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Connection to SDG

45–60
min. 

STEM Chart

Time for Activity

100% 20 % 20 % 0 %

ในกิจกรรมนี้ ผู�เร�ยนจะได�ทราบว�ามีกระบวนการต�าง ๆ ในกิจกรรมในช�ว�ตประจําวันจํานวนมาก 
ที่ใช�ทรัพยากรธรรมชาติมากมายและยังก�อให�เกิดมลพ�ษทางอากาศอีกด�วย

บทนํา

ผู�เร�ยนได�เร�ยนรู�เกี่ยวกับกิจกรรมในช�ว�ตประจําวันที่มีส�วนสร�างมลพ�ษทางอากาศ1

2

หากเราไปอยู�ที่ชายหาด อากาศเป�นเป�นอย�างไร หากเราไปอยู�บนภูเขาหร�อในป�า 
อากาศจะเป�นอย�างไร หากเราไปอยู�ในเมืองใหญ�หร�อใกล�กับโรงงาน อากาศจะเป�น
อย�างไร อากาศในแต�ละสถานที่แตกต�างกันอย�างไร อะไรทําให�เกิดสิ�งเหล�านี้ 
และสิ�งเหล�านี้เป�นป�ญหาหร�อไม� เพราะอะไร

การเตร�ยมวัสดุอุปกรณ�
ขวดโหลที่ทําความสะอาดแล�ว หร�อ ตู�ปลาขนาดเล็ก1

2

3

6

4

7

5

ผู�สาธิตหร�อผู�เร�ยนสามารถดาวน�โหลดกิจกรรมเร�่อง “24 ชั�วโมง มลพ�ษทางกาศ
ของเอดการ�” (24 Hours of Edgar’s Air Pollution) ได�ที่: 
https://scied.ucar.edu/sites/default/files/images/activity/edgar_pol-
lution3.pdf

8

วัตถุประสงค�หลัก

ผู�เร�ยนได�ใช�แบบจําลองอย�างง�ายในการสํารวจมลพ�ษทางอากาศ

คําถามนําเข�ากิจกรรม

น้ําเปล�า

สีผสมอาหารสีแดง

สีผสมอาหารสีเข�ยว

สีผสมอาหารสีน้ําเง�น

สีผสมอาการสีเหลือง

ช�อน หร�อ อุปกรณ�ที่ใช�คนให�น้ําเข�ากันได�

หมุนวนมลพ�ษ

การทดลอง ระดับกลาง

ว�ชา หัวข�อ คําค�น

ว�ทยาศาสตร�โลก มลพ�ษทางอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช�้อเพลิงฟอสซ�ล ถ�านหิน ฝุ�นละออง (ฝุ�น PM)
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ผู�สาธิตควรย้ําเตือนให�ผู�เร�ยนทราบว�า มลพ�ษทางอากาศมีที่มา
จากหลากหลายแหล�ง ภายในชั�วโมงกิจกรรม ให�ผู�เร�ยนร�วมกัน
ระดมความคิดและเข�ยนแหล�งที่มาต�าง ๆ ที่คิดว�าก�อให�เกิดมลพ�ษ
ทางอากาศ จากนั�น ให�จําแนกข�อมูลเหล�านั�นเป�น 4 ประเภท 
ได�แก� (1) เคร�่องยนต�และยานพาหนะจากการเผาไหม�ของน้ํามัน
เช�้อเพลิง (2) พลังงานไฟฟ�าจากการเผาไหม�เช�้อเพลิงฟอสซ�ล 
เช�น ถ�านหิน (3) กิจกรรมที่ทําให�เกิดฝุ�นละอองในอากาศ 
(ฝุ�น PM) เช�น ไฟไหม� (4) ผลิตภัณฑ�ที่ปล�อยสารเคมีสู�อากาศ

1

1 หยด และให�ครบตามจํานวนเวลาใน 1 วัน (24 ชั�วโมง) เมื่อหยด
จนครบทั�งหมดแล�ว ผู�เร�ยนจะได�สังเกตดูขวดโหลอย�างละเอียด 
เพ�่อพ�จารณาผลจากกิจวัตรของเอดการ�ตลอดเวลา 24 ชั�วโมง 
ผู�สาธิตถามผู�เร�ยนว�าพวกเขาเห็นสีอะไรในขวดโหล ให�ผู�เร�ยน

แจ�งให�ผู�เร�ยนทราบว�า ในกิจกรรมนี้ ผู�เร�ยนจะได�พ�จารณาว�าการ
กระทําที่สร�างมลพ�ษทางอากาศของแต�ละคน เมื่อรวมกัน
แล�วจะกลายเป�นปร�มาณที่มากขนาดไหน

2

 เปร�ยบเทียบให�ผู�เร�ยนเห็นว�า น้ําที่อยู�ในขวดโหลคือแบบจําลอง
อย�างง�ายของชั�นบรรยากาศของโลก และสีผสมอาหารจะเป�น
ตัวแทนของมลพ�ษที่อยู�ในอากาศที่ถูกปล�อยสู�ชั�นบรรยากาศ
ตลอดทั�งวัน:

3

สีผสมอาหารสีแดงคือมลพ�ษจากการเผาไหม�
ของน้ํามันเช�้อเพลิง

a

c

b

d

แจกคู�มือ “24 ชั�วโมง มลพ�ษทางกาศของเอดการ�” (24 Hours 
of Edgar’s Air Pollution) และแนะนําให�ผู�เร�ยนเห็นตัวอย�าง
กิจวัตรประจําวันของคนหนึ่งคนว�าเกิดการสะสมมลพ�ษทาง
อากาศเพ��มข�้นสู�ชั�นบรรยากาศในหนึ่งวันมากน�อยเพ�ยงใด

4

ผู�สาธิตนําผู�เร�ยนเข�าสู�การอภิปรายเกี่ยวกับแบบจําลองว�า 
แบบจําลองชั�นบรรยากาศนี้เป�นอย�างไร และแตกต�างจากชั�น
บรรยากาศจร�งอย�างไร และขอให�ผู�เร�ยนพ�จารณาว�าสีผสม
อาหารนี้เหมือนหร�อแตกต�างจากมลพ�ษอย�างไร ให�ผู�เร�ยน
พ�จารณาว�าแบบจําลองนี้มีประโยชน�อย�างไร แสดงให�เห็นอะไรได�
ชัดเจน และอาจไม�แสดงให�เห็นอะไร (ควรย้ําเตือนให�ผู�เร�ยนทราบ
ว�า ไม�มีแบบจําลองใดที่จะถูกต�องทั�งหมด แบบจําลองเหล�านี้ถูก
สร�างเพ�่อเป�นตัวแทนของบางสิ�ง ในกรณีนี้คือแทนการสะสมของ
สารก�อมลพ�ษทางอากาศ แต�ไม�ได�แสดงให�เห็นถึงการเคลื่อนที่
ของอากาศทั�งหมดในชั�นบรรยากาศ ยังมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีอื่น ๆ ที่จะเกิดข�้นในอากาศเนื่องมาจากมลพ�ษเหล�านี้ หร�อ
ปร�มาณมลพ�ษทางอากาศที่สัมพันธ�กับแต�ละชั�วโมงในตลอดทั�ง
วันของเอดการ�)

6

การประเมินผล: ให�ผู�เร�ยนเข�ยนกิจวัตรประจําวันของเอดการ�ใหม�
ในแบบฉบับของตนเอง โดยพยายามปรับเปลี่ยนให�กิจวัตรประจํา
วันเหล�านั�นสร�างมลพ�ษให�น�อยลง และย้ําเตือนผู�เร�ยนว�า 
เอดการ�จะทํากิจวัตรประจําวันทุกอย�างเหมือนกับในเร�่อง กระตุ�น
ให�ผู�เร�ยนเข�ยนเร�่องราวให�กิจวัตรประจําของเอดการ�แบบใหม�
ในทิศทางที่จะลดการเกิดมลพ�ษทางอากาศและหากยังมีเวลา
เหลือสําหรับทํากิจกรรมเพ��มเติม ให�ผู�เร�ยนค�นคว�าทางออนไลน�
ว�ามีผลิตภัณฑ�ทางเลือกใดบ�างที่ไม�ก�อให�เกิดสารก�อมลพ�ษทาง
อากาศ (เช�น สบู� แชมพู สี เป�นต�น) และยังมีเทคโนโลยีประเภทใด
บ�างที่ปล�อยมลพ�ษทางอากาศในปร�มาณน�อย (ยกตัวอย�าง เช�น 
แหล�งพลังงานหมุนเว�ยน ยานยนต�ไฮบร�ด หร�อยานยนต�ที่ใช�ก�าซ
ธรรมชาติ)

7

เมื่อผู�เร�ยนแต�ละคนได�อ�านกิจกรรมประจําวันของเอดการ�ในแต�ละ
ชั�วโมงแล�ว ให�แต�ละคนระบุว�ากิจกรรมในแต�ละชั�วโมงที่ตนได�อ�าน
นั�น ถือเป�นการสร�างมลพ�ษประเภทใด ซ�่งสีของมลพ�ษประเภทนั�น 
จะถูกนํามาเทลงในแบบจําลองในลําดับต�อไป ให�ผู�เร�ยนเทสีผสม
อาหารที่เป�นตัวแทนของประเภทมลพ�ษลงไปในขวดโหลจํานวน 

5

คําถามนําเข�ากิจกรรม

สีผสมอาหารสีเข�ยวคือมลพ�ษจากการเผาไหม�ของถ�าน
หินเพ�่อนํามาผลิตกระแสไฟฟ�า

สีผสมอาหารสีน้ําเง�นคือมลพ�ษ
จากฝุ�นละอองในอากาศ

สีผสมอาหารสีเหลืองคือมลพ�ษจากผลิตภัณฑ�
ที่ปล�อยสารเคมีสู�อากาศ

หมุนวนมลพ�ษ

การทดลอง ระดับกลาง

ว�ชา หัวข�อ คําค�น

ว�ทยาศาสตร�โลก มลพ�ษทางอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช�้อเพลิงฟอสซ�ล ถ�านหิน ฝุ�นละออง (ฝุ�น PM)
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หมุนวนมลพ�ษ

การทดลอง

มลพ�ษทางอากาศเป�นคําศัพท�กว�าง ๆ ที่ใช�กับฝุ�นละอองและ
สารประกอบเคมีที่มนุษย�ปล�อยสู�ชั�นบรรยากาศที่มีการปรับเปลี่ยน
องค�ประกอบในมันตัวเอง ก�อนหน�านี้ มลพ�ษทางอากาศถูกมองว�า
เป�นป�ญหาท�องถิ�นในพ�้นที่เมืองอุตสาหกรรม ด�วยเหตุนี้ โรงงานและ
โรงไฟฟ�าจ�งเร�่มสร�างปล�องควันที่สูงข�้น อย�างไรก็ตาม ปล�องควันที่สูง
ข�้นเป�นเพ�ยงการผลักป�ญหาไปทางอื่น และในไม�ช�า ป�ญหาใหญ�ระดับ
ภูมิภาค เช�น ป�ญหาฝนกรด ก็จะตามมา เช�น ในกลุ�มประเทศแถบสแกน
ดิเนเว�ย (ยุโรปเหนือ) เกิดปรากฏการณ�ทะเลสาบเป�นกรด ซ�่งพบว�าเป�น
ผลมาจากการปล�อยก�าซซัลเฟอร�ไดออกไซด�จากปล�องควันที่ตั�งอยู�ใน
ประเทศยุโรปตอนกลาง เช�น เยอรมนี หร�อแม�แต�ในประเทศที่อยู�ห�าง
ไกลอย�างสหราชอาณาจักร เป�นต�น เมื่อไม�นานมานี้ ป�ญหาระดับโลก
อย�างเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดรูรั�วของชั�นโอโซนบนชั�น
บรรยากาศระดับชั�นสตราโตสเฟ�ยร�การเป�นเร�่องที่พูดถึงกันอย�างกว�าง
ขวาง

แหล�งธรรมชาติที่ส�งผลต�อสารเคมีบนชั�นบรรยากาศ ยังรวมถึง
สารประกอบซัลเฟอร� (กํามะถัน) และไนโตรเจนจากภูเขาไฟ อีกทั�งการ
ย�อยสลายทางช�วภาพ และฝุ�นละอองจากพายุฝุ�นและภูเขาไฟ นอกจาก
นี้ พ�ชอย�างต�นไม�และต�นหญ�า ต�างก็ปล�อยสารประกอบอินทร�ย�ระเหย
ง�ายอย�างมีเทนลอยสู�อากาศ แต�สิ�งที่เราควรให�ความใส�ใจมากกว�า 
คือ การปล�อยมลพ�ษประเภทที่มนุษย�เราเองสามารถควบคุมได� เช�น 
คาร�บอนมอนอกไซด� ซัลเฟอร�ไดออกไซด� บางส�วนของสารประกอบ
อินทร�ย�ระเหยง�าย และไนโตรเจนออกไซด� เพราะแหล�งมลพ�ษที่ใหญ�
ที่สุดที่มนุษย�สร�างข�้นคือการเผาเช�้อเพลิงฟอสซ�ล ที่รวมถึง ถ�านหิน 
น้ํามันและก�าซ ที่เราใช�ทั�งในบ�าน โรงงาน และยานพาหนะ

รูปแบบของมลพ�ษทางอากาศที่มนุษย�สร�างข�้นมีจํานวนมากมาย ทั�ง
โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ�าถ�านหิน และเคร�่องยนต�สันดาป
ภายในที่ทําให�เกิดไนโตรเจนออกไซด� สารประกอบอินทร�ย�ระเหย
ง�าย คาร�บอนมอนอกไซด� คาร�บอนไดออกไซด� ซัลเฟอร�ไดออกไซด� 
และอนุภาคอื่นๆ ในหลายเมือง รถยนต�คือป�จจัยหลักของการก�อ
มลพ�ษ เตาไฟและเตาเผาขยะ โดยเฉพาะอย�างยิ�งเตาที่ใช�ถ�านหินหร�อ
ถ�านไม� รวมทั�งเกษตรกรที่เผาเศษพ�ชของพวกเขาจะก�อให�เกิดก�าซ
คาร�บอนมอนอกไซด� คาร�บอนไดออกไซด� และอนุภาคต�าง ๆ แหล�ง
ที่มาอื่นที่เกิดจากมนุษย� เช�น ขวดพ�นละอองสเปรย�แบบอัดอากาศ การ
รั�วไหลของแก�สจากระบบทําความเย็น ตลอดจนละอองสี สารเคลือบ
เงา หร�อตัวทําละลายอื่น ๆ นอกจากนี้ มลพ�ษประเภทอื่น เช�น โอโซน
และกรดที่เกิดข�้นบนชั�นบรรยากาศ เกิดข�้นเมื่อก�าซมลพ�ษที่มนุษย�สร�าง

ข�้นเกิดการรวมตัวกันทางเคมี มลพ�ษทางอากาศไม�ได�อยู�เพ�ยงพ�้นที่ได�
พ�้นที่หนึ่ง ลมและสภาพอากาศมีส�วนสําคัญที่นําพามลพ�ษเหล�านั�นไปยัง
ท�องถิ�น ภูมิภาค หร�อแม�กระทั�งทั�วโลก

ลองต�อยอดกิจกรรมนี้ด�วยโครงการที่ให�ผู�เร�ยนได�ลองบันทึกกิจวัตร
ประจําวันของตนเองที่ก�อให�เกิดมลพ�ษทางอากาศ และลองให�ผู�เร�ยน
เปลี่ยนแปลงว�ถีช�ว�ตตนเองที่จะช�วยลดมลพ�ษทางอากาศ 1-2 อย�าง 

ทางเลือกอื่นที่อาจนําไปพ�จารณา: หากนําขวดโหลไปซ�อนไว�หลังแผ�น
กระดาษ (หร�อห�อขวดโหล) ในขณะที่ผู�เร�ยนกําลังเพ��มการหยดสีผสม
อาหารลงไป เหมือนเป�นการ “ทดสอบ” ผลลัพธ�จากมลพ�ษ จากนั�น ให�
ผู�เร�ยนลองไตร�ตรองดูว�าผลลัพธ�ที่ออกมาจะเป�นอย�างไร ก�อนที่จะเป�ด
ขวดโหลให�ดู

ผู�เร�ยนอาจเพ��มหร�อเลือกทํากิจกรรมบางอย�างที่จะเป�นประโยชน� ที่อาจ
ส�งผลกระทบในทางตรงข�าม เช�น การปลูกต�นไม� หาเทคโนโลยีทดแทน
ที่ดีกว�ารถยนต�หร�อโรงงาน เป�นต�น ซ�่งมีค�าเท�ากับการหยดสารฟอก
ขาวลงไปในขวดโหล ควรระมัดระวังการใช�สารชนิดนี้ โดยครูผู�สอนหร�อ
ผู�สาธิตควรเป�นผู�เติมสารฟอกขาวแทนผู�เร�ยนที่เป�นเด็กเล็ก และคอย
ดูแลให�คําแนะนําและช�วยเหลือเมื่อจําเป�นหากให�ผู�เร�ยนหยดสารเอง สาร
ฟอกขาวจะย�อมสีผสมอาหาร (โดยใช�เวลาไม�กี่นาที) โดยทําให�สีนั�นค�อย 
ๆ จางลง สีผสมอาหารที่แตกต�างกันจะเกิดการฟอกสีที่ต�างกัน (ควร
ตรวจสอบล�วงหน�า) เมื่อฟอกแล�วสีแดง สีน้ําเง�น และสีเข�ยวมักจะกลาย
เป�นไม�มีสีหร�อกลายเป�นสีเหลืองอ�อน
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