การจัดลําดับเมืองทีม่ ีปัญหามลพิษฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่ เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2561
อาจกล่าวได้วา่ ปี พ.ศ.2561 เป็ นหมุดหมายของการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในเรื่ องนโยบายการจัดการมลพิษทางอากาศ ด้วยเสี ยง
เรี ยกร้องของประชาชนเพื่อ “ขออากาศดีคืนมา” #RightToCleanAir 1 ในที่สุด เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2561 กรมควบคุมมลพิษ
ประกาศใช้ดชั นี คุณภาพอากาศใหม่ที่นา PM2.5 มาร่ วมคานวณ พร้อมเปิ ดตัว Application : Air4Thai เวอร์ ชนั่ ใหม่ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับ ประชาชนผูท้ ี่ ส นใจสามารถติ ดตามสถานการณ์ อย่า งต่อ เนื่ อ ง และป้ องกัน ตนเองได้ทัน ท่ วงที เมื่ อเกิ ด
สถานการณ์มลพิษทางอากาศ รวมถึงขยายเครื อข่ายการตรวจวัดฝุ่ น PM 2.5 เป็ นจานวน 28 สถานี ใน 19 จังหวัด และเครื อข่าย
การตรวจวัดจะขยายให้ครบทุกสถานี ภายใน ปี 2563 2 อย่างไรก็ตาม นี่ เป็ นเพียงจุดเริ่ มต้นเท่านั้น ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเมือง
ต่างๆ ของประเทศยังคงต้องเผชิญกับมลพิษ PM2.5 ซึ่งเป็ นภัยคุกคามต่อสุขภาพโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดในระดับประเทศและระดับสากล
ในการรณรงค์ขบั เคลื่อน “ขออากาศดีคืนมา” กรี นพีซได้จดั ลาดับเมืองที่มีปัญหามลพิษฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) ในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 มาจนถึงปั จจุบนั เพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์และพัฒนาการของการจัดการ
คุณภาพอากาศในเมืองและพื้นที่ต่างๆ และกระตุน้ ให้ผกู ้ าหนดนโยบายทุกระดับทบทวนแผนปฏิบตั ิการจัดการมลพิษทางอากาศ
ที่ยงั ไร้ประสิ ทธิ ภาพ และยกร่ างมาตรการที่กา้ วหน้าโดยมีเป้ าหมายที่เจาะจง (specific) วัดได้ (measurable) ทาได้ (Attainable)
สอดคล้องกับเป้ าหมายใหญ่ (Relevant) โดยเฉพาะเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs) และมีกรอบเวลาที่ชดั เจน (Time-bound)
เพื่อปกป้ องสุขภาพของประชาชน
การจัดลาดับเมืองที่มีปัญหามลพิษฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5)ในประเทศไทย ปี พ.ศ 2561 นี้ ใช้ขอ้ มูลที่
สาธารณะชนสามารถเข้าถึงได้ 3 ของการตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่ น PM2.5 จากทั้งหมด 53 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 29 จังหวัด
โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยรายปี 4 (หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดรายเดือน 5 (หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) และจานวนวันที่เกินค่ามาตรฐาน6 มาพิจารณาในการจัดลาดับ
1
2

http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/Urban-Revolution/Air-Pollution/Right-To-Clean-Air/
http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2016&id=18369 จนถึงเดือนมกราคม 2562 สถานี ตรวจวัด

PM2.5 เพิ่มจาก 28 เป็ น 29 สถานี
3

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/download.php

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยรายปี (Annual Average) ของมลพิษทางอากาศสะท้อนภาพรวมคุณภาพอากาศของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ ง ตลอดระยะเวลา 1 ปี และ
ระดับความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่กลุ่มประชากรในพื้นที่ตอ้ งรับสัมผัส (exposure) ในระยะยาว ในกรณี ของประเทศไทย ค่าเฉลี่ยรายปี ของ
PM2.5 ที่ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
4

1

การจัดลําดับเมืองทีม่ ปี ัญหามลพิษฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่ เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2561
อันดับ

จังหวัด

ตําแหน่ งสถานีตรวจวัด

PM2.5 เฉลีย่ รายปี PM2.5 สู งสุ ดรายเดือน
หน่ วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร

จํานวนวันทีเ่ กิน
ค่ ามาตรฐานของไทย

1 สมุทรสาคร

ต. มหาชัย อ. เมือง

34

144

68

2 ตาก

ต. แม่ปะ อ. แม่สอด

29

133

66

ต. ทรงคะนอง อ.พระประแดง

33

106

44

4 เชียงใหม่

ต. ศรี ภูมิ อ. เมือง

29

108

52

5 เชียงใหม่

ต. ช้างเผือก อ. เมือง

30

105

52

6 ลาปาง

ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ

25

117

52

7 สระบุรี

ต. หน้าพระลาน อ. เฉลิมพระเกียรติ

31

94

43

8 กรุ งเทพฯ

ริ มถนนดินแดง เขตดินแดง

34

113

19

9 ขอนแก่น

ต. ในเมือง อ. เมือง

31

92

37

10 กรุ งเทพฯ

ริ มถนนอินทรพิทกั ษ์ ธนบุรี

29

89

44

11 สมุทรปราการ

ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง

27

105

35

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

26

90

28

13 ชลบุรี

ต. ทุ่งสุขลา อ. ศรี ราชา

25

96

22

14 กาญจนบุรี

ต. ปากแพรก อ. เมือง

25

85

33

15 ราชบุรี

ต. หน้าเมือง อ. เมือง

25

89

29

3 สมุทรปราการ

12 กรุ งเทพฯ

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยสูงสุดรายเดือนที่นามาใช้ในการจัดอันดับมาจากค่าเฉลี่ย 24 ชัว่ โมงที่สูงสุดในเดือนนั้นๆ และสะท้อนถึงระดับของมลพิษทางอากาศ
ที่กลุ่มประชากร ในพื้นที่อาจรับสัมผัสในช่วงเวลาสั้นๆ
6
จานวนวันที่เกินค่ามาตรฐานจะมาจากวันที่มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้น PM2.5 เกินมาตรฐาน 24 ชัว่ โมงที่กาหนดไว้ ในกรณี ของประเทศไทย ค่าเฉลี่ย
24 ชัว่ โมง ถูกกาหนดไว้ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
5

2

16 กรุ งเทพฯ

ริ มถนนพระรามสี่ เขตปทุมวัน

28

88

23

17 ปราจีนบุรี

ต.ท่าตูม อ.ศรี มหาโพธิ์

25

82

31

18 กรุ งเทพฯ

แขวงพญาไท เขตพญาไท

21

97

14

19 กรุ งเทพฯ

ริ มถนนกาญจนาภิเษก บางขุนเทียน *

40

67

18

20 กรุ งเทพฯ

ริ มถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง

26

82

22

21 น่าน

ต. ห้วยโก๋ น อ.เฉลิมพระเกียรติ

17

89

22

22 ระยอง

ต. มาบตาพุด อ. เมือง **

24

89

3

23 กรุ งเทพฯ

แขวงบางนา เขตบางนา

23

71

19

24 พระนครศรี อยุธยา ต. ประตูชยั อ. พระนครศรี อยุธยา *

26

70

7

25 สมุทรปราการ

ต. ตลาด อ. พระประแดง *

28

71

5

26 สมุทรปราการ

ต. ปากน้ า อ. เมือง **

21

81

7

27 เชียงราย

ต. เวียง อ. เมือง **

20

83

6

28 กรุ งเทพฯ

แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ *

28

66

5

29 กรุ งเทพฯ

แขวงดินแดง เขตดินแดง *

29

63

5

30 สมุทรสาคร

ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน

34

53

5

31 ระยอง

ต. ท่าประดู่ อ. เมือง

17

75

5

32 สระบุรี

ต. ปากเพรี ยว อ. เมือง *

25

66

3

33 ชลบุรี

ต. บ้านสวน อ. เมือง *

24

62

4

34 นครสวรรค์

ต. ปากน้ าโพ อ.เมือง **

25

59

3

ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง

28

56

1

36 ระยอง

ต. ห้วยโป่ ง อ. เมือง *

23

57

4

37 ชลบุรี

ต. บ่อวิน อ. ศรี ราชา *

25

53

1

35 ปทุมธานี

3

38 พะเยา

ต. เวียง อ. เมือง *

19

52

1

39 ยะลา

ต. สะเตง อ. เมือง

20

45

0

ต. เวียงพางคา อ. แม่สาย *

16

51

1

41 ลาพูน

ต. เวียงยอง อ. เมือง **

18

46

0

42 ลาปาง

ต. พระบาท อ. เมือง *

17

46

0

43 สระแก้ว

ต. อรัญประเทศ อ. อรัญประเทศ *

19

44

0

44 แพร่

ต. นาจักร อ. เมือง *

18

42

0

45 เลย

ต. นาอาน อ. เมือง *

18

34

0

46 นราธิวาส

ต. บางนาค อ. เมือง

16

42

0

ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่

15

33

0

ต. พิมาน อ. เมือง

12

34

0

49 สุราษฎร์ธานี

ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง *

14

29

0

50 ลาปาง

ต. สบป้ าด อ. แม่เมาะ *

12

32

0

51 น่าน

ต. ในเวียง อ. เมือง **

13

24

0

52 ลาปาง

ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ *

11

26

0

ต. จองคา อ.เมือง **

8

22

0

40 เชียงราย

47 สงขลา
48 สตูล

53 แม่ฮ่องสอน
หมายเหตุ

* หมายถึง สถานีที่มีการตรวจวัดใน 3 เดือนของปี พ.ศ.2561
** หมายถึง สถานีที่มีการตรวจวัดใน 6 เดือนของปี พ.ศ.2561

4

ผลการจัดลําดับและประเด็นสํ าคัญ








ในปี พ.ศ.2561 พื้นที่เมือง 10 อันดับข้างต้นที่ตอ้ งเผชิญกับมลพิษ PM2.5 คือ (1) ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
(2) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก (3) ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (4) ต.ศรี ภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(5) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (6) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง (7) ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
(8) ริ มถนนดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ (9) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ (10) ริ มถนนอินทรพิทกั ษ์ เขตธนบุรี
กรุ งเทพฯ
พื้นที่เมืองที่ตอ้ งเผชิญกับมลพิษ PM2.5 ใน 10 อันดับแรกในปี พ.ศ.2561 มีจานวนวันที่มีความเข้มข้นของ PM2.5
เฉลี่ ย 24 ชั่วโมงเกิ นมาตรฐานของประเทศไทย (50 ไมโครกรั มต่อลูก บาศก์เมตร) อยู่ระหว่าง 19-68 วัน เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับข้อแนะนาขององค์การอนามัยโลกที่ ระบุ ว่าค่า PM2.5 เฉลี่ ย 24 ชั่วโมงไม่ควรเกิ นค่ามาตรฐาน
(25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) มากกว่า 3 วันในช่วงเวลา 1 ปี จะเห็นได้ว่าประชากรที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่เมืองต้อง
เสี่ ยงกับผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการรับสัมผัสมลพิษ PM2.5 ที่เกินมาตรฐานเป็ นระยะเวลานาน
และหากไม่มีมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศที่กา้ วหน้า ผลที่เกิดขึ้นคือวิกฤตด้านสาธารณสุ ขมีแนวโน้มจะขยายวง
กว้างมากขึ้น
มีพ้นื ที่ 28 แห่ง จาก 53 แห่ง (ใน 29 จังหวัด) ที่มีความเข้มข้นของ PM2.5 เฉลี่ยรายปี เกินมาตรฐานของประเทศไทยซึ่ ง
กาหนดไว้ที่ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพื้นที่เมืองทั้ง 53 แห่ง (ยกเว้น อ. เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่ งเริ่ มต้น
วัดในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561) มีความเข้มข้นของ PM2.5 เฉลี่ยรายปี เกินค่าตามคาแนะนาองค์การอนามัยโลกซึ่งกาหนด
ไว้ที่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ในปี 2561 มีพ้นื ที่เมือง 39 แห่งจาก 53 แห่งใน 29 จังหวัด ที่มีความเข้มข้นของ PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง เกินมาตรฐาน
ของประเทศไทยซึ่งกาหนดไว้ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยจานวนวันที่เกินมาตรฐานมีต้ งั แต่ 1 วันไปจนถึง
68 วัน

ความจําเป็ นเร่ งด่ วนในการเปลี่ยนมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศทั่วไปของประเทศไทยให้ รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อ
ปกป้ องสุ ขภาพของประชาชน
องค์การอนามัยโลกระบุวา่ มลพิษฝุ่ นละอองขนาดเล็กมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ PM2.5 มีผลกระทบด้านสุ ขภาพแม้กระทัง่ ในระดับ
ความเข้มข้นที่ต่ามาก จริ งๆ แล้ว เรายังไม่สามารถระบุถึงขีดจากัดของความเข้มข้น (ของมลพิษฝุ่ นละอองขนาดเล็กมาก)ที่โยง
กับผลกระทบด้านสุขภาพของมนุษย์ได้ ด้วยเหตุน้ ี ข้อแนะนาขององค์การอนามัยโลกที่จดั ทาขึ้นในปี พ.ศ.2548 จึงตั้งเป้ าหมาย
ให้ความเข้มข้นของฝุ่ น PM2.5 อยูใ่ นระดับต่าที่สุดเท่าที่จะทาได้มากที่สุด7
จากข้อแนะนาว่าด้วยคุณภาพอากาศขององค์การอนามัยโลก (WHO Air Quality Guidelines) มีการประเมินว่า หากค่าเฉลี่ยรายปี
ของความเข้มข้นของ PM2.5 ลดลงจากระดับ 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่ งเป็ นค่ามาตรฐานที่ใช้กนั ทัว่ ไปในเมืองของ
7

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health

5

ประเทศกาลังพัฒนาหลายแห่งทัว่ โลก เป็ นระดับ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะสามารถลดอัตราการเสี ยชีวติ ที่เกี่ยวข้องกับ
มลพิษทางอากาศลงไปได้ราวร้อยละ 15 8
ประเทศไทยเริ่ มดาเนิ นการตรวจวัด PM2.5 อย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็ นต้นมา 9 ในปี พ.ศ.2547 กรมควบคุมมลพิษ
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาและยกร่ างมาตรฐาน PM2.5 ผูศ้ ึ กษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )ได้เสนอแนะ
มาตรฐานสาหรับค่าเฉลี่ย PM2.5 รายปี ไม่เกิน 12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื่ องจากเป็ นค่าที่ป้องกันผลกระทบสุ ขภาพ
ได้มากที่สุด และค่าเฉลี่ย PM2.5 ใน 24 ชัว่ โมงไม่เกิน 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยไม่มีวนั ที่มีค่าเฉลี่ย PM2.5 เกิ น
มาตรฐาน
กรมควบคุ มมลพิษในฐานะหน่ วยงานที่ มีหน้าที่ ในการนาเสนอ(ร่ าง) มาตรฐานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ (ambiant air
quality standard)ใช้หลักเกณฑ์ในการกาหนดมาตรฐานโดยพิจารณาจาก (ก) หลักฐานผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยโดยโครงการ
จัดทา(ร่ าง) มาตรฐาน PM2.5 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ข) การวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพอากาศเชิงสถิตจากการตรวจวัด
PM2.5 ในบรรยากาศอย่างต่อเนื่ องจากสถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพียงจานวน 3 สถานี ในประเทศไทย ขณะนั้น (ค) การ
ประชุมร่ วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านคุณภาพอากาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ง) การประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ ใน
รู ปของประโยชน์ที่ได้รับจากการลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย (Health benefits) และค่าใช้จ่ายเบื้องต้นโดยคานึ งถึงเศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (จ) การประเมินค่าใช้จ่าย (Cost-analyses) เบื้องต้นในการลดปริ มาณ PM2.5
โดยสรุ ป กรมควบคุมมลพิษเสนอแนะค่ามาตรฐาน PM2.5 ในเวลา 1 ปี ว่าต้องไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยให้
เหตุผลว่าเป็ นระดับที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ท้ายที่สุด ในปี พ.ศ.2553 คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติออกประกาศฉบับที่ 23 กาหนดมาตรฐานฝุ่ น PM2.5 โดยค่าเฉลี่ยใน
เวลา 24 ชัว่ โมงจะต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร และเป็ นมาตรฐานที่ใช้มาจนถึงปั จจุบนั 10
มาตรฐานฝุ่ น PM2.5 ในบรรยากาศทัว่ ไปดังกล่าวนี้ ถูกนามาใช้เป็ นเวลา 9 ปี แล้ว ในขณะที่ผลกระทบสุ ขภาพจากฝุ่ น PM2.5
กลายเป็ นวิกฤตด้านสาธารณสุ ข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรามีองค์ความรู ้ใหม่ๆ มากขึ้นพอที่จะสรุ ปได้วา่ PM2.5 เป็ นฝุ่ นพิษที่
เป็ นภัยคุกคามต่อสุขภาพ เป็ นมลพิษข้ามพรมแดนและปนเปื้ อนอยูใ่ นบรรยากาศได้นาน เป็ นฝุ่ นอันตรายไม่วา่ จะมีองค์ประกอบ
ใดๆ เช่น ปรอท แคดเมียม อาร์เซนิก หรื อโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน(PAHs) และการที่องค์การอนามัยโลก(WHO)
กาหนดให้ PM 2.5 จัดอยูใ่ นกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ ง ในปี พ.ศ.2556

8
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เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่ อง การกาหนดค่ามาตรฐ(ร่ าง)านฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ใน
บรรยากาศทัว่ ไป (กรมควบคุมมลพิษ) http://infofile.pcd.go.th/law/Draft_std__PM2.5.pdf
10
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2553) เรื่ อง การกาหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศ
ทัว่ ไป http://infofile.pcd.go.th/law/2_99_air.pdf?CFID=2437604&CFTOKEN=22218289
9

6

ตารางแสดงการเปรียบเทียบมาตรฐานและ Guideline สํ าหรับ PM2.5 ของประเทศต่ างๆ
ค่ ามาตรฐาน PM2.5 (ไมโครกรัมต่ อลูกบาศก์ เมตร)
ค่ าเฉลีย่ 24 ชั่วโมง

ค่ าเฉลีย่ 1 ปี

ไทย

50

25

องค์ การอนามัยโลก*
- Interim Target (IT-1)
- Interim Target (IT-2)
- Interim Target (IT-3)
- Air Quality Guideline(AQG)

75
50
37.5
25

35
25
15
10

องค์ กรพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อมแห่ งสหรัฐอเมริกา**

35

รัฐแคลิฟอร์เนีย

-

12 (แหล่งกาเนิดขั้นต้น)
15 (แหล่งกาเนิดทุติยภูมิ)
12

สหภาพยุโรป***
ภายใต้กฎระเบียบ Directive 2008/50/EC สหภาพยุโรป
ตั้งเป้ าหมายการลดสัมผัส PM2.5 ในกลุ่มประชากรที่เรี ยกว่า
average exposure indicator (AEI) ภายในปี พ.ศ. 2553 และ 2563

-

25
22(AEI ปี พ.ศ.2553)
18(AEI ปี พ.ศ.2563)

มาเลเซีย****
- Interim Target (ปี พ.ศ.2558)
- Interim Target (ปี พ.ศ.2561)
- มาตรฐาน ( ปี พ.ศ.2563)

75
50
35

35
25
15

สิงคโปร์ *****
- ปี พ.ศ.2559
- ปี พ.ศ.2563
- เป้ าหมายระยะยาว

40
37.5
25

15
12
10

สหราชอาณาจักร
สก็อตแลนด์

-

25
12

- แคนาดา
- นิวฟาวด์แลนด์

30
25

7

- เมืองแวนคูเวอร์

25

12

ออสเตรเลีย

25

8

นิวซีแลนด์

25

-

ญี่ปุ่น

35

15

เกาหลีใต้ ******

35

15

ฟิ ลิปปิ นส์

50

25

ข้ อเสนอของกรีนพีซ
การดารงชีวติ ในที่ที่มีอากาศสะอาดเป็ นสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของทุกคน รัฐบาลและผูก้ าหนดนโยบายต้อง ลงมือปฏิบตั ิอย่างจริ งจังต่อ
วิกฤตมลพิษ PM2.5 ที่เป็ นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชน กรี นพีซเรี ยกร้องให้ ;
กรมควบคุมมลพิษ/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม








ยกร่ างมาตรฐานในบรรยากาศของ PM2.5 ขึ้ นใหม่สาหรั บประเทศไทยโดยกาหนดค่าเฉลี่ ย 24 ชั่วโมง เป็ น 35
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยรายปี เป็ น 12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภายในปี พ.ศ. 2562
การดาเนิ นนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องคานึงถึงการดาเนินมาตรการในข้อ 8 (Article 8) ของอนุสญ
ั ญามินามาตะว่าด้วยปรอท11
กาหนดมาตรการดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมายภูมิภาคอาเซี ยนปลอดหมอกควันภายในปี 2563 (Haze-free ASEAN by
2020) อย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม (Haze-free ASEAN by 2020) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปฏิบตั ิที่มีความเป็ นธรรมทาง
สังคมในการควบคุม และป้ องกันการเผาวัสดุการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูก ป่ าไม้และพื้นที่อนุรักษ์
ติ ด ตามตรวจสอบและรายงานความเข้มข้น ของสารมลพิ ษ ทางอากาศอื่ น ๆ ที่ เ ป็ นภัยคุ กคามสุ ข ภาพอนามัยของ
ประชาชน เช่ น โพลี ไ ซคลิ ก อะโรมาติ ก ไฮโดรคาร์ บ อน(PAHs) โดยให้ เ ป็ นรายชื่ อ มลพิ ษ เป้ า หมาย (target
substances/pollutants) ที่ ถูกกาหนดขึ้นภายใต้ระบบทาเนี ยบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ(Pollutant Release
and Transfer Registers: PRTR)

สื บเนื่องจากการที่ประเทศไทยลงนามเข้าร่ วมเป็ น ภาคีอนุสญ
ั ญามินามาตะว่าด้วยปรอท (Minamata Convention on Mercury) เป็ นอันดับ
ที่ 66 ของโลก และเป็ นประเทศแรกของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ภาคีอนุสญ
ั ญา ได้ยอมรับร่ วมกันว่า “ปรอทเป็ นสารเคมีที่ทวั่ โลกมีความกังวล
เนื่องจากปรอทสามารถเคลื่อนย้ายได้ไกลในชั้นบรรยากาศ ปรอทตกค้างยาวนานในสิ่ งแวดล้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ปรอทมีความสามารถในการ
สะสมในสิ่ งมีชีวิตในระบบนิ เวศ และปรอทส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพของมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมอย่างมีนยั สาคัญ อนึ่ ง เป็ นที่รับรู ้กนั ดีวา่ ปรอทที่ปล่อยออก
สู่บรรยากาศนั้นเป็ นองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยอนุสญ
ั ญาข้อนี้ มุ่งเน้นถึงการควบคุมและลด
การปล่อย(emission)ปรอทออกสู่บรรยากาศจากแหล่งกาเนิ ดที่มีจุดกาเนิ ดแน่นอน (point sources) ตามรายการที่ระบุไว้ในภาคผนวก D
(Annex D) ของอนุสญ
ั ญาฯ อันได้แก่ โรงไฟฟ้าถ่านหิ น หม้อน้ าอุตสาหกรรมท่ีใช้ถ่านหิ น กระบวนการถลุงแร่ และอบแร่ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เตาเผาขยะและโรงงานผลิตปูนซี เมนต์
11
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์




เพิ่มข้อกาหนดใน “มาตรฐานสัญญา” และ “การขึ้นทะเบียนผูป้ ระกอบการ” ในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนา
ระบบเกษตรพันธสัญญา (หรื อที่รู้จกั กันว่ากฏหมายเกษตรพันธสัญญา)โดยเน้นขยายความรับผิดชอบของบริ ษทั และ
ผูป้ ระกอบการเมื่อเกิ ดความเสี ยหายทางสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพที่เกิ ดขึ้นจากเกษตรกรรมเชิ งเดี่ ยว เช่น ในกรณี เกิ ด
หมอกควันจากการเผาในพื้นที่ที่เป็ นเกษตรแบบพันธสัญญา และรับประกันว่าความเสี่ ยงของเกษตรกรจะถูกกระจาย
อย่างเป็ นธรรม
ขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย ์แห่ งชาติ พ.ศ.2560-2564 ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน และ
เกษตรกรรมยัง่ ยืน ให้ความสาคัญกับความหลากหลายทางชี วภาพ ความเป็ นธรรมระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับ
ผูป้ ระกอบการ มีการจัดการ/จัดสรรงบประมาณจัดสรรในสัดส่ วนที่เหมาะสมสาหรับเกษตรกรรายย่อย รวมถึงระบบ
สิ นเชื่อเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ยแ์ ละตลาดสี เขียว12

กระทรวงสาธารณสุ ข


ดาเนิ นนโยบายการจัดการคุณภาพอากาศให้สอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป้ าหมายที่ 3 ว่าด้วยการสร้าง
หลักประกันให้คนมีชีวติ ที่มีคุณภาพและส่งเสริ มสุ ขภาวะที่ดี ของคนทุกเพศทุกวัย (Ensure healthy lives and promote
well-being for all at all ages) ตามเป้ าประสงค์ที่จะลดจานวนผูเ้ สี ยชีวิต และผูบ้ าดเจ็บจากมลพิษทางอากาศโดยมี
ตัวชี้ วดั คือประชากรในเขตเมืองที่ ได้รับมลพิษทางอากาศกลางแจ้งเกิ น ค่ามาตรฐานตามค่าที่ กาหนดขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) ดังต่อไปนี้
ั ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัมผัสมลพิษทาง
o พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคที่มีความสัมพันธ์กบ
อากาศเพื่อประโยชน์ในการประมาณการและคาดการณ์จานวนผูป้ ่ วย จากกลุ่มโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง(ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว) และคาดการณ์ได้ถึงจานวนผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยงในช่วงอายุต่างๆได้
o ประเมินโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลในพื้นที่ มีระดับมลพิษสู งถึงการเตรี ยมพร้อมการเผชิ ญเหตุ จาก
โรคและการเจ็ บ ป่ วย ด้ว ยการคาดการณ์ จ านวนผู ้ป่ วยในแต่ ล ะโรคที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ เป็ นแนวทางให้
โรงพยาบาลในพื้นที่มีแผนรองรับและดูแลให้คาแนะนาแก่ผปู ้ ่ วยที่มีโรคดังกล่าวในช่วงที่ระดับมลพิษสูง
o จัดประชุม เผยแพร่ รูปแบบ การเตรี ยมความพร้อมของสถานพยาบาลเพื่อรองรับผูู้ป่ วยในช่วงที่มีปัญหาจาก
มลพิษทางอากาศ
o ติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบต่อสุ ขภาพที่ เปลี่ ยนแปลงไปตามเวลา หรื อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ด
จากการนามาตรการลดมลพิษอากาศอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ เช่น การเปลี่ยนชนิดน้ามันเชื้อเพลิง เป็ นต้น เพื่อ
ประโยชน์ในการคานึงถึงประโยชน์ทางสาธารณสุข จากนโยบาย หรื อมาตรการในการลดมลพิษอากาศ
o การให้ความรู ้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุ ขภาพและการป้ องกันที่ เกิ ดจากมลพิษทางอากาศ รวมทั้ง
มีการแจ้งเตือนเมื่อระดับมลพิษสู ง เป็ นวิธีการที่ช่วยให้ประชาชนสามารถป้ องกันตนเองและหลีกเลี่ยง การ
ได้รับมลพิษทางอากาศ ส่งผลตามมาทาให้ลดผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศได้

อุตสาหกรรมอ้อย และการทาเกษตรแปลงใหญ่ เช่น ข้าวโพด รัฐสนับสนุนดอกเบี้ยโดยคิดเพียง 0.01-2% เท่านั้น แต่เกษตรกรและผูป้ ระกอบการ
รายย่อยกลับต้องเสี ยดอกเบี้ยสู งกว่าหลายเท่าตัว : https://biothai.net/node/30515
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ประกาศดัชนี ผลกระทบสุ ขภาพจากมลพิษทางอากาศ (Air Quality Health Index) แยกออกจากดัชนี คุณภาพอากาศ
(AQI) ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อใช้สื่อสารและปกป้ องประชาชนกลุ่มเสี่ ยง

กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรม




ปรับปรุ งมาตรฐานการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และฝุ่ นละออง ขนาดเล็กทั้ง
PM10 และ PM2.5 จากแหล่งกาเนิ ดที่อยูก่ บั ที่โดยให้เป็ นรายชื่อมลพิษเป้ าหมาย (target substances/pollutants) ที่ถูก
กาหนดขึ้นภายใต้ระบบทาเนี ยบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers:
PRTR)
กาหนดค่ามาตรฐานPM2.5และปรอทที่แหล่งกาเนิ ดที่อยูก่ บั ที่รวมถึงการตรวจวัดและรายงานการปล่อย PM2.5 และ
ปรอทจากปล่องโรงไฟฟ้ าโดยให้เป็ นรายชื่ อมลพิษเป้ าหมาย (target substances/pollutants) ที่ถูกกาหนดขึ้นภายใต้
ระบบทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR)

กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และสภาอุตสาหกรรมยานยนต์








ส่งเสริ มการใช้เชื้อเพลิงสะอาดในภาคการขนส่ง
ส่งเสริ มระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิ ทธิภาพและราคาที่สมเหตุสมผล
บริ หารจัดการด้านการใช้พลังงานในภาคการขนส่งทางถนนโดยการปรับปรุ งระบบขนส่ งให้มีประสิ ทธิ ภาพ ด้านการ
ใช้พลังงานมากขึ้น
บริ ห ารจัด การอุ ป สงค์เ พื่ อ การเดิ น ทางที่ ไ ม่จ าเป็ น สนับ สนุ น ให้มีก ารปรั บ เปลี่ ยนพฤติ กรรมไปใช้ร ะบบขนส่ ง
สาธารณะและรู ปแบบการขนส่งสิ นค้าที่ประหยัดพลังงาน
จัดการสิ่ งแวดล้อมด้านการขนส่ งทางถนนโดยการส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาและใช้พลังงานสะอาด สนับสนุ นการใช้
จักรยาน การเดิน ยานพาหนะไฟฟ้าและการส่งเสริ มการขับขี่ที่ประหยัดเชื้อเพลิง (Eco driving)
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