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อนามัยส่ิงแวดลอมกับสุขภาพ 
 

ภัทรลภา ฐานวเิศษ , เกษวด ี ชมชายผล 

แนวคดิ 

 มนุษยเรามีความสัมพันธใกลชิดกับสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ มนุษยไดอาศัยและใช

ประโยชนจากสิ่งแวดลอมเพื่อเปนปจจัยในการดํารงชีวิต โดยเม่ือจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน ความ

ตองการในการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมก็มากข้ึนตาม สงผลใหทรัพยากรและสิ่งแวดลอมถูก

ทําลายมากข้ึน และเม่ือสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาตถิูกทําลาย ก็จะสงผลกระทบมายังการ

ดํารงชีวติของมนุษยเรา  ดังที่เราเห็นในปรากฏการณมลพิษตางๆที่เกิดข้ึนไมวาจะเปน มลพิษทาง

อากาศ มลพิษทางน้ํา  หรอื การเกดิมหันตภัยจากธรรมชาตทิี่สงผลตอสุขภาพประชาชน  

งาน“อนามัยสิ่งแวดลอม” เปนการจัดการ ควบคุมปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่เปนหรืออาจเปน

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยการควบคุม และการปองกันสิ่งแวดลอมตางๆที่อยู

รอบตัวประชาชนไมวาจะเปน สิ่งแวดลอมในการทํางาน หรือสิ่งแวดลอมในการดํารงชีวิต ใหมี

คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ด ีไมมีสารมลพิษในอากาศ แหลงน้ําไมเนาเสยี มีการจัดการขยะที่ถูกวิธีเพื่อ

ปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุโรค มีการควบคุมและกําจัดแมลงหรอืสัตวนําโรค ตลอดจนรานคา 

รานอาหารมีสุขลักษณะที่ดี เพื่อมุงหวังใหประชาชนที่อยูในสิ่งแวดลอมเหลานั้นมีสุขภาพที่ด ี

ปราศจากโรคภัยอันเนื่องมาจากสิ่งแวดลอม 

 

จุดประสงคของการเรียนรู 

1. เพื่อใหผูเรยีนมีความรูความเขาใจเรื่องมลพิษสิ่งแวดลอม ไดแก มลพิษทางอากาศ ขยะ  

และน้ําเสยี ที่เปนผลตอสุขภาพ  

2. มีความตระหนัก และเห็นความสําคัญในการจัดการมลพิษ ไดแก มลพิษทางอากาศ  

ขยะ และน้ําเสยี ในสิ่งแวดลอม 

3. เพื่อใหผูเรยีนมีความรูเกีย่วกับแมลงนําโรค และแนวทางในการควบคุมกําจัดแมลง 

4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร รานอาหารที่ถูกตองตามหลัก 

สุขาภิบาล 

 

เนื้อหาวชิา 

1. มลพิษอากาศกับสุขภาพ :  ความหมาย แหลงกําเนดิ ผลกระทบ และมาตรการในการ 

แกไขและควบคุม  
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2. ขยะเปลี่ยนโลก : ความหมาย ประเภท ปรมิาณและองคประกอบ ปญหา เพ่ิมมูลคา 

ประโยชนของการรไีซเคิล ขยะเปลี่ยนเปนพลังงาน และการจัดการขยะเพื่อชวยลดภาวะโลกรอน  

3. มลพิษทางน้ํากับสุขภาพ :  แหลงกําเนดิ ผลกระทบ การกําจัด การควบคุม และการ 

ปองกัน 

4. กําจัดแมลงราย ภัยตอสุขภาพ : การควบคุมกําจัดยุง แมลงวันและแมลงสาบ 

5. อาหารสะอาด รานอาหารนาซ้ือ  

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยาย 

2. อภิปรายในกรณศีกึษาที่กําหนดให 

3. มอบหมายใบงาน 

 

แผนการเรียนการสอน ใชเวลา 3 ช่ัวโมง 

1. นําเขาสูบทเรยีนโดยการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา 

สิ่งแวดลอมในปจจุบัน ปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนของนักเรยีน 

2. บรรยายเรื่องในหัวขอ เรื่อง ภัยจากอากาศ เม่ือน้ําเนาเราอยูอยางไร ขยะเปลี่ยนโลก  

กําจัดแมลงราย ภัยตอสุขภาพ และเรื่องอาหารสะอาด รานอาหารนาซ้ือ  

3. แบงกลุมผูเรยีนจัดทํากจิกรรมกลุม โดยใหกรณศีกึษาเพื่ออภิปรายกลุมผูเรยีนหา 

แนวทางในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมชุมชนที่เหมาะสมในแตละบรบิทของชุมชน 

4. ผูสอนสรุปการอภิปรายของผูเรยีน และเนื้อหาที่สอน เปดโอกาสใหผูเรยีนซักถาม 

5. มอบหมายใบงานกจิกรรมศกึษาดวยตนเอง โดยมอบหมายใหผูเรยีนวเิคราะหปญหา 

สิ่งแวดลอมในชุมชนของผูเรยีนและหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสม 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารการสอน 

2. Power point 

3. หัวขอกรณศีกึษาปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

4. วดิทีัศน เรื่องมลพิษในสิ่งแวดลอม 
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การประเมินผล 

1.   สังเกตความสนใจ การเขารวมช้ันเรยีนของผูเรยีน 

2. การมีสวนรวมในแตละกจิกรรมของช้ันเรยีน 

3. ความตรงตอเวลา และความถูกตองในการสงงานที่มอบหมายให 

 

เนื้อหา 

  1. มลพิษอากาศกับสุขภาพ 

โลกของเรามีช้ันของบรรยากาศหอหุมอยูโดยรอบหนาประมาณ  15  กิโลเมตร  

ชั้นของบรรยากาศดังกลาวนี้ประกอบดวย กาซไนโตรเจน ออกซิเจน ฝุนละอองไอน้ํา และ

เช้ือจุลินทรียตาง ๆ ในจํานวนกาซเหลานี้ กาซที่สําคัญที่สุดตอการดํารงอยูของ สิ่งมีชีวิตในโลก 

คือ กาซออกซิเจนและชั้นของบรรยากาศที่มีกาซออกซิเจนเพียงพอ ตอการดํารงชีวิตมีความ

หนาเพียง 5 - 6 กิโลเมตรเทานั้น ซ่ึงปกติจะมีสวนประกอบ ของกาซตาง ๆ คอนขางคงที่ คือ 

กาซไนโตรเจน 78.09% กาซออกซิเจน 20.94% กาซคารบอนไดออกไซดและกาซเฉื่อย 

0.97%ในปริมาณคงที ่ของกาซดังกลาวนี ้ เราถือ วาเปนอากาศบริส ุทธิ ์แตเมื ่อใดก็ตามที่

สวนประกอบของอากาศเปลี่ยนแปลงไปมีปริมาณ ของฝุนละออง กาซ กลิ่น หมอกควัน ไอ ไอ

น้ํา  เขมาและก ัมมันตภาพร ังส ีอยู ในบรรยา กาศมากเกินไป เราเร ียกสภาวะดังกล าว

วา “อากาศเสีย” หรือ “มลพิษทางอากาศ” 

1.1 ความหมาย ของ มลพิษทางอากาศ 

มลพิษทางอากาศ  หมายถงึ   ภาวะอากาศที่มีสารเจอืปนอยูในปรมิาณที่สูง 

กวาระดับปกตเิปนเวลา นานพอที่จะทําใหเกดิอันตรายแกมนุษย สัตว พชื หรอืทรัพยสนิตาง ๆ อาจ

เกดิข้ึนเองตามธรรมชาติ เชน ฝุนละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว ไฟไหมปา กาซ

ธรรมชาตอิากาศเสยีที่เกดิข้ึน โดยธรรมชาตเิปนอันตรายตอมนุษยนอยมาก เพราะแหลงกําเนิดอยู

ไกลและปรมิาณที่เขาสูสภาพ แวดลอมของมนุษยและสัตวมีนอย กรณีที่เกิดจากการกระทําของ

มนุษย ไดแก มลพิษจากทอไอเสีย ของรถยนตจากโรงงานอุตสาหกรรมจากขบวนการผลิตจาก

กจิกรรมดานการเกษตรจากการระเหย ของกาซบางชนดิ ซ่ึงเกดิจากขยะมูลฝอยและของเสีย เปน

ตน 
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1.2 แหลงกําเนดิสารมลพิษทางอากาศ 

 แหลงกําเนดิมลพิษทางอากาศที่สําคัญของประเทศไทย แบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ 

ดังนี้ 

1) แหลงกําเนดิจากยานพาหนะ การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยางรวดเร็ว 

ของประเทศจากภาคเกษตรกรรม มาเปนภาคอุตสาหกรรมทําใหกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนศูนยกลาง

ของแหลงธุรกจิและความเจรญิมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดความตองการใน

การเดนิทางและการขนสงมากยิ่งข้ึน สงผลใหเกดิปญหาจราจรตดิขัดเขาข้ันวกิฤต และนับวันจะทวี

ความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ การจราจรที่ตดิขัดทําใหรถเคลื่อนตัวไดดวยความเร็วต่ํา มีการหยุดและ

ออกตัวบอยครัง้ ข้ึนน้ํามันถูกเผาผลาญมากข้ึน การสันดาปของน้ํามันเช้ือเพลิงไมสมบูรณ และมี

การระบายสารมลพิษทางทอไอเสยีในสัดสวนที่เพ่ิมมากข้ึน ดังนัน้บริเวณที่ใกลถนนที่มีการจราจร

ตดิขัด จะมีปญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรงกวา ในบริเวณที่มีการจราจรคลองตัว สารมลพิษที่

ระบายเขาสูบรรยากาศที่เกิดจาก การคมนาคมขนสง ไดแก กาซคารบอนมอนอกไซด กาซ

ออกไซดของไนโตรเจน สารประกอบไฮโดรคารบอน ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน สาร

ตะกั่วและกาซซัลเฟอรไดออกไซด 

2) แหลงกําเนดิจากโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศจากแหลง กําเนดิ 

อุตสาหกรรม เกดิจากการเผาไหมเช้ือเพลงิและกระบวนการผลติ ซ่ึงเปนตัวการสําคัญที่กอใหเกิด

ผล กระทบตอคุณภาพอากาศในบรรยากาศและอาจสงผล กระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน

ในชุมชน โดยทั่วไปหรอืกอใหเกดิความเดอืดรอนรําคาญเช้ือเพลิงที่ใชสําหรับอุตสาหกรรมมีอยู 3 

ประเภทใหญ ๆ ดวยกัน คอื 

  เช้ือเพลงิที่เปนของแข็ง 

  เช้ือเพลงิที่เปนของเหลว ไดแก น้ํามันเตา และน้ํามันดเีซล 

  เช้ือเพลงิที่เปนกาซ ไดแก กาซธรรมชาต ิและกาซ LPG 

   สารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงชนิดตาง ๆ ไดแก กาซ

คารบอนมอนอกไซด ฝุนละออง กาซซัลเฟอรไดออกไซด และกาซออกไซดของไนโตรเจน ซ่ึงพบวา

มีปรมิาณการระบายออกสูบรรยากาศเพ่ิมมากข้ึนทุกปตามปรมิาณการใชเช้ือเพลงิที่เพ่ิมข้ึน 
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1.3 ผลของมลพิษทางอากาศ 

   แหลงกําเนดิท่ีสําคัญและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ 

 

มลพษิ แหลงกําเนทิี่สําคัญ ผลกระทบ 

PM-10 

การเผาไหมของเครื่องยนตดีเซล ฝุน

ละอองแขวนลอยคงคางในถนน ฝุนจาก

การกอสรางและจากอุตสาหกรรม 

PM-10 มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของคนอยางสูง

เพราะมีขนาดเล็กจึงสามารถแทรกตัวเขาไปในปอดได 

SO2 

การเผาไหม เชื้อเพลิงที่ มีซัลเฟอรเปน

องคประกอบซึ่งสวนใหญคือ ถานหินและ

น้ํามัน และอาจเกิดจากกระบวนการทาง 

อุตสาหกรรมบางชนดิ 

การสะสมของ SO2 จํานวนมากอาจทําใหเปนโรคหอบหืด

หรอืมีปญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้การ

รวมตัวกันระหวาง SO2 และ NOx เปนสาเหตุสําคัญที่

กอใหเกิดฝนกรด (acid rain) ซึ่งทําใหเกิดดินเปรี้ยว และ

ทําใหน้ําในแหลงน้ําธรรมชาตติางๆ มีสภาพเปนกรด 

สารตะกั่ว 
การเผาไหม alkyl lead ที่ผสมอยูในน้ํามัน

เบนซนิ 

สารตะกั่วเปนสารอันตรายที่สงผลทําลายสมอง ไต โลหติ

ระบบประสาทสวนกลาง และระบบสบืพันธุโดยเด็กที่

ไดรับสารตะกั่วในระดับสูงอาจมีพัฒนาการรับรูชากวา

ปกตแิละการเจรญิเตบิโตลดลง 

CO การเผาไหมของน้ํามันที่ไมสมบูรณ 

CO จะเขาไปขัดขวางปรมิาณกาซออกซเิจน (O2)ที่รางกาย

จําเปนตองใช ดังนัน้ผูที่มีอาการโรคระบบหัวใจและหลอด

เลอืดจึงมีีความเสี่ยงสูงจนอาจถงึแกชวีติไดถาไดรับ CO 

ในระดับสูง 

NOx 

การเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซลิ และยังมี

บทบาทสําคัญ 

ในการกอตัวของ O3 และ ฝุนละออง 

การรับ NOx ในระดับต่ําอาจทําใหคนที่มีโรคระบบทางเดนิ

หายใจมีความผดิปกตขิองปอด และอาจเพิ่มการเจ็บปวย

ของโรคระบบทางเดนิหายใจในเด็ก ขณะที่การรับ NOx 

เปนเวลานานอาจเพิ่มความไวที่จะตดิเชื้อโรคระบบ

ทางเดนิหายใจและทําใหปอดมีความผดิปกตอิยางถาวร 

O3 

การทําปฏิกริยิาระหวางสารประกอบ

อินทรยีระเหยงาย 

(Volatile organic compound: VOC) และ

ออกไซดของ 

ไนโตรเจนโดยมีความรอนและ

แสงอาทติยเปนตัวเรงปฏิกริยิา 

O3 อาจทําใหเกดิอันตรายเฉียบพลันตอสุขภาพ เชน ความ

ระคายเคืองตอสายตา จมูก คอ ทรวงอกหรอืมีอาการไอ 

ปวดหัว นอกจากนี้ยังอาจทําใหผลผลติทางการเกษตร

ต่ําลง 
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ผลเสยีจากมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Effects) 

 

มลพิษทางอากาศสามารถทําใหเกดิผลเสยีตอสิ่งตางๆ ไดมากมาย เชน 

  

 

 ผลเสยีท่ีมตีอสุขภาพอนามัยของมนุษย  

ผลเสยีที่มีตอสุขภาพอนามัยของมนุษย เปนผลเสยีที่มีความสําคัญมากที่สุด  ผลเสยีที่ 

มีตอสุขภาพอนามัยของมนุษย เปนผลเสยีที่มีความสําคัญมากที่สุด  อันตรายที่เกดิข้ึนอาจเริ่ม

ตัง้แตการกอใหเกิดความรําคาญ ระคายเคือง เกิดการเปลี่ยนแปลงในรางกายโดยไมแสดง

อาการ จนกระทั่งมีอาการชัดเจน และถึงข้ันเสียชีวิตในที่สุด  นอกจากนี้แลว อันตรายตอ

สุขภาพอาจจะไมไดเกดิข้ึนโดยตรงเนื่องจากสารมลพิษทางอากาศเพียงอยางเดยีว แตอาจเกิด

โดยทางออมจากโรคแทรกซอนที่เกดิข้ึน เม่ือรางกายออนแอจากการไดรับหรือสัมผัสกับสาร

มลพิษทางอากาศ  โดยปกตแิลว มนุษยเราจะรับสารมลพิษทางอากาศเขาสูรางกายโดยการ

หายใจและโดยการสัมผัสทางผิวหนังและนัยนตา   

 

 

 ผลเสยีท่ีมตีอพืชและสัตว  

สารมลพิษทางอากาศที่เปนอันตรายตอพชืที่สําคัญ ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด 

 กาซโอโซน PAN (Peroxacyl Nitrate) ฝุนละออง กาซคลอรีน กาซแอมโมเนีย เปนตน  โดย

ปกตแิลว สารมลพิษทางอากาศ  ที่อยูในรูปกาซ จะเขาสูตนไมไดโดยการหายใจของตนไมผาน

รูใบ (Stomata) และจะไปทําลายคลอโรฟลลและการสังเคราะหแสงของพืช  ทําใหพืชชะงัก

การเจรญิเตบิโตและตายในที่สุด  สขีองใบจะเปลี่ยนไปเนื่องจากคลอโรฟลล   ถูกทําลาย  สีที่

เปลี่ยนจะข้ึนอยูกับชนดิของสารมลพิษ เชน SO2 ทําใหใบซีด แอมโมเนยีทําใหใบเหลอืง โอโซน

ทําให  ใบเปลี่ยนเปนสเีงนิ สําหรับฝุนละอองจะกอใหเกิดอันตรายตอพืช โดยตกลงจับบนใบ

และสวนอ่ืนๆ ของพชื  ทําใหกาซผานเขาสูในใบนอยลง ใบจะเหลอืงและเฉาไปในที่สุด  สําหรับ

ผลเสยีที่มีตอสัตว จะมีลักษณะคลายกับผลเสยีหายที่เกดิข้ึนตอสุขภาพอนามัยของมนุษย ดังที่

ไดกลาวมาแลว 

 

 

 ผลเสยีท่ีเกดิกับวัสดุตางๆ 

ผลเสยีที่เกดิกับวัสดุตางๆ  ไดแก  ทําใหเกดิความสกปรก สซีีดจาง โลหะเปนสนมิ สกึ

และผุกรอน ทําใหยางและพลาสตกิเปราะและแตกในที่สุด ผาเปอยและขาด กระดาษเหลือง

และกรอบ ทําใหผิววัสดุ เชน เซรามิคสดาน     ลดความมัน 

 

 

 ผลเสยีท่ีเกดิข้ึนกับระบบนเิวศวทิยา 

เปนผลที่เกดิจากฝนกรด โดยธรรมชาตนิ้ําฝนจะมีกาซคารบอนไดออกไซดละลายอยู  

เม่ือพิจารณาถงึความสามารถในการละลายน้ําของกาซคารบอนไดออกไซดในทางทฤษฎีแลว 
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น้ําฝนตามธรรมชาตจิะมีสภาพเปนกรด     เล็กนอยอยูแลว คือ มีคาความเปนกรดเปนดางที่

ประมาณ 5.6 (คาความเปนกรดเปนดางที่ 7.0 จัดวามีสภาพเปนกลาง)  อยางไรก็ตาม กาซ

ซัลเฟอรไดออกไซด และกาซออกไซดของไนโตรเจน เปนสารมลพิษทางอากาศที่สําคัญที่

สามารถ  ทําใหน้ําฝนมีสภาพเปนกรดมากข้ึนก็ได การที่ฝนมีความเปนกรดมากข้ึนทําใหเกิด

อันตรายตอระบบนเิวศวทิยาในดนิ แหลงน้ํา ปาไม ที่ไดรับน้ําฝน 

 

 ผลเสยีตอสภาวะภูมอิากาศ 

การที่มีฝุนละอองแขวนลอยอยูในบรรยากาศเปนจํานวนมาก หรอืการเกดิ  

Photochemical Smog จะบดบังทัศนวสิัย (Visibility) ทําใหระยะทางในการมองเห็นผานอากาศ

ลดลง ไมสามารถมองเห็นวัตถุในระยะทางไกลๆ ได  นอกจากนี้ ฝุนละอองยังทําหนาที่กัน้และ

สะทอนแสงแดดที่สองมายังผิวโลก ทําใหผิวโลกมีอุณหภูมิลดลง 

 

 1.4 มาตรการในการแกไขและควบคุมมลพิษทางอากาศ 

   การแกไขปญหามลพิษทางอากาศ   หากตองการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด จําเปนจะตองใชมาตรการหลายๆ ดานในการแกไขและควบคุม โดยแยกตามมาตรการแตละ

ดาน ดังนี้ 

                    1. การเฝาระวังคุณภาพอากาศโดยประชาชน หากประชาชนพบวาคุณภาพอากาศ

เปลี่ยนแปลง ใหแจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ  

2. การติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อเฝาระวังคุณภาพอากาศอยาง

ตอเนื่อง เก็บขอมูลสภาพอากาศในแตละชวงของเวลา สามารถควบคุม ปรับปรุงแกไขไดทันทวงท ี

หากพบวาสภาพอากาศเลวรายจนอาจกอผลกระทบตอสุขภาพอนามัยแลว  

3. การใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการแกไขและควบคุมมลพิษทางอากาศ เปนการ

นําเอาอุปกรณควบคุมมลพิษประเภทตางๆ มาใชเพื่อกําจัดหรือลดปริมาณของมลสารที่ถูกปลอย

ออกสูบรรยากาศ โดยใชวธิกีารที่เหมาะสม ประหยัด และเกดิผลสูงสุด 

4. มาตรการทางดานกฎหมาย โดยการออกกฎหมาย กําหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศเพื่อใชเปนมาตรการสําคัญในการควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยทั่วไป กฎหมายควบคุม

มลพิษทางอากาศแบงออกเปน 2 ประเภทคือ มาตรฐานคุณภาพอากาศทั่วไป และมาตรฐานการ

ระบายมลพิษออกจากแหลงกําเนดิ  

5. การควบคุมมลพิษจากยานพาหนะ โดยการออกกฎหมาย ใหมีมาตรฐาน

ควบคุมการปลอยกาซที่เปนสารมลพิษที่มีอยูในไอเสยีของเครื่องยนตประเภทตางๆ ไมใหเกนิเกณฑ

ที่กําหนดไว ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด ไฮโดรคารบอน ออกไซดของไนโตรเจน ดังนั้น ผูใชรถ

ตองหม่ันตรวจสอบคุณภาพและคุณภาพของเครื่องยนตอยูเสมอ เพื่อปองกันไมใหเครื่องยนตปลอย

ควันดําหรือสารพิษออกมา วิธีการที่ใชไดผลดีในการควบคุมสารมลพิษอีกวิธีหนึ่งคือ การติดตั้ง

เครื่องเปลี่ยนไอเสยีรถยนต (Catalyst Converters)  
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6. การควบคุมมลพิษจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม มลพิษจากแหลง

อุตสาหกรรมไดแก กาซชนดิตางๆ อาทเิชน คารบอนมอนอกไซด ออกไซดของไนโตรเจน ออกไซด

ของซัลเฟอร และไฮโดรคารบอนที่ยังไมถูกเผาไหม การลดปริมาณสารมลพิษใหอยูในเกณฑ

มาตรฐานสามารถทําไดหลายวธิ ีดังที่ไดอธบิายไวในขอ 7.6 เลอืกใชไดตามที่เห็นวาเหมาะสมและ

สอดคลองกับหลักวชิาการ 

7. การวางแผนพัฒนาสิ่งแวดลอม  

7.1 การแบงเปนเขตเฉพาะ (Proper Zoning) โดยการจัดแบงชุมชนออกเปนเขต

ตางๆ ใหมีความเหมาะสมตามสภาพทองถิ่น และกจิกรรมของชุมชน 

7.2 การควบคุมกิจกรรมตางๆ (Control of Activities) เพื่อใหการดําเนิน

กิจกรรมเหลานั้นอยูในมาตรฐานที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซ่ึงจะตองไดรับความรวมมือ

ประสานงานกันระหวางหนวยราชการที่เกี่ยวของ  

8. การใหการศกึษาและจัดการโฆษณา ประชาสัมพันธ อาจจัดทําเปนหลายระดับ

หลายรูปแบบ ใหกับกลุมชนทุกกลุม โดยเริ่มตั้งแต การสอน แนวความคิดรวบยอดข้ันพื้นฐาน

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนทั่วไป การใหความรูแกเด็กนักเรยีนตัง้ระดับประถมศึกษา และ

ทวเีนื้อหา ความซับซอนใหเพ่ิมมากข้ึนไปเรื่อยๆ จนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง การใหการศึกษา

ผานทางสื่อมวลชนในโอกาสตางๆ  

9. การจัดสถานที่พักผอนหยอนใจใหมีเพ่ิมข้ึน เชน การสรางสวนสาธารณะ การ

รณรงคใหประชาชนปลูกตนไมในเขตเมืองใหมากข้ึน 

 
          มาตรการขางตน ควรพิจารณาเลอืกใชในการดําเนนิการควบคุม ปองกัน แกไขตามความ

เหมาะสม อาจเลอืกใหมีมาตรการหลัก และมีมาตรการอ่ืนๆ มาเสริม เพื่อใหเกิดประสิทธิผลมาก

ที่สุด โดยความรวมมือกันในลักษณะของหลายๆ สวน เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน

เปนแบบไตรภาคีหรือทวิภาคี ข้ึนกับจุดประสงคและเปาหมายที่ตองการ นอกจากนี้แลว การ

ปองกันแกไข ปญหามลพิษทางอากาศจะไดผลดทีี่สุด หากประชาชนเกดิความตระหนัก มีจิตสํานึก

ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมรวมกัน โดยประชาชนเขามามีสวนรวมเปนผูปฏิบัตเิอง ดังนี้ 

          ประชาชนท่ัวไป  

1. รวมมือกันรณรงคเรื่องการลดมลพิษทางอากาศ ตามวาระโอกาสตางๆที่จัดข้ึน 

2. เม่ือตองการเดนิทาง พยายามใชบรกิารของขนสงมวลชนเพื่อลดปรมิาณรถยนตบนทอง

ถนน 

3. หากพบเห็นผูกอมลพิษทางอากาศ ควรรีบแจงเจาหนาที่หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อ

ดําเนนิการระงับการปลอยสารมลพิษกอนจะเกดิปญหามากข้ึน จนยากแกการแกไข 
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4. ปลูกตนไมหรอืบํารุงรักษาตนไมที่มีอยูไวใหมาก เพราะตนไมจะชวยกรองอากาศเสียให

เปนอากาศดไีด 

          ผูใชรถจักรยานยนต 

1. เลอืกใชน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว 

2. ใชน้ํามันเครื่องลดควันขาวที่ไดมาตรฐาน 

3. ไมเตมิน้ํามันหลอลื่นลงในถังน้ํามันเช้ือเพลงิ 

4. หม่ันตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องยนต ตามคําแนะนําของผูผลติอยูเสมอ 

5. เลือกใชรถจักรยานยนต แบบ 4 จังหวะ เพราะจะกอใหเกิดสารมลพิษนอยกวา

รถจักรยานยนต แบบ 2 จังหวะ 

          ผูใชรถยนตสวนบุคคล 

1. เลอืกใชน้ํามันไรสารตะกั่ว 

2. เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องตามกําหนดเวลา 

 3. หม่ันตรวจสอบหมอกรองอากาศ หัวเทยีน อุปกรณจายน้ํามัน 

          ผูใชรถยนตบรรทุก  

 1. ใชน้ํามันดเีซลกลั่นอุณหภูมิต่ํา 

2. ไมบรรทุกน้ําหนักเกนิพิกัดน้ําหนักที่กฎหมายกําหนดไว 

3. หม่ันตรวจสอบสภาพเครื่องยนตอยางสมํ่าเสมอ 

4. เม่ือตองบรรทุกหนิ ดนิ ทราย ตองใชผาคลุมใหมิดชิดปองกันฝุนไมใหฟุงกระจาย 

5. ทําความสะอาดลอรถกอนไปวิ่งบนทองถนน 

          ผูดําเนนิกจิการเกี่ยวกับการกอสราง 

1. ใชผาใบหรอืวัสดุอ่ืนที่สามารถคลุมบรเิวณที่กอสรางเพื่อปองกันฝุน 

2. มีรัว้กัน้บรเิวณสถานที่กอสราง 

3. ไมใชทางเทาหรอืผิวถนนเปนที่กองวัสดุหรอืเปนที่ผสมปูน 

4. พื้นผิวทางเขาออกบริเวณกอสราง ควรใชวัสดุถาวร เชน ยางแอสฟลตหรือคอนกรีต 

เพื่อลดปรมิาณฝุนฟุงกระจายในอากาศ 

5. เก็บกวาดและทําความสะอาด พื้นที่รอบบรเิวณกอสรางอยูเสมอ ๆ 

6. ทําปลองสําหรับทิ้งวัสดุจากที่สูง เพื่อปองกันฝุนฟุงกระจาย 

 2. ขยะเปลี่ยนโลก (Solid Waste Change the World) 

  จาก พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดใหความหมายของขยะวา “เศษอาหาร  เศษผา  

เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสตกิ  ภาชนะใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรอืซากสัตว รวมตลอดสิ่ง

อ่ืนใดที่เก็บจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว  หรือที่อ่ืน ๆ” สวนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   



185 

 

พ.ศ.   2525  ขยะ หมายความวา “หยากเยื่อ เศษสิ่งของที่ทิ้งแลว”  แ ล ะ เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า ถึ ง ก า ร

ดําเนนิงานจัดการขยะรวมทัง้การนํากลับมาใชใหม อาจกลาวไดวาขยะหมายถึง    “สิ่งที่คนเห็นวา

ไมมีคุณคาหรอืประโยชนสําหรับการใช และทิ้งออกไป”  

2.1 ประเภทขยะ  

เราอาจแยกขยะจากชุมชนออกเปน 4 ประเภท ตามความยากงายของการยอยสลาย 

หรอืการเนาเปอย และความเปนพิษไดดงันี้  

1) ขยะอินทรยี เปนขยะมูลฝอยที่ยอยสลายได สามารถนํามาหมักเปนปุยได เชน 

เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม มูลสตัวและซากสัตว เปนตน  

2) ขยะรไีซเคิล   หรอืขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใชใหมได หรอืขยะมูลฝอยมีคา เปน

ขยะมูลฝอยที่สามารถนํามาขายเพื่อสงไปผลติเปนผลติภัณฑใหมได เชน เศษโลหะ พลาสตกิและ

ถุงพลาสตกิ กระดาษ ขวดแกว เปนตน  

3) ขยะมูลฝอยอันตราย เชน ขยะมูลฝอยปนเปอนสารกมัมันตรังส ีสารเคมีทิ้งแลว 

ยาเสื่อมสภาพ ของมีคม ภาชนะที่มีแรงดันและขยะมูลฝอยตดิเช้ือ สารเคมีกําจัดแมลง กากน้ํามัน 

หลอดฟลูออเรสเซนต แบตเตอรี่ใชแลว เปนตน และ  

4) ขยะมูลฝอยทั่วไป เปนขยะมูลฝอยที่เปนสารอนนิทรยี ซ่ึงจะยอยสลายไมได ไม

เปนขยะมูลฝอยอันตราย แตรไีซเคิลไดยาก หรอืไมคุมคาในการนําไปรไีซเคิล เชน เศษวัสดุกอสราง 

เถาฝุนละอองจากถนน และถุงพลาสตกิหอขนม เปนตน  

ขยะอินทรยีและขยะรไีซเคิลเปนขยะทีส่ามารถใชประโยชนไดซ่ึงเปนขยะสวนใหญ

ของขยะทัง้หมดในประเทศไทย 

 

 

 

 
ขยะอินทรยี 

 
ขยะรไีซเคิล  

ขยะอันตราย 

 
ขยะทั่วไป 

 

ภาพท่ี 11.1  ขยะประเภทตาง ๆ (ที่มา : สมศกัดิ์  พิทกัษานุรัตน, 2548, หนา 1-2) 
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2.2  ปริมาณและองคประกอบของขยะในประเทศไทย 

จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษในป 2550 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั่ว

ประเทศประมาณ 14.72 ลานตัน หรอืวันละ 40,332 ตัน (ยังไมรวมขอมูลปรมิาณขยะมูลฝอยกอน

นํามาทิ้งในถัง) เพ่ิมข้ึนจากป 2549 ประมาณ 0.12 ลานตัน หรือรอยละ 1 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอม ปริมาณขยะมูลฝอยตอคนตอวันเฉลี่ยทั่วประเทศยังคงอยูที่

ประมาณ 0.65 กโิลกรัมตอคนตอวัน  ในปรมิาณนี้แยกเปนขยะอินทรยี 63.6% ขยะรไีซเคิล 30.6 %   

(พลาสตกิ 16.8% กระดาษ  8.2%  โลหะ 2.1% แกว 3.5%) ขยะทั่วไป 5.8% (เศษผา 1.4% เศษไม 

0.7% ยาง 0.5 และอ่ืนๆ 3.2%  (กรมควบคุมมลพิษ,2550) จะเห็นวาขยะอินทรียและขยะรีไซเคิล

ซ่ึงเปนขยะที่สามารถใชประโยชนไดมีรวมกันมากถึง 94.2% ดังนั้นโจทยที่นาสนใจในการจัดการ

ขยะอยางยั่งยนืก็คอื ทําอยางไรที่จะใหขยะสองประเภทนี้นําไปใชประโยชนใหไดมากที่สุดและทิ้งลง

ถังขยะนอยที่สุด 

2.3 ปญหาการจัดการขยะในประเทศไทย 

ในปจจุบันปญหาการจัดการขยะของประเทศไทยแบงออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้                   

ประเด็นแรก ปญหาการรวบรวมและเก็บขนขยะ ปจจุบันการจัดเก็บขยะไมถึง 70 % 

ของขยะที่เกดิข้ึน จงึทําใหเกดิปรมิาณมูลฝอยตกคาง ตามสถานที่ตาง ๆ หรอืมีการนําไปกําจัดโดย

วธิกีองบนพื้นซ่ึงไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล (กรมควบคุมมลพิษ,2553)  

ประเด็นที่สอง ปญหาพื้นที่ในการกําจัดขยะ ในขณะที่ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนทุกวัน  

อันเนื่องมาจากจํานวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน พัฒนาการและการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ สังคม แต

พื้นที่ที่มีอยูอยางจํากัด (เทาเดมิ) ทําใหเริ่มขาดแคลนพื้นที่ในการกําจัดขยะ อีกทัง้สวนใหญแลวขาด

การกําจัดขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาลทําใหประชาชนตอตานพื้นที่กําจัดขยะ ในสวนของการจัดการ

นัน้ ขยะสวนใหญที่เกดิข้ึนในพื้นที่เขตชนบทนัน้ยังไมไดรับการจัดการที่ดพีอโดยเฉพาะอยางยิ่งการ

กําจัดขยะ ซ่ึงมีปญหาทัง้ วธิกีาร บุคลากรและ งบประมาณ นอกจากนี้การขาดแคลนพื้นที่ในการ

กําจัดข้ันสุดทายรวมทัง้การตอตานจากประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ไมใหมีการกอสรางระบบกําจัด

ขยะ (สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน, 2548)  

จากปญหาการจัดการขยะทัง้สองประเด็นกอใหเกดิปญหาสิ่งแวดลอมตามมา(กรม

ควบคุมมลพิษ, 2553) คอื  

1) อากาศเสยี  เกดิจากการเผามูลฝอยกลางแจงทําใหเกดิควันและสารมลพิษทาง

อากาศ  

2) น้ําเสยี เกดิจากการกองมูลฝอยที่ตกคางบนพื้นเม่ือฝนตกจะเกดิน้ําเสยีซ่ึงไหลลง

สูแมน้ําทําใหเกดิภาวะมลพิษทางน้ํา   
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3) แหลงพาหะนําโรค จากมูลฝอยตกคางบนพื้นจะเปนแหลงเพาะพันธุของหนูและ

แมลงวัน ซ่ึงเปนพาหะนําโรคตดิตอทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

4) เหตุรําคาญและความไมนาด ู จากการเก็บขยะมูลฝอยไมหมดทําใหเกดิกลิน่เหม็น

รบกวน  

 

   

 

ภาพท่ี 11.2 ปญหาการจัดการขยะ (ทีม่า : เทศบาลนครขอนแกน, 2550,หนา 9-10) 

 

2.4 เพ่ิมมูลคาของขยะ 

ในป 2550 มีการนําขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใชประโยชนใหมประมาณ 3.25 ลานตนั  

หรอืคิดเปนรอยละ 22 ของปรมิาณที่เกดิข้ึน โดยสวนใหญกวารอยละ 94 ยังคงเปนการคัดแยกและ

ซ้ือขายขยะ รไีซเคิล โดยอาศัยกจิกรรมในชุมชน เชน การรับซ้ือของเกา โครงการผาปารไีซเคิล 

ธนาคารขยะในโรงเรยีน  ตลาดนัดวัสดรุไีซเคิล   ศูนยวัสดุรไีซเคิลชุมชน  ขยะแลกขาวสาร  เปนตน  

และทีเ่หลอือีกรอยละ 6  เปนการนําขยะอินทรยีมาใชประโยชนในการผลติปุยอินทรยีและปุยน้ําชีวภาพ  

(กรมควบคุมมลพิษ, 2550, หนา 17) 

การแยกขยะรไีซเคิลเพื่อเพ่ิมมูลคาก็เปนอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการขยะตั้งแตตนทางที่

ไดผลดี เนื่องจากเปนแรงจูงใจของประชาชนในการเพ่ิมมูลคาจากการแยก ซ่ึงปจจุบันก็จะมี

โครงการธนาคารขยะ ในชุมชนและโรงเรยีนเกดิข้ึนมากมาย หรือการทําบุญดวยขยะโดยโครงการ

ผาปาขยะรไีซเคิล เปนตน มีทัง้ที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว ข้ึนอยูกับหลายปจจัย แตเปนวิธี

หนึ่งที่นาสนใจที่สุดในการลดปรมิาณขยะตัง้แตตนทาง เนื่องจากเปนวธิทีี่ลงทุนนอยแตไดประโยชน

กลับมามหาศาลทั้งประหยัดคาใชจายในการจัดการขยะ และเปนการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอมในการผลติวัสดุข้ึนมาใหมไดอีกทางหนึ่ง อีกทั้งไดเงินหยอดกระปุกแทนที่จะทิ้งขยะลง

ถังอีกตางหาก 
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ภาพท่ี 11. 3 ธนาคารขยะรไีซเคิล (ที่มา : สมคิด  ฐานวเิศษ, 2550, หนา 3,15,37) 

 

ขยะอินทรยี เชน เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม มูลสัตวและซากสัตว เปนขยะที่มีประโยชน

เชนกัน โดยการนํามาทําปุยน้ําปุยหมักชีวภาพ ซ่ึงมีประโยชน เชน  ผสมน้ํารดตนไมไดทุกชนดิ ใสใน

สวมเพื่อเรงการยอยสลาย  ราดในทอระบายน้ํา ราดบรเิวณรอบบานเพื่อลดปญหาแมลงวันและยุง  

เรงการทําปุยหมักจากใบไมในหญาในบาน ฉีดพนไลมดและแมลงสาบในบาน ทําความสะอาด

เครื่องประดับ ใสตูปลาเพื่อยอยสลายข้ีปลาและเศษอาหาร ผสมน้ําอาบใหสัตวเลี้ยงเพื่อกําจัดกลิ่น

ตัว ใสในน้ําใหสัตวเลี้ยงกนิ ผสมน้ําแชผักเพื่อลดพิษจากยาฆาแมลง ผสมน้ําลางปลาใหหมดกลิ่น

คาว น้ําสกัดชีวภาพที่หมักดวยผลไมและน้ําตาลทรายใชเปนเครื่องดื่มที่มีประโยชนและรสชาดด ี

กากที่เหลอืฝงดนิเปนปุยตนไม เปนตน (อรรถ บุญนธิิ, 2553, หนา 9)  

 

   
ภาพท่ี 11.4  การผลติปุยน้ําปุยหมักชีวภาพจากขยะอินทรยี  

(ที่มา: เทศบาลนครขอนแกน, 2550, หนา27,33) 
 

 

2.5 ประโยชนของการรีไซเคลิ 

     การรไีซเคิลขยะแตละประเภทมีประโยชนดังนี้ 

กระดาษ ในการผลติกระดาษ 1 ตัน ใชตนไม 17 ตน ใชน้ํามัน 31,500 ลติร กระแสไฟฟา 4,100 

กโิลวัตตตอช่ัวโมง ใชน้ํา 3 แสนลติร แตถาเราหันกลับมาใชกระดาษรไีซเคิล เราจะใชน้ํานอยกวา 1 
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แสนลติร และใชพลังงานเพียง 50 % โดยไมเปลอืงตนไมใหมเลย และเราสามารถนํากระดาษมารี

ไซเคิลใหมได 2 – 3 ครัง้ ซ่ึงทําใหคุณภาพไมเปลี่ยนแปลง 

1) พลาสตกิ เปนผลพลอยไดจากการกลัน่น้ํามัน โดยไมยอยสลายในธรรมชาต ิ กลาย 

เปนขยะ อายุนับรอยป ถาชวยกันรไีซเคิลพลาสตกิจะเปนการประหยัดน้ํามันอีกทางหนึง่ 

2) แกว เปนขยะที่ไมไมยอยสลายตามอายุขัยของโลก ขวดแกวหากไมเสยีหาย จะ

สามารถนํากลับมาใชใหมไดอีกถงึ 20 – 30 ครัง้ สวนแกวแตกแตละชนดิจะถกูแยกสแีละหลอม

ออกมาเปนขวดใหม แกวรไีซเคิล 1 ใบ จะประหยัดพลังงานๆไดเทากับปรมิาณหลอดไฟฟาขนาด 

400 วัตตนาน 4 ช่ัวโมง 

3) อลูมเินยีม การรไีซเคิลกระปองอลูมิเนยีมจะทําใหประหยัดพลังงานความรอนไดถงึ 

20 เทาและลดมลพิษทางอากาศไดถงึ 95 % ของการผลติกระปองใหม โดยใชอะลูมิเนยีมตาม

ธรรมชาต ิ การผลติกระปองอลูมิเนยีม 1 ใบ จะตองใชพลังงานเทากับการเปดโทรทัศนดถูงึ 17 

ช่ัวโมง ซ่ึงนําไปรไีซเคิลจะไดกระปองรไีซเคิล 20 ใบ โดยกระปองแคนรไีซเคิลจะใชพลังงานเพียง 

5 % ของพลังงานที่ผลติกระปองใหม 

4) เศษเหล็ก จะถกูนําไปเทในเตาหลอม ทําการหลอมละลายและผานกระบวนการ

ตาง ๆ จนไดเปนแทง เรยีกวา Billet และตัดใหไดความยาวที่เหมาะสมพรอมจะปอนเขาโรงรดีตอไป  

5) ทองแดง สามารถนํากลับมาหลอม เพื่อทําเปนสายไฟฟาใหม ไดอีกครัง้ 

6) ทองเหลอืง สามารถนํากลับมาหลอมใหม นําไปใชเพื่อหลอเปนพระพุทธรูป ระฆัง 

อุปกรณสุขภัณฑตาง ๆ  

7) แบตเตอร่ี  นําไปหลอมละลายทําเปนตะกั่วแทงและแปรรูปเปนผลติภัณฑใหมตอไป                     

8) นุน นํากลบัไปเปนสวนผสมของนุนใหม ทําฟูกนอน หมอนตุกตา  

9) กากมะพราว นําไปสกดัน้ํามันออก ผลติเปนไขสบู กากที่เหลอืนําไปเปนสวนผสม

ของอาหารสัตว 
 

ตัวอยาง 

จากตัวอยางการลดปรมิาณขยะของเทศบาลเมืองบานไผในป เดนือกันยายน พ.ศ. 2550 จัดทํา

โครงการนํารองการลดปรมิาณขยะโดยการมีสวนรวมของประชาชนโดยการจัดตลอดนดัวัสดุรี

ไซเคิลสัปดาหละครัง้ รวม 4 สัปดาห จาก 4 ชุมชน และ 2 โรงเรยีนนํารองสามารถรวบรวมวัสดรุี

ไซเคิล แบงเปนประเภทตาง ๆ ไดดงันี้ 
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รวมวัสดุรไีซเคลิจาก 4 ชุมชน  9,835 กโิลกรัมแยกเปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมวัสดุรไีซเคลิจาก 2 โรงเรยีน  468.10 กิโลกรัมแยกเปน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โลหะ 3,397.10 กก.(35%)

อ่ืนๆ 145.30 กก. (1%) ขวดแกว 3,138.60 
กก. (32%)

พลาสติก 771.70 กก. ( 8%) กระดาษ 2,382.30 
กก. (24%)

กระดาษ 133.90 กก.
( 29%)

พลาสติก 
45.10 กก. 

ขวดแกว 
107.10 กก. 

โลหะ 182.00 กก.( 38%)
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สามารถคํานวณการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาตไิดดงัตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการคํานวณการประหยัดพลังงาน 

รายการ หนวย ปริมาณ มูลคา/หนวย จํานวนเงนิ (บาท) 

น้ํามัน ลติร 40,264 29 1,167,653 

พลังงานไฟฟา กโิลวัตต/ช่ัวโมง 16,698 1.5 25,048 

น้ํา ลูกบาศกเมตร 503 10 5,032 

ตนไม ตัน 43 600 25,665 

รวม 1,223,398 

ที่มา: ศูนยบรกิารเทคโนโลยสีาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (2550, หนา 8-8) 

 

2.6 ขยะเปลี่ยนเปนพลังงาน 

    ขยะอินทรียนอกจากเราจะหมักไดปุยน้ําปุยหมักชีวภาพแลว ยังไดแกสมีเทน (CH4) 

สามารถนําไปใชเปนเช้ือเพลิงหุงตม เปนการชวยลดภาวะโลกรอนไดอีกทางหนึ่งดวย  สวนขยะรี

ไซเคิลประเภทพลาสตกิสามารถนํามาผลติน้ํามันโดยผานขบวนการ Pyrolysis  เทศบาลนครระยอง 

เปนเทศบาลแหงแรกของไทยที่จะสรางโรงงานแปรรูปขยะพลาสติกเปนน้ํามันนํารอง โรงแปรรูป

ขยะพลาสตกิเปนน้ํามัน เปนโรงงานขนาดกําลังการผลติ 1,620 ลานลติรตอป ที่มีการนําพลาสติก

เหลอืใช เชน ถุงพลาสตกิ ขวดพลาสตกิขุน ถุงปุย ของเลนพลาสตกิ กลองน้ําผลไมที่มีพลาสตกิเปน

สวนผสม ฯลฯ เปนวัตถุดบิผลติน้ํามัน ขีดความสามารถของโรงงานแหงนี้รับขยะพลาสติกได 6 ตัน

ตอวัน เทากับวาวันหนึ่ง ๆ ไดน้ํามันเช้ือเพลิง 4,500 ลิตร ใหกับชุมชนลดการใชพลังงานฟอสซิล 

และทําใหเกดิผลดกีับสิ่งแวดลอม มีการทดลองสงตัวอยางขยะพลาสติกไทยไปแปรรูปเปนน้ํามัน

แลว พบวาคุณภาพขยะพลาสติกที่คัดแยกออกมาจากโรงขยะมีคุณภาพดี ใชเปนวัตถุดิบได  

สําหรับผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการผลิต  น้ํามันดิบที่ไดแยกเปนดีเซล 50% น้ํามันเตา 30% 

และเบนซิน 20% ข้ึนอยูกับชนดิและคุณภาพของขยะพลาสตกิ ปตท.ไดเก็บตัวอยางน้ํามันดบิที่ผลติ

จากขยะพลาสตกิมาทดสอบแลว พบวามีมาตรฐานดีกวาน้ํามันดิบเกรดดูไบ และมีคาซัลเฟอรต่ํา

กวาคามาตรฐานเปนประโยชนกับสิ่งแวดลอม สามารถกลั่นเปนน้ํามันเบนซินและดีเซลได คาดวา

เทศบาลนครระยองจะขายน้ํามันดบิใหโรงกลั่นในราคาลติรละ 18 บาท และที่นาสนใจคอื น้ํามันดบิ

จากเทคโนโลยีนี้สามารถใชเปนพลังงานเช้ือเพลิงของเครื่องยนตดีเซลรอบต่ําไดเลย อยาง

เรอืประมงในระยองก็คงจะไดรับประโยชนมาก เพราะปกติชาวประมงซ้ือน้ํามันดิบในทะเลลิตรละ 

23.50 บาท  “ขยะพลาสตกิที่ใชได มีถุงก็อบแกบ ขวดขุน ๆ ถุงปุย กลองน้ําผลไมที่มีพลาสติก PE 

ผสม 30% สามารถผลติน้ํามันได สําหรับขวดพลาสตกิใสก็ทําไดแตถานําไปรไีซเคิลจะไดประโยชน
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มากกวา ไทยมีขยะพลาสตกิเกดิข้ึน 2.7 ลานตันตอป โดยนํากลับมารไีซเคิลประมาณ 0 – 0.2 ลาน

ตัน ที่เหลอือีก 2.5 ลานตัน ใชวธิกีําจัดแบบฝงกลบ พลาสตกิใชแลวทิ้งใชเวลายอยสลายนาน 500 

ป ขยะพลาสตกิก็เลยเต็มไปหมดในหลุมฝงกลบ ถาหากขุดมาพบวานําดนิมาทําปุยพลาสติกใชแปร

รูปเปนน้ํามันได หลุมฝงกลบขยะที่ไมนาสนใจเปรียบเหมือนบอน้ํามันที่สามารถขุดขยะข้ึนมากลั่น

น้ํามันได นี่คอืพลังงานทดแทน เปนทางเลอืกใหมการใชทรัพยากรอยางคุมคา และเปนการพัฒนา

อยางยั่งยนืสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และบรรเทาปญหามลพิษจากขยะที่เพ่ิมข้ึนทุก

วัน (ไทยโพสต, 2551 หนา 4) 

2.7 การจัดการขยะเพ่ือชวยลดภาวะโลกรอน 

    จากการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของวธิกีารกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยการฝง

กลบขยะ 1  ตัน  พบวา  มีผลกระทบหลัก  3  ดาน (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ, 2551)   คอื  

    1) ดานการเกิดปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse)  มีการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดเทากับ  687.80 kg  CO2 eq./ตัน  โดยมาจากข้ันตอนการฝงกลบเปนหลัก

เนื่องจากการเกดิกาซชีวภาพในขบวนการหมักขยะในหลุมฝงกลบ  

    2) ดานการใชพลังงาน (Energy  resources)  มีการใชพลังงานทัง้สิ้น  664.52 MJ LHV / 

ตัน  โดยเกดิข้ึนในข้ันตอนการเก็บและขนสง  รองลงมาคือ  ข้ันตอนการฝงกลบ และการอัด-หอ 

ขยะ  ตามลําดับ   

   3) ดานการเกิดภาวะฝนกรด (Acidification)  มีการปลดปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด

เทากับ  0.43 kg  SO2 eq.  โดยเกดิจากข้ันตอนการฝงกลบเนื่องจากการใชน้ํามันเช้ือเพลงิในรถบด

อัดดนิ  รวมถงึการเกดิกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบ แตสําหรับข้ันตอนการคัดแยกจะเห็นไดวาการรี

ไซเคิลในกระบวนการคัดแยกนั้นมีผลทําใหคา ผลกระทบในเกือบทุกกลุมผลกระทบมีคาติดลบ 

โดยเฉพาะผลกระทบดาน Greenhouse  และดานการใชพลังงาน  โดยมีคาเทากับ -0.35 kg  CO2 

eq/ตัน  และ -32.32 MJ LHV / ตัน    เนื่องจากการรีไซเคิลสามารถลดการปลดปลอยกาซ CO2  

และใชพลังงานอันเกดิจากการผลติวัตถุดบิใหมได  ซ่ึงเปนผลดตีอสิ่งแวดลอม   

ดังนัน้การลดปรมิาณขยะตัง้แตตนทางโดยการคัดแยกเพื่อเพ่ิมมูลคา ขยะรีไซเคิลก็สงขาย

กลับเขาสูกระบวนการรไีซเคิล สวนขยะอินทรยีก็สงหมักเขาโรงปุย หรอืทําปุยน้ําปุยหมักชีวภาพ ก็

จะไดประโยชนมากกวาเสียประโยชนไมตองมากําจัดใหเสียพลังงานทรัพยากรณธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและที่สําคัญสามารถประหยัดงบประมาณในการขนสงเพื่อกําจัดขยะ ซ่ึงเราสามารถใช

งบนี้ไปพัฒนาอยางอ่ืนแทนจะดกีวา 

ขอเสนอแนะแนวทางลดผลกระทบตอสิง่แวดลอมของวธิกีารกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนมี 3 

แนวทาง (สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต,ิ 2551) คอื  
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1) การนํากาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบมาใชผลติกระแสไฟฟา  จะสามารถลดการปลดปลอย

กาซเรอืนกระจกลงได  428.13 kg  CO2 eq.  คิดเปนรอยละ  62.24  

2) การเพ่ิมอัตราการรไีซเคิลใหมากข้ึน (15%)  จะสามารถลดการปลดปลอยกาซเรอืน

กระจกลงได 85.83 kg  CO2 eq. คิดเปนรอยละ  12.47     

3) การนํากาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบมาใชผลติกระแสไฟฟาและการเพ่ิมอัตราการรไีซเคิล 

ใหมากข้ึน (15%)  จะสามารถลดการปลดปลอยกาซเรอืนกระจกลงได  475.35 kg  CO2 eq. คิด

เปนรอยละ  69.11  

 
 

ภาพท่ี 11.5  แนวคิดแสดงประโยชนจากพลงังานจากขยะ (ที่มา : สมรัฐ เกดิสุวรรณ, 2553, หนา 1) 

 

การนําพลังงานจากขยะมาใชทดแทนพลังงานจากฟอสซิลบางสวน ในภาพรวมเปนการลด

การปลดปลอยคารบอนไดออกไซด อาจกลาวไดวา ทุกหนวยของพลังงานจากขยะ (สวนที่เปน

สารอินทรีย) เปนการลดการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลและทําใหโลกเย็นลง! (จริงอยู แมวาการผลิต

พลังงานไฟฟาจากขยะก็ตองผานกระบวนการเผาไหมและมีการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด

ออกไป แตกาซนี้ก็สามารถถูกดูดซับโดยกระบวนการสังเคราะหแสงของพืช ซ่ึงตอไปก็กลายเปน

อาหารสัตว และตอมาก็กลายเปนอาหารและกระดาษใหกับมนุษยไดใชประโยชน เม่ือถูกทิ้งออกไป

เปนขยะ ก็สามารถเปลี่ยนกลับเปนพลังงาน วนเวียนเปนวัฎจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆ ทําใหวงจร

คารบอนไดออกไซดที่เกดิข้ึนไมไดมีคาเพ่ิมสูงข้ึนแตประการใด) (สมรัฐ เกดิสุวรรณ, 2553) 
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สรุป 

จะเห็นวาขยะที่เกิดข้ึนในประเทศไทยวันละ 40,332 ตัน สามารถลดลงใหเหลือวันละ 

2,340 ตัน ไดไมยากนักหากทุกคนตัง้ใจที่จะชวยกัน และไมจําเปนตองใชเทคโนโลยี คาลงทุน และ

คาดําเนนิการสูงๆ เพียงแคพวกเราชวยกันคัดแยกขยะรไีซเคิลที่เกดิข้ึนประมาณวันละ 12,342  ตัน 

เพื่อขายกลับเขาสูกระบวนการรีไซเคิล และแยกขยะอินทรียที่เกิดข้ึนประมาณวันละ 25,652 ตัน 

เพื่อทําปุยน้ําปุยหมักชีวภาพ หากไมสะดวกที่จะทําเองก็ข้ึนอยูกับการจัดการวสิัยทัศนในการจดัการ

ขยะขององคกรณปกครองสวนทองถิ่น เชน ถาเราแบงงบประมาณหนึ่งที่มี (ประมาณรอยละ 10 

ของงบประมาณในการจัดการขยะทั้งหมด) มาใหกับโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล และปุยน้ําปุย

หมักชีวภาพ ในสวนของขยะรไีซเคิลเนนไปที่การใหความรูในการคัดแยกเพื่อเพ่ิมมูลคาแกประชาชน 

แล วรองรับการ ซ้ือขายด วยราคาและตรา ช่ังที่ เป นธรรมโดยมีธนาคารขยะรี ไซ เ คิล  

ตลาดนัดขยะรไีซเคิล หรอืศูนยวัสดุรไีซเคิล ของชุมชนหรอืโรงเรียน หากเกรงปญหาที่จะเกดิข้ึนกับ

ผูประกอบการเดิมในชุม ก็หาทางออกโดยการจัดทําโครงการรวมกันได ในสวนของขยะอินทรีย 

ในขณะนี้คงเปนการยากที่จะใหทุกครัวเรือทําปุยน้ําปุยหมักชีวภาพใชเอง ดังนั้นข้ึนอยูกับการ

จัดการ จากประสบการณของผูเขียนขอเสนอะแนะวาในทุกชุมชนจะมีผูที่สนใจในเรื่องนี้อยูอยาง

นอยๆ 1 ครอบครัว ลองแบงงบประมาณเพียงเล็กนอยมาสนับสนุนการทํา และสงเสริมการใช ให

ผูทํามีรายไดจากการทํา แจกจายและรณรงคการใชอยางกวางขวาง แลวทานจะพบสิ่งมหัศจรรยใน

การประหยัดงบประมาณอยางมหาศาลในการจัดการขยะอยางที่เปนอยูในปจจุบัน นอกจากนี้ยังได

คนืกําไรใหกับสิ่งแวดลอมอีกดวย ในสวนของการผลิตน้ํามันจากขยะ ในสวนตัวของผูเขียนเห็นวา

เปนการลงทุนที่สูง จะตองมีการศึกษาอยางละเอียด เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใชก็สูง แมการ

คาดการณจากการศกึษาจะนาสนใจเพียงใด แตสุดทายก็จะเหมือนหลายๆโครงการที่ผานมา คอืไม

ประสบความสําเร็จตั้งแตการคัดแยก เพราะถาคัดแยกขยะไมดีแลวคุณสมบัติของขยะก็จะ

เปลี่ยนไป ดังนั้นในเบื้องตนในการจัดการขยะผูเขียนเห็นวาควรเริ่มใหไดจากการคัดแยก  

และทําโครงการที่ใชงบประมาณนอยๆกอน คือ ขยะรีไซเคิลขายกลับสูกระบวนการรีไซเคิล และ

รณรงคสนับสนุนการทําและใชประโยชนจากปุยน้ําปุยหมักชีวภาพ หากโครงการนี้สําเร็จกวารอย

ละ 60 แลวคอยพิจารณาโครงการทําน้ํามันตอไป แตในดานของงานวิจัยการทําน้ํามันจากขยะก็

ควรศกึษาตอไป  หากทุกฝายมีความจรงิใจและตัง้ใจในการแกปญหานี้ประเทศไทยจะไมมีพื้นที่ใด

เลยที่เกดิปญหาการจัดการขยะและขยะลนเมืองอีกตอไป จากประสบการณของผูเขียนม่ันใจวาจะ

เปนแนวทางในการแกปญหาการจัดการขยะไดอยางยั่งยนื 
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 3. มลพิษทางน้ํากับสุขภาพ 

     3.1 แหลงกําเนิดปญหามลพิษทางน้ํา 

 แหลงกําเนดิปญหามลพิษทางน้ําไดแก แหลงชุมชน แหลงอุตสาหกรรม แหลงเกษตรกรรม 

แหลงกําจัดขยะมูลฝอย แหลงคมนาคมทางเรอื และแหลงกําเนดิอ่ืนๆ  

1. แหลงชุมชน ไดแก บานเรือน อาคารพาณิชย โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน 

สํานักงาน น้ําทิ้งจากสถานที่ดังกลาวจะมีสารมลพิษที่เปนสารอินทรีย ซ่ึงเปนเศษอาหาร ของเสีย 

และสารที่ใชซักฟอกปะปนมา 

2. แหลงอุตสาหกรรม เชน โรงน้ําปลา โรงน้ําตาล โรงงานอาหารกระปอง 

โรงงานกระดาษ โรงงานผลติส ีโรงงานฟอกหนัง และเหมืองแร แหลงอุตสาหกรรมเหลานี้ จะปลอย

ของเสยีที่เปนสารอินทรยีลงสูแหลงน้ํา กอใหเกดิ น้ําเนา นอกจากนัน้ยังอาจปลอยโลหะเปนพิษและ

สารประกอบที่ เปนพิษ เชน ตะกั่ว ปรอท สารหนู แคดเมียม และไซยาไนดลงน้ําอีกดวย 

              3. แหลงเกษตรกรรม เนื่องจากเกษตรกรใชปุย ยาฆาแมลง และยาปราบศัตรูพืช

มากข้ึนเปนลําดับ ปุย ยาฆาแมลงและยาปราบศัตรูพชืรวมทัง้มูลสัตว จะถูกชะไหลลงสูแหลงน้ํา จงึ

เกิดการสะสมสารดังกลาวในแหลงน้ํา มากข้ึน ในที่สุดจะเกิดยูโทรพิเคชันข้ึนและเกิดการสะสม 

สารพิษที่เปนโลหะหนักในแหลงน้ํา จงึเปนอันตรายตอพชืและสัตวในน้ํา 

4. น้ําเสยีจากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย น้ําเสียประเภทนี้เกิดจาการที่มีการนํา

ขยะมูลฝอยไปกองทิ้งอยางไมถูกวธิ ีทําใหเปนแหลงกําเนิดน้ําเสียที่สําคัญอีกแหลงหนึ่ง เนื่องจาก

ขยะมูลฝอยประกอบดวยเศษอาหาร และของเนาเสยี  เม่ือฝนตกชะลงมาทําใหน้ําเสียไหลปนเปอน

ลงสูแหลงน้ําผิวดนิและซึมลงสูแหลงน้ําใตดนิไดดวย 

5. แหลงคมนาคมทางเรือ เปนแหลงมลพิษทางน้ําที่สําคัญแหลงหนึ่งแตมักจะถูก

มองขามไป สารมลพิษจากแหลงนี้ คอื น้ํามันที่ใชกับเครื่องจักรกลของเรอื จะเล็ดลอดลงในน้ํา เม่ือ

เรือขนสงน้ํามันขนาดใหญรั่ว หรือเกิดอุบัติเหตุจมลงน้ํามันจะกระจายเขาไปอยูในแหลงน้ํา เกิด

คราบน้ํามันปกคลุมผิวหนาน้ําเปนบรเิวณกวางขวางมากคลื่นจะซัดคราบน้ํามันเขาหาฝงทะเล กอ

ความสกปรกและการขาดออกซิเจนในบริเวณนั้นไดนาน  จนกระทั่งสิ่งมีชีวิตลมตายลงมากมาย 

               6. น้ําเสียจากแหลงอ่ืน ๆ การเกิดน้ําเสียจากสาเหตุอ่ืน ๆ จะเกิดจากสาเหตุ

ดังนี้ น้ําเสียที่เกิดจากขบวนการคมนาคมขนสง การบริการ การกอสรางและการรื้อถอน การ

พาณชิย การลางถนน อาคาร รถยนต และน้ําเสยีจากกจิกรรมประมง เปนตน 

     3.2 ผลกระทบมลพิษทางน้ําตอสุขภาพ 

น้ําถอืไดวาเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวติของมนุษยและสิ่งมีชีวติ รวมทัง้เปน 

ทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนในการพัฒนาเศรษฐกิจดานตาง ๆ รวมทั้งการเพ่ิมข้ึนของประชากร

อยางรวดเร็ว ทําใหเกดิปญหามลพิษทัง้ทางน้ํา อากาศ ดนิ ขยะของเสียและสารอันตราย ฯลฯ ทํา
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ใหมีการสะสมและมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน โดยมีสาเหตุจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ

ชุมชน ทําใหคุณภาพแหลงน้ําของประเทศไทยมีสภาพเสื่อมโทรม ซ่ึงหากน้ําเสียจากแหลงกําเนิด

ตาง ๆ เหลานี้ ไมไดผานการบําบัดหรอืมีการบําบัดที่ไมดพีอ จะสงผลกระทบตอแหลงน้ําและน้ําใต

ดินสงผลตอคุณภาพชีวิตของมนุษยโดยตรง และเปนสาเหตุของการเจ็บปวย และเสียชีวิตลงได 

โดยสารมลพิษในน้ําที่สงผลกระทบตอสุขภาพ มีดังนี้ 

๑) สารอินทรยี สารอินทรยีในแหลงน้ํามักเกดิจากขยะมูลฝอยพวกเศษอาหาร ไขมัน 

และน้ําเสยีที่ปลอยทิ้งจากบานเรอืนหรอืโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือสารอินทรียดังกลาวถูกระบายสู

แหลงน้ําในปรมิาณมากจะทําใหคาออกซิเจนในน้ําลดลง สงผลใหน้ําเนาเสีย สัตวน้ําตาย มนุษยไม

สามาระนําน้ํามาใชอุปโภคบรโิภคไดตามปกติเพราะเปนอันตรายตอสุขภาพ อีกทั้งยังมีกลิ่นเหม็น

รบกวน สรางความเครยีดทางจติใจดวย 

๒) เช้ือโรค น้ําเสยีหรอืของเสยีที่ปลอยลงสูแหลงน้ํา โดยเฉพาะน้ําเสยีและของเสยีทีม่า 

จากบานเรอืนโรงพยาบาล หรอืชุมชนที่มีการบําบัดที่ไมไดมาตรฐาน ยอมทําใหมีการปนเปอนของ

เช้ือโรคตาง ๆ ซ่ึงอาจปะปนมากับอุจจาระ และสิ่งปฏิกูล เชน ไวรัส แบคทีเรีย พยาธิ ซ่ึงลวนแต

เปนสาเหตุของการเกดิโรคที่มีน้ําเปน สื่อกลาง เชน โรคตับอักเสบ โรคอหิวาตกโรค โรคอุจจาระ

รวง โรคผิวหนัง เปนตน 

    ๓) โลหะหนัก จัดอยูในกลุมธาตุที่มีความถวงจําเพาะมากกวา ๔ ข้ึนไป สวนใหญเปน

ธาตุที่อยูในกลุม Transition metals ซ่ึงเปนพิษตอสิ่งมีชีวิต โลหะหนักเปนสารที่คงตัว ไมสามารถ

สลายตัวไดในกระบวนการ ธรรมชาตจิงึมีบางสวนตกตะกอนสะสมอยูใน ดนิ ดนิตะกอนที่อยูในน้ํา 

รวมถงึการสะสมอยูในสัตวน้ํา โลหะ หนักที่เกดิข้ึน เชน แคดเมียม ปรอท โครเมียม ตะกั่ว สารหนู 

สังกะสี ฟลูออไรต ที่มักเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรือจากสารปราบ

ศัตรูพชืทางการเกษตร เม่ือถูกปนเปอนในแหลงน้ําจะกอใหเกดิอันตรายตอมนุษยที่บรโิภคสัตวน้ําที่

มีการสะสมของโลหะหนักเหลานั้นในปริมาณที่สูง เชน เกิดโรคมินามาตะ โรคอิไตอิไต ซ่ึงเปนผล

สบืเนื่องจากบรโิภคปลาที่มีสารปรอทและแคดเมียมปนเปอน นอกจากนี้ สารโลหะหนัก ในน้ํายัง

อาจสงผลทําใหมนุษยที่นําน้ํามาบรโิภคไดรับผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว กอใหเกดิโรคตาง ๆ 

เชน โรคมะเร็ง โรคระบบประสาท เปนตน 
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ตารางที่ 2 ตัวอยางสารมลพิษทางน้ํา และจุลนิทรยีที่มีผลกระทบตอมนุษย 

สารมลพษิ แหลงที่มา 

ผลกระทบ ระดับที่

อนุญาต 

ใหมีได(พพีเีอ็ม) สารหนู สารกําจัดศัตรูพชื 

สารกําจัดเชื้อรา 

การถลุงโลหะ 

หลอดลมอักเสบ ผวิหนัง

อักเสบ 

0.02 แคดเมียม การเชื่อมโลหะ 

การชุบโลหะ 

สารกําจัดศัตรูพชื ปุย 

แบตเตอรี่ 

โรงปฏิกรณปรมาณู ทําลายตับ หลอดลม

อักเสบ ระบบ 

ทางเดนิอาหาร ไขกระดูก 

มะเร็ง 

0.06 

ตะกั่ว โรงงานทําสี สาร

กําจัดศัตรูพชื 

ควันทอไอเสยีรถยนต 

การทํา 

เหมือง การเผาถาน ทําลายตับ ไต ระบบ

ทางเดนิอาหารใน 

เด็กทําใหปญญาออน 0.1 แมงกานสี การเชื่อมโลหะ 

สารเตมิในน้ํามัน 

เชื้อเพลงิ การผลติโลหะ

ผสมเหล็ก 

และแมงกานสี สูดดมหรอืสัมผัสจะทํา 

ลายระบบ 

ประสาทสวนกลาง 0.26 

ปรอท สารกําจัดศัตรูพชื 

แบตเตอรี่ 

อุตสาหกรรมกระดาษ ทําลายระบบประสาท เปนพษิตอ

โพรโทพลาสซมึ 

0.01 สังกะสี โรงกลั่น การผลติ

ทองเหลอืง 

การชุบโลหะ ทอประปา ไอของสังกะสกีัดกรอน 

ผวิหนัง ทําลายเย่ือ

ประสาท 

15 จุลนิทรยีที่ทํา ให เกดิโรค 

 

การประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพเปนการประเมินความเสี่ยงที่ศกึษาถงึผลกระทบที่มาจาก 

สิ่งแวดลอมแลวกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย โดยมีข้ันตอนที่ใชในการประเมินมี 4 

ข้ันตอน คอื 

1. การบงช้ีความเปนอันตราย (hazard Identification) เปนการระบุวาเปนสารอันตราย และ 

กอใหเกดิผลกระทบตอสุขภาพหรอืไม 

2. การประเมินการตอบสนองตอปริมาณสารพิษ (dose - response assessment) เปน

ข้ันตอนการหาความสัมพันธระหวางปริมาณการไดรับสัมผัสปจจัยเสี่ยงกับผลขางเคียงที่มีตอ

สุขภาพมนุษย ซ่ึงสามารถใชเปนขอมูลอางอิงจากเอกสารวชิาการหรอืฐานขอมูลของหนวยงานตาง ๆ 

เชน U.S. EPA, WHO, FAO และ OECD เปนตน 
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3. การประเมินการไดรับสัมผัสสารพิษ (exposure assessment) จะข้ึนอยูกับความเขมขน

ของสารพิษ ความถี่และระยะเวลาที่สัมผัสกับสารพิษ ตลอดจนระดับสารพิษในน้ํา และวถิทีางที่รับ

สารพิษเขาสูรางกาย คอื ทางผิวหนัง ทางปาก และ ทางการหายใจ 

4. ลักษณะและความรุนแรงของความเสี่ยงจากวัตถุมีพิษ (risk characterization) เปนการ

นําเอาขอมูลจากทั้งสามข้ันตอนที่ไดกลาวมาแลว มาเช่ือมโยงเพื่อประเมินวามีโอกาสมากนอย

เพียงใด ที่จะเกดิผลกระทบ และมีความเสี่ยงมากนอยเพียงใด ตามลักษณะความเปนพิษของสาร 

ซ่ึงแบงออกเปนสารที่ไมใชสารกอมะเร็งและสารที่เปนสารกอมะเร็ง ทั้งนี้สามารถอานขอมูลการ

ประเมินความเสี่ยงเพ่ิมเตมิไดที่ http://wqm.pcd.go.th/km/ ผลกระทบจากมลพิษทางน้ําตอสิ่งมีชีวติ

ทัง้ทางตรงและทางออม ซ่ึงสามารถสงผลกระทบตอชีวติของมนุษยในระยะเวลาและความรุนแรงที่

ตางกัน ซ่ึงมนุษยเองที่เปนผูกอใหเกิดมลพิษที่สําคัญ ซ่ึงตองหาวิธีการปองกัน แกไขปญหาที่

เหมาะสมและมีประสทิธภิาพเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพน้ําสําหรับใชในการบรโิภค 

และอุปโภค ตอไป 

3.3 การกําจัดน้ําเสยีและการควบคุมมลพิษทางน้ํา 

      วธิหีนึ่งในการควบคุมการเกิดมลภาวะทางน้ํา ก็คือการไมผลิตสารมลพิษทางน้ํา 

หรือผลิตใหนอยลงเทาที่จะทําไดหากเกิดมลพิษทางน้ําข้ึนแลวจะตองมีการกําจัดมลพิษในน้ําให

เหลอืนอยที่สุดการกําจัดน้ําเสยีทําไดหลายวธิ ีดังนี้ 

       1. การกําจัดน้ําเสยีโดยวธิธีรรมชาต ิ(self purification)  

                  ในน้ําจะมีจุลนิทรยีโดยเฉพาะแบคทเีรยี ชนดิที่ใชออกซิเจน ทําหนาทีก่ําจัดสาร

มลพิษในน้ําเสยีอยูแลวโดยธรรมชาต ิการยอยสลายสารมลพิษที่เปนสารอินทรยีโดยแบคทเีรยีทํา

ใหลดการเนาเสยีของน้ํา หากมีการควบคุมจํานวนแบคทเีรยีใหอยูในชวงที่เหมาะสม ไมมาก

จนเกนิไป จนทําใหเกดิการขาดแคลนออกซิเจน หรือไมนอยจนเกนิไป จนเกดิการยอยสลายไมทัน 

นอกจากนัน้ยังตองควบคุมปรมิาณออกซิเจนในน้ําใหมีมากพอ โดยจัดการใหอากาศในน้ํามีการ

หมุนเวยีนตลอดเวลา เชน จัดตัง้เครื่องตนี้ํา หรอืการพนอากาศลงในน้ํา เปนตน 

            2. การทําใหเจือจาง (dilution) 

                       วธินีี้เปนการทําใหของเสยีหรอืสารมลพิษเจอืจางลงดวยน้ําจํานวนมากพอ เชน

การระบายน้ําเสยี ลงแมน้ํา ทะเล วธินีี้ตองคํานงึถงึปรมิาณของเสยีที่แหลงน้ําจะสามารถรับไวได

ดวย นัน่คอืจะตองข้ึนอยูกับปรมิาตรของน้ํา ทีจ่ะใช ในการเจอืจาง และข้ึนกับอัตราการไหลของน้ํา

ในแหลงนี้ วธินีี้จงึตองใชพื้นที่มาก ปรมิาตรมาก จงึจะทาํใหเกดิความเจอืจางข้ึนได ตาม

มาตรฐานสากลนัน้น้ําสะอาด ควรมีคาบโีอด ี2 มิลลกิรมัตอลติร จงึใชเปนน้ําดื่มได หากคาบโีอดี

มากกวา 4 มิลลกิรัมตอลติร ถอืไดวาน้ํานัน้มีโอกาสเนาเสยีได สวนน้ําทิ้งจากแหลงชุมชน และ

แหลงอุตสาหกรรมมีคาสารแขวนลอย 30 มิลลกิรัมตอลติรและคาบโีอด ี20 มิลลกิรัมตอลติร 

ดังนัน้น้ําทิ้งเม่ือถูกเจอืจางดวยน้ําเสยีจากแมน้ําหรอืทะเล 8 เทาตัว จะทําใหคาบโีอดไีมเกนิ 4 

มิลลกิรัมตอลติร จงึไมมีความเนาเสยี 
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     3. การทําใหกลับสูสภาพด ีแลวนํากลับมาใชใหม (recycle) 

                       วธินีี้เปนการทําน้ําเสยีใหกลับมาเปนน้ําด ีเพื่อนํามาใชตอไปไดอีก มักกระทําใน

โรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงจะมีผลดเีกดิข้ึน คอืลดปริมาณของเสียที่ปลอยออกจากโรงงาน ประหยัด

คาใชจายในการผลิต เนื่องจากนําน้ําที่ใชแลวกลับมาใชใหมไดอีก น้ําที่นํากลับมาใชใหมนี้อาจมี

คุณสมบัติดอยกวาน้ําที่ใชครั้งแรกดังนั้นจึงนําไปใชเปนน้ําทําความสะอาด รดตนไม เปนตน 

                   4. การควบคุมการปลอยน้ําเสยีลงสูแหลงน้ํา (wastewater control) 

                       การควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําเปนการปองกันและลดการนําสาร

มลพิษลงสูแหลงน้ํา กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จงึไดกําหนดมาตรฐานน้ําทิ้ง

จากโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ใหมีคาของสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัมตอลิตร และคาบีโอดี 20 

มิลลกิรัมตอลติร ดังนัน้โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ จะตองตั้งอุปกรณกําจัดน้ําเสียและดําเนินการ

กํ าจั ดน้ํ า เ สี ย  ใ ห ไ ด ม าต รฐ าน  ดั ง ที่ กํ า หนด ไ ว ก อนปล อ ยล งสู แ ห ล ง น้ํ า ธ ร รมชา ติ 

         5. การบําบัดน้ําเสยี (wastewater treatment) 

                       แหลงน้ําที่เกดิน้ําเนาเสยีแลว  จะตองหามทิ้งสิ่งปฏิกูลของเสยีลงในแหลงน้ํานั้น

อีก ทัง้นี้เพื่อใหเวลาน้ําเกดิกระบวนการกําจัดของเสยีโดยวธิธีรรมชาติ วธินีี้ตองใชเวลานาน  ดังนัน้

จงึสามารถเรงเวลาใหเร็วข้ึน ดวยการเพ่ิมปรมิาณออกซิเจนเพื่อใหแบคทเีรยีสามารถทํางานไดดข้ึีน 

                   6. การกักเก็บของเสีย ไวระยะหนึ่งกอนปลอยออกจากแหลงผลิต 

(detention) 

                      วธินีี้ของเสยีจะมีการสลายตัวเองตามธรรมชาต ิในชวงเวลาที่กักเก็บไว 

     3.4 หลักการปองกันมลพิษทางน้ํา 

                     วธิใีนการปองกันไมใหเกดิมลพิษทางน้ํามีหลายวธิ ีโดยที่เราสามารถมีสวนรวมใน

การรักษาสภาพที่ดขีองแหลงน้ําไดโดย 

  - ไมทิ้งของเสยีลงสูแหลงน้ํา และทางระบายน้ําสาธารณะ  

  - บําบัดน้ําเสียข้ันตน กอนระบายลงแหลงน้ําหรือทอระบายน้ํา   

                           - ชวยกันลดปรมิาณการใชน้ํา และลดปรมิาณขยะในบานเรอืน 

  - ลดหรอืหลกีเลี่ยงการใชสารเคมี ปุย สารกําจัดศัตรูพืช ในกิจกรรมทาง

การเกษตร หรอืสารเคมีที่ใชในบานเรอืน  

  - ควรนําน้ําเสยีกลับมาใชประโยชน  

  - สํารวจเพื่อลดปริมาณน้ําเสียของแตละข้ันตอนการผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรม  

  - สรางจิตสํานึกของประชาชนในตระหนักถึงความสําคัญของการรักษา

คุณภาพแหลงน้ํา และประหยัดการใชน้ําเทาที่จําเปน 
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4. อาหารสะอาด รานอาหารนาซ้ือ 

   ปจจุบันรูปแบบการดํารงชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไป จึงสงผลตอพฤติกรรมการ

บรโิภคของประชาชนที่ตองเปลี่ยนไปตามกระแสเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะวิถีการกินอยูได

เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิที่มีการปรุงประกอบอาหารรับประทานเอง เปนการซ้ืออาหารปรุงสําเร็จ

จากรานอาหารมารับประทานแทน   ดังนั้น รานอาหาร ตลาดสด โรงอาหารจากสถาบัน และ

หนวยงานตาง ๆ รวมทัง้แผงลอยจําหนายอาหารจงึมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการบริโภคอาหาร

ของประชาชน ซ่ึงประชาชนสวนใหญที่อาศัยทํางาน มีความจําเปนตองรับประทานอาหารจากนอก

บานอยางนอยวันละ 1 ม้ือ อาหารจึงเปนสิ่งจําเปนตอชีวิต หากอาหารสะอาด ปลอดภัย และมี

คุณคาจะชวยเสรมิสรางรางกายใหเติบโตแข็งแรง และซอมแซมสวนที่สึกหรอ ในทางตรงกันขาม 

อาหารที่ไมสะอาด มีการปนเปอนเช้ือโรค พยาธิ หรือสารเคมี หรือวัตถุเจือปนอ่ืน ๆ ก็จะทําให

ผูบริโภคเจ็บปวย หรือไดรับอันตรายจากการบริโภค และสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย และ

ความเปนอยูในชีวติประจําวันของประชาชนไดเชนเดยีวกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 11.6  ข้ันตอนการทําใหอาหารสกปรก 

ท่ีมา : จรยิา อินทรรศัมี , 2543   

 

อาหารสกปรกไดเนื่องจากมีสิ่งสกปรกปะปนลงสูอาหาร สิ่งสกปรกที่สําคัญและมีพิษภัย

ตอผูบรโิภคคอื เช้ือโรค หนอนพยาธ ิและสารพิษ สิ่งเหลานี้สามารถลงสูอาหารไดโดยมีสื่อนํา เชน 

แมลง สัตว บุคคล (ผูสัมผัสอาหาร) ภาชนะและอุปกรณสัมผัสอาหาร สิ่งแวดลอม น้ํา ดิน ปุย 

อากาศ ฝุนละออง ฯลฯ ทําใหปะปนลงไปในอาหาร ในกระบวนการผลติ การขนสง การเตรยีม การ

ปรุง การเก็บ การจําหนาย การเสริฟอาหาร เปนตน แนวทางอยางหนึ่งในการหลกีเลี่ยงอาหารที่ไม

สะอาดปลอดภัย ผูบริโภคควรมีความรู ความเขาใจในหลักการสุขาภิบาลอาหาร และหลัก

รานอาหารที่สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล เกดิความตระหนักตอผลกระทบที่เกิดจากการรับประทาน

อาหารที่ไมสะอาด เพื่อใหเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการกนิ ของประชาชนคนไทย ใหรูจักทํา 
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เลอืก กนิอาหารที่สะอาด และเลอืกรานที่สะอาด นอกจากนี้ทางภาครัฐ ยังไดสรางทางเลอืกใหมให

ประชาชน ไดเลือกซ้ืออาหารจากรานที่สะอาดไดมากยิ่งข้ึน โดยใชกลยุทธใหมีปายรานอาหาร

สะอาด มีตราสัญลักษณตดิหนา (Clean food Good taste) หรอืใชช่ือยอวา อาหารรสชาตอิรอย ติด

ที่รานอาหารที่ผานการตรวจสอบความสะอาดและถูกหลักสุขาภิบาลจากกระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อเปนแนวทางใหผูบริโภคไดม่ันใจในรานคา ตัดสินใจในการเลือกรับประทานอาหารในรานที่

สะอาด  

 

หลักการรานอาหารตามหลักสุขาภบิาล (สํานักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา, 2554) 

1) สถานท่ีรับประทาน สถานท่ี เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ตองสะอาดเปนระเบียบ

และจัดเปนสัดสวน 

พื้น : ควรมีลักษณะผิวเรียบ ไมลื่น ไมแตกราวหรือเปนรองและไม มีเศษขยะ 

          ผนัง และเพดาน : ควรทาสอีอน เพื่อชวยใหรานสวาง ไมมืดทึบ และสามารถ มองเห็นสิ่ง

สกปรกไดงาย โดยเฉพาะบรเิวณที่เตรยีมปรุงอาหาร ควรทําดวยวัสดุผิวเรยีบ ทําความสะอาดงาย  

วัสดุอุปกรณ ตาง ๆ ตองจัดใหเปนระเบียบ  สามารถทําความสะอาดไดทั่วถึง  และจัด

บรเิวณในการปฏิบัติงานใหเปนสัดสวน ไมปะปนกัน  เพื่อปองกันการปนเปอนของอาหารและใน

บรเิวณที่ปรุงควรมีพัดลมดูดอากาศหรือปลองระบายควันชวยระบายอากาศ และตองไมรบกวน

บรเิวณใกลเคียงดวย 

2) ไมเตรียม ปรุงอาหารบนพ้ืน และบริเวณหนาหรือในหองน้ําหองสวม และตอง

เต รียม  ป รุ ง อาห าร บ นโ ต ะ  ท่ี สู งจ าก พ้ื นอย า ง น อย  60 เ ซน ติ เม ต ร 

         - ไมเตรยีม หรอืวางอาหาร ภาชนะใสอาหาร  รวมถึง  การหั่น  การลาง  การเก็บอาหาร    

บนพื้น และบรเิวณหนา หรอืในหองน้ําหองสวม 

-เตรยีมและปรุงอาหารบนโตะที่สูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร และโตะที่เตรียมปรุง

อาหารตองทําดวยวัสดุผิวเรียบ สามารถทําความสะอาดไดงาย เชน สแตนเลส โฟเมกา 

       3) ใชสารปรุงแตงอาหารท่ีมคีวามปลอดภัยมเีคร่ืองหมายรับรองของทางราชการ เชน 

มีเลขทะเบียนตํารับอาหาร เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

           ตองไมใชสารปลอมปน สารที่ไมใชอาหาร หรือสารที่ไมปลอดภัยในการบริโภคมาปรุง 

ประกอบอาหาร 

- ภาชนะที่ใชใสเครื่องปรุงรส เชน น้ําสมสายชู น้ําปลา และน้ําจิ้ม ซ่ึงมีฤทธิ์กัดกรอนได

ตองใสในภาชนะที่ทําจากวัสดุที่ทนการกัดกรอนไดดี ไดแก แกว กระเบื้องเคลือบขาว และตองทํา

ฝาปด สําหรับชอนตักความใชชอนกระเบื้องเคลอืบขาว สวนเครื่องปรุงรส หรอืสารปรุงแตงอาหาร

ที่ไมมีฤทธิ์กัดกรอน เชน น้ําตาล พริกปน ควรเก็บในภาชนะที่สะอาดสามารถทําความสะอาดได

งาย มีฝาปด หรอืใชฝาชีครอบ 



202 

 

4) อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุงหรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทตางๆ 

ตองแยกเก็บเปนสัดสวน อาหารประเภทเนื้อสัตวดิบเก็บในอุณหภูมิท่ีไมสูงกวา 7.2 องศา

เซลเซยีส  

อาหารสด เชน เนื้อสัตว ผักสด ผลไม ตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุงหรือเก็บ การเก็บ

อาหาร ประเภทตาง ๆ ตองแยกเก็บเปนสัดสวน ไมปะปนกัน โดยอาหารประเภทเนื้อสัตวดิบตอง

เก็บในอุณหภูมิไมสูงกวา 7.2 องศาเซลเซียส และควรจะมีการแยกเก็บอาหารประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

- ผักสดกอนลางทําความสะอาด 

- ผักสดหลังจากลางทําความสะอาดแลว 

- ผลไมสดกอนลาง 

- ผ ล ไ ม ส ด ห ลั ง จ า ก ล า ง ทํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ล ว 

       - เนื้อสัตวสดที่ไมใชอาหารทะเล 

- เนื้อสัตวสดประเภทอาหารทะเล 

- อาหารที่พรอมบรโิภค 

5) อาหารปรุงสําเร็จแลวเก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปด วางสูงจากพ้ืนอยาง

นอย 60 เซนตเิมตร 

อาหารปรุงสําเร็จหรือ อาหารที่พรอมที่จะรับประทานไดโดยไมผานข้ันตอนของการให

ความรอน หรอื ฆาเช้ือโรคอีก ตองเก็บไวในภาชนะที่สะอาด มีการปกปดอาหารไวตลอดเวลาเพื่อ

ปองกันสัตว แมลงนําโรค และฝุนละออง และตั้งวางสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร 

     6) น้ําแข็งท่ีใชบริโภคตองสะอาด เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มฝีาปด ใหอุปกรณท่ีมดีาม

คีบ หรือ ตักโดยเฉพาะวางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร และตองไมมีสิ่งของอ่ืนรวม

ไว 

น้ําแข็งที่ใชบรโิภคตองเปนน้ําแข็งที่ผลิตข้ึนเพื่อใชในการบริโภคโดยเฉพาะเม่ือละลายแลว

ควรเปนน้ําสะอาด ไมมีตะกอน ภาชนะที่ใสตองเปนภาชนะที่สะอาด ไมเปนสนิม มีฝาปด สามารถ

เก็บความเย็นไดด ีตองมีอุปกรณสําหรับคีบ หรอืตักที่มีดามยาวเพียงพอสามารถหยบิจับไดโดยมือ

ไมสัมผัสกับน้ําแข็ง หรือ ไมทําใหเกิดการปนเปอน และไมมีสิ่งของอ่ืนแชปนอยูกับน้ําแข็ง 

      7) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ แลวลางดวยน้ําสะอาด อีก 2 คร้ัง หรือลางดวย

น้ํ า ไหล และ ท่ีล างภาชนะตองวาง สูงจากพ้ืนอย างน อย 60 เซนติ เมตร 

         ภาชนะอุปกรณที่ใชใสอาหารทุกประเภทตองลางใหสะอาด แยกภาชนะที่ใสของหวานและ

ของคาว กําจัดเศษอาหาร แลวลางดวยน้ํายาลางภาชนะ ขัดถูคราบสกปรกของอาหารและไขมัน

ออก แลวลางออกดวยน้ําสะอาดอีก 2 ครั้ง โดยน้ําที่ใชลางจะตองเปลี่ยนใหสะอาดอยูเสมอหรือ

ลางดวยน้ําไหลโดยเปดกอกใหน้ําไหลผานภาชนะแลวลางใหสะอาด เม่ือลางเสร็จควรควํ่าใหแหงใน

ที่โปรง สะอาดและสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนตเิมตร 
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8) เขียงและมดี ตองมสีภาพด ีแยกใชระหวาง เนื้อสัตวสุก เนื้อสัตวดบิ และผักผลไม 

              -  เขียงตองมีสภาพดี ไมแตกราว ไมเปนรอง สะอาด ไมมีรา ไมมีคราบ ไขมัน หรือ

คราบสกปรกฝงแนน เขียง 

              -  จะตองแยกใชระหวางเนื้อสัตวดบิ เนื้อสัตวสุก ผัก ผลไม โดยไมใชปะปนกัน เพราะ

ถาใชปนกันจะทําใหมีการปนเปอนของเช้ือโรคจากอาหารดบิไปสูอาหารที่สุกแลว  

              - ระหวางการใชงานเปนระยะและผ่ึงใหแหงในที่โปรง โดยวางใหไดรับแสงแดด ไมควร

ใชผาหรือฝาหมอปด เพราะจะทําใหอับช้ืน ควรใชฝาชีครอบเพื่อปองกันสัตวและแมลงนําโรค 

      9) ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามข้ึนในภาชนะโปรง สะอาด หรือวางเปน

ระเบียบในภาชนะโปรงสะอาด และมีการปกปด เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร 

         ชอน สอม ตะเกียบ ที่ลางสะอาดแลว ตองเก็บวางในลักษณะตั้งใหสวนที่เปนดามจับไว

ดานบน ในภาชนะที่โปรงสะอาด ภาชนะไมกวางเกนิไป หรอืเก็บวางเรียงเปนระเบียบ โดยวางเรียง

น อ น ไ ป ใ น ท า ง เ ดี ย ว กั น  แ ล ะ ใ น ก า ร ห ยิ บ จั บ  ต อ ง จั บ เ ฉ พ า ะ ด า ม เ ท า นั้ น 

     10) มูลฝอยและน้ําเสียทุกชนิด ไดรับการกําจัดดวยวิธีท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

              มีการเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอยใหเรยีบรอยและมิดชิด โดยใชถังขยะที่มีสภาพดี ไม

รั่วซึม เพื่อปองกันเศษขยะและน้ําจากขยะซึมรั่วออกนอกถัง และเพื่อความสะดวกในการรวบรวม 

ควรใชถุงพลาสตกิสวมไวดานในถังขยะดวย เวลาเก็บไปกําจัดควรผูกปากถุงใหแนนเสียกอน และ

ตองมีฝาปดถังขยะใหมิดชิดดวย 

การระบายน้ําเสยี ตองมีรางระบายน้ําเสยีจากจุดตางๆ ที่ใชการไดดี โดยเฉพาะในบริเวณ

หองครัว และบรเิวณที่ลางภาชนะอุปกรณ ตองมีรางระบายน้ําที่มีสภาพดี ไมแตกราว ไมอุดตัน มี

การดักกรองเศษอาหาร และควรตดิตัง้บอดักไขมันในขนาดที่เหมาะสม หรอืระบบบําบัดน้ําเสีย ไม

ระบายน้ําเสยีลงสูแหลงน้ําสาธารณะ เชน แมน้ํา ลําคลอง ฯลฯ โดยตรง ทั้งนี้ตองตักเศษอาหาร

และคราบไขมันทิ้งเปนประจํา 

11) หองสวมสําหรับผูบริโภคและผูสัมผัสอาหารตองสะอาด มีอางลางมือท่ีใชการได

ดี และมสีบูใชตลอดเวลา 

หองสวมควรแยกออกจากหองครัวเปนสัดสวนเฉพาะ โดยประตูของหองสวมตองไมเปด

ตรงสูบรเิวณที่เตรยีมปรุงอาหาร ที่ลาง ที่เก็บภาชนะ อุปกรณ และที่เก็บวางอาหารทุกชนิด เพื่อ

เปนการปองกันการปนเปอนของเช้ือโรค ตองดูแลรักษาความสะอาดหองสวมที่อยูในบริเวณ

รานอาหารทุกหองทัง้หองสวมสําหรับผูบริโภค หองสวมสําหรับผูสัมผัสอาหาร และพนักงานของ

ร าน อา หาร  ต อ งส ะอ าด ไ ม มี ค ร า บส ก ปร ก  ไ ม มี ก ลิ่ น เ ห ม็ น  มีน้ํ า ใ ช เ พี ย งพ อ 

              นอกจากนี้ตองมีอางลางมือที่ใชการไดดี และจัดใหมีสบูสําหรับลางมือใชตลอดเวลา 

(ควรใชสบูเหลว เพราะสบูกอนอาจมีสิ่งสกปรกติดอยูที่กอนสบูได ถาใชสบูกอนตองลางสบูให

สะอาดดวย 
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12) ผูสัมผัสอาหาร แตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอนท่ี

สะอาด และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 

ผูปรุง ผูเสริฟ ผูเตรยีมอาหาร ผูลางภาชนะ หรอืผูที่ทํางานเกี่ยวของกับอาหารทุกคน ตอง

แตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอนที่สะอาด หรอืมีเครื่องแบบเฉพาะที่สะอาด 

และสวมหมวกหรือเน็ทที่สามารถเก็บรวบผมไดเรียบรอย เพื่อปองกันเสนผมและสิ่งสกปรก

ปนเปอนอาหาร 
13) ผูสัมผัสอาหารตองลางมือใหสะอาดกอน เตรียม ปรุง ประกอบ และจําหนาย

อาหารทุกคร้ัง และตองใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลวทุกชนิด 

               ผูสัมผัสอาหารทุกคนตองลางมือดวยน้ํา และสบู หรือน้ํายาลางมือใหสะอาดอยูเสมอ 

โดยเฉพาะกอนเตรยีม ปรุง ประกอบ และจําหนายอาหารทุกครั้ง และตองลางมือใหสะอาดทันท ี

หลังออกจากหองสวม หรอืหลังจากจับตองสิ่งสกปรก เชน ผาข้ีริ้ว ขยะ การแกะเกาผิวหนัง การ

ปดปากขณะไอจาม 

สําหรับอาหารที่ปรุงสําเร็จ หรอื อาหารที่พรอมรับประทาน หามใชมือหยิบจับ หรือสัมผัส

อาหารโดยตรง ตองใชอุปกรณที่สะอาด ปลอดภัยในการหยบิจับอาหาร เชน ทัพพี ที่คีบ 

14) ผูสัมผัสอาหารท่ีมบีาดแผลท่ีมอืตองปกปดแผลใหมดิชิด และหลกีเลี่ยงการ 

ปฏบิัตงิานท่ีมโีอกาสสัมผัสอาหาร 

ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลตอง ปกปดแผลใหมิดชิด โดยเฉพาะบาดแผล หรือฝที่มีหนองจะตอง

หยุด หรอืหลกีเลี่ยง การปฏิบัตงิานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร ถาไมสามารถหยุดปฎิบัติงานได ควร

เลี่ยงไปปฏิบัติงานหนาที่อ่ืนแทนจนกวาบาดแผลจะหายสนิท จึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 

               นอกจากนี้ผูสัมผัสอาหาร ตองตัดเล็บสั้น และไมสวมเครื่องประดับ นิ้วมือและขอมือ 

เพราะจะเปนแหลงสะสมสิ่งสกปรกและเช้ือโรคได 

15) ผูสัมผัสอาหารท่ีเจ็บปวยดวยโรคท่ีสามารถตดิตอไปยังผูบริโภคได โดยมีน้ําและ

อาหารเปนสื่อ ใหหยุดปฏบิัตงิานจนกวาจะรักษาใหหายขาด 

ผูสัมผัสอาหารที่มีอาการเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถติดตอไปยังผูบริโภคได  ไดแก วัณโรค 

อหิวาตกโรค ไทฟอยด บิด อุจจาระรวง ไขสุกใส หัด คางทูม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และโรค

ผิวหนังที่นารังเกยีจ ตองหยุดปฏิบัตงิานและไดรับการรักษาจนกวาจะหายเปนปกติ ไมสามารถแพร

เช้ือไดและไมเปนที่นารังเกยีจแลวจงึกลับมาปฏิบัตงิานตามปกตไิด 

     ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวกําหนดข้ึนเพื่อใหผูประกอบการดําเนินตามใหเพื่ออาหารที่ปรุง

ประกอบ หรอืจําหนายมีความสะอาด นาบรโิภค และปลอดภัยตอประชาชนผูบรโิภค 
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5.  แมลงราย ภัยตอสุขภาพ 

แมลง เปนสัตวชนดิหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการดํารงชีวติบนโลก เม่ือเทยีบกับ 

สัตวบกชนดิอ่ืน แมลง ดํารงชีวติอยูทุกแหง ทัง้ในอากาศ บนดนิ และในน้ํา บางชนดิอาศัยภายนอก

หรอืเขาไปอยูในรางกายของสัตว แมลงหลายชนิดที่มีทั้งประโยชนมีบทบาทสําคัญ ชวยทําใหเกิด

ความสมดุลทางธรรมชาต ิแตก็มีหลายชนดิที่นําโรคมาสูสุขภาพของเราได  

 

ความสําคัญของแมลงนําโรค  

      1. เปนสาเหตุที่ทําใหเกดิโรคในมนุษย แมลงเปนตัวนําพาเช้ือโรคจากมนุษยหรอืสัตวที่มีเช้ือ

โรคมายังมนุษยหรอืสัตวปกตอ่ืินๆ เช้ือโรคที่นํามาอาจเปนเช้ือ แบคทเีรยี  

      2. เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ สาเหตุที่ทําใหมนุษยและสัตวเกิดความ

เดอืดรอนรําคาญไดแก การที่พาหะนําโรคมากัดทําใหเกิดแผลอักเสบหรือมีอาการแพตาง ๆ เชน 

ยุงหรอืตัวเรอืดกัดกนิเลอืดทําใหเกิดผ่ืนคันหรอืนอนไมหลับดวยความรําคาญ  

      3. เปนสาเหตุใหเกดิการสูญเสยีทางเศรษฐกจิ เนื่องจากแมลง เชน แมลงมากัดกนิตนขาว

ของเกษตรกรตัวอยางของแมลงและสัตวที่ตองควบคุมและปองกัน 

 โรคตดิตอท่ีมแีมลงเปนพาหะ 

 โรคตดิตอที่มีแมลงเปนพาหะนําโรคมีดวยกันอยูหลายชนิด และแมลงที่เปนปญหาสําคัญ

สําหรับวงการสาธารณสุขของไทยเรา ไดแก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ 

โรคตดิตอท่ีมยุีงเปนพาหะ 

  มีลักษณะลําตัวยาว 3-6  มิลลเิมตร มีปก 1 คู  หนวดยาว  ขนที่หนวดตัวเมียสั้นกวาตัวผู 

ปากเปนชนดิเจาะดูด 

ยุงชนดิท่ีสําคัญในทางดานสาธารณสุข ม ี4 สกุล 

 ยุงกนปลอง (Anopheles) 

 ยุงลาย (Aedes) 

 ยุงรําคาญ (Culex) 

 ยุงเสอื (Mansonia) 

    
ภาพท่ี  11.7 แสดงลักษณะยุงชนดิตาง ๆ จากซาย ไปขวา ยุงเสอื ลุงลาย ยุงรําคาญ และ 

                       ยุงกนปลอง 
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โรคท่ีเกดิจากยุงเปนพาหะ 

 โรคไขจับสั่น (มาลาเรยี) นําโดยยุงกนปลอง 

 โรคไขเลอืดออก เกดิจากเช้ือไวรัส มียุงลายเปนตัวนํา 

 โรคไขสมองอักเสบ เกดิจากเช้ือไวรัส มียุงรําคาญและยุงเสอืเปนตัวนํา 

 

วงจรชวีติของยุง  

วงจรชีวิตของยุง เปนแบบ Complete metamorphosis คือ มีการเจริญเติบโตและ

เปลี่ยนแปลงรูปรางเปนข้ันซ่ึงมีอยู 4 ระยะ คอื ไข  ระยะตัวออน  ระยะดักแด  ระยะตัวแก   

 

 
 

ภาพท่ี 11.8  แสดงวงจรชีวติของยุง 

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/vblog/45262   

 

ยุงตัวเมียจะถูกผสมพันธุหลังลอกคราบจากตัวโมงไมนาน และไมไกลจากแหลงเกิด สวน

ยุงตัวผูจะดูดน้ําหวานจากพชืเปนอาหารโดยไมดูดเลอืดและจะตายหลังจากผสมพันธุแลว สวนตัวเมีย

จะมีอายุตอไดอีกหลายสัปดาห   ในชวงนี้ยุงตัวเมียจะมากัดและดูดเลือดจากคนหรือสัตวเลือดอุน 

เพื่อนําไปเสรมิสรางการเจรญิของไขในทอง  เม่ือไขเจรญิเต็มที่แลว ยุงตัวเมียจะออกจากที่พัก บิน

หาแหลงน้ําสําหรับวางไข ลักษณะการวางไขก็แตกตางกันไปแลวแตชนิดของยุง แตโดยทั่ว ๆ ไป
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แลวแมยุงจะเกาะอยูบนผิวน้ํา แลววางไขลงน้ํา จํานวนไขที่วางในแตละครั้งโดยเฉลี่ยประมาณ 50 

ถงึ 150 ฟอง และครัง้ตอไปจะวางไขหลังจากนั้นสองสัปดาห ตลอดชวงอายุ ยุงสามารถวางไขได

มากกวา 4 ครัง้  

วธิคีวบคุมยุง  

1 การควบคุมแหลงเพาะพันธุ 

เปนวธิกีารที่ใชไดถาวร เพราะยุงไมสามารถวางไข หรอืวางไขแลว ไขไมสามารถเจริญเปน

ตัวยุงได เพราะไมมีน้ํา ไขก็จะฝอแหงไปเอง โดยการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เชน  

-  การระบายน้ํา คอืระบายน้ําที่ขังอยู โดยขุดทําเปนรองระบายน้ํา การทํารองตองทําใหมี 

ความลาดเอียงเพื่อปองกันน้ําขัง 

-  การถมที่ ในบางพื้นที่ไมสามารถระบายน้ําได จําเปนตองถมที่ดวยดนิ ข้ีเถา หรอืแกลบ 

หรอืวัสดุอ่ืนๆที่ไมบูดเนา เพื่อทําลายแหลงเพาะพันธุยุง 

-  การใหสุขศกึษาแกประชาชน ใหกําจัดแหลงเพาะพันธุยุง เชน ไมทิ้งภาชนะกระปอง หรอื 

ยางรถยนตไวใตถุนบาน รวมถงึตรวจตรา ตุมน้ํา แจกัน เพื่อไมใหเกดิน้ําขัง 

2. การควบคุมลูกน้ําและตัวโมง 

- ระบายน้ําออกจากที่ที่มีลูกน้ําอยู หรือถมที่ลุมน้ําขัง จะทําใหลูกน้ําตาย เพราะมันตอง

อาศัยอยูในน้ํา 

- ตามแองน้ําบริเวณชายฝงที่ไมสามารถระบายน้ําออกได อยาใหมีพืชน้ําเกิดข้ึนเพราะ

ลูกน้ําจะใชเปนที่เกาะอาศัย ควรใหคลื่นลมพัดลูกน้ําข้ึนฝง หรอืใหสัตวน้ําอ่ืนๆจับลูกน้ํากนิ 

ทรายอาเบต(Abate)  ใสในน้ําเพียง  ppm (1 สวนตอน้ําลานสวน) จะสามารถฆาลูกน้ําได

ทุกชนดิ และมีพิษตอคนและสัตวนอย ใส 1 ครัง้มีฤทธิ์ 3 เดอืน 

การใชลูกปลากินลูกน้ํา ขอดีของการใชปลากินลูกน้ํา คือ เลี้ยงงาย แพรพันธุไดเร็ว เปน

ปลาที่ชอบกนิลูกน้ําและตัวโมง  

3. การควบคุมตัวยุง 

1.  การพนเฉพาะที่ (Space Spraying) มักใชยาที่มีผลฆาไดทันท ี(Knock down) เชน  

ไพเรธรัม หรอือัลเลธรนิ ซ่ึงบรรจุในกระปองอัดกาซ และมีสารเพ่ิมฤทธิ์ รวมทั้ง ดีดีที ปนอยูดวย 

นยิมพนภายในบานหรอืในเขตพื้นที่จํากัด 

2.  สารเคมี Cifluthrin 1.5% W/V ใชพนหมอกควัน อัตราผสมสารเคมี 1 ลติร ในน้ํามัน 

ดเีซล 99 ลติร 

3.  การใชกับดัก  

4.  การปองกันไมใหยุงกัด เปนวธิหีนึ่งที่ทําลายตัวยุง เพราะเม่ือยุงขาดอาหารก็จะไม 



208 

 

สามารถวางไข และในที่สุดก็จะตาย เชน ใชมุงลวด สวมเสื้อผาหนาๆ กางมุงนอน ทายาจําพวก 

Indalone หรอืยาพวกจุดไลยุง ยาเหลานี้จะมีกลิ่นหรอืควันที่ยุงเกลยีด 

แมลงวัน (Flies) 

      แมลงวันจัดอยูใน Phylum Arthropoda จัดอยูใน Class Insecta Order Diptera และ 

Suborder Cyclorrhapha มีการเจริญเติบโตเปน 4 ระยะ เปนแบบ Complete metamorphosis 

เชนเดียวกับยุง คือ ระยะ ไข ตัวออน ดักแด และตัวแก ถาอยูในสภาวะที่เหมาะสมแมลงวันจะ

วางไขครัง้ละ 100-150 ฟอง แมลงวันมีปาก 2 แบบคอื แบบที่ใชดูด ไดแก แมลงวันคอก และแบบ

ที่ใชขูดหรอืครูด ไดแกแมลงวันบาน เปนตน แมลงวันที่เปนปญหาตอการสาธารณสุขคือแมลงวัน

บาน และแมลงวันหัวเขียว พบในบานมากสุด และเปนพาหะนําเช้ือโรคมาสูคน การนําโรคเกิด

จากแมลงวันเหลานี้ไปกินและไตตอม หรือวางไขบนอุจาระหรือของบูดเนา เช้ือโรคก็จะติดมากับ

ปาก แขงขา ปก แมกระทั่งลําตัว เม่ือมันไตตอมอาหารของคนมันก็จะสํารอกน้ําจาก Probocis  ที่

เรียกวา “Vomit drop” ก็จะทําใหอาหารนั้นติดเช้ือโรค โรคที่นําโดยแมลงวัน เชน ไขไทฟอยด ไข

พาราไทฟอยด บดิ ทองรวง อหวิาตกโรค และพยาธลิําไสชนดิตาง ๆ 

โรคตดิตอท่ีแมลงวันอาจเปนตัวแพรโรค 

  โรคตดิตอทีก่ลาวถงึตอไปนี้แมลงวันเปนสวนหนึง่เทานัน้ที่จะทําใหเกดิการแพร

ระบาดของโรค แตไมไดมีบทบาททีส่ําคัญของการแพรโรค 

  1) โรคเกดิจากแบคทเีรยี  ไดแกบดิมีเช้ือ (Shigellosis)  ไขรากสาด (Salmonellosis) 

อาหารเปนพิษ (Food poisoning)  ซ่ึงเกดิจากอาหารที่มีเช้ือแปดเปอน  อหวิาตกโรค (Cholera) การ

แพรโรคโดยแมลงวันอาจเกดิไดแตความสําคัญ อาจมีไมมากนัก 

  2) โรคเกดิจากโปรโตซัว - บดิมีตัว   แมลงวันอาจนําซิสตของอะมีบาได   

3) หนอนพยาธ ิ  แมลงวันสามารถนําหรอืพาไขซิสตของพยาธไิดหลายชนดิ  เชน 

พยาธเิสนดาย  พยาธติัวกลม    พยาธปิากขอ   ฯลฯ เปนตน 

  4) โรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง     แมลงวันสวนใหญชอบบนิมาเกาะแผล 

หรอืแผลเรื้อรัง สามารถนําเช้ือมาตดิได เชน คุดทะราด โรคเรื้อน   

แมลงวันบาน ( House Flies )  

แมลงวันบานที่พบมากที่สุดคือ Musca domestica แมลงวันบานเปนแมลงที่พบไดทั่วโลก

ยกเวนบรเิวณที่มีอากาศหนาวจัด ซ่ึงเปนพาหะนําโรคหลายชนิด ไดแก อหิวาตกโรค ไขรากสาด 

บดิ เปนตน และเปน Intermediate host ของหนอนพยาธบิางชนดิ ซ่ึงแมลงวันนําเช้ือโรคมาสูคนได

โดย การสํารอกน้ํายอยและน้ําลายออกมาปนเปอนอาหารของมนุษย จงึทําใหเปนโรค  
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วงจรชีวติของแมลงวันบาน  

      แมลงวันบานมีการเจริญเติบโตแบบ Complete Metamorphosis โดยมีการเจริญเติบโต

เปลี่ยนแปลงรูปรางเปนระยะ ๆ  จนครบสมบูรณ  4  ระยะ ดังนี้                    

     ระยะเปนไข แมลงวันบานมักจะวางไขตามมูลสัตว สิ่งปฏิกูล มูลฝอยเปยก น้ําเสีย และ

สารอินทรียเนาเปอยอ่ืน ๆ ไขมีรูปรางเปนวงรี สีขาวนวล ขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร ถาหาก

อากาศอบอุนจะแตกตัวออกเปนตัวออนภายใน 1/2-1 วัน  

     ระยะตวัออน ตัวออนของแมลงวันบานมีรูปรางทรงกระบอกปลายขางหนึ่งเปนรูปกรวย ยาว

ประมาณ 10-12 มิลลเิมตร ตัวออนลอกคราบ 3 ครัง้ ถาอากาศอบอุนภายในเวลา 4-7 วัน มันจะ

คลานออกมาจากสิ่งปฏิกูล ตกลงสูพื้นกลายเปนดักแด  

     ระยะดักแด ดักแดของแมลงวันบานมักอยูในที่สงบ เชน ในดนิ กองเศษไมใบหญา เปนตน ไมมี

การเคลื่อนไหวไปไหน อายุการเปนดักแดข้ึนอยูกับภูมิอากาศ ถาอากาศอบอุนเปนเวลา 3 วันก็จะ

ลอกคราบกลายเปนดักแด แตถาอากาศเย็นอาจนานถงึ 26 วัน จงึจะกลายเปนตัวแก  

     ระยะตัวแก ตัวแกของแมลงวันบานตัวผูมีลําตัวยาวประมาณ 5.8-6.5 มิลลิเมตร ตัวเมียยาว

ประมาณ 6-9 มิลลเิมตร มีสเีทาหมน มีหนวดเสนเล็ก ๆ 2 เสน สําหรับรับความรูสึก มีปก 2 คู มี

ลักษณะใสไมมีเกล็ด มีขา 3 คู สวนทองและอกมีสีเหลืองปนเทา มีรอยเสนตามยาวแคบ ๆ อยู 4 

เสน สามารถบนิไดไกลจากแหลงกําเนิดในระยะประมาณ 6 ไมล ภายใน 24 ช่ัวโมง แตโดยทั่วไป

มักบนิวนหากนิในระยะ 100-500 เมตร ตัวแกของแมลงวันบานมีอายุประมาณ 1 เดอืน  

 
ภาพท่ี  11.9 แสดงวงจรชีวติของแมลงวัน 
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การควบคุมและปองกันแมลงวัน  

แมลงวันเปนพาหะนําโรครายแรงหลายชนิดมาสูมนุษย และนําสิ่งสกปรกมาปนเปอน

อาหารโดยขาของมัน จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการควบคุมและปองกันการแพรกระจายของ

แมลงวัน ซ่ึงมีหลักการดังตอไปนี้  

• การควบคุมแมลงวันภายในอาคารและท่ีพักอาศัย  

    การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในอาคารและที่พักอาศัยใหสะอาด เชน ถังขยะภายใน

หองครัวของบานหรืออาคารควรมีฝาปดใหมิดชิดไมรั่วซึม  

     การใชกลวธิทีางกายภาพ เชน ประตูหนาตาง ตองมีตระแกรงหรือมุงลวดไวเพื่อไมใหแมลงวัน

เขาบาน ทําลายโดยใชกาวดักแมลงวันตัวแก หรือในหองครัวตองมีตูหรือฝาชีครอบอาหารเพื่อ

ปองกันแมลงวัน เปนตน  

การใชวธิทีางเคมี โดยการใชยาฆาแมลงวันตัวออน และตัวแก เชน 0.1 % ของไพรีทัมผสม

กับ 1 % ของมาลาไทออน  

• การปองกันและควบคุมแมลงวันในชุมชน  

      การบํารุงรักษาความสะอาดในสถานที่ตาง ๆ เชนการดูแลรักษาความสะอาดของ

รานอาหารใหสะอาดเรยีบรอย ไมมีเศษอาหารที่เปนตัวนําใหมีแมลงวัน  

      การมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ดี เชนหลุมเก็บกักสิ่งปฏิกูลตองปดมิดชิดทอระบายน้ํา ควรมี

ตระแกรงครอบ เพื่อไมใหแมลงวันสามารถเขาไปได 

หนู (Rat) 

หนูเปนสัตวที่เลี้ยงลูกดวยนม อยูใน Oder Rodentia มีวงจรชีวติ 3-4 เดอืน มีฟนแหลม 2 คู 

ซ่ึงฟนของหนูจะมีการงอกอยูตลอดเวลา หนูมกีารแพรพันธุอยางรวดเร็ว ซึ่งอายุประมาณ 3-4 

เดือนก็สามารถแพรพันธุได หนูเปนสัตวแทะที่ชอบออกหากินในเวลากลางคืน ซ่ึงหนูที่มี

ความสําคัญตอสุขภาพอนามัยของมนุษยมี 3 ชนิด คือ หนูนอเวย หนูหลังคา และหนูหริ่ง ซ่ึงหนู

เปนสัตวที่นําโรคมาสูมนุษย นอกจากนี้ยังปลอยของเสยี ทําใหเปนแหลงของพยาธดิวย เปนตน 

โรคท่ีเกดิจากหนูเปนพาหะ 

          หนูเปนพาหะนําโรคที่สําคัญๆมาสูมนุษยหลายชนดิ ไดแก  

3.1 ไขรากสาดหนู ( Murine typhus fever) เกดิจากเช้ือรคิเค็ทเซีย ( Rickettsia mooseri ) ที่

ถายออกมากับมูลของหมัดหนู ( Xenopsylla cheopis ) 

3.2 กาฬโรค (Plague) เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ( Yersinia pestis ) ถายทอดมาสูคนโดยถูก

หมัดหนูกัด  

3.3 โรคเลบโตสไปโรซิส ( Leptospirosis,Weil's disease) เกดิจากเช้ือแบคทีเรีย spirochete 

ชนดิ Leptospira icterohemorrhagiare ซ่ึงออกมากับปสสาวะหนูลงในน้ําหรอืแหลงน้ําตาง ๆ  
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3.4 ไขหนูกัด ( Rat-bite fever) เกิดจากเช้ือแบคทีเรียชนิด Spirillumminus และ 

Streptobacillus moniformis ซ่ึงพบอยูที่ฟนคูหนาและเหงอืกของหนู ถายทอดมาสูคนโดยถูกหนูกัด 

3.5 Salmonellosis เกดิจากเช้ือแบคทีเรียชนิด Salmonella typhimurium และ S. enteritidis 

ออกมากับอุจจาระของหนูแลวปนเปอนอาหาร 

3.6 Rickettsia akari ถายทอดทําใหเกดิโรคในคนโดยไร ( Allodermanyssus sanguieus ) ที่

มีเช้ือซ่ึงอาศัยอยูบนหนูหริ่งบาน ( house mose) กัด 

3.7 Lymphocytic choriomeningitis โรคนี้เกิดจากเช้ือไวรัส โดยมีหนูหริ่งเปนแหลงพักโรค 

ถายทอดโดยการกนิอาหารที่ปนเปอนปสสาวะหรอืมูลหนูที่มีเช้ือไวรัสนี้ 

3.8 โรคพยาธติางๆ ( Parasitic diseases) เชน เกดิโรคพยาธิตัวตืด ( tap worm) 2 ชนิดคือ 

Hymenolepis diminuta และ H . nana คนเปนโรคพยาธ ิ2 ชนดินี้โดยกนิอาหารที่ปนเปอนมูลหนูซ่ึง

มีไขพยาธินี้เขาไปนอกจากนี้พยาธิตัวกลม ( round worm) ชนิด Angiostrongylus cantonensis ซ่ึง

เปนโรคพยาธิปอดหนูนั้นก็ถายทอดมายังคนไดโดยคนไปกินหอยโขง ( Pila spp.) ดิบที่มีพยาธิอยู 

เนื่องมาจากหอยโขงไปกนิมูลของหนูที่มีไขพยาธเิขาไป 
การควบคุมและกําจัดหนู  

          หนูเปนสัตวที่คอนขางฉลาดและสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี วิธี

ปองกันและกําจัดใหไดผลด ีตองอาศัยหลักวชิาการและปราบอยางตอเนื่อง          

 หลักการควบคุมและกําจัดหนู แบงเปน 2 วธิคีอื  

          1. การปรับปรุงดานสุขาภบิาลสิ่งแวดลอม เปนการปองกันหรอืกําจัดที่พักอาศัยของหนู 

ซ่ึงวธินีี้เปนวธิกีารที่ดทีี่สุดในการควบคุมหนูแบบถาวร ตัวอยางเชน  

1.1 การปองกันมิใหหนูเขาสูอาคารที่พักอาศัย อาคารที่สามารถปองกันมิใหหนูเขา

ไดนัน้ จะตองไมมีชองหรอืทางเปดอ่ืนใด พอที่หนูจะเขาไปได  

1.2 ปดหรอือุดทางหนูเขาออก เม่ือสํารวจพบวามีชองทางเดินของหนู ควรใชลวด

ตาขาย แผนโลหะ คอนกรตี ปดชองทางเดนินัน้เสยี เพื่อไมใหหนูมีชองทางเขาสูอาคารได  

1.3 การรวบรวมและกําจัดมูลฝอย เปนวธิหีนึ่งที่สามารถทําลายแหลงอาหารและที่

พักอาศัยของหนู นับวามีความสําคัญทางดานสุขาภิบาล  

1.4 การเก็บพวกอาหารแหงตางๆ ใหถูกตองและเหมาะสมใหปลอดภัยจากหนู  

2. การทําลายหนูโดยตรง มีอยูหลายวธิ ี 

2.1 การใชกับดัก ที่นยิมใชไดแก กับดักแบบตีใหตายและกับดักแบบกรง การวาง

กับดักหนูควรวางไวที่ที่หนูมาหาอาหาร ทางเดนิของหนู โดยวางชิดกับฝาผนังหรอืวางซอนตามกอง

อาหาร สําหรับอาหารที่ใชเปนเหยื่อลอควรเปลี่ยนอยูเรื่อยๆ  

2.2 การใชสารเคมี มีอยู 2 วธิ ี 
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การรมควัน สวนใหญมักจะใชทําลายหนูในรังหรอืภายในบาน ยาเหลานี้มีพิษ

รายแรงตอคนมาก การใชตองระมัดระวังเปนพิเศษ  

การวางยาเบื่อ กอนที่จะทําการเบื่อยา จะตองคํานงึถงึ  

- ตองเลอืกเวลาและการควบคุมใหเหมาะสม เชน ควรใชในฤดูแลงหรอืขณะที่

เตรยีมการเพาะปลูก เพราะวาหนูกําลังขาดอาหาร  

- กอนที่จะทําการวางเหยื่อลอ ตองมีการสํารวจสถานที่นัน้ๆเสยีกอน  

- อาหารในบรเิวณบานจะตองเก็บใหมิดชิด  

- เม่ือกําจัดหนูโดยใชยาเบื่อแลว จะตองมีการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

ควบคูกันไปดวย เพื่อเปนการกําจัดหนูที่ถาวร  

                    3. การใชสิ่งมชีีวติชวยควบคุม สิ่งมีชีวติตามธรรมชาตทิี่เปนศัตรูกับหนู เชน สุนัข 

แมว งู นกเคาแมว เหยี่ยว และพังพอน เปนตน เพราะในธรรมชาตจิะมีการควบคุมกันเองอยู แตจะ

ใหผลดหีรอืไมนัน้ตองมีมนุษยควบคุมอีกทหีนึ่ง  

 แมลงสาบ ( Cockroaches)  

แมลงสาบจัดอยูใน Class Insecta , Oder Blattaria, Family Blattidae ขนาดแตกตางข้ึนกับ

ชนดิของมัน ยาวตัง้แต 10-50 มิลลเิมตร 

ความสําคัญของแมลงสาบในทางสาธารณสุข 

“แมลงสาบ” มักอาศัยอยูในแหลงที่ไมสะอาด ตามกองขยะและสิ่งปฏิกูล และที่อับช้ืน 

แมลงสาบจึงนําเช้ือ โรคมาสูมนุษย กลายเปนพาหะนําโรค ซ่ึงโรคสวนใหญเกี่ยวของกับระบบ

ทางเดนิอาหาร  เชน ทองเดนิ บิด ไทฟอยด อหวิาตกโรค อาหารเปนพิษ โรคผิวหนัง อาการแพใน

ระบบทางเดนิหายใจ ฯลฯ 

ภายในและภายนอกลําตัวของ แมลงสาบ ที่มีเช้ือจุลนิทรยีหลายชนดิที่เปนสาเหตุของโรคที่

เกดิกับมนุษย พบไดในเกอืบทุกสวนของรางกาย หรอืแมกระทั่งในมูลของแมลงสาบ และมักจะพบ

เช้ือ Salmonella ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคอาหารเปนพิษอยูเสมอ พบวามูลของแมลงสาบอเมริกันที่มี

เช้ือ Salmonella oranienburg ซ่ึงสามารถแพรไปยังอาหารของมนุษยและภาชนะแกว เช้ือแบคทีเรีย

ชนดินี้จะสามารถดํารงชีวติอยูไดในชวงระยะเวลานานกวา 3 ป  แมลงสาบอเมรกิันที่มีเช้ือจุลนิทรีย

โปรโตซัว Toxoplasma จะกอใหเกดิความพิการของทารกในครรภ ซ่ึงการตดิตอเช้ือโรคนี้เกดิข้ึนโดย 

แมวที่กนินกหรอืหนูเปนอาหาร ซ่ึงนกหรือหนูนั้นมีเช้ือจุลินทรียชนิดนี้อยู เม่ือแมวถายมูลออกมา

เช้ือจะปะปนอยูในมูลของแมว แมลงสาบและแมลงวันบางชนดิจะกนิหรอืเดนิผานมูลของแมว ซ่ึงจะ

สามารถปนเปอนบนอาหารของมนุษยไดหากแมลงสาบเดินผานและแมลงสาบก็ยังกลับไปเปน

อาหารของนก หนู หรอืแมวไดอีกเชนกัน 
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แมลงสาบที่พบและเปนพาหะนําโรคมี 4 ชนดิ ไดแก แมลงสาบเอเชียหรือแมลงสาบตะวันออก 

แมลงสาบอเมรกิัน แมลงสาบเยอรมัน และแมลงสาบลายน้ําตาล  

วงจรชีวติของแมลงสาบ  

    วงจรชีวติของแมลงสาบมี 3 ระยะ คือ ระยะเปนไข ระยะเปนตัวออน และระยะเปนตัวแก 

ไขของแมลงสาบจะอยูในแคปซูลเรียก “ oothecae “ มักเก็บไขไวในสถานที่อบอุน แมลงสาบ

สามารถกนิอาหารไดทุกชนดิ ไดแก เมล็ดพืช แปง ไขมัน ขนม สิ่งปฏกูิล ซากสัตว กระดาษ 

กาว เลือดแหง เสมหะ เปนตน มักออกหากินในเวลากลางคืนและไมชอบแสงสวาง และใน

ระหวางที่มันกนิอาหารมันจะสํารอกเอาของเหลวสีน้ําตาลออกมาปนเปอนกับอาหารทําใหมีกลิ่น

เหม็น  

 

การควบคุมและปองกันแมลงสาบ  

    แมลงสาบก็เปนพาหะนําโรคเชนเดยีวกับแมลงวันและยังทําใหเกดิการปนเปอนสิ่งสกปรก

สูอาหารที่มนุษยตองการใชบรโิภค รวมถงึทําความเสียหายใหแก เครื่องใช เสื้อผา ขาวของตาง ๆ 

เปนตน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันแมลงสาบ ซ่ึงมีวิธี

ดังตอไปนี้  

- การปองกันไมใหแมลงสาบเขาสูตัวอาคาร เชนการมีมุงลวดหรือตระแกรงปองกันไมให

แมลงสาบเขามา  

- กําจัดเศษอาหาร ทิ้งในถังที่มีฝาปดมิดชิด เพื่อปองกันมิใหเปนอาหารของแมลงสาบ 

- การใชยาเบื่อ เชน Baygon โรยยาเบื่อลงในที่แมลงสาบอาศัย 

- การรม ใชโซเดียมไซยาไนด 12 ออนซตอหอง 1000 ฟุต3 เปนเวลา 12 ชม. รมทุก 3-4 

สัปดาห  เพื่อฆาตัวออนที่เพ่ิงออกจากไขดวย  เม่ือใชตองใหทุกคนออกจากหองกอน 

   - การควบคุมแมลงสาบภายในอาคารหรือที่พักอาศัย เชน การใชกาวดักแมลงสาบ ใชยาฆา

แมลง การซอมแซมรอยรั่วของบานเรอืนเพื่อทําลายแหลงที่อยูของแมลงสาบ การเก็บสิ่งของหรือ

อาหารใหมิดชิด เปนตน  
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