นิยามของอากาศ
อากาศ ( Air ) คือ ของผสมทีเ่ กิดจากกาซหลายชนิด อากาศบริสทุ ธิจ์ ะไมมสี ี ไมมกี ลิน่ และไมมรี ส
สวนผสมสําคัญโดยปริมาตร ไดแก ไนโตรเจน จํานวนรอยละ 78.09 ออกซิเจน รอยละ 20.94 กาซเฉื่อยซึ่ง
สวนใหญไดแก กาซอารกอน รอยละ 0.93 คารบอนไดออกไซด รอยละ 0.03 และสวนผสมของกาซ
ฮีเลียม ไฮโดรเจน นีออน คริปตอน ซีนอน โอโซน มีเทน ไอน้ําและสิ่งอื่นรวมกันรอยละ 0.01
อากาศใกลผวิ โลกจะมีอยูอ ยางหนาแนนมากทีส่ ดุ เพราะแรงดึงดูดของโลกปริมาณและการปรากฎของกาซ
จะเปลีย่ นแปลงไปตามเวลาและสถานที่ กาซออกซิเจนทีพ่ อเหมาะแกการดํารงชีวติ จะอยูส งู จากพืน้ โลก 5–6
กิโลเมตร ตามธรรมชาติแลวอากาศทีบ่ ริสทุ ธิจ์ ะหาไดยากมาก และการทีอ่ ากาศลอยปนอยูก บั ลักษณะทางกายภาพ
จึงทําใหมีการเปลี่ยนแปลงได
บรรยากาศ ( Atmosphere ) คือ มวลกาซที่หอหุมตั้งแตผิวโลกจนสูงขึ้นไปประมาณ 900
กิโลเมตร โดยจะเกิดรวมกับลักษณะทางกายภาพอื่น ไดแก อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น ลม และ
อนุภาคฝุนผงหรือมลสาร ( Pollutant ) ซึ่งอยูในระดับต่ําและคงอยูไดดวยแรงโนมถวงของโลก บรรยากาศที่
สูงขึ้นประมาณ 80 กิโลเมตรจะมีสวนผสมของกาซคลายคลึงกัน คนในสถานที่ตางๆจึงหายใจเอาอากาศเขา
ไปโดยไมรูสึกผิดปกติแตอยางใด
ที่มา : หนังสือชุดโลกสีเขียว “อากาศ”.มูลนิธิโลกสีเขียว.2534.
การจําแนกบรรยากาศ
บรรยากาศจําแนกตามลักษณะและระดับความสูงได 2 สวน คือ
1.
บรรยากาศสวนลาง เปนสวนที่อยูใกลผิวโลก อุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูงทุกระยะที่สูงขึ้น
100 เมตร อุณหภูมิจะลดลง 0.64 องศาเซลเซียสจนกวาจะถึงบรรยากาศสวนบนซึ่งอุณหภูมิจะกลับสูงขึ้น
จําแนกได 3 ชั้น คือ
1)
โทรโปสเฟยร ( Troposphere ) คือ บรรยากาศชั้นลางสุดสูงจากผิวโลก 8 – 15
กิโลเมตร มีอิทธิพลตอมนุษยและสิ่งแวดลอมมากที่สุด อากาศที่มนุษยหายใจเขาไปคืออากาศชั้นนี้ ลมฟา
อากาศจะเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ มีไอน้ํามากมีลมและฝุน
2)
สตราโตสเฟยร ( Stratosphere ) ความสูง 15 – 50 กิโลเมตร มีกาซโอโซนรวมตัวกัน
เปนชั้นบางๆ กาซชนิดนี้เกิดจากการที่โมเลกุลของกาซออกซิเจนแตกตัวและจัดรูปแบบขึ้นใหมเมื่อถูกรังสีจาก
ดวงอาทิตยชวยดูดซับรังสีเหนือมวงของแสงอาทิตยทําใหบรรยากาศอุนขึ้น เครื่องบินไอพนจะบินในชั้นนี้เนื่อง
จากมีทัศนวิสัยดี
3)
มีโซสเฟยร ( Mesosphere ) สูงจากพื้นดิน 50 – 80 กิโลเมตรเหนือชั้นโอโซน อุณหภูมิ
จะลดลงตามความสูงที่เพิ่มขึ้นโดยอาจต่ําไดถึง – 83 องศาเซลเซียส อุกกาบาตหรือชิ้นสวนหินจากอวกาศที่
ตกลงมามักถูกเผาไหมในชั้นนี้ การสงคลื่นวิทยุทั่วๆไปก็สงในชั้นนี้เชนกัน
2.
บรรยากาศสวนบน มีคุณสมบัติตางจากชั้นลางคือแทนที่อุณหภูมิจะต่ําลงแตกลับสูงขึ้นและยิ่งสูงยิ่ง
รอนมาก บรรยากาศสวนนี้จําแนกเปน 3 ชั้นเชนกัน คือ
1)
เทอรโมสเฟยร ( Thermosphere ) สูง 80 – 450 กิโลเมตร ความหนาแนนของอากาศ
จะลดลงอยางรวดเร็วแตอณ
ุ หภูมิจะสูงขึ้นมาก ซึ่งอาจสูงกวา 1,000 องศาเซลเซียส สามารถสงวิทยุคลื่นยาว
กวา 17 เมตรไปไดทั่วโลก โดยสงสัญญาณจากพื้นโลกใหคลื่นสะทอนกับชั้นไอออนของกาซไนโตรเจนและ
ออกซิเจน ซึ่งถูกรังสีเหนือมวงและรังสีเอ็กซทําใหแตกตัว

ขอมูลทรัพยากรอากาศ ระดับชาติ

1

2)

เอกโซสเฟยร ( Exsphere ) บรรยากาศชั้นนี้สูงจากพื้นโลกประมาณ 450 – 900
กิโลเมตร มีกาซอยูนอยมาก มนุษยอวกาศจะตองควบคุมบรรยากาศใหมีความดันเทากับความดันภายใน
รางกาย ตองสวมใสชุดที่มีกาซออกซิเจนเพื่อชวยในการหายใจ ดาวเทียมพยากรณอากาศจะโคจรรอบโลกใน
ชั้นนี้
3)
แมกเนโตสเฟยร ( Magnetosphere ) ชั้นนี้มีความสูงมากกวา 900 กิโลเมตร ไมมีกาซ
ใดๆอยูเลย
ที่มา : หนังสือชุดโลกสีเขียว “อากาศ”.มูลนิธิโลกสีเขียว.2534.
ความสําคัญของอากาศและบรรยากาศ
อากาศและบรรยากาศมีความสําคัญ ดังนี้
1. มีกาซที่จําเปนตอการมีชีวิตของมนุษย สัตวและพืช
2. มีอิทธิพลตอการเกิด ปริมาณ และคุณภาพของทรัพยากรอื่น เชน ปาไมและแรธาตุ
3. ชวยปรับอุณหภูมิของโลก โดยเฉพาะไอน้ําและคารบอนไดออกไซดซึ่งจะชวยปองกันการสูญเสียความรอน
จากพื้นดิน ทําใหความแตกตางของอุณหภูมิระหวางกลางวันกับกลางคืนและฤดูรอนกับฤดูหนาวไมแตก
ตางกันมาก และทําใหบริเวณผิวโลกมีความอบอุนขึ้น
4. ทําใหเกิดลมและฝน
5. มีผลตอการดํารงชีวิต สภาพจิตใจ และรางกายของมนุษย ถาสภาพอากาศไมเหมาะสมเชน แหงแลง
หรือหนาวเย็นเกินไปคนจะอยูอาศัยดวยความยากลําบาก
6. ชวยปองกันอันตรายจากรังสีของดวงอาทิตย
โดยกาซโอโซนในบรรยากาศจะกรองหรือดูดซับรังสี
อัลตราไวโอเลตซึ่งทําใหผิวไหมเกรียม เปนโรคมะเร็งผิวหนังและโรคตอกระจก
7. ชวยเผาไหมวัตถุที่ตกมาจากฟาหรืออุกกาบาตใหกลายเปนอนุภาคเล็กๆ จนไมเปนอันตรายตอมนุษยและ
ทรัพยสิน
8. ทําใหทองฟามีสีสวยงาม โดยอนุภาคของสิ่งอื่นที่ปนอยูกับกาซในบรรยากาศจะทําใหแสงหักเห เราจึงมอง
เห็นทองฟามีแสงสีที่งดงามแทนที่จะเห็นเปนสีดํามืด นอกจากนี้ กาซโอโซนซึ่งมีสีน้ําเงินยังชวยใหมอง
เห็นทองฟาเปนสีครามหรือสีฟาสดใสอีกดวย
ที่มา : หนังสือชุดโลกสีเขียว “อากาศ”.มูลนิธิโลกสีเขียว.2534.
ปญหาเกี่ยวกับอากาศ
การเกิดอากาศเสียหรือมลพิษทางอากาศ
คือ การทีส่ ว นผสมของอากาศเปลีย่ นไปเนือ่ งจากความผันแปรของธรรมชาติ เชน ภูเขาไฟระเบิด หรือ
เกิดจากการกระทําของมนุษย เชน ไอเสียรถยนต การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากมนุษยมกั เกิดขึน้ เร็วและตอเนื่องกวา
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตจึงไดรับผลกระทบคอนขางมากเพราะปรับตัวไมทัน อากาศเสียทําให
ไมนาอยูบั่นทอนสุขภาพและพลานามัย ทําลายทรัพยสินหรือพืชผล ทําลายระบบนิเวศตลอดจนสามารถทําลาย
ชีวิต เศรษฐกิจและสังคมมนุษยไดในที่สุด
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ที่มา : โยธิน สุริยพงศ.มลพิษสิ่งแวดลอม.2543.
แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ
แหลงตาง ๆ ที่เปนเหตุทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ โดยปลอยสารตาง ๆ ปะปนมาในอากาศ มลสารที่
เปนตนเหตุทําใหเกิดมลพิษทางอากาศนี้มาจากแหลงตาง ๆ ซึ่งมีวิธีแบงแยกออกไดหลายวิธี เชน การแบงตาม
ลักษณะของการเคลื่อนไหลของแหลงกําเนิด อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ แหลงที่ไมเคลื่อนที่ (stationary
source) ไดแก การประกอบกิจการอุตสาหกรรมในโรงงาน การเผาไหมเชื้อเพลิงในบานพักอาศัย ฯลฯ และ
แหลงที่เคลื่อนที่ (mobile source) ไดแก การเผาไหมเชื้อเพลิงในรถยนตเรือยนตหรือเครื่องบิน หรือการแบง
ตามตัวการที่กอใหเกิดสารมลพิษทางอากาศแบงออกไดเปน 2 แหลง คือ แหลงที่มนุษยสราง (man-made
source) ไดแก การเผาไหมเชือ้ เพลิงในรถยนตเรือยนตหรือเครือ่ งบิน หรือการแบงตามตัวการทีก่ อ ใหเกิดสารมลพิษ
ทางอากาศแบงออกได 2 แหลง คือ แหลงทีม่ นุษยสราง (man-made source) และแหลงทีเ่ กิดโดยธรรมชาติ
(natural source) ในทีน่ จี้ ะกลาวถึง การแบงแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศตามกลุม ประเภทของแหลงกําเนิด ดังนี้
1. แหลงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย
แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศชนิดนี้ ไดแก กิจกรรมนานาประการของมนุษย ไดแก
1) ระบบการคมนาคมขนสง รถยนตนับวาเปนตนเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ
ในเมืองใหญที่รถยนตวิ่งเปนจํานวนมาก และมีการจราจรติดขัด เชน โตเกียว นิวยอรค ลอสแองเจลิส รวมทั้ง
กรุงเทพมหานคร เปนตน จุดที่รถยนตจะปลอยสารมลพิษออกสูบรรยากาศมีอยู 3 จุด คือ จากระบบระเหย
จากระบบกันอาง และจากระบบไอเสีย
สารมลพิษที่จะระบายทอไอเสียเปนสวนที่มีอันตรายและมีปริมาณมากที่สุด ซึ่งมาจากการเผาไหมที่
เกิดขึ้นภายในเครื่องยนต ไดแก สารประกอบไฮโดรคารบอน เชน ออกซิแดนท สารอะโรมาติกไฮโดรคารบอน
เขมา กาซไนตริกออกไซดและกาซไนโตรเจนไดออกไซด รวมทั้งกาซคารบอนมอนอกไซด
มลพิษที่ออกมาจากระบบทอไอเสียนั้นจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับอันตราสวนของอากาศ/น้ํามัน (air
fuel
ratio) ที่ทําใหเกิดเผาไหมไดคอนขางจะสมบูรณมากที่สุด โดยจุดที่มีการเผาไหมสมบูรณจะมีกาซ
คารบอนมอนอกไซด และสารประกอบไฮโดรคารบอนออกมานอยที่สุด แตจะมีกาซไนโตรเจนออกไซดเกิดขึ้น
มากที่สุด ทั้งนี้เพราะที่สภาวะดังกลาวจะเกิดการเติมออกซิเจนไดดีที่สุด ในทางตรงกันขามถาอัตราสวนของ
อากาศ/น้ํามันลดต่ําลง ในชวงนี้ผลที่เกิดจาการเผาไหม จะมีสารประกอบไฮโครคารบอน และกาซ
คารบอนมอนอกไซดเพิ่มมากขึ้น และกาซไนโตรเจนออกไซด ซึ่งกลาวไดวาการเผาไหมเกิดขึ้นอยางไมสมบูรณ
ชนิดของเครือ่ งยนตมคี วามสัมพันธกบั ปริมาณของมลพิษทีป่ ลอยออกมาจากรถยนตดว ย โดยเครือ่ งยนต
ดีเซลจะปลอยกาซคารบอนมอนอกไซดออกมานอยกวาเครื่องยนตเบนซิน แตในขณะเดียวกันกลับปลอยกาซ
ไนโตรเจนออกไซดและอนุภาคตาง ๆ ออกมาสูงกวา ความแตกตางกันของมลพิษทางอากาศชนิดตางๆ แสดง
ไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาณของสารประกอบไฮโดรคารบอน กาซคารบอนมอนอกไซด กาซไนโตรเจน
ออกไซด และอนุภาคตาง ๆ ที่ปลอยออกมาจากเครื่องยนตเบนซิน และเครื่องยนตดีเซล
ชนิดของมลพิษทางอากาศ
เบนซิน 4 จังหวะ
เบนซิน 2 จังหวะ
ดีเซล
HC (ppm)
900
12,000
150-500
CO (% โดยปริมาตร)
3.5
3.5
0.2
Nox (ppm)
1,500
150
2,000-3,000
อนุภาคตาง ๆ (ปอนด/แกลลอน)
12
12
110
ของเชื้อเพลิง
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ที่มา : กรมอนามัย, 2535
นอกจากนั้นการทํางานของเครื่องยนตในระหวางการใชงานแบบตาง ๆ ก็มีผลตอปริมาณของมลพิษ
ทางอากาศอีกดวยดังที่แสดงไวในตารางที่ 2
2) การเผาไหมของเชื้อเพลิงในบาน การเผาไหมเปนกระบวนการที่มีความจําเปนอยางยิ่งในการดํารง
ชีพของมนุษย ในการประกอบกิจกรรมประจําวันภายในบาน มีการเผาไหมเชือ้ เพลิงเพือ่ นํามาพลังงานความรอน
ไปใชในประโยชนตา ง ๆ เชน การหุงตมอาหาร เครื่องทําความรอนในบาน ฯลฯ ซึ่ง การเผาไหมของเชื้อเพลิง
ดังกลาวอาจกอใหเกิดกาซที่ไมพึงประสงคหลายชนิด เชน กาซคารบอนมอนอกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด
สารประกอบไฮโครคารบอนและพวกอนุภาคมลสารตางๆ เชน ควัน เปนตน
ตารางที่ 2 ปริมาณของสารประกอบไฮโดรคารบอน กาซคารบอนมอนอกไซด และกาซไนโตรเจนออกไซด ที่
ปลอยมาจากทอไอเสียในขณะที่เครื่องยนตอยูในระหวางการใชงานแบบตาง ๆ
ปริมาณของมลพิษที่ปลอยออกมา
ชนิดของมลพิษ
CO
HC
Nox
มากกวา
ลดความเร็ว และจอด ลดความเร็ว และจอด เรงเครื่อง และวิ่งดวย
ติดเครื่อง
ติดเครื่อง
ความเร็วคงที่
นอยกวา
เรงเครื่อง และวิ่งดวย เรงเครื่อง และวิ่งดวย จอดติดเครื่อง และลด
ความเร็วคงที่
ความเร็วคงที่
ความเร็ว
ที่มา : กรมอนามัย, 2535
3) กิจการคา สถาบัน และหนวยงานของรัฐ การประกอบกิจการคาหรือการดําเนินงานของสถาบันและ
หนวยงานของรัฐ ยอมมีการใชเชื้อเพลิงในการเผาไหมเพื่อกอใหเกิดพลังงานนําไปใชประโยชนในรูปตาง ๆ จะ
กอใหเกิดสารมลพิษทางอากาศหลายชนิดปะปนในอากาศเชนเดียวกับการเผาไหมของเชื้อเพลิงในอาคารบาน
เรือน
4) โรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงถลุงและหลอมโลหะ อุตสาหกรรมกลั่น น้ํามัน อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมผลิตอาหาร ฯลฯ กอใหเกิดสิ่งเจือปนในอากาศไดแตกตางกันทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยทั่วไป
โรงงานอุตสาหกรรม นับวาเปนแหลงกําเนิดของมลพิษทางอากาศที่สําคัญ และเปนแหลงที่ถูกกลาวโทษจาก
ประชาชนเปนอยางมาก เนื่องจากสามารถมองเห็นควันที่ปลอยออกมาจากปลองควันไดอยางชัดเจน สารมลพิษ
ทางอากาศที่เ กิด จากโรงงานอุตสาหกรรมสวนมาก ไดแก ฝุน ละออง เขมา ควัน กาซซัลเฟอรไดออกไซด
กาซคารบอนมอนอกไซด กาซคารบอนไดออกไซด กาซไนโตรเจนออกไซด และกาซพิษอื่นๆ อีกหลายชนิด
5) โรงไฟฟา การที่โรงงานไฟฟาจะสามารถผลิตกระแสไฟฟาสงออกมาใชไดนั้น จําเปนตองมีการเผา
ไหมเชื้อเพลิง เชน น้ํามันเตา ถานหินชนิดตาง ๆ และเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ เพื่อใหเกิดพลังงานความรอนเพื่อนํา
ไปใชในการผลิตกระแสไฟฟาตอไป การเผาไหมของเชื้อเพลิงดังกลาวทําใหเกิดสารมลพิษทางอากาศที่สําคัญ
เชน กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจนออกไซด และอนุภาคของมลสารตาง ๆ
6) จากการเผาขยะและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลเมืองใหญ หรือชุมชนที่มีประชากรอยูอยางหนาแนน
ซึ่งบางแหงอาจจะมีการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการเผา นอกจากนี้แลวในกิจการคาตาง ๆ การอุตสาหกรรม รวม
ถึงกิจการของรัฐ ก็มีการเผาขยะเปนประจําในกิจการของตนดวย เตาเผาขยะไมวาจะเปนแบบใดก็ตาม จะกอให
เกิดสารมลพิษทางอากาศ อันเนื่องมาจากการเผาขยะนั้น ไดแก สารประกอบไฮโครคารบอน ออกไซดของ
ไนโตรเจน ออกไซดของกํามะถันคารบอนมอนอกไซด และคารบอนไดออกไซด เปนตน
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2. แหลงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ปรากฏการณทางธรรมชาติหลายอยางที่เกิดขึ้น มีสวนทําใหเกิดมลพิษทางอากาศไดแก
1) ภูเขาไฟระเบิด เมื่อเกิดการระเบิดของภูเขาไฟจะมีเถาถานและควันถูกปลอยออกสูบรรยากาศ
เปนจํานวนมาก ซึ่งอนุภาคสารเหลานี้อาจลองลอยขึ้นไปไดสูงมากเปนหมื่นฟุตและคงอยูในอากาศไดนานนับป
กวาที่จะตกกลับคืนลงสูพื้นโลก
2) ไฟปา ควันที่เกิดจากไฟปาเปนตัวการที่เพิ่มปริมาณมลพิษใหกับอากาศไดมากอยางหนึ่ง แตก็
จํากัดขอบเขตอยูในบริเวณใกลเคียงกับพื้นที่ที่เกิดไฟไหมปาเทานั้น ดังนั้น ควันจากไฟไหมปา จึงไดรับการ
พิจารณาวาไมใชแหลงกําเนิดที่สําคัญของมลพิษทางอากาศ แตอยางไรก็ตาม ควันจากไฟปาอาจทําใหทัศนวิสัย
การมองเห็นเลวลง อันเปนสาเหตุของอุบัติเหตุทางรถยนตหรือเครื่องบินได
3) อนุภาคมลสารตาง ๆ จากดิน ลมและพายุสามารถพัดพาเอาอนุภาคมลสารจากผิวดินใหขึ้นไป
แขวนลอยอยูในบรรยากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผิวดินมีลักษณะที่ไมจับกันแนน เชน ดินที่เพงผานการคราดไถ
ดินที่ปราศจากตนไมใบหญาปกคลุม หรือดินที่ถูกกระบวนการอื่น ๆ รบกวน เชน มีรถวิ่งไปมา อนุภาคตาง ๆ
จากดินจะถูกลมพัดพาเขาสูบรรยากาศไดงาย
4) ละอองเกสรจากพืช เกิดจากวัชพืช หญา และตนไม มีลัก ษณะเปนอนุภาคขนาดเล็ก และมี
น้ําหนักเบา สามารถลอยในบรรยากาศได ละอองเกสรเหลานี้อาจทําใหเกิดโรคภูมิแพได
5) จุลินทรียตาง ๆ เชน แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และสปอร ซึ่งพบไดเสมอในอากาศ โดยเฉพาะ
เชื้อราที่พบในอากาศที่ทําใหเกิดโรคไดหลายชนิด สิ่งมีชิวิตเล็ก ๆ เหลานี้อาจลองลอยอยูตามลําพังดวยตัวของ
มันเอง หรืออาจอยูติดกับอนุภาคตาง ๆ เชน ฝุนละอองที่ลองลอยอยูในอากาศก็ได
6) สารอินทรียท เี่ นาเปอ ยผุพงั อินทรียว ตั ถุตา ง ๆ ทีถ่ กู ทิง้ หรือทับถมกันอยู เชน ซากสัตว ขยะมูลฝอย
เศษอาหาร ฯลฯ จะถูกยอยสลายโดยแบคทีเรียในดิน การยอยสลายนี้แบคทีเรียบางชนิดจะทําใหเกิดกาซตาง ๆ
เชน แอมโมเนีย (NH3) กาซซัลเฟอรไดออกไซด ซึ่งมีกลิ่นเหม็นเปนที่รบกวนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
ที่มา : โยธิน สุริยพงศ.มลพิษสิ่งแวดลอม.2542.
ปญหาที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ
1) ปญหาเรื่องสุขภาพของมนุษย สารมลพิษทางอากาศที่มนุษยรับเขาไปในรางกาย หากรับไปใน
ปริมาณมากในทันทีทันใดก็จะกอใหเกิดผลกระทบทันที และหากรับในปริมาณนอยจะเขาไปสะสมในรางกายจนมี
ปริมาณมากพอที่จะทําใหบุคคลไดรับสารมลพิษแสดงอาการเปนพิษออกมาในรูปของการเจ็บปวยรูปแบบตางๆ
เชน กรณีการเกิดมลพิษทางอากาศจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ใน พ.ศ. 2540 ทําใหครู และ
นักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จํานวน 120 คน ปวยดวยอาการคลืน่ ไส อาเจียน ปวดศีรษะ
(90%) เจ็บคอและคออักเสบ (60%) โพรงจมูกอักเสบและเริ่มมีติ่งเล็กๆ (30%) ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรม
อีกหลายแหงก็ทําใหเกิดผลกระทบเชนกัน ในกรณีของโรงไฟฟาถานหินที่แมเมาะ จังหวัดลําปาง ปลอยกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดออกมาทําใหประชาชนในแมเมาะเจ็บปวย เปนตน
2) ปญหาเรื่องความสกปรกจากการมีฝุนละอองและมลสารในอากาศที่เกินจากสภาพธรรมชาติทํา
ใหสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช อาคารสิ่งกอสรางเกิดความสกปรก มีสภาพที่ไมนาดู เกิดความไมสบายตาไม
สบายใจแกผูพบเห็นและผูอาศัย
3) ปญหาทางเศรษฐกิจ จากความสกปรกทางอากาศไมวาในเรื่องฝุนละอองหรือมลสารอื่น ทําให
ตองเสียคาใชจายในการดูแลรักษาและทําความสะอาด
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4)

ปญหาเรื่องน้ําอุปโภคบริโภค
การที่มลพิษทางอากาศทําใหบานเรือนโดยเฉพาะสวนหลังคา
สกปรก เมื่อฝนตกน้ําฝนจะชะลางลงสูภาชนะรองรับ รวมทั้งแหลงน้ําทําใหประชาชนที่นําน้ํามาใชในการ
อุปโภคบริโภคไมได บางครั้งมลพิษทางอากาศทําใหเกิดกรด–ดางของน้ําเปลี่ยนแปลง เชน กรณีที่สาร
อะลูมิเนียมคลอไรดจากโรงงานพีเคซี ( นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ ) รั่วไหล ใน พ.ศ. 2540
กอใหเกิดกลุม ควันพิษทีม่ กี ลิน่ คลายกรด จนกลายเปนกรดเกลือ (HCl) และเกิดควันพิษขึน้ ดังกลาวจนทําให
ประชาชนในบริเวณนัน้ มีอาการแสบจมูก แสบตา น้าํ ตาไหล แนนหนาอก หมดสติในทันทีและสงผลตอคุณภาพ
น้ําทะเลในบริเวณนั้น
5) ปญหาตอพืชและผลผลิตทางการเกษตร มลพิษทางอากาศบางชนิดจะทําลายโครงสรางภายนอก
และภายในของใบทําใหใบมีสีซีด (คลอโรฟลลถูกทําลาย) ทําใหตน ไมพืช ผัก เหี่ย วเฉา สภาพดินที่เ ปน กรด
ทําใหผลผลิตทางการเกษตรไมเจริญเติบโต
6) ปญหาการเกิดฝนกรด สารมลพิษทางอากาศที่ปลอยออกมาเมื่อรวมกับน้ําฝนแลวทําใหน้ําฝน
มีความเปนกรด เชน ไนโตรเจนไดออกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด (เกิดกรดไนตริกและกรดกํามะถัน) ฝนกรด
จะทําลายสิ่งกอสรางใหสึกกรอน ปาไมถูกทําลาย แหลงน้ําเมื่อเปนกรดเพิ่มขึ้นจะทําใหสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูไมได
เกิดผลกระทบตอเนื่องกับหวงโซอาหาร
7) ปญหาปรากฏการณโลกรอน
8) ปญหาทัศนวิสัย อากาศที่มีฝุนละออง ควันพิษจากทอไอเสียรถยนตหรือจากกิจกรรมของชุมชน
ปลองควันของโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเผาปา ดังกรณีที่เกิดไฟไหมปาในอินโดนีเซียสงผลกระทบเปน
วงกวางครอบคลุมพื้นที่ภาคใตของไทยหลายจังหวัด ทั้งดานสุขภาพอนามัยและทัศนวิสัยไมดีอันเนื่องมาจาก
หมอกควันที่แผกระจาย การเดินทางติดตอสื่อสารหรือการทํางานภายใตหมอกควันหนาทึบตองใชไฟฟาหรือไฟ
หนารถ หรือกรณีของการเกิดไฟไหมอาคารสถานที่หรือที่พักอาศัย เพลิงจะสงบลงไดควันไฟไดฟุงกระจาย
บรรยากาศในบริเวณดังกลาวมืดครึ้ม
ที่มา : ราตรี ภารา.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.2543.
การเกิดปรากฏการณเรือนกระจกหรือสภาวะเรือนกระจก
การเกิดปรากฏการณเรือนกระจกหรือสภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) หมายถึง การที่กาซ
หลายชนิดซึ่งสวนใหญ ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด มีเทน ไนตรัสออกไซด คลอโรฟลูออโรคารบอน
คารบอนเตตระคลอไรด เมทิลคลอโรฟอรม คารบอนมอนอกไซด และกาซโอโซนในชั้นโทรโปสเฟยรสะสมอยู
ตามบรรยากาศเปนชั้นบางๆ ในระดับความสูงประมาณ 25 กิโลเมตร และทําหนาที่เก็บความรอนคลายเรือน
กระจกปลูกตนไมในเมืองหนาว โดยแสงแดดหรือรังสีความรอนซึ่งเปนรังสีคลื่นสั้น ความถี่สูง จะสองผานชั้น
กาซนี้ไปยังพื้นโลกไดทําใหสิ่งตางๆ บนโลกรอนขึ้น จากนั้นจะแผรังสีคลื่นยาวออกมาเพราะวัตถุตามพื้นโลกมี
อุณหภูมิต่ําแตรังสีคลื่นยาวมีความถี่ต่ําจึงอาจสองผานชั้นกาซออกไปไดทําใหอุณหภูมิของบรรยากาศรอนขึ้น
ชนิดกาซเรือนกระจก
1. คารบอนไดออกไซด
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ปริมาณ
(สวนตอพันลานโดยปริมาตร)
344,000

อัตราการเพิ่ม
( รอยละตอป )
0.40

แหลงที่มาของกาซ
การเผาไหม ถ า นหิ น และ
ปโตรเลียมรอยละ
80
การเผาอินทรียวัตถุรอยละ
20
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ชนิดกาซเรือนกระจก

ปริมาณ
(สวนตอพันลานโดยปริมาตร)
1,650

อัตราการเพิ่ม
( รอยละตอป )
1.00

3. ไนตรัสออกไซด

304

0.25

4. คลอโรฟลูออโร
คารบอน
4.1 CFC – 11

0.23

5.00

4.2 CFC – 12

0.40

5.00

2. มีเทน

1.125
5. คาร บ อนเตตระคลอ
ไรด
0.13
6. เมทิลคลอโรฟอรม
ไมแนนอน
7. คารบอนมอนอกไซด
ที่มา : 1. World Resources 1990-91
2. สวัสดิ์ โนนสูง.ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม.2543.

1.00
7.00
0.20

แหลงที่มาของกาซ
การหมักเนานาขาว คอก
สัตวและกาซธรรมชาติ
การเผาไหม ถ า นหิ น และ
ปโตรเลียม ปุย

กาซขับดันสารทําความเย็น
และการผลิตโฟม
กาซขับดันสารทําความเย็น
และการผลิตโฟม
น้ํายาดับเพลิง
ตัวทํา
ละลาย
สารที่ใชทําความเย็น
ไอเสียเครื่องยนต

ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ
1. เกิดภาวะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก (Global Warming) เมื่อประมาณ 10,000 ปที่ผานมา
ปรากฏการณเรือนกระจกเปนเหตุใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 1 – 2 องศาเซลเซียส นับแต พ.ศ. 2403
เปนตนมาพบวาสูงขึ้นอีกประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส คณะกรรมการระหวางชาติวาดวยความเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศสรุปวาถาหากแกปญหานี้ไมได อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้น 0.2 – 0.5 องศาเซลเซียส
ทุก 10 ป ทําใหเกิดความแหงแลงรุนแรง ภาวะฝนทิ้งชวงยาวนานกวาปกติและเกิดปญหาอื่นตามมา
2. ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นและเกิดน้ําทวมรุนแรงกวาเดิม นักวิทยาศาสตรคํานวณวาถาอุณหภูมิของโลก
เพิ่ม 1.5 – 4.5 องศาเซลเซียส น้ําแข็งขั้วโลกจะละลายเปนผลใหน้ําทะเลสูงขึ้น 20 – 140 เซนติเมตร
โดยคาดวาน้ําทะเลจะสูงขึ้นอยางมากใน พ.ศ. 2573 ศตวรรษที่แลวระดับสูงกวาเดิม 10 – 15 เซนติเมตร
ปจจุบันสูงขึ้นปละ 1.2 มิลลิเมตร IPCC ประมาณวาใน พ.ศ. 2573 น้ําทะเลจะสูงขึ้น 20 เซนติเมตร
พ.ศ. 2633 สูงเพิ่มอีก 60 เซนติเมตร และ พ.ศ. 2683 จะสูงกวาเดิมถึง 1 เมตร ถาน้ําทะเลสูงขึ้น
เพียง 50 เซนติเมตร เมืองสําคัญและทาเรือจะจมน้ําใตผิวน้ํา คนจํานวนมากตองอพยพและเกิดปญหาสังคม
มากมาย เชน กรุงเทพมหานคร มะนิลา โตเกียว กัลกัตตา นิวยอรก บัวโนส/ ไอเรส ภาคใตของประเทศ
บังคลาเทศ มัลดีฟส เนเธอรแลนด พื้นที่ทางใตและตะวันออกของสหราชอาณาจักร และชายฝงดานตะวัน
ออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา
3. ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง เมื่อน้ําทะเลขยายตัว พื้นที่ปาไมจะลดลง สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวไมไดจะ
ตายและสูญพันธุไป ปาจะขยายตัวไปทางขั้วโลก 10 กิโลเมตรตออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส
ดินจะพังทลายและเสื่อมโทรมมากขึ้น ภัยธรรมชาติจะมีแนวโนมรุนแรงและเกิดบอยขึ้น ทะเลทรายจะขยาย
กวางกวาเดิม ฤดูหนาวจะอุนขึ้นทําใหศัตรูพืชถูกทําลายนอยลง ชายฝงที่เคยเปนน้ํากรอยจะเปนน้ําเค็มซึ่งมีผล
ตอหวงโซอาหาร พืชน้ําจืดจะตาย สัตวจะอพยพและตะกอนจากชายฝงจะถูกพัดพาไปทับถมนอกชายฝงทําให
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ไหลทวีปสูงขึ้น นอกจากนี้ การที่ปริมาณกาซคารบอนไดออกไไซดเพิ่มขึ้นจะทําใหผิวน้ําทะเลมีสภาพเปนกรด
มากขึ้นและจะมีผลกระทบตอการเจริญของแนวหินปะการังของโลกดวย
4. ผลกระทบตอเกษตรกรรม ทําใหขยายเกษตรไปทางขัว้ โลก ถาอุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ 1 องศาเซลเซียสจะ
สามารถปลูกธัญพืชสูงขึน้ ไปทางขัว้ โลกเหนือได 150–200 กิโลเมตร และปลูกในพืน้ ทีส่ งู ขึน้ อีก 100–200 เมตร
พืชที่ปลูกตามขอบทะเลทรายจะเสียหายเพราะทะเลทรายขยายตัว การนําพืชไปปลูกถิ่นอื่นตองปรับสภาพดิน
และน้ํา วัชพืชและพืชจะโตเร็วและมีขนาดใหญกวาเดิมเนื่องจากไดรับคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้น แตดินจะ
เสื่อมเร็วเพราะแรธาตุจะถูกนําไปใชมาก พืชจะขาดไนโตรเจน ความตานทานโรคและแมลงลดลง ผลผลิตพืช
มีแนวโนมสูงขึ้น โดยพืชใชคารบอนไดออกไซดในการสังเคราะหแสงไดดีกวาจะใหผลผลิตมากกวา เชน พืชที่
ใชคารบอน 3 อะตอม (พวกถั่ว มันสําปะหลัง กลวย มันฝรั่ง หัวผักกาดหวาน และขาวสาลี) จะมีผล
ผลิตสูงกวาพืชที่ใชคารบอน 4 อะตอม (พวกขาวโพด ขาวฟาง ออย และลูกเดือย) ผลผลิตในหลายแหลง
เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน จะมากเกินความตองการทําใหราคาตกต่ําซึ่งจะกระทบตอเศรษฐกิจ
และสังคมโลก เปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงการผลิตและการใชดิน ตองปรับปรุงพันธุพืชใหมีความตานทาน
โรค แมลง และอากาศที่แหงแลงขึ้น
5. ผลกระทบตอสุขภาพของชุมชน ไดแก
1) มีผลเสียตออารมณ รางกาย และการปฏิบัติกิจ กรรมโดยอากาศรอนทําใหคนรูสึก หงุด หงิด
ฉุนเฉียวงาย เหนื่อยงาย และประสิทธิภาพการทํางานต่ํา
2) มีอันตรายตอผิวหนัง อุณหภูมิที่สูงมากจะทําใหเหงื่อออกมาก โดยเฉพาะตามงามเทา รักแร
และขอพับ ทําใหผิวหนังเปอย เกิดผดผื่นคันหรือถูกเชื้อราหรือแบคทีเรียทําใหอักเสบไดงาย
3) ทําใหโรคเขตรอนระบาดไดมากขึ้น เชน โรคไขสา ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโดยยุงเปนพาหะ มี
อาการโรคไขเลือดออก ตอมน้ําเหลืองอักเสบบวม ปวดกลามเนื้อและขอ อาจเสียชีวิตได ไมมีวัคซีนและยาที่
ใชรักษาเฉพาะ เมื่อ พ.ศ. 2540 ระบาดในประเทศบราซิล มีผูปวยไมต่ํากวา 24,000 คน และในเวเนซุเอลา
32,000 คน เสียชีวิต 40 คน หากอุณหภูมิสูงขึ้นจะทําใหโรคนี้ระบาดทั่วแถบรอนของโรคได
4) เปนอันตรายตอเด็กและคนชรา โดยจะทําใหมีโอกาสเสียชีวิตจากคลื่นความเย็นและคลื่นความ
รอนมากขึ้น
6. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สําคัญไดแก
1) ใชทรัพยากรธรรมชาติใหมากขึ้น เพราะอากาศรอนจะทําใหมีการใชเครื่องปรับอากาศและแร
เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนเมืองซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงกวาชนบท
2) ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ําทั่วโลก เพราะประเทศที่มีกําลังซื้อพืชผลไดเกินความตองการทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานรูปแบบการคาและสินคาเกษตรกรรม
3) เกษตรกรจะเสียตนทุนการผลิตมากขึ้น เพราะดินเสื่อมความอุดมสมบูรณเร็ว ศัตรูพืชเพิ่มขึ้น
ความตานทานของพืชลดลงขณะเดียวกันก็ตองลดรายจายลง เชน ลดการจางงาน เปนตน
4) ประเทศที่ยากจนจะขาดแคลนอาหารมากขึ้น
เนื่องจากการปลูกพืชในบางแหงไดผลนอย
ทะเลทรายเพิ่มขนาด และพืชหลักของทองถิ่นซึ่งไดแก ขาวโพด ขาวฟาง ออย และลูกเดือยมีอัตราเพิ่มของ
ผลผลิตนอยลง
5) แหลงทองเทีย่ วชายหาดจะถูกน้าํ ทะเลทวม ดินจะพังทลายทําใหเสียงบประมาณเพือ่ การปรับปรุง
จํานวนมาก
6) การพัฒนาประเทศทําไดลาชา เนื่องจากตองใชงบประมาณเพื่อแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้น
ที่มา : สวัสดิ์ โนนสูง.ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม.2543.
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การทําลายชั้นโอโซนของบรรยากาศ
การทําลายชั้นโอโซนของบรรยากาศ หมายถึง การที่กาซสวนนอยซึ่งสวนใหญ ไดแก ออกไซดของ
ไนโตรเจน มีเทน และคลอโรฟลูออโรคารบอนซึ่งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมถูกปลอยขึ้นสูบรรยากาศและไป
ทําลายชั้นกาซโอโซนจนเปนชองโหว
ทําใหรังสีอัลตราไวโอเลตที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตสองถึงพื้นโลกได
กรณีของสารซีเอฟซี (CFC) นั้น เมื่อลอยสูงขึ้นถึงชั้นโอโซนและกระทบกับรังสี UV ที่ดวงอาทิตยปลอยออก
มาจะทําใหอะตอมคลอรีนแตกตัวไปทําใหโอโซนกลายเปนกาซออกซิเจน คลอรีนเพียง 1 อะตอมทําใหโอโซน
แตกตัวไดถึง 10,000 โมเลกุล
ปกติโอโซนเปนกาซที่มีปริมาณตางกันตั้งแตระดับน้ําทะเลจนถึงความสูง 60 กิโลเมตรแตในระดับ
ความสูงประมาณ 25 กิโลเมตรกาซจะรวมตัวกันเปนชั้นบางโอบโลกไว เรียกวา ชั้นโอโซน มีประโยชนสําคัญ
2 ประการ คือ ชวยกรองรังสี UV ไวรอยละ 70 – 90 และทําหนาที่เปนกาซเรือนกระจกเพื่อชวยรักษา
อุณหภูมิของโลก รังสี UV เปนรังสีที่มองไมเห็นดวยตาเปลา จําแนกได 3 ชนิดดังตอไปนี้
1) UV – A มีความยาวคลื่นมากกวา 320 nm เปนรังสีที่ไมเปนอันตรายถูกโอโซนดูดกลืนเพียง
เล็กนอยสวนใหญจะสองถึงพื้นโลก
2) UV – B ความยาวคลื่น 280 – 320 nm มีอันตรายมาก โอโซนดูดซับไวไดไมหมด
3) UV – C มีความยาวคลื่นระหวาง 200 – 280 nm รังสีชวงคลื่นนี้มีอันตรายมากเชนกันแตจะ
ถูกออกซิเจนในบรรยากาศดูดกลืนไดทั้งหมด
ปจจุบันมีการนําเอาอัลตราไวโอเลตและกาซโอโซนมาใชประโยชนในกิจการตางๆ โดยอัลตราไวโอเลต
ซึ่งอยูในลักษณะกระบอกแสงจะใชเพื่อฆาเชื้อโรค เชน ใชฆาเชื้อโรคในน้ําประปาหรือน้ําดื่มบรรจุขวด สวน
กาซโอโซนมีการนําไปใชกวางขวางกวา คือ ใชฆาเชื้อโรค ( ฆาเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และสิ่งมีชีวิตที่แขวนลอย
ในน้ําไดดีกวาคลอรีนถึงรอยละ 52 และฆาไวรัสไดเร็วกวาคลอรีน 3,125 เทา ) ใชบําบัดน้ําเสียหรือทําใหน้ํา
ตกตะกอนไดดี ชวยดับกลิ่น ใชฟอกอากาศโดยเฉพาะการสลายกาซพิษและเชือ้ โรคในอากาศชวยฟอกสีผวิ ทีด่ าํ
กรานจากแสงอาทิตยใหนวลเนียนขึน้ ใชผลิตน้าํ ดืม่ โอโซนเพือ่ ความสดชืน่ ของรางกาย ทําน้าํ โอโซนรดตนไมเพื่อ
เพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิต เนื่อจากมีการนําเครื่องผลิตโอโซนไปใชเติมออกซิเจนในบอเลี้ยงกุงและปลา
อีกดวย
การใชบอลลูนชวยตรวจวัดชั้นโอโซนที่ขั้วโลกใตเหนืออาวฮัลเลย ทวีปแอนตารกติก เมื่อ พ.ศ. 2528
พบวาโอโซนลดลงมากในฤดูใบไมผลิ โดยลดถึงประมาณรอยละ 40 เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2500 ใน พ.ศ. 2534
องคการสหประชาชาติรายงานวาในชวงทศวรรษ 1980 กาซลดลงจากทศวรรษกอนประมาณ 3 เทา ตอมา
ปลายป พ.ศ. 2535 พบวาชั้นกาซโอโซนถูกทําลายเปนชองโหวกวางที่สุดตั้งแตเคยวัดมา คือประมาณ
37,000 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 60 ซึ่งขนาดเทากับทวีปยุโรป และเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2536
ยังพบวากาซโอโซนเหนือทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปสวนใหญลดลงจากระดับปกติถึงรอยละ 20
ที่มา : สวัสดิ์ โนนสูง.ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม.2543.
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ผลเสียที่เกิดจากการทําลายชั้นกาซโอโซน
เมื่อกาซโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยรลดลงจะทําใหรังสี UV ที่ผิวโลกเพิ่มขึ้น UV จํานวน
เล็กนอยจะชวยสรางวิตามินดีตามผิวหนัง แตถามี UV–B มากจะเปนอันตรายและถาความเขมขนของโอโซน
ลดลงรอยละ 10 จะทําใหรังสี UV–B ตามพื้นโลกเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 รังสี UV–B มีผลเสีย ดังนี้
1) ทําใหคนเปนโรคหรือมีอาการผิดปกติ ทําใหเกิดอาการผิดปกติกับผิวหนังและดวงตา อาการ
ของผิวหนังในระยะสั้นไดแก ผิวไหมเกรียม หากไดรับแสงแดดที่รอนแรงนาน 9 – 12 ชั่วโมงจะรูสึกคัน
อาจพองเปนตุมเล็กมีน้ําใส ปวดและผิวหนังอักเสบติดเชือ้ อาการในระยะยาวคือ สีผวิ ไมสม่าํ เสมอโดยจะมี
ลักษณะเปนกระดําหรือกระขาว เมือ่ ผิวหนังถูกทําลายนานๆ จะหยาบกระดาง เกิดรอยเหีย่ วยนกอนวัยอันสมควร
และอาจเปนเนื้องอกหรือมะเร็งผิวหนัง melanoma ซึ่งเกิด นอ ยแตอัต ราการตายสูง ผูเ สียชีวิต จากมะเร็ง
ผิวหนังทั่วโลกมีประมาณ 10,000 คน คนผิวขาวเปนไดงา ยกวาคนผิวสี และเกิดกับผูที่อาศัยอยูคอนมา
ทางอิเควเตอรมากกวาขั้วโลก เชน ในรัฐเท็กซัสมีผูเปนมะเร็งผิวหนังปละ 379 คน ตอประชากร
100,000 คน ขณะที่รัฐไอโอวามีเพียง 124 คน ตอประชากร 100,000 คนเทานั้น สําหรับอาการผิด
ปกติที่เกิดกับตา ไดแก ตาพรา และโรคตอกระจก
2) ทําใหผลผลิตทางการเกษตรลดลง จากการทดลองพบวาพืชหลายชนิด เชน ขาว ฝาย ถั่ว
แตงโมและกะหล่ําปลี มีอัตราการสังเคราะหแสงลดลง พืชโตชา ผสมเกสรไมติดทําใหผลผลิตลดลง
3) ทําลายระบบนิเวศแหลงน้ํา โดยรังสี UV–B จะสองทะลุน้ําและทําลายสาหรายเซลลเดียวใน
ทะเล ปลาที่กินสาหรายจะลดปริมาณ ลูกกุงเคยจะตายเพราะถูกรังสี ความอุดมสมบูรณของทะเลรอบทวีป
แอนตารกติก ซึ่งโอโซนถูกทําลายจะลดลงโดยใน พ.ศ. 2535 พบวาแพลงกตอนพืชลดลงรอยละ 6–12
เกิดปญหาหวงโซอาหาร ของนกและปลาโดยเฉพาะปลาวาฬ
4) ทําใหทรัพยสินเสื่อมเสียเร็วขึ้น ที่พบบอยไดแก ทําใหสีบานซีดจาง กระจกหนาตางเปนสีเหลือง
หลังคารถยนตเปนขุย และทําใหพลาสติกหรือวัสดุสังเคราะห เชน ทอพีวีซีแตกงาย
5) ทําใหเกิดหมอกควัน ไอเสียรถยนตที่ทําปฏิกิริยากับแสงแดดและโอโซนในชั้นโทรโปสเฟยรจะทํา
ใหเกิดหมอกควันบดบังทัศนวิสัยและทําใหพืชไดรับแสงแดดนอยลง
ที่มา : สวัสดิ์ โนนสูง.ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม.2543.
การอนุรักษทรัพยากรอากาศ
เนื่องจากโลกเรามีความกวางใหญ
การแกไขปญหาซึ่งเกิดขึ้นกับบรรยากาศจึงเปนเรื่องที่ทําไดยาก
ดังนั้น หลักสําคัญในการอนุรักษจึงไดแกการปองกันมิใหเกิดปญหา อยางไรก็ตาม หลักและวิธีการอนุรักษ
ทรัพยากรอากาศรวมถึงการแกไขปญหาสรุปไดดังนี้
1. งดหรือลดกิจกรรมที่กอมลสาร
1) ลดปริมาณมลสารที่ทําใหอากาศเสีย เชน ฝุนละอองและสารพิษ
2) ลดปริ ม าณกา ซเรือ นกระจก เชน ไม เ ผาป า ฟางข า ว หรื อ ขยะมู ล ฝอยเพื่ อ ช ว ยลดปริ ม าณ
กา ซคารบอนไดออกไซด แกไขรถควันดําเพือ่ ลดปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด ลดปริมาณขยะเปยกและการทํา
ใหเกิดการหมักหมมของซากอินทรียวัตถุซึ่งทําใหเกิดกาซมีเทนและไมควรใชปุยไนโตรเจนมากเกินความจําเปน
เพราะจะทําใหเกิดกาซไนตรัสออกไซด
ในการประชุมสุดยอดเพื่อหาแนวทางลดปริมาณกาซเรือนกระจกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุน เมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2540 สหรัฐอเมริกาสัญญาวา ภายใน 15 ป ขางหนาจะลดกาซเรือนกระจกลงรอยละ 7
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จากปริมาณที่เคยปลอยเมื่อ พ.ศ. 2533 สวนสหภาพยุโรปจะลดลงรอยละ 8 และญี่ปุนจะลดรอยละ 6 ซึ่ง
จะเปนผลใหกาซเรือนกระจกทั่วโลกลดลงจาก พ.ศ. 2533 รอยละ 5.2
3) ลดปริมาณกาซที่ทําลายชั้นโอโซน ตามขอตกลงของประชาคมโลกใน “ พิธีสารมอนทรีออล ” ซึ่ง
ระบุวาแตละประเทศจะตองควบคุมการใชสารที่มีผลทําลายชั้นโอโซน โดยลดการใชสารซีเอฟซี ตั้งแต พ.ศ.
2542 และจะตองเลิกใชตงั้ แต พ.ศ. 2553 เปนตนไป ประเทศไทยไดตอบสนองขอตกลงนีเ้ ปนอยางดี เชน
กระทรวงพาณิชยไดออกประกาศฉบับที่ 120 กําหนดมิใหผใู ดนําตูเ ย็นสําเร็จรูปประเภททีใ่ ชในบานเรือน โดย
ใชสารซีเอฟซีในกระบวนการผลิตเขามาในราชอาณาจักร นับตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 254 เปนตน ในฐานะ
ที่เราเปนสวนหนึ่งของสังคมจึงควรใหความรวมมือดวยการเลิกใชผลิตภัณฑที่มีการใชสารซีเอฟซีทุกชนิด เชน
โฟม กระปองสเปรย ครีมโกนหนวด ใชเครื่องปรับอากาศรถยนตที่ใชสาร R134a แทนซีเอฟซีตลอดจน
ผลิตสารอื่นเพื่อใชแทนซีเอฟซี
2. อนุรักษปาไมเพื่อชวยลดปญหาอากาศเสียและวาตภัย ทั้งนี้เพราะตนไมจะใชกาซคารบอนไดออกไซดเพื่อ
การสังเคราะหแสง การมีตนไมมากจึงชวยลดปญหาภาวะเรือนกระจกที่เกิดจากกาซนี้ได นอกจากนี้ ตนไมยัง
ชวยกรองฝุนผงและละอองตางๆ ที่ทําใหอากาศเสีย รวมทั้งชวยปะทะและลดความรุนแรงของลมพายุอีกดวย
การตรวจสอบคุณภาพอากาศอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถ
3. ตรวจสอบอากาศเพื่อเตรียมแกไขปญหา
ทราบและหาทางแกไขปญหาไดรวดเร็วขึ้น
4. การปองกันและรักษา
1) การปองกันผิวหนังไหมหรือเหี่ยวยนเนื่องจากแสงแดด ในกรณีจะตองอยูกลางแจงนานๆ ควรใส
เสื้อผาที่หนาและมีสีเขมหรือสวมหมวกปกกวางเพื่อไมใหผิวถูกแสงแดดโดยตรง ( แพทยผิวหนังแนะนําวาหาก
ตองการปองกันผิวหนัง ซึ่งไดแก แสงแดด ความรอน ควัน บุหรี่ เหลา และสารเคมีที่ระคายผิว )
2) ปองกันมะเร็งผิวหนัง
- เลือ กรับ ประทานอาหารที่ชว ยปอ งกัน โรค มหาวิทยาลัย บัฟฟาโล ประเทศสหรัฐ อเมริก า
รายงานวาผูที่แพแดดงาย ผิวขาวหรือผูที่ตองอยูกลางแจงเปนประจําควรบริโภคแตอาหารที่มีไขมันต่ํา ผักและ
ผลไมที่มีธาตุเซเลเนียม (เชน เห็ด ปลาทูนา และแปงขาวสาลี) เบตาแคโรทีน (เชน หัวผักกาดแดง พวก
กะหล่าํ และผักขม) และวิตามินซี (สมและมะนาว) เพราะจะชวยปองกันโรคมะเร็งผิวหนังไดมากถึงรอยละ 96
- ใชครีมทากันแดด เชน ครีมทากันแดดเบอร 15 แตจะปองกันใชเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลต
เอและบีเทานั้น โดยไมอาจปองกันรังสีอินฟราเรดที่ทําใหรูสึกรอนได การสวมเสื้อผาหนาๆ และมีสีเขมจะชวย
ปองกันอันตรายจากแสงแดดไดดีกวา
3) ปรับสภาพอากาศใหเหมาะสมตอการดํารงชีวิต หากอากาศรอนจนไมนาอยู พักผอน หรือ
ปฏิบัติงานและจะทําใหสิ่งของเครื่องใชเกิดความเสียหาย ควรแกไขโดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แตควรจะ
หลีกเลี่ยงการใชเครื่องปรับอากาศที่กอปญหาสารซีเอฟซี
4) รักษาอาการผดผื่นคันที่เกิดจากอากาศรอน ใหทาดวยพวกคาลาไมนโลชั่น หากมีอาการคันมาก
ตองรับประทานยาคลอเฟนิรามีนหรือบอมเฟนิรามีน
5) สังคมโลกตองรวมมือกันอนุรักษอยางจริงจังและบังเกิดผลอยางชัดเจน โดยเหตุที่ปรากฏการณ
เรือนกระจกและการทําลายชั้นโอโซนในบรรยากาศมีผลกระทบตอชีวมณฑลหรือชีวาลัย ดังนั้นจึงจําเปนที่ทุก
ประเทศจะตองชวยกันแกไขปญหานี้อยางมีประสิทธิผล
ที่มา : สวัสดิ์ โนนสูง.ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม.2543.
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