
แผนที ่ผลกระทบของไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ต่อเกษตรกรรม

กรณีที่แหล่งปลดปล่อยมลพิษคือโรงงานในพื้นที่ร่วมกับการจราจร
พื้นที่ได้รับผลกระทบของการตกสะสมของกรดไนตริกจนเสี่ยงต่อดินเสื่อม =  249 ตร.กม

“การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 
(EIA)   และ การประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA)  
ไม่ใช่เพยีงแค่การประเมินว่ามลพษิที่
ปลดปล่อยออกมาจากแหล่งก�าเนิด
ท่ีพิจารณาอยู ่ นั้นจะท�าให้ความ
เข้มข้นมลพิษในบรรยากาศเกิน
ค่าที่ยอมรับได้ตามกฎหมายหรือ
ไม่เท่านั้น แต่ต้องท�าการประเมิน
ผลกระทบจากมลพิษดังกล่าวต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน รวม
ถึงต ่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย 
เนื่องจากการที่มลพิษไม่เกินค่าท่ี
กฎหมายก�าหนดไม่ได้แปลว่าจะ
ไม่มีผลกระทบใดๆ เลย หลายงาน
วิจัยยืนยันว่ามลพิษอากาศที่ปลด
ปล่อยออกมานั้นแม้จะไม่เกินค่าที่
กฎหมายก�าหนด ก็ท�าให้เกิดความ
เสี่ยงที่ เ พ่ิมขึ้นต่อสุขภาพมนุษย์ 
และ ต่อระบบนิเวศอนัน�ามาสูค่วาม
เสี่ยงต ่อความเสียหายเชิงนิเวศ
เศรษฐศาสตร์ได้”

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นแก๊ส
กรดสามารถท�าให้เกิดการระคายเคอืง
ต่อระบบทางเดินหายใจของสิ่งมีชีวิต
ได้ โดยมีแหล่งก�าเนิดมาจากการเผา
ไหม้ของเชือ้เพลงิฟอสซลิ ในพืน้ทีข่อง
มวกเหลก็สระบรีุพบว่ามแีหล่งก�าเนดิ
ของ NO2  ใหญ่ๆมาจาก การจราจร 
และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงถ่านหิน
จากโรงปูนซีเมนต์ในพ้ืนที่ จากงาน
วิจัยของ Cox และ คณะในปี 2016 
พบว่าการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้น
ของ NO2 ในทกุ 10 ไมโครกรัมต่อลกู
บาตรเมตร (µg/m3) จะเพิ่มการตาย
ของวัว 1.4% (ช่วงระหว่าง -0.1% 
ถงึ 3.1%) นอกจากนี ้NO2 ก่อให้เกดิ
การตกสะสมของกรดท�าให้เกดิการรัว่
ไหลของอลมูเินยีมจากดนิ และ ท�าให้
ระบบรากของพืชได้รับความเสียหาย 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อดินและพืช น�ามา
สู่ความเสี่ยงต่ออาชีพเกษตรกรรม ได้
เช่นกัน

พ้ืนที่อ�าเภอมวกเหล็กมีพ้ืนท่ีฟาร์มเกษตรกรรม
และพื้นที่ที่สามารถท�าฟาร์มเกษตรกรรมใน
อนาคตได้กว้างขวาง เมื่อท�าการประเมินพื้นที่
ที่ค่าการตกสะสมของกรดเกิน 200 mol/ha/
year (0.92 กรัม ต่อ ตร.ม ต่อ ปี) ที่เสี่ยงต่อ
การรัว่ไหลของอลมูเินยีมจากดนิจะพบว่า พืน้ที่
เสี่ยงดังกล่าวกว้างประมาณ 42.86 ตร กม. 
เมื่อ NO2 ถูกปลดปล่อยจาก HWY เท่านั้น แต่
พื้นที่เสี่ยงดังกล่าวจะขยายเพิ่มขึ้นเป็น 246 ตร 
กม และ 249 ตร กม ตามล�าดับเมื่อ NO2 ถูก
ปลดปล่อยเพิ่มเติมจาก การจราจร โรงงานและ
โรงไฟฟ้าดั้งเดิม,  การจราจร โรงงานและโรง
ไฟฟ้าดั้งเดิมรวมกับโรงฟ้าขนาด 150MW  จะ
เห็นว่าการปลดปล่อย NO2 จากแหล่งก�าเนิด
อุตสาหกรรมในพื้นที่เพิ่มพื้นที่เส่ียงต่อผลกระ
ทบจากการตกสะสมของ NO2 ถึง 6 เท่า พื้นที่
ดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
ด้วย ซ่ึงฟาร์มเหล่านี้อาศัยหญ้าในการเลี้ยงโค 
การตกสะสมของกรดอาจท�าให้หญ้าได้รบัความ
เสียหายหรือเติบโตไม่เต็มท่ี อาจส่งผลกระทบ

การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ

กรณีที่แหล่งปลดปล่อยมลพิษคือการจราจรเท่านั้น พื้นที่ได้รับผลกระทบ
ของการตกสะสมของกรดไนตริกจนเสี่ยงต่อดินเสื่อม =  42.86 ตร.กม

ปริมาณการตกสะสมของไนโตรเจนไดออกไซด์ต่อปี (กรัม ต่อ ตรม.)

ปริมาณการตกสะสม
ของกรดไนตริก

0.099 0.100 0.200 0.400 0.500 0.700 0.900 1.000 2.000 4.000 5.000 7.000 9.000 9.874

ปริมาณการตกสะสมของไนโตรเจนไดออกไซด์ต่อปี (กรัม ต่อ ตรม.)

ปริมาณการตกสะสมของกรดไนตริก 0.10 0.30 0.50 0.80 1.00 3.00 5.00 8.00 10.00 10.06

กรณีที่แหล่งปลดปล่อยมลพิษคือการจราจรเท่านั้น 
พื้นที่ได้รับผลกระทบของการตกสะสมของกรดไนตริกจนเสี่ยงต่อดินเสื่อม =  42.86 ตร.กม

กรณีที่แหล่งปลดปล่อยมลพิษคือการจราจร โรงงานและโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม+โรงไฟฟ้า 150 เมกะวัตต์
พื้นที่ได้รับผลกระทบของการตกสะสมของกรดไนตริกจนเสี่ยงต่อดินเสื่อม =  249 ตร.กม



แผนที ่ผลกระทบของไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ต่อโคนม

กรณีแหล่งปลดปล่อยมลพิษคือการจราจร + โรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมและโรงไฟฟ้าขนาด150 เมกะวัตต ์
มูลค่าความเสี่ยงต่อเสียหายเนื่องจากวัวตายก่อนอายุขัยส�าหรับ 599 ฟาร์ม = 278 ล้านบาท ต่อ ปี 

โคนมเป็นสัตว์ท่ีมีความอ่อนไหวต่อมลพิษ
อากาศเป็นอย่างมาก เนื่องจากโคมีอัตราการ
หายใจที่มากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ 
และมีความสามารถในแลกเปล่ียนแก๊สที่ต�่า 
ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้ปอดของวัวเปราะบางต่อ
การติดเชือ้และต่อมลพษิทางอากาศได้ง่าย จาก
สถิติการตายของวัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

จากการประเมิณความเส่ียงต่อความเสียหายของฟาร์ม
โคนมต่อปริมาณของ NO2  ที่เพิ่มมากขึ้นตามแผนที่การ
แพร่กระจายของ NO2 โดยวิเคราะห์จ�านวนฟาร์มโคนม
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีค่าจ�านวนครั้งที่ความเข้มข้น NO2 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงเกิน 10 µg/m3   ต่างๆกันภายใต้
สถานการปลดปล่อยมลพิษแบบต่างๆคือ การจราจร 
โรงงานและโรงไฟฟ้าดั้งเดิม,  การจราจร โรงงานและโรง

กรณีที่แหล่งปลดปล่อยมลพิษคือการจราจรเท่านั้น มูลค่าความเสี่ยงต่อเสียหาย
เนื่องจากวัวตายก่อนอายุขัยส�าหรับ 599 ฟาร์ม = 12.5 ล้านบาท ต่อ ปี 

กรณีที่แหล่งปลดปล่อยมลพิษคือการจราจรเท่านั้น
มูลค่าความเสี่ยงต่อเสียหายเนื่องจากวัวตายก่อนอายุขัยส�าหรับ 599 ฟาร์ม = 12.5 ล้านบาท ต่อ ปี

จ�านวนวันที่เกิน 4 5 7 10 30 50 70 100 300 365 วัน

ความเสี่ยงที่วัวจะตายก่อนอายุขัย 8.10 8.26 8.56 9.01 12.04 15.06 18.08 22.62 52.86 62.69 %

มูลค่าความเสียหาย 0.41 0.42 0.43 0.46 0.61 0.76 0.91 1.14 2.67 3.17 ล้านบาท

จ�านวนวันที่เกิน 4 5 7 10 30 50 70 100 300 365 วัน

ความเสี่ยงที่วัวจะตายก่อนอายุขัย 8.24 8.43 8.80 9.36 13.08 16.79 20.51 26.09 63.26 75.34 %

มูลค่าความเสียหาย 0.42 0.43 0.44 0.47 0.66 0.85 1.04 1.32 3.19 3.80 ล้านบาท

ในปี 2009 ถึง 2010 พบว่าจากโคนมทั้งส้ิน  
94 ล้านตัว มีอัตราการตาย 3.9 ล้านตัวต่อปี 
(คิดเป็น 4.15%) ซ่ึงสาเหตุหลักของการตาย
มาจากปัญหาระบบทางเดินหายใจ (26% ของ 
4.15%) และ จากสภาพอากาศ (12% ของ 
4.15%) (WideEarth Guardians 2011)

ไฟฟ้าดั้งเดิมรวมกับโรงฟ้าขนาด150MW  ท�าการประมาณการ
มูลค่าความเสีย่งจากความเสยีหายจากโคนมท่ีตายจาก NO2  คดิ
เป็นความเสียหายที่เพิ่มขึ้นได้ถึง 326 ล้านบาท และ 336 ล้าน
บาท ต่อ ปี ทั้งนี้ภายใต้สมมุติฐานว่าฟาร์มในมวกเหล็กมีจ�านวน
โคนมเฉล่ีย 25 ตัวต่อฟาร์ม และ มูลค่าความเสียหายเท่ากับ 
202,681 บาท ต่อ ตัว ของวัวที่ตายก่อนอายุขัย ส�าหรับฟาร์ม
ในฐานข้อมูลรวม 599 ฟาร์ม

กรณีที่แหล่งปลดปล่อยมลพิษคือการจราจร โรงงานและโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม+โรงไฟฟ้า 150 เมกะวัตต ์
มูลค่าความเสี่ยงต่อเสียหายเนื่องจากวัวตายก่อนอายุขัยส�าหรับ 599 ฟาร์ม = 278 ล้านบาท ต่อ ปี


