จะได้หาทางป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษที่จะเกิดข้ึนต่อไป 

 

8.1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุดรธานี 
8.1.1 ขนาดพื้นที่และที่ตั้ง (Area and location) 

         จังหวัดอุดรธานีมีพ้ืนที่ 11,730.30  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 7,331,438.75 ไร่ 
เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากเป็นอันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่เส้นรุ้งที่ 17 องศาเหนือ 

เส้นแวงที่ 103 องศาตะวันออก จังหวัดอุดรธานีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่าง
จากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ระยะทาง  564  กิโลเมตร 

8.1.2 อาณาเขตติดต่อ (Territory) 

         จังหวัดอุดรธานี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ 6 จังหวัด ดังภาพที่ 8.1  
         ทิศเหนือ         :  ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย 

         ทิศตะวันออก  :  ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร 

         ทิศใต้            :  ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
         ทิศตะวันตก      :  ติดต่อกับจังหวัดหนองบัวล้าภู และจังหวัดเลย 

  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://dict.longdo.com/search/territory
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ภาพที่ 8.1 แผนที่จังหวัดอุดรธานีและอาณาเขตติดต่อจังหวัดอ่ืนๆ 

ที่มา  : http://welcometoudonthani.files.wordpress.com/2011/09/udonmap11.gif, 2556 

 

8.1.3 สภาพภูมิประเทศ (Topography) 

           สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุดรธานี มีลักษณะคล้ายผีเสื้อตัวใหญ่กระพือปีกบิน 
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปประกอบไปด้วยภูเขา ที่สูง ที่ราบลุ่ม และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น แบ่งออกเป็น 

        1) บริเวณท่ีสูงทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
ภูเขา บางส่วนเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นหรือลอนลึก มีความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 200 เมตร 
สภาพภูมิประเทศลักษณะนี้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอ้าเภอน้้าโสม อ้าเภอหนองวัวซอ อ้าเภอโนนสะอาด 
อ้าเภอศรีธาตุ อ้าเภอวังสามหมอ และด้านตะวันตกของอ้าเภอกุดจับ และอ้าเภอบ้านผือ มีเทือกเขา
สูงสลับเนินเตี้ย บางส่วนเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นสลับพ้ืนที่นา มีที่ราบลุ่มอยู่บริเวณริมแม่น้้า เช่น   
ล้าน้้าโมง ล้าปาว เป็นต้น 

   2) บริเวณพ้ืนที่ลูกคลื่นทางตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก สภาพ        
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีที่ดอนสลับที่นา บางส่วนเป็นเนินเขาเตี้ยๆ มีความสูง
จากระดับน้้าทะเลปานกลางเฉลี่ยน้อยกว่า 200 เมตร สภาพภูมิประเทศนี้ครอบคลุมพ้ืนที่อ้าเภอ  
บ้านผือ อ้าเภอเมือง อ้าเภอกุมภวาปี อ้าเภอหนองแสง อ้าเภอไชยวาน อ้าเภอเพ็ญ อ้าเภอทุ่งฝน 
อ้าเภอสร้างคอม อ้าเภอบ้านดุง มีที่ราบลุ่มเป็นบริเวณใหญ่ในเขตอ้าเภอเมืองและอ้าเภอกุมภวาปี ซึ่ง
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เป็นต้นก้าเนิดล้าน้้าปาว พื้นที่ลูกคลื่นดังกล่าวจะมีพ้ืนที่สูง ซึ่งเป็นป่าสงวนเดิมทางทิศตะวันออกเฉียง 
เหนือทาง อ้าเภอบ้านดุง นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้้าต่างๆ เช่น ห้วยน้้าสวย ห้วยหลวง 
ล้าน้้าเพ็ญ ห้วยดาน ห้วยไพจานใหญ่ และแม่น้้าสงคราม (กระทรวงสาธารณสุข, 2556) 

  8.1.4 ประวัติทางธรณีของจังหวัดอุดรธานี (Geological history) 

 จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ 250 ล้านปีที่
ผ่านมาเคยเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลมาก่อน ต่อมาเกิดการชนกันของแผ่นอนุทวีปฉานไทยกับอินโดจีน ท้า
ให้ทะเลบรรพกาลค่อยๆ ถดถอยลงไปและยกตัวขึ้นเป็นแผ่นดิน เกิดภูเขาและภูเขาไฟพร้อมๆ กับการ
เกิดหินอัคนี ชั้นหินที่สะสมตัวก่อนหน้านี้จะคดโค้งโก่งงอตัวและบางแห่งก็เลื่อนขาดออกจากกัน 

เปลือกโลกในหลายบริเวณก็ปริแตกเกิดเป็นแอ่งสะสมตะกอนแบบทะเลสาบ กระจัดกระจายทั่วภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นบริเวณท้ังหมดก็ค่อยๆ ทรุดตัวลง กลายเป็นแอ่งสะสมตะกอนขนาด
มหึมา มีแม่น้้าหลายร้อยสายไหลมาจากแผ่นดินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก และใต้ เข้า
มาสู่ใจกลางของแอ่งแล้วไหลไปสู่ทะเลทางทิศตะวันตก ภายใต้สภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อนและ
แห้งแล้ง ตะกอนที่สะสมตัวโดยแม่น้้าและที่ราบลุ่มดังกล่าวจึงมีลักษณะสีแดง  ซึ่งต่อมาแข็งตัว
กลายเป็นหินที่เรียกว่ากลุ่มหินโคราช จนเมื่อประมาณ 110 ล้านปีที่ผ่านมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
การปรับเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศกลายเป็นแอ่งปิดมีทะเลสาบขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่ามีน้้าทะเลไหลท่วม
เข้ามาพร้อมๆ กับการระเหยแห้งจนท้าให้เกิดแอ่งสะสมเกลือหินและแร่โพแทส หลังจากนั้นก็แห้งแล้ง
จนอาจกลายเป็นทะเลทราย ในเวลาต่อมาปลายยุคครีเทเชียสเมื่อ 66.4 ล้านปี แผ่นเปลือกโลกอินเดีย
ชนกับยูเรเชียท้าให้ภูเขาหิมาลัยยกตัวขึ้น และแผ่นดินอีสานทั้งหมดถูกยกตัวขึ้นเช่นกัน พร้อมๆ กับ
การยกตัวของเทือกภูพานและเทือกเขาที่ประกอบตัวกันเป็นขอบที่ราบสูงโคราช เกลือหินที่มีอายุเมื่อ 

93 ล้านปีเกิดการปูดขึ้นเป็นโดมเกลือในหลายบริเวณ จากการยกตัวของเทือกเขาภูพานนี้เองท้าให้
ภาคอีสานได้ถูกแบ่งเป็นแอ่ง 2 แอ่งคือ แอ่งโคราชกับแอ่งสกลนคร หลังจากถูกแบ่งแล้วจังหวัด
อุดรธานีเป็นส่วนหนึ่งของแอ่งสกลนคร จากนั้นกระบวนการกัดเซาะและขบวนการผุพังท้าลายจาก
แม่น้้าโบราณที่ยาวนานต่อเนื่องมาจนปัจจุบันยาวนานกว่า 1 ล้านปี ท้าให้ภูมิประเทศของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดอุดรธานีเองได้เปลี่ยนแปลงเป็นดังเช่นที่เห็นในปัจจุบัน (นุชิต         
ศิริทองค้า, 2555 : 9)  
 8.1.5 ลักษณะภูมิอากาศ (Climate) 

            1) ฤดูกาล (Season) 

                สภาพอากาศของจังหวัดอุดรธานี แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน 

และฤดูหนาว 

        1.1) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงปลายตุลาคม ระยะนี้จะได้รับ
อิทธิพลลมตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศสูงอยู่ที่มหาสมุทรอินเดีย ลมนี้จะพัดความชุ่มชื้น
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จากมหาสมุทรอินเดียมาปกคลุมประเทศไทยร่องความกดอากาศต่้า จะเคลื่อนที่จากภาคใต้พาดผ่าน
มายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งจังหวัดอุดรธานี ท้าให้มีฝนตกชุก เดือนที่มีปริมาณน้้าฝนมาก
ที่สุดคือเดือนสิงหาคม 

      1.2) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้
ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หย่อมความกดอากาศสูงอยู่ที่ประเทศรัสเซีย จีน และ
ได้พัดเอาอากาศหนาวเย็นมาปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะ
ได้รับอิทธิพลจากลมชนิดนี้มาก ท้าให้อากาศหนาวเย็นทั่วไปทั้งจังหวัดอุดรธานี เดือนที่มีอากาศหนาว
มาก ได้แก่ เดือนมกราคม 

  1.3) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนพฤษภาคม อากาศ
จะร้อนอบอ้าวทั่วทุกเขตพ้ืนที่ของจังหวัด เพราะระยะนี้เป็นช่วงปลอดลมมรสุม เดือนที่มีอากาศร้อน
ที่สุดคือเดือนเมษายน 

        อุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดอุดรธานีคือ 26.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดคือ 

43.9 องศาเซลเซียส และปริมาณน้้าฝนทั้งปีคือ 888.5 มิลลิเมตร (ข้อมูลปี พ.ศ. 2555) (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2555) 

8.1.6 การปกครอง (Government) 

             จังหวัดอุดรธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อ้าเภอ 156 ต้าบล 1,879 

หมู่บ้าน 404,064 หลังคาเรือน 403 ชุมชน แยกเป็นเทศบาลนครอุดรธานี 1 แห่ง มี 100 ชุมชน       
เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต้าบล 27 แห่ง มี 303 ชุมชน และองค์การบริหารส่วนต้าบล 150 แห่ง 
(กรมการปกครอง, 2555) 

   8.1.7 เชื้อชาติ (Race) 

            ประชากรจังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 เป็นคนไทย มีเพียงส่วนน้อย
ที่เป็นชาวต่างชาติที่ส้าคัญ ได้แก่ คนจีน คนญวน จังหวัดอุดรธานีได้จัดตั้งครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2436 

ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากถิ่นอ่ืนและมาตั้งหลักแหล่ง ประชาชนที่เป็นชาวพ้ืนเมืองจึงแทบไม่มี 
มีแต่พวกชาวไทยย้อที่ตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ที่อ้าเภอวังสามหมอ และอ้าเภอศรีธาตุ ซึ่งมีจ้านวนไม่
มาก (กระทรวงสาธารณสุข,  2556) จ้านวนประชากรของจังหวัดอุดรธานีคือ 1,557,298 คน จ้านวน
หลังคาเรือน 453,060 หลังคา ความหนาแน่นของประชากร 132.76 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555) (กรมการปกครอง, 2555) 

   8.1.8 ด้านเศรษฐกิจ (Economy) 

                           ในเขตตัวเมืองเป็นชุมชนที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุน โดยเป็นศูนย์
รวมทางด้านพาณิชยกรรมและธุรกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักในเขตเทศบาลจึงเป็นการค้าส่ง ค้า
ปลีก ธุรกิจการเงินและการลงทุน ตามด้วยการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น 

https://dict.longdo.com/search/Government
https://dict.longdo.com/search/Race


387 

 

โรงสี โรงกลึง โรงซ่อมรถยนต์ เป็นต้น ส่วนในพ้ืนที่รอบนอกจะมีการท้าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ มี
การท้าปศุสัตว์ที่ส้าคัญ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่ เป็ด และการเลี้ยงสัตว์น้้า  เช่น 
ปลา เป็นต้น มีการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญได้แก่ ข้าวนาปี มันส้าปะหลัง 
ข้าวโพด อ้อยและยางพารา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
                      1) ข้าว นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจส้าคัญของจังหวัด มีการเพาะปลูกข้าวทุกอ้าเภอ 
การเพาะปลูกข้าวส่วนใหญ่อาศัยน้้าฝนเป็นหลัก และพ้ืนที่ส่วนใหญ่สามารถท้าการเพาะปลูกข้าวได้
เพียงครั้งเดียว พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ส้าคัญ ได้แก่ อ้าเภอบ้านดุง อ้าเภอบ้านผือ อ้าเภอเมือง เป็นต้น 

                     2) อ้อย เป็นพืชที่มีการเพาะปลูกกันมาก เนื่องจากมีโรงงานน้้าตาล 3 แห่งที่รองรับ
ผลผลิตอ้อยทั้งหมดภายในจังหวัดอุดรธานีและบางส่วนจากจังหวัดใกล้เคียง แหล่งเพาะปลูกที่ส้าคัญ 
ได้แก่ อ้าเภอกุมภวาปี อ้าเภอวังสามหมอ อ้าเภอโนนสะอาด อ้าเภอแหนองแสง อ้าเภอศรีธาตุ 
                 3) มันส้าปะหลัง มีการเพาะปลูกมาก เนื่องจากเป็นพืชที่เพาะปลูกง่าย ทนความ
แห้งแล้งได้ดี มีปัญหาในการดูแลรักษาน้อย บริเวณที่มีการเพาะปลูกมันส้าปะหลังส่วนใหญ่ ได้แก่ 
อ้าเภอน้้าโสม อ้าเภอวังสามหมอ อ้าเภอกุมภวาปี และอ้าเภอหนองวัวซอ 

                 4) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นการผลิต
เพ่ือการค้า บริเวณที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จ้านวนมาก ได้แก่ อ้าเภอนายูง และอ้าเภอ   
น้้าโสม 

                 5) ถั่วเขียวผิวมัน เป็นพืชที่ส่งเสริมให้ปลูกเพ่ือเพ่ิมรายได้ เป็นพืชทดแทนการปลูก
มันส้าปะหลัง บริเวณท่ีมีการเพาะปลูกถ่ัวเขียวกันมาก ได้แก่ อ้าเภอน้้าโสม อ้าเภอนายูง 
                   6) ยางพารา ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้ปลูกแม้จะใช้เวลานานกว่าจะได้เก็บ
เกี่ยวผลผลิต แต่เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีจัดเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกยางพารา บริเวณที่มีการ
ปลูกมาก ได้แก่ อ้าเภอหนองแสง ซึ่งเป็นอ้าเภอน้าร่องในการปลูกยางพาราของจังหวัดอุดรธานี 
   8.1.9 การคมนาคม (Transportation) 

                      เทศบาลมีระบบคมนาคมขนส่งที่เอ้ืออ้านวยและเชื่อมโยงกับจังหวัดและอ้าเภอ
ใกล้เคียง มีเส้นทางคมนาคมหลัก คือรถยนต์ โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่าน
ใจกลางเมืองตามแนวเหนือ – ใต้ และทางหลวงเชื่อมระหว่างอ้าเภอและจังหวัดใกล้เคียง มีบริการรถ
โดยสารระหว่างประเทศ อุดรธานี – เวียงจันทน์ นอกจากนี้ยังมีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
และเส้นทางคมนาคมทางอากาศ โดยมีสนามบินนานาชาติ เป็นสนามบินพาณิชย์สากลที่อยู่ในเขต
เทศบาล 

             8.1.10 การศึกษา (Education) 

                      เทศบาลนครอุดรธานี ด้าเนินการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการ
จัดการศึกษาในระบบ เทศบาลได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
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รวม 9 แห่ง นอกจากนี้ยังวิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สายสามัญ และสายอาชีพ ทั้งของ
รัฐและเอกชนมากมาย และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงจัดได้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความก้าวหน้า
ทางการศึกษาสูงมาก 

     8.1.11 การบรรเทาสาธารณภัย (Disaster relief) 
             จากการที่เทศบาลนครอุดรธานีประสบกับปัญหาน้้าท่วม ได้มีการเตรียมความ

พร้อมและแผนการช่วยเหลือ โดยการจัดเตรียมสถานที่เพ่ือใช้เป็นศูนย์ช่วยเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย 4 แห่ง ในกรณีที่เกิดเหตุ คอยให้ความช่วยเหลือโดยการอพยพ แจกจ่ายอาหารและน้้าดื่ม 
และรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นไปยังศูนย์ฯ ใหญ่ และในส่วนของปัญหาภัยแล้งนั้น เทศบาลได้
จัดตั้งกองอ้านวยการช่วยแหลือประชาชนขาดแคลนน้้าที่ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเทศบาล และจัดเตรียมรถบรรทุกน้้าเพ่ือขนส่งไปยังประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับความ
เดือดร้อน (โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 2555)  

  8.1.12 สวนสาธารณะและอุทยานในจังหวัดอุดรธานี (Park and national park) 

             1) สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม (ดังภาพที่ 8.2) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
นคร เป็นหนองน้้าขนาดใหญ ่มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า “หนองนาเกลือ” ตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันตกของตัวเมือง เพ่ือเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์     
ศิลปาคม เทศบาลเมืองอุดรธานีได้ท้าการปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพ่ือถวายเป็นราชสักการะ
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยบริเวณ
ตัวเกาะกลางน้้าได้จัดท้าสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดสวยงามมาก ท้าสะพานเชื่อม
ระหว่างเกาะ มีน้้าพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนไปพักผ่อนและออกก้าลัง
กายเป็นจ้านวนมาก ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะมีพระต้าหนักหนองประจักษ์ซึ่งเคยเป็นที่
ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.2 สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม 
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2) สวนสาธารณะหนองสิม เป็นสวนสาธารณะในย่านชุมชนที่จะให้บริการแก่
ประชาชนส้าหรับเป็นสถานที่ใช้ในการออกก้าลังกาย พักผ่อน ซึ่งภายในได้มีการจัดพ้ืนที่ส้าหรับท้า
กิจกรรมต่างๆ  

   3) สวนสาธารณะหนองบัว (ดังภาพที่ 8.3) เป็นสวนสาธารณะส้าหรับใช้ออก
ก้าลังกายจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนสาธารณะหนอง
บัวตั้งอยู่ภายในเขตอ้าเภอเมืองอุดรธานี ภายในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกต้นไม้ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม 

อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้้าพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนสาธารณะหนองบัวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจ้าจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วยคือศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 8.3 สวนสาธารณะหนองบัวและศาลเจ้าปู่ย่า 

 

   4) อุทยาน ในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ อุทยานแห่งชาตินายูง - น้้าโสม อุทยาน
แห่งชาติภูผาเหล็ก อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อุทยานธารงาม - ภูฝอยลม  (ดังภาพที่ 8.4) 
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ภาพที่ 8.4 อุทยานธารงาม – ภูฝอยลม 

ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/401695, 2556 

 

8.2 ทรัพยากรดินและน้้าในจังหวัดอุดรธานี 
           8.2.1 ทรัพยากรดิน (Soil resources) 

            พ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีมีดินทั้งหมด 26 กลุ่มชุดดิน มีเนื้อที่ประมาณ 12,005,260 ไร่
หรือร้อยละ 95.530 ของเนื้อที่ทั้งหมด โดยแยกเป็นประเภทของกลุ่มชุดดินเดี่ยว 72 หน่วย มีเนื้อที่
ประมาณ 11,981,119 ไร่ หรือร้อยละ 95.338 ของเนื้อที่ทั้งหมด หน่วยดินปะปนกัน 4 หน่วย มีเนื้อ
ที่ประมาณ 24,141 ไร่ หรือร้อยละ 0.023 ของเนื้อที่ทั้งหมด และเป็นพื้นที่เบ็ดเตล็ด 6 หน่วย มีเนื้อที่
ประมาณ 561,651 ไร่หรือ 4.470 ของเนื้อที่ทั้งหมด รวมเนื้อที่ทั้งจังหวัดประมาณ 12,566,911 ไร่  

 กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีที่มีมากที่สุด มีศักยภาพในการปลูกพืชไร่  
ไม้ผล และไม้ยืนต้น ตลอดทั้งพัฒนาเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์มากกว่าที่จะน้ามาใช้ท้านา หรือปลูกข้าวที่
ต้องการน้้าขัง เนื่องจากเป็นที่ดอนสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันเป็นส่วนใหญ่ 
ลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย การระบายน้้าดี เนื้อดินมีความพรุน
มาก เก็บกักน้้าไม่ค่อยอยู่ กลุ่มชุดดินที่พบรองลงมามีลักษณะเป็นที่ราบต่้า สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึง
เกือบราบเรียบ ดินมีการระบายน้้าค่อนข้างเลวถึงเลว ในช่วงฤดูฝนมีน้้าขังนานระหว่าง 3 - 4 เดือน 
จึงมีศักยภาพเหมาะสมในการท้านามากกว่าการปลูกพืชไร่ พืชผักและไม้ผล ยกเว้นถ้าได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้้าขังและการระบายน้้าของดิน อย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบันสามารถปลูกพืชไร่
และพืชผักอายุสั้นได้ ในช่วงฤดูแล้ง ถ้ามีน้้าชลประทานและแหล่งน้้าธรรมชาติเสริม  (กรมทรัพยากร
ธรณี, 2555) 

ส่วนการใช้ที่ดินของเทศบาลนครอุดรธานีนั้น เมืองอุดรธานีมีลักษณะการใช้ที่ดิน
แบบผสม มีการตั้งถิ่นฐานเป็นแบบมีศูนย์กลางเดียว ย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยส่วนใหญ่จะกระจาย

 

https://www.gotoknow.org/posts/401695
http://udn.brrd.in.th/km/document/udon%20soil.doc
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อยู่รอบนอกศูนย์กลางเมือง ที่ตั้งหน่วยราชการส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่รอบทุ่งศรีเมือง และหนอง
ประจักษ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่โล่งสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมือง มีย่านที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรม
กระจายรอบๆ  ซึ่งเป็นย่านที่ค่อนข้างหนาแน่น ลักษณะอาคารเป็นอาคารพาณิชย์และตึกแถว การ
กระจุกตัวของการค้าและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากยังคงอยู่ใจกลางเมือง ด้านทิศตะวันตกส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่การเกษตร เขตทหาร แบะย่านที่อยู่อาศัย มีสถาบันการศึกษากระจายอยู่ทั่วไป ส่วนทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือมีโอกาสขยายตัวค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็นเขตทหาร และ
สนามบินพาณิชย์ การขยายตัวของเมืองจะขยายไปตามแนวถนนสายหลักที่มุ่งเข้าสู่ตัวเมือง        
(อุดร - สกลนคร) (โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 

2555) 

8.2.2 ทรัพยากรน้้า (Water resources)    

        1) สภาพแหล่งน้้าโดยท่ัวไป 

     จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ไม่มีแหล่งน้้าธรรมชาติขนาดใหญ่ แหล่งน้้า
ธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้้าขนาดเล็ก เป็นล้าห้วยสายสั้นๆ หนองบึงธรรมชาติ จ้านวนประมาณ 
400 แห่ง ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้ แต่เป็นประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม และอุปโภค
บริโภค แม่น้้าที่ส้าคัญของจังหวัด ได้แก่ แม่น้้าสงคราม ต้นน้้าเกิดจากล้าห้วยเล็กๆ บริเวณภูผาเหล็ก
และภูผาหัก เขตติดต่อระหว่างอ้าเภอสว่างแดนดิน อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร กับ อ้าเภอ   
หนองหาน อ้าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี มีความยาวประมาณ 420 กิโลเมตร ไหลผ่านจังหวัด
สกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และไหลลงแม่น้้าโขงที่จังหวัดนครพนม เป็นเส้นกั้นเขต
แดนจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดสกลนคร นอกจากนั้นยังมีล้าห้วยสั้นๆ ได้แก่ ล้าน้้าปาว ล้าพะ เนียง 
ห้วยหลวง ห้วยโมง และล้าน้้าเพ็ญ ซึ่งมีความส้าคัญทางด้านเกษตรกรรม  (ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี, 
2555) 

 ส่วนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้้าธรรมชาติส้าคัญ 2 ประเภท คือ ล้าห้วย มี 2 

แหล่ง คือ ห้วยหมากแข้ง (ดังภาพที่ 8.5) และห้วยมั่ง ซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้้าธรรมชาติออกจากตัว
เมือง หนองน้้าซึ่งเป็นแหล่งน้้าส้าหรับใช้ในการผลิตน้้าประปาและเป็นแหล่งส้ารองน้้าใช้  ในเขต
เทศบาลมีหนองน้้าที่ส้าคัญ คือ หนองประจักษ์ศิลปาคม เป็นหนองน้้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขต
เทศบาลประมาณ 328 ไร่นอกจากนี้ ยังมีหนองน้้าอ่ืนๆ อีก คือ หนองสิม หนองบัว หนองเตาเหล็ก 
หนองใหญ่ และหนองขอนกว้าง (โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ, 2555) 
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ภาพที่ 8.5 ห้วยหมากแข้ง 
 

                   2) ระบบชลประทานและพื้นที่รับน้้าชลประทาน 

                       เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีไม่มีแหล่งน้้าธรรมชาติขนาดใหญ่ จึงต้องมีระบบ
ชลประทาน โดยมีโครงการชลประทานขนาดใหญจ้านวน 1 โครงการคือ เขื่อนห้วยหลวง (ดังภาพที่ 
8.6) ตั้งอยู่ทีต่้าบลนิคมสงเคราะห์ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นเขื่อนดิน สูง 12 เมตร ยาว 4,900 
เมตร มีความจุน้้าประมาณ 118,326,000 ลบ.ม. พ้ืนที่รับน้้าชลประทาน 92,558 ไร นอกจากนี้ยังมี
โครงการชลประทานขนาดกลางจ้านวน 14 โครงการ และขนาดเล็กจ้านวน 20 โครงการ เพ่ือให้มีน้้า
เพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที ่(กรมชลประทาน, 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

ก. เขื่อน      ข. คลองชลประทานจากเขื่อน 

 

ภาพที่ 8.6 เขื่อนห้วยหลวง 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดอุดรธานี, 2552 
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8.3 สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุดรธานี 
จากการที่จังหวัดอุดรธานีมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ประกอบกับจ้านวน

ประชากรของจังหวัดมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวจากฝั่งประเทศเพ่ือนบ้าน เช่นพ่ีน้องชาวลาว
เข้ามาในจังหวัดอุดรเป็นจ้านวนมาก ก่อให้เกิดกิจกรรมหลายอย่างที่ส่งผลท้าให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม
ตามมา โดยเฉพาะเรื่องปัญหาขยะมูลฝอย มลพิษทางน้้า มลพิษทางอากาศ รวมทั้งจังหวัดอุดรธานียัง
มีการท้าเกษตรกรรมในหลายพื้นท่ีของจังหวัด มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดโดยเฉพาะอ้อย 
ข้าว ย่อมก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่ งแวดล้อมจากการเกษตรกรรมได้อีกด้วย ในที่นี้จะน้าเสนอ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุดรธานีที่ส้าคัญและเกิดขึ้นในจังหวัดคือ สถานการณ์มลพิษทางขยะ
มูลฝอย สถานการณ์มลพิษทางน้้า สถานการณ์มลพิษทางอากาศ และสถานการณ์มลพิษทางดิน ดังนี้ 

8.3.1 สถานการณ์มลพิษทางขยะมูลฝอย  

        ในจังหวัดอุดรธานีมีขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากภาคชุมชน เกษตรกรรม รวมทั้ง
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นปริมาณมาก ทั้งขยะมูลฝอยทั่วไปจากชุมชน และขยะอันตราย 
รวมถึงขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลเกิดข้ึน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal solid waste) 

                 ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดอุดรธานีมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากการผลิต
ขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ีมีมากขึ้น จากการขยายตัวของชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของชุมชน มีการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย ท้าให้มีการผลิตขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นจ้านวนมาก การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุดรธานีไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมทั้งไม่ทันต่อสถานการณ์ปัญหา
ขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 

1.1)  ปริมาณและอัตราการเกิดขยะมูลฝอย (Solid waste generation 

and solid waste generation rate) 

                     จากข้อมูลปริมาณและอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในจังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 
2554 - 2555 ของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 พบว่า จังหวัดอุดรธานีมีปริมาณขยะมูลฝอยมากคือ 
829.79 ตันต่อวัน และจากการสรุปสถานการณ์ของขยะมูลฝอยของจังหวัดอุดรธานีปี พ.ศ. 2556 

พบว่า จังหวัดอุดรธานีซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 180 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นเฉลี่ย 1,624.01 ตันต่อวัน (592,762 ตันต่อปี) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มของการผลิตขยะ    
มูลฝอยมากขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยมีจ้านวน 113 

แห่ง มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 437,403 ตันต่อปี (เฉลี่ย 1,198.36 ตันต่อวัน) น้ากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ 188,129 ตันต่อปี (เฉลี่ย 515.43 ตันต่อวัน) เก็บขนไปก้าจัด 260,225 ตันต่อปี (เฉลี่ย 712.95 

ตันต่อวัน) ก้าจัดถูกต้อง 121,708 ตันต่อปี (คิดเป็นร้อยละ 20.53 ของปริมาณขยะทั้งหมด) ก้าจัดไม่
ถูกต้อง 138,571 ตันต่อปี และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการเก็บรวบรวม ขนส่ง

https://dict.longdo.com/search/Municipal%20solid%20waste
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ขยะมูลฝอยจ้านวน 67 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 155,358 ตันต่อวัน (เฉลี่ย 425.64 ตันต่อ
วัน) ยังไม่มีข้อมูลการน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนการก้าจัดขยะยังไม่ถูกต้องทั้งหมด (ส้านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, 2556 : 13) 

      หากพิจารณาประเภทของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตามแหล่งก้าเนิดของขยะ 
มูลฝอยชุมชนในเขตเมืองอุดรธานี แบ่งแหล่งก้าเนิดขยะมูลฝอยแยกตามประเภทการใช้อาคารเป็น 6 

กลุ่ม คือ กลุ่มอาคารที่พักอาศัย กลุ่มอาคารพาณิชยกรรม กลุ่มอาคารอุตสาหกรรม กลุ่มอาคาร
สถาบันราชการ กลุ่มอาคารสถาบันศาสนา และกลุ่มอาคารสถานศึกษา สามารถสรุปประเภทของขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ ดังนี้ (1) กลุ่มอาคารประเภทพักอาศัย ขยะประเภทรีไซเคิลจะมีสัดส่วนที่มากที่สุด 
รองลงมาคือขยะที่ย่อยสลายได้ ซ่ึงมีปริมาณขยะประเภทเศษอาหารมากท่ีสุด รองลงมาคือเศษผักและ
ผลไม ้(2) กลุ่มอาคารพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ขยะที่ย่อยสลายได้จะมีสัดส่วนที่มาก
ที่สุด รองลงมาคือขยะประเภทรีไซเคิล  (3) กลุ่มอาคารประเภทอุตสาหกรรม ขยะที่ย่อยสลายได้จะมี
สัดส่วนที่มากที่สุด รองลงมาคือขยะประเภทรีไซเคิล (4) กลุ่มอาคารประเภทสถาบันราชการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ขยะรีไซเคิลจะมีสัดส่วนที่มากที่สุด รองลงมาคือขยะที่ย่อยสลายได้ 
ส่วนขยะอันตรายและขยะอ่ืนๆ ยังมีในสัดส่วนที่ไม่มากนัก ยกเว้นในกลุ่มโรงพยาบาลที่มีขยะอันตราย
ในปริมาณท่ีสูงมาก (5) กลุ่มอาคารประเภทสถาบันศาสนา ขยะที่ย่อยสลายได้จะมีสัดส่วนที่มากที่สุด 

รองลงมาคือขยะประเภทรีไซเคิล (6) กลุ่มอาคารประเภทสถาบันการศึกษา ขยะรีไซเคิลจะมีสัดส่วนที่
มากที่สุด รองลงมาคือขยะที่ย่อยสลายได้ เมื่อพิจารณาจากประเภทของขยะทั้งหมดพบว่า ขยะ
ประเภทรีไซเคิลจะมีสัดส่วนที่มากที่สุดคือร้อยละ 46.22 หรือคิดเป็น 73.03 ตัน/วัน ในขณะที่ขยะ
ประเภทย่อยสลายได้จะมีสัดส่วนที่เกือบเท่ากันคือร้อยละ 46.18 หรือคิดเป็น 72.96 ตัน/วัน ส่วน
ขยะประเภทขยะอันตรายจะมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสองประเภทแรกคือร้อยละ  6.17 

หรือคิดเป็น 9.75 ตัน/วัน ในขณะที่ขยะประเภทพิเศษและวัสดุอ่ืนๆ จะมีสัดส่วนที่น้อยที่สุดคือร้อยละ 

1.43 หรือคิดเป็น 2.26 ตัน/วัน ซึ่งแสดงดังภาพที่ 8.7 ส่วนอัตราการเกิดขยะ ณ แหล่งเกิดในเขตเมือง 
พบว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมีประมาณ 158 ตัน/วัน ซึ่งเมื่อคิดอัตราการเกิดขยะแล้ว พบว่าอัตราการ
เกิดขยะเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.67 กก./คน/วัน โรงพยาบาลมีอัตราการเกิดขยะสูงสุดคือ 1.87 กก./เตียง/
วัน รองลงมาคืออาคารอยู่อาศัยรวม มีค่า 1.62 กก./ห้อง/วัน ส่วนอาคารห้างสรรพสินค้าจะมีค่าอัตรา
การเกิดขยะต้่าสุด คือ 0.03 กก./ตร.ม./วัน (ประภัทรพงษ์ อดทน, และรวี หาญเผชิญ, 2555 : 105 - 

106) 
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ภาพที่ 8.7 แสดงองค์ประกอบของขยะในเขตเมืองอุดรธานี 
 

 1.2) ระบบก้าจัดมูลฝอยชุมชน (Solid waste disposal system) 

           การก้าจัดขยะมีหลายวิธีมีทั้งก้าจัดโดยการฝังกลบด้วยรูปแบบต่างๆ  ได้แก่ 
การฝังกลบที่มีการควบคุม (Control dump) การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineering landfill) การ
ฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) การเผาในเตาเผาขยะ และการท้าปุ๋ยหมัก แต่พบว่าใน
จังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่มีการก้าจัดขยะโดยใช้วิธีการเทกองบนพ้ืนแล้วเผามากที่สุด (ส้านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, 2555 : 7) ซึ่งถือเป็นการก้าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยจาก
ข้อมูลพบว่าในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดอุดรธานีมีปริมาณขยะที่ผลิตขึ้นทั้งหมดทั้งในเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) รวมทั้งสิ้น 829.79 ตันต่อวัน มีปริมาณขยะที่มีการจัดการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการจ้านวน 230 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 27.7 (ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9,     

2555 : 8) และได้เปรียบเทียบการก้าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการไว้ ดังภาพที่ 8.8 

     นอกจากนี้จังหวัดอุดรธานียังมีวิธีการก้าจัดขยะแบบศูนย์รวม (Clustering) 

ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่จะให้มีการบริหารจัดการขยะ      
มูลฝอยแบบครบวงจร โดยเฉพาะการจัดให้มีศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชนกลางในทุกจังหวัด ที่ใช้
เทคโนโลยีผสมผสานหลายวิธี ตั้งแต่การควบคุมอัตราการเกิดขยะมูลฝอยให้ลดน้อยลง การส่งเสริมให้
มีการน้าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีบทบาท
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และส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาจากขยะมูลฝอยให้มากขึ้น ที่ศูนย์จัดการขยะ
มูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี และเพ่ิมอีกแห่งที่เทศบาลเมืองบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 8.8 เปรียบเทียบการก้าจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดอุดรธานี 
  

    การจัดการขยะมูลฝอยที่ดีคือจัดการตั้งแต่แหล่งก้าเนิดก่อนจะสู่กระบวนการน้าไป
ก้าจัดในขั้นตอนสุดท้าย มีตัวอย่างโครงการจัดการขยะ ณ แหล่งเกิดส้าหรับแหล่งก้าเนิดชุมชนที ่
ชุมชนบ้านเหล่า ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งเป็นชุมชนพักอาศัยขนาดไม่ใหญ่มาก มีสถานศึกษา 

สถานที่ราชการ และสถาบันศาสนาในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง มีสวนสาธารณะหนองสิมและพ้ืนที่
สาธารณะเหลือมากพอที่จะใช้เป็นสถานที่พักขยะของชุมชนได้  รวมทั้งมีโครงข่ายระบบการจราจร
ภายในชุมชนค่อนข้างดี แต่ในปัจจุบันสภาพชุมชนเริ่มเปลี่ยนเป็นชุมชนเมืองมากขึ้นความสัมพันธ์
ภายในชุมชนเริ่มลดน้อยลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม นอกจากนี้การมี
สาธารณูปโภคต่างๆ รองรับ เช่น ถนนขนาดใหญ่ตัดผ่านชุมชน ท้าให้ชุมชนเดิมถูกแยกออกจากกัน 

อีกท้ังภายในชุมชนยังมีซอยเล็กๆ จ้านวนมาก รถขนขยะไม่สามารถเข้าถึงโดยสะดวกได้ ชุมชนนี้มีการ
ด้าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแผนงานดังนี้ (1) ตั้งกลุ่ม ECO TEAM ใช้รถเข็นหรือ
ซาเล้งรับซื้อและเก็บขยะรีไซเคิล จากบ้านพักอาศัยขนส่งสู่ศูนย์รวบรวมขยะชุมชน ซึ่ง ECO TEAM 

จัดตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มของผู้เก็บขยะรายย่อย อาจเป็นความร่วมมือของคนในชุมชนหรือนอกชุมชน
ก็ได้ มีหน้าที่ในการด้าเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากชุมชน โดยขยะที่ได้จะขายให้กับศูนย์รวบรวม
ขยะชุมชน ซึ่งในอนาคตอาจมีกลุ่มย่อยหลายๆ กลุ่มเพ่ือจัดการขยะให้กับชุมชนอ่ืน โดยกระจายไป
ตามชุมชน และขายให้กับศูนย์รวบรวมขยะชุมชนนั้น (2) ขยะย่อยสลายได้ และขยะประเภทอ่ืน
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ทั้งหมดจากบ้านพักอาศัย เก็บขนโดยเทศบาลสู่ศูนย์รวบรวมขยะชุมชน (3) สถานที่รวบรวมและพัก
ขยะใช้พื้นที่รอบหนองสิมเป็นศูนย์รวบรวมขยะชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่ม ECO TEAM ท้า
หน้าที่เก็บและขนขยะรีไซเคิลจากครัวเรือนสู่ศูนย์รวบรวมขยะชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อมาคือ
เทศบาล ท้าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและอ้านวยความสะดวกให้กับชุมชนในการบริหารจัดการขยะ 
เช่น จัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะ และรับซื้อขยะจาก ECO TEAM รวมทั้งควบคุมราคาและประกันราคารับ
ซื้อขยะจาก ECO TEAM โดยไม่ต่้ากว่าราคาซื้อขายในท้องตลาด ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประชาสัมพันธ์บทบาทของ ECO TEAM ให้คนทั่วไปได้รับรู้ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะในชุมชนได้ และผู้เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งคือผู้รับซื้อขยะ ท้า
หน้าที่รับซื้อขยะจากศูนย์รวบรวมขยะชุมชน แล้วน้าสู่โรงงานรับซื้อต่อไป (ประภัทรพงษ์ อดทน, และ
รวี หาญเผชิญ, 2555 : 108) เป็นโครงการแม่แบบที่สามารถน้าไปปรับใช้กับแต่ละชุมชนได้ แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นต้องมีการศึกษาบริบทของแต่ละชุมชนประกอบด้วย 

2) มูลฝอยติดเชื้อ (Infectious waste)  

    จังหวัดอุดรธานีมีแหล่งก้าเนิดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลต่างๆ ทั้ ง
สถานพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลของเอกชนกว่า 500 แห่ง ส่งผลให้มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
ปริมาณมาก ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่าในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดอุดรธานีมีมูลฝอยติดเชื้อ
ปริมาณ 676.26 ตันต่อปี (ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, 2555 : 13) ในการจัดการขยะมูลฝอยติด
เชื้อมีวิธีการข้ันตอนดังนี้ 

2.1) การคัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล 

                   จากข้อมูลของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 พบว่า โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีทุกแห่งมีการแยกมูลฝอยติดเชื้อจากมูลฝอยทั่วไป ณ 
แหล่งก้าเนิด และมีภาชนะในการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อแยกโดยเฉพาะแบ่งเป็นประเภทมีคม  

และไม่มีคม 

 2.2) การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ  

                  การรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่
จังหวัดอุดรธานีพบว่า ในการรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม มีการใช้ภาชนะที่ท้าด้วยวัสดุที่
ทนทานต่อการแทงทะลุ มีฝาปิดมิดชิดและป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้ ส่วนภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม มีลักษณะเป็นถุงสีแดงที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย กันน้้า
ได้ไมร่ั่วซึมได้ ดังภาพที่ 8.9 

        ลักษณะการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า ประเภทวัสดุไม่มีคม บรรจุไม่
เกิน 2 ใน 3 ส่วนของถุงและมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอ่ืนให้แน่น พร้อมทั้งมีป้ายบอกชนิดของมูล

https://dict.longdo.com/search/Infectious%20Waste
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ฝอยและชื่อหน่วยงานที่ก่อมูลฝอยติดเชื้อ ส้าหรับประเภทวัสดุมีคม บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของ
ภาชนะท่ีบรรจุจะมีการใช้งานเพียงครั้งเดียวและน้าไปก้าจัดพร้อมกับมูลฝอยติดเชื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.9 ถุงและการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

ที่มา : จนัทนา มณีอินทร์, 2556 : 112 

 

2.3) การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 

           ในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อของแผนกต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ส่วน
ใหญ่แล้วจะด้าเนินการโดยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะในการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ หรือเจ้าหน้าที่ของ
แต่ละแผนกหรือตึกเป็นผู้เก็บรวบรวมและเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อเอง มีส่วนน้อยที่จ้างเอกชนมา
ด้าเนินการให้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้องสวมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากปิดจมูกและรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ในขณะ
ปฏิบัติงาน มีการก้าหนดเวลาและเส้นทางการเก็บขนหรือเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อที่แน่นอน  โดย
ปกติการเก็บรวบรวมเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อไปก้าจัดเก็บวันละ 1 – 2 ครั้ง วิธีการเคลื่อนย้าย     
มูลฝอยติดเชื้อภายในโรงพยาบาล มีรถเข็นเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น  

2.4) การขนส่งและก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

                  วิธีการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปก้าจัดนอกโรงพยาบาล  ด้าเนินการโดย
โรงพยาบาลจ้างเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปยังสถานที่เผาก้าจัด
ให้เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีบางแห่งที่โรงพยาบาลขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปยังสถานที่เผาก้าจัดเอง  ทั้งนี้ 
หน่วยงานที่โรงพยาบาลจ้างให้ด้าเนินการก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีคือ เทศบาล
นครอุดรธานี โดยมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งและก้าจัด ประมาณ 10 – 12 บาทต่อกิโลกรัม 

2.5) ศูนย์จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

                  ในเขตจังหวัดพ้ืนที่ใกล้เคียงที่อยู่ในความดูแลของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค  
ที่ 9 ที่ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม มีศูนย์จัดการ 
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มูลฝอยติดเชื้อจ้านวน 1 แห่ง คือของเทศบาลนครอุดรธานี เป็นการเผามูลฝอยติดเชื้อแบบหมุน 

(Rotary kiln) แสดงดังภาพที่ 8.10 ที่มีส่วนพลิกกลับขยะชนิด 2 ห้องเผา ขนาดความจุได้ครั้งละ
ประมาณ 0.45 ลูกบาศก์เมตร ความสามารถในการเผา 250 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยทั่วไปแล้วจะท้า
การเผาเฉลี่ย 6.5 ชั่วโมงต่อวัน สัปดาห์ละ 2 วัน ปริมาณที่เผาจริงเฉลี่ย 1.2 - 1.5 ตันต่อวัน การป้อน
ขยะเข้าเตาเผาเป็นแบบไฮดรอลิค สามารถป้อนขยะได้ต่อเนื่องทั้งแบบอัตโนมัติตั้งเวลาได้ ควบคุมการ
ท้างานโดยคอมพิวเตอร์และแบบมือกด ขั้นตอนการเผาไหม้มี 2 ขั้นตอนคือ การเผาไหม้มูลฝอยติด
เชื้อในเตาหมุนภายใต้การควบคุมอุณหภูมิไม่ต่้ากว่า 750 องศาเซลเซียส และการเผาไหม้ควันและ
กลิ่นสมบูรณ์ อุณหภูมิภายในห้องเผา 1,100 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งมีระบบควบคุมมลพิษและ
ป้องกันมลภาวะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.10 อาคารเตาเผาขยะติดเชื้อเทศบาลนครอุดรธานี 
ที่มา : ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, 2555 : 20 

 

  ศูนย์จัดการมูลฝอยติดเชื้อเทศบาลนครอุดรธานี มีสถานพยาบาลเข้าร่วม
จ้านวน 120 แห่ง เป็นหน่วยงานที่เทศบาลเก็บขนให้จ้านวน 117 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล 

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล คลินิก สถานพยาบาลสัตว์ ห้อง Lab และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล โดยมีโรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ และโรงพยาบาลหนองหาน ที่ขน
มูลฝอยติดเชื้อมาก้าจัดเอง ซึ่งเทศบาลท้าการเผามูลฝอยติดเชื้อสัปดาห์ละ 2 วัน สามารถก้าจัด     
มูลฝอยติดเชื้อได้ปริมาณเดือนละ 25 ตัน หรือคิดเป็นจ้านวน 300 ตันต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นทั้งหมดในพ้ืนที่ 6 จังหวัด จ้านวน 1,980.46 ตันต่อปี พบว่าสามารถ
ก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อของพ้ืนที่ได้ประมาณร้อยละ 15.15 (ทั้งนี้ยังไม่คิดรวมกับสถานพยาบาลที่มีการ
ก้าจัดอย่างถูกหลักวิชาการเอง และที่ให้เอกชนรับไปก้าจัด) (ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, 2555 : 

19) 
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8.3.2  สถานการณ์มลพิษทางน้้า 

         สถานการณ์มลพิษทางน้้าของจังหวัดอุดรธานีมีปัญหาในบางพ้ืนที่ และมีแนวโน้มจะ
เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ แหล่งที่มาของสารมลพิษทางน้้ามักมาจากชุมชนเสียส่วนใหญ่ ซึ่งในที่ นี้จะ
น้าเสนอสถานการณ์ของมลพิษทางน้้าทั้งสถานการณ์คุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน สถานการณ์การ
จัดการน้้าเสียชุมชน และปัญหาคุณภาพน้้าเสื่อมโทรม ดังนี้ 
          1) สถานการณ์คุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน 

   ดัชนีชี้วัดที่ส้าคัญที่ใช้ในการวัดคุณภาพของแหล่งน้้าผิวดิน คือ ปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายอยู่ในน้้า (DO) ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์หรือบีโอดี (BOD) และการปนเปื้อน
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เมื่อพิจารณาปัญหาของคุณภาพแหล่งน้้าของจังหวัดอุดรธานี 
พบว่า ในแต่ละแหล่งจะมีปัญหาที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเสื่อมโทรมมาก ดังนี้ 

             1.1) แม่น้้าโมง มีปัญหาที่สถานีสะพานบ้านม่วง หมู่ที ่11 ต้าบลจ้าปาโมง อ้าเภอ
บ้านผือ จงัหวัดอุดรธานี โดยมีค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (TCB) และกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) สูง สาเหตุส้าคัญคือ การปล่อยน้้าเสียจากชุมชน 

   1.2) หนองหานกุมภวาปี จุดสูบน้้าประปาบ้านเดียม หมู่ที่ 5 ต้าบลเชียงแหว 

อ้าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และสะพานบ้านดอนแก้ว ต้าบลกุมภวาปี อ้าเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี ปัญหาคือออกซิเจนละลาย (DO) ต่้า บ่งชี้ถึงมีการปล่อยของเสียปริมาณมาก ความสกปรก
ในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 

มีค่าสูง สาเหตุส้าคัญ คือน้้าเสียจากชุมชน 

     1.3) ห้วยหลวง สะพานบ้านหัวขัว อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี และจุดสูบ
น้้าประปาบ้านนาหยาด ต้าบลสามพร้าว อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่ามีปัญหาเรื่องความ
สกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และกลุ่มฟีคอลโคลิ-
ฟอร์ม (FCB) สูง (ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, 2556 : 9) โดยรวมแล้วพ้ืนที่ลุ่มน้้าห้วยหลวงในฤดู
แล้งปริมาณน้้าน้อย บางช่วงของล้าน้้าน้้าแห้ง ปริมาณออกซิเจนต่้า ขณะที่ปริมาณความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ ปริมาณสารอาหารประเภทไนโตรเจน และฟอสฟอรัสรวมถึงปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มมีค่าสูง สาเหตุจากห้วยหลวงเป็นแหล่งน้้าที่รองรับน้้าเสียและน้้าทิ้งจากชุมชนขนาดใหญ่ ถึงแม้ 
เทศบาลนครอุดรธานีจะก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชนรองรับแล้ว  แต่ชุมชนรอบๆ พ้ืนที่
เทศบาลนครอุดรธานียังเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกทิศทาง (ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, 

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10, ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11, และส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 
12, 2556 : 2 – 13) 
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          ดังนั้นสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้้าผิวดินของจังหวัดอุดรธานีมีสภาพเสื่อม  
โทรมลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะล้าน้้าห้วยหลวงซึ่งเป็นแหล่งน้้าอุปโภคบริโภคของชาวบ้านในจังหวัด
อุดรธานี ซึ่งสาเหตุการเกิดมลพิษส่วนใหญ่มาจากการปล่อยน้้าเสียจากชุมชน 

        ส่วนในเขตเทศบาล ห้วยหมากแข้ง และห้วยมั่งเป็นแหล่งรับน้้าฝนและน้้าเสีย 

ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล โดยระบบระบายน้้าเป็นระบบรวม คือ รับทั้งน้้าฝน และน้้าเสียไหลไปในท่อ
เดียวกัน น้้าเสียจากแหล่งก้าเนิดต่างๆ ดังกล่าวระบายลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ และแหล่งรองรับน้้าเสีย
ต่างๆ ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ใช้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี คือ การปรับปรุงคุณภาพน้้าด้วยวิธี
ธรรมชาติโดยระบบบึงประดิษฐ์ที่ห้วยหมากแข้ง ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มด้าเนินการไปเพียงบางส่วน ยังไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาล โดยครอบคลุมเขตเทศบาลเพียง 8.60 ตารางกิโลเมตร อยู่
ระหว่างการด้าเนินงานให้ครอบคลุมตลอดล้าห้วยหมากแข้ง พร้อมไปกับการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือใช้
เป็นพ้ืนที่นันทนาการ และพักผ่อนของคนในเมือง (โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 2556) 

2) สถานการณ์การจัดการน้้าเสียชุมชน 

              จังหวัดอุดรธานีมีมีปริมาณน้้าเสียในเขตเมืองเกิดขึ้น 103,804 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
โดยเทศบาลนครอุดรธานีมีการบ้าบัดน้้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ และมีจ้านวน 2 

เทศบาลที่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนรองรับแต่ยังไม่ได้ด้าเนินการเชื่อมต่อระบบรวบรวม  ได้แก่ 
เทศบาลเมืองหนองส้าโรง และเทศบาลต้าบลหนองบัว อย่างไรก็ตามการบริหารโครงการระบบ
รวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียจะมีค่าบริหารจัดการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค 

และค่าซ่อมบ้ารุงเครื่องมือ เครื่องจักร เป็นต้น ดังนั้นจึงควรมีการเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียตาม
หลักการของผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter pays principle : PPP) เพ่ือลดปัญหาจากการขาด
งบประมาณในการเดินระบบ แต่เทศบาลนครอุดรธานียังไม่มีระบบเก็บค่าบ้าบัดน้้าเสียดังกล่าว  จึง
เป็นแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจในการเก็บค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียในอนาคต  

       ส้าหรับการก้ากับดูแลเรื่องการจัดการน้้าเสีย นอกจากการส่งเสริมให้มีการ
บ้าบัดน้้าเสียก่อนปล่อยเป็นน้้าทิ้ง โดยก้าหนดให้แหล่งก้าเนิดมลพิษตามมาตรา 69 ต้องจัดให้มีระบบ
บ้าบัดน้้าเสียตามมาตรา 70 ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อาศัยอ้านาจตาม
ความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

ออกกฎกระทรวงจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท้าบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการท้างาน
ของระบบบ้าบัดน้้าเสีย พ.ศ. 2555 ซึ่งการด้าเนินงานตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการท้างานของระบบ
บ้าบัดน้้าเสียของตนเอง และระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน (ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, 2555 : 

39) 
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3) ปัญหาคุณภาพน้้าเสื่อมโทรม 

     ปัญหาคุณภาพน้้ า เสื่อมโทรมในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี  มีสาเหตุ เกิดจาก
สถานการณ์และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

    3.1) การปล่อยน้้าเสียจากชุมชนลงสู่แหล่งน้้า ทั้งนี้เนื่องมาจากไม่มีระบบบ้าบัด
น้้าเสียของชุมชนรองรับก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้้า 

    3.2) การชะล้างพังทลายของดินท้าให้น้้ามีค่าความขุ่นสูงผิดปกติโดยเฉพาะ
ในช่วงต้นฤดูฝนและช่วงที่มีฝนตกชุก 

    3.3) ปริมาณน้้าน้อยในฤดูแล้ง ทั้งนี้เนื่องจากล้าน้้าส่วนใหญ่ตื้นเขินจากการทับ
ถมของตะกอนประชาชนต้องท้าฝายกักเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  ท้าให้น้้านิ่ง จึงเกิดการสะสมของ
สารอินทรีย์ เกิดการเจริญเติบโตของพืชน้้าและสาหร่ายอย่างรวดเร็ว (Algae bloom) และน้้าเน่าเสีย
ได้ 

    3.4)  มีสิ่งกีดขวางการไหลของน้้า เนื่องจากมีการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า กิ่งไม้ 
พืชลอยน้้า เช่น ผักตบชวา เป็นต้น (ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, 2556 : 10) 

 

8.3.3  สถานการณ์มลพิษทางอากาศ      
                   มลพิษทางอากาศในเขตเทศบาลนครอุดรธานีไม่เป็นปัญหามากนัก จากข้อมูลคุณภาพ
อากาศของส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ไม่พบสารมลพิษในอากาศ
เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ก๊าซโอโซน (O3) ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ได-

ออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (โครงการ
เครือข่ายเมืองในเอเชียเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 2556) แต่ในเขตพ้ืนที่รอบ
นอกของจังหวัดพบว่ามีมลพิษทางอากาศเกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุมาจากการเผาพ้ืนที่การเกษตร (ดังภาพที่ 
8.11) และมาจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโรงงานน้้าตาลในเขตพ้ืนที่อ้าเภอกุมภวาปี 
           ในพ้ืนที่ของอ้าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีผู้ได้ศึกษาวิจัยมลพิษทางอากาศที่
เกิดขึ้นในอ้าเภอกุมภวาปี พบว่า อ้าเภอกุมภวาปีมีการปลูกอ้อยเป็นจ้านวนมากเพ่ือส่งเข้าสู่โรงงาน
อุตสาหกรรมน้้าตาลในพ้ืนที่ ในระหว่างเส้นทางตามท้องถนนในอ้าเภอกุมภวาปีจะสังเกตเห็น
รถบรรทุกอ้อยตลอดเว้นทางดังภาพที่ 8.12 ที่ขนส่งอ้อยไปยังโรงงานน้้าตาล ก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศดังภาพที่ 8.13 ในช่วงที่มีการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ในเดือนมกราคม ความ
เข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่นละอองที่ตรวจวัดได้ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานทั้ง
ปริมาณฝุ่นรวม และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน โดยปริมาณฝุ่นรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 387.76 ± 

39.2 มคก./ลบ.ม. (ค่าต่้าสุด - สูงสุด เท่ากับ 351.3 - 462.6 มคก./ลบ.ม) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 136.57 ± 9.86 มคก./ลบ.ม (ค่าต่้าสุด – สูงสุด เท่ากับ 123.84 - 
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149.7 มคก./ลบ.ม) ซึ่งค่าที่ตรวจวัดได้ทั้งปริมาณฝุ่นรวมและฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนสูงกว่า
พ้ืนที่เปรียบเทียบ และยังพบว่าเกิดปัญหาภาวะสุขภาพที่มีสาเหตุจากปัญหาฝุ่นละออง ประชาชนมี
อาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณฝุ่นละอองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) และผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มีอาการ
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่นละอองอาการใดอาการหนึ่งหรือหลายอาการ  มีค่า 5.83 

เท่าของผู้อาศัยในพื้นท่ีเปรียบเทียบ (รัชนีกร กระจงกลาง และกาญจนา นาถะพินธุ, 2555 : 80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.11 การเผาพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.12 รถบรรทุกอ้อย 
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ภาพที่ 8.13  มลพิษทางอากาศจากโรงงานน้้าตาล 

 

   การสถานการณ์การเกิดมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่อ้าเภอกุมภวาปี ที่เกิดสภาวะฝุ่น
ละอองนั้น จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วฝุ่นละอองมาจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้้าตาล เนื่องจาก
ชาวบ้านท้าการปลูกอ้อยเป็นปริมาณมากในพ้ืนที่ เพ่ือส่งขายยังโรงงานน้้าตาล นอกจากนี้ยังมาจาก
การเผาพ้ืนที่การเกษตร การที่ปริมาณฝุ่นละอองในพ้ืนที่อ้าเภอกุมภวาปีมีปริมาณเกินค่ามาตรฐานที่
ก้าหนด โดยเฉพาะปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาฝุ่นละอองและผลกระทบที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และจากการเผาพ้ืนที่การเกษตร โดย
เจ้าของโรงงาน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านฝุ่นละอองในเขตพ้ืนที่อ้าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีต่อไป 

  
8.3.4  สถานการณ์มลพิษทางดิน      

             มลพิษทางดินในจังหวัดอุดรธานีมีหลายอย่าง มีทั้งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของดินใน
พ้ืนที่ เช่น ดินเป็นทรายจัด ดินเค็ม และในบางครั้งก็เกิดจากการกระท้าของมนุษย์  เช่น การ
แพร่กระจายของดินเค็มจากการท้านาเกลือในบางพ้ืนที่ ท้าให้เกิดมลพิษทางดินขึ้น จนเกิดปัญหาใน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน มลพิษทางดินที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานีที่ส้าคัญ มีดังนี้ 

1) ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า (Low soil fertility) 

                        จังหวัดอุดรธานีมีพ้ืนที่ทั้งหมด 12,566,910 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพทางด้าน
การเกษตร 2,758,963 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.97 นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ซึ่งมี
ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารต่้าและถูกชะพาลงไปในดินชั้นล่างหรือออกไปจากพ้ืนที่ได้ง่าย มี
เนื้อท่ีประมาณ 1,606,602 ไร่ หรือร้อยละ 12.784 ของพ้ืนที่จังหวัด 

https://dict.longdo.com/search/Soil%20Fertility
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                        แนวทางแก้ไขการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินบริเวณนี้ ควรมีการปรับปรุงบ้ารุงดินโดย
การเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก อัตรา 1 - 4 ตันต่อไร่ ปุ๋ยคอก อัตรา 1 - 2 ตันต่อไร่หรือปุ๋ย
พืชสด อัตราเมล็ดพันธุ์ 5 - 10 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือช่วยปรับปรุง
บ้ารุงดิน เพ่ิมผลผลิตและรักษาความสามารถในการผลิตของดินไม่ให้เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว ท้าให้มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน 

2) ปัญหาดินเค็มหรือด่างจัด (Salt affected soils) 

ปัญหาดินเค็มหรือด่างจัดในจังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
จากโครงสร้างของดินในพ้ืนที่และเกิดจากการกระท้าของมนุษย์ ได้แก่ การท้านาเกลือที่ส่งผลท้าให้ดิน
เกิดการแพร่กระจายได้มากขึ้น 

   2.1) ดินเค็มหรือด่างจัดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
         ดินเค็มหรือด่างจัดในจังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ประมาณ 78,135 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 0.622 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ดินด่างจัดที่พบนอกจากจะมีผงปูนทุติยภูมิ และเม็ดปูนในเนื้อดิน
ยังพบชั้นของผงปูนทุติยภูมิและเม็ดปูนภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดินซึ่งมีผลท้าให้ค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ที่ประมาณ 8.0 - 8.5 ในช่วงความเป็นกรดเป็นด่างระดับนี้จะท้าให้ธาตุ
อาหารพืชบางอย่างไม่สามารถปลดปล่อยออกมาให้เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ เช่น ธาตุฟอสฟอรัส เหล็ก 
สังกะสี ทองแดง แมงกานีส และโคบอลท์ เป็นต้น 

                              แนวทางแก้ไข การท้าการเกษตรในพ้ืนที่นี้จะต้องใช้ความระมัดระวัง โดย
อาจเลือกชนิดของพืชที่ทนด่างหรือให้ธาตุอาหารพืชบางชนิดทางใบ นอกจากนี้ควรใส่อินทรียวัตถุหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์ลงในดิน เพ่ือลดความเป็นด่างของดินลง และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพให้ดีขึ้นบริเวณที่
เป็นดินด่างจัด 

 2.2) เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ 
            ในบางพ้ืนที่ของจังหวัดอุดรธานีมีการท้านาเกลือ เช่น พ้ืนที่ในอ้าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของดินเค็ม 

   แนวทางแก้ไข  การท้านาเกลือต้องมกีารป้องกันที่ดีและท้าอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และถูกต้องตามกฎหมายก้าหนด 

3) ดินเป็นทรายจัด (Sandy Soils) 

                         ดินทรายจัดจะมีความสามารถในการอุ้มน้้าและดูดซับธาตุอาหารของดินต่้าถึงต่้า
มาก ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูญเสียไปในดินชั้นล่างหรือออกไปนอกพ้ืนที่ได้ง่าย เมื่อมีการให้
น้้าหรือมีฝนตก ดินง่ายต่อการกร่อน ท้าให้เกิดเป็นร่องลึกและกว้าง ขาดแคลนน้้า มีเนื้อที่
ประมาณ  24,527 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.194 ของพ้ืนที่จังหวัด 
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                         แนวทางแก้ไข การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่บริเวณนี้ ควรเลือกชนิดพืชที่ศักยภาพ
เหมาะสมมาใช้ปลูก เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต มีการปรับปรุงบ้ารุงดินร่วมกับมีระบบการอนุรักษ์ดิน
และน้้า เช่น ปุ๋ยหมัก อัตรา 1 - 4 ตันต่อไร่ ปุ๋ยคอก อัตรา 1 - 2 ตันต่อไร่ หรือปุ๋ยพืชสด อัตราเมล็ด
พันธุ์ 5 - 10 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี และใช้วัสดุคลุมดิน ท้าคันดิน ปลูกหญ้าแฝกหรือปลูกพืช
เป็นแถบสลับ พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดแคลนน้้า การใช้ปุ๋ยเคมีควรใช้ทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง 
เพ่ือลดการสูญเสียธาตุอาหารลงไปในชั้นดินล่างก่อนที่พืชจะน้าไปใช้ได้หรือสูญเสียออกไปจากพ้ืนที่ 
เมื่อมีการให้น้้าหรือมีฝนตก 

4) ดินตื้น (Shallow soils) 

                      ดินตื้นถึงชั้นลูกรัง เศษหิน ก้อนหินปะปนอยู่ในเนื้อดินตั้งแต่ร้อยละ 35 หรือ
มากกว่าโดยปริมาตรภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน หรือมีชั้นหินพ้ืนตื้นกว่า 50 เซนติเมตร
จากผิวดิน ดินตื้นจะเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชลงไปหาอาหาร นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็น
ดินน้อย ท้าให้มีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารและอุ้มน้้าต่้ามาก พืชจะขาดน้้าและท้าให้เหี่ยว
เฉาไวกว่าพื้นท่ีอ่ืน มีเนื้อที่ประมาณ 382,002 ไร่ หรือร้อยละ 3.040 ของพ้ืนที่จังหวัด 

                 แนวทางการแก้ไข เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนาและไม่มีเศษหินหรือก้อนหินอยู่
บริเวณหน้าดินมาก เพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการเกษตรกรรมและการดูแลรักษา โดยท้าการเกษตร
แบบวนเกษตรหรือแบบผสมผสาน ไม่ท้าลายไม้พ้ืนล่าง ขุดหลุมปลูก พร้อมปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก
อัตรา 25 - 50 กิโลกรัมต่อหลุม หรือปุ๋ยคอกอัตรา 10 - 20 กิโลกรัมต่อหลุมร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิด
พืชที่ปลูก มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ใช้วัสดุคลุมดินหรือปลูกหญ้าแฝก เพ่ือรักษาความชื้นและลด
การกร่อนของดิน พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนานหรือพืชขาดน้้า ส้าหรับในพ้ืนที่ที่มีหิน
กระจัดกระจายอยู่บนดินมาก ไม่เหมาะสมต่อการเกษตร ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่
อยู่อาศัยเพาะพันธุ์ของสัตว์ป่า เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร ส้าหรับในพ้ืนที่เสื่อมโทรม ควรฟ้ืนฟูให้กลับมา
เป็นป่าหรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 

5) การกร่อนของดิน (Soil erosion) 

                     บางบริเวณ มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นถึงเป็นเนินเขาและมีเนื้อดินค่อนข้างเป็น
ทราย ท้าให้ง่ายต่อการถูกกร่อนจากแรงกระแทกของเม็ดฝนและถูกพัดพาโดยน้้าที่ไหลบ่าผ่านผิวดิน 
ท้าให้เกิดเป็นร่องกว้าง ท้าความเสียหายกับพืชที่ปลูกและเป็นอุปสรรคต่อการจัดการที่ดินและการไถ
พรวน 

                     แนวทางการแก้ไข การใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณนี้ ควรมีการไถพรวนให้น้อยที่สุด
และไถขวางความลาดชัน ปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยพืชสด
ร่วมกับปุ๋ยเคมี มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ใช้วัสดุคลุมดิน ท้าคันดิน ปลูกหญ้าแฝกหรือปลูก
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พืชเป็นแถบสลับ ในพ้ืนที่ที่เป็นร่องที่เกิดจากการกร่อน ควรไถกลบและปรับปรุงดิน พร้อมเปลี่ยน
ทางเดินของน้้าไหลบ่า เพื่อไม่ให้เกิดการกร่อนซ้้าในพื้นทีเ่ดิม 

6) พื้นที่มีความลาดชันสูงหรือพื้นที่ภูเขา (Slope and highland) 

                       พ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 หรือเป็นพ้ืนที่ภูเขา ไม่เหมาะสมต่อการ
เกษตรกรรมเนื่องจากยากต่อการจัดการดูแลรักษา ใช้มาตรการพิเศษในการอนุรักษ์ดินและน้้า ท้าให้
เสียค่าใช้จ่ายสูงมาก และยังเป็นการท้าลายระบบนิเวศน์ของป่าอีกด้วย มีเนื้อที่ประมาณ 9,529,437 

ไร่ หรือร้อยละ 75.830 ของพ้ืนที่จังหวัด 

                       แนวทางการแก้ไข ควรรักษาไว้ไห้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยและ
เพาะพันธุ์ของสัตว์ป่า เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร ถ้ามีความจ้าเป็นต้องน้ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
ควรมีการส้ารวจดินและเลือกใช้พืชที่มีศักยภาพในการเกษตร เป็นดินลึกและมีความลาดชันไม่สูงมาก
นัก โดยท้าการเกษตรแบบวนเกษตรและมีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า 

7) หินพื้นโผล่ (Outcrop) 

                         พ้ืนที่หินพ้ืนโผล่เป็นพ้ืนที่ที่มีหินพ้ืนโผล่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนผิวดิน
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนผิว พ้ืนที่บริเวณนี้ไม่เหมาะสมทางด้านการเกษตรกรรม ควรปล่อยไว้
ไห้เป็นป่าตามธรรมชาติหรือปลูกสวนป่า มีเนื้อที่ประมาณ 50,750 ไร่ หรือร้อยละของพ้ืนที่จังหวัด 
(ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี, 2555) 

 

8.4 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุดรธานีที่ส้าคัญ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานีมีอยู่หลายปัญหา ทั้งปัญหามลพิษทางน้้า ทาง
อากาศ รวมถึงมลพิษทางดิน ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และส่งผล
กระทบต่อการด้ารงชีวิตของคนในพ้ืนที่อีกด้วย ในที่นี้จะน้าเสนอประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญที่
เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานีคือ สถานการณ์พ้ืนที่ชุ่มน้้าหนองหานกุมภวาปีและปัญหาจากการท้านา
เกลือในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีการท้าอย่างแพร่หลายในหลายพื้นท่ีของจังหวัด และส่งผลท้าให้
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

8.4.1 สถานการณ์พื้นที่ชุ่มน้้าหนองหานกุมภวาปี 
        1) สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ 
            หนองหานกุมภวาปีเป็นหนองน้้าจืดขนาดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะหงาย

รองรับน้้าฝนและน้้าจากล้าห้วยสาขามีพ้ืนที่ 18,025 ไร่ 3 งาน 18 3/10 ตารางวา (เอกสารหนังสือ
ส้าคัญส้าหรับที่หลวงสาธารณประโยชน์) เดิมหนองหานมีเนื้อที่ประมาณ 22,500 ไร่ หลังจากการท้า
โครงการโขง ชี มูล ได้ท้าคันไดร์ฟรอบหนองหานจึงท้าให้พ้ืนที่มีขนาดเล็กลง หนองหานมีความลึก
เฉลี่ย 2.10 เมตร ในฤดูฝนจะลึกเฉลี่ยประมาณ 4 เมตร จุดที่ลึกที่สุดคือแอ่งน้้าปุ้น ที่อยู่บริเวณ   

https://dict.longdo.com/search/highland


408 

 

ดอนหลวง หนองหานกุมภวาปีครอบคลุมพ้ืนที่ใน 3 อ้าเภอ คือ อ้าเภอกุมภวาปี กิ่งอ้าเภอกู่แก้ว และ
กิ่งอ้าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ไหลผ่านพ้ืนที่ 97 หมู่บ้าน 8 ต้าบล ประกอบด้วย    
ต้าบลอุ่มจาน ต้าบลนาม่วง กิ่งอ้าเภอประจักษ์ศิลปาคม ต้าบลคอนสาย ต้าบลแชแล กิ่งอ้าเภอกู่แก้ว 

ต้าบลเวียงค้า ต้าบลตูมใต้ และต้าบลพันดอน อ้าเภอกุมภวาปี หนองหานกุมภวาปี เป็นต้นก้าเนิดของ
แม่น้้าล้าปาวที่ไหลลงสู่เขื่อนล้าปาวและไหลลงสู่แม่น้้าชีต่อไป ล้าห้วยต่างๆ ที่ไหลลงสู่หนองหาน มี
จ้านวนหลายล้าห้วยคือ ห้วยบ้านแจ้ง ห้วยไพจาน ห้วยโพนไฟ ห้วยสามพาด ห้วยน้้าฆ้อง ห้วยหัวเลิง 
ห้วยโนนสา (เชียงเครือ) ห้วยน้้าเค็ม ห้วยหัวเลิง ห้วยนาโน ห้วยหนองกุด ห้วยวังแสง ห้วยแต่ละห้วย
เป็นห้วยล้าน้้าธรรมชาติและเป็นร่องน้้าที่ชาวบ้านใช้ล้าเลียงน้้าเข้าสู่พ้ืนที่ไร่นา เพ่ือท้าการเกษตร 

ต่อมาก็ได้มีการขุดลอกท้าให้กว้างมากข้ึนกว่าในอดีต 

2) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

            หนองหานกุมภวาปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญในระดับ
นานาชาติ 1 ใน 14 แห่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองลงมาจาก
หนองหารสกลนคร และได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หนองหานกุมภวาปีเป็นแหล่งชุมนุม
ของนก (ดังภาพที่ 8.14) ซึ่งมีทั้งนกอพยพและนกที่ผ่านเข้ามาในช่วงฤดูหนาวจากจีน ยุโรปและ
ตะวันออกกลาง ที่ส้าคัญพบพันธุ์นกชนิดต่างๆ อย่างน้อย 74 ชนิด เป็นนกน้้าและนกชายเลนอย่าง
น้อย 27 ชนิด เป็นนกประจ้าถิ่น 34 ชนิด นกอพยพอย่างน้อย 40 ชนิด มีพันธุ์ปลาน้้าจืดอย่างน้อย 

39 ชนิด พันธุ์ผักน้้า 28 ชนิดทั้งพืชใต้น้้า ลอยน้้าและโผล่เหนือน้้า แผนการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนที่ชุ่มน้้าหนองหาน ชุมชนหนองหานมีความตระหนักในทรัพยากรธรรมชาติในลุ่ม
หนองหานน้าไปสู่การเกิดขึ้นของเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้้าหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้ประกาศข้อตกลงร่วมกัน เช่น การก้าหนดเขตปลอดการจับปลา เครื่องมือ
จับปลา และระยะเวลาในการจับปลาบางประเภท การไม่ยิงนกทุกชนิด การไม่ตัดไม่เผาต้นไม้ทุกชนิด 
และการดูแลทรัพยากรในลุ่มน้้า เป็นต้น (วรัญญา จีระวิพูลวรรณ, 2553 : 77 - 81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.14 นกในหนองหานกุมภวาปี 
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3) บทบาทการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

    ทะเลบัวแดงแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญของจังหวัดอุดรธานี จากสภาพทางธรรมชาติ
ของหนองหาน จึงได้บรรจงสร้างทะเลบัวแดงเพ่ิมความงดงามให้แก่หนองหานมากยิ่งขึ้น  คือ ในช่วง
เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ดอกบัวแดงในหนองหานซึ่งมีจ้านวนนับล้านดอกจะงอกงาม
โผล่จากน้้าขึ้นมา โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมบัวเริ่มแตกใบและเริ่มออกดอกตูมและบานเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ และค่อยๆ ลดปริมาณลงใน
เดือนมีนาคม ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่ถึงเที่ยงนักท่องเที่ยวจะมองเห็นบัวแดงบานเต็มท้องน้้า
หนองหานสุดลูกหูลูกตา งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของค้าว่า “ทะเลบัวแดง” ปัจจุบัน
หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้ส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวด้วยการล่องเรือชมทะเลบัวแดงในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของ
ทุกปี โดยมีแนวโน้มว่าแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาท่องเที่ยวทะเลบัวแดงเพ่ิมมากขึ้น 

โดยมีจุดลงเรือเพ่ือชมทะเลบัวแดงท่ีบ้านเดียม ต้าบลอุ่มจาน อ้าเภอประจักษ์ แสดงดังภาพที่ 8.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.15 จุดลงเรือเพ่ือชมทะเลบัวแดง 
 

4) สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

   4.1) การสร้างคันดินรอบหนองหานภายใต้โครงการโขง ชี มูล แสดงดังภาพที่ 8.16 

เพ่ือจัดหาน้้าเพ่ิมเติมในฤดูแล้งและลดปัญหาน้้าท่วมในฤดูฝน ซึ่งเริ่มด้าเนินการตั้งแต่มี พ.ศ. 2535 - 

2538 โดยกรมชลประทาน จึงได้ท้าคันดินรอบหนองหาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ เช่น 

ปริมาณหรือชนิดพันธุ์ปลาอาจลดลง เนื่องจากระบบนิเวศไม่เหมาะสมต่อการวางไข่ อาจเกิดปัญหาน้้า
ท่วมขังพ้ืนที่เกษตรรอบนอกคันคู ซึ่งอาจท้าให้ชาวบ้านสูญเสียการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
นอกจากนั้นพบปัญหาอ่ืนๆ เช่น การตื้นเขินเนื่องจากสภาวะน้้านิ่ง ก่อให้เกิดวัชพืชสะสม ปัญหาที่เกิด

 



410 

 

จากเครื่องมือและรูปแบบการท้าประมงเปลี่ยนไป มีการน้าวัสดุและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมมาใช้ 
(วรัญญา จีระวิพูลวรรณ, 2553 : 77) บางครั้งเกิดปัญหาจากชุมชนปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าโรงงาน
ปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้า เช่น โรงงานน้้าตาล เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.16 แสดงการขุดคันดินรอบหนองหานกุมภวาปี 
ที่มา : ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, 2556 : 30 

 

4.2) โครงการพัฒนาหนองหานกุมภาปี โดยการก้ากับดูแลของกรมทรัพยากรน้้า 

วงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาท ใช้เวลาด้าเนินการ 4 ปี ในพ้ืนที่ของกรมชลประทานที่จังหวัด
อุดรธานี เพ่ือขุดลอกเอาผักตบชวา สวะ ดิน ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมความจุน้้าภายในตัวของหนองหาน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 โดยแบ่งส่วนพ้ืนที่ของหนองหานเป็น 

3 ส่วน คือ (1) ส่วนอนุรักษ์ ส่วนนี้จะต้องเก็บรักษาเอาไว้ ไม่มีการขุดลอก เพ่ือไว้เป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์นานาชนิด และเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว (2) ส่วนพ้ืนที่ฟ้ืนฟูจะต้องฟ้ืนฟูสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่
ดังกล่าวให้ดีขึ้น และ (3) ส่วนพ้ืนที่พัฒนา ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องมีการขุดลอก ปัจจุบันได้มีการด้าเนินการ
ก้าจัดวัชพืช ขุดลอกร่องน้้ารอบหนองหานและสร้างท่าเทียบเรือ บริเวณบ้านเดียมก่อนเนื่องจากเป็น
จุดลงเรือเพ่ือชมทะเลบัวแดง 

4.3) สถานการณ์คุณภาพน้้าในหนองหานกุมภวาปี 
                ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้้าในพ้ืนที่

หนองหานกุมภวาปี เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในปี พ.ศ. 2555 - 2556 พบว่าคุณภาพน้้า
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม โดยคุณภาพน้้าในช่วงฤดูแล้ง จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 4 หรืออยู่ใน “เกณฑ์เสื่อมโทรม” ซึ่งหมายถึง น้้าที่ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็น
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พิเศษก่อนและใช้เพ่ือการอุตสาหกรรม ไม่เหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เนื่องจากปริมาณออกซิเจน
ละลายน้้าต่้า ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้้า ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen 

Demand : BOD) และค่าของฟีคัลแคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria : FCB) มีค่าสูงเกินมาตรฐาน 
ซ่ึงคาดว่าน่าจะมาจากปัญหาของการเน่าเสียของสาหร่ายและพืชน้้า การเลี้ยงสัตว์ รวมถึงชุมชนที่
ตั้งอยู่โดยรอบหนองหานทุกชุมชนยังไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียของชุมชนซึ่งอาจเกิดการชะล้างสิ่งสกปรก
ลงสู่หนองหานได้ ส่วนในช่วงฤดูฝนคุณภาพน้้าดี จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน
ประเภทที่ 3 หรือ “เกณฑ์คุณภาพน้้าระดับพอใช้” หมายถึง สามารถน้ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการ
อุปโภค บริโภคและการเกษตรได้ (ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, 2556 : 27 – 32) 

หนองหานกุมภวาปีเป็นแหล่งน้้าที่มีความส้าคัญต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนลุ่ม
น้้าแห่งนี้มาอย่างยาวนาน ทั้งในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ของนักวิจัยด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันระบบนิเวศของหนองหานกุมภวาปี
ก้าลังเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จนอาจลืมนึกถึงความสมดุลของระบบนิเวศ ดังนั้นคน
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าหนองหานจึงจ้าเป็นต้องร่วมกันอนุรักษ์หนองหานกุมภวาปี เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืนยาวนานสืบไป ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่รวมถึง
นักท่องเที่ยว จึงควรให้ความส้าคัญในการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าในหนองหารกุมภวาปี โดยป้องกันไม่ให้
น้้าเสียหรือของเสียจากแหล่งต่างๆ ไหลลงสู่หนองหาน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูในส่วนของบัว
แดงตลอดจนสัตว์น้้า ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ส้าคัญของประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย  

  
8.4.2  ปัญหาจากการท้านาเกลือในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 
         จังหวัดอุดรธานีมีการท้านาเกลือครอบคลุมหลายพื้นท่ี หลายต้าบลในเขตพ้ืนที่อ้าเภอ

บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ชาวบ้านผลิตนาเกลือเป็นอาชีพหลักร่วมกับการท้านาข้าว ซึ่งอ้าเภอบ้านดุง
เป็นพื้นที่ท่ีมีการผลิตเกลือสินเธาว์รายย่อยมากที่สุดในประเทศไทย มีการผลิตเกลือสินเธาว์ 2 วิธี คือ
การสูบน้้าเกลือขึ้นมาต้มและการสูบน้้าเกลือขึ้นมาตากบนลานดิน ลานคอนกรีต และลานผ้าใบ
พลาสติก การผลิตเกลือสินเธาว์ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอบ้านดุง แสดงดังภาพที่ 8.17  
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ภาพที่ 8.17 การผลิตเกลือสินเธาว์ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอบ้านดุง 
 

1) ปัญหาคุณภาพน้้าในพื้นที่ประกอบกิจการเกลือสินเธาว์ในเขตพื้นที่จังหวัด 

อุดรธานี 
              1.1) การผลิตเกลือสินเธาว์จากน้้าเกลือใต้ดิน 

                    การผลิตเกลือสินเธาว์ท้าได้โดยการสูบน้้าเกลือใต้ดิน ซึ่งมีความเข้มข้นของ
โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ประมาณ 240 - 300 กรัมต่อลิตร แบบ Air Lift แสดงดังภาพที่ 8.18 โดย
การเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 46 นิ้ว จนถึงชั้นน้้าเกลือใต้ดิน ท้าการวางท่อกรุบริเวณ
ชั้นน้้าเกลือ จากนั้นสอดท่อลม อัดลมโดยเครื่องปั๊มอัดลมที่มีต้นก้าลังเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ท้าการอัด
ลมลงในบ่อบาดาล แรงอัดของลมจะท้าการยกน้้าเกลือขึ้นมาเป็นจังหวะ น้้าเกลือที่สูบขึ้นมาจะถูกพัก
ไว้ในถังสูง เพ่ือไปตากบนลานหรือน้าไปต้ม น้้าเกลือที่ไม่ตกตะกอนที่เหลือจากการตากหรือการต้ม 

เรียกว่า “น้้าขม” ประมาณร้อยละ 20 ของน้้าเกลือที่ใช้ในการผลิต ตามเงื่อนไขใบอนุญาตต้องท้าการ
อัดกลับลงใต้ดิน 

 

 

 



413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.18  รูปจ้าลองบ่อสูบเกลือในกรรมวิธีผลิตเกลือในพ้ืนที่อ้าเภอบ้านดุง 

ที่มา : สืบศักดิ์ ศลโกสุม, 2544 

 

1.2) พื้นที่ที่มีการท้าเกลือสินเธาว์ในจังหวัดอุดรธานี 
                    1.2.1) พ้ืนทีบ่้านดุง บ้านศรีสุทโธ อ้าเภอบ้านดุง คุณภาพน้้าได้รับผลกระทบ 

จากการผลิตนาเกลือบ้านดุง เนื่องจากคุณภาพน้้าส่วนใหญ่มีค่าการน้าไฟฟ้าสูงจัดอยู่ในคุณภาพน้้าชั้น
ที่ 4 คือน้้าที่มีเกลือละลายอยู่สูงมาก (>2,250 ไมโครโมห์ต่อเชนติเมตร) ไม่เหมาะสมกับการ
ชลประทาน 

          1.2.2) พ้ืนที่ต้าบลโพนสูง อ้าเภอบ้านดุง คุณภาพน้้าส่วนใหญ่จัดอยู่ใน
คุณภาพน้้าชั้นที่ 3 (น้้าที่มีเกลือละลายอยู่ปานกลาง 751 - 2,250 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร) ไม่
สามารถใช้กับดินที่มีการการระบายน้้าที่เลวและเหมาะสมกับการชลประทาน 

          1.2.3) พ้ืนที่บ้านทุ่ง - บ้านชัย อ้าเภอบ้านดุง คุณภาพน้้าได้รับผลกระทบ
จากการผลิตนาเกลือบ้านทุ่ง - บ้านชัย มีค่าการน้าไฟฟ้าจัดอยู่ในคุณภาพน้้าชั้นที่ 3 คือ น้้าที่มีเกลือ
ละลายอยู่สูง (751 - 2,250 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร.) ไม่สามารถใช้กับดินที่มีการระบายน้้าที่เลว 

หรือใช้ปลูกพืชทนเค็ม 

    1.2.4) พ้ืนที่บริเวณป่าค้าชะโนด อ้าเภอบ้านดุง คุณภาพน้้าในพ้ืนที่บริเวณ
ป่าค้าชะโนด ได้รับผลกระทบจากการผลิตนาเกลือบ้านดุง เนื่องจากคุณภาพน้้าส่วนใหญ่มีค่าการน้า
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ไฟฟ้าสูงจัดอยู่ในคุณภาพน้้าชั้นที่ 3 คือ น้้าที่มีเกลือละลายอยู่สูง (751 - 2,250 ไมโครโมห์ต่อ
เซนติเมตร) ไม่สามารถใช้กับดินที่มีการระบายน้้าที่เลว หรือใช้ปลูกพืชทนเค็ม 

          1.2.5) พ้ืนที่ล้าห้วยธง อ้าเภอบ้านดุง คุณภาพน้้าได้รับผลกระทบจากการ
ผลิตนาเกลือ เนื่องจากคุณภาพน้้าส่วนใหญ่มีค่าการน้าไฟฟ้าสูงจัดอยู่ในคุณภาพน้้าชั้นที่ 4 คือน้้าที่มี
เกลือละลายอยู่สูงมาก (>2,250 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร) ไม่เหมาะสมกับการชลประทาน 

      พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการผลิตเกลือสินเธาว์จังหวัดอุดรธานีแสดงดัง
ตารางที่ 8.1 

 

ตารางท่ี 8.1 พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการผลิตเกลือสินเธาว์จังหวัดอุดรธานี 
 

พื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก 

การผลิตเกลือ
สินเธาว์ 

ล้าน้้า 

ค่าเฉลี่ยค่าการน้าไฟฟ้าของ
ตัวอย่างน้้า 

(ไมโครโมห์/ซม.) 

จัดอยู่ในชั้น 

คุณภาพน้้าเพื่อ
การชลประทาน 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2555 

พ้ืนที่บ้านดุง –  
ศรีสุทโธ  

อ้าเภอบ้านดุง 

ล้าห้วยทวน 2,337 5,663 3,823 ชั้นที่ 4 

ล้าห้วยธง 5,594 5,943 18,726 ชั้นที่ 4 

พ้ืนที่บ้านทุ่ง-บ้านชัย 

อ้าเภอบ้านดุง 
- 227 177 3,965 ชั้นที่ 1,4 

พ้ืนที่บ้านโพนสูง 
อ้าเภอบ้านดุง 

ห้วยต้อน 1,354 1,358 2,150 ชั้นที่ 3 

 

ที่มา : ส้านักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, 2555 : 66 

 

หมายเหตุ : มาตรฐานคุณภาพน้้าเพ่ือการชลประทาน USSL. (US. Salinity Laboratory Staff. 

1954) ได้มีการก้าหนดมาตรฐานคุณภาพของน้้าที่ใช้ในการชลประทานโดยใช้ค่าการน้าไฟฟ้ามา
ก้าหนดชั้นคุณภาพน้้าเพ่ือการชลประทาน ดังนี้ 

    ชั้นที่ 1 คือ น้้าที่มีเกลือละลายอยู่ต่้า (0 - 250 ไมโครโมห์/ซม.) ใช้ได้กับพืชส่วนมาก ไม่
เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็ม 

ชั้นที่ 2 คือ น้้าที่มีเกลือละลายอยู่ปานกลาง (251 - 750 ไมโครโมห์/เซนติเมตร) ใช้ได้กับ 



415 

 

พืชที่ทนเค็มระดับปานกลาง โดยไม่ต้องมีการจัดการพิเศษ 

    ชั้นที่ 3 คือ น้้าที่มีเกลือละลายอยู่สูง (751 - 2,250 ไมโครโมห์/เซนติเมตร) ไม่สามารถใช้
กับดินที่มีการระบายน้้าที่เลว หรือใช้ปลูกพืชทนเค็ม 

ชั้นที่ 4 คือ น้้าที่มีเกลือละลายอยู่สูงมาก (>2,250 ไมโครโมห์/เซนติเมตร) ไม่เหมาะสม
กับการชลประทาน 

1.3) ผลกระทบจากการประกอบกิจการท้าเกลือสินเธาว์ 

                    1.3.1) ผลกระทบต่อเกษตรกรรม เนื่องจากการปล่อยน้้าเสียทิ้ง โดยการ
ตั้งใจหรือละเลยลงล้าห้วยหรือคลองธรรมชาติ 

          1.3.2) ผลกระทบต่อแหล่งน้้าดิน ส้าหรับการผลิตน้้าประปา ราษฎรที่อยู่
ใกล้เคียงตลอดล้าห้วยไม่สามารถใช้น้้าในการท้าการเกษตรได้ 

     1.3.3) ผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งประมงน้้าจืด เนื่องจากน้้าเสียไหลลง
สู่แหล่งน้้าธรรมชาติ สัตว์น้้าทนความเค็มดังกล่าวไม่ได้จะตาย 

1.3.4) ผลกระทบปัญหามลพิษทางอากาศเนื่องจากควันไฟ จากการต้ม
เกลือ มักถูกลมพัดฟุ้งกระจาย สร้างความร้าคาญแก่ราษฎรในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

1.3.5) ผลกระทบปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน ก่อให้เกิดหลุมยุบในพ้ืนที่
ข้างเคียง 

2) ปัญหาดินเค็มในพื้นที่ที่ท้าเกลือสินเธาว์ 

         ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินเค็มที่อยู่ในพ้ืนที่ท้าเกลือสินเธาว์อยู่ที่ประมาณ 
8.0 - 8.5 หรือมากกว่า ซึ่งปัญหาที่เกิดจากการท้านาเกลือจ้านวนมาก ซ้อนทับกับพ้ืนที่นาข้าว โดยมี
การป้องกันและบริหารจัดการที่ไม่ดีพอ ท้าให้พื้นที่ดินเค็มในอ้าเภอบ้านดุงก่อความเสียหายทั้งในพ้ืนที่
นาเกลือและพ้ืนที่นาข้าวขยายตัวเป็นวงกว้างขึ้น ก่อความเสียหายทั้งในพ้ืนที่นาเกลือและพ้ืนที่นาข้าว 

ท้าให้ดินเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ จนพื้นที่บางแห่งไม่สามารถกลับมาเพาะปลูกเป็นปกติได้ และท้าให้เกิด
กรณีพิพาทระหว่างผู้ประกอบการนาเกลือและเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พ้ืนที่ดินเค็มในเขตอ้าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี จึงเป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่ต้องการการแก้ไขโดยด่วน 

2.1) การแก้ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็มในพื้นที่อ้าเภอบ้านดุง  
       ส้านักทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี ได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาดินเค็มใน

อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินเค็มในพ้ืนที่อ่ืนๆ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งประสบผลส้าเร็จและได้น้ามาใช้ในพ้ืนที่อ้าเภอบ้านดุง ซึ่งมีทั้งหมด 6 

ขั้นตอน ดังนี้ (นุชิต ศิริทองค้า, 2555 : 39 – 44) 
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      2.1.1) ขั้นตอนที่ 1 ขุดบ่อหรือสระน้้าขนาดย่อมเพื่อกักน้้าเค็ม 

                             เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของน้้าเค็มจากพ้ืนที่ที่ต้องการปรับปรุง 

ในช่วงก่อนฤดูฝนประมาณเดือนเมษายน ให้ขุดบ่อขนาด 20X20X2 เมตร เตรียมไว้ข้างแปลงนา ดัง
ภาพที่ 8.19 ใช้ส้าหรับกักเก็บน้้าเค็มจากการล้างดินของแปลงนา และยังสามารถใช้เป็นบ่อเลี้ยงปลาที่
ชอบน้้ากร่อย เช่น ปลาหมอเทศ ปลานิลได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.19  การขุดบ่อหรือสระน้้าขนาดย่อมเพ่ือกักเก็บน้้าเค็ม 

ที่มา : นุชิต ศิริทองค้า, 2555 : 41 

 

2.1.2) ขั้นตอนที่ 2 ล้างความเค็มออกจากดินในแปลงนา โดยใช้น้้าฝน 

หรือน้้าจากชลประทาน 

        เมื่อเข้าฤดูฝนช่วงต้นเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ให้ขังน้้าฝน
หรือสูบน้้าจากแหล่งน้้าในบริเวณใกล้เคียง ให้ท่วมแปลงนาความลึกไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ทิ้งไว้
ประมาณ 1 - 2 วัน จากนั้นท้าการสูบน้้าออกจากแปลงนา ลงบ่อกักเก็บน้้าเค็มที่ขุดเตรียมไว้แล้ว ใน
กรณีที่ปีไหนฝนน้อยให้ใช้น้้าจากคลองชลประทาน ในการล้างความเค็มออกจากแปลงนา ท้าเช่นนี้
ประมาณ 2 - 3 ครั้ง เพ่ือเป็นการล้างดินในแปลงนาให้ลดความเค็มลง ดังภาพที่ 8.20 

 

 

 

 

 

 



417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.20 การล้างความเค็มออกจากแปลงนา 

ที่มา : นุชิต ศิริทองค้า, 2555 : 42 

 

2.1.3) ขั้นตอนที่ 3 ปรับโครงสร้างดินโดยใช้ดินเคลย์ที่หาได้ท้องถิ่น 

         ปรับปรุงดินตั้งแต่ระดับผิวจนถึงความลึก 30 เซนติเมตร โดยใส่ดิน
เคลย์ที่หาได้ในท้องถิ่นในประมาณร้อยละ 1 - 2 ของน้้าหนักดินเริ่มต้นหรือประมาณ 10 ตันต่อไร่ 
อาจลดหรือเพ่ิมตามสัดส่วนของปริมาณดินต่อทรายในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมปริมาณเนื้อดินให้กับแปลงนา ซึ่ง
มีผลท้าให้รากพืชยึดเกาะได้ง่ายขึ้นและท้าการไถพรวนให้เนื้อดินมีความสม่้าเสมอ ดังภาพที่ 8.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.21  ขั้นการปรับโครงสร้างดินด้วยดินเคลย์นาหว้าหรือดินเคลย์ท้องถิ่นจากหนองบึง 
ที่มา : นุชิต ศิริทองค้า, 2555 : 42 
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2.1.4 ขั้นตอนที่ 4 ป้องกันการซึมผ่านของน้้าเค็มใต้ดินและเพิ่มความชื้น 

ในดิน โดยใช้แร่เบนทอไนต์  
                             ใส่แร่เบนทอไนต์ในปริมาณร้อยละ 0.1 ของน้้าหนักดินเริ่มต้น หรือ

ประมาณ 1 ตันต่อไร่ อาจจะลดหรือเพ่ิมได้ตามสัดส่วนของพ้ืนที่ เพ่ือช่วยป้องกันการซึมผ่านขึ้นมา
ของน้้าเค็มใต้ดินและช่วยเพิ่มความชื้นในดิน และไถพรวนให้ส่วนผสมของเนื้อดินมีความสม่้าเสมอ ใน
ขั้นตอนนี้ควรท้าควบคู่ไปกับข้ันตอนที่ 3 

2.1.5 ขั้นตอนที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกรที่เคยปฏิบัติ 
             ท้าการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยอินทรีย์อ่ืนๆ เท่าที่จะ

หาได้ตามวิธีการที่เคยปฏิบัติ จะช่วยให้ดินร่วนซุย ด้านาง่าย ข้าวตั้งตัวได้ดี และเจริญเติบโตงอกงาม 

ในขั้นตอนนี้ควรท้าควบคู่กับขั้นตอนที่ 3 และ 4 

2.1.6 ขั้นตอนที่ 6 คัดเลือกพันธุ์ข้าวและพืชที่เหมาะกับพื้นที่ดินเค็ม 

        ขังน้้าในแปลงนาความลึกประมาณ 10 เซนติเมตร ก่อนจะท้าการปัก
ด้า โดยใช้พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกอยู่แล้วในท้องที่ หรือที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ดินเค็มที่ถูกปรับปรุง 

และต้องให้น้้าในนาข้าวท่วมขังอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างพันธุ์ข้าวทนเค็มที่นิยมใช้ทั่วไปในพ้ืนที่ เช่น   
กข16 และขาวดอกมะลิ 105 แสดงดังภาพที่ 8.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. พันธุ์ข้าว กข16       ข. พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 

 

ภาพที่ 8.22  พันธุ์ข้าวทนเค็มที่นิยมใช้ทั่วไปในพ้ืนที่ เช่น กข16 และขาวดอกมะลิ 105 

 

ที่มา : ก. http://www.brrd.in.th/rkb/varieties/index.php-file=content.php&id=128.htm, 

2556, ข. พิจิกา ทิมสุกใส, 2545 : 85. 
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2.2) แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็มในอ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี           
       เนื่องจากปัญหาการแพร่กระจายของดินเค็มที่เกิดขึ้นจากการท้านาเกลือ

ส่งผลท้าให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมดังที่ได้กล่าวมานั้น จึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
สถานศึกษาต่างๆ ในพ้ืนที่ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นจึงได้มีการเสนอแนวทางบริหาร
จัดการทั้งจากหน่วยงานราชการ และนักวิชาการในสถานศึกษาที่ได้เข้ามาศึกษาในพ้ืนที่ ดังนี้ (นุชิต  

ศิริทองค้า, 2555 : 56) 

2.2.1) มีเขตกันชนป้องกันการส่งผลถึงกัน (Buffer zone) ระหว่างพ้ืนที่ดิน
เค็มกับพ้ืนที่นาข้าว เขตป้องกันนี้ควรจะเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชทนเค็มได้เพ่ือให้ได้ประโยชน์ทั้งการเป็นเขต
ป้องกันและให้มีรายได้จากพืชที่ปลูก 

2.2.2) ควรมีการป้องกันพ้ืนที่ดินเค็มไม่ให้มีการแพร่กระจายเพ่ิมขึ้น เพ่ือ
ผลดีในอนาคตที่จะฟ้ืนฟูดินโดยใช้ต้นทุนต่้าลง พ้ืนที่นาเกลือพยายามรักษาสภาพพ้ืนที่ไม่ให้เกลือและ
ความเค็มแพร่กระจายสู่พ้ืนที่ด้านข้าง 

          2.2.3) พ้ืนที่ดินเค็มที่มีอยู่แล้ว พยายามแก้ไขปัญหาดินเค็มโดยวิธีต่างๆ 

แล้วแต่จะเลือกใช้เพราะการแก้ไขปัญหาดินเค็มต้องใช้เวลา  แต่ถ้าทิ้งไว้นานเกินไปโครงสร้างและ
อนุภาคดินอาจถูกท้าลายมากข้ึนแก้ไขไม่ได้เลย 

2.2.4) บูรณาการหรือร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้
วิธีการใหม่ๆ ที่ได้ผลมาแก้ไขปัญหาดินเค็ม 

2.2.5) เมื่อรู้วิธีแก้ปัญหาดินเค็ม ควรช่วยเผยแพร่กระจายข่าวให้น้าไป
ทดลองปฏิบัติและเรียนรู้จากกันและกัน เพ่ือช่วยลดพ้ืนที่ดินเค็มในภาพรวม  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เสนอแนวทางจัดการกับพ้ืนที่ดิน
เค็มเพ่ือให้กลับเป็นพ้ืนที่เกษตรที่มีคุณภาพ ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ วิธีทางวิศวกรรม จะต้องมีการ
ออกแบบพิจารณาเพ่ือลดหรือตัดกระแสการไหลของน้้าใต้ดินให้อยู่ในสมดุลของธรรมชาติมากที่สุด  

ไม่ให้เพ่ิมระดับน้้าใต้ดินเค็มในที่ลุ่ม วิธีทางเกษตรและชีววิทยา ได้แก่ การปลูกป่าหรือพืชอ่ืนๆเพ่ือ
ป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม มีการก้าหนดพ้ืนที่รับน้้าที่จะปลูกป่า ปลูกไม้ยืนต้น หรือไม้โตเร็วมี
รากลึกใช้น้้ามากบนพ้ืนที่รับน้้า และวิธีผสมผสาน ได้แก่ แก้ไขลดระดับความเค็มดินลงให้สามารถปลูก
พืชได้ ใช้น้้าชะล้างเกลือจากดินและการปรับปรุงดิน บางครั้งไม่อาจใช้วิธีชะล้างเกลือได้เนื่องจาก
สาเหตุ เช่น ขาดแคลนน้้าจืด เกลือที่ถูกชะล้างออกไปท้าบริเวณอ่ืนเกิดปัญหาขึ้น ลดระดับน้้าใต้ดิน 

โดยการปลูกพืชยืนต้น เช่น ยูคาลิปตัส ปรับปรุงคุณสมบัติของดินโดยการใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืช
สดอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารให้มากขึ้น การใช้น้้าชะล้างเกลือที่มีอยู่
ในดินให้ละลายออกไปเพ่ือท้าให้ความเค็มในดินเจือจางลง และยกร่องแล้วปลูกพืชทนเค็มหรือพืช
ชอบเกลือ 
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8.5 บทสรุป 

จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ส้าคัญจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัดที่มี
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากและก้าลังจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในปี 
พ.ศ. 2558 ที่ก้าลังจะมาถึงซึ่งเป็นปีที่เราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกว่า AEC ยิ่ง
จะส่งผลให้กิจกรรมภาคต่างๆ ของจังหวัดเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
รวมทั้งภาคการท่องเที่ยว ผลจากการพัฒนาดังกล่าวอาจท้าให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน จนก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ตามมา ทั้งมลพิษทางน้้า ทางเสียง ทาง
อากาศ ทางดิน และทางด้านขยะมูลฝอย ซึ่งปัจจุบันนี้จังหวัดอุดรธานีก็มีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
เกิดข้ึนดังที่ได้กล่าวมา จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ในจังหวัดอุดรธานีทุกคนต้องร่วมมือกันในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดอุดรธานี เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชาวจังหวัดอุดรธานี  รวมทั้งเราจะได้มี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลานในอนาคตต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



421 

 

ค้าถามทบทวน 

 

1. จงอธิบายถึงทรัพยากรดินในจังหวัดอุดรธานี 
2. จงอธิบายถึงทรัพยากรน้้าในจังหวัดอุดรธานี 
3. ปริมาณและอัตราการเกิดขยะมูลฝอยในจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างไร 

4. ในจังหวัดอุดรธานีมีระบบก้าจัดมูลฝอยชุมชนแบบใดบ้าง 
5. จงอธิบายขั้นตอนในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดอุดรธานี 
6. ศูนย์จัดการมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดอุดรธานีคือที่ใด และมีระบบการเผามูลฝอยติดเชื้อแบบ

ใด 

7. จงสรุปสถานการณ์คุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดินของจังหวัดอุดรธานีมาพอสังเขป 

8. สถานการณ์การจัดการน้้าเสียชุมชนของจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 

9. ปัญหาคุณภาพน้้าเสื่อมโทรมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีสาเหตุเกิดจากอะไร 

10. จงสรุปสถานการณ์มลพิษทางอากาศในจังหวัดอุดรธานี 
11. มลพิษทางดินที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานีที่ส้าคัญมีอะไรบ้าง 
12. จะมีวิธีการอย่างไรบ้างในการแก้ไขปัญหาดินเค็มหรือด่างจัดในพ้ืนทีจ่ังหวัดอุดรธานี 
13. พ้ืนที่ชุ่มน้้าหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีความส้าคัญอย่างไรต่อประชาชนในพื้นท่ี 

14. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วไปของพ้ืนที่ชุ่มน้้าหนองหานกุมภวาปีเป็นอย่างไร 

15. จงสรุปสถานการณ์คุณภาพน้้าในหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
16. พ้ืนที่ใดบ้างในจังหวัดอุดรธานีที่มีการท้านาเกลือสินเธาว์ 
17. การท้านาเกลือในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

18. ปัญหาดินเค็มในพ้ืนที่ที่ท้าเกลือสินเธาว์ส่งผลกระทบอย่างไรต่อชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว 

19. จงสรุปขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ดินเค็มในจังหวัดอุดรธานี  
20. ในฐานะที่นักศึกษาเป็นประชากรในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี นักศึกษาจะมีส่วนช่วยในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานีได้อย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
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จาก http://www.fisheries.go.th/if-udonthani/web2/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=16:2009-08-05-02-20-39&catid=7:-1&Itemid=28 

สถาบันวิจัยการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่ง. (2547). ยูโทรฟิเคชัน :ผลกระทบต่อการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า
และการประมงในทะเลสาบสงขลา. ส านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2553). ทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน. ค้นเมื่อ 12 

พฤษภาคม 2555, จาก  ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย เว็บไซด์ : http://www.thaienvimonitor.net/Concept/priority3.htm 

สนิท อินทะชัย. (2549). คู่มือวิธีการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นที่สูง ในเขตพื นที่ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวง. ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

กรมพัฒนาที่ดิน. 
สภาวิศวกร. (2555). แผ่นดูดซับเสียงจากใยมะพร้าว. ค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556, จาก http:// 

www. coe.or.th/e_engineers/news_detail.php?id=230 

___________. (2555). ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ. ค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556, จาก 
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สมสงวน ปัสสาโก, จุไรรัตน์ คุรุโคตร, และอังศุมา ก้านจักร. (2555). เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยจากขยะ
อินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดินในการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา : ชุมชนต้าบล
หนองโก อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (รายงานการวิจัย). มหาสารคาม : สาชาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15. (ม.ป.ป.). คู่มือแหล่งก้าเนิดมลพิษ  

ส้าหรับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
ส่วนมลพิษดิน. (2554). แนวทางการฟื้นฟูดินปนเปื้อนจากการประกอบการอุตสาหกรรม. ส านัก

เทคโนโลยีน  าและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 
สัจจพล พงษ์ภมร, และสุรชัย โชคครรชิตไชย. (2557). ปัญหามลพิษที่เกิดจากบ่อขยะ. วารสาร

สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, 4, 252 – 260. 

สัญชัย ชนะสงคราม. (2557). เทคโนโลยีการผลิตเชื อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF). 

ค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2558, จาก ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เว็บไซด์ : 
http://www.reo13.go.th/KM_reo13/data_know/53-09-15_RDF.pdf 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มที่ 18. (2555). ดินและปุ๋ย.  ค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556, จาก 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=18&chap=8&page= 

t18-8-infodetail04.html 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มที่ 14. (ม.ป.ป.). สารพิษและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร. ค้นเมื่อ 15 

พฤษภาคม 2558, จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/Ebook/BOOK14/ 

book14_9/Default.html 

สาโรจน ์เริ่มด าริห์, สาวิตรี แกเรียส, และเกริก วงศ์สอนธรรม. (2552). การปนเปื้อนของโลหะหนักใน
น  าและตะกอนดินบริเวณชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยตอนบน. การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั งที่ 47: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หน้า 
221 - 228). กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. (2558). เตือนใช้โฟมบรรจุ
อาหารร้อน ระวังสารเคมี. ค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2558, จาก http://dmsc2.dmsc.moph. 

go.th/webroot/secretary/Homepage/news48/november/9.htm  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2558). แผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558. นนทบุรี : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. 
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ส านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์. 
(2557).  ภาชนะบรรจุอาหารจากมะเขือเทศ. วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก
บรัสเซลส,์ ฉบับที่ 5, 4 – 6.  

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (2556). โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน เทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง .ค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2556, จาก ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน เว็บไซด์ : http://www.eppo.go.th/encon/Energy_ 

Campaign/Ecam_44_rayoug.html 

___________. (2556) . พลังงานจากขยะ. ค้นเมื่อ 15 กันยายน 2556, จาก http://www.eppo. 

go.th/engy/Load/ET13.pdf  

___________. (2545). รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ : วิฑูรย์
การปก. 

ส านักงานศาลปกครอง. (2553). ศาลปกครองไทยกับคดีสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : พี.เพรส.  
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว. (2554). มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ

อาหารภายใต้สถานการณ์สารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลจากโรงงานนิวเคลียร์ในจังหวัดฟุกุชิ
มา. ค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.thaifta.com/thaifta/portals/0/ 

jp_food1mar54.pdf 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9, ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10, ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11, และ
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12. (2556). แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2556 – 2559. นครราชสีมา : หจก. ทัศน์ทองการพิมพ์. 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9. (2556).  รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจ้าปี 2556. 

อุดรธานี: ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและ
สิ่งแวดล้อม. 

ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย. (2555). ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอย. ค้นเมื่อ 20 

พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_rubbish.htm 

___________. (2551). คู่มือแนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ส้าหรับ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน. กรุงเทพ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ 

(1977).  
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง. (2555). รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง
ประเทศไทย. ค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2556, จาก http://aqnis.pcd.go.th/data/51-56 

___________. (2553). เถ้าถ่านและหมอกควันจากภูเขาไฟระเบิดในไอซ์แลนด์. ข่าวสารอากาศและ
เสียง, 3, หน้า 5. 

ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง. (2548). แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการเผาในที่โล่ง. กรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 

ส านักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน. (2550). เอกสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ชุดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน : การปรับปรุงดินที่มีสภาพการชะล้างพังทลาย.

กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.   
___________. (2550). เอกสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชุดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนา

ที่ดิน : การปลูกไม้ผลในดินเปรี ยว. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ.์   

___________. (2550). เอกสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชุดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดิน : การปลูกหญ้าแฝกพืชมงคลเพื่อการอนุรักษ์ดินและน ้า. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.   
ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. (2558). สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ประจ้าปี 2557. นนทบุรี 

: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 
___________. (2552). สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจ้าปี 2552.  นนทบุรี : กระทรวง

สาธารณสุข. 

ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม. (2558). คู่มือการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
จากปัญหาหมอกควัน ส้าหรับบุคลากรสาธารณสุข. นนทบุรี : กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข. 

___________. (2551). ความรู้เกี่ยวกับเสียงดังจากสนามบินและการดูแลสุขภาพ. นนทบุรี :    
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 

ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร. (2555). การคัดแยกมูลฝอยและน้ากลับมาใช้ใหม่. กรุงเทพฯ : 
ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม. (2556). คู่มือมาตรฐานอนามัยส่ิงแวดล้อม (ด้านอากาศ น ้า ดิน เสียง 
ความสั่นสะเทือน ความร้อน และความเข้มแสงสว่าง) (พิมพ์ครั งที่ 4). นนทบุรี : ส านักงาน
กิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 

สืบศักดิ์ ศลโกสุม. (2544). การตรวจสอบหลุมยุบในแปลงสาธิตเพื่อปรับสภาพดินเค็มของ
โครงการพระราชด้าริ ต้าบลหนองกว่ัง อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร (.รายงาน
วิชาการ).  กรุงเทพฯ : กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี. 

สุกรานต์ โรจนไพรวงศ.์ (บก.). (2548). สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 2548. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ 
พรินติ งแอนด์พับลิชชิ่ง.  

สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์. (2546). หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม. กรงุเทพฯ : สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 

สุธีลา ตุลยะเสถียร, และคณะ (2544). มลพิษสิ่งแวดล้อม (ปัญหาสังคมไทย).กรุงเทพฯ :  
รวมสาส์น. 

สุพรรษา เกียรติสยมภู, และสุนิสา ชายเกลี ยง. (2555). การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการ
บริโภคสัตว์น  าที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณแหล่งประมงหนองน  าล้น. วารสารวิจัย มข. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 17, 671 - 686. 
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มาตรฐานคุณภาพน ้า 

1. มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 

ดัชนีคุณภาพน ้า ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
1. ค่าความเปน็กรดและดา่ง 
(pH value) 

5.5 - 9.0 pH Meter 

2. ค่าทีดีเอส (TDS หรือ 
Total Dissolved Solids) 

-  ไม่เกิน 3,000 มก/ล. หรืออาจแตกต่าง
แล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้้าทิ้ง 
หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร
แต่ไม่เกิน 5,000 มก./ล.  
- น้้าทิ้งที่จะระบายลงแหล่งน้้ากร่อยที่มี
ค่าความเค็ม (Salinity) เกิน 2,000    
มก./ล. หรือลงสู่ทะเลค่าทีดีเอสในน้้าทิง้
จะมีค่ามากกว่าคา่ทีดีเอส ที่มีอยู่ในแหล่ง
น้้ากร่อยหรือน้้าทะเลไดไ้ม่เกิน 5,000 

มก./ล.  

ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ       
103 -105oC เป็นเวลา 1 

ชั่วโมง 

3. สารแขวนลอย 
(Suspended Solids)  

ไม่เกิน 50 มก./ล. หรืออาจแตกต่าง
แล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้้าทิ้ง 
หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือประเภทของระบบบ้าบัดน้า้เสีย
ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 150 มก./ล. 

กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว 
(Glass Fiber Filter Disc)  

4. อุณหภูมิ (Temperature)  ไม่เกิน 40°C เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะท้า
การเก็บตัวอย่างน้า้  

5. สีหรือกลิ่น  ไม่เป็นที่พงึรังเกียจ ไม่ได้ก้าหนด  

6. ซัลไฟด์ (Sulfide as H2S)  ไม่เกิน 1.0 มก./ล. Titrate  

7. ไซยาไนด์ (Cyanide as 

HCN)  

ไม่เกิน 0.2 มก./ล. กลั่นและตามด้วยวิธี Pyridine 

Barbituric Acid  
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ดัชนีคุณภาพน ้า ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
8. น้้ามนัและไขมัน (Fat, Oil 

and Grease) 

ไม่เกิน 5.0 มก./ล. หรืออาจแตกต่าง
แล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้้าทิ้ง 
หรือ ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 15 มก./ล.  

สกัดด้วยตัวทา้ละลาย แล้ว
แยกหาน้้าหนักของน้้ามนัและ
ไขมัน 

9. ฟอร์มาลดีไฮด์ 
(Formaldehyde)  

ไม่เกิน 1.0 มก./ล.  Spectrophotometry  

10. สารประกอบฟนีอล 

(Phenols)  

ไม่เกิน 1.0 มก./ล.  กลั่นและตามด้วยวิธี 4-

Aminoantipyrine  

11. คลอรีนอิสระ (Free 

Chlorine) 

ไม่เกิน 1.0 มก./ล.  lodometric Method 

12. สารที่ใชป้้องกันหรือ
ก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 
(Pesticide)  

ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่
ก้าหนด 

Gas-Chromatography  

13. ค่าบีโอดี (5 วันที่อุณหภูมิ 
20 °C (Biochemical 

Oxygen Demand : BOD)  

ไม่เกิน 20 มก./ล. หรือแตกต่างแล้วแต่
ละประเภทของแหล่งรองรับน้า้ทิ้ง หรือ
ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร 
แต่ไม่เกิน 60 มก./ล. 

Azide Modification ที่
อุณหภูมิ 20°C เป็นเวลา 5 วัน  

14. ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ 
Total Kjeldahl Nitrogen)  

ไม่เกิน 100 มก./ล. หรืออาจแตกต่าง
แล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้้าทิ้ง 
หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 200 มก./ล.  

Kjeldahl  

15. ค่าซีโอดี (Chemical 

Oxygen Demand : COD)  

ไม่เกิน 120 มก./ล.หรืออาจแตกต่าง
แล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้้าทิ้ง 
หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 400 มก./ล.  

Potassium Dichromate 

Digestion  
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ดัชนีคุณภาพน ้า ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
16. โลหะหนัก (Heavy 

Metal) 

  

     1. สังกะสี (Zn) ไม่เกิน 5.0 มก./ล.  Atomic Absorption 

Spectrophotometry ชนิด 
Direct Aspiration หรือวิธี 
Plasma Emission 

Spectroscopy ชนดิ 
Inductively Coupled 

Plama : ICP 

     2. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวา
เล้นท ์(Hexavalent 

Chromium)  

ไม่เกิน 0.25 มก./ล.  

     3. โครเมียมชนิดไตรวา
เล้นท ์(Trivalent 

Chromium)  

ไม่เกิน 0.75 มก./ล.  

     4. ทองแดง (Cu)  ไม่เกิน 2.0 มก./ล.  
     5. แคดเมียม (Cd)  ไม่เกิน 0.03 มก./ล  

     6. แบเรียม (Ba)  ไม่เกิน 1.0 มก./ล  

     7. ตะกั่ว (Pb)  ไม่เกิน 0.2 มก./ล.  
     8. นิคเกิล (Ni)  ไม่เกิน 1.0 มก./ล.  
     9. แมงกานสี (Mn)  ไม่เกิน 5.0 มก./ล. 
    10. อาร์เซนิค (As) ไม่เกิน 0.25 มก./ล. Atomic Absorption 

Spectrophotometry ชนิด 
Hydride Generation หรือวิธี 
Plasma Emission 

Spectroscopy ชนดิ 
Inductively Coupled 

Plasma : ICP 

     11. เซเลเนียม (Se)  ไม่เกิน 0.02 มก./ล.  

12. ปรอท (Hg)  ไม่เกิน 0.005 มก./ล.  Atomic Absorption Cold 

Vapour Techique 
 

แหล่งที่มา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง 
ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 13ง ลงวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2539 

 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_4_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_4_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_4_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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2. มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 

พารามิเตอร์ มาตรฐาน 

1.ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5 -9.0 

2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) * ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3. ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) ** ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4. น้้ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร 

6. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร 
 

หมายเหตุ : * กรณีหน่วยบ้าบัดสุดท้ายเป็นบ่อเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation 

Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี ของน้้าที่ผ่านการกรองแล้ว (Filtrate BOD) การกรองตัวอย่างน้้าเพ่ือหาค่าบีโอ
ดี ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพ่ือหา
ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนท้าการวิเคราะห์หาค่าบีโอดีที่ก้าหนดไว้ใน 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด 

** กรณีหน่วยบ้าบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) 

ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard 

Methods for the Examination of Water and Westewater ฉบับล่าสุด ซึ่ง American Public 

Health Association, American Water Work Association และ Water Environment 

Federation ร่วมกันก้าหนดไว้ หรือตามวิธีอ่ืนที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ทั้งนี้ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้้า 

แหล่งที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553 

 

 

 

 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_79_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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มาตรฐานคุณภาพคุณภาพอากาศ 

 

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

สารมลพิษ ค่าเฉลี่ยความเข้มข้น 

ในเวลา 
ค่ามาตรฐาน ที่มา 

1. ก๊าซคาร์บอนมอนอก-

ไซด์ (CO) 

1 ชม. ไม่เกิน 30 ppm. (34.2 มก./ลบ.ม.) 1 
8 ชม. ไม่เกิน 9 ppm. (10.26 มก./ลบ.ม) 

2. ก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซด์ (NO2) 

1 ชม. ไม่เกิน 0.17 ppm. (0.32 มก./ลบ.ม.) 1,3,4 
1 ปี ไม่เกิน 0.03 ppm. (0.057 มก./ลบ.ม.) 

3. ก๊าซโอโซน (O3) 
1 ชม. ไม่เกิน 0.10 ppm. (0.20 มก./ลบ.ม.) 1,3 
8 ชม. ไม่เกิน 0.07 ppm. (0.14 มก./ลบ.ม.) 

4. ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) 

1 ปี ไม่เกิน 0.04 ppm. (0.10 มก./ลบ.ม) 1,2 
24 ชม. ไม่เกิน 0.12 ppm.(0.30 มก./ลบ.ม) 

5. ตะกั่ว (Pb) 1 ชม. ไม่เกิน 0.3 ppm.(780 มคก./ลบ.ม) 1 
1 เดือน ไม่เกิน 1.5 มคก./ลบ.ม 

6. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

100 ไมครอน 

24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 1,2 
1 ปี ไม่เกิน 0.10 มก./ลบ.ม. 

7. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน 

24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม 1,2 
1 ปี ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม 

8. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

2.5 ไมครอน 

24 ชม. ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม. 5 
1 ปี ไม่เกิน 0.025 มก./ลบ.ม. 

 

หมายเหตุ :  
  1. มาตรฐานค่าเฉลี่ยระยะสั้น (1, 8 และ  24 ชม.) ก้าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยอย่างเฉียบพลัน (acute effect) 

 2. มาตรฐานค่าเฉลี่ยระยะยาว (1 เดือน และ 1 ปี) ก้าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันผลกระทบยาวหรือ
ผลกระทบเรื้อรัง ที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัย (chronic effect) 
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ที่มา : ดัดแปลงจาก 

1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 52ง. วันที่ 25 

พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. 
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547 

3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 58ง 
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

4. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 

ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

5. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  ์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 37ง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 

 

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_51_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_51_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_74_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_74_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_91_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_91_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_99_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_99_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง


455 

 

มาตรฐานเสียงและความสั่นสะเทือน 

มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

ค่ามาตรฐานระดับเสียง การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

1.ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่
เกิน 115 เดซิเบลเอ 

1. การตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุด ให้ใช้มาตรระดับเสียง
ตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณที่มีคนอยู่หรืออาศัยอยู่  
2. การตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ให้ใช้มาตรระดับ
เสียงตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมงใด ๆ  

3. การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายนอก
อาคารให้ตั้งสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยในรัศมี 3.50 

เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีก้าแพงหรือสิ่งอ่ืนใดที่มี
คุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่  
4. การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายในอาคาร
ให้ตั้งสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยในรัศมี 1.00 เมตร 
ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีก้าแพงสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติ
ในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ และต้องห่างจากช่องหน้าต่างหรือ
ช่องทางที่เปิดออกนอกอาคารอย่างน้อย 1.50 เมตร 

2.ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 

ชั่วโมง ไม่เกิน 70  

เดซิเบลเอ 

 

 

ที่มา : ดัดแปลงจาก 

1. ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป มาตรา 32(5) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 

2. ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียง
ขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับกา
รบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 

3. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การค านวนค่าระดับเสียง ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2540 

 

 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_38_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_38_air.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง
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มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร 

ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร (Clean Food Good Taste : CFGT) 

 

1. ข้อก้าหนดด้านสุขาภิบาลอาหารส้าหรับร้านอาหาร 
- สถานที่รับประทานอาหาร เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และ

จัดเป็นสัดส่วน  

- ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพ้ืนและบริเวณหน้า หรือในห้องน้้า ห้องส้วม และต้องเตรียม
ปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพ้ืน อย่างน้อย 60 ซม.  

- ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ 
เช่น เลขสารบบอาหาร เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)  

- อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน้ามาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้อง
แยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหารประเภท เนื้อสัตว์ดิบ เก็บในอุณหภูมิที่ต่้ากว่า 5 องศาเซลเซียส  

- อาหารที่ปรุงส้าเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิด วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 
60 ซม.  

- น้้าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้าม
ส้าหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. และต้องไม่มีสิ่งของอย่างอ่ืนแช่รวมไว้  

- ล้างภาชนะด้วยน้้ายาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน้้าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้้าไหล 
และท่ีล้างภาชนะ ต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม.  

- เขียงและมีด ต้องมีสภาพดีแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ และผัก ผลไม้  
- ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่ง สะอาด หรือวางเป็นระเบียบใน

ภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม.  
- มูลฝอย และน้้าเสียทุกชนิด ได้รับการก้าจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล  

- ห้องส้วมส้าหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และ
มีสบู่ใช้ตลอดเวลา  

- ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวม
หมวกหรือเน็ทคลุมผม  

- ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จ้าหน่ายอาหารทุกครั้ง 
ใช้อุปกรณ์ ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงส้าเร็จแล้วทุกชนิด  

- ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มี
โอกาสสัมผัสอาหาร  
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- ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีน้้าและอาหาร
เป็นสื่อ ให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษา ให้หายขาด  

 

2. ข้อก้าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร ส้าหรับแผงลอยจ้าหน่ายอาหาร 
- แผงลอยจ้าหน่ายอาหารท้าจากวัสดุที่ท้าความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ อยู่สูง

จากพ้ืน อย่างน้อย 60 ซม.  
- อาหารปรุงสุกมีการปกปิด หรือมีการป้องกันสัตว์และแมลงน้าโรค  

- สารปรุงแต่งอาหาร ต้องมีเลขสารบบอาหาร  

- น้้าดื่ม ต้องเป็นน้้าสะอาด ใส่ในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิดมีก๊อกหรือทางเทรินน้้า  
- เครื่องดื่ม ต้องใส่ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีก๊อก หรือ

ทางเทรินน้้า  
- น้้าแข็งที่ใช้บริโภค ต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 

60 ซม. ที่ตักน้้าแข็งมีด้ามยาว และต้องไม่น้าอาหาร หรือสิ่งของอย่างอ่ืนไปแช่ไว้ในน้้าแข็ง  
- ล้างภาชนะด้วยน้้ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้้าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้้าไหล 

และอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม.  
- ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่ง สะอาด หรือวางเป็นระเบียบ ใน

ภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม  

- มีการรวบรวมมูลฝอย และเศษอาหารเพื่อน้าไปก้าจัด  

- ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวม
หมวกหรือเน็ทคลุมผม  

- ใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารที่ปรุงส้าเร็จแล้ว  

- ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด 

 

3. ข้อก้าหนดด้านสุขาภิบาลอาหารส้าหรับโรงอาหาร 

 3.1 สถานที่ 
- สถานที่รับประทานอาหาร และบริเวณท่ัวไป สะอาด เป็นระเบียบ  

- โต๊ะ เก้าอ้ีสะอาด แข็งแรง จัดเป็นระเบียบ มีการระบายอากาศที่ด ี 

- บริเวณที่เตรียม  ปรุงอาหาร สะอาด เป็นระเบียบ พ้ืนท้าด้วยวัสดุถาวร แข็ง เรียบ 
สภาพดี  

- มีการระบายอากาศ รวมทั้งกลิ่นและควันจากการท้าอาหารได้ดี เช่น มีปล่องระบาย
ควัน หรือพัดลมดูดอากาศท่ีใช้การได้ดี  
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- ไม่เตรียมและปรุงอาหารบนพ้ืน โต๊ะเตรียม ปรุง และผนังบริเวณเตาไฟต้องท้าด้วย
วัสดุที่ท้าความสะอาดง่าย (เช่น สแตนเลส กระเบื้อง) มีสภาพดี และพ้ืนโต๊ะต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 
60 ซม.  

3.2 ตัวอาหาร น ้า น ้าแข็ง เครื่องดื่ม  

               -  อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องมีเลขสารบบอาหาร  

-  อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ และอาหารแห้ง มีคุณภาพดี แยกเก็บเป็น
สัดส่วน ไม่ปะปนกัน วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. หรือเก็บในตู้เย็น ถ้าเป็นห้องเย็น ต้องวาง
อาหารสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 30 ซม. ส้าหรับอาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน้ามาปรุง  
               - อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีคุณภาพดี เก็บเป็นระเบียบสูงจากพ้ืน
อย่างน้อย 30 ซม. . 
               - อาหารที่ปรุงส้าเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 
60 ซม.  
               - มีตู้ส้าหรับปกปิดอาหารที่ปรุงส้าเร็จแล้ว และด้านหน้าของตู้ต้องเป็นกระจก  

               - น้้าดื่ม เครื่องดื่ม น้้าผลไม้ต้องสะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด มีก๊อกหรือทางริน
น้้าหรือมีอุปกรณ์ท่ีมีด้ามส้าหรับตักโดยเฉพาะและวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม.  
               -  น้้าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมีอุปกรณ์ที่มีด้ามส้าหรับ
คีบหรือตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. และต้องไม่มีสิ่งของอ่ืนแช่รวมไว้  

3.3 ภาชนะอุปกรณ์  
               - ภาชนะอุปกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม ฯลฯ ต้องท้าด้วย วัสดุที่ไม่เป็นอันตราย เช่น 
สแตนเลส กระเบื้องเคลือบขาว แก้ว อลูมิเนียม เมลามีนสีขาว หรือสีอ่อน ส้าหรับตะเกียบต้องเป็นไม้
ไม่ตกแตง่สี หรือพลาสติกสีขาว  

               - ภาชนะใส่น้้าส้มสายชู น้้าปลา และน้้าจิ้ม ต้องท้าด้วยแก้ว กระเบื้องเคลือบขาว มีฝาปิด 
และช้อนตักท้าด้วยกระเบื้องเคลือบขาว หรือสแตนเลส ส้าหรับเครื่องปรุงรสอ่ืนๆ ต้องใส่ในภาชนะที่
ท้าความสะอาดง่าย มีฝาปิด และสะอาด  

               - ล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วยวิธีการอย่างน้อย 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 ล้างด้วยน้้ายาล้าง
ภาชนะ และขั้นตอนที่ 2 ล้างด้วยน้้าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้้าไหล และอุปกรณ์การล้างต้องสูง
จากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม.  
               - ใช้อ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ท่ีมีท่อระบายน้้าที่ใช้การได้ดี อย่างน้อย 2 อ่าง  
               - จาน ชาม ถ้วย แก้วน้้า ถาดหลุม ฯลฯ เก็บคว่้าในภาชนะหรือตะแกรง วางสูงจากพ้ืน
อย่างน้อย 60 ซม. หรือเก็บในภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาดมีการปกปิด  
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               - ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่ง สะอาด หรือวางเป็นระเบียบใน
ภาชนะท่ีสะอาดและมีการปกปิด ตั้งสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม.  
               - เขียงต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าวหรือเป็นร่อง มีเขียงใช้เฉพาะอาหารสุกและอาหารดิบ
แยกจากกัน มีฝาชีครอบ (ยกเว้นครัวที่มีการป้องกันแมลงวันแล้ว)  

3.4 การรวมรวมขยะ และน ้าโสโครก  

               - ใช้ถังขยะที่ไม่รั่วซึม และมีฝาปิด  

               - มีท่อหรือรางระบายน้้าที่มีสภาพดีไม่แตกร้าว ระบายน้้าจากห้องครัวและที่ล้างภาชนะ
อุปกรณ์ลงสู่ท่อระบายหรือแหล่งบ้าบัดได้ดี และต้องไม่ระบายน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะโดยตรง  
               - มีบ่อดักเศษอาหารและดักไขมันที่ใช้การได้ดี ก่อนระบายน้้าเสียทิ้ง  

3.5 ห้องน ้า ห้องส้วม  

               - ห้องน้้า ห้องส้วมต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีน้้าใช้เพียงพอ  

               - ห้องส้วมแยกเป็นสัดส่วน ประตูไม่เปิดสู่บริเวณที่เตรียม – ปรุงอาหาร ที่ล้างและเก็บ
ภาชนะอุปกรณ์ ที่เก็บอาหารและต้องมีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี อยู่ในบริเวณห้องส้วม  

3.6 ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ  

               - แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน  

               - ผูกผ้ากันเปื้อนสีขาว หรือมีเครื่องแบบ ผู้ปรุงจะต้องใส่หมวกหรือเน็ทคลุมผมด้วย  

               - ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคผิวหนัง ส้าหรับผู้ปรุงจะต้องมี
หลักฐานการตรวจสุขภาพในปีนั้น ให้ตรวจสอบได้  
               - มีสุขนิสัยที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น ไม่สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่ปรุง
เสร็จแล้วโดยตรง 
 

ที่มา : ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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ก๊าซไนตรัสออกไซด์    154 

ก๊าซเรือนกระจก    153 

ก๊าซโอโซน     126, 154 

การกร่อนของดิน    406 

การก าจัดกากตะกอนหรือสลัดจ์   84 

การก าจัดขยะมูลฝอย    347 

การก าจัดไนโตรเจน    83 

การก าจัดฟอสฟอรัส    83 

การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย   345 

การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ   397 

การขนส่งขยะมูลฝอย    345 

การขุดเจาะน้ าบาดาล    85 

การคัดแยกขยะมูลฝอย    342 

การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ   398 

การจัดการขยะมูลฝอย    332 

การชะล้าง     194 

การชะล้างพังทลายของดิน          199 

การใช้สิ่งอ่ืนทดแทน    27 

การดัดแปลงธรรมชาติ    187 

การดูดซับก๊าซ     137 

การดูดซับด้วยถ่าน    81 

การดูดติดผิว     84 

การถนอม     24 

การทดลองระเบิดนิวเคลียร์   120 

การท านาเกลือ     209, 411 

การท าปุ๋ยหมักแบบใช้อากาศ   375 

การท าปุ๋ยหมักแบบไม่ใช้อากาศ   375 

การท าให้เป็นกลาง  77 

การท าให้เป็นของแข็ง    195 

การท าให้เสถียร    195 

การน ากลับมาใช้ใหม่    26 

การบ าบัดขั้นต้น    82 

การบ าบัดขั้นที่สอง    83 

การบ าบัดขั้นสูง     83 

การบ าบัดทางกายภาพ    74 

การบ าบัดทางเคมี    76 

การบ าบัดทางชีวภาพ    78 

การบ าบัดน้ าเสีย   74 

การบ าบัดสารมลพิษท่ีจุดก าเนิด   18 

การบูรณะหรือซ่อมแซม    25 

การประดิษฐ์ของเทียมข้ึนมาใช้   28 

การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 334 

การประเมินวัฏจักรชีวิต  334 

การปรับปรุงให้มีคุณภาพดีกว่าธรรมชาติ  25 

การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ    20 

การปรับพื้นที่เฉพาะหลุม   205 
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การปลูกพืชคลุมดิน    205 

การปลูกพืชแซม    206 

การปลูกพืชตามแนวระดับ   204 

การปลูกพืชหมุนเวียน  206 

การเผาขยะ     349 

การเผาในเตาเผา    349 

การฝังกลบ   84 

การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 347 

การย่อยสลายทางชีวภาพ   195 

การลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น   19 

การลดลงของโอโซน    148 

การแลกเปลี่ยนประจุ    81 

การไล่ด้วยไอน้ า   196 

การสร้างคันดินกั้นน้ า    204 

การสลายตัวด้วยแสง    195 

การสูญเสียการได้ยินชั่วคราว   236 

การสูญเสียการได้ยินแบบถาวร   236 

การหมักท าปุ๋ย          84, 350, 374 

การให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ   196 

ก าจัดขยะแบบศูนย์รวม    395 

เกลือ       264 

แก้ว      360 

 

ข 

ขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล   319 

ขยะทั่วไป     317 

ขยะเปียก     314, 316 

ขยะมูลฝอย     313 

ขยะมูลฝอยชุมชน    393 

ขยะรีไซเคิล     316 

ขยะแห้ง     314 

ขยะอันตราย     318 

ของแข็ง     51 

ขัณฑสกร       263 

ขี้เถ้า     315 

ขี้ปลาวาฬ     70, 276 

เขตกันชน     419 

 

ค 

คลอโรฟลูออโรคาร์บอน        108, 154 

คลอสตริเดียม โบทูลินัม    269 

คลื่นความร้อน     159 

คลื่นเสียง     223 

ควันขาว    106 

ควันด า    106 

ความขุ่น     51 

ความเข้มของเสียง    223 

ความชื้น     322 

ความถี่ของเสียง    226 

ความโปร่งใส   51 

ความหนาแน่น     321 

ความหลากหลายทางชีวภาพ   408 

ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า   404 

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง   51 

ค่าความร้อน     322 

ค่ามลภาวะ     166 

คาร์บอกซีฮีโมโกลบิน    122 

คาร์บอนไดออกไซด์              108, 153 

คาร์บอนมอนอกไซด์              108, 122 

แคดเมียม     64, 284 

โครงสร้างของดิน    175 
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จ 

จาโรไซท์   216 

จุลินทรีย์     61, 270 

จุลินทรีย์ดิน     180 

จุลินทรีย์ในอากาศ  95 

 

ช 

ชั้นบรรยากาศ     97 

เชื้อเพลิงขยะ   370 

 

ซ 

ซากสัตว์     315 

ซาลบูทามอล     293 

ซิกัวเทอรา     275 

ซีโอดี      52 

แซคคาริน       263 

ไซคลาเมต       263 

ไซลิทอล       264 

 

ด 

ดัชนีคุณภาพอากาศ    101 

ดินเค็ม                      207, 211, 405, 415 

ดินเค็มโซดิก   211 

ดินโซดิก    211 

ดินตื้น      406 

ดินเนื้อปานกลาง   176 

ดินเนื้อละเอียด   176 

ดินเนื้อหยาบ   176 

ดินเป็นทรายจัด     405 

ดินเปรี้ยว     215 

ดินเปรี้ยวจัด     216 

ดินพร ุ     216 

ดินหนัก    177 

ดินอินทรีย์     216 

ดีดีท ี                         184, 279 

ดีบุก      286 

ดีลดริน     184 

เดซิเบล     224 

ไดออกซิน              326 

 

ต 

ตะกั่ว                  66, 134, 283 

ตะแกรงหยาบ   74 

ตะแกรงละเอียด    74 

 

ถ 

ถังดักกรวดทราย     75 

ถังดักไขมัน   75 

ถังตกตะกอน     76 

ถังตกตะกอนแบบสี่เหลี่ยม 76 

 

ท 

ทรัพยากรดิน     390 

ทรัพยากรน้ า     391 

ที่ครอบห ู  241 

ที่อุดหู    240 

เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะ   370 

เทคโนโลยีย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน  368 

เทคโนโลยีสะอาด         18, 74 

เทอร์โมพลาสติก    361 

เทอร์โมสเฟียร์     98 

เทอร์โมฮาไลน์     157 
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โทรโปสเฟียร์     97 

 

ธ 

ธาตุอาหาร     52 

 

น 

น้ า     194 

น้ าใต้ดิน     39 

น้ าในดิน    174 

น้ าทิ้ง      43 

น้ าบนผิวโลก     33 

น้ าปลา       265 

น้ าผิวพ้ืนหรือน้ าท่า    37 

น้ าฝน      36 

น้ าเสีย      43 

เนื้อดิน     176 

ไนเตรท     288 

ไนโตรเจน     94 

ไนโตรซามีน     288 

 

บ 

บรรยากาศ               95, 100 

บอแรกซ ์    267, 294 

บีโอดี      52 

แบคทีเรีย   53 

 

ป 

ปรอท              64, 284 

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 22 

ปรากฏการณ์เรือนกระจก   151 

ปริมาณของแข็งรวม    322 

ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้    322 

ปัญหาสังคม     2 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม   2 

ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน   164 

ปุ๋ยเคม ี     183 

 

ผ 

ผงชูรส       265 

ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย    87, 401 

แผ่นน้ าแข็ง   156 

 

ฝ 

ฝนกรด     144 

ฝุ่นละออง     122 

 

พ 

พลังงานจากเทคโนโลยีเตาเผาขยะ  367 

พลังงานนิวเคลียร์  184 

พลาสติก     361 

พลาสติกชีวภาพ   363 

พลาสติกเทอร์โมเซท    361 

พลาสมาอาร์ก     371 

พิษจากการใช้สีผสมอาหาร   258 

พิษอัมพาตจากหอย    276 

พืช    180 

ไพโรไลซิส     373 

 

ฟ 

ฟอร์มาลดีไฮด์     295 

ฟอร์มาลิน     295 

 

http://www.baanjomyut.com/library/global_warming/greenhouse_effect.html
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ภ 

ภัยธรรมชาติ     15 

ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง   151 

ภาวะโลกร้อน     151 

 

ม 

มลพิษทางขยะมูลฝอย    314 

มลพิษทางดิน     182 

มลพิษทางน้ า     43 

มลพิษทางเสียง     229 

มลพิษทางอากาศ              99 

มลพิษทางอาหาร    250 

มลพิษสิ่งแวดล้อม    2 

มลพิษสิ่งแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์  2 

มลพิษสิ่งแวดล้อมทางสังคม   2 

มาตรฐานในบรรยากาศท่ัวไป   135 

มินามะตะ     65, 284 

มีโซสเฟียร์     98 

มีเทน                       153, 375 

มูลฝอยติดเชื้อ       320, 354, 397 

มูลฝอยพิเศษ     316 

มูลฝอยอตุสาหกรรม    315 

โมโนโซเดียมกลูทาเมต   265 

ไมโครเวฟ     358 

 

ย 

ยาปราบศัตรูพืช    184 

ยูโทรฟิเคชั่น     64, 70 

 

ร 
ระบบก าจัดมูลฝอยชุมชน   395 

ระบบชลประทาน    392 

ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อเติมอากาศ 78 

ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อธรรมชาติ   78 

ระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร 78 

ระบบภาวะมลพิษอากาศ   99 

ระบบออสโมซิสผันกลับ  81 

รา    53, 104 

ไรฝุ่น      103 

โรคไข้เอนเทอริค   308 

โรคซิลิโคสิส     122 

โรคบิด    306 

โรคโบทุลิซึม     302 

โรคปอดฝุ่นหิน     122 

โรคพยาธิใบไม้ปอด    308 

โรคพิษเชื้อรา     303 

โรคพิษเทโทรโดท็อกซิน  304 

โรคภัตตราคารจีนซินโดรม   266 

โรคภูมิแพ้อาหาร    309 

โรคบิด    306 

โรคเมากลอย     304 

โรคไส้กรอกเป็นพิษ  303 

โรคหนอนพยาธิ    306 

โรคเหตุสารปราบศัตรูพืช   303 

โรคอหิวาตกโรค   307 

โรคอาหารเป็นพิษ    300 

 

ล 

ละอองไอ     106 

ลักษณะภูมิอากาศ    385 

โลหะ      283, 364 

โลหะหนัก     52, 62 
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ว 

วัตถุเจือปนในอาหาร    255 

วัตถุปนเปื้อนในอาหาร    268 

วิธีฝังกลบแบบขุดเป็นร่อง   348 

วิธีฝังกลบแบบถมที่    348 

 

ศ 

ศูนย์จัดการมูลฝอยติดเชื้อ   398 

 

ส 

สตราโตสเฟียร์          98 

สภาพภูมิประเทศ    384 

สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา    100 

สมบัติของดิน     175 

สมบัติทางกายภาพ    47, 175 

สมบัติทางเคมี     51, 177 

สมบัติทางชีวภาพ    52, 179 

สังคมคาร์บอนต่ า   164 

สัตว์ในดิน     180 

สัตว์หน้าดิน     54 

สารกันบูด       260 

สารกันรา     296 

สารกันหืน       261 

สารกัมมันตรังสี          62, 291 

สารก าจัดศัตรูพืช    279 

สารแคดเมียม     64 

สารชีวพิษ     275 

สารแต่งกลิ่น   262 

สารแต่งกลิ่นรส     262 

สารที่พองตัวได้      266 

สารปรอท     65 

สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส  63 

สารปรุงแต่งรสอาหาร     263 

สารพิษจากเชื้อรา    276 

สารพิษในอาหาร    250 

สารฟอกขาว     297 

สารมลพิษ     5 

สารมลพิษทางอากาศ    102 

สารมลพิษทางอากาศหลัก  102 

สารมลพิษที่มีลักษณะเป็นอนุภาค  103 

สารรีดิวซ์   77 

สารเร่งเนื้อแดง     293 

สารลดแรงตึงผิว    194 

สารลอยผิวหน้าน้ า    62 

สารละลายกรด     194 

สารละลายเบส     194 

สารหนู     286 

สารให้ความหวาน     263 

สารออกซิไดซ์   77 

สารอนินทรีย์     61 

สารอินทรีย์     61 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย  108 

สีที่ได้จากธรรมชาติ    257 

สีแท้หรือสีจริง   47 

สีปรากฏ   47 

สีหรือสารแต่งสี     256 

สีอนินทรีย์     256 

สีอินทรีย์ที่ได้จากการสังเคราะห์   256 

เสียง      223 

เสียงกระทบหรือกระแทก   226 

เสียงดัง     225 

เสียงดังต่อเนื่องที่ไม่คงที่    226 

http://guru.sanook.com/253/enc_preview.php?id=755
http://guru.sanook.com/253/enc_preview.php?id=753
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เสียงดังต่อเนื่องแบบคงท่ี   226 

เสียงดังแบบต่อเนื่อง  226 

เสียงดังเป็นช่วงๆ    226 

เสียงธรรมดา     232 

เสียงร าคาญ     232 

 

ห 

หญ้าแฝก     205 

หมอกควัน              129, 164 

หลุมโอโซน     148 

ห่วงโซ่อาหาร              187 

หินพื้นโผล่     407 

หูชั้นกลาง     227 

หูชั้นนอก     227 

หูชั้นใน     227 

หูตึง    236 

หูหนวก     236 

แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย    319 

แหล่งก าเนิดที่เคลื่อนที่ได้   112 

แหล่งก าเนิดที่อยู่กับที่    116 

แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ า   43 

แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทแพร่กระจาย  10 

แหล่งก าเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อม   7 

แหล่งน้ าธรรมชาติ    37 

 

อ 

องค์ประกอบของดิน    173 

องค์ประกอบทางด้านกายภาพ   321 

อนินทรียวัตถุ     173 

อนุภาคท่ีเกิดจากสิ่งมีชีวิต   103 

อนุภาคท่ีเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต   104 

อนุภาคฝุ่นทั้งหมด  104 

อโลหะ      364 

ออกซิเจนละลายในน้ า    51 

ออกไซด์ของไนโตรเจน    107, 125 

ออร์แกโนไทโอฟอสเฟต    184 

อะฟลาทอกซิน     277 

อัลจีบลูม     64, 70 

อากาศ      93 

อากาศในดิน   174 

อาหาร      249 

อาหารฉายรังสี     293 

อาหารที่ห้ามใส่สี      259 

อิไต อิไต     64, 284 

อินทรียวัตถุ     174 

อิมัลชัน     255 

อิมัลซิไฟเออร์     255 

อิออโนสเฟียร์     98 

อี. โคไล       305 

แอโรซอล     137 

แอสพาร์เทม       264 

แอสเพอร์จิลลัส ฟลาวัส    277 

โอโซน      154 

โอโซนในชั้นโทรโพสเฟียร์   154 

โอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์   154 

ไอควัน      106 

ไอน้ า      155 

ไอโอดีน 131     66 

 

ฮ 

ฮาลอน     149 
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Index 

 

A 

AATHP     168 

Abandoned vehicles  315 

Acid rain     144 

Acid soil     215 

Acid solution   194 

Acid sulfate soil  216 

Activated Sludge  78 

Advance treatment    83 

Aerated Lagoon  78 

Aerobic bacteria  53 

Aerobic decomposition   375 

Aerobic treatment  78 

Acute diarrhea   307 

Aflatoxins     253, 277 

Agriculture waste    315 

Air      93 

Air in soil   174 

Airborne microorganisms 95 

Air pollutants   102 

Air pollution     99 

Air pollution system    99 

Air Quality Index    101 

Air stripping     196 

Algae bloom     64, 70 

Allantiasis     303 

Ambient standards    135 

Anaerobic bacteria  53 

 

Anaerobic decomposition   375 

Anaerobic digestion    368 

Anaerobic treatment  78 

Animal and agricultural waste 315 

Anti-enzyme     252 

Antioxidants   261 

Anti-vitamin     252 

Apparent color  47 

Adsorption   84 

Agricultural waste  319 

Area method     348 

Area source     9 

Artificial flavoring  262 

Artificial sweeteners    263 

Ash    315, 322 

Aspartame     264 

Aspergillus flavus    277 

Atmosphere     95, 100 

Autoclave   357 

 

B 

Bacteria   53 

Base solution   194 

Becquerels     67 

Benthic animals  54 

Biochemical oxygen demand  52 

Biodiversity   408 

Biological degradation   195 

 

https://dict.longdo.com/search/Bacteria
https://dict.longdo.com/search/Benthic%20animals
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Biological properties  179 

Biolacquers   254 

Biological treatment    78 

Bioplastic   363 

Bioremediators    19 

Biotoxin     275 

Black smoke   106 

Borax      267, 294 

Botulism     302 

Buffer zone     140, 419 

Bulky waste   315 

 

C 

Calorific value    322 

Carbon adsorption    81 

Carbondioxide             108, 153 

Carbonmonoxide    108 

Carboxyhaemoglobin   122 

CAPs    102 

Chemical oxygen demand   52 

Chemical properties  177 

Chemical treatment    76 

Chinese restaurant syndrome 304 

Chlorofluorocarbon        108, 149, 154 

Cholera   307 

Ciguatera     275 

Circular sedimentation tank 76 

Clean coal   21 

Cleaner technology   18 

Climate change    151 

Clostridium botulinum   269 

Clustering     395 

Coagulants    77 

Coagulation flocculation  77 

Coarse screen   74 

Coarse textured soils  176 

Coloring agents  256 

Commercial waste    319 

Composting          84, 350, 374        

Contaminant     268 

Continuous noise    226 

Contour cultivation    204 

Cover cropping    205 

Citeria Air Pollutants  102 

Crop rotation     206 

Cryptosporidiosis  305 

Cyclamate     263 

 

D 

DDT      188 

Dead animal   315 

Deafness     236 

Decibel   224 

Demolition waste  315 

Denitrification    189  

Density     321 

Depolymerization    373 

Dieldrin     184 

Diffuse source    10 

Disinfection   77 

Dissolved oxygen    51 

Dust    95 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2094/cyclamate-ไซคลาเมต
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Dust mite   103 

Dysentery   306 

 

E 

Ear muffs     241 

Ear plugs     240 

Eco-efficiency   22 

Electrical conductivity  208 

Emission control    136 

Emission sources    100 

Emulsifier     255 

Emulsion     255 

Energy recovery  365, 379 

Enteric fever   308 

Environment pollution   2 

Eutrophication    64, 70 

 

F 

Facultative  bacteria  53 

Fine screen   74 

Fine - texture soils  176 

Fish sauce   265 

Flavoring agents  262 

Floating substance  62 

Flocculation   77 

Food      249 

Food additive    255 

Food allergy     309 

Food poisoning    300 

Food pollution    250 

Formaldehyde    295 

Formalin   295 

Frequency heating    196 

Frequency of sound    226 

Fuel blending    357 

Fume      106 

 

G 

Garbage     314, 316 

Gastrointestinal    304 

Generally recognized as safe 279 

Geological history  385 

Glacier     158 

Global warming    151 

Glutamic acid mother liquor 22 

Grease trap   75 

Greenhouse effect    151 

Greenhouse gases    153 

Grit chamber   75 

 

H 

Halon      149 

HAPs    103 

Hazardous Air Pollutants 103 

Hazardous waste    318 

Hazardous waste disposal  357 

Haze Technical Task Force   169 

Heat    62 

Heat wave     158 

Heavy metals    52, 62 

Heavy soil   177 

Helmet    242 

https://dict.longdo.com/search/dysentery
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0303/emulsifier-อิมัลซิไฟเออร์
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0674/emulsion-อิมัลชัน
https://dict.longdo.com/search/Flavoring%20Agents
http://www.baanjomyut.com/library/global_warming/greenhouse_effect.html
https://dict.longdo.com/search/heat
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Helminthiasis   306 

Hog feeding     352 

Hospital waste    320 

Hyper filtration  81 

 

I 

Ice sheets   156 

Impact or impulse noise   226 

Incineration to energy   367 

Incineration         84, 349, 357 

Individual basin    205 

Industrail waste    321 

Inert gas     94 

Infectious waste    319, 397 

Infectious waste disposal 357 

Inner ear     227 

Inorganic substance  61 

Intercropping   206 

Intermittent noise    226 

Ion exchange   81 

Ionosphere     98 

IPCC      153 

Itai-itai disease   284 

 

        L 

Landfill gas to energy   367 

Layers of atmosphere  97 

Life Cycle Assessment  334 

Local air pollutant  103 

Low-carbon society  164 

 

M 

Man made toxicants    253 

Material recovery  360 

Mechanical method    204 

Medium - texture soils 176 

Mesosphere     98 

Metal    283 

Meteorology     100 

Microorganisms  61, 270 

Microwave   358 

Middle ear     227 

Mineral matter   173 

Minimum audible field threshold 228 

Mist      106 

Mobile sources    112 

Moisture content    322 

Mold    53, 104 

Monosodiumglutamate   265 

MSW Gasification    368 

Municipal solid waste  393 

Mushroom poisoning  252 

Mycotoxicosis   303 

Mycotoxin     276 

 

N 

Natural flavoring  262 

Natural toxicants    250 

Neurotoxic syndromes   304 

Neutralization   77 

Nitrogen     94 

Nitrogen removal  83 

https://dict.longdo.com/search/helminthiasis
https://dict.longdo.com/search/Microorganisms
https://dict.longdo.com/search/Municipal%20solid%20waste
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Nitrusoxide     154 

Noise pollution    229 

Noise      225 

Non - steady state noise   226 

Non - viable particles   104 

Nutrients     52 

Nitrogen removal  83 

 

O 

Odor      50 

Oleoresin   262 

Open dump     352 

Organic matter   174 

Organic soil   216 

Organic substance  61 

Organochlorine  188 

Organothiophosphate   184 

Outcrop   407 

Outer ear     227 

Oxidant   77 

Oxidation pond  78 

Oxidation-Reduction  77 

Ozone depletion    148 

Ozone hole     148 

 

P 

PAH      287 

Paragonimiasis   308 

Paralytic shellfish poisoning   276 

Particulate matter       103, 122, 133 

PCBs      287 

Permanent threshold shift   236 

Pesticides     279 

Photodegradation    195 

Phosphorus removal  83 

Physical composition   321 

Physical properties  175 

Physical treatment    74 

Phytoremediation  196 

Plant    180 

Plasma Arc     371 

Plastic    361 

Point source     9 

Poisonous substance  322 

Pollutants     5 

Polluter pays principle   88, 401 

Pollution Standards Index   166 

Process Improvement  73 

Precipitation   77 

Primary treatment  82 

Preservatives   260 

Pyrolysis      373 

 

R 

Radioactive substance  62, 291 

Rain water   36 

Receptor     100 

Recreational waste    320 

Rectangular sedimentation tank 76 

Recycle waste    316 

Recycle     338 

Reduce     337 

https://dict.longdo.com/search/Paragonimiasis
https://dict.longdo.com/search/plant
https://dict.longdo.com/search/poisonous%20substance
https://dict.longdo.com/search/Radioactive%20substance
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Reductant    77 

Refuse derived fuel    370 

Refuse disposal  347 

Reject     339 

Repair     339 

Residential waste    319 

Reuse      338 

Reverse osmosis  81 

Rotary kiln     399 

Rubbish     314, 317 

 

S 

Saccharin     263 

Salbutamol   293 

Salicylic acid   296 

Saline sodic soil  211 

Saline soil     207, 211 

Salts      264 

Sandy Soils   405 

Sanitary landfill    347 

Screening   84 

Sea ice    156 

Secondary treatment   83 

Sedimentation tank  76 

Semi – insert   241 

Sewage treatment residues 315 

Shallow soils   406 

Silicosis     122 

Sivert      67 

Slope and highland  407 

Sludge disposal    84 

Sodic soil   211 

Soil    173 

Soil erosion   199, 406 

Soil fauna   180 

Soil flushing     194 

Soil microorganism  180 

Soil pollution    182 

Soil resources   390 

Soil Structure     175 

Soil texture     176 

Soil vapor extraction    196 

Solid waste pollution   316 

Solid waste     313 

Solid waste disposal system 395 

Solid waste generation 393 

solid waste generation rate 393 

Solid waste management 332 

Solid waste utilization  358 

Solidification     195 

Solonchak   211 

Solonetz   211 

Sound     223 

Sound intensity  223 

Sound level meter    224, 225 

Sound pressure level  224 

Sound wave   223 

Source control    136 

Source reduction    337 

Source treatment    18 

Special waste   316 

Spice    262 

https://dict.longdo.com/search/highland
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Stabilization     195 

Stabilization pond  78 

Stabilizing agents  266 

Stationary source    9, 116 

Steady-state noise    226 

Steam stripping    196 

Stratosphere ozone    154 

Stratosphere     98 

Street refuse   315 

Styrene   290 

Surface water   37 

Surfactant   194 

 

T 

Taste      51 

Temperature     47 

Temporary threshold shift   236 

Terracing     204 

Tertiary treatment  83 

Tetrodotoxin   251, 304 

Thermohaline circulation   157 

Thermoplastic    361 

Thermosetting plastic   361 

Thermosphere    98 

Total solids     322 

Total suspended particulate 104 

Toxicants in food    250 

Transboundary pollutants   143 

Transboundary problem   166 

Trans fatty acids  309 

Transparency   51 

Trash    317 

Trench method    348 

Troposphere ozone    154 

Troposphere     97 

True color   47 

TSP    104 

Turbidity     51 

TWG      168 

 

U 

Underground water    39 

 

       V 

Vacuum extraction    196 

Viable particles    103 

Viral Potato Diseases  140 

Volatile Organic Compounds 108 

Volatile solids   322 

 

W 

Waste collection  345 

Waste minimization    19 

Waste separation    342 

Wastewater treatment  74 

Water    194 

Water in soil   174 

Water minimization  72 

Water pollution    43 

Water resources  391 

Water reclamation  73 

Water reuse   72 
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White smoke   106 

Wood sugar     264 

X 

Xylitol     264 

Z 

Zero Waste   333 

Zero Waste to Landfill 354 
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