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รายงานการวเิคราะห์เบื้องต้น 

มลพษิทางอากาศข้ามพรมแดนจากแผนทีภ่าพถ่ายดาวเทียมความเข้มข้นของ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5)  

ในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน (เมียนมา สปป.ลาว และกมัพูชา)  

 

ข้อสังเกตหลกั 

●  ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศท่ีมีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ในระดบัท่ีส่งผลต่อสุขภาพของผูท่ี้สมัผสัไวต่อมลพิษสูงท่ีสุดคือ 

สปป.ลาว โดยมีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ท่ีมีความเขม้ขน้ตั้งแต่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้ึนไป ครอบคลุม

พ้ืนท่ี 221,938.93 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 95.72 ของพ้ืนท่ีประเทศ และมีค่าเฉล่ีย PM2.5 ตั้งแต่ 70 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีในสดัส่วนท่ีมากท่ีสุดเป็น 88,205.44 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 38.04 

ของพ้ืนท่ีประเทศ รองลงมาเป็นกมัพชูา ไทย และเมียนมา 

●  เม่ือพิจารณาจากแผนท่ีในปี พ.ศ. 2560 ค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 แต่ละประเทศ แมว้า่จะมีระดบัต ่ากวา่ปี พ.ศ. 2559 

อย่างชดัเจน ก็ยงัพบว่าประเทศท่ีมีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ในระดบัท่ีส่งผลต่อสุขภาพของผูท่ี้สัมผสัไวต่อมลพิษ

รุนแรงมากท่ีสุดคือไทยและ สปป. ลาว ประมาณร้อยละ 32 ของพ้ืนท่ีประเทศ ส่วนกมัพูชาและเมียนมา ประมาณ    

ร้อยละ 20 และ 14 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

●  ในปี พ.ศ. 2561 เม่ือพิจารณาถึงค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ในระดบัท่ีส่งผลต่อสุขภาพของผูท่ี้สมัผสัไวต่อมลพิษ (ตั้งแต่ 

10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรข้ึนไป) พบวา่ประเทศไทยเผชิญกบัมลพิษ PM2.5 รุนแรงท่ีสุดประมาณร้อยละ 60 ของ

พ้ืนท่ี รองลงมาเป็นกมัพชูา สปป. ลาวและเมียนมา ตามล าดบั 

●  ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของ PM2.5 ในแต่ละปีและในแต่ละประเทศ (ท่ีมีการวิเคราะห์ในรายงานน้ี) ข้ึนอยูก่บั

หลายปัจจยั นอกจากนโยบายในการบริหารจดัการและป้องกนัมลพิษอากาศของรัฐบาลแลว้ เหตุการณ์ภยัแลง้รุนแรง

จากปรากฏการณ์เอลนิโญในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 เป็นเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว (extreme weather event)            

ท่ีส าคญัท่ีส่งผลให้มีจุดความร้อน (Hot spot) สะสมในปริมาณมาก ในปี พ.ศ. 2559 มีจุดความร้อน (Hot spot) สะสม

ทั้งปีรวมกนั 46,138 จุด ในปี พ.ศ. 2560 มีจุดความร้อน (Hot spot) ลดลงเป็น 30,184 จุด และในปี พ.ศ. 2561               

มีจุดความร้อน (Hot spot) 28,973 จุด 
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บทน า 

มลพิษทางอากาศกลายเป็นวกิฤตดา้นสาธารณสุขในประเทศไทยโดยท่ีเด็ก คนสูงวยั และกลุ่มประชากรเส่ียงในสังคม
ไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด ก๊าซโอโซนพ้ืนผิวและฝุ่ นละอองโดยเฉพาะ PM2.5 คือมลพิษสองชนิดหลกัท่ีเป็นภยัคุกคามร้ายแรง
ท่ีสุดต่อสุขภาพอนามยัของคนในประเทศไทย 1 จากการศึกษาโดย Institute for Health and Evaluation มหาวิทยาลยัวอชิงตนั 
พบวา่มลพิษทางอากาศเป็นปัจจยัร่วมท่ีเป็นสาเหตุของ โรคต่าง ๆ เน่ืองจากมีส่วนประกอบของสารเคมีหลายชนิดทั้งท่ีเป็นสาร
ระคายเคืองไปจนถึงสารก่อมะเร็ง จึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรค ไดแ้ก่ โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ
ขาดเลือด โรคมะเร็งปอด และโรคติดเช้ือเฉียบพลนัระบบหายใจส่วนล่าง ก่อให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรในประเทศไทย 
ประมาณ 50,000 คนต่อปี 2 

การวิเคราะห์ขอ้มูลล่าสุดใน State of Global Air ระบุวา่ ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ก่อให้เกิดการ
เสียชีวิตก่อนวยัอนัควรในประเทศไทยประมาณ 37,500 คน ในปี พ.ศ. 2558 3 การประมาณค่าจากการวิจยัเม่ือเร็ว ๆ น้ีพบว่า
อตัราการเสียชีวิตก่อนวนัอนัควรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสัมผสั PM2.5 อยูใ่นราว 38,410 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ของอตัราการเสียชีวิต
ทั้งหมดในประเทศไทย 4 และผลการวจิยัของมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดและกรีนพีซ เอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้ะบุวา่จนถึง พ.ศ. 2554 
มลพิษทางอากาศรวมถึงฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยเป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรของประชากรประมาณ 1,550 คนต่อปี อตัราการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรอาจเพ่ิมข้ึนถึง 
5,300 คนต่อปี 

แหล่งก าเนิดหลกัของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) คือ การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงฟอสซิล กระบวนการการผลิตทางอุตสาหกรรม กิจกรรมจากแหล่งท่ีอยูอ่าศยั และธุรกิจการคา้ และการเผาในท่ีโล่ง 
PM2.5 มีทั้งแหล่งก าเนิดโดยตรงและฝุ่ นท่ีเกิดจากการรวมตวัของก๊าซและมลพิษอ่ืน ๆ ในบรรยากาศ โดยเฉพาะซลัเฟอร์ได
ออกไซดแ์ละออกไซดข์องไนโตรเจน PM2.5 ยงัเป็นมลพิษขา้มพรมแดนและปนเป้ือนอยูใ่นบรรยากาศไดน้าน เป็นฝุ่ นอนัตราย
ไม่วา่จะมีองคป์ระกอบทางเคมีใด ๆ ก็ตาม เช่น ปรอท แคดเมียม อาร์เซนิก หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) 
เป็นตน้ ในปี พ.ศ. 2556 องคก์ารอนามยัโลก (WHO) จึงก าหนดอยา่งเป็นทางการให ้PM2.5 จดัอยูใ่นกลุ่มท่ี 1 ของสารก่อมะเร็ง 

ในช่วงฤดูแลง้ (ตั้งแต่มกราคม-เมษายนของทุกปี) มกัพบการเพ่ิมสูงข้ึนของฝุ่ นละอองในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคเหนือ ความแห้งแล้งท่ีเ ช่ือมโยงกับเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ ว (extreme weather event)                          
รวมถึงปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้เกิดการเกิดไฟทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบา้นไดแ้ก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพูชา เป็นตน้ ประกอบกบัในช่วงเวลาดงักล่าว มีการเผา
เศษวสัดุเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีส าหรับท าการเกษตรในช่วงฤดูฝน ดว้ยสภาวะอากาศท่ีแหง้และน่ิง ภูมิประเทศบางแห่งเป็นแอ่งกระทะ  

                                                
1
 สารมลพิษทางอากาศหลกั 6 ชนิด ไดแ้ก่ ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) คาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) ก๊าซโอโซน (O3)    
และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่ นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ถือเป็นตวัแทนของมลพิษทางอากาศโดยทัว่ไป 
2 http://infofile.pcd.go.th/mgt/ThailandPollut2558_Final.pdf?CFID=1652446&CFTOKEN=92484601  
3 https://www.stateofglobalair.org/data  
4
 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0189909  

 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0189909
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เช่น แอ่งแม่ฮ่องสอน แอ่งเชียงใหม่-ล าพนู เป็นตน้ ฝุ่ นละอองจึงไม่แพร่กระจาย และสามารถแขวนลอยอยูใ่นบรรยากาศไดน้าน
และไม่ตกลงสู่พ้ืนดิน 

วิกฤตหมอกควนัและฝุ่ น PM2.5 นั้นมีความคาบเก่ียวกบัการขยายตวัของพืชเชิงเด่ียวทั้งในประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบา้น 5 6 ในขณะท่ีวถีิการผลิตเดิมของชุมชนท่ีท าไร่หมุนเวยีนรวมทั้งหาของป่าในปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีลดลงทุกปี มีขอ้มูลท่ีระบุ
ให้เห็นวา่การลดลงของการปลูกพืชหมุนเวียนไปเป็นพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพดนั้นคือสาเหตุของปัญหา โดยเร่ิมจากปี พ.ศ. 2550 ท่ีมี
การขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวอ์ยา่งชดัเจน ขา้วโพดถูกน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารส าหรับสัตวแ์ทนท่ีเศษ
ขา้วหักเน่ืองจากมีราคาถูกกวา่ ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา จ านวนประชากรของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว บวกกบั
ความตอ้งการในการบริโภคเน้ือสัตวข์องคนไทยขยายตวัเพ่ิมข้ึน เช่น คนไทยบริโภคเน้ือสุกรต่อหัวเพ่ิมข้ึนราว 20 เปอร์เซ็นต ์
จาก 12 กิโลกรัมต่อคนต่อปีในปี พ.ศ. 2538 เป็น 14.2 กิโลกรัมต่อคนต่อปีในปี พ.ศ. 2554 รวมถึงปริมาณการส่งออกท่ีสูงข้ึน    
ท าใหก้ารปลูกขา้วโพดขยายตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว 7  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีทางดา้นรีโมตเซนซิงในการตรวจหาฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 
ไมครอน ด้วยขอ้มูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Terra/AQUA ระบบเซ็นเซอร์ Modis ซ่ึงถูกออกแบบส าหรับการติดตาม และ
ตรวจสอบขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสามารถบนัทึกขอ้มูลครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่โลกไดภ้ายใน 2 วนั จึงมีความเหมาะสม
ในการใชต้รวจสอบค่า PM2.5 และจุดความร้อน (Hot spot) ผลลพัธ์จากการศึกษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและมีหน้าท่ีในการรับผิดชอบในการพฒันาระบบการแจง้เตือน ระบุความรุนแรงของมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากฝุ่ น
ละออง น าไปสู่การเฝ้าระวงัและการเตือนภยัท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยา่งเป็นรูปธรรมในอนาคต 

ขั้นตอนการศึกษา  
การศึกษาน้ีด าเนินการโดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยน าภาพดาวเทียม TERRA/AQUA ระบบ MODIS มาตรวจหาและท าแผนท่ีฝุ่ นละออง ขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM2.5) และจุดความร้อน (Hot spot) ในพ้ืนท่ีประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้นประกอบดว้ย ประเทศเมียนมา 
สปป.ลาว และกมัพชูา ช่วงปี พ.ศ. 2559-2561โดยแบ่งกระบวนการท างานออกเป็น 4 ขั้นตอนหลกัดงัน้ี  

 

 

 

                                                
5
 แผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนัภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2560    

  http://infofile.pcd.go.th/air/northair_actionpln20170207.pdf?CFID=2437604&CFTOKEN=22218289  
6
 https://thaipublica.org/2015/04/maize-crop-cycle-4/  

7
 https://www.tcijthai.com/news/2017/26/scoop/6792 มูลนิธิชีววิถี (Biothai) ไดท้  าการเปรียบเทียบราคารับซ้ือ ขา้วโพดเล้ียงสตัวก์บั
จ  านวนการเกิดจุดความร้อน (Hot spot) พบวา่ราคารับซ้ือขา้วโพดเล้ียงสตัวมี์ความแปรผนัตรงกบัจ านวน Hot spot ปีใดท่ีบริษทัอาหารสตัวมี์ความ
ตอ้งการวตัถุดิบขา้วโพดมาก (ราคาขา้วโพดท่ีบริษทัอาหารสตัวรั์บซ้ือจากเกษตรกรในราคาสูง) ปีนั้นจ านวน Hot spot จะสูงตามไปดว้ย ตวัอยา่งเช่น
ในปี พ.ศ. 2555 ราคาขา้วโพดมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 9.35 บาท ในปีนั้นมีจ  านวน Hot spot สูงท่ีสุดถึง 27,033 จุด และเม่ือราคาขา้วโพดปรับระดบั
ลดลงในปี พ.ศ. 2555-2556 จ านวน Hot spot ก็ลดลงตามไปดว้ย 
 

http://infofile.pcd.go.th/air/northair_actionpln20170207.pdf?CFID=2437604&CFTOKEN=22218289
https://thaipublica.org/2015/04/maize-crop-cycle-4/
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1. การรวบรวมข้อมูล 
1.1. รวบรวมขอ้มูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS โดยเลือกใชค้่าความหนาเชิงแสง (Aerosol 

Optical Thickness: AOT) จากชุดผลิตภณัฑ ์MOD04_3K จากเวบ็ไซต ์Earth explorer ของหน่วยงาน U.S. 
Geological Survey (USGS) ในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา (ปี พ.ศ. 2559 - 2561) 

1.2. รวบรวมขอ้มูลจุดความร้อน (Hot spot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS ในช่วงเวลาท่ี
ท าการศึกษา(ปี พ.ศ. 2559 - 2561) โดยท าการคดัเลือกตวัแทนภาพดาวเทียมท่ีเหมาะสมในช่วงเวลาใกลเ้คียง
กบัแผนท่ีความหนาแน่นของ PM2.5 

2. การปรับแก้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การปรับแกข้อ้มูลภาพดาวเทียมระบบ Terra-MODIS ก่อนน าไปใชใ้นขั้นตอน
ต่อไป ซ่ึงประกอบไปดว้ย (1) การเช่ือมต่อภาพ (Mosaicking) ในขั้นตอนการเช่ือมต่อภาพจะอาศยัโปรแกรม MODIS 
Conversion Toolkit (MCTK) เพื่อให้ภาพท่ีไดร้วมเป็น 1 ชุดขอ้มูล (2) ก าหนดระบบพิกดัของขอ้มูลให้เป็น WGS84, 
UTM, zone 47N และแปลงชนิดไฟลใ์หอ้ยูใ่นรูปแบบ DAT (.dat) 

3. การค านวณปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากภาพดาวเทียมระบบ Terra-
MODIS เป็นขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกภาพทุกวนัแต่อาจจะเกิดความคลาดเคล่ือนจากการบนัทึกขอ้มูลได ้ดงันั้นขอ้มูล AOT 
ท่ีน ามาใชค้  านวณหาความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน จึงเป็นขอ้มูลตวัแทนในแต่ละช่วงเวลา 
ก่อนการค านวณหาค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 2.5 ไมครอน จ าเป็นตอ้งท าการขจดัขอ้มูลท่ีมีความ
ผิดปกติ (Bad Value) ท่ีปรากฏอยูใ่นขอ้มูลภาพ AOT ท่ีมีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบัศูนย ์จากนั้นจึงน าขอ้มูลภาพ AOT 
ดงักล่าวไปค านวณ 

4. การท าแผนที่ ขอ้มูลความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 2.5 ไมครอนและจุดความร้อน ท่ีผ่านกระบวนการทั้ง
หมดแลว้ จะถูกน ามาสร้างแผนท่ีเพ่ือเปรียบเทียบการกระจายตวัในเชิงพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีประเทศไทยและประเทศเพ่ือน
บา้น ในส่วนของความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 2.5 ไมครอน จะใชค้่าสีตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดยองคก์าร
อนามยัโลก (Modeled annual mean PM2.5)8 

 

 

 

 

 

                                                
8
 http://maps.who.int/airpollution/ ความเขม้ขน้ของ PM2.5 ท่ีนอ้ยกวา่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร แสดงเป็นสีเขียว ความเขม้ขน้ของ 

PM2.5 ตั้งแต่ 11-15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรแสดงเป็นสีเหลือง ความเขม้ขน้ของ PM2.5 ตั้งแต่ 16-25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรแสดงเป็นสี
เหลืองเขม้ ความเขม้ขน้ของ PM2.5 ตั้งแต่ 26-35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร แสดงเป็นสีส้ม ความเขม้ขน้ของ PM2.5 ตั้งแต่ 36-69 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศกเ์มตรแสดงเป็นสีแดง ความเขม้ขน้ของ PM2.5 ตั้งแต่ 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรแสดงเป็นสีแดงเขม้ ส่วนพ้ืนท่ีท่ีไม่มีขอ้มูลแสดงเป็นสี
ขาว 

 

http://maps.who.int/airpollution/
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ผลการวเิคราะห์ 

 

เม่ือพิจารณาจากแผนท่ีแสดงความเขม้ขน้เฉล่ียรายปีของ PM2.5 ในปี พ.ศ. 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

●  ประเทศท่ีมีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ในระดบัท่ีส่งผลต่อสุขภาพของผูท่ี้สัมผสัไวต่อมลพิษสูงท่ีสุด คือ สปป.ลาว   

โดยมีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ท่ีมีความเขม้ขน้ตั้งแต่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้ึนไป ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

221,938.93 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 95.72 ของพ้ืนท่ีประเทศ และมีค่าเฉล่ีย PM2.5 ตั้งแต่ 70 ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพ้ืนท่ีในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดเป็น 88,205.44 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 38.04 ของพ้ืนท่ี

ประเทศ 

●  กมัพูชามีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ท่ีมีความเขม้ขน้ตั้งแต่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้ึนไป ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

163,038.90 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 88.84 ของพ้ืนท่ีประเทศ และมีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ระหวา่ง 16-25 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรครอบคลุมพ้ืนท่ีในสดัส่วนท่ีมากท่ีสุดเป็น 53,157.37  ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 28.97 

ของพ้ืนท่ีประเทศ 
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●  ไทยมีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ท่ีมีความเขม้ขน้ตั้งแต่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้ึนไป ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

425,406.20 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 82.26 ของพ้ืนท่ีประเทศ และมีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ระหวา่ง 36-69 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดเป็น 170,434.11  ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 

32.98 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

●  เมียนมามีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ท่ีมีความเขม้ขน้ตั้งแต่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้ึนไป ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

272,892.89 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 40.82 ของพ้ืนท่ีประเทศ และมีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ระหวา่ง 16-25 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ครอบคลุมพ้ืนท่ีในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดเป็น 102,913.23 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 

15.40 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

●  ในปี พ.ศ. 2559 จุดความร้อน (Hot spot) เร่ิมมีมากตั้งแต่ช่วงตน้ปีเป็นตน้มาโดยเกิดสะสมมากท่ีสุดประมาณช่วงปลาย

เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน ประเทศท่ีมีจุด Hot spot สะสมมากท่ีสุด คือ สปป.ลาว (16,585 จุด) เมียนมา 

(14,254 จุด) กมัพชูา (9,726 จุด) และไทย (5,573 จุด) 
 

ตารางค่าเฉลีย่ความเข้มข้น PM 2.5 รายประเทศ ปี พ.ศ. 2559 

ความเข้มข้นของ 
PM 2.5  

(ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร) 

พื้นทีป่ระเทศไทย พื้นทีป่ระเทศเมยีนมา พื้นทีป่ระเทศ สปป.ลาว พื้นทีป่ระเทศกมัพูชา 

ตาราง
กโิลเมตร 

ร้อยละ 
ตาราง 
กโิลเมตร 

ร้อยละ 
ตาราง
กโิลเมตร 

ร้อยละ 
ตาราง
กโิลเมตร 

ร้อยละ 

<10 88453.32 17.12 386864.50 57.87 8510.69 3.67 18935.59 10.32 

11-15 35695.31 6.91 85451.17 12.78 4310.43 1.86 18081.77 9.85 

16-25 80259.37 15.53 102913.23 15.40 16993.83 7.33 53157.37 28.97 

26-35 86373.85 16.72 50733.62 7.59 28203.71 12.16 40832.02 22.25 

36-69 170434.11 32.98 27129.54 4.06 84225.52 36.32 42704.93 23.27 

>70 52303.55 10.12 6665.33 1.00 88205.44 38.04 8262.80 4.50 

ไม่มีขอ้มูล 3223.61 0.62 8700.25 1.30 1420.60 0.61 1540.86 0.84 

รวม 516743.13 100.00 668457.64 100.00 231870.21 100.00 183515.36 100.00 
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เม่ือพิจารณาจากแผนท่ีในปี พ.ศ. 2560 ค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 แต่ละประเทศ แมว้า่จะมีระดบัต ่ากวา่ปี พ.ศ. 2559 อยา่งชดัเจน 

ก็ยงัพบวา่ประเทศท่ีมีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ในระดบัท่ีส่งผลต่อสุขภาพของผูท่ี้สัมผสัไวต่อมลพิษรุนแรงมากท่ีสุดคือ ไทย

และ สปป. ลาว ประมาณร้อยละ 32 ของพ้ืนท่ีประเทศ ส่วนกมัพูชาและเมียนมา ประมาณร้อยละ 20 และ 14 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

โดยสรุปไดด้งัน้ี 

●  ไทยมีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ท่ีมีความเขม้ขน้ตั้งแต่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้ึนไป ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

163,589.76 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 31.66 ของพ้ืนท่ีประเทศ และมีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ระหวา่ง 16-25 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรครอบคลุมพ้ืนท่ีในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดเป็น 52,441.27 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 10.15 

ของพ้ืนท่ีประเทศ 

●  สปป.ลาว มีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ท่ีมีความเขม้ขน้ตั้งแต่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรข้ึนไป ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

73,084.50 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 31.52 ของพ้ืนท่ีประเทศ และมีค่าเฉล่ีย PM2.5 ระหวา่ง 11-15 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรครอบคลุมพ้ืนท่ีในสดัส่วนท่ีมากท่ีสุดเป็น 32,514.14 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 14.02 

ของพ้ืนท่ีประเทศ 



8 
 

●  กมัพูชามีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ท่ีมีความเขม้ขน้ตั้งแต่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้ึนไปครอบคลุมพ้ืนท่ี 

36,617.99 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 19.95 ของพ้ืนท่ีประเทศ และมีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ระหวา่ง 11-15 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพ้ืนท่ีในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดเป็น 13,179.17  ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 7.18 

ของพ้ืนท่ีประเทศ 

●  เมียนมามีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ท่ีมีความเขม้ขน้ตั้งแต่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้ึนไปครอบคลุมพ้ืนท่ี 

99,580.56 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 14.90 ของพ้ืนท่ีประเทศ และมีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ระหวา่ง 11-15 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพ้ืนท่ีในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดเป็น 44,770.63  ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 6.70 

ของพ้ืนท่ีประเทศ 

●  ในปี พ.ศ. 2560 จุด Hot spot เร่ิมมีมากตั้งแต่ช่วงตน้ปีเป็นตน้มาโดยสะสมมากท่ีสุดประมาณช่วงปลายมีนาคม ถึงกลาง

เมษายน ประเทศท่ีมีจุด Hot spot สะสมมากท่ีสุด คือ เมียนมา (12,296 จุด) สปป.ลาว (10,782 จุด) กมัพูชา (4,476 จุด) 

และไทย (2,630 จุด) 
 

ตารางค่าเฉลีย่ความเข้มข้น PM 2.5 รายประเทศ ปี พ.ศ. 2560 

ความเข้มข้นของ 
PM 2.5            

(ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร) 

พื้นทีป่ระเทศไทย พื้นทีป่ระเทศเมยีนมา พื้นทีป่ระเทศ สปป.ลาว พื้นทีป่ระเทศกมัพูชา 

ตาราง
กโิลเมตร 

ร้อยละ 
ตาราง
กโิลเมตร 

ร้อยละ 
ตาราง
กโิลเมตร 

ร้อยละ 
ตาราง
กโิลเมตร 

ร้อยละ 

< 10 349695.65 67.67 560025.34 83.78 157365.11 67.87 145273.87 79.16 

11 - 15 52344.87 10.13 44770.63 6.70 32514.14 14.02 13179.17 7.18 

16 - 25 52441.27 10.15 37953.81 5.68 27749.25 11.97 11733.18 6.39 

26 - 35 27556.45 5.33 11237.41 1.68 4544.54 1.96 5026.54 2.74 

36 - 69 30599.92 5.92 5205.57 0.78 4048.77 1.75 4943.91 2.69 

> 70 647.25 0.13 413.14 0.06 4227.80 1.82 1735.19 0.95 

ไม่มีขอ้มูล 3457.72 0.67 8851.73 1.32 1420.60 0.61 1623.49 0.88 

รวม 516743.13 100.00 668457.64 100.00 231870.21 100.00 183515.36 100.00 
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จากแผนท่ี เม่ือพิจารณาถึงค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ในระดบัท่ีส่งผลต่อสุขภาพของผูท่ี้สมัผส้ไวต่อมลพิษ (ตั้งแต่ 10 ไมโครกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร) ในปี พ.ศ. 2561 พบวา่ ประเทศไทยมีสถานการณ์รุนแรงท่ีสุดประมาณร้อยละ 60  ส่วนภาพรวมของแต่ละ

ประเทศ สรุปไดด้งัน้ี 

●  ไทยมีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ท่ีมีความเขม้ขน้ตั้งแต่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้ึนไปครอบคลุมพ้ืนท่ี 

316,925.95 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 61.33 ของพ้ืนท่ีประเทศ และมีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ระหวา่ง 16-25 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรครอบคลุมพ้ืนท่ีในสดัส่วนท่ีมากท่ีสุดเป็น 100,910.03  ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 19.53 

ของพ้ืนท่ีประเทศ 

●  กมัพูชามีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ท่ีมีความเขม้ขน้ตั้งแต่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้ึนไปครอบคลุมพ้ืนท่ี 

103,353.73 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 56.32 ของพ้ืนท่ีประเทศ และมีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ระหวา่ง 16-25 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรครอบคลุมพ้ืนท่ีในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดเป็น 37,802.79 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 20.60 

ของพ้ืนท่ีประเทศ 
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●  สปป.ลาว มีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ท่ีมีความเขม้ขน้ตั้งแต่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้ึนไปครอบคลุมพ้ืนท่ี 

103,372.38 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 44.58 ของพ้ืนท่ีประเทศ และมีค่าเฉล่ีย PM2.5 ระหว่าง 16-25 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรครอบคลุมพ้ืนท่ีในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดเป็น 33,428.37 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 14.42 

ของพ้ืนท่ีประเทศ 

●  เมียนมามีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ท่ีมีความเขม้ขน้ตั้งแต่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้ึนไปครอบคลุมพ้ืนท่ี 

194,936.75 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 29.16 ของพ้ืนท่ีประเทศ และมีค่าเฉล่ียรายปีของ PM2.5 ระหวา่ง 11-15 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรครอบคลุมพ้ืนท่ีในสดัส่วนท่ีมากท่ีสุดเป็น 84,662.20  ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 12.67 

ของพ้ืนท่ีประเทศ 

●  ในปี พ.ศ. 2561 จุด Hot spot เร่ิมมีมากตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกมุภาพนัธ์ และมากท่ีสุดในช่วง ปลายเดือนมีนาคมถึง

ตน้เมษายน ประเทศท่ีมีจุด Hot spot สะสมมากท่ีสุด คือ เมียนมา (11,314 จุด) สปป.ลาว (10,221 จุด) กมัพูชา (5,321 

จุด) และไทย (2,117 จุด) 

 

ตารางค่าเฉลีย่ความเข้มข้น PM 2.5 รายประเทศ ปี พ.ศ. 2561 

ความเข้มข้นของ 
PM 2.5            

(ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร) 

พื้นทีป่ระเทศไทย พื้นทีป่ระทศเมยีนมา พื้นทีป่ระทศ สปป.ลาว พื้นทีป่ระทศกมัพูชา 

ตาราง
กโิลเมตร 

ร้อยละ 
ตาราง
กโิลเมตร 

ร้อยละ 
ตาราง
กโิลเมตร 

ร้อยละ 
ตาราง
กโิลเมตร 

ร้อยละ 

< 10 197324.39 38.19 467502.85 69.94 127688.17 55.07 79261.80 43.19 

11 - 15 61605.58 11.92 58564.94 8.76 28858.09 12.45 24614.25 13.41 

16 - 25 100910.03 19.53 84662.20 12.67 33428.37 14.42 37802.79 20.60 

26 - 35 61540.29 11.91 36207.85 5.42 18001.33 7.76 20575.61 11.21 

36 - 69 85427.02 16.53 14494.33 2.17 17105.92 7.38 17021.98 9.28 

> 70 7443.04 1.44 1007.33 0.15 5978.68 2.58 3339.11 1.82 

ไม่มีขอ้มูล 2492.80 0.48 6018.14 0.90 809.66 0.35 899.83 0.49 

รวม 516743.13 100.00 668457.64 100.00 231870.21 100.00 183515.36 100.00 
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ข้อเสนอของกรีนพซี 

การด ารงชีวติในท่ีท่ีมีอากาศสะอาดเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของทุกคน รัฐบาลและผูก้  าหนดนโยบายตอ้งลงมือปฏิบติัอยา่งจริงจงัต่อ
วกิฤตมลพิษ PM2.5 ท่ีเป็นภยัคุกคามต่อสุขภาพของประชาชน กรีนพีซเรียกร้องให ้ 

กรมควบคุมมลพษิ/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

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

●  การด าเนินนโยบายใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ตอ้งค านึงถึงการด าเนินมาตรการในขอ้ 8 (Article 8) ของอนุสญัญามินามาตะวา่ดว้ยปรอท 9 

●  ก าหนดมาตรการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควนัภายในปี พ.ศ. 2563 (Haze-free 
ASEAN by 2020) อยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปฏิบติัท่ีมีความเป็นธรรมทางสังคมในการ
ควบคุม และป้องกนัการเผาวสัดุการเกษตรในพ้ืนท่ีเพาะปลูก ป่าไมแ้ละพ้ืนท่ีอนุรักษ ์

●  ติดตามตรวจสอบและรายงานความเขม้ขน้ของสารมลพิษทางอากาศอ่ืน ๆ ท่ี เป็นภยัคุกคามสุขภาพอนามยัของ
ประชาชน เช่น โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) โดยให้เป็นรายช่ือมลพิษเป้าหมาย (targeted 
substances/pollutants) ท่ีถูกก าหนดข้ึนภายใตร้ะบบท าเนียบการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ (Pollutant Release 
and Transfer Registers: PRTR)  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

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

                                                
9
 สืบเน่ืองจากการท่ีประเทศไทยลงนามเขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสญัญามินามาตะวา่ดว้ยปรอท (Minamata Convention on Mercury) เป็นอนัดบัท่ี 66 ของ
โลก และเป็นประเทศแรกของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ภาคีอนุสัญญาไดย้อมรับร่วมกนัวา่ “ปรอทเป็นสารเคมีท่ีทัว่โลกมีความกงัวล เน่ืองจาก
ปรอทสามารถเคล่ือนยา้ยไดไ้กลในชั้นบรรยากาศ ปรอทตกคา้งยาวนานในส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมของมนุษย ์ปรอทมีความสามารถในการสะสมใน
ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ และปรอทส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญั อน่ึง เป็นท่ีรับรู้กนัดีวา่ ปรอทท่ีปล่อยออกสู่
บรรยากาศนั้นเป็นองคป์ระกอบทางเคมีของฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยอนุสญัญาขอ้น้ีมุ่งเนน้ถึงการควบคุมและลดการ
ปล่อย (emission) ปรอทออกสู่บรรยากาศจากแหล่งก าเนิดท่ีมีจุดก าเนิดแน่นอน (point sources) ตามรายการท่ีระบุไวใ้นภาคผนวก D (Annex D) ของ
อนุสญัญาฯ อนัไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าถ่านหิน หมอ้น ้าอุตสาหกรรมท่ีใชถ่้านหิน กระบวนการถลุงแร่และอบแร่ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก 
เตาเผาขยะและโรงงานผลิตปูนซีเมนต ์
 



12 
 

●  ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ภายใตก้รอบการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและ
เกษตรกรรมยัง่ยืน โดยให้ความส าคญักบัความหลากหลายทางชีวภาพ ความเป็นธรรมระหว่างเกษตรกรรายยอ่ยกบั
ผูป้ระกอบการ มีการจดัการ/จดัสรรงบประมาณในสัดส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับเกษตรกรรายยอ่ย รวมถึงระบบสินเช่ือ
เก่ียวกบัเกษตรอินทรียแ์ละตลาดสีเขียว 10 

กระทรวงสาธารณสุข 

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

○  พฒันาระบบเฝ้าระวงัโรคท่ีมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสัมผสัมลพิษทาง

อากาศเพ่ือประโยชน์ในการประมาณการและคาดการณ์จ านวนผูป่้วยจากกลุ่มโรคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง           

(ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) และคาดการณ์ไดถึ้งจ านวนผูป่้วยกลุ่มเส่ียงในช่วงอายตุ่าง ๆ ได ้

○  ประเมินโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัมลพิษสูงให้มีการเตรียมพร้อมการเผชิญเหตุ

จากโรคและการเจ็บป่วยด้วยการคาดการณ์จ านวนผู ้ป่วยแต่ละโรคท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางให ้

โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีมีแผนรองรับและดูแลใหค้  าแนะน าแก่ผูป่้วยโรคดงักล่าวในช่วงท่ีระดบัมลพิษสูง 

○  จดัประชุม เผยแพร่รูปแบบการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลเพ่ือรองรับผูป่้วยในช่วงท่ีมีปัญหาจาก

มลพิษทางอากาศ 

○  ติดตามดูการเปล่ียนแปลงของผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเวลา หรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด

จากการน ามาตรการลดมลพิษทางอากาศอยา่งใดอยา่งหน่ึงมาใช ้เช่น การเปล่ียนชนิดน ้ ามนัเช้ือเพลิง เป็นตน้ 

เพื่อประโยชน์ในการค านึงถึงประโยชน์ทางสาธารณสุข จากนโยบาย หรือมาตรการในการลดมลพิษทาง

อากาศ 

○  การใหค้วามรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัผลกระทบต่อสุขภาพและการป้องกนัมลพิษทางอากาศ รวมทั้งมีการแจง้

เตือนเม่ือระดบัมลพิษสูง เป็นวธีิการท่ีช่วยใหป้ระชาชนสามารถป้องกนัตนเองและหลีกเล่ียงการไดรั้บมลพิษ

ทางอากาศ ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศได ้

●  ประกาศดชันีผลกระทบสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (Air Quality Health Index) แยกออกจาก ดชันีคุณภาพอากาศ 

(AQI) ของกรมควบคุมมลพิษเพ่ือใชส่ื้อสารและปกป้องประชาชนกลุ่มเส่ียง 

                                                
10

 อุตสาหกรรมออ้ย และการท าเกษตรแปลงใหญ่ เช่น ขา้วโพด รัฐสนบัสนุนดอกเบ้ียโดยคิดเพียง 0.01-2% เท่านั้น แต่เกษตรกรและผูป้ระกอบการ
รายยอ่ยกลบัตอ้งเสียดอกเบ้ียสูงกวา่หลายเท่าตวั https://biothai.net/node/30515 
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กรมควบคุมมลพษิและกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

●  ปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และฝุ่ นละอองขนาดเล็กทั้ง 
PM10 และ PM2.5 จากแหล่งก าเนิดท่ีอยู่กบัท่ีโดยให้เป็นรายช่ือมลพิษเป้าหมาย (targeted substances/pollutants)         
ท่ีถูกก าหนดข้ึนภายใตร้ะบบท าเนียบการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers: 
PRTR)  

●  ก าหนดค่ามาตรฐาน PM2.5และปรอทท่ีแหล่งก าเนิดท่ีอยู่กับท่ีรวมถึงการตรวจวดัและรายงานการปล่อย PM2.5      
และปรอทจากปล่องโรงไฟฟ้าโดยให้เป็นรายช่ือมลพิษเป้าหมาย (targeted substances/pollutants) ท่ีถูกก าหนดข้ึน
ภายใตร้ะบบท าเนียบการปลดปล่อยและเคล่ือนยา้ยมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR)  

กระทรวงพลงังาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมยานยนต์ 

●  ส่งเสริมการใชเ้ช้ือเพลิงสะอาดในภาคการขนส่ง 
●  ส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพและราคาท่ีสมเหตุสมผล 
●  บริหารจดัการดา้นการใชพ้ลงังานในภาคการขนส่งทางถนนโดยการปรับปรุงระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพดา้นการ

ใชพ้ลงังานมากข้ึน 
●  บริหารจัดการอุปสงค์เพ่ือการเดินทางท่ีไม่จ าเป็น สนับสนุนให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปใช้ระบบขนส่ง 

สาธารณะและรูปแบบการขนส่งสินคา้ท่ีประหยดัพลงังาน 
●  จัดการส่ิงแวดลอ้มด้านการขนส่งทางถนนโดยส่งเสริมให้มีการพฒันาและใช้พลังงานสะอาด สนับสนุนการใช้

จกัรยาน การเดิน ยานพาหนะไฟฟ้าและการส่งเสริมการขบัข่ีท่ีประหยดัเช้ือเพลิง (Eco driving) 

 

 

 


