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บทวิจารณ
ปริมาณการปนเปอนตะกั่วในฝุนริมถนนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ
จากการศึกษาปริมาณการปนเปอนของตะกั่วในฝุนริมถนน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ
ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา 3 บริเวณ คือ บริเวณทีพ่ กั อาศัย บริเวณทีม่ กี ารจราจรหนาแนน และบริเวณอุตสาหกรรม
ในเดือนกุมภาพันธ 2546 ซึ่งเปนหนาแลงมีฝนตกนอย ผลการศึกษาพบวามีการปนเปอนของตะกั่ว
ในฝุน ริมถนนในทุกบริเวณโดยในบริเวณที่พักอาศัยซึ่งไดทําการศึกษาใน 3 หมูบาน คือ หมูบาน
ทักษิณเมืองทอง หมูบานภาสวาง และหมูบานดีแลนด พบคามัธยฐานของความเขมขนของตะกั่ว
ในฝุน ริมถนน 13.04, 8.04 และ 9.53 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ โดยปริมาณความเขมขนของ
ตะกัว่ ในฝุน ริมถนนมีคา สูงสุดทีห่ มูบ า นทักษิณเมืองทอง สาเหตุอาจเนือ่ งมาจากลักษณะของหมูบ า น
ทักษิณเมืองทองตั้งอยูใกลถนนสายหลักมากกวาหมูบานภาสวางและหมูบานดีแลนดซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาในประเทศสวีเดนที่พบวาดินที่อยูในระยะ 20 เมตร จากขางทางหลวงสายยุโรป
หมายเลข E18 มีปริมาณตะกั่วบริเวณผิวดินมากกวาที่ระยะ 200 เมตร (Harrison and Laxen,
1981) สวนหมูบ า นภาสวาง และหมูบานดีแลนดตั้งอยูไกลจากถนนสายหลักมากกวา จึงพบระดับ
ความเขมขนของตะกั่วในฝุนริมถนนนอยกวา
ในบริเวณทีม่ กี ารจราจรหนาแนน ทําการเก็บตัวอยางในบริเวณถนน 3 สาย คือ ถนน
นิพทั ธอทุ ศิ 1, ถนนนิพัทธอุทิศ 2 และถนนนิพัทธอุทิศ 3 พบคามัธยฐานความเขมขนของตะกั่วใน
ฝุน ริมถนน 40.28, 29.3 และ 47.45 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ โดยปริมาณความเขมขนของ
ตะกัว่ ในฝุน ริมถนนนิพทั ธอุทิศ 3 มีคาสูงสุด อาจเนื่องมาจากถนนดังกลาวเปนแหลงพาณิชยกรรม
ทีห่ นาแนนและมีการจราจรคับคั่งมากกวาถนนอีก 2 สาย ถนนที่มีประมาณตะกั่วในฝุนริมถนนรอง
ลงมาตามลําดับ คือ ถนนนิพัทธอุทิศ 1 และ ถนนนิพัทธอุทิศ 2 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณตะกั่วใน
ฝุน ริมถนนทัง้ 3 สาย กับคาปริมาณตะกั่วในดินปกติ ซึ่งกําหนดไว 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
(Tsuchiya, 1986) พบวาผลการวิจัยครั้งนี้มีคาสูงกวาคาปกติ คาดการณวาปริมาณตะกั่วที่สะสม
อยูใ นฝุน ริมถนนนาจะมาจากการสันดาปของเครื่องยนต ซึ่งมีการเผาไหมของนํ้ามันเชือ้ เพลิงภาย
ในตัวเครือ่ งยนต ทําใหตะกัว่ ทีอ่ ยูใ นนํามั
้ นออกมาทางทอไอเสีย ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาการปน
เปอ นของตะกัว่ บนตนไมขา งถนน ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีพ่ บปริมาณตะกั่วคอนขางสูง 10-80
ppm (สุคนธ เจียสกุล, 2523) และจากขอมูลของสวนประกอบของนํ้ามัน พบวานํ้ามันเชื้อเพลิงที่
ใชในปจจุบนั ยังคงมีการเติมตะกั่วในนํ้ามัน โดยนํ้ามันเบนซิน 91 มีตะกั่ว 0.0028 กรัม/ลิตร
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(In-Ochanon, 2003 a) และนํามั
้ นเบนซิน 95 มีการเติมตะกั่ว 0.0034 กรัม/ลิตร (In-Ochanon,
2003 b) ประกอบกับในป 2544 และป 2545 มีการเพิ่มขึ้นของจํานวนรถที่จดทะเบียนใหมที่
กรมการขนสงทางบก จังหวัดสงขลา จํานวน 29,220 และ 35,026 คัน ตามลําดับ จากสาเหตุ
ดังกลาวอาจทําใหมีตะกั่วที่มาจากการสันดาปของเครื่องยนตปนเปอนในบรรยากาศมากขึ้น และ
ตกลงสูพ นื้ ดินเกิดการสะสมของตะกัว่ ในฝุน ริมถนนมากขึน้ และจากการศึกษาของกองอาชีวอนามัย
ในระหวางป พ.ศ. 2538-2539 ไดทําการศึกษาเพื่อหาคาเฉลี่ยของระดับตะกั่วในเลือดของคนไทย
ทัว่ ไปทีไ่ มไดสัมผัสตะกั่ว พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.92 ไมโครกรัม/เดซิลิตร แตเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณตะกัว่ ในเลือดของคนทีอ่ ยูบ ริเวณบนถนนสายหลัก พบวามีคา เฉลีย่ 15.6 ไมโครกรัม/เดซิลติ ร
ซึง่ เปนการแสดงใหเห็นวา ตะกั่วที่เกิดจากการจราจรยังคงมีความสําคัญอยางยิ่งกับสุขภาพของ
ประชาชน (อุบลรัตน สุคนธมาน และ พินิจ ทวีสิน, 2530)
ในบริเวณอุตสาหกรรมไดทําการเก็บตัวอยางฝุนริมถนน 3 สาย คือ ถนนเพชรเกษม ถนน
ศรีภวู นาถ และถนนกาญจนวนิช พบคามัธยฐานความเขมขนของตะกั่วในฝุนริมถนน 28.63,
17.13 และ 24.35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ โดยถนนเพชรเกษมมีปริมาณความเขมขนเฉลี่ย
ของตะกัว่ มากทีส่ ดุ อาจเนื่องมาจากในบริเวณถนนเพชรเกษมมีอูซอมรถยนต โรงพิมพ และราน
ซอมอุปกรณอเิ ลคทรอนิกสมากกวาในบริเวณอื่นๆ ซึ่งคาดวาจะเปนแหลงกําเนิดของตะกั่ว บริเวณ
ทีม่ ปี ริมาณความเขมขนของตะกั่วในลําดับรองลงมาคือ บริเวณถนนกาญจนวนิช และบริเวณถนน
ศรีภวู นารถ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาปริมาณตะกั่วในดินริมถนนในประเทศสวีเดน
(Harrison and Laxen, 1981) และผลการศึกษาพบวาดินบนถนนที่อยูใกลกับโรงงานซอมอุปกรณ
อิเลคทรอนิกส และเชื่อมบัดกรีมีปริมาณตะกั่วในดินมากกวาปกติ (นิพนธ พวงนรินทร และ สมชัย
บวรกิตติ, 2536) นอกจากนี้ยังพบวานํ้าฝนที่ตกในบริเวณนั้นจะมีตะกั่วสูงเกินกวาคามาตรฐาน คือ
0.07 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (คามาตรฐาน 0.05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) จึงแสดงใหเห็นวาโรงงานหรืออู
ซอมรถตางๆ
เหลานี้มีกิจกรรมที่ผลิตฝุนละอองและไอตะกั่วออกมาปนเปอนในสิ่งแวดลอมได
ประกอบกับเปนโรงงานขนาดกลาง และขนาดเล็ก ยังไมมีการจัดการของเสียที่เหมาะสม ของเสีย
สวนใหญถกู ระบายทิ้งทอระบายนํ้าสาธารณะ หรือลงที่ลุมบริเวณโรงงาน และอาจสะสมอยูในดิน
บนถนนบริเวณนัน้ จึงพบปริมาณตะกั่วที่สะสมอยูในฝุนริมถนนสูงกวาคาปกติ (15 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม) (นุจรีย เพชรรัตน, 2537)
การศึกษาการปนเปอนของตะกั่วในฝุน ริมถนน จาก 3 บริเวณ คือ บริเวณที่พักอาศัย
บริเวณทีม่ กี ารจราจรหนาแนน และบริเวณอุตสาหกรรม พบวาคามัธยฐานความเขมขนของตะกั่ว
คือ 39.25, 22.1 และ 11.09 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ แตเนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการ
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กําหนดคามาตรฐานการปนเปอนของตะกั่วในฝุนริมถนน ผูวิจัยจึงไดใชคาการปนเปอนของตะกั่วที่
พบในดินปกติมาทําการเปรียบเทียบ ซึ่งสรุปไดวาระดับความเขมขนของตะกัว่ ในบริเวณที่มีการ
จราจรหนาแนนและบริเวณอุตสาหกรรมมีคาสูงกวาปกติ อยางไรก็ตามขอมูลการปนเปอนของ
ตะกัว่ ในดินในเขตเทศบาลนครหาดใหญ หรือแมแตในประเทศไทยมีการศึกษาคอนขางนอย ขอมูล
ทีน่ า จะนํามาอางอิงหรือเปรียบเทียบจึงมีนอยตามไปดวย หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรมีการติด
ตามตรวจสอบและกําหนดคามาตรฐานของปริมาณตะกั่วในดินและในฝุนริมถนน เพราะตะกั่วอาจ
สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่อยูอาศัยในระยะยาวตอไปได

