มลพิษทางอากาศ
ปั จจุบนั โลกของเราถูกปกคลุมด้วยมลภาวะต่างๆที$กอ่ ให้เกิดปั ญหามลพิษทางอากาศ ซึ$งอาจ
มีแหล่งกําเนิดจากการคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม การเกษตร หรืออาจกล่าวได้ว่าเกือบทุก
กิจกรรมในชีวิตประจําวันของเราย่อมก่อให้เกิดมลภาวะได้ทงั0 สิ0น
มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศที$มีการเจือปนของสารพิษ ใน
ปริมาณที$สามารถทําให้อากาศเสื$อมคุณภาพ ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช ทั0งทางตรง
และทางอ้อม
แหล่งกําเนินมลพิษทางอากาศได้แก่
1. ยานพาหนะที$ใช้เครื$องยนต์ รถยนต์เป็ นแหล่งก่อปั ญหาอากาศเสียมากที$สด
ุ สารที$ออกจาก
รถยนต์ที$สาํ คัญได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน และของกํามะถัน
2. ควันไฟ และก๊าซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
- จากโรงงานผลิตสารเคมี ได้แก่ โรงกลัน
$ นํา0 มัน โรงผลิตไฟฟ้า โรงงานทําเบียร์ โรงงาน สุรา โรงงาน
นํา0 ตาล โรงงานกระดาษ โรงงานถลุงแร่ โรงงานย้อมผ้า โรงงานทําแก้ว โรงงานผลิตหลอดไฟ
โรงงานผลิตปุ๋ ย และโรงงานผลิตกรด
- พลังงานที$เกิดจากสารเผาไหม้เชื0อเพลิง เช่น ถ่านหิน นํา0 มัน ก๊าซธรรมชาติ ทําให้เพิ$มสาร ต่าง ๆ
ในอากาศ อาทิ สารไฮโดรคาร์บอนต่าง ๆ ออกไซด์ของไนโตรเจน และ กํามะถันในบรรยากาศ
3. แหล่งกําเนิดฝุ่ นละอองต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณที$กาํ ลังก่อสร้าง โรงงานทําปู นซีเมนต์ โรงงาน โม่หิน
โรงงานทอผ้า โรงงานผลิตโซดาไฟ เหมืองแร่ เตาเผาถ่าน โรงค้าถ่าน เมรุเผาศพ
4. แหล่งหมักหมมของสิ$งปฏิกล
ู ได้แก่ เศษอาหาร และขยะมูลฝอย
5. ควันไฟจากการเผาป่ า เผาไร่นา และจากบุหรี$
6. การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ก่อให้เกิดละอองกัมมันตรังสี
7. การตรวจและรักษาทางรังสีวิทยา การใช้เรดิโอไอโซโทป ที$ขาดมาตรการที$ถก
ู ต้องในการ ป้องกัน
สภาวะอากาศเสีย
8. มลพิษทางอากาศที$เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟป่ า
กัมมันตรังสีที$เกิดตามธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ เป็ นต้น ความเป็ นพิษเนือ$ งจากสาเหตุขอ้ นีค0 อ่ นข้าง
น้อยมาก เนือ$ งจากต้นกําเนิดอยู่ไกล จึงเข้าสูส่ ภาวะแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์ได้นอ้ ย
สารมลพิษทีสําคัญได้แก่ สารมลพิษทางอากาศที$เกิดจากการเผาไหม้เชื0อเพลิงชนิดต่าง ๆ ได้แก่
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ,ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ,สาร CFC , ฝุ่ น
ละอองและควัน ซึ$งพบว่ามีปริมาณการระบายออกสูบ่ รรยากาศเพิ$มมากขึน0 ทุกปี ตามปริมาณการใช้
เชื0อเพลิงที$เพิ$มขึน0

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide : CO)
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide : CO) เป็ นก๊าซที$ไม่มีสีรสและกลิ$นเบากว่า
อากาศทัว$ ไปเล็กน้อยเมื$อหายใจเข้าไป ก๊าซนี0จะรวมตัวฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ในเม็ดเลือดแดงได้
มากกว่าออกซิเจนถึง 3624-3674 เท่า เกิดเป็ นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (Carboxyhaemoglobin :
CoHb) ซึ$ ง ลดความสามารถของเลื อ ดในการเป็ นตัว นํา ออกซิ เ จนจากปอดไปยัง เนื0 อ เยื$ อ ต่า งๆ
โดยทัว$ ไป องค์ประกอบสําคัญที$ทาํ ให้เกิด CoHb ในเลือดมากหรือน้อยขึน0 อยู่กบั ความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศ ที$ สดู หายใจเข้าไปและระยะเวลาที$ อยู่ในสภาวะนั0นสําหรับอาการ
ตอบสนองของมนุษย์ขนึ0 อยู่กบั เปอร์เซ็นต์CoHb และความรูส้ ึกของแต่ละบุคคลที$ไวต่อก๊าซชนิดนี0
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide : NO2)
ออกไซด์ของไนโตรเจนประกอบด้วยไนตรัสออกไซด์(N2O) ไนตริกออกไซด์ (NO) เป็ นก๊าซที$มี
อยู่ทวั $ ไปในธรรมชาติ และมีความสําคัญต่อสิ$งมีชีวิตมากกว่า ออกไซด์ของไนโตรเจนตัวอื$น ๆ ไนตริ
กออกไซด์ (NO) เป็ นก๊าซไม่มีสีและกลิ$น ละลายนํา0 ได้บา้ งเล็กน้อย ส่วนไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
มีสภาพเป็ นก๊าซที$อณ
ุ หภูมิปกติ ก๊าซทัง0 สองเกิดขึน0 ตามธรรมชาติ ได้แก่ ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ ภูเขาไฟระเบิด
ปฏิกิริยาขิงจุลินทรียใ์ นดินหรืออาจเกิดจากการกระทําของมนุษย์ เช่น การเผาผลาญเชื0อเพลิง การ
อุตสาหกรรม การทํากรดไนตริก กรดกํามะถัน การชุบโลหะและการทําวัตถุระเบิด เป็ นต้น อย่างไรก็
ตาม ก๊าซทั0งสองเกิดจากธรรมชาติมากกว่าการกระทําของมนุษย์ การเกิดก๊าซไนตริกออกไซด์มี
อุณหภูมิเป็ นองค์ประกอบสําคัญที$สดุ ดังนัน0 รถยนต์และอุตสาหกรรมจึงเป็ นแหล่งที$ทาํ ให้เกิดก๊าซนี0
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO2)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็ นก๊าซไม่มีสีไม่ไวไฟที$ระดับความเข้มข้นสูง จะมีกลิ$นฉุนแสบจมูก
เมื$อทําปฏิกิริยากับก๊าซออกซิ เจนในอากาศจะเป็ นซัลเฟอร์ไดออกไซด์และจะรวมตัวเป็ นกรดกํามะถัน
เมื$อมีความชื0นเพียงพอหากอยู่ร่วมกับอนุภาคมวลสารทมีตวั เร่งปฏิกิริยา เช่น แมงกานีส เหล็ก และ
วาเนเดี ย ม การสัน ดาปเชื0 อ เพลิ ง เพื$ อ ใช้พ ลัง งานในการดํา รงชี พ ของมวลมนุษ ย์
ซึ$ ง รวมถึ ง
อุตสาหกรรมทําให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และอนุภาคมลสาร กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ก็เป็ นแหล่งกําเนิดของมลพิษทัง0 สองเช่นกัน ก๊าซซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ และละอองกรด กํามะถัน
ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เช่นโรคหลอดลมอักเสบเรื0อรัง นอกจากนี0กา๊ ซนี0ยังทําให้
นํา0 ฝนที$ตกลงมามีสภาพความเป็ นกรดมากขึ0น ซึ$งจะทําลายระบบนิเวศน์ ป่ าไม้ แหล่งนํา0 สิ$งมีชีวิต
ต่าง ๆ รวมถึงการกัดกร่อนอาคารและโบราณสถานอีกด้วย
ก๊าช CFCs (Chlorofluoro carbons )
CFCs หรือ Chlorofluoro carbons คือก๊าซที$มนุษย์ประดิษฐ์ขึ0นมา ก๊าซเหล่านี0ไม่ได้เกิดขึ0น
ในอากาศตามธรรมชาติ CFCs คือมลพิษในอากาศที$เป็ นเคมี เมื$อก๊าซเหล่านี0ขึ0นไปถึงชัน0 โอโซนสูงใน
บรรยากาศของเราจะทําลายโอโซนนัน0 เมื$อ CFCs เข้าสู่บรรยากาศ จะทําลายออกซิเจนที$ก่อให้เกิด
ชัน0 โอโซน ทําให้โอโซนถูกทําลาย บรรยากาศชัน0 โอโซนก็ลดลง ทําให้รังสีอตุ ราไวโอเลตสามารถส่ง
มาถึงพื0นโลกได้โดยผ่านช่องต่าง ๆ ในชัน0 โอโซน
ฝุ่นละออง (Suspended Particulate Matter : SPM)
ฝุ่ นละออง เป็ นสารที$มีความหลากหลายทางด้านกายภาพ และองค์ประกอบอาจมีสภาพเป็ น
ของแข็งหรื อของเหลวก็ ได้ ฝุ่ นละอองที$ มีอยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเรา มีขนาดตัง0 แต่ 0.002
ไมครอน(เป็ นกลุ่มของโมเลกุลที$มองด้วยตาเปล่าไม่เห็ นต้องใช้กล้องจุลทัศน์แบบอิเล็กตรอน) ไป
จนถึง ฝุ่ นที$ ขนาดใหญ่กว่า 500 ไมครอน (ฝุ่ นที$มองเห็นด้วยตาเปล่ามีขนาดตัง0 แต่50ไมครอนขึ0นไป)

ฝุ่ นละอองที$แขวนลอย อยู่ในอากาศได้นานจะเป็ นฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตํา$ กว่า
10 ไมครอน) เนือ
$ งจากมีความเร็วในการตกตัวตํา$ และจะแขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานมากขึ0น หากมี
แรงกระทําจากภายนอกเข้ามามีส่วนเกี$ยวข้อง เช่น การไหลเวียน ของอากาศ กระแสลม เป็ นต้น ฝุ่ น
ละอองที$มีขนาดใหญ่ (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 100ไมครอน)อาจแขวนลอยอยู่ในบรรยา
ก าศได้เพียง 2-3 นาที แต่ฝุ่นละอองที$มีขนาดเล็ก โดยเฉพาะขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมครอน อาจ
แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานเป็ นปี ฝุ่ นละอองอาจเกิดจากธรรมชาติ เช่น ฝุ่ นดิน ทราย หรือเกิดจาก
ควันดําจากท่อไอเสียรถยนต์การจราจร และการอุตสาหกรรมฝุ่ นที$ถกู สูดเข้าไปในระบบทางเดิน
หายใจ ทําให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพ รบกวนการมองเห็ น และทําให้สิ$งต่าง ๆ สกปรกเสียหายได้
และหากพบในปริมาณที$สงู จะมีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื$องจากมีขนาดเล็กพอที$จะเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างและถุงลมปอดของมนุษย์ได้เป็ นผลให้เกิดโรคทางเดินหายใจโรคปอดต่าง
ๆเกิดการระคายเคืองและทําลายเยื$อหุม้ ปอด หากได้รับในปริมาณมากและเป็ นเวลานานจะเกิดการ
สะสม ทําให้ เกิ ดพังผืดและเป็ นแผลได้ ทําให้การทํางานของปอดลดลง ความรุนแรงขึ0นอยู่กับ
องค์ประกอบของฝุ่ นละอองนัน0
ควันดําและควันขาว
ควันดํา คืออนุภาคของถ่านหรือคาร์บอนเป็ นผง เขม่าเล็ก ๆ ที$เหลือจากการเผาไหม้ของ
เครื$องยนต์ ที$ใช้นาํ0 มันดีเซลเป็ นส่วนใหญ่ เช่น รถเมล์ รถปิ กอัพดีเซล รถขนาดใหญ่โดยทัว$ ไปและจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ควันดํานอกจากจะบดบัง การมองเห็นและเกิดความสกปรกแล้ว ยังสามารถ
เข้าสูป่ อดโดยการหายใจเข้าไป และสะสมในถุงลมปอดเป็ นสารทําให้เกิดโรคมะเร็ง หรือเป็ นตัวนําสาร
ให้เกิ ด โรคมะเร็ ง ปอดและทํา ให้หลอดลมอัก เสบได้ ควั น ขาวเกิ ด จากเครื$ อ งยนต์ที$ไม่ได้รับการ
บํารุงรักษาอย่างดี โดยเฉพาะรถจักยานยนต์เก่า ควันขาวคือสารไฮโดรคาร์บอนหรือนํา0 มัน เชื0อเพลิง
ที$ยังไม่ถกู เผาไหม้ แล้วถูกปล่อยออกมาทางท่อไอเสีย สารไฮโดรคาร์บอน เมื$อโดนแสงอาทิตย์จะ
เกิดปฏิกิริยา สร้างก๊าซโอโซนอันเป็ นพิษภัยแรงขึน0
ปริมาณก๊าซดังกล่าวมีผลต่อภาวะมลพิษที$เกิดขึน0 ในปั จจุบนั ทัง0 นี0ปริมาณก๊าซที$เกิดขึ0นจะแปร
ผันตามกิจกรรมต่างๆที$ก่อให้เกิดก๊าซมลพิษ โดยพบว่าปริมาณก๊าซมลพิษจะเกิดจากแหล่งของการ
ใช้เชื0อเพลิงในการคมนาคมขนส่งมากที$สดุ รองลงมาคือแหล่งกําเนิดจากอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ
และแหล่งกําเนิดจากการทําเกษตรกรรม นอกจากนี0กิจกรรมบางอย่างที$เกิดขึ0นในชีวิตประจําวันยัง
ก่อให้เ กิดมลพิ ษทางอากาศได้ เช่นก๊าซที$ เกิ ดจากการเผาขยะ ก๊าซที$ เกิด จากควั นบุหรี$ เป็ นต้น สิ$ ง
เหล่านี0ลว้ นส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศเพิ$มมากขึ0น ดังนัน0 การที$เราจะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้
คือเราจะต้องช่วยแหล่งกําเนิดมลพิ ษและต้องช่วยกันกันปลูกต้นไม้เ พื$ อให้ตน้ ไม้เป็ นปอดที$ ช่วยลด
มลพิษทางกาศและสร้างอากาศที$สะอาดกลับคืนสูโ่ ลกของเรา
เอกสารอ้างอิง
1. สาเหตุของมลพิษทางอากาศ อ้างถึงวันที$ 18 เมษายน 2555 เข้าถึงได้จาก
http://www.oknation.net
2 สารมลพิษทางอากาศ อ้างถึงวันที$ 18 เมษายน 2555 เข้าถึงได้จาก
http://www.deqp.go.th

