
ปอดในการรับก าซออกซิ เจนลดลง   อาจ เกิ ดโรคหื ด 
โดยเฉพาะในเด็ก  และมีอาการเหน่ือยงาย และเร็ว ในคนชรา 
และคนที่เปนโรคปอดเรื้อรัง หรือโรคหืด จะมีอาการมากข้ึน
กวาเดิม 

          7. สารอินทรียระเหยงาย มีผลโดยตรงตอระบบ
ทางเดินหายใจ  โดยทําใหเกิดการอักเสบ และการระคายเคือง
เรื้อรัง  นอกจากน้ีสารบางชนิดเปนสารกอใหเกิดการกลาย
พันธุ และเสี่ยงตอการกอมะเร็ง เชน polycyclic aromatic 
hydrocarbons, เบนซีนและไดออกซิน (มักเกิดจากการเผา
ขยะมูลฝอยที่มีพลาสติกปน) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
การปองกัน และลดผลกระทบ อาจกระทําได 3 แนวทาง
หลัก ๆ คือ 

          1 .  ป อ ง กั น  ค ว บ คุ ม  แ ล ะ ล ด ม ล พิ ษ จ า ก
แหลงกําเนิด เชน การเลือกใชเช้ือเพลงิที่กอใหเกิดมลพิษนอย
ที่สุด การติดต้ังเครื่องมือ อุปกรณบําบัดมลพิษที่เหมาะสมกับ
สารมลพิษชนิดน้ันๆ  การกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
มาตรฐานการระบายสารมลพิษจากแหลงกําเนิด เปนตน ซึ่ง
วิธีการน้ีถือเปนการปองกันปญหาที่ดีที่สุด 

          2. การปองกันท่ีผูรับ เชน การใสหนากากอนามัย 
ปองกันเขมาควัน และฝุนละออง เมื่อเกิดปญหาหมอกควัน
จากการเผาขยะมูลฝอย, ใสหนากากอนามัย ปองกันมลพิษ
ประเภทกาซตาง ๆ ซึ่งมักบรรจุผงถานคารบอนเพื่อดักจับ
กาซไมใหเขาสูระบบหายใจ และใสหนากากอนามัยสําหรับ
การปองกันเช้ือโรคตาง ๆ  รวมทั้งปลูกตนไมเพื่อดูดซับ 
และลดผลกระทบจากมลพิษในอากาศ  
            3. การเพ่ิมระยะหางระหวางแหลงกําเนิด
มลพิษกับชุมชนและสิ่งแวดลอม เชน การกําหนดพื้นที่
แนวกันชน (buffer zone) โดยหลักการ คือการจัดวางผัง
ของกลุมโรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่แนวกันชนใหมี
ความสัมพันธกับความเปนไปไดที่มลพิษที่เกิดจากกิจกรรม
ตางๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมจะกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและชุมชนนอยที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     ผลกระทบจากการเผา 

   ในท่ีโลงแจง 
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การเผาขยะในท่ีโลงคืออะไร 
 การ เผาขยะในที่ โลง  หมายถึง การเผาขยะใน
ครัวเรือนที่กระทําโดยตัวผูพักอาศัยในอาณาเขตทรัพยสินของ
ตนเอง โดยทั่วไปแลวขยะที่ถูกเผา เชน กระดาษ กระดาษแข็ง 
เศษอาหาร พลาสติก เศษกิ่งไมใบหญา และขยะอื่น ๆ ที่มี
โอกาสที่จะเกิดข้ึนภายในครัวเรือน ไมเวนแมแตขยะที่สามารถ
นําไปรีไซเคิลไดดวย การเผาขยะวิธีน้ี อาจจะเผาในภาชนะ 
เชน ถังนํ้ามันขนาดใหญ (ถัง barrel) เตาเผาแบบทําเอง     
เตาสําหรับเผาฟน หรือในแบบที่ไมมีภาชนะรองรับ เชน การ
ขุดเปนหลุมสําหรบัเผาขยะ ซึ่งในทุกแบบของการเผาขยะในที่
โลงที่กลาวมา จะไมมีการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการ
เผาใด ๆ ทั้งสิ้น และมลพิษจะกระจายโดยตรงสูช้ันบรรยากาศ
แบบไมผานการบําบัดหรือการคัดกรอง 

ผลกระทบจากเผาขยะในท่ีโลงแจง 
 1. อากาศเสีย เกิดจากการเผาขยะกลางแจง
กอใหเกิดควันและสารพิษทางอากาศ ทําใหคุณภาพอากาศ
เสื่อมโทรม 
 2. นํ้าเสีย เกิดจากการกองขยะบนพื้น เมื่อฝนตกลง
มาบนกองขยะ จะเกิดนํ้าเสียมีความ สกปรกมากไหลลงสู
แมนํ้า 
 3. แหลงพาหะนําโรค เกิดจากการกองขยะบนพื้น   
ทําใหเกิดแหลงเพาะพันธุของหนูและ แมลงวัน เปนตน ซึ่ง
เปนพาหะนําโรคติดตอ ทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพ อนามัย
ของประชาชน 
 4. เหตุรําคาญและความไมนาดู เกิดจากการเก็บขน
ขยะไมหมด รวมทั้งการกองขยะบนพื้น สงกลิ่นเหม็นรบกวน
ประชาชนและเกิดภาพไมสวยงาม ไม เปนสุนทรียภาพ  

นอกจากปญหาสิ่งแวดลอมขางตนแลว ขยะยังเปนตัวการ
เปนตัวการสําคัญสําหรับปญหาการจัดการขยะของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะตองเพิ่มปริมาณบุคลากร 
อุปกรณการจัดการขยะรวมทั้ง การใหความรูทางวิชาการ
และเทคโนโลยีแกเจาหนาที่เพิ่มข้ึนตามการเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณขยะ 

 

 

 

 

ผลกระทบตอสุขภาพ 

         1. ฝุนละออง เปนมลพิษในอากาศที่เปนปญหา
หลักในกรุงเทพมหานคร และชุมชนขนาดใหญ จากการ
วิจัยพบวาฝุนละอองที่กอใหเกิดปญหาตอสุขภาพ เปนฝุน
ละอองขนาดเล็ก ที่มีขนาดไมเกิน 10 ไมครอน โดยฝุน
ละอองขนาดเล็กน้ี สามารถเขาไปในระบบทางเดินหายใจ
ผานโพรงจมูกเขาไปถึงถุงลมในปอด ทําใหเกิดการอักเสบ 
และการระคายเคืองเรื้อรัง และฝุนละอองจะมีพิษมากข้ึน 
หากฝุนละอองน้ันเกดิจากการรวมตัวของกาซบางชนิด เชน
ซัลเฟอรไดออกไซด  ออกไซดของไนโตรเจนเขาไปใน
อนุภาคของฝุน โดยกอใหเกิดการแพ และระคายเคือง
ผิวหนัง ทางเดินหายใจ และดวงตาได 

          2. สารตะก่ัว  มีฤทธ์ิทําลายระบบประสาท และมี
ผลตอกระบวนการรับรู และการพัฒนาสติปญญาของ
มนุษย 
          3. กาซคารบอนมอนอกไซด  มีความสามารถใน
การละลายในเลือดไดดีกวาออกซิเจนถึง 200 - 250 เทา 
เมื่อหายใจเอากาซชนิดน้ีเขาไป จะไปแยงจับกบัฮีโมโกลบิน
ในเลือด เกิดเปนคารบอกซีฮีโมโกลบิน ทําใหความสามารถ
ของเลอืดในการเปนตัวนําออกซิเจนจากปอดไปยังเน้ือเย่ือ
ตาง ๆ ลดลง  ทําใหเลอืดขาดออกซเิจนไปเลี้ยงเซลลตาง ๆ 
ในรางกาย และหัวใจทํางานหนักข้ึน หากมนุษย ไดรับกาซ
น้ีในปริมาณมาก จะทําใหรางกายเกิดภาวะขาดออกซิเจน 
และจะเปนอันตรายถึงแกชีวิตได 
          4. กาซซัลเฟอรไดออกไซด มีฤทธ์ิกัดกรอน ทําให
เกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ  ผิวหนัง และ
เย่ือบุตา ทําใหเกิดการแสบจมูก, หลอดลม, ผิวหนัง และ
ตา  เมื่อหายใจเอากาซชนิดน้ีเขาไป จะทําใหกาซละลายใน
ของเหลวในระบบทางเดินหายใจ เกิดเปนกรดซัลฟวริก ซึ่ง
จะกัดกรอนเย่ือบุ และอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ หาก
ไดรับเปนเวลานาน ๆ จะทําใหเปนโรคจมูก และหลอดลม
อักเสบเรื้อรังได 
          5. กาซออกไซดของไนโตรเจน มีผลตอระบบการ
มองเห็น และผูที่มีอาการหอบหืด หรือโรคเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจ เมื่อหายใจเอากาซชนิดน้ีเขาไป จะทําใหมีอาการ
กําเริบข้ึนได กาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศ หาก
รวมตัวกับไอนํ้า จะสามารถเกิดเปนกรดไนตริก ซึ่งมีฤทธ์ิกัด
กรอนวัสดุตาง ๆ รวมถึงทางเดินหายใจของมนุษย 
            6. กาซโอโซน มีฤทธ์ิกัดกรอน กอใหเกิดการ
ระคายเคืองตา และเย่ือบุระบบทางเดินหายใจ เกิดการ
อักเสบของเน้ือเย่ือจมูก และปอด  ทําใหความสามารถของ 

 




