บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย
เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนเมืองทองเที่ยวและศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
การคาทีส่ าคั
ํ ญของภาคใต ซึ่งสามารถทํารายได ทําใหมีการพัฒนาอยางรวดเร็วเกิดขึ้นกับเทศบาล
นครหาดใหญเปนอยางมาก ผลที่ตามมาจากการพัฒนา คือ การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรใน
พืน้ ทีท่ จี่ ากั
ํ ดกอใหเกิดความแออัดของการจราจร สงผลใหคุณภาพอากาศเสื่อมโทรมลงเนื่องจากมี
การปนเปอ นของฝุนละอองและตะกั่วในอากาศที่เกิดจากการเผาไหมของรถยนต
กรมควบคุม
มลพิษไดรายงานวาพบปริมาณตะกัว่ ในอากาศทีว่ ดั จากริมถนนในกรุงเทพมหานคร ในป 2540,
2542 และ 2543 มีคาสูงสุดดังนี้ 0.62, 0.49 และ 0.57 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร (สุกรานต
โรจนไพรวงศ, 2542) และจากการวัดปริมาณตะกั่วในอากาศในป 2543 พบวาจากจุดตรวจวัด 18
จุด มีการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณตะกั่วในอากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับป 2542 ถึง 11 จุด อีก 7 จุด
ลดลงเล็กนอย แสดงถึงแนวโนมที่เพิ่มขึ้นของปริมาณตะกั่วที่เกิดขึ้นจากการจราจร (สุกรานต
โรจนไพรวงศ, 2544)
การเพิม่ ขึน้ อยางมากของประชากรในพื้นที่ที่จํากัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ ทําใหไม
สามารถแบงพืน้ ทีใ่ นการทํากิจกรรมตางๆ ในการประกอบอาชีพได จึงพบวามีโรงงานเกิดขึ้นปะปน
อยูใ นเขตทีพ่ กั อาศัยของประชาชน และจากการสํารวจพบวา โรงงานที่อยูบริเวณถนนในเขต
เทศบาลนครหาดใหญจะประกอบไปดวย โรงพิมพ โรงกลึง เชื่อมบัดกรี อูซอมรถและเคาะพนสี
และโรงซอมอุปกรณอเิ ลคทรอนิค โรงงานเหลานี้จะเปนแหลงกําเนิดฝุนละออง และไอของตะกั่ว
ซึง่ จะฟุง กระจายออกมาปนเปอนสูสิ่งแวดลอมได (สุพัฒน หวังวงศวัฒนา, 2532) แตมลสารเหลา
นีส้ ามารถฟุง กระจายไดเพียงระยะสั้นจากนั้นจะตกลงสูพื้นดิน ทําใหเกิดการสะสมของตะกั่วในดิน
เนือ่ งจากคาครึ่งชีวิตของตะกั่วในดิน มีระยะเวลานาน 90 – 100 ป ตะกั่วมี คุณสมบัติในการ
ละลายไดนอ ยมาก แตเมื่อดินมีสภาพเปนกรดตะกั่วจะละลายนํ้าไดมากขึ้น (กิตติ เอกอําพน,
2522) สามารถปนเปอนลงสูแหลงนํ้าและเกิดพิษกับประชาชนที่อยูใกลเคียงได เชน ที่จังหวัด
ปตตานี ไดมกี ารศึกษาปริมาณตะกั่วในเลือดของเด็กนักเรียนชั้นประถม อายุระหวาง 6-15 ป พบ
วาเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ในอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี มีปริมาณตะกั่วในเลือดสูงเกิน
25 ไมโครกรัม/เดซิลิตร ซึ่งเกินคามาตรฐานที่ WHO ไดกาหนด
ํ
สาเหตุมากจากเด็กนักเรียนเหลานี้
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อาศัยอยูใกลกับบริเวณอูตอเรือซึ่งมีการใชเสน (Pb304) ในการยาแนวรอยตอของเรือเพื่อไมใหนํ้า
ซึมเขามาในเรือ ทําใหมีการปนเปอนของตะกั่วสูสิ่งแวดลอม และมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชนไดในที่สุด (Geater, et al ., 1996)
มีรายงานวาดินในบริเวณที่มีการจราจรหนาแนนสามารถพบปริมาณตะกั่วมาก โดยพบใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมันนีตะวันตก และญี่ปุน ในปริมาณ 960–7,000 ppm, 114–885 ppm
และ 132 – 397 ppm ตามลําดับ (Harrison and Laxen, 1981) นอกจากนี้ยังพบตะกั่วสะสมอยู
ในพืชทีป่ ลูกบริเวณถนนในปริมาณที่สูงมาก เชนในกรุงเทพมหานคร พบวาในหญา แคแสด และ
หูกวาง มีปริมาณตะกั่วตั้งแต 10 – 80 ppm (ปริมาณตะกัว่ ที่ทําใหเกิดพิษในพืชอยูระหวาง 50–
500 ppm) (สุคนธ เจียสกุล, 2523) จากขอมูลดังกลาวจะพบไดวาดินเปนแหลงที่มีการกักเก็บ
ตะกัว่ ไดมาก ตะกัว่ บางสวนที่ละลายนํ้าก็จะลงสูนํ้าใตดินและนํ้าผิวดิน เกิดการสะสมของตะกั่วใน
หวงโซอาหาร (สวัสดิ์ โนนสูง, 2543) ซึง่ ในทายที่สุดตะกั่วจะไปสะสมยังผูบริโภคขั้นสุดทายซึ่งก็
คือมนุษยสาหรั
ํ บตะกั่วที่ไมละลายนํ้าก็จะถูกเก็บสะสมอยูในดินชั้นบน (ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา,
2540) ซึง่ สามารถกลับมาฟุงกระจายไดในอากาศ ฝุนละอองที่ปนเปอนตะกั่ว จะสามารถเขาสูทาง
เดินหายใจได ฝุนละอองบางสวนสามารถไปปนเปอนอยูในอาหาร และนํ้า ซึ่งสามารถเขาสูราง
กายโดยการรับประทาน (ธีชชั บุญญะการกุล, 2536) เนือ่ งจากตะกั่วมีคาครึ่งชีวิตอยูในคนได
ระยะเวลานาน สามารถสะสมอยูในรางกายได ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัย
อยูในบริเวณถนนและผูสัญจรไปมาได (อําไพวรรณ ดีมาก, 2522)
ดังนัน้ จึงมีความนาสนใจอยางยิ่งในการตรวจวัดปริมาณของตะกั่วในดิน ซึ่งเกิดจากการ
สะสมของฝุน ละอองบนถนนภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ เนื่องจากเปนบริเวณที่มีการจราจร
มีโรงงานทีอ่ าจปลอยตะกั่วออกมา และมีผูอยูอาศัยอยูเปนจํานวนมาก เพื่อจะไดขอมูลพื้นฐาน
เกีย่ วกับสภาพแวดลอมและขอมูลทางสาธารณสุข เพื่อใชเปนแนวทางปองกันและแกไขปญหาที่
เกิดจากพิษของตะกั่วไดทั้งในปจจุบันและอนาคต
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การตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตะกั่ว (Pb)
ตะกัว่ เปนโลหะหนักชนิดหนึ่ง ในสภาวะปกติมีสถานะเปนของแข็งสีเทาเขมหากนํามาตัด
จะมีสขี าวอมนํ้าเงิน จัดอยูในหมู 4 ของตารางธาตุมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่สําคัญๆ
คือมีลกั ษณะออนสามารถ ทุบ รีด ดึงนําไปหลอม หลอหรือดัดแปลงใหมีรูปรางตางๆ ไดงาย และ
สามารถผสมกับโลหะผสม(alloys)ไดหลายชนิดมีนํ้าหนักอะตอม 207.19 เลขอะตอม 82 วาเลนซี่
0,2,4มีจดุ หลอมเหลว 327.5 องศาเซลเซียส จุดเดือด 1,749 องศาเซลเซียส ความถวงจําเพาะ
11.34 ไมละลายนํา้ ตะกั่วในธรรมชาตินั้นเปนธาตุที่อยูในรูปของแรกาลีนา (galena;PbS) คีรูไซต
ํ
ประโยชนแบงเปน 2 ประเภท
(cerrusite;PbCO3) แอนกลีไซต (anglesite;PbSO4) ตะกัว่ ทีน่ ามาใช
คือ (สุรภี โรจนอารยนนท, 2530)
1.ตะกั่วอินทรีย(organic lead) ไดแก ตะกั่วเตตระเอธิล (tetraethyllead; Pb(C2H5)4)
หรือ TEL และตะกั่วเตตระเมทิล (tetramethyl lead; Pb (CH3)4) หรือ TML ใชผลิตนํ้ามัน
(petroleum industry) ใชเปนสารเพิ่มเลขออกเทน (octane number) และใชเปนสารกันนอค
(anti-knock) หรือสารปองกันการกระตุกของเครื่องยนต และตะกั่วแนพทาเลท (lead napthalate)
นํามาใชในการทําสีใหแหง (Robert, 1999) ซึง่ สารประเภทนี้ จะระเหยกระจายในอากาศไดดีและ
ทําใหเกิดพิษโดยการเขาสูรางกายทางผิวหนัง
และสามารถจะเปลี่ยนไปเปนตะกั่วอนินทรียได
สําหรับตะกัว่ อินทรียนี้ตองมีปริมาณมากพอจึงจะทําใหเกิดการเปนพิษไดอีกรูปแบบหนึ่ง สามารถ
แพรกระจายไปในสิ่งแวดลอมมากกวาตะกั่วอนินทรีย (ไมตรี สุทธิจิตต 2531)
2.ตะกั่วอนินทรีย (inorganic lead) จะพบในรูปของเกลือ, ออกไซด, ไฮดรอกไซด ตะกั่ว
อนินทรียน ี้ จะไมถกู ดูดซึมทางผิวหนัง ตะกั่วทั้ง 2 รูป จัดอยูในกลุมสารที่มีความเปนพิษสูง
(highly toxic) (WHO, 1995) สวนใหญจะทําใหเกิดการเปนพิษโดยการกินทางปาก และโดยการ
หายใจ โดยเฉพาะเมื่อตะกั่วมีขนาดของอนุภาคเล็กกวา 1 ไมโครเมตร ปอดจะดูดซึมตะกั่วไดมาก
กวารอยละ 50-70 ทั้งนี้มีการนําตะกั่วอนินทรียมาใชมากกวาตะกั่วอินทรียโดยนํามาทําเปนโลหะ
ผสม ทําแผนเก็บไฟฟาในแบตเตอรี (Stellman, 1998) ใชในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบเซรามิค ใช
ทําบล็อคตัวพิมพ ทําแผนหุมสายเคเบิล ทําฉนวนปองกันรังสี และใชในการเชื่อมบัดกรีโลหะ
เปนตน (WHO, 1995) ซึง่ ในกลุม ผูท ี่ทํางานเกี่ยวของกับแบตเตอรี และกลุมที่เชื่อมประกอบวิทยุ
โทรทัศน อุปกรณอิเลคโทรนิค จากไอเสีย รถยนตออกสูบรรยากาศ การบัดกรีจะคลุกคลีกับผง
และไอตะกัว่ ตลอดเวลาตะกั่วอนินทรียจะถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก (โยธิน เบญจวัง,
2538, มลิวรรณ บุญเสนอ และ รวีวรรณ งามสันติกุล, 2534)
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- ตะกั่วโมโนออกไซด (lead monoxide; PbO) ใชเปนสารสีเหลืองในการ
ผลิตสีทาบาน
- ตะกั่วออกไซด (lead oxide; Pb3O4) ใชเปนสีทาโลหะเพื่อปองกันสนิมหรือ
ทีเ่ รียกกันวาสีสําหรับโปะรถยนต (อราม เริงฤทธิ์, 2532)
ํ เหลืองสําหรับผสมในสี
- ตะกั่วโครเมท (lead chromate; PbCrO4) ใชทาสี
นํามั
้ นและหมึกพิมพ สีพิมพ ผงฝุนสีเหลือง
- ตะกั่วซัลเฟต (lead sulfate; PbSO4) ใชผลิตสี ผลิตภาชนะเครื่องเคลือบ
ผลิตยางผลิตพลาสติกพีวีซี
- ตะกั่วอะซิเตต (lead acetate; Pb(CH3COO2)) ใชกับเครื่องสําอาง ครีมใส
ผมและใชในอุตสาหกรรมเคมี
- ตะกั่วซิลเิ กต (lead silicate; PbSiO3)ใชกับกระเบื้อง เครื่องเคลือบหรือ
เซรามิคเพือ่ ใหเกิดความเงางามและผิวเรียบ (วิลาวัณย จึงประเสริฐ และ
สุรจิต สุนทรธรรม, 2542)
- ตะกั่วอารซิไนต (lead arsenite; Pb(AsO2)) ใชเปนยาฆาแมลงและ
ยาปราบศัตรูพืช
- ตะกั่วไนเตรต (lead nitrate; Pb(NO3)2) ใชในอุตสาหกรรมพลาสติกและ
ยาง
- ตะกั่วไดออกไซด (lead dioxide; PbO2) ใชทําเปนขั้วอิเลคโตรดของ
แบตเตอรี่ รถยนตและเครื่องจักร
แหลงที่มาและการปนเปอนของตะกั่ว
1. ตะกัว่ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เชน ภูเขาไฟระเบิด
2. ตะกัว่ จากกิจกรรมของมนุษยที่มีการใชประโยชนจากตะกั่ว เชน จากการถลุงแร ซึ่งมี
ฝุน ตะกัว่ ออกมาจากควันและนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับตะกั่ว ไดแก
โรงงานผลิตแบตเตอรี่ สี ยาง เครื่องประดับสตรี ภาชนะเครื่องเคลือบ เซรามิค พลาสติก PVC
อุตสาหกรรมหลอตัวพิมพ อุตสาหกรรมเคมี ชุบโลหะ เชื่อมบัดกรี โรงงานซอมประกอบวิทยุ โทร
ทัศน อุปกรณอิเลคโทรนิค โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เกา และโรงงานซอมแบตเตอรี่ เปนตน
จากการปลอยไอเสียรถยนตออกสูบรรยากาศ (อรุบล โชติพงศ, 2541, ธิดารัตน รุจิวรรธน, 2538,
พูลศักดิ์ ดุลยสุวรรณ, 2530, WHO, 1999) จากยาสูบ โดยมีตะกั่วประกอบอยูประมาณ 3-12
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ไมโครกรัมตอบุหรี่ 1 มวน ซึ่งประมาณรอยละ 2 เทานั้น ที่แพรกระจายออกมากับควันจากการสูบ
บุหรี่ และสามารถหายใจเขาไปประมาณ 1.2-4.8 ไมโครกรัมตอบุหรี่ 20 มวน (Tsuchiya, 1986)
ดังนัน้ ระดับตะกัว่ ในสิ่งแวดลอมจึงมีการเปลี่ยนแปลงสูง (นันทวรรณ วิจิตรวาทการ, 2536)
เนือ่ งจากตะกั่วจะมีการสะสมในธรรมชาติ (WHO, 2000) ซึง่ สวนใหญมาจากกิจกรรมของมนุษยที่
มีการใชประโยชนดังที่กลาวมา (WHO,1979) พบวา คาเฉลี่ยที่มนุษยไดรับตะกั่วในแตละวัน ทาง
อากาศประมาณ 80 ไมโครกรัมตอวัน และจากการดื่มนํ้าประมาณ 40 ไมโครกรัมตอวัน (UNEP,
1991)
ทางเขาสูรางกาย (Routes of Exposure)
ตะกัว่ จัดเปนสารพิษที่เปนอันตรายตอมนุษย ซึ่งมีปรากฏในธรรมชาติทั้งใน ดิน นํ้า
อากาศ สิง่ มีชวี ติ ตาง ๆ และในอาหารตะกั่วเขาสูรางกายมนุษยได 3 ทางคือ
1. ทางเดินหายใจ โดยการหายใจ (inhalation) เอาอากาศที่มีฝุนผง ละออง และไอ
ระเหยของสารประกอบตะกั่วเขาไป
2. ทางระบบทางเดินอาหาร โดยการรับประทานอาหาร (digestion) หรือดื่มนํ้าหรือดื่ม
เครือ่ งดืม่ ทีม่ ตี ะกัว่ เจือปนอยู และในกลุมเด็กที่รูเทาไมถึงการณ เชน เอาของเลนเขาปาก กินสี เศษ
สีตามพื้น หรือเกิดจากอุบัติเหตุ
3. ทางผิวหนัง โดยการดูดซึมผานผิวหนังเขาไป จากการสัมผัสกับตะกั่วหรือสาร
ประกอบตะกัว่ ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเปนสารประกอบอินทรียของตะกั่วบางชนิด เชน tetraethyl lead,
tetramethyl lead ทีใ่ ชเปนสวนผสมของนํ้ามันเบนซิน สามารถละลายไขมันซึมผานทางผิวหนังได
หรือกรณีที่มีบาดแผลที่ผิวหนังหรือรอยถลอก และ lead napthalate ซึง่ เปนตัว drier, lead
stearate ทีใ่ ชในอุตสาหกรรมสี (WHO, 1980 a)
พิษจลนศาสตร (Toxicokinetics)
การดูดซึม (Absorption) ปกติตะกัว่ จะถูกดูดซึมเขาสูรางกายอยางชา ๆ แบงออกเปน 3 ทาง
1. ระบบทางเดินหายใจ รอยละ 35-50 ของตะกั่วที่หายใจเขาไป จะถูกดูดซึมเขากระแส
เลือดโดยวิธี Phagocytosis ทางปอด ซึง่ ปริมาณตะกั่วที่เขาสูรางกายขึ้นอยูกับอนุภาคของตะกั่ว
และอัตราการหายใจ การหายใจเอาอากาศที่มีไอหรืออนุภาคของตะกั่ว 1 ไมโครกรัมตอลูกบาศก
เมตร จะเพิ่มปริมาณของตะกั่วในเลือดได 1-2 ไมโครกรัมตอเดซิลิตร ตะกั่วจะถูกดูดซึมไดทุกสวน
ของระบบทางเดินหายใจ ตั้งแตรูจมูกถึงปลายสุดของถุงลมเล็ก ๆ ของปอด ซึ่งขนาดของตะกั่วนั้น
ตองมีขนาดเล็กกวา 0.75 ไมครอนและถามีปริมาณคารบอนไดออกไซด (CO2) สวนลึกของปอด
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จะทําใหตะกัว่ ถูกดูดซึมเขาสูรางกายทางปอดไดดียิ่งขึ้น ดังนั้นกาซคารบอนไดออกไซดในทองถนน
หรือโรงงานจึงมีสวนเรงการดูดซึมของตะกั่วเขาสูปอดไดเชนเดียวกัน (รุงเดช สุขถาวร ,2539 และ
Prasad, 1978)
2. ระบบทางเดินอาหาร ตะกั่วที่ปนเปอนในอาหาร ไมวาจะอยูในรูปสารละลายหรือไม
ละลาย เชน ตะกอนของตะกั่วซัลเฟต ตะกั่วซัลไฟด หรือเขาสูกระเพาะอาหารที่มีกรดไฮดรอคลอริค
(HCl) อยู ทําใหตะกัว่ ละลายไดมากขึ้น แมจะเปนโลหะตะกั่วซึ่งแข็ง ก็จะกลายเปนเกลือตะกั่ว
คลอไรดซงึ่ ละลายนําได
้ ดตี ะกัว่ ทีล่ ะลายสวนใหญจะถูกดูดซึมในลําไสเล็กสวนดูโอดีนมั (duodenum)
ประมาณรอยละ 5-10 สวนที่เหลือจะถูกขับออกทางอุจจาระ ซึ่งในภาวะที่ทองรวงหรือไดรับอาหาร
ทีข่ าดแคลเซียม เหล็ก และทองแดง หรือมีสารฟอสเฟตตํ่า จะทําใหตะกั่วถูกดูดซึมไดดีขึ้น
(Prasad, 1978)
3. ระบบผิวหนัง พวกตะกั่วอินทรีย เชน ตะกั่วเตตระเอธิลจากไอเสียของรถยนตจะถูก
ดูดซึมเขาสูร า งกายทางผิวหนังไดงาย เนื่องจากตะกั่วอินทรียสามารถละลายในไขมันไดดี สวน
ตะกัว่ อนินทรียจ ะไมสามารถซึมผานทางผิวหนังได ถาผิวหนังมีบาดแผลหรือรอยถลอกและสัมผัส
กับตะกัว่ โอกาสและปริมาณของตะกั่วที่เขาสูรางกายจะเพิ่มมากขึ้นดวย (รุงเดช สุขถาวร, 2539)
การแพรกระจาย (Distribution) และการสะสม (Accumulation)
เมือ่ ตะกัว่ เขาสูร างกายแลวก็จะกระจายอยูในรางกายและสะสมไวในรางกาย ตะกั่วที่อยู
ในรูปของสารอินทรียไมสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงในชวงกระบวนการ phase I ได (คือปฏิกิริยา
oxidation, reduction และ hydrolysis) แตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใตกระบวนการเมทาบอ
ลิซึม phase II (biosynthesis) และจับกับ glucuronic acid หรือ sulfate (USEPA, 1986) และ
สวนประกอบอัลคิลของตะกั่วจะถูก oxidation ในตับ ตะกั่วที่มนุษยหายใจเขาไปจะถูกสะสมคาง
อยูใ นปอดรอยละ 35 ตะกั่วที่เขาสูรางกาย โดยการกินอาหาร ดื่มนํ้า เครื่องดื่ม จะถูกดูดซึมสะสม
ในรางกายรอยละ 10 ของปริมาณตะกั่วทั้งหมด ซึ่งตะกั่วที่ดูดซึมจากลําไสแลวจะถูกพาผานทาง
เสนเลือดดํา (portal vein) เขาสูต บั บางสวนจะถูกขับออกทางนํ้าดี และทางอุจจาระ หากเขาใน
ปอด ตะกัว่ จะเขาสูกระแสเลือดโดยตรง กระแสไหลเวียนเลือดจะพาตะกั่ววนเวียนไปมาทั่วรางกาย
ใชเวลาประมาณ 14 นาที และจะกระจายอยูตามเนื้อเยื่อตาง ๆ อยางทั่วถึง ตับและไตเปนอวัยวะ
ทีเ่ ก็บตะกัว่ ไวมากที่สุด แตตอมาระดับตะกั่วในเนื้อเยื่อชนิดออนนิ่ม (soft tissue) ทัง้ หลาย จะคอย
ลดลงแลวเคลื่อนไปตามกระแสเลือดไปเกาะสะสมที่กระดูก ในสภาพของเกลือที่ละลายยาก เชน
ตะกัว่ ฟอสเฟต กระดูกจะมีตะกั่วสะสมเพิ่มขึ้นทีละนอย และฝงตัวอยูในกระดูกชนิดแข็งหนาเปน
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เวลานานโดยไมแสดงผลเสียหายตอรางกายแตอยางใด และปรากฏวาปริมาณของตะกั่วในกระดูก
จะเพิม่ ขึน้ ตามอายุขัยของคน คือรอยละ 90 รองลงมาคือ อยูในเลือดซึ่งสวนใหญอยูในเม็ดเลือด
แดง รอยละ 95 ที่เหลืออยูในพลาสมา (plasma) นอกจากนีย้ งั สะสมอยูในเนื้อเยื่ออื่น ๆ อีก เชน
สมอง ผนังหลอดเลือด เอออรตา (aorta) รังไข เสนผมและเล็บ สําหรับคาครึ่งชีวิตของตะกั่วใน
เลือดนัน้ อยูใ นชวงประมาณ 2-4 สัปดาห และพบวาตะกั่วในเลือดของแม สามารถสงผานทารก
(placenta) (รุง เดช สุขถาวร, 2539; Rabinowitz et al., 1976) และในกระดูกจะมีระยะยาวนาน
10-30 ป นอกจากนีต้ ะกั่วสามารถสะสมในฟน เนื้อเยื่อออน เชน สมอง ไต ปอด ตับ หัวใจ และ
มาม โดยปริมาณตะกั่วในเลือดมีปริมาณมากนอยขึ้นอยูกับระยะเวลา อัตรา และระดับการรับ
ตะกัว่ เขาไป โดยจะมีผลกระทบตอสุขภาพดังตาราง 1.1
ตาราง 1.1 ระดับตะกั่วในเลือดและผลกระทบตอสุขภาพของผูใหญ
ระดับตะกั่วในเลือด (ไมโครกรัม/เดซิลิตร)
ผลกระทบตอสุขภาพของผูใหญ
15-20
มีผลยับยั้งเอนไซม ALAD
25
ระดับ ZPP (zinc protoporphyrin) สูงขึ้น
40
ระดับ urinary coproporphyrin สูงขึ้น มีอาการ
ผิดปกติของระบบประสาทสวนปลาย
ไตทํางานผิดปกติ
ทําใหเกิดอาการเปนหมันได
50
ระบบการสรางฮีโมโกลบินผิดปกติ
60
มีอาการปวดทองอยางรุนแรงแบบ colic pain
70
พบภาวะโลหิตจาง
80
พบ basophilic stippling
พบอาการทางสมองโดยมีภาวะของเยื่อหุมสมอง
อักเสบในเด็ก
100
พบอาการทางสมองโดยมีภาวะของเยื่อหุมสมอง
อักเสบในผูใหญ
ที่มา : ดัดแปลงจาก Nuttal, 1995 : 120

8

การขับถาย (Excretion)
ตะกัว่ ประมาณ 76 เปอรเซ็นตของที่ไดรับเขาไปในรางกายทั้งหมดจะถูกขับออกทาง
ปสสาวะ อีก 16 เปอรเซ็นตถูกขับออกทางอุจจาระ และ8 เปอรเซ็นตถูกขับออกทางผิวหนัง ทาง
เหงือ่ และเสนขนหรือเสนผม ในวันหนึ่งๆ รางกายสามารถขับตะกั่วออกมาไดเต็มที่ประมาณ 2
มิลลิกรัมเทานัน้ หากมีมากเกินไปรางกายไมสามารถขับออกไดทัน จะทําใหเกิดการสะสมของ
ตะกัว่ ในรางกาย หากปริมาณของตะกั่วในเลือดสูงเกิน 80 ไมโครกรัมเปอรเซ็นตในผูใหญจะแสดง
อาการเปนพิษของตะกั่ว คาครึ่งชีวิตของตะกั่วในรางกายเทากับ 1,940 วันหรือ 5.3 ปแสดงใหเห็น
วาตะกัว่ สามารถเก็บสะสมไวในรางกายไดนานมาก ปจจัยสําคัญที่จะทําใหตะกั่วถูกปลอยออก
จากกระดูกคือการลดระดับของแคลเซี่ยมในอาหารหรือในเลือด ตะกั่วจะละลายและหลุดออกจาก
กระดูกเปนอิออนพรอมกับแคลเซี่ยมเขาสูกระแสเลือด การเปลีย่ นสมดุลยกรด-ดางในรางกาย หรือ
การเปลีย่ นแปลงเมตาบอลิสมของแคลเซีย่ ม จะมีผลตอการปลอยตะกัว่ จากกระดูกเขาสูก ระแสเลือด
ตะกัว่ ทีอ่ ยูใ นกระแสเลือดจะเปนอันตรายตอสุขภาพมากกวาตะกั่วที่สะสมในกระดูก (ATSDR,
1991; ATSDR, 1993)
ความเปนพิษ (Toxicity) แบงเปน2 ประเภทดังนี้
ความเปนพิษแบบเฉียบพลัน (acute toxicity)
อาการทัว่ ๆไปทีพ่ บคือ เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน กระหายนํ้า มีรสหวานในปากหรือ
คลายกับอมโลหะในปาก ปวดศีรษะ ปวดทองอยาง รุนแรง บางรายมีอาการทองรวง หรือบางครั้ง
ทองผูก ปวดบริเวณรอบสะดือ อุจจาระมีสีดํา ออนเพลีย เปนลมหมดสติ บางรายอาจมีอาการทาง
สมองและอาจเสียชีวิตไดภายใน 2 –3 วัน
ความเปนพิษแบบเรื้อรัง (chronic toxicity)
การไดรบั ตะกัว่ สะสมในรางกายในระยะเวลาที่ยาวนาน ทําใหเกิดความเปนพิษแบบเรื้อรัง
ซึง่ จะมีอาการดังตอไป
- พบตะกั่วบริเวณเหงือก (lead line) ทัง้ นีเ้ พราะวาตะกั่วที่ถูกขับออกมาทาง
นําลายจะทํ
้
าปฏิกิริยากับแบคทีเรียที่บริเวณเหงือก ทําใหเกิดตะกั่วซัลไฟด ซึ่งจะมีลักษณะเปน
แถบสีนาเงิ
ํ้ น-ดํา ตามทางเดินของเสนเลือด (พาณี เตชะเสน, 2527)
- ผลตอเยือ่ หุมเซลล จากการทดลองพบวาอิออนตะกั่วชนิด Pb++ รวมตัวไดดีกับ
เยื่อหุมเซลลที่ประกอบไปดวยฟอสโฟไลปดชนิด phosphatidyl choline ตะกัว่ ทําใหความเปราะ
บาง โดยแรงดันออสโมติกของเม็ดเลือดแดงลดลงแตกลับเพิ่มความเปราะบางโดยแรงสั่นสะเทือน

9

ใหมากขึน้ เม็ดเลือดแดงที่อายุนอยที่เกิดมาใหมในไขกระดูก จะถูกทําลายดวยตะกั่วไดงายมาก
กวาเม็ดเลือดแดงแกที่อยูในกระแสเลือด
แตตะกั่วก็มีผลทําใหอายุของเม็ดเลือดแดงในกระแส
เลือดสั้นลงผิดปกติคือนอยกวา 120 วัน
- ผลตอการสรางฮีมและฮีโมโกลบิน ตะกั่วทําใหเกิดโรคโลหิตจาง ทําใหเม็ด
เลือดแดงแตกตัวไดงายกวาปกติ ตะกั่วยับยั้งการสรางฮีมและฮีโมโกลบิน ซึ่งจําเปนตอการนําพา
ออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง (นุจรีย เพชรรัตน, 2537)
- ผลตอสมองและระบบประสาท ตะกั่วจะเขาไปทําลายระบบประสาทที่ทําหนา
ทีจ่ ดจํา เรียนรูและรับความรูสึก อาการแสดงที่เกิดขึ้นไดแก ปวดหัว ออนเพลีย งวงนอน ซึม
กระวนกระวาย ปญญาออน ความจําเสื่อม นอนไมหลับ ประสาทหลอน อาจเพอคลั่ง วิงเวียน ชัก
เปนอัมพาต และอาจหมดสติ (วิภากร ศิลสวาง, 2540)
ผลตอไต การไดรับตะกั่วเขาไปในปริมาณมาก จนกระทั่งมีตะกั่วในเลือด
เกินกวา 100 ไมโครกรัมเปอรเซ็นตจะทําใหเกิดการทําลายเซลลของทอไตโดยเฉพาะบริเวณ
proximal tubule ทําใหกระบวนการกรองของไตลดลงทําใหเกิดการไตวาย บางครั้งอาการพิษของ
ตะกัว่ จะเกิดรวมกับโรคเกาท (gout) ทําไหกรดยูริคออกทางปสสาวะนอยกวาปกติจึงมีการสะสม
กรดยูรคิ มากขึ้นในเลือด ตอมากรดยูริคจะตกผลึกตามขอตางๆ ทําไหมีอาการปวดบวมตามขอมือ
และเทา และจาการตรวจเนื้อเยื่อของไตพบวาตะกั่วทําไหเกิด sclerosis และมีเยื่อผังผืดเหนียว
ระหวางเนื้อเยื่อของไต
ผลตอระบบทางเดินอาหาร ทําใหเกิดอาการเบื่ออาหาร อาหารไมยอย
คลืน่ ไสอาเจียน ทองผูก ปวดทองอยางรุนแรง (สมพูล กฤตลักษณ, 2532)
- ทําใหเกิดการเสื่อมตอระบบสืบพันธุ การตกไขของสตรีผิดปกติ มีการผิดปกติ
ของประจําเดือน จํานวนเชื้ออสุจินอยลง ออนแอ และมีลักษณะผิดปกติ
- ผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด พบวาผูที่สัมผัสตะกั่วมาก จะทําใหความ
ดันเลือดสูง
- ผลตอสารพันธุกรรม ตะกั่วจะรบกวนการทํางานทางชีวเคมีของ DNA และ
RNA คือตะกั่วสามารถจับตัวกับหมู –OH ของฟอสเฟตในกรดนิวคลีอิกไดอยางแนนหนา ทําให
อิเลคตรอนถูกดึงเอาไวที่อะตอมของออกซิเจน และฟอสฟอรัสมีประจุเปนบวกมากขึ้น และทําให
ester bond ระหวางหมูฟอสเฟตกับ –OH ของนําตาลเพนโตสถู
้
กไฮโดรไลสไดงาย มีผลเสียหาย
ตอ t-RNA คือทําใหโมเลกุลของ t-RNA ถูกตัดยอยใหเล็กลง หรือถูกเปลี่ยน conformation จนไม
สามารถจะพากรดอมิโนใหไปเกาะรวมกันที่ไลโบโซมได และถือวาตะกั่วเปนสารกอการกลายพันธุ
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คาเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือดของคนไทย
ในระหวางป พ.ศ. 2538–2539 กองอาชีวอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดทําการศึกษา
เพือ่ หาคาเฉลีย่ ของระดับตะกัว่ ในเลือดของคนไทยโดยทัว่ ไปทีไ่ มไดสมั ผัสตะกัว่ โดยคัดเลือกตัวอยาง
และเก็บตัวอยางทัง้ 76 จังหวัดทั่วประเทศจํานวน 2,568 คน เปนผูหญิง 840 คน และผูชาย 1,728
คน โดยมีอายุระหวาง 18–26 ป พบวาคาเฉลี่ยของระดับตะกั่วในเลือดของคนไทยทั้งประเทศ เทา
กับ 4.92 ไมโครกรัม/เดซิลิตร (S.D. = 2.29) ผูห ญิงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ไมโครกรัม/เดซิลิตร
(S.D. = 1.89) ผูช ายมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.51 ไมโครกรัม/เดซิลิตร (S.D. = 2.23) โดยมีคาตํ่าสุด
0.07 ไมโครกรัม/เดซิลิตรและมีคาสูงสุด 10.96 ไมโครกรัม/เดซิลิตร อุบลรัตน สุคนธมาน และ พินิจ
ทวีสนิ (2530) ไดศึกษาถึงปริมาณตะกั่วในเลือดและปสสาวะของคนที่อยูชิดถนนใหญในบางพื้นที่
ของกรุงเทพมหานคร พบวาปริมาณตะกั่วในเลือดมีคาเฉลี่ย 15.6 ไมโครกรัม/เดซิลิตร มีพิสัย
ระหวาง 14.63-16.57 ไมโครกรัม/เดซิลิตร สวนปริมาณตะกั่วในปสสาวะมีคาเฉลี่ย 102.2
ไมโครกรัมตอลิตรมีพิสัยระหวาง 95.17-109.21 ไมโครกรัมตอลิตร
คามาตรฐานความปลอดภัยของระดับตะกั่วในเลือด
ในปจจุบนั นี้ในหลายประเทศ ไดมีคามาตรฐานความปลอดภัยของระดับตะกั่วในเลือด
ระดับตะกัว่ จะมีมากนอยเพียงไรเปนอันตรายทัง้ สิน้ ในประเทศทีม่ คี วามเจริญทางดานอุตสาหกรรม
เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และกลุมประเทศในแถบยุโรปไดมีการกําหนดคามาตรฐานและแนวทาง
ควบคุมโรคพิษตะกั่ว ตัวบงชี้ทางชีวภาพที่สําคัญคือระดับตะกั่วในเลือด ซึ่งไดกําหนดคาความ
ปลอดภัยไวดังตาราง1.2
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ตาราง 1.2 คามาตรฐานความปลอดภัยระดับตะกั่วในเลือด
ประเทศ

คามาตรฐานความปลอดภัย
ระดับตะกั่วในเลือด (ไมโครกรัมตอเดซิลิตร)
จะตองไมเกิน

สหรัฐอเมริกา
ผูใ หญวัยทํางาน
40
เด็กและสตรีมีครรภ
10
ญี่ปุน
60
กลุมประเทศยุโรป
50
อังกฤษ
40
เดนมารก
40
WHO
ผูชาย
40
ผูหญิง
30
OSHA
40
NIOSH
60
ไทย
ผูใ หญวัยทํางาน
40
เด็กและสตรีมีครรภ
25
ที่มา : ดัดแปลงจาก กรมอนามัย, 2538 ; NIOSH, 1994 ; Stellman, 1998
ตะกั่วในดิน
ตะกัว่ สามารถปนเปอนลงสูดิน ไดจากหลายสาเหตุจากผลการทดลองในสหรัฐอเมริกา
พบตะกัว่ อินทรียท ี่อยูในนํ้ามันเบนซินแตกตัวระหวางการสันดาปในเครื่องยนต เจ็ดสิบเปอรเซนต
ของตะกัว่ ซึง่ ใชในนํ้ามันรถยนตจะออกสูบรรยากาศ ตะกั่วที่มีอนุภาคมลสารขนาดใหญกวา 5
ไมครอนจะตกลงสูพ ื้นดิน ในประเทศสวีเดนพบวาดินสองขางทางหลวงสายยุโรปหมายเลข E18
ในระยะ 20 เมตร (Harrison and Laxen, 1981) มีปริมาณตะกั่วบริเวณผิวดินมากกวาที่ระยะ 200
เมตรและปริมาณตะกั่วในรากฝอยของตนนอรเวยสพรูซ (Norway spruce) ทีข่ นึ้ บนดินในระยะ 20
เมตร มากกวาที่ขึ้นบนดินในระยะ200เมตรที่สามารถพบตะกั่วปนเปอนลงสูดินไดจากบริเวณที่มี
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โรงงานตางๆ เชน โรงงานผลิตแบตเตอรี ผลิตสี ภาชนะเครื่องเคลือบ เซรามิค โรงงานชุบเคลือบ
โลหะ เชือ่ มบัดกรี โรงงานซอมประกอบวิทยุโทรทัศน อุปกรณอิเลคทรอนิค พบวานํ้าฝนที่ตกใน
บริเวณนัน้ มีตะกั่วสูงเกินกวาคามาตรฐาน คือ 0.07 มิลลิกรัมตอลิตร (คามาตรฐาน 0.05 มิลลิกรัม
ตอลิตร) เมือ่ มีการปนเปอนตะกั่วในนํ้าฝน จะทําใหดินบริเวณนั้นมีการปนเปอนตะกั่วในปริมาณที่
สูงขึน้ (ธัชชัย สุมติ ร, 2530) เมือ่ รวมกับฝุน ตะกัว่ ทีก่ ระจายออกสูบ รรยากาศของโรงงานอุตสาหกรรม
เหลานี้ จะทําใหมีการสะสมของตะกั่วในดินเพิ่มขึ้น เนื่องจากตะกั่วสามารถละลายนํ้าไดนอยและมี
คาครึง่ ชีวติ ทีย่ าวนานการปนเปอนของตะกั่วลงสูดิน หากมีการฟุงกระจายขึ้นมาแลวมนุษยหรือ
สัตวไดรบั เขาไปโดยการหายใจเอาฝุนตะกั่วเขาไปในรางกาย และการรับประทานอาหารที่ปนเปอน
จากฝุน ตะกั่ว ซึ่งสามารถฟุงกระจายไดจากดินก็จะเกิดการสะสมของตะกั่วทําใหเกิดพิษแบบเฉียบ
พลันหากไดรบั ในปริมาณที่มาก หรือผูที่มีความไวตอตะกั่วก็จะแสดงอาการออกมาอยางรวดเร็ว
(นุจรีย เพชรรัตน, 2537) ซึง่ จะมีอาการดังนี้คือ เบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจียน กระหายนํ้า มีรสหวาน
ในปากคลายกับอมโลหะในปาก ปวดศีรษะ ปวดทองอยางรุนแรง ปวดบริเวณรอบสะดือ อุจจาระมี
สีดาํ ปสสาวะนอย ออนเพลีย เปนลมสิ้นสติ บางรายอาจมีอาการทางสมองดวย และอาจเสียชีวิต
ไดภายใน 2-3 วัน (นิพนธ พวงวรินทร และสมชัย บวรกิตติ, 2536 )
ขอมูลของพื้นที่บริเวณที่ศึกษา
1. สภาพทัว่ ไปของเทศบาลนครหาดใหญ
1.1 พืน้ ทีใ่ นการศึกษา
พืน้ ทีใ่ นการศึกษาครัง้ นีค้ อื เทศบาลนครหาดใหญซงึ่ ตัง้ อยูใ นทองทีอ่ าเภอหาดใหญ
ํ
จังหวัด
สงขลา มีพนื้ ที่ 21 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 0.30 ของพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยครอบ
คลุมพืน้ ทีต่ าบลหาดใหญ
ํ
และพื้นที่บางสวนของตําบลคอหงส ตําบลควนลัง ตําบลบานพรุ หาง
จากกรุงเทพฯ ทางรถยนต 1125 กิโลเมตร ทางรถไฟ 945 กิโลเมตร และหางจากเทศบาลนคร
สงขลา 30 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
จดทางรถไฟไปกรุงเทพและทางรถไฟไปสงขลา
ทิศตะวันออก ขนานทางหลวงแผนดินหมายเลข 407 (ทางไปอําเภอเมือง
สงขลา)
ทิศตะวันตก
จดคลองตํ่าและคลองอูตะเภา
ทิศใต
จดทางรถไฟไปสุไหงโก-ลก และคลองอูตะเภา
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1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลนครหาดใหญตั้งอยูในเขตอากาศแบบมรสุมเมืองรอน ซึ่งจะอยูภายใตอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน แตจะมีปริมาณฝนไมมาก
เนือ่ งจากมีเทือกเขาตะนาวศรี และเทือกเขานครศรีธรรมราช ขวางกั้นทิศทางลม โดยปริมาณฝนจะ
มากในชวงเดือนตุลาคม ถึง มกราคม ซึ่งเปนชวงที่ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
และไดรบั อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน โดยเดือนที่ฝน
ตกชุกทีส่ ดุ ไดแก เดือนธันวาคม และพฤศจิกายน รองลงมา
1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
เทศบาลนครหาดใหญปจจุบันจัดเปนศูนยกลางความเจริญที่ใหญที่สุดของภาคใต ทั้งทาง
ดานอุตสาหกรรม การบริการ และคมนาคมขนสง จากการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจของเมือง
หาดใหญทรี่ วดเร็ว และเปนไปอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในภาคบริการ การกอสราง การธนาคาร
การคาสง การคาปลีก ดานอสังหาริมทรัพย ทําใหพื้นที่เมืองมีการขยายออกไปอยางมาก มีการ
เปลีย่ นแปลงการใชประโยชนที่ดินอยางกวางขวาง
เทศบาลนครหาดใหญเปนแหลงบริการทางการศึกษาที่สําคัญของภาคใต โดยมีสถาน
ศึกษาตัง้ แตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา (ทั้งของภาครัฐและเอกชน) ประมาณ
51 แหง มีบริการทางดานการแพทยและสาธารณสุขที่สําคัญ นอกจากนั้นภายในเขตเทศบาลยังมี
ศาสนสถาน สวนสาธารณะ สถานสันทนาการ สํานักงานบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.4 ประชากรและการขยายตัวในอนาคต
เทศบาลนครหาดใหญเปนเมืองที่สําคัญของภาคใต โดยมีบทบาทเปนเมืองศูนยกลาง
ความเจริญทางดานธุรกิจและทองเที่ยว จากการศึกษาของ เอส เอส กรุป รวมคา (2538) พบวาที่
ผานมาจํานวนประชากรจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการ
ขยายตัวของเมืองและของเทศบาลที่มีการรวมเอาพื้นที่ใหมๆเขาไวซึ่งประชากรสวนใหญจะกระจุก
ตัวอยูใ นบริเวณศูนยกลางของเมือง และคอยลดลงไปตามระยะหางของเมือง
2. กิจกรรมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ
สําหรับเทศบาลนครหาดใหญ ตั้งอยูที่ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนพื้นที่ที่มีความเจริญ
ในทุกดาน เชน เปนศูนยกลางของธุรกิจการคา ธุรกิจการบริการ รวมทั้งเปนศูนยกลางทางการ
ศึกษาในภาคใต สงผลใหเทศบาลนครหาดใหญมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และจํานวน ประชากร
ก็เพิม่ มากขึน้ ตามลําดับ ปจจุบันประชากรที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครหาดใหญป พ.ศ. 2546 มี
จํานวน 158,000 คน เมือ่ รวมกับจํานวนประชากรแฝง 150,000 คน รวมเปน 308,000 คน
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3. การใชที่ดินของเมืองหาดใหญในปจจุบัน
พืน้ ทีเ่ มืองหาดใหญถูกแบงออกเปน 2 สวน โดยทางรถไฟสายใตแนวตะวันออกตะวันตก และ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ในแนวเหนือใต ศูนยกลางธุรกิจการคาของเมือง
ตัง้ อยูท างฝง ตะวันออกของทางรถไฟ โดยเฉพาะบริเวณดานเหนือของเมืองระหวางทางรถไฟและ
ถนนเพชรเกษม รวมทั้งบริเวณตลาดสดเทศบาล และที่จอดรถโดยสารสําหรับบานพักอาศัยเกิดขึ้น
ตามพืน้ ทีร่ ะหวางยานพาณิชยกรรม และขยายตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศ ตะวันตก
เฉียงเหนือ และทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของเมือง ซึ่งการใชที่ดินที่สําคัญของเมืองหาดใหญ
สามารถจําแนกออกได 5 ประเภท ซึ่งไดแก (เอส เอส กรุป รวมคา, 2539)
3.1 การใชที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัย
บริเวณทีเ่ ปนทีพ่ กั อาศัยหนาแนน จะมีการกระจายตัวอยูทั่วไปในเขตเทศบาล และ
ตามแนวถนนสายหลัก เชน ถนนนิพัทธอุทิศ 1, 2 และ 3 ถนนธรรมนูญวิถี ถนนประชาธิปตย
ถนนมนตรี 1 และ 2 เปนตน สวนชุมชนที่พักอาศัยหนาแนนปานกลางและหนาแนนนอย จะมีการ
เกาะตัวอยูต ามซอยตางๆ ของถนนสายหลัก เชน ซอยแยกจากถนนเพชรเกษม ถนนโชคสมาน
ถนนรัตนอุทิศ และถนนจามี เปนตน
3.2 การใชที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม
หาดใหญมศี นู ยกลางการคาที่ใหญที่สุดของภาคใต เปนแหลงรวบรวมการคาปลีก สง
รานคาสวนใหญจะเปนรานขายของใชเบ็ดเตล็ด รานอาหาร เครื่องดื่ม รานซอมรถจักรยานยนต
และอุปกรณไฟฟา โดยรานคาเหลานี้จับกลุมเปนยานพาณิชยกรรมที่สําคัญ 2 ยาน คือ ยานเกา
กลางเมืองบริเวณถนนนิพัทธอุทิศ 1, 2 และ 3 ติดกับถนนธรรมนูญวิถี ถนนประชาธิปตย และถนน
ศุภสารรังสรรค ซึง่ นับเปนยานเกาแกที่ปจจุบันยังคงความสําคัญอยู สวนยานที่เติบโตอยางรวดเร็ว
มีทงั้ ตลาดและหางสรรรพสินคา เชน ตลาดสดอาคาร 3 ชั้น อยูถนนเพชรเกษม ตลาดปลา อยูบน
ถนนรัถการ ตลาดโรงยิมและตลาดสดบนถนนรัถการ ตลาดหาดใหญในบนถนนเพชรเกษมฝง
ตะวันตกของคลองอูตะเภา
สําหรับตลาดขายสินคาตางประเทศ เชน มาเลเซีย สิงคโปร เปนตลาดขายสินคา
เฉพาะมี 2 แหง คือ ตลาดสันติสุข อยูบนถนนนิพัทธอุทิศ 3 ขายสินคาอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
ประเภทตางๆ และตลาดกิมหยงอยูบนถนนศุภสารรังสรรค ขายสินคาเบ็ดเตล็ดของกินของใชและ
เครือ่ งใชไฟฟา นอกจากนี้ยังมีอาคารพาณิชยแบบหองแถว ตึกแถว และอาคารพาณิชยขนาดใหญ
หนาแนนบริเวณศูนยกลางเมืองทั้งสิ้น นอกจากนี้บริเวณพื้นที่รอบนอกออกไปยังมีอาคารพาณิชย
เกาะตัวตามถนนสายสําคัญอีก
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3.3 การใชที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยว
เมืองหาดใหญเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากเปนศูนย
กลางคมนาคมทัง้ ทางรถยนต รถไฟ และเครื่องบิน ดังนั้นเมืองหาดใหญจึงเปนจุดแวะของนักทอง
เทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชางตางประเทศ เมื่อเมืองหาดใหญเจริญขึ้นมีความพรอมในเรื่องที่พักและ
สถานเริงรมย เมืองหาดใหญจึงเปนเปาหมายของการทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่ง ทั้งๆที่มิไดมีแหลง
ทองเทีย่ วทีส่ าคั
ํ ญๆ เหมือนเชนแหลงทองเที่ยวอื่นๆ แตเนื่องจากเปนศูนยกลางสินคาจากตาง
ประเทศ จึงมีนกั ทองเที่ยวภายในประเทศเดินทางมาสูเมืองหาดใหญเพื่อซื้อสินคาตางประเทศซึ่งมี
ราคาถูกกวาตลาดทั่วไป
3.4 การใชที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
เมืองหาดใหญมโี รงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางทั้งหมดประมาณ 490
แหง สวนใหญเปน
อุตสาหกรรมบริการประเภทอูซอมรถยนต และจักรยานยนต โดยบริเวณ
ถนนเพชรเกษมเชือ่ มตอกับถนนกาญจนวนิช จะเปนที่ตั้งของอูซอมรถและรานคาเกี่ยวกับรถรวม
ตัวกันมาก รองลงมาเปนโรงงานทําประตูหนาตาง มุงลวด เหล็กดัด เฟอรนิเจอรและวัสดุกอสราง
โรงงานเหลานีส้ ว นใหญเปนโรงงานขนาดเล็ก สําหรับโรงงานขนาดใหญ ไดแก โรงงานผลิต
ยางพารารมควัน อุตสาหกรรมอาหารกระปองอุตสาหกรรมหองเย็น-อาหารทะเลแชแข็งซึ่งกระจาย
อยูพื้นที่โดยรอบๆของเทศบาล
3.5 การใชที่ดินเพื่อการบริการทางสังคม
การใชทดี่ นิ เพือ่ การบริการทางสังคม จําแนกได 4 ประเภท ไดแก การบริการทางการ
ศึกษา การบริการทางดานการแพทยและสาธารณสุข ศาสนสถาน และสวนสาธารณะ สถาน
นันทนาการ และสํานักงานบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
3.5.1 การบริการทางการศึกษา
เมืองหาดใหญเปนแหลงบริการทางการศึกษาที่สําคัญของภาคใต โดยมีการ
จัดสรรการศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา การกระจายตัวของสถาน
ศึกษาสวนใหญเปนการแทรกตัวอยูตามบริเวณยานที่พักอาศัยหนาแนน และยานพาณิชยกรรม
โดยเฉพาะทางฟากตะวันออกของทางรถไฟและตามแนวถนนเพชรเกษมอยางไรก็ตามสถานศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาสวนใหญจะมีการกระจายตัวอยูหางจากยานพาณิชยกรรม
ออกไป สวนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งเปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงเดียว ตั้งอยูริม
ถนนกาญจนวนิชทางฝงตะวันออก รวมในเขตเทศบาลนครหาดใหญมีสถานศึกษาประมาณ 47
แหง ซึง่ ไมรวมโรงเรียนฝกอาชีพขนาดเล็กตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการอีกกวา 20 แหง
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3.5.2 บริการทางดานการแพทยและสาธารณสุข
ปจจุบนั เมืองหาดใหญเปนศูนยกลางทางการแพทยและสาธารณสุขที่สําคัญ
ทีส่ ดุ ของภาคใต เนื่องจากเปนที่ตั้งของโรงพยาบาลศูนยขนาดใหญ คือ โรงพยาบาลหาดใหญ
ขนาดเตียง 700 เตียง และโรงพยาบาลในสังกัดเอกชนอีก 4 แหง ขนาดเตียง 70-400 เตียง และยัง
มีศนู ยบริการสาธารณสุขอีกจํานวนมาก สวนโรงพยาบาลของรัฐที่สําคัญและอยูใกลเคียงเขตเทศ
บาลอีก 2 แหง คือ โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขนาดเตียง
750 เตียง และโรงพยาบาลคายเสนาณรงค ขนาดเตียง 30 เตียง
3.5.3 ศาสนสถาน
ในเขตเทศบาลมีศาสนสถาน ไดแก วัดทางพุทธศาสนา 10 แหง สํานักสงฆ 1
แหง ศาลเจาและวัดจีน 9 แหง มัสยิด 4 แหง โบสถคริสต 3 แหง และวัดซิกซ 1 แหง โดยมีการ
กระจายตัวอยูทั่วไปในเขตเทศบาล
3.5.4 สวนสาธารณะ สถานนันทนาการ และสํานักงานบริการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
ในเขตเทศบาลจะมีสถานนันทนาการ 1 แหง คือ สนามจิระนคร ตั้งอยูริมถนน
นิพทั ธสงเคราะห 2 มีเนื้อที่ 28.05 ไร ใชเปนสนามแขงขันกีฬานักเรียนและกีฬาเขต สําหรับสวน
สาธารณะทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบของเทศบาล ตั้งอยูริมถนนกาญจนวนิช พื้นที่บางสวนอยูในเขต
เทศบาล โดยจะมีพื้นที่สวนใหญอยูนอกเขตเทศบาล มีเนื้อที่ 203 ไร สวนสํานักงานบริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของเมืองหาดใหญ คอนขางจะมีการกระจายตัวอยูตามความ
เหมาะสมและลักษณะการใชบริการแตละชนิด
4. แนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
อนาคตเมืองหาดใหญไดถูกกําหนดบทบาทใหเปนเมืองหลักเมืองหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่
ภาคใต จึงมีโครงการจากภาครัฐบาลเขามาสนับสนุนดังกลาวคอนขางมาก โดยเฉพาะโครงการ
ดานโครงสรางพืน้ ฐานซึง่ จะเปนพืน้ ฐานในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความเปนเมือง
โครงการทีส่ าคั
ํ ญๆ ไดแก โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการขุดลอกคลองและขุดคลองลัดคลองเตย โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลา
โครงการกอสรางถนนสายตางๆ ตลอดจนโครงการพัฒนาเมืองหลักระยะที่สอง โครงการที่สําคัญ
เหลานี้ จะทําใหเมืองหาดใหญมีศักยภาพสูงขึ้น ในการขยายตัวทั้งทางดานเศรษฐกิจ ประชากร
เมืองหาดใหญยงั มีบทบาทเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภาคใต โดยเฉพาะทําหนาที่
เปนศูนยกลางทางพาณิชยกรรมและบริการการทองเที่ยว การคมนาคมขนสง และอุตสาหกรรม
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บริการ อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงบทบาทของเมือง และศักยภาพทางกายภาพในปจจุบัน
พอจะบงชีไ้ ดวา รูปแบบการพัฒนาในอนาคตของเมืองหาดใหญจะตองเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ
ยานใจกลางเมือง เนื่องจากพื้นที่มีจํากัดและมีราคาสูงขึ้น (เอส เอส กรุป รวมคา, 2539)
การขยายตัวของเมืองหาดใหญจะมีการขยายเพิ่มในบริเวณศูนยกลางเมือง
โดยเพิ่ม
อาคารในทีว่ า งและการเปลี่ยนอาคารขนาดเล็กเปนอาคารสูงมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการขยายตัว
ออกจากศูนยกลางเมืองไปยังพื้นที่ตอนเหนือ เชน ตามแนวถนนนิพัทธสงเคราะหดานตะวันออก
ระหวางถนนราษฎรยินดีกับถนนกาญจนวนิช และบริเวณดานตะวันออกของทางรถไฟถึงคลองอู
ตะเภา (เอส เอส กรุป รวมคา, 2539)
นิยามศัพทที่ใชในงานวิจัย
1. บริเวณทีพ่ กั อาศัย หมายถึง บริเวณที่มีเพียงที่อยูอาศัยของประชาชนโดยไมมีโรง
งานมาปะปนและไมมีการจราจรหนาแนน
2. บริเวณทีม่ กี ารจราจรหนาแนน หมายถึง บริเวณถนนที่มีปริมาณรถมาก จนทําให
เกิดการจราจรติดขัดเปนประจํา
3. บริเวณอุตสาหกรรม หมายถึงบริเวณถนนที่มีโรงงานขนาดเล็ก หรือรานที่สามารถ
ปลอยตะกัว่ ออกมาสูสิ่งแวดลอมรอบ ๆ บริเวณได เชน โรงพิมพ โรงกลึง อูซอมรถ รานขายและ
ซอมอุปกรณอิเลคทรอนิค โรงเชื่อมบัดกรี
4. ฝุน ละออง หมายถึง ฝุนละอองที่ลองลอยอยูในอากาศแลวตกลงสูพื้นดิน ซึ่งอาจมี
การปนเปอ นของตะกั่วซึ่งเกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ของประชาชน ทําใหเกิดการสะสมของฝุนละออง
ทีป่ นเปอนตะกั่วอยูในดิน
5. ตะกัว่ หมายถึง ปริมาณตะกั่วรวมโดยไมแยกประเภท เปนตะกั่วอินทรีย และตะกั่ว
อนินทรีย
วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาปริมาณการปนเปอนของตะกั่วในฝุนริมถนน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ
โดยไมเนนการศึกษาแหลงทีม่ าของตะกัว่ แตศกึ ษาปริมาณของตะกัว่ ทีเ่ กิดจากกิจกรรมของประชาชน
ทีเ่ กิดขึ้นในบริเวณนั้นๆ
2. เพือ่ เปรียบเทียบการกระจายของระดับความเขมขนของตะกั่วในฝุนริมถนน บริเวณที่
พักอาศัย บริเวณที่มีการจราจรหนาแนน และ บริเวณอุตสาหกรรม
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงความเขมขนของตะกั่วที่ปนเปอนในฝุนริมถนน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ
ทีเ่ กิดจากกิจกรรมของประชาชน
2. ทราบถึงการกระจายของระดับความเขมขนของตะกั่วในบริเวณที่พักอาศัย บริเวณที่มี
การจราจรหนาแนน และบริเวณอุตสาหกรรม
3. ขอมูลทีไ่ ดรับอาจนําไปพิจารณาใชเปนแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอม ตลอดจน
เปนแนวทางในการปองกันและสงเสริมสุขภาพของประชาชนไดตอไป

