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…ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการประมาณการว่ามียางรถยนตท่ี์ตอ้งท้ิงในแต่ละปีมากกวา่ 280 ลา้นเส้น 

และมีปริมาณสะสมจากอดีตถึงปัจจุบนั 2-3 พนัลา้นเสน้ ส่วนสหภาพยโุรป ประมาณวา่มียางรถยนตเ์ก่าสะสมอยู ่

2.2 ลา้นเสน้ ส่วนประเทศไทยมียางเก่าเกิดข้ึน 56.7-170 ลา้นเสน้ต่อปี และมีการผลิตใหม่ปีล่ะ14-15 ลา้นเส้น… 

อนัตรายทีเ่กดิจากการเผายางรถยนต์ 
 

ส่วนประกอบในยางรถยนต์   
1. ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ เป็นแหล่งของสาร

ไฮโดรคาร์บอน 
2. สารเคมี แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ  
2.1) สารท่ีทาํใหย้างคงรูป (Vulcanizing Agent) ใส่เพ่ือให้
ยางอยู่ในสถานะท่ียืดหยุ่นได้ สารในกลุ่มน้ี ได้แก่ 
กาํมะถนั  
2.2) สารป้องกนัการเส่ือมสภาพ (Protective Agent) สาร
กลุ่มน้ีไดแ้ก่ สารโอโซน 
2 . 3 )  สาร ช่ วย ในกระบวนการผ ลิ ต  เ ช่น  นํ้ า มัน  
(Extender oil) ช่วยให้ยางท่ีทาํการผสมมีคุณสมบติัน่ิมนวล ซ่ึงนํ้ ามนัน้ีเป็นแหล่งของสาร
ไฮโดรคาร์บอนท่ีสาํคญั 
2.4) สารอ่ืน ๆ เช่น สารท่ีทาํใหย้างฟ ูหรือใส่ใหย้างมีสีต่าง ๆ  

3. เส้นลวดประเภท Bead Wire สาํหรับทาํขอบยาง และเส้นลวดประเภท Steel Cord เป็นเส้นลวดใยเหลก็ 
ท่ีใชก้บัยาง Radial 

 

สารพษิและอันตรายทีอ่าจเกิดจากการเผายางรถยนต์  
1. คาร์บอนมอนนอกไซด ์(CARBON MONOXIDE) เป็นแก๊สพิษท่ีมีอนัตรายอยา่งสูงต่อคน และเกิดข้ึน

ไดม้ากในกรณีท่ีมีการเผาไหมใ้นบริเวณท่ีจาํกดั มีอนัตรายต่อคนคือ ถา้ผสมอยู่ในอากาศคิดเป็น
เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร ถา้เกิน 0.05% มีอนัตราย ถา้มีอยู ่ 0.16% ทาํใหห้มดสติใน 2 ชัว่โมง ถา้มีอยู ่
1.26% จะหมดสติภายใน 1-3 นาที ของการหายใจและอาจถึงชีวิตได ้นอกจากความเป็นพิษแลว้ แก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซดย์งัเป็นแก๊สเช้ือเพลิงอีกดว้ย เม่ือมีความเขม้ขน้ในอากาศสูงๆ สามารถลุกไหมแ้ละ
เกิดการระเบิดไดอ้ยา่งรุนแรง  

2. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CARBON DIOXIDE) เกิดจากการเผาไหมอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ ไม่เป็น
เช้ือเพลิงและไม่ก่ออนัตรายแก่ร่างกายโดยตรง แต่ถา้แก๊สน้ีมีความเขม้ขน้ในอากาศเกินกว่า 5.0% โดย
ปริมาตร จะมีอนัตรายและทาํใหผู้สู้ดดมหมดสติได ้
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3. แก๊สไฮโดรเจนไซยาไนต์ (HYDROGEN CYANIDE) เป็นแก๊สพิษท่ีมีความรุนแรงมากกว่าแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซดม์าก ส่วนผสมในอากาศ 100 ppm. (part per million) มีผลใหผู้สู้ดดมหมดสติและ
เสียชีวิตไดใ้นเวลา 30-60 นาที แก๊สน้ีเกิดจากการเผาไหมส้ารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีมีองคป์ระกอบ
ของคลอรีน เช่น พลาสติก ยาง เส้นใย ขนสตัว ์หนงัสตัว ์ไม ้ผา้ไหม และเป็นสารท่ีพบไดใ้นควนัท่ีเกิด
จากการสูบบุหร่ี เป็นแก๊สท่ีเบากวา่อากาศ จึงมีอนัตรายมากในการเผาไหมใ้นอาคารหรือบริเวณท่ีจาํกดั 

4. แก๊สไฮโดรเจนซลัไฟด ์(HYDROGEN SULFIDE) เกิดจากการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ของวสัดุพวก ยาง 
พรม ไม ้ขนสตัว ์ หรือวสัดุอ่ืนใดท่ีมีกาํมะถนัผสมอยู ่เป็นแก๊สท่ีมีอนัตรายมาก เพียง 400-700 ppm.ใน
อากาศถา้ไดรั้บนาน 30-60 นาที ทาํใหเ้สียชีวิต นอกจากน้ียงัเป็นแก๊สเช้ือเพลิงท่ีลุกติดไฟไดอี้กดว้ย แต่
ไม่ถึงขั้นเกิดระเบิด มีกล่ินคลา้ยไข่เน่า มกัจะเรียกวา่ "แก๊สไข่เน่า" มีฤทธ์ิทาํลายเน้ือเยือ่ต่างๆ ไดม้าก  

5. แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SULFUR DIOXIDE) เกิดจากการเผาไหมส้มบูรณ์ของกาํมะถนั (ซลัเฟอร์ 
หรือ Sulfur) ในอากาศ เป็นแก๊สพิษความเขม้ขน้เพียง 150 ppm. ในอากาศใชส้งัหารคนไดใ้นเวลา 30-
60 นาที เม่ือผสมกบันํ้ าหรือความช้ืนท่ีผิวหนงัจะเกิดกรดกาํมะถนั (กรดซลัฟิวริก, H2SO4) ซ่ึงมีฤทธ์ิกดั
อยา่งรุนแรง ผูไ้ดรั้บแก๊สน้ีจึงมีอาการสาํลกัและหายใจไม่ออกอยา่งฉบัพลนั  

6. ออกไซดข์องแก๊สไนโตรเจน (OXIDE OF NITROGEN) ไดแ้ก่ แก๊สไนตริกออกไซด ์ (Nitric Oxide, 
NO) ไนตรัสออกไซด ์(Nitrous oxide, N2O) และไดไนโตรเจนเตตระออกไซด ์(Dinitrogen tetroxide, 
N2O4) เกิดจากกากรเผาไหมพ้วกไม ้ข้ีเล่ือย พลาสติก ยางท่ีมีไนโตรเจนผสมสีและแลคเกอร์บางชนิด 
ปริมาณ 100 ppm. ในอากาศทาํใหเ้สียชีวิตไดใ้น 30 นาที  

7. ไอโลหะ (METAL FUMES) คือ ไอของโลหะหนกัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือโลหะนั้นไดรั้บความร้อนสูง 
เช่น ไอปรอท ไอตะกัว่ ไอสังกะสี ไอดีบุก ซ่ึงในการเผาไหมของยางรถยนตจ์ะทาํใหเ้กิดการเผาไหม้
ของลวดและใยเหลก็ท่ีเป็นส่วนประกอบในเสน้ยางอยูด่ว้ย  

8. เขม่าและควนัไฟ (SOOT AND SMOKE) เขม่า คือ กอ้นหรือเศษของวสัดุท่ียงัเผาไหมไ้ม่หมด จะมี
ลกัษณะเป็นผงหรือละออง ส่วนควนัไฟ เป็นสารผสมระหวา่งเขม่า ข้ีเถา้ และวสัดุต่าง ๆ ท่ีเกิดจากกอง
เพลิง รวมทั้งพวกแก๊สและไอต่างๆดว้ย ผลของเขม่าและควนัไฟ คือทาํใหผู้สู้ดดม สาํลกั อาจถูกเผาท่ี
ผิวหนา้หรือตามตวั และทาํใหร้ะบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะ “ปอด” เส่ือมประสิทธิภาพในการทาํงาน
ลง หลอดลมจะเกิดการอกัเสบ และยงัเป็นตวักระตุน้การเกิดหอบหืดถุงลมโป่งพองไดอี้กดว้ย  

9. ไดออกซิน-ฟิวแรน (DIOXINS-FURANS) เกิดจากการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ เช่น การเผายาง จะทาํให้
เกิดสารพิษไดออกซิน (Polychlorinated dibenzo-para-dioxins, PCDDs) และ ฟิวแรน (Polychlorinated 
dibenzofurans, PCDFs ) ซ่ึงเป็นสารพิษท่ีไม่สามารถมองเห็น หรือสงัเกตไดด้ว้ยตาเปล่า หากร่างกาย
ไดรั้บอยา่งต่อเน่ือง ระยะแรก จะเกิดพิษเฉียบพลนั มีอาการผิวหนงัไหมด้าํ เป็นผื่น เยื่อบุตาอกัเสบ ปวด
ศีรษะ และอ่อนเพลีย แต่หากไดรั้บเป็นระยะเวลานานๆ จะกระทบต่อระบบประสาท และระบบ
ภูมิคุม้กนัของร่างกาย ส่งผลใหร้ะบบสืบพนัธ์ุชาย อณัฑะมีรูปร่างผิดปกติ การสร้างเช้ืออสุจิลดลง ส่วน
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...การเผายางรถยนต ์1 เส้น จะให้ความร้อนออกมามากกว่าการเผานํ้ ามนัทัว่ไปท่ีมีนํ้ าหนกัเท่ากนัถึง 

1.25 เท่า หรือพดูง่ายๆ คือ นํ้ามนัติดไฟง่ายกวา่ แต่ปลดปล่อยความร้อนออกมานอ้ยกวา่ แต่นํ้ ามนัลุกลามไดเ้ร็ว

กวา่ เน่ืองจากนํ้ามนัมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่ จึงไหมอ้ยา่งรวดเร็วกวา่แต่ดบัไดง่้ายกวา่ ในขณะท่ียางรถยนต ์มี

เน้ือยางท่ีมีความหนาแน่นมากกวา่ ติดไฟยากกวา่ แต่เม่ือจุดติดแลว้ จะใหค้วามร้อนสูงมากกว่า และดบัไดย้าก

กวา่ มีอาํนาจและเวลาในการทาํลายลา้งมากกวา่… 

หญิง ทาํให้ทารกในครรภผิ์ดปกติ รังไข่ผิดปกติ แทง้ลูกไดง่้าย รวมถึงทาํใหท้ารกท่ีเกิดมามีรูปร่าง
ผิดปกติ และพฒันาการทางสติปัญญาชา้ และอาจก่อใหเ้กิดมะเร็งปอด  

 

ท่ีมา: Thai Fire & Rescue Training Academy Available at: www.thaifire.com/. 
 

อยา่งไรกต็าม ปัจจุบนัยงัไม่มีรายงานการศึกษาทางวิชาการเก่ียวกบัการผลของการเผายางรถยนตก์บัการ
เกิดโรคมะเร็งในคน แต่จากการรวบรวมขอ้มูล พบว่า สารบางชนิดท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมข้องยางรถยนตถ์ูก
จดัอยูใ่นกลุ่มของสารท่ีอาจก่อใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้ตามรายงานการแบ่งกลุ่มของ International Agency for 
Research on Cancer (IARC) ดงัแสดงในตารางท่ี 1  
  

ตารางที ่1: IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk to humans  
Agents and groups of agents Group Reference 

1. Soots 1 IARC Vol. 35, Suppl. 7, Vol. 89; 2007  
2. Polychlorinated dibenzo-para-dioxins (PCDDs) 
    2.1) 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-para-dioxin 
     2.2) 2,7-DCDD 
            1,2,3,7,8-PeCDD 
            1,2,3,6,7,8-/1,2,3,7,8,9-HxCDD 
           1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 
    2.3) Dibenzo-para-dioxin 

 
1 
3 
 
 
 
3 

IARC Vol. 69 (1997) (p. 33) 

3. Polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) 3 IARC Vol. 69 (1997) (p. 345) 

 
Group1: The agent is carcinogenic to humans.  
Group 2A: The agent is probably carcinogenic to humans.  
Group 2B: The agent is possibly carcinogenic to humans. 
Group 3: The agent is not classifiable as to its carcinogenicity to humans. 
Group 4: The agent is probably not carcinogenic to humans. 
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