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การจัดลาํดับเมืองทีม่ีปัญหามลพษิฝุ่นละอองขนาดเลก็ไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2561 

 

อาจกล่าวไดว้า่ ปี พ.ศ.2561 เป็นหมุดหมายของการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัในเร่ืองนโยบายการจดัการมลพิษทางอากาศ ดว้ยเสียง
เรียกร้องของประชาชนเพื่อ “ขออากาศดีคืนมา” #RightToCleanAir 1 ในท่ีสุด เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ.2561 กรมควบคุมมลพิษ
ประกาศใชด้ชันีคุณภาพอากาศใหม่ท่ีน า PM2.5 มาร่วมค านวณ พร้อมเปิดตวั Application : Air4Thai เวอร์ชัน่ใหม่ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนผูท่ี้สนใจสามารถติดตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง และป้องกันตนเองได้ทันท่วงทีเม่ือเกิด
สถานการณ์มลพิษทางอากาศ รวมถึงขยายเครือข่ายการตรวจวดัฝุ่ น PM 2.5 เป็นจ านวน 28 สถานี ใน 19 จงัหวดั และเครือข่าย
การตรวจวดัจะขยายให้ครบทุกสถานีภายใน ปี 2563 2 อยา่งไรก็ตาม น่ีเป็นเพียงจุดเร่ิมตน้เท่านั้น ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง
ต่างๆ ของประเทศยงัคงตอ้งเผชิญกบัมลพิษ PM2.5 ซ่ึงเป็นภยัคุกคามต่อสุขภาพโดยมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมีค่าเกิน
เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดในระดบัประเทศและระดบัสากล 
 

ในการรณรงคข์บัเคล่ือน “ขออากาศดีคืนมา” กรีนพีซไดจ้ดัล าดบัเมืองท่ีมีปัญหามลพิษฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) ในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 มาจนถึงปัจจุบนั เพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์และพฒันาการของการจดัการ
คุณภาพอากาศในเมืองและพ้ืนท่ีต่างๆ และกระตุน้ใหผู้ก้  าหนดนโยบายทุกระดบัทบทวนแผนปฏิบติัการจดัการมลพิษทางอากาศ
ท่ียงัไร้ประสิทธิภาพ และยกร่างมาตรการท่ีกา้วหนา้โดยมีเป้าหมายท่ีเจาะจง (specific) วดัได ้(measurable) ท าได ้(Attainable) 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายใหญ่ (Relevant) โดยเฉพาะเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDGs) และมีกรอบเวลาท่ีชดัเจน (Time-bound) 
เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน 
 
การจดัล าดบัเมืองท่ีมีปัญหามลพิษฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5)ในประเทศไทย ปี พ.ศ 2561 น้ี ใชข้อ้มูลท่ี
สาธารณะชนสามารถเขา้ถึงได้ 3  ของการตรวจวดัความเขม้ขน้ฝุ่ น PM2.5 จากทั้งหมด 53 สถานี ครอบคลุมพ้ืนท่ี 29 จงัหวดั    
โดยใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียรายปี 4 (หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ค่าเฉล่ียสูงสุดรายเดือน 5 (หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) และจ านวนวนัท่ีเกินค่ามาตรฐาน6 มาพิจารณาในการจดัล าดบั 

                                                           
1
  http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/Urban-Revolution/Air-Pollution/Right-To-Clean-Air/ 

2
  http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2016&id=18369 จนถึงเดือนมกราคม 2562 สถานีตรวจวดั 

PM2.5 เพ่ิมจาก 28 เป็น 29 สถานี 
3
  http://air4thai.pcd.go.th/webV2/download.php  

4
  เกณฑค์่าเฉล่ียรายปี (Annual Average) ของมลพิษทางอากาศสะทอ้นภาพรวมคุณภาพอากาศของพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง ตลอดระยะเวลา 1 ปี และ
ระดบัความเขม้ขน้ของมลพิษทางอากาศท่ีกลุ่มประชากรในพ้ืนท่ีตอ้งรับสมัผสั (exposure) ในระยะยาว ในกรณีของประเทศไทย ค่าเฉล่ียรายปีของ 
PM2.5 ท่ี 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
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การจดัลาํดบัเมืองทีม่ปัีญหามลพษิฝุ่นละอองขนาดเลก็ไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2561 

อนัดบั จงัหวดั ตาํแหน่งสถานีตรวจวดั 
PM2.5 เฉลีย่รายปี PM2.5 สูงสุดรายเดือน  จาํนวนวนัทีเ่กนิ               

ค่ามาตรฐานของไทย หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

1 สมุทรสาคร ต. มหาชยั อ. เมือง 34 144 68 

2 ตาก ต. แม่ปะ อ. แม่สอด 29 133 66 

3 สมุทรปราการ ต. ทรงคะนอง อ.พระประแดง 33 106 44 

4 เชียงใหม่ ต. ศรีภูมิ อ. เมือง 29 108 52 

5 เชียงใหม่ ต. ชา้งเผือก อ. เมือง 30 105 52 

6 ล าปาง ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 25 117 52 

7 สระบุรี ต. หนา้พระลาน อ. เฉลิมพระเกียรติ  31 94 43 

8 กรุงเทพฯ ริมถนนดินแดง เขตดินแดง 34 113 19 

9 ขอนแก่น ต. ในเมือง อ. เมือง 31 92 37 

10 กรุงเทพฯ ริมถนนอินทรพิทกัษ ์ธนบุรี 29 89 44 

11 สมุทรปราการ ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง 27 105 35 

12 กรุงเทพฯ แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 26 90 28 

13 ชลบุรี ต. ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา 25 96 22 

14 กาญจนบุรี ต. ปากแพรก อ. เมือง 25 85 33 

15 ราชบุรี ต. หนา้เมือง อ. เมือง 25 89 29 

                                                                                                                                                                                           
5  เกณฑค์่าเฉล่ียสูงสุดรายเดือนท่ีน ามาใชใ้นการจดัอนัดบัมาจากค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงท่ีสูงสุดในเดือนนั้นๆ และสะทอ้นถึงระดบัของมลพิษทางอากาศ
ท่ีกลุ่มประชากร ในพ้ืนท่ีอาจรับสมัผสัในช่วงเวลาสั้นๆ 
6  จ านวนวนัท่ีเกินค่ามาตรฐานจะมาจากวนัท่ีมีค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ PM2.5 เกินมาตรฐาน 24 ชัว่โมงท่ีก าหนดไว ้ในกรณีของประเทศไทย ค่าเฉล่ีย 
24 ชัว่โมง ถูกก าหนดไวท่ี้ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
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16 กรุงเทพฯ ริมถนนพระรามส่ี เขตปทุมวนั 28 88 23 

17 ปราจีนบุรี ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธ์ิ 25 82 31 

18 กรุงเทพฯ แขวงพญาไท เขตพญาไท 21 97 14 

19 กรุงเทพฯ ริมถนนกาญจนาภิเษก บางขนุเทียน * 40 67 18 

20 กรุงเทพฯ ริมถนนลาดพร้าว เขตวงัทองหลาง 26 82 22 

21 น่าน ต. หว้ยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 17 89 22 

22 ระยอง ต. มาบตาพดุ อ. เมือง ** 24 89 3 

23 กรุงเทพฯ แขวงบางนา เขตบางนา 23 71 19 

24 พระนครศรีอยธุยา ต. ประตูชยั อ. พระนครศรีอยธุยา * 26 70 7 

25 สมุทรปราการ ต. ตลาด อ. พระประแดง * 28 71 5 

26 สมุทรปราการ ต. ปากน ้ า อ. เมือง ** 21 81 7 

27 เชียงราย ต. เวยีง อ. เมือง ** 20 83 6 

28 กรุงเทพฯ แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ * 28 66 5 

29 กรุงเทพฯ แขวงดินแดง เขตดินแดง * 29 63 5 

30 สมุทรสาคร ต. ออ้มนอ้ย อ. กระทุ่มแบน  34 53 5 

31 ระยอง ต. ท่าประดู่ อ. เมือง 17 75 5 

32 สระบุรี ต. ปากเพรียว อ. เมือง * 25 66 3 

33 ชลบุรี ต. บา้นสวน อ. เมือง * 24 62 4 

34 นครสวรรค ์ ต. ปากน ้ าโพ อ.เมือง ** 25 59 3 

35 ปทุมธานี ต. คลองหน่ึง อ. คลองหลวง 28 56 1 

36 ระยอง ต. หว้ยโป่ง อ. เมือง * 23 57 4 

37 ชลบุรี ต. บ่อวนิ อ. ศรีราชา * 25 53 1 
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38 พะเยา ต. เวยีง อ. เมือง * 19 52 1 

39 ยะลา ต. สะเตง อ. เมือง 20 45 0 

40 เชียงราย ต. เวยีงพางค า อ. แม่สาย * 16 51 1 

41 ล าพนู ต. เวยีงยอง อ. เมือง ** 18 46 0 

42 ล าปาง ต. พระบาท อ. เมือง * 17 46 0 

43 สระแกว้ ต. อรัญประเทศ อ. อรัญประเทศ * 19 44 0 

44 แพร่ ต. นาจกัร อ. เมือง * 18 42 0 

45 เลย ต. นาอาน อ. เมือง * 18 34 0 

46 นราธิวาส ต. บางนาค อ. เมือง 16 42 0 

47 สงขลา ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ 15 33 0 

48 สตูล ต. พิมาน อ. เมือง 12 34 0 

49 สุราษฎร์ธานี ต. มะขามเต้ีย อ. เมือง * 14 29 0 

50 ล าปาง ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ * 12 32 0 

51 น่าน ต. ในเวยีง อ. เมือง ** 13 24 0 

52 ล าปาง ต. บา้นดง อ. แม่เมาะ * 11 26 0 

53 แม่ฮ่องสอน ต. จองค า อ.เมือง ** 8 22 0 

 
หมายเหตุ  *   หมายถึง  สถานีท่ีมีการตรวจวดัใน 3 เดือนของปี พ.ศ.2561 

** หมายถึง  สถานีท่ีมีการตรวจวดัใน 6 เดือนของปี พ.ศ.2561 
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ผลการจัดลาํดับและประเด็นสําคัญ 
 

 ในปี พ.ศ.2561 พ้ืนท่ีเมือง 10 อนัดบัขา้งตน้ท่ีตอ้งเผชิญกบัมลพิษ PM2.5  คือ (1) ต.มหาชยั อ.เมือง จ.สมุทรสาคร     
(2) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก (3) ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (4) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่      
(5) ต.ชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (6) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง (7) ต.หนา้พระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 
(8) ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (9) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ (10) ริมถนนอินทรพิทกัษ ์เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 

 พ้ืนท่ีเมืองท่ีตอ้งเผชิญกบัมลพิษ PM2.5 ใน 10 อนัดบัแรกในปี พ.ศ.2561 มีจ านวนวนัท่ีมีความเขม้ขน้ของ PM2.5 
เฉล่ีย 24 ชั่วโมงเกินมาตรฐานของประเทศไทย (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อยู่ระหว่าง 19-68 วนั เม่ือ
เปรียบเทียบกับขอ้แนะน าขององค์การอนามยัโลกท่ีระบุว่าค่า PM2.5 เฉล่ีย 24 ชั่วโมงไม่ควรเกินค่ามาตรฐาน          
(25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) มากกวา่ 3 วนัในช่วงเวลา 1 ปี จะเห็นไดว้่าประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเมืองตอ้ง
เส่ียงกบัผลท่ีจะเกิดข้ึนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการรับสมัผสัมลพิษ PM2.5 ท่ีเกินมาตรฐานเป็นระยะเวลานาน 
และหากไม่มีมาตรการจดัการมลพิษทางอากาศท่ีกา้วหนา้ ผลท่ีเกิดข้ึนคือวิกฤตดา้นสาธารณสุขมีแนวโนม้จะขยายวง
กวา้งมากข้ึน 

 มีพ้ืนท่ี 28 แห่ง จาก 53 แห่ง (ใน 29 จงัหวดั) ท่ีมีความเขม้ขน้ของ PM2.5 เฉล่ียรายปีเกินมาตรฐานของประเทศไทยซ่ึง
ก าหนดไวท่ี้ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร และพ้ืนท่ีเมืองทั้ง 53 แห่ง (ยกเวน้ อ. เมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนซ่ึงเร่ิมตน้
วดัในช่วงปลายปี พ.ศ. 2561) มีความเขม้ขน้ของ PM2.5 เฉล่ียรายปีเกินค่าตามค าแนะน าองคก์ารอนามยัโลกซ่ึงก าหนด
ไวท่ี้ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

 ในปี 2561 มีพ้ืนท่ีเมือง 39 แห่งจาก 53 แห่งใน 29 จงัหวดั ท่ีมีความเขม้ขน้ของ PM 2.5 เฉล่ีย 24 ชัว่โมง เกินมาตรฐาน
ของประเทศไทยซ่ึงก าหนดไวท่ี้ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร โดยจ านวนวนัท่ีเกินมาตรฐานมีตั้งแต่ 1 วนัไปจนถึง 
68 วนั 

 

ความจําเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศทั่วไปของประเทศไทยให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพ่ือ
ปกป้องสุขภาพของประชาชน 
 
องคก์ารอนามยัโลกระบุวา่มลพิษฝุ่ นละอองขนาดเลก็มากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ PM2.5 มีผลกระทบดา้นสุขภาพแมก้ระทัง่ในระดบั
ความเขม้ขน้ท่ีต ่ามาก จริงๆ แลว้ เรายงัไม่สามารถระบุถึงขีดจ ากดัของความเขม้ขน้ (ของมลพิษฝุ่ นละอองขนาดเล็กมาก)ท่ีโยง
กบัผลกระทบดา้นสุขภาพของมนุษยไ์ด ้ดว้ยเหตุน้ี ขอ้แนะน าขององคก์ารอนามยัโลกท่ีจดัท าข้ึนในปี พ.ศ.2548 จึงตั้งเป้าหมาย
ใหค้วามเขม้ขน้ของฝุ่ น PM2.5 อยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดม้ากท่ีสุด7 
 
จากขอ้แนะน าวา่ดว้ยคุณภาพอากาศขององคก์ารอนามยัโลก (WHO Air Quality Guidelines) มีการประเมินวา่ หากค่าเฉล่ียรายปี
ของความเขม้ขน้ของ PM2.5 ลดลงจากระดบั 35  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซ่ึงเป็นค่ามาตรฐานท่ีใชก้นัทัว่ไปในเมืองของ

                                                           
7
  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health  
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ประเทศก าลงัพฒันาหลายแห่งทัว่โลก เป็นระดบั 10  ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร จะสามารถลดอตัราการเสียชีวติท่ีเก่ียวขอ้งกบั
มลพิษทางอากาศลงไปไดร้าวร้อยละ 15 8 
 
ประเทศไทยเร่ิมด าเนินการตรวจวดั PM2.5 อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นตน้มา 9  ในปี พ.ศ.2547 กรมควบคุมมลพิษ
มอบหมายให้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศึกษาและยกร่างมาตรฐาน PM2.5 ผูศึ้กษา (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์)ไดเ้สนอแนะ
มาตรฐานส าหรับค่าเฉล่ีย PM2.5 รายปีไม่เกิน 12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เน่ืองจากเป็นค่าท่ีป้องกนัผลกระทบสุขภาพ
ไดม้ากท่ีสุด และค่าเฉล่ีย PM2.5 ใน 24 ชัว่โมงไม่เกิน 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยไม่มีวนัท่ีมีค่าเฉล่ีย PM2.5 เกิน
มาตรฐาน 
 
กรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการน าเสนอ(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ (ambiant air 
quality standard)ใชห้ลกัเกณฑใ์นการก าหนดมาตรฐานโดยพิจารณาจาก (ก) หลกัฐานผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัโดยโครงการ
จดัท า(ร่าง) มาตรฐาน PM2.5 โดยมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ข) การวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพอากาศเชิงสถิตจากการตรวจวดั 
PM2.5 ในบรรยากาศอยา่งต่อเน่ืองจากสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศเพียงจ านวน 3 สถานีในประเทศไทย ขณะนั้น (ค) การ
ประชุมร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญและนกัวชิาการดา้นคุณภาพอากาศและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ง) การประเมินทางดา้นเศรษฐศาสตร์ใน
รูปของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั (Health benefits) และค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้โดยค านึงถึงเศรษฐกิจ 
สงัคมและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง (จ) การประเมินค่าใชจ่้าย (Cost-analyses) เบ้ืองตน้ในการลดปริมาณ PM2.5 
 
โดยสรุป กรมควบคุมมลพิษเสนอแนะค่ามาตรฐาน PM2.5 ในเวลา 1 ปี วา่ตอ้งไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยให้
เหตุผลวา่เป็นระดบัท่ีไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

ทา้ยท่ีสุด ในปี พ.ศ.2553 คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติออกประกาศฉบบัท่ี 23 ก าหนดมาตรฐานฝุ่ น PM2.5 โดยค่าเฉล่ียใน
เวลา 24 ชัว่โมงจะตอ้งไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร และค่าเฉล่ียในเวลา 1 ปี จะตอ้งไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร และเป็นมาตรฐานท่ีใชม้าจนถึงปัจจุบนั 10 

มาตรฐานฝุ่ น PM2.5 ในบรรยากาศทัว่ไปดงักล่าวน้ีถูกน ามาใชเ้ป็นเวลา 9 ปีแลว้ ในขณะท่ีผลกระทบสุขภาพจากฝุ่ น PM2.5 
กลายเป็นวิกฤตดา้นสาธารณสุข โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท่ีเรามีองคค์วามรู้ใหม่ๆ มากข้ึนพอท่ีจะสรุปไดว้า่ PM2.5 เป็นฝุ่ นพิษท่ี
เป็นภยัคุกคามต่อสุขภาพ เป็นมลพิษขา้มพรมแดนและปนเป้ือนอยูใ่นบรรยากาศไดน้าน เป็นฝุ่ นอนัตรายไม่วา่จะมีองคป์ระกอบ
ใดๆ เช่น ปรอท แคดเมียม อาร์เซนิก หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน(PAHs) และการท่ีองคก์ารอนามยัโลก(WHO) 
ก าหนดให ้PM 2.5 จดัอยูใ่นกลุ่มท่ี 1 ของสารก่อมะเร็ง ในปี พ.ศ.2556 

 

                                                           
8
  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health  

9
  เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น เร่ือง การก าหนดค่ามาตรฐ(ร่าง)านฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ใน
บรรยากาศทัว่ไป (กรมควบคุมมลพิษ) http://infofile.pcd.go.th/law/Draft_std__PM2.5.pdf 
10

  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ.2553) เร่ือง การก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศ
ทัว่ไป http://infofile.pcd.go.th/law/2_99_air.pdf?CFID=2437604&CFTOKEN=22218289 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบมาตรฐานและ Guideline สําหรับ PM2.5 ของประเทศต่างๆ 

  ค่ามาตรฐาน PM2.5 (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ค่าเฉลีย่ 1 ปี 

ไทย 50 25 

องค์การอนามยัโลก* 
- 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 

องค์กรพทิกัษ์ส่ิงแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา** 
  
รัฐแคลิฟอร์เนีย 

35 
  

- 

12 (แหล่งก าเนิดขั้นตน้) 
15 (แหล่งก าเนิดทุติยภูมิ) 

12 

สหภาพยุโรป*** 
ภายใตก้ฎระเบียบ Directive 2008/50/EC สหภาพยโุรป
ตั้งเป้าหมายการลดสมัผสั PM2.5 ในกลุ่มประชากรท่ีเรียกวา่ 
average exposure indicator (AEI) ภายในปี พ.ศ. 2553 และ 2563 

- 25 
22(AEI ปีพ.ศ.2553) 
18(AEI ปีพ.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 
- เป้าหมายระยะยาว 

  
40 

37.5 
25 

  
15 
12 
10 

สหราชอาณาจกัร 
สก็อตแลนด ์

- 
- 

25 
12 

- แคนาดา 
- นิวฟาวดแ์ลนด ์

30 
25 

- 
- 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/331660/Evolution-air-quality.pdf
https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants/naaqs-table
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/331660/Evolution-air-quality.pdf
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/directive.htm
http://www.doe.gov.my/portalv1/wp-content/uploads/2013/01/Air-Quality-Standard-BI.pdf
https://www.nea.gov.sg/our-services/pollution-control/air-pollution/air-quality
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- เมืองแวนคูเวอร์ 25 12 

ออสเตรเลีย 25 8 

นิวซีแลนด ์ 25 - 

ญ่ีปุ่น 35 15 

เกาหลใีต้****** 
35 15 

ฟิลิปปินส์ 50 25 

ข้อเสนอของกรีนพซี 

การด ารงชีวติในท่ีท่ีมีอากาศสะอาดเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของทุกคน รัฐบาลและผูก้  าหนดนโยบายตอ้ง ลงมือปฏิบติัอยา่งจริงจงัตอ่
วกิฤตมลพิษ PM2.5 ท่ีเป็นภยัคุกคามต่อสุขภาพของประชาชน กรีนพีซเรียกร้องให ้; 

กรมควบคุมมลพษิ/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 ยกร่างมาตรฐานในบรรยากาศของ PM2.5 ข้ึนใหม่ส าหรับประเทศไทยโดยก าหนดค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง เป็น 35 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร และค่าเฉล่ียรายปีเป็น 12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ภายในปี พ.ศ. 2562 

 การด าเนินนโยบายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ตอ้งค านึงถึงการด าเนินมาตรการในขอ้ 8 (Article 8) ของอนุสญัญามินามาตะวา่ดว้ยปรอท11 

 ก าหนดมาตรการด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควนัภายในปี 2563 (Haze-free ASEAN by 
2020) อยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม (Haze-free ASEAN by 2020) โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปฏิบติัท่ีมีความเป็นธรรมทาง
สงัคมในการควบคุม และป้องกนัการเผาวสัดุการเกษตรในพ้ืนท่ีเพาะปลูก ป่าไมแ้ละพ้ืนท่ีอนุรักษ ์

 ติดตามตรวจสอบและรายงานความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ท่ีเป็นภัยคุกคามสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน เช่น โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน(PAHs) โดยให้เป็นรายช่ือมลพิษเป้าหมาย ( target 
substances/pollutants) ท่ีถูกก าหนดข้ึนภายใตร้ะบบท าเนียบการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ(Pollutant Release 
and Transfer Registers: PRTR)  

                                                           
11  สืบเน่ืองจากการท่ีประเทศไทยลงนามเขา้ร่วมเป็น ภาคีอนุสญัญามินามาตะวา่ดว้ยปรอท  (Minamata Convention on Mercury) เป็นอนัดบั
ท่ี 66 ของโลก และเป็นประเทศแรกของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ภาคีอนุสญัญา ไดย้อมรับร่วมกนัว่า “ปรอทเป็นสารเคมีท่ีทัว่โลกมีความกงัวล 
เน่ืองจากปรอทสามารถเคล่ือนยา้ยไดไ้กลในชั้นบรรยากาศ ปรอทตกคา้งยาวนานในส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมของมนุษย ์ปรอทมีความสามารถในการ
สะสมในส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ และปรอทส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญั อน่ึง เป็นท่ีรับรู้กนัดีวา่ ปรอทท่ีปล่อยออก
สู่บรรยากาศนั้นเป็นองคป์ระกอบทางเคมีของฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยอนุสญัญาขอ้น้ีมุ่งเนน้ถึงการควบคุมและลด
การปล่อย(emission)ปรอทออกสู่บรรยากาศจากแหล่งก าเนิดท่ีมีจุดก าเนิดแน่นอน (point sources) ตามรายการท่ีระบุไวใ้นภาคผนวก D 

(Annex D) ของอนุสญัญาฯ อนัไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าถ่านหิน หมอ้น ้าอุตสาหกรรมท่ีใชถ่้านหิน กระบวนการถลุงแร่และอบแร่ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต
โลหะท่ีไม่ใช่เหลก็ เตาเผาขยะและโรงงานผลิตปูนซีเมนต ์

http://www.airkorea.or.kr/eng/contents/contentView/?pMENU_NO=160&cntnts_no=16
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 เพ่ิมขอ้ก าหนดใน “มาตรฐานสัญญา” และ “การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ” ในพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันา
ระบบเกษตรพนัธสัญญา (หรือท่ีรู้จกักนัวา่กฏหมายเกษตรพนัธสัญญา)โดยเนน้ขยายความรับผิดชอบของบริษทัและ
ผูป้ระกอบการเม่ือเกิดความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากเกษตรกรรมเชิงเด่ียว เช่น ในกรณีเกิด
หมอกควนัจากการเผาในพ้ืนท่ีท่ีเป็นเกษตรแบบพนัธสัญญา และรับประกนัวา่ความเส่ียงของเกษตรกรจะถูกกระจาย
อยา่งเป็นธรรม 

 ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ภายใต้กรอบการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และ
เกษตรกรรมยัง่ยืน ให้ความส าคญักับความหลากหลายทางชีวภาพ ความเป็นธรรมระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับ
ผูป้ระกอบการ มีการจดัการ/จดัสรรงบประมาณจดัสรรในสัดส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับเกษตรกรรายยอ่ย รวมถึงระบบ
สินเช่ือเก่ียวกบัเกษตรอินทรียแ์ละตลาดสีเขียว12  

 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

 ด าเนินนโยบายการจดัการคุณภาพอากาศให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป้าหมายท่ี 3 วา่ดว้ยการสร้าง
หลกัประกนัใหค้นมีชีวติท่ีมีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะท่ีดี ของคนทุกเพศทุกวยั (Ensure healthy lives and promote 
well-being for all at all ages) ตามเป้าประสงคท่ี์จะลดจ านวนผูเ้สียชีวิต และผูบ้าดเจ็บจากมลพิษทางอากาศโดยมี
ตวัช้ีวดั คือประชากรในเขตเมืองท่ีไดรั้บมลพิษทางอากาศกลางแจง้เกิน ค่ามาตรฐานตามค่าท่ีก าหนดขององค์การ
อนามยัโลก (WHO) ดงัต่อไปน้ี 

o พฒันาระบบเฝ้าระวงัโรคท่ีมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสัมผสัมลพิษทาง
อากาศเพื่อประโยชน์ในการประมาณการและคาดการณ์จ านวนผูป่้วย จากกลุ่มโรคต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง(ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว) และคาดการณ์ไดถึ้งจานวนผูป่้วยกลุ่มเส่ียงในช่วงอายตุ่างๆได ้

o ประเมินโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีมีระดบัมลพิษสูงถึงการเตรียมพร้อมการเผชิญเหตุ จาก
โรคและการเจ็บป่วย ด้วยการคาดการณ์จ านวนผู ้ป่วยในแต่ละโรคท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางให ้
โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีมีแผนรองรับและดูแลใหค้าแนะนาแก่ผูป่้วยท่ีมีโรคดงักล่าวในช่วงท่ีระดบัมลพิษสูง 

o จดัประชุม เผยแพร่รูปแบบ การเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลเพ่ือรองรับผู้ ู ป่วยในช่วงท่ีมีปัญหาจาก
มลพิษทางอากาศ 

o ติดตามดูการเปล่ียนแปลงของผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเวลา หรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
จากการน ามาตรการลดมลพิษอากาศอยา่งใดอยา่งหน่ึงมาใช ้เช่น การเปล่ียนชนิดนา้มนัเช้ือเพลิง เป็นตน้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการค านึงถึงประโยชน์ทางสาธารณสุข จากนโยบาย หรือมาตรการในการลดมลพิษอากาศ 

o การใหค้วามรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัผลกระทบต่อสุขภาพและการป้องกนัท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศ รวมทั้ง
มีการแจง้เตือนเม่ือระดบัมลพิษสูง เป็นวิธีการท่ีช่วยให้ประชาชนสามารถป้องกนัตนเองและหลีกเล่ียง การ
ไดรั้บมลพิษทางอากาศ ส่งผลตามมาท าใหล้ดผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศได ้

                                                           
12  อุตสาหกรรมออ้ย และการท าเกษตรแปลงใหญ่ เช่น ขา้วโพด รัฐสนบัสนุนดอกเบ้ียโดยคิดเพียง 0.01-2% เท่านั้น แต่เกษตรกรและผูป้ระกอบการ
รายยอ่ยกลบัตอ้งเสียดอกเบ้ียสูงกวา่หลายเท่าตวั : https://biothai.net/node/30515  
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 ประกาศดชันีผลกระทบสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (Air Quality Health Index) แยกออกจากดชันีคุณภาพอากาศ
(AQI) ของกรมควบคุมมลพิษเพ่ือใชส่ื้อสารและปกป้องประชาชนกลุ่มเส่ียง 

กรมควบคุมมลพษิและกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 ปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2), ออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) และฝุ่ นละออง ขนาดเล็กทั้ง 
PM10 และ PM2.5 จากแหล่งก าเนิดท่ีอยูก่บัท่ีโดยให้เป็นรายช่ือมลพิษเป้าหมาย (target substances/pollutants) ท่ีถูก
ก าหนดข้ึนภายใตร้ะบบท าเนียบการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers: 
PRTR)  

 ก าหนดค่ามาตรฐานPM2.5และปรอทท่ีแหล่งก าเนิดท่ีอยูก่บัท่ีรวมถึงการตรวจวดัและรายงานการปล่อย PM2.5 และ
ปรอทจากปล่องโรงไฟฟ้าโดยให้เป็นรายช่ือมลพิษเป้าหมาย (target substances/pollutants) ท่ีถูกก าหนดข้ึนภายใต้
ระบบท าเนียบการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR)  

กระทรวงพลงังาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 ส่งเสริมการใชเ้ช้ือเพลิงสะอาดในภาคการขนส่ง 
 ส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพและราคาท่ีสมเหตุสมผล 
 บริหารจดัการดา้นการใชพ้ลงังานในภาคการขนส่งทางถนนโดยการปรับปรุงระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ดา้นการ

ใชพ้ลงังานมากข้ึน 
 บริหารจัดการอุปสงค์เพ่ือการเดินทางท่ีไม่จ าเป็น สนับสนุนให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปใช้ระบบขนส่ง 

สาธารณะและรูปแบบการขนส่งสินคา้ท่ีประหยดัพลงังาน 
 จดัการส่ิงแวดลอ้มดา้นการขนส่งทางถนนโดยการส่งเสริมให้มีการพฒันาและใชพ้ลงังานสะอาด สนับสนุนการใช้

จกัรยาน การเดิน ยานพาหนะไฟฟ้าและการส่งเสริมการขบัข่ีท่ีประหยดัเช้ือเพลิง (Eco driving) 
 


