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หมุนวนมลพิษ

ความเช�่อมโยงกับ SDGsวัตถุประสงค�หลัก 
1. ผู้เร�ยนได้เร�ยนรู้เก่ียวกับกิจกรรมในช�ว�ตประจําวันท่ีมีส่วนสร้างมลพิษทางอากาศ
2. ผู้เร�ยนได้ใช้แบบจําลองอย่างง่ายในการสํารวจมลพิษทางอากาศ

จุดเช�่อมโยง

ไม่มี

คําค้น

มลพิษทางอากาศ

หัวข้อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เช�้อเพลิงฟอสซ�ล ถ่านหิน ฝุ�นละออง (ฝุ�น PM)

ระดับ

มัธยมศึกษา

ประเภทกิจกรรม

การทดลอง

จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม

25 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 5 คน

รูปแบบการดําเนินกิจกรรม

กลุ่มขนาดเล็ก

ระยะเวลาทํากิจกรรม

45-60 นาที

บทนํา
ในกิจกรรมน้ี ผู้เรียนจะได้ทราบว่ามีกระบวนการต่าง ๆ ในกิจกรรมในชีวิตประจำาวันจำานวนมาก 
ท่ีใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากมายและยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วย

คําถามนําเข้ากิจกรรม
หากเราไปอยู่ท่ีชายหาด อากาศจะเป็นอย่างไร หากเราไปอยู่บนภูเขาหรือในป่า อากาศจะเป็นอย่างไร หากเราไปอยู่ในเมือง
ใหญ่หรือใกล้กับโรงงาน อากาศจะเป็นอย่างไร อากาศในแต่ละสถานท่ีแตกต่างกันอย่างไร อะไรทำาให้เกิดส่ิงเหล่าน้ี และส่ิง
เหล่าน้ีเป็นปัญหาหรือไม่ เพราะอะไร

การเตร�ยมวัสดุ
• ขวดโหลท่ีทําความสะอาดแล้ว หร�อ ตู้ปลาขนาดเล็ก
• นํ้าเปล่า
• สีผสมอาหารสีแดง
• สีผสมอาหารสีเข�ยว
• สีผสมอาหารสีนํ้าเง�น
• สีผสมอาการสีเหลือง
• ช้อน หร�อ อุปกรณ�ท่ีใช้คนให้นํ้าเข้ากันได้
• ผู้สาธิตหร�อผู้เร�ยนสามารถดาวน�โหลดกิจกรรมเร�อ่ง “24 ชั�วโมง มลพิษทางอากาศของเอดการ�” 
(24 Hours of Edgar‘s Air Pollution) ได้ท่ี: 
https://scied.ucar.edu/sites/default/files/images/activity/edgar_pollution3.pdf

ขั�นตอนดําเนินกิจกรรม
1. ผู้สาธิตควรย้ำาเตือนให้ผู้เรียนทราบว่า มลพิษทางอากาศมีท่ีมาจากหลากหลายแหล่ง ภายในช่ัวโมงกิจกรรม ให้ผู้เรียน  
    ร่วมกันระดมความคิดและเขียนแหล่งท่ีมาต่าง ๆ ท่ีคิดว่าก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ จากน้ัน ให้จำาแนกข้อมูลเหล่าน้ันเป็น   
    4 ประเภท ได้แก่ 
     - เคร่ืองยนต์และยานพาหนะจากการเผาไหม้ของน้ำามันเช้ือเพลิง 
     - พลังงานไฟฟ้าจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน 
     - กิจกรรมท่ีทำาให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศ (ฝุ่น PM) เช่น ไฟไหม้ 
     - ผลิตภัณฑ์ท่ีปล่อยสารเคมีสู่อากาศ
2. แจ้งให้ผู้เรียนทราบว่า ในกิจกรรมน้ี ผู้เรียนจะได้พิจารณาว่าการกระทำาท่ีสร้างมลพิษทางอากาศของแต่ละคน เม่ือรวมกัน
    แล้วจะกลายเป็นปริมาณท่ีมากขนาดไหน
3. เปรียบเทียบให้ผู้เรียนเห็นว่า น้ำาท่ีอยู่ในขวดโหลคือแบบจำาลองอย่างง่ายของช้ันบรรยากาศของโลก และสีผสมอาหารจะ  
    เป็นตัวแทนของมลพิษท่ีอยู่ในอากาศท่ีถูกปล่อยสู่ช้ันบรรยากาศตลอดท้ังวัน:
    ก. สีผสมอาหารสีแดงคือมลพิษจากการเผาไหม้ของน้ำามันเช้ือเพลิง
    ข. สีผสมอาหารสีเขียวคือมลพิษจากการเผาไหม้ของถ่านหินเพ่ือนำามาผลิตกระแสไฟฟ้า
    ค. สีผสมอาหารสีน้ำาเงินคือมลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ
    ง. สีผสมอาหารสีเหลืองคือมลพิษจากผลิตภัณฑ์ท่ีปล่อยสารเคมีสู่อากาศ
4. แจกคู่มือ “24 ช่ัวโมง มลพิษทางอากาศของเอดการ์” (24 Hours of Edgar’s Air Pollution) และแนะนำาให้ผู้เรียนเห็น
    ตัวอย่างกิจวัตรประจำาวันของคนหน่ึงคนว่าเกิดการสะสมมลพิษทางอากาศเพ่ิมข้ึนสู่ช้ันบรรยากาศในหน่ึงวันมากน้อย  
    เพียงใด
5. เม่ือผู้เรียนแต่ละคนได้อ่านกิจกรรมประจำาวันของเอดการ์ในแต่ละช่ัวโมงแล้ว ให้แต่ละคนระบุว่ากิจกรรมในแต่ละช่ัวโมงท่ี
   ตนได้อ่านน้ัน ถือเป็นการสร้างมลพิษประเภทใด ซ่ึงสีของมลพิษประเภทน้ัน จะถูกนำามาเทลงในแบบจำาลองในลำาดับต่อ
   ไป ให้ผู้เรียนเทสีผสมอาหารท่ีเป็นตัวแทนของประเภทมลพิษลงไปในขวดโหลจำานวน 1 หยด และให้ครบตามจำานวนเวลาใน 
   1 วัน (24 ช่ัวโมง) เม่ือหยดจนครบท้ังหมดแล้ว ผู้เรียนจะได้สังเกตดูขวดโหลอย่างละเอียด เพ่ือพิจารณาผลจากกิจวัตร   
   ของเอดการ์ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง ผู้สาธิตถามผู้เรียนว่าพวกเขาเห็นสีอะไรในขวดโหล ให้ผู้เรียนพิจารณาว่าจะเกิดอะไรข้ึน  
   เม่ือมลพิษเหล่าน้ีเคล่ือนท่ีไปเร่ือย ๆ ผู้สาธิตใช้ช้อนคนสารมลพิษทางอากาศเหล่าน้ีให้รวมกัน จากน้ันถามผู้เรียนว่าคราวน้ี   
   พวกเขาเห็นสีอะไรอยู่ในขวดโหล
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6. ผู้สาธิตนำาผู้เรียนเข้าสู่การอภิปรายเก่ียวกับแบบจำาลองว่า แบบจำาลองช้ันบรรยากาศน้ีเป็นอย่างไร และแตกต่างจากช้ันบรรยากาศจริงอย่างไร และขอให้ผู้เรียนพิจารณาว่าสีผสมอาหารน้ี  
    เหมือนหรือแตกต่างจากมลพิษอย่างไร ให้ผู้เรียนพิจารณาว่าแบบจำาลองน้ีมีประโยชน์อย่างไร แสดงให้เห็นอะไรได้ชัดเจน และอาจไม่แสดงให้เห็นอะไร (ควรย้ำาเตือนให้ผู้เรียนทราบว่า ไม่มี 
    แบบจำาลองใดท่ีจะถูกต้องท้ังหมด แบบจำาลองเหล่าน้ีถูกสร้างเพ่ือเป็นตัวแทนของบางส่ิง ในกรณีน้ีคือแทนการสะสมของสารก่อมลพิษทางอากาศ แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเคล่ือนท่ีของ 
    อากาศท้ังหมดในช้ันบรรยากาศ ยังมีการเปล่ียนแปลงทางเคมีอ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอากาศเน่ืองมาจากมลพิษเหล่าน้ี หรือปริมาณมลพิษทางอากาศท่ีสัมพันธ์กับแต่ละช่ัวโมงในตลอดท้ังวัน 
    ของเอดการ์)
7. การประเมินผล: ให้ผู้เรียนเขียนกิจวัตรประจำาวันของเอดการ์ใหม่ในแบบฉบับของตนเอง โดยพยายามปรับเปล่ียนให้กิจวัตรประจำาวันเหล่าน้ันสร้างมลพิษให้น้อยลง และย้ำาเตือนผู้เรียนว่า       
    เอดการ์จะทำากิจวัตรประจำาวันทุกอย่างเหมือนกับในเร่ือง กระตุ้นให้ผู้เรียนเขียนเร่ืองราวให้กิจวัตรประจำาของเอดการ์แบบใหม่ในทิศทางท่ีจะลดการเกิดมลพิษทางอากาศและหากยังมีเวลา    
    เหลือสำาหรับทำากิจกรรมเพ่ิมเติม ให้ผู้เรียนค้นคว้าทางออนไลน์ว่ามีผลิตภัณฑ์ทางเลือกใดบ้างท่ีไม่ก่อให้เกิดสารก่อมลพิษทางอากาศ (เช่น สบู่ แชมพู สี เป็นต้น) และยังมีเทคโนโลยีประเภท 
    ใดบ้างท่ีปล่อยมลพิษทางอากาศในปริมาณน้อย (ยกตัวอย่าง เช่น แหล่งพลังงานหมุนเวียน ยานยนต์ไฮบริด หรือยานยนต์ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ)

ประเด็นเพื่อการอภิปราย
มลพิษทางอากาศเป็นคำาศัพท์กว้าง ๆ ท่ีใช้กับฝุ่นละอองและสารประกอบเคมีท่ีมนุษย์ปล่อยสู่ช้ันบรรยากาศท่ีมีการปรับเปล่ียนองค์ประกอบในมันตัวเอง ก่อนหน้าน้ี มลพิษทางอากาศถูกมอง
ว่าเป็นปัญหาท้องถ่ินในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรม ด้วยเหตุน้ี โรงงานและโรงไฟฟ้าจึงเร่ิมสร้างปล่องควันท่ีสูงข้ึน อย่างไรก็ตาม ปล่องควันท่ีสูงข้ึนเป็นเพียงการผลักปัญหาไปทางอ่ืน และในไม่
ช้า ปัญหาใหญ่ระดับภูมิภาค เช่น ปัญหาฝนกรด ก็จะตามมา เช่น ในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวีย (ยุโรปเหนือ) เกิดปรากฏการณ์ทะเลสาบเป็นกรด ซ่ึงพบว่าเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากปล่องควันท่ีต้ังอยู่ในประเทศยุโรปตอนกลาง เช่น เยอรมนี หรือแม้แต่ในประเทศท่ีอยู่ห่างไกลอย่างสหราชอาณาจักร เป็นต้น เม่ือไม่นานมาน้ี ปัญหาระดับโลกอย่าง
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดรูร่ัวของช้ันโอโซนบนช้ันบรรยากาศระดับช้ันสตราโตสเฟียรกลายเป็นเร่ืองท่ีพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง 

แหล่งธรรมชาติท่ีส่งผลต่อสารเคมีบนช้ันบรรยากาศ ยังรวมถึงสารประกอบซัลเฟอร์ (กำามะถัน) และไนโตรเจนจากภูเขาไฟ อีกท้ังการย่อยสลายทางชีวภาพ และฝุ่นละอองจากพายุฝุ่นและ
ภูเขาไฟ นอกจากน้ี พืชอย่างต้นไม้และต้นหญ้า ต่างก็ปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายอย่างมีเทนลอยสู่อากาศ แต่ส่ิงท่ีเราควรให้ความใส่ใจมากกว่า คือ การปล่อยมลพิษประเภทท่ีมนุษย์
เราเองสามารถควบคุมได้ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ บางส่วนของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย และไนโตรเจนออกไซด์ เพราะแหล่งมลพิษท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีมนุษย์สร้างข้ึนคือ
การเผาเช้ือเพลิงฟอสซิล ท่ีรวมถึง ถ่านหิน น้ำามันและก๊าซ ท่ีเราใช้ท้ังในบ้าน โรงงาน และยานพาหนะ 

รูปแบบของมลพิษทางอากาศท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมีจำานวนมากมาย ท้ังโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าถ่านหิน และเคร่ืองยนต์สันดาปภายในท่ีทำาให้เกิดไนโตรเจนออกไซด์ สารประกอบอินทรีย์
ระเหยง่าย คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และอนุภาคอ่ืนๆ ในหลายเมือง รถยนต์คือปัจจัยหลักของการก่อมลพิษ เตาไฟและเตาเผาขยะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเตา
ท่ีใช้ถ่านหินหรือถ่านไม้ รวมท้ังเกษตรกรท่ีเผาเศษพืชของพวกเขาจะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และอนุภาคต่าง ๆ แหล่งท่ีมาอ่ืนท่ีเกิดจากมนุษย์ เช่น ขวดพ่นละ
อองสเปรย์แบบอัดอากาศ การร่ัวไหลของแก๊สจากระบบทำาความเย็น ตลอดจนละอองสี สารเคลือบเงา หรือตัวทำาละลายอ่ืน ๆ นอกจากน้ี มลพิษประเภทอ่ืน เช่น โอโซนและกรดท่ีเกิดข้ึนบนช้ัน
บรรยากาศ เกิดข้ึนเม่ือก๊าซมลพิษท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเกิดการรวมตัวกันทางเคมี มลพิษทางอากาศไม่ได้อยู่เพียงพ้ืนทใดพ้ืนท่ีหน่ึง ลมและสภาพอากาศมีส่วนสำาคัญท่ีนำาพามลพิษเหล่าน้ันไปยัง
ท้องถ่ิน ภูมิภาค หรือแม้กระท่ังท่ัวโลก

การต่อยอดกิจกรรม
ลองต่อยอดกิจกรรมน้ีด้วยโครงการท่ีให้ผู้เรียนได้ลองบันทึกกิจวัตรประจำาวันของตนเองท่ีก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และลองให้ผู้เรียนเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตตนเองท่ีจะช่วยลดมลพิษทาง
อากาศ 1-2 อย่าง 

ทางเลือกอ่ืนท่ีอาจนำาไปพิจารณา: หากนำาขวดโหลไปซ่อนไว้หลังแผ่นกระดาษ (หรือห่อขวดโหล) ในขณะท่ีผู้เรียนกำาลังเพ่ิมการหยดสีผสมอาหารลงไป เหมือนเป็นการ “ทดสอบ” ผลลัพธ์จาก
มลพิษ จากน้ัน ให้ผู้เรียนลองไตร่ตรองดูว่าผลลัพธ์ท่ีออกมาจะเป็นอย่างไร ก่อนท่ีจะเปิดขวดโหลให้ดู

ผู้เรียนอาจเพ่ิมหรือเลือกทำากิจกรรมบางอย่างท่ีจะเป็นประโยชน์ ท่ีอาจส่งผลกระทบในทางตรงข้าม เช่น การปลูกต้นไม้ หาเทคโนโลยีทดแทนท่ีดีกว่ารถยนต์หรือโรงงาน เป็นต้น ซ่ึงมีค่าเท่ากับ
การหยดสารฟอกขาวลงไปในขวดโหล ควรระมัดระวังการใช้สารชนิดน้ี โดยครูผู้สอนหรือผู้สาธิตควรเป็นผู้เติมสารฟอกขาวแทนผู้เรียนท่ีเป็นเด็กเล็ก และคอยดูแลให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือ
เม่ือจำาเป็นหากให้ผู้เรียนหยดสารเอง สารฟอกขาวจะย้อมสีผสมอาหาร (โดยใช้เวลาไม่ก่ีนาที) โดยทำาให้สีน้ันค่อย ๆ จางลง สีผสมอาหารท่ีแตกต่างกันจะเกิดการฟอกสีท่ีต่างกัน (ควรตรวจ
สอบล่วงหน้า) เม่ือฟอกแล้วสีแดง สีน้ำาเงิน และสีเขียวมักจะกลายเป็นไม่มีสีหรือกลายเป็นสีเหลืองอ่อน

ผู้แต่ง

หมุนวนมลพิษ


