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บทสรุปผู้บริหาร 

 
ความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในภาพรวมของเขต

พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าลดลงตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
ค่าเท่ากับ ๒๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ของประเทศไทย (๒๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อยู่ ๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีปัญหาค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายวันที่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย (๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในช่วงฤดูหนาว
ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เนื่องจากสภาพอุตุนิยมวิทยาในบางช่วงบางเวลาที่ไม่
เอื้อต่อการกระจายของสารมลพิษอากาศ เกิดการสะสมของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ใน
อากาศ ท าให้ความเข้มข้นเฉลี่ยรายวันมีค่าสูงขึ้นเกินค่ามาตรฐานเป็นระยะ ๆ  

ในความเป็นจริงแล้ว ปัญหามลพิษอากาศเป็นปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มานานกว่า ๒๕ ปี แล้ว มิใช่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเท่านั้น รัฐบาลที่ผ่านมาทุกรัฐบาลได้ด าเนิน
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ซึ่งท าให้คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่อย 
ๆ ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ความเข้มข้นของสารมลพิษอากาศส่วนใหญ่ ได้แก่ สารตะกั่ว ก๊าซคาร์บอนมอน
นอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน 
(PM10) ลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 
ยังมีสารมลพิษอากาศหลาย ๆ ประเภท ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ก๊าซโอโซน และ
สารประกอบเบนซีน ที่ถึงแม้ว่าจะมีความเข้มข้นค่อย ๆ  ลดลงก็ตาม แต่ก็ยังมีค่าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าภาครัฐจะได้พยายามแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕  ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ตาม  แต่มาตรการต่าง ๆ ที่
ด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนใหญ่เป็นมาตรการเฉพาะกิจที่แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ และหลาย ๆ 
มาตรการที่ด าเนินการ ช่วยลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ได้น้อยมาก และ
ไม่ได้ท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาครัฐได้มีการ
ด าเนินการเตรียมการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในช่วง
วิกฤตที่จะเกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพื่อการแก้ไข
ปัญหาในระยะยาวต่อไป ซึ่งน าไปสู่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ให้ความเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ 
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เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้แก่ พ้ืนที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ้ืนที่
เสี่ยงปัญหาหมอกควันภาคใต้ พ้ืนที่ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พ้ืนที่
จังหวัดอื่น ๆ ที่เสี่ยงปัญหาฝุ่นละออง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรม ทั้ง
การแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤต (ธันวาคม - กุมภาพันธ์) ของแต่ละปี และการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
ระยะยาว 

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ท าการพิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมานครและปริมณฑล เพ่ือศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลในเชิงลึกถึงสถานการณ์
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น แหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) การด าเนินการแก้ไข
ปัญหาที่ผ่านมา แผนการด าเนินการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล และจัดท าข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ต่อไปในอนาคต เ พ่ือประกอบการติดตาม เสนอแนะ และเร่ งรัดการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ก าหนดตัวชี้วัด ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศลดลงเหลือ ๒๕.๕ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภายใน ๕ ปี 

ผลการพิจารณาศึกษาพบว่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ ๖๕ มีแหล่งที่มาจากแหล่งก าเนิดหลัก ๆ ๒ ประเภท ด้วยกัน คือ  
(๑) การคมนาคมขนส่งทางถนน โดยเฉพาะรถที่ใช้น้ ามันดีเซล และ (๒) การเผาชีวมวลประเภทต่าง ๆ ในที่
โล่ง ซึ่งครอบคลุมถึงการเผาชีวมวลในที่โล่งในจังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลางที่อยู่โดยรอบกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลด้วย ดังนั้น การที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ให้ได้ผลอย่างเปน็
รูปธรรม จะต้องมุ่งเน้นไปที่การด าเนินมาตรการต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้เกิดการลดการระบายฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) จากแหล่งก าเนิดหลักทั้ง ๒ ประเภทนี้ อย่างยั่งยืน  

จากการศึกษาวิเคราะห์แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษ 
ด้านฝุ่นละออง” พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พบว่ามีมาตรการหลาย ๆ มาตรการในแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ที่ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาที่
ต้นเหตุ  คือ การลดการเกิดและปล่อยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) จากแหล่งก าเนิดต่าง 
ๆ ออกสู่อากาศในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   และหากมีการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวอย่างจริงจังให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จะสามารถน าไปสู่การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
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ปริมณฑลในระยะยาวที่ยั่งยืนได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา มีข้อเสนอแนะมาตรการส าคัญเพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประสิทธิผลและ
ประสบความส าเร็จเพ่ิมมากขึ้น ดังต่อไปนี้ 

 ๑) การด าเนินการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและในช่วงวิกฤตของทุกปี (ธันวาคม - 
กุมภาพันธ์) 

    ต้องก าหนดมาตรการที่จะด าเนินการในแต่ละระดับสถานการณ์ของฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในช่วงวิกฤตเตรียมไว้ให้ชัดเจน เช่น มาตรการที่หน่วยงานจะด าเนินการ
เข้มงวดมากขึ้น เมื่อระดับ PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง มีค่าระหว่าง ๕๑ - ๗๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
มาตรการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑลในฐานะผู้บัญชาการเหตกุารณ์
ในพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญจะสั่งให้มีการด าเนินการ เมื่อระดับ PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง มีค่าระหว่าง ๗๖ 
– ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมาตรการที่จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้มีการ
ด าเนินการ เมื่อระดับ PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง มีค่ามากกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต่อเนื่อง 
โดยเริ่มจากมาตรการเบาไปหาหนัก เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการได้ทันทีให้ทันต่อเหตุการณ์ 
โดยมีมาตรการที่เสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

    ๑.๑) ต้องน าน  ามันดีเซลเกรดปกติที่มีก ามะถันไม่เกิน ๑๐ ppm มาใช้ในเขตพื นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มากที่สุด โดยมีราคาเท่ากับราคาน  ามันดีเซลปกติ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้จากการทดสอบของกรมควบคุมมลพิษพบว่ารถระดับมาตรฐาน Euro 3 และรถ
ระดับมาตรฐาน Euro 4 ที่ใช้น้ ามันดีเซล ที่ใช้งานอยู่บนถนน เมื่อเปลี่ยนมาใช้น้ ามันดีเซลที่มีก ามะถันไม่
เกิน ๑๐ ppm แทนการใช้น้ ามันดีเซลที่มีก ามะถันไม่เกิน ๕๐ ppm จะมีการระบายฝุ่นละอองลดลงร้อย
ละ ๒๐ และร้อยละ ๑๖ ตามล าดับ  

    ๑.๒) การขยายพื นที่และเวลาในการจ ากัดรถบรรทุกขนาดใหญ่ตั งแต่ ๖ ล้อ ขึ นไป
ที่ใช้น  ามันดีเซล ไม่ให้เข้ามาภายในเขตพื นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น ภายในเขตถนนวง
แหวนกาญจนาภิเษก โดยด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอน คือ ในขั้นแรกห้ามเข้าในแต่ละวันสลับกันระหว่าง
รถที่มีทะเบียนรถลงท้ายด้วยเลขคู่และเลขคี่ ซึ่งจะสามารถลดจ านวนรถบรรทุกขนาดใหญ่ตั้งแต่ ๖ ล้อ 
ขึ้นไป ที่ใช้น้ ามันดีเซลที่เข้ามาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงได้ร้อยละ ๕๐ ต่อวัน และ
หากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ไม่ดีขึ้นและเข้าขั้นวิกฤต จึงด าเนินการในขั้นที่
สองต่อไป คือ ห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่ตั้งแต่ ๖ ล้อ ขึ้นไปที่ใช้น้ ามันดีเซลเข้ามาในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมด คือ ร้อยละ ๑๐๐ 

     ๑.๓) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งท างานที่มีลักษณะงานที่ไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท างาน 
ที่หน่วยงาน สามารถท างานจากสถานที่อื่นได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางเข้ามายังหน่วยงาน ซึ่งจะช่วย
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ลดจ านวนรถที่เข้ามาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท าให้แหล่งก าเนิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ 
ไมครอน (PM2.5) ลดน้อยลง และการจราจรมีความคล่องตัวไม่ติดขัด รวมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชนให้
ด าเนินการในท านองเดียวกัน 

     ๑.๔) ด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการติดขัดของการจราจร และบังคับใช้อย่าง
เข้มงวดจริงจัง เช่น ไม่ให้มีการจอดรถริมถนน คืนพ้ืนที่ผิวการจราจรจากกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การจราจรคล่องตัวให้มากที่สุด เนื่องจากรถที่ใช้น้ ามันดีเซลจะมีการระบายฝุ่นละอองออกมามากขึ้นเมื่อ
การจราจรมีการติดขัดมากขึ้น 

     ๑.๕)  ด าเนินมาตรการต่าง ๆ เ พ่ือลดจ านวนรถที่ ใช้ สัญจรใน เขตพื นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะรถที่ใช้น  ามันดีเซล ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนการเดินทาง
โดยใช้รถร่วมกัน การเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ การเดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์ (Non-motorized 
Transportation, NMT ) เช่น การเดิน การใช้รถจักรยาน และการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicles) 
การจ ากัดจ านวนและประเภทรถเข้ามาในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

     ๑.๖) ห้ามเผาชีวมวลทุกประเภทในที่โล่งโดยเด็ดขาดในเขตพื นที่กรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล และจังหวัดอื่น ๆ ในพื นที่ภาคกลางโดยรอบกรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ ก ากับ และถ่ายทอดการปฏิบัติและการด าเนินการไปสู่หน่วยงานในระดับจังหวัด
ที่เกี่ยวข้องกับประเภทชีวมวลที่มีการเผาในพ้ืนที่รับผิดชอบและไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับ รวมทั้งมีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานที่ใกล้ชิด เช่น มีการรายงานจ านวนจุดความร้อน (Hotspots) เชิงพ้ืนที่เป็น
ประจ าทุกวัน ทั้งในรูปแบบสถิติตัวเลขและแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 

     ๑.๗) ให้ค าแนะน าแก่ประชาชนในการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ พบว่าหากมีการสวมใส่ให้ถูกต้องกระชับกับใบหน้า หน้ากากอนามัยสามารถ
ป้องกันฝุ่นละอองขนาดตั้งแต่ ๐.๓ ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๖ (จากการทดสอบของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

     ๑.๘) ในกรณีที่ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) รุนแรงเข้าขั น
วิกฤต สามารถน ามาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาบังคับใช้ โดยมาตรา ๔๕ ก าหนดไว้ว่า “ในพ้ืนที่ใดที่ได้มีการ
ก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีสภาพ
ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตซึ่งจ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องไม่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือไม่สามารถที่จะท าการแก้ไขปัญหาได้ ให้รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าด าเนินการเพ่ือใช้
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มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตาม มาตรา ๔๔ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือ
ควบคุมและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่นั้นได้” โดยก าหนดระยะเวลาที่จะใช้มาตรการคุ้มครองดังกล่าวในพ้ืนที่นั้น 
ทั้งนี้ มาตรการคุ้มครองตามมาตรา ๔๔ ประกอบด้วยมาตรการ อาทิ เช่น การห้ามการกระท าหรือ
กิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่นั้น
จากลักษณะตามธรรมชาติ หรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม การก าหนดวิธีจัดการ
โดยเฉพาะส าหรับพ้ืนที่นั้น 
 ๒) มาตรการระยะยาว 
    ๒.๑) มาตรการลดการเกิดและปล่อยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
จากแหล่งก าเนิด (มาตรการระยะยาว) 

      ๒.๑.๑) การคมนาคมขนส่งทางถนน 
       (๑) ต้องลดสารก ามะถันในน  ามันเชื อเพลิง โดยเฉพาะน  ามันดีเซล  

ให้เหลือไม่เกิน ๑๐ ppm ตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการฯ คือ ตั งแต่ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมน้ ามันในประเทศไทยเห็นด้วยแล้ว และพิจารณาใช้แรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์  
เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าน้ ามันดีเซลที่มีสารก ามะถันไม่เกิน ๑๐ ppm มาจ าหน่ายในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มากขึ้นโดยเร็วก่อนก าหนดวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

   (๒) ต้องบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษอากาศระดับ Euro 6 
ส าหรับรถใหม่ขนาดเล็กและ Euro VI ส าหรับรถใหม่ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่ใช้น  ามัน
ดีเซล ภายในปี ๒๕๖๕ โดยก้าวข้าม (Leapfrog) การบังคับใช้มาตรฐานระดับการระบายมลพิษอากาศระดับ Euro 
5/Euro V ทั้งนี้เนื่องจาก รถที่ใช้น้ ามันดีเซลมาตรฐานระบายมลพิษอากาศระดับ Euro 6/Euro VI จะมี
ปริมาณการระบายฝุ่นละออง (PM) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ต่ ากว่า รถที่ใช้น้ ามันดีเซล
มาตรฐานการระบายมลพิษอากาศระดับ Euro 5/Euro V เนื่องจากมีอุปกรณ์กรองฝุ่นละออง (Diesel 
Particulate Filter, DPF) และอุปกรณ์ก าจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Selective Catalytic Converter, 
SCR) ซึ่งมีประสิทธิภาพการก าจัดมลพิษสูงมากกว่าร้อยละ ๙๙ 

   (๓) ควรเพ่ิมจ านวนสถานีขนถ่ายสินค้าชานเมือง เพ่ือลดจ านวน
รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

   (๔) ต้องก าหนดให้รถโดยสารขนาดใหญ่ทั งที่เป็นรถโดยสารประจ าทาง
และรถโดยสารไม่ประจ าทางที่จะเข้ามาในเขตพื นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต้องเป็นรถ
โดยสารไร้เขม่าควัน (Soot-Free Buses) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง หรือรถโดยสารไฟฟ้า (Electric 
Buses) หรือรถโดยสารที่มีการระบายมลพิษอากาศเป็นไปตามมาตรฐานการระบายมลพิษอากาศส าหรับ
รถขนาดใหญ่ที่ใช้น้ ามันดีเซล ระดับ Euro VI เท่านั้น 
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   (๕) ต้องปรับเปลี่ยนรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้น  ามัน
ดีเซลที่ภาครัฐใช้ในเขตพื นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น รถเก็บขนขยะ รถโดยสารและ
รถบรรทุกต่าง ๆ เป็นต้น เป็นรถโดยสารและรถบรรทุกไร้เขม่าควัน (Soot-Free Buses and 
Trucks) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง หรือรถโดยสารและรถบรรทุกไฟฟ้า (Electric Buses and Trucks) 
หรือรถขนาดใหญ่ที่ใช้น้ ามันดีเซลที่มีการระบายมลพิษอากาศเป็นไปตามมาตรฐานการระบายมลพิษ
อากาศส าหรับรถขนาดใหญ่ที่ใช้น้ ามันดีเซล ระดับ Euro VI เท่านั้น 

   (๖) ต้องเร่งออกกฎกระทรวงตาม มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือก าหนดวิธีการตรวจรับรองรถที่ได้รับการซ่อมหรือ
แก้ไขให้มีควันด าเป็นไปตามมาตรฐานแล้ว ภายหลังจากที่ถูกสั่งเป็นหนังสือตาม มาตรา ๑๔๓ ทวิ ให้ระงับ
การใช้รถเป็นการชั่วคราวและให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ซ่อมหรือแก้ไขรถให้ถูกต้อง เนื่องจากมีควันด าเกิน
เกณฑ์ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดตาม มาตรา ๑๐ ทวิ แล้วให้น ารถไปให้หัวหน้า เจ้าพนักงาน
จราจร หรือผู้ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติแต่งตั้งให้มีอ านาจตรวจรถตรวจรับรองตาม มาตรา ๑๔๔ 
วรรคหนึ่ง เมื่อได้รับใบตรวจรับรองแล้วจึงจะน ารถออกใช้งานในทางได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มี
กฎกระทรวงตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง ดังกล่าว รถที่มีควันด าเกินค่ามาตรฐานจะเสียค่าปรับ ๑,๐๐๐ 
บาท เท่านั้น และยังคงสามารถใช้งานบนถนนต่อไปได้โดยที่ยังไม่ได้รับการซ่อมหรือแก้ไขไม่ให้มีควันด า
เกินมาตรฐาน จึงไม่ได้มีผลต่อการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่อย่างใด 

   (๗) เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบตรวจจับรถที่มีควันด า โดยใช้
เครื่องมือตรวจวัดการระบายมลพิษอากาศแบบอัตโนมัติจากระยะไกล (Remote Sensing) ซึ่ง
สามารถตรวจวัดการระบายควันด าจากท่อไอเสียของรถประเภทต่าง ๆ ที่ใช้น้ ามันดีเซล ในขณะที่วิ่งใช้
งานอยู่บนถนนแบบ Real-time เมื่อวิ่งผ่านจุดที่ติดตั้งเครื่องมือไว้ โดยมีกล้องที่สามารถตรวจและบันทึก
ความเร็วของรถและบันทึกภาพรายละเอียดของป้ายทะเบียน สี และรุ่นรถ เพ่ือเรียกตัวเจ้าของรถมา
ด าเนินการทางกฎหมายต่อไปในภายหลังได้ ท าให้สามารถตรวจสอบรถตรวจจับรถที่มีควันด าได้จ านวนมาก
ในเวลาอันสัน้ และไม่กีดขวางการจราจรเหมือนกับการตั้งด่านตรวจสอบตรวจจับบนถนน 

   (๘) ต้องปรับปรุงเครื่องมือและวิธีการตรวจวัดควันด าที่ใช้ในการ
ตรวจสภาพด้านมลพิษประจ าปีส าหรับรถที่ใช้น  ามันดีเซล จากการใช้เครื่องมือตรวจวัดควันด าแบบ
กระดาษกรองและวิธีการตรวจวัดแบบเร่งเครื่องสูงสุดขณะที่รถอยู่เกียร์ว่างโดยไม่มีภาระ ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันเป็นการใช้เครื่องมือตรวจวัดควันด าระบบวัดความทึบแสง และวิธีการตรวจวัดแบบมีภาระบน
แชสซีไดนาโมมิเตอร์ (Chassis Dynamometer) เพ่ือให้การตรวจวัดควันด ามีความถูกต้องมากขึ้นและ
สภาวะของรถในการตรวจวัดมีความใกล้เคียงกับการใช้งานรถจริงบนถนน 



ญ 

 

   (๙) ต้องปรับปรุงข้อก าหนดเกณฑ์อายุรถที่จะต้องผ่านการตรวจ
สภาพด้านมลพิษก่อนการเสียภาษีและต่อทะเบียนประจ าปี จากเกณฑ์ปัจจุบันอายุตั งแต่ ๗ ปีขึ นไป 
ให้เร็วขึ น เช่น เป็นอายุตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป และเป็นอายุตั้งแต่ ๓ ปี ขึ้นไป ตามล าดับ หรือตั้งแต่เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลารับประกันของบริษัทผู้ผลิต โดยเฉพาะรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งมีการใช้งานหนักเป็นประจ าทุกวัน 
ควรต้องได้รับการตรวจสภาพด้านมลพิษหลังการจดทะเบียนและใช้งานครบ ๑ ปี โดยมีความถี่ของการตรวจ
สภาพด้านมลพิษอย่างน้อยทุก ๖ เดือน นอกจากนี้จะต้องท าการเชื่อมโยงส่งข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษ
แบบ Real-time ผ่านระบบ On-line ไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยตรง เพ่ือป้องกันการแก้ไขดัดแปลง
ข้อมูลผลการตรวจวัดให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยมิชอบ 

   (๑๐)  สน ับสนุนส ่ง เสร ิมการพัฒนา การผล ิต  และการใช้
ยานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicles) และการพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใช้กับยานพาหนะไฟฟ้าอย่าง
จริงจัง รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของเครือข่ายสถานีอัดประจุ เพื่อให้ผู้ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าสามารถเข้าถึง
ระบบอัดประจุได้อย่างทั่วถึงและสะดวก และใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการขับเคลื่อนให้เกดิผลขึน้
โดยเร็ว เช่น มาตรการทางภาษี มาตรการสนับสนุนทางการเงิน และมาตรการให้การส่งเสริมการลงทุน 
เป็นต้น 

   (๑๑) การเปลี่ยนรถเครื่องยนต์เก่าทุกชนิดเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่
เป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งสามารถท าได้ทันทีในบริบทไทยและช่างไทย โดยใช้เทคโนโลยีไทยร่วมกับ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่และความเชี่ยวชาญด้าน
แบตเตอรี่ วิธีนี้นอกจากสามารถลดมลพิษอากาศได้ทุกประเภท ซึ่งรวมทั้งฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM2.5) แล้ว ยังเป็นการลดขยะที่เกิดจากซากรถเก่าและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่คุ้มค่ามากขึ้นในลักษณะ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular  Economy) ทั้งนี้ ภาครัฐจะต้องอ านวยความสะดวกให้มาตรการนี้เกิดขึ้น
โดยเร็ว เช่น การสนับสนุนด้านภาษี การอุดหนุนทางการเงิน การขจัดอุปสรรคในการจดและ/หรื อต่อ
ทะเบียนรถที่เปลี่ยนจากเครื่องยนต์เก่าเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ การอบรมให้ความรู้แก่ช่างในชุมชน 
การมีเครือข่ายสถานีอัดประจุทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง 

   (๑๒) เร่งรัดการพัฒนาเครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะหลักให้
ครอบคลุมพื นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและระบบขนส่งสาธารณะรองที่เชื่อมโยงกัน สามารถ
น าผู้ใช้บริการไปสู่ระบบขนส่งสาธารณะหลักหรือจากระบบขนส่งสาธารณะหลักไปสู่จุดหมายปลายทาง
ได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้รวมถึงการเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะโดยการเดิน และการใช้จักรยาน เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการลดการใช้รถส่วนบุคคลในการ
เดินทางได้จริง 
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      ๒.๑.๒) การเผาชีวมวลในที่โล่ง 
      (๑) ต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของการเก็บขน การใช้ประโยชน์ และการ
ก าจัดอย่างถูกต้อง เพ่ือลดการเผาขยะในที่โล่ง รวมถึงการติดตามตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมาย
กับผู้ลักลอบทิ้งขยะอย่างเข้มงวดจริงจัง 

   (๒) ต้องด าเนินการให้กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดปริมณฑลและจังหวัดต่าง ๆ ในพื นที่ภาคกลางออกเทศบัญญัติหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการเผาชีวมวลประเภทต่าง ๆ  ในที่โล่ง และควบคุมมลพิษจากควันไฟ
และฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการเผาดังกล่าว โดยให้ผู้ครอบครองที่ดินต้องรับผิดชอบทั้งทางกฎหมาย 
ผลกระทบ และความเสียหายที่เกิดขึ้น และด าเนินการบังคับใช้เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกลา่ว
อย่างเข้มงวดจริงจัง 

   (๓) ต้องส่งเสริมการท าการเกษตรปลอดการเผาอย่างจริงจัง ให้มีการ
ใช้ประโยชน์เศษวัสดุที่เหลือจากการท าการเกษตรกรรมประเภทต่าง ๆ โดยใช้กลไกและเครือข่ายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และก าหนดให้การท าการเกษตรปลอดการเผาเป็นเกณฑ์หรือองค์ประกอบ
ภาคบังคับในการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 
Agriculture Practices, GAP) และใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการขับเคลื่อนให้เกิดการท า
การเกษตรปลอดการเผาขึ้นโดยเร็ว เช่น มาตรการทางภาษี มาตรการสนับสนุนทางการเงิน และ
มาตรการให้การส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น 
   (๔) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนารวมทั งการผลิตอุปกรณ์และ
เครื่องมือกลในประเทศ เพื่อใช้เก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร การตัดสางกิ่งใบ การอัดมัดเป็นก้อน การไถ
พรวนลงดินส าหรับเศษวัสดุการเกษตร เช่น ใบอ้อย ฟาง เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ของดิน ลดการเผา ลด
มลพิษอากาศ และเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชุมชน 
   (๕) ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการเผาในภาคเกษตรกรรม ต้องพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการในการจัดระเบียบการเผา เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่ง
เวลาใด ไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยค านึงถึงสภาพอุตุ นิยมวิทยาซึ่งมีผลต่อ
ความสามารถในการกระจายของฝุ่นละอองในอากาศและขีดความสามารถของพ้ืนที่ในการรองรับฝุ่น
ละอองที่เกิดขึ้น และน าระบบดังกล่าวไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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   (๖) กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการเผาในเขตทางที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด 

      ๒.๑.๓) ภาคอุตสาหกรรม 
   (๑) ก าหนดค่ามาตรฐานการระบายฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งปรับปรุงค่ามาตรฐานการระบายมลพิษ
อากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล 

   (๒) ก าหนดให้มีการติดตั งระบบตรวจวัดการระบายมลพิษอากาศ 
ที่ปล่องแบบต่อเน่ืองอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring System, CEMs) ส าหรับหม้อ
ไอน  าและอุตสาหกรรมประเภทที่มีการระบายมลพิษอากาศและเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดไปยัง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมควบคุมมลพิษ 

   (๓) จัดระบบการจัดการเพ่ือการควบคุมมลพิษที่ เกิดจากสถาน
ประกอบการที่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ท าให้การประกอบการที่มีการใช้เครื่องจักรมี
ก าลังรวมหรือก าลังเทียบเท่าน้อยกว่าห้าสิบแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าห้าสิบคนโดยใช้เครื่องจักร
หรือไม่ก็ตาม ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

   (๔) ปรับปรุงคุณภาพน  ามันเตา โดยลดปริมาณสารก ามะถันในน  า
เตาลง ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่จะถูกปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศ
เปลี่ยนไปเป็นอนุภาคฝุ่นละอองซัลเฟตที่มีขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 

   (๕) ไม่ให้มีการใช้ถ่านหินเป็นเชื อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม  
ที่ตั งอยู่ในพื นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เว้นแต่จะต้องใช้ถ่านหินคุณภาพดี Bituminous Coal  
ที่มีปริมาณสารก ามะถันต่ าไม่เกินร้อยละ ๐.๕ โดยน้ าหนัก และมีการติดตั้งระบบควบคุมการระบาย 
ฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๙.๙  

   ๒.๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษอากาศ  
                   ๒.๒.๑) ขยายเครือข่ายการติดตามตรวจสอบฝุ่นขนาดละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ให้ครอบคลุมและเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ต่าง ๆ  
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เหมาะสม เป็นไปตามหลักวิชาการ และเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน โดยมีระบบรายงานผลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มี
การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในระยะยาว
ต่อไป รวมถึงการใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ 
ไมครอน (PM2.5) กับเครือข่ายการติดตามตรวจสอบฝุ่นขนาดละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
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อื่น ๆ ที่ผ่านการรับรองว่าให้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตามเกณฑ์ที่หน่วยราชการก าหนด เพ่ือให้มีข้อมูล
ระดับของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น 

 ๒.๒.๒) พัฒนาระบบพยากรณ์คุณภาพอากาศ โดยเฉพาะส าหรับฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่มีความแม่นย าในเชิงพ้ืนที่และเวลาและเป็นที่ยอมรับได้ตามหลัก
วิชาการ เพ่ือใช้ในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า เตรียมการและก าหนดมาตรการไว้ล่วงหน้าส า หรับ
ตอบสนองกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่จะเกิดขึ้น 

 ๒.๒.๓) ออกข้อก าหนดส าหรับการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM2.5) โดยเครื่องมือตรวจวัดแบบ Air Sensors ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และจัดท าข้อแนะน า
การใช้เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) แบบ Air Sensors รวมถึงการ
แปลผลที่ถูกต้อง และท าการเผยแพร่และจัดอบรมให้กับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป 

 ๒.๒.๔) สนับสนุนให้มีการพัฒนาและผลิตเครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่ราคาไม่แพง (Low Cost Air Sensors) โดยให้ข้อมูลผลการตรวจวัดที่
ถูกต้องเชื่อถือได้และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  

 ๒.๒.๕) ปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ส าหรับค่า 
ความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) จากค่าปัจจุบัน  
๒๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเทียบเท่ากับค่าเป้าหมายชั่วคราว ระยะที่ ๒ (Interim Target-2, IT-2)  
ขององค์การอนามัยโลก ให้เข้มงวดขึ้นตามล าดับ โดยอาจจะเริ่มจากการปรับลดไปเป็น ๒๐ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร และไปเป็น ๑๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเทียบเท่ากับค่าเป้าหมายชั่วคราว ระยะที่ ๓ 
(Interim Target-3, IT-3) ขององค์การอนามัยโลก ตามล าดับ และวางแผนงานและมาตรการเพ่ือให้
บรรลุค่ามาตรฐานใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้น เพ่ือเป็นการปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ดีขึ้น 
หลังจากนั้น จึงพิจารณาปรับค่ามาตรฐานส าหรับค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ให้เข้มงวดขึ้นใน
ภายหลังตามความเหมาะสมต่อไป 

 ๒.๒.๖) พัฒนาดัชนีคุณภาพอากาศและสุขภาพอนามัย (Air Quality Health 
Index, AQHI) โดยเพ่ิมมิติของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยในดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน 

 ๒.๒.๗) ศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการของแหล่งที่มาของ 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพื นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในขั้น
แรกท าการบูรณาการและประมวลผลร่วมกัน (Meta-analysis) ของข้อมูลจากการศึกษาวิจัยที่ได้มีการ
ท ามาแล้วเกี่ยวกับแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลและแหล่งก าเนิดของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในพ้ืนที่ต่าง ๆ  ที่มีผลต่อระดับฝุน่
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ละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และท าการศึกษาวิจัย
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามความเหมาะสมต่อไป 

 ๒.๒.๘) ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพื นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สมบูรณ์ขึ น เนื่องจากระบบฐานข้อมูลการเจ็บป่วยที่รวบรวม 
โดยกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้อมูลการเจ็บป่วยที่รวบรวมจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในสังกัด
ของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีระเบียบข้อก าหนดตาม
กฎหมายก าหนดให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเหล่านั้นต้องส่งข้อมูลให้กับกระทรวงสาธารณสุข
รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลการเจ็บป่วย ท าให้สถิติข้อมูลการเจ็บป่วยในระบบฐานข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุขขาดความสมบูรณ์โดยเฉพาะข้อมูลในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่เพียง
พอที่จะใช้ในการศึกษาวิจัยถึงความเชื่อมโยงระหว่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) กับการ
เจ็บป่วยของประชาชนที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ๒.๒.๙) ศึกษาวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ 

 ๒.๒.๑๐) พัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ และข้อมูลการ
เจ็บป่วย เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการคุณภาพอากาศให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒.๑๑) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ ๒๕๓๕ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศที่จะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี โดยเฉพาะหมวด ๔ การควบคุมมลพิษ ส่วนที่ ๔ มลพิษทางอากาศและ
เสียง และจัดท าประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือประมวลกฏหมายมลพิษ ในลักษณะเดียวกันกับประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือประมวลกฎหมายอาญาที่มีอยู่ในปัจจุบัน หากจ าเป็นอาจพิจารณาออก
กฎหมายเฉพาะด้านเกี่ยวกับเรื่องมลพิษทางอากาศ 

 ๒.๑.๑๒) มาตรการอื่น ๆ ได้แก่ 
           (๑) ส่งเสริมการใช้น้ ามันไบโอดีเซล B10 และ B20 
           (๒) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ได้ 

อย่างน้อยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล คือ ๙ ตารางเมตรต่อคน และการปลูกต้นไม้ชนิดที่สามารถดูด
จับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
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           (๓) เสริมสร้างความพร้อมของระบบสาธารณสุขและเตรียมความพร้อม 
ในการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

           (๔) จัดท าคู่มือการเลือกและการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ปฏิบัติได้จริง ตลอดจนเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

           (๕) ปฏิบตัิการท าฝนหลวงเมือ่สภาพอากาศเอื้ออ านวย 
           (๖) ห้ามน าเข้ารถเก่าและเครื่องยนต์เก่าใช้แล้วจากต่างประเทศ 
           (๗) พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดอายุ/ระยะทางการใช้งานรถ 

แต่ละประเภท โดยเฉพาะรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ที่มีการใช้งานสูง 
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๔.๒.๓ การเผยแพรข่้อมูลคณุภาพอากาศในบรรยากาศในเขตพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร

และปริมณฑลแก่สาธารณชน.................................................................... ๑๗    
๔.๒.๔ ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index, AQI)....................................... ๑๘ 

๔.๓ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปส าหรับฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)................................................................................. ๒๒ 

๔.๔ สถานการณค์ุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล........................................................................................................ ๒๕ 

๔.๕ แหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)................................. ๓๐ 
 
 



ธ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 

๔.๖ ผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)..............................    ๔๐ 
๔.๖.๑ ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย..................................................................  ๔๐ 
๔.๖.๒ การศกึษาผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)   

ต่อสุขภาพอนามัยในกรุงเทพมหานคร .................................................     ๔๓       
 ๔.๖.๓  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผลกระทบอืน่ ๆ.........................................  ๔๕ 

๔.๗ การด าเนินมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศที่ผ่านมา...................................  ๔๕ 
๔.๘ การด าเนินการที่ผ่านมาเพ่ือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 

ในเขตพ้ืนที่กรงุเทพมหานครและปริมณฑล........................................................  ๕๖ 
๔.๘.๑ หลักการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ...........................  ๕๖ 
๔.๘.๒  การด าเนนิการแก้ไขปญัหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
  (PM2.5) ในชว่งวกิฤตระหวา่งปลายป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ ตอ่เนื่องต้นป ีพ.ศ. ๒๕๖๒.  ๕๘ 
๔.๘.๓ การด าเนนิการเพ่ือเตรียมการรองรับและแกไ้ขปญัหาในช่วงวิกฤตระหวา่ง

ปลายป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ และตน้ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และการแกไ้ขปัญหาในระยะยาว  ๗๑ 
บทท่ี ๕  สรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ 

๕.๑   สรปุผลการศึกษา......................................................................................................  ๘๑ 
๕.๒   ขอ้เสนอแนะการปอ้งกันและแกไ้ขปญัหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)..   ๘๑ 

  ๕.๒.๑ การด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและในช่วงวิกฤต (ธันวาคม - กุมภาพันธ์)  
  ๕.๒.๒ มาตรการระยะยาว......................................................................................... ๘๒    

บรรณานุกรม...................................................................................................................................... ๘๒   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



น 

 

สารบัญตาราง 

ตารางที่  หน้า 

๑ จ านวนสถานตีรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร 
และปรมิณฑลของกรมควบคมุมลพิษ ที่มีการตรวจวดัฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
ตั้งแต ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถงึ พ.ศ. ๒๕๖๒.................................................................................  ๑๒ 

๒ วิธตีรวจวดัค่าเฉลี่ยของฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ ๒.๕ ไมครอน ตามประกาศ 
ของกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เครือ่งวดัและวิธตีรวจวดัค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละออง 
ในบรรยากาศโดยทัว่ไประบบอื่นหรือวิธีอืน่ที่กรมควบคมุมลพิษเหน็ชอบ  
ลงวันที ่๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒...........................................................................................  ๑๕ 

๓ ช่วงคา่ของดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เทียบกับชว่งค่าความเข้มข้นของสารมลพิษอากาศ 
ชนิดต่าง ๆ.............................................................................................................................  ๑๙ 

๔ ช่วงคา่ของดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ระดบัคุณภาพอากาศและผลกระทบต่อสขุภาพอนามัย 
การแจ้งเตือนและข้อแนะน าการดูแลตนเอง..........................................................................  ๑๙ 

๕ เกณฑ์ของดัชนีคณุภาพอากาศของประเทศไทยที่ใช้จนถึงวนัที ่๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑........... ๒๐ 

๖ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปของประเทศไทยส าหรับสารมลพิษอากาศ 
ชนิดต่าง ๆ ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๓๕............................................................................................................................  ๒๓ 

๗ เกณฑ์แนะน าขององคก์ารอนามัยโลก (World Health Organization, WHO)  
ส าหรบัฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ ๒.๕ ไมครอน (PM2.5).............................................................  ๒๓ 

๘ ค่ามาตรฐานฝุน่ละอองขนาดไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ของประเทศตา่ง ๆ บางประเทศ เปรียบเทียบกนัค่าแนะน าขององค์การอนามัยโลก.............. ๒๕ 

๙ บัญชีการระบายมลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดที่เป็นรถประเภทต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร  
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗........................................................................................................................  ๓๒ 

๑๐ บัญชีการระบายมลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดประเภทตา่ง ๆ ในกรุงเทพมหานคร  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐.......................................................................................................................  ๓๓ 

 



บ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที่            หน้า 

๑๑  เปรียบเทียบผลการศึกษาสดัส่วนร้อยละของแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในกรงุเทพมหานครและจังหวดัปทุมธานีของ Kim Oanh  
(๒๕๕๐) และ Kim Oanh (๒๕๖๐).......................................................................................  ๓๗ 

๑๒ สรุปผลการศึกษาทางระบาดวิทยาแบบ Panel Study ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในกรงุเทพมหานคร............................................................................  ๔๔ 

๑๓ สรุปผลการศึกษาทางระบาดวิทยาแบบ Time-Series Study ของฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกนิ ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในกรงุเทพมหานคร ระหวา่ง ป ีพ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๔๕...  ๔๔ 

๑๔  มาตรฐานการระบายมลพิษอากาศส าหรบัรถผลิตใหม่ทีบ่ังคับใช้ในประเทศไทย...................  ๔๗ 

๑๕  มาตรฐานการระบายมลพิษอากาศส าหรบัรถใช้งานที่บังคับใช้ในประเทศไทย......................  ๔๙ 

๑๖ การด าเนนิการเพ่ือแก้ไขปญัหาและเตรียมการรองรบัปญัหาฝุน่ละอองขนาดไมเ่กิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ส าหรบัช่วงวิกฤตระหว่าง ปลาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อต้นป ี 
พ.ศ. ๒๕๖๓............................................................................................................................. ๗๒ 

๑๗ ระดบัสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) และการด าเนินการ 
ในแต่ละระดบัสถานการณ์....................................................................................................... ๗๔ 

๑๘ กลุ่มมาตรการที ่๑ : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชงิพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล)......................................................................................................................... ๗๕ 

๑๙  กลุ่มมาตรการที ่๒ : การป้องกันและลดการเกดิมลพิษทีต่้นทาง (แหลง่ก าเนดิ)...................... ๗๗ 

๒๐  กลุ่มมาตรการที ่๓ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจดัการมลพิษ....................................... ๗๙ 

 

 



ป 

 

สารบัญภาพ 

ภาพที่                   หน้า 

๑ ปริมาณสะสมของรถประเภทต่าง ๆ ที่จดทะเบียนในกรงุเทพมหานคร     
ตั้งแต ่พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๖๑........................................................................................  ๑ 

๒  อาคารสงูจ านวนมากรายล้อมกรุงเทพมหานครเปน็ก าแพงกั้นการระบายถา่ยเทอากาศ  
ภายในกรุงเทพมหานคร............................................................................................................................  ๒ 

๓ เครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษ    
๖๔ สถานี ใน ๓๔ จังหวดั แยกตามภูมิภาค ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒............................................ ๑๐ 

๔  เครือข่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพ้ืนที่กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
ของกรมควบคมุมลพิษ รวม ๑๙ สถานี โดยมกีารตรวจวดัฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
ในทุกสถานี..........................................................................................................................  ๑๑    

๕ สถานตีรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปและหนว่ยตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทัว่ไปแบบเคลื่อนทีข่องกรมควบคุมมลพิษ................................................ ๑๒ 

๖ สถานตีรวจวดัฝุ่นละอองขนาดไมเ่กนิ ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ริมถนนพระราม ๖ บรเิวณหน้าอาคาร
สงเคราะหก์องทัพบก สว่นกลาง สามเสน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (ก) และริมถนน 
หน้าส านักงานเขตสาทร กรงุเทพมหานคร (ข)......................................................................  ๑๓ 

๗ เครือข่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปในพื้นที่กรงุเทพมหานคร  
(บางสถานตีรวจวดัฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ ๑๐ ไมครอน (PM10) บางสถานตีรวจวดัฝุน่ละออง
ขนาดไม่เกนิ ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)) ด าเนินการโดยกรุงเทพมหานคร................................. ๑๔ 

๘ สถานการณ์ฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงย้อนหลังในพ้ืนที่ 
          กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ที่รายงานใน Air4Thai เมื่อวันที ่๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยรวมข้อมลูจากการตรวจวดัของกรมควบคมุมลพิษและของกรุงเทพมหานคร..๑๘   

๙ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าความเขม้ข้นเฉลี่ยรายปีของสารมลพิษอากาศประเภทต่าง ๆ  
ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เทียบกบัแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ านวนรถ
สะสมที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร.................................................................................. ๒๖ 

๑๐ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าความเขม้ข้นเฉลี่ยรายปีของฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล...................................๒๗ 

๑๑ การเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ตลอดปี ตั้งแต่ ป ีพ.ศ. ๒๕๕๔ ถงึ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๒...............................๒๘ 



ผ 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที่                     หน้า  

๑๒ การผกผนัของอุณหภมูิของชั้นอากาศ (Temperature Inversion) ที่เกิดจากการแผ่รังส ี  
ความร้อนจากพื้นดินขึ้นไปในอากาศ ท าให้มีชัน้อากาศอุ่นอยู่เหนือชัน้อากาศที่มอีณุหภูมิ 
ต่ ากว่าที่อยูด่้านลา่ง ท าให้สารมลพิษอากาศไม่สามารถลอยตัวสงูขึน้และกระจายไป 
ในอากาศได้เกดิการสะสมในอากาศ ท าให้ความเข้มข้นสูงขึ้น...........................................     ๒๘     

๑๓ ภาพถ่ายบริเวณสนามบนิดอนเมืองที่ถกูปกคลุมด้วยกลุม่หมอกควันและสภาวะการผกผัน 
ของอุณหภูมิของชั้นอากาศ (Temperature Inversion) ที่ท าให้เขม่าควนัที่ถูกระบาย 
จากแหล่งก าเนดิไม่สามารถลอยตัวขึ้นสงูและกระจายไปในอากาศได้..................................   ๒๙ 

๑๔      การกระจายตัวของขนาดฝุน่ละอองที่เกดิจากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ............................  ๓๑ 

๑๕      บัญชีการระบายมลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดทีเ่ป็นรถประเภทต่าง ๆ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  
แยกตามประเภทมลพิษอากาศ..............................................................................................  ๓๒ 

๑๖      บัญชีการระบายมลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดประเภทตา่ง ๆ ป ีพ.ศ. ๒๕๔๐  
แยกตามประเภทมลพิษอากาศ..............................................................................................  ๓๓ 

๑๗ สัดส่วนของแหล่งทีม่าของฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) พ้ืนที่ดนิแดง  
สถาบนัราชภัฏจันทรเกษม สถาบนัราชภัฏสมเด็จเจา้พระยา และบางนา..............................  ๓๔ 

๑๘ สัดส่วนของแหล่งทีม่าของฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่บริเวณดนิแดง 
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน็พ้ืนที่ที่มีการจราจรหนาแนน่.......................................................  ๓๕ 
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ขนาดไม่เกนิ ๒.๕ (PM2.5) จากการเผาชวีมวลในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเก็บเกี่ยว 
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(กรมัต่อกิโลเมตร) จากรถขนาดใหญ่ที่ใช้น้ ามนัดเีซล (น้ าหนักรถรวมน้ าหนกับรรทกุ ๗.๕-๑๖)....  ๕๔    
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๓๘ ประสิทธิภาพของละอองหยดน้ าในการก าจดัฝุ่นละอองที่มีขนาดต่าง ๆ กัน และผล 
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๔๙ เครื่องมือตรวจวดัควันด าแบบกระดาษกรอง..........................................................................  ๙๐ 
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รายงานการพิจารณาศึกษา 
ของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒสิภา 

เร่ือง ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
บทที่ ๑ บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาของการพิจารณาศึกษา 
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศมานานมากกว่า ๒๕ ปี  
โดยเป็นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การขยายตัวของเมือง การเพ่ิมขึ้นของประชากร  
การก่อสร้างอาคาร ถนน และการก่อสร้างประเภทอื่น ๆ เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพ่ิมขึ้น  
ของกิจกรรมต่าง ๆ และการเพ่ิมขึ้นของรถประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จากจ านวน ๒ ล้านกว่าคัน  
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ิมขึ้นเป็น ๑๐ ล้านกว่าคัน ในปี พ.ศ.  ๒๕๖๑ ดังแสดงในภาพที่ ๑ ขณะที่จ านวน
ถนนมีจ ากัด ท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

 

ภาพที่ ๑ ปริมาณสะสมของรถประเภทต่าง ๆ ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ที่มา : จากข้อมูลสถิติการจดทะเบียนรถประเภทต่าง ๆ ในแต่ละปีในกรุงเทพมหานคร  
ของกรมการขนส่งทางบก 

 
 



๒ 

 

 นอกจากนี้ ยังมีอาคารสูงประเภทต่าง ๆ เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นจ านวน
มากอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อาคารโรงแรม อาคารส านักงาน อาคารชุดคอนโดมิเนียม และอาคาร
อเนกประสงค์ต่าง ๆ กรุงเทพมหานครจึงถูกรายล้อมไปด้วยอาคารสูงจ านวนมากเปรียบเสมือนก าแพงสูง
ปิดกั้นการระบายถ่ายเทอากาศภายในกรุงเทพมหานคร ดังแสดงในภาพที่ ๒ ท าให้สารมลพิษอากาศ 
ที่ถูกระบายออกจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครระบายถ่ายเทออกไปได้ยาก เกิดการสะสม
ตัวและท าให้ความเข้มข้นของสารมลพิษอากาศสูงขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒ อาคารสูงจ านวนมากรายล้อมกรุงเทพมหานครเป็นก าแพงกั้นการระบาย 
ถ่ายเทอากาศภายในกรุงเทพมหานคร  

ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 

 รัฐบาลแต่ละรัฐบาล ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ในการลดปริมาณ
การระบายสารมลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้สามารถควบคุมและลดปัญหา
มลพิษอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงได้ในระดับหนึ่ง โดยพบว่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของ
สารมลพิษอากาศเกือบทุกชนิดมีแนวโน้มลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สารตะกั่ว (Pb) ก๊าซคาร์บอน 
มอนน๊อกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) สารเบนซีน (C6H6)  
และสารประกอบ ๑,๓-บิวทาไดอีน (C4H6) ยกเว้นก๊าซโอโซน (O3) เท่านั้น ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
  



๓ 

 

 ถึงแม้ว่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของสารมลพิษอากาศส่วนใหญ่รวมถึงฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีแนวโน้มลดลงมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม 
แต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังคงประสบปัญหามลพิษอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ส าหรับความเข้มข้นในช่วงเวลาเฉลี่ยสั้น เช่น ๒๔ ชั่วโมง หรือรายวัน  
ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะบางฤดูกาลเท่านั้น คือ ในทุก ๆ ปี ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะสูงขึ้นเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย (๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนมีนาคม เนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่เอื้ออ านวยต่อการกระจายตัว
ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ท าให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในอากาศและท าให้ความเข้มข้นสูงขึ้น โดยมักจะพบค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) สูงมากในช่วงระหว่างเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ โดยอาจจะ 
สูงเกินค่ามาตรฐานมากกว่าเท่าตัว เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนและฤดูฝนตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไป
จนถึงเดือนตุลาคม ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ก็จะลดลงและอยู่ใน
เกณฑ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย เนื่องจากสภาพอากาศเปิดและมีฝนตก  
ท าให้ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) กระจายและเจือจางได้ดีขึ้น 

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐานไปมาก 
สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  
อีกด้วย โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากนักท่องเที่ยว  
จากทั้งในและต่างประเทศจะหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลในขณะที่มีปัญหามลพิษอากาศอยู่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ประมาณการผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากค่าเสียโอกาสในประเด็นสุขภาพ การใช้จ่าย 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับพฤติกรรมของคนกรุงเทพมหานคร เพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้องกันการเผชิญหน้า
กับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เช่น การใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากเพ่ือป้องกัน 
ฝุ่นละออง ด้านการท่องเที่ยว และอื่น ๆ เป็นจ านวนสูงถึง ๑.๔๕ หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ได้ประเมินผล
กระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน 
ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา พบว่าน่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่า
ประมาณ ๗๐๐ – ๘๐๐ ล้านบาท ขณะที่ผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวน่าจะยังไม่ส่งผลชัดเจนนัก  
โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะมีการ
วางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ๒๕๖๒)  
  



๔ 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
 ในการพิจารณาศึกษาครั้งนี้ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  
ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้  
 ๑) เพื่อศึกษาปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  
 ๒) เพ่ือพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการลดฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

๑.๓ ขอบเขตของการพิจารณา 
 - ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม  
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี 

๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการลดฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และน าไปสู่แนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
 



 
 

บทที่ ๒ หลักการและเหตุผล 

 แผนการปฏิรูปประเทศ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส านักนายกรัฐมนตรี, 
๒๕๖๑) ระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีเป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ 
โดยการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการรักษา ฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยในเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดตัวชี้วัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
ขนาดเล็กในบรรยากาศลดลงเหลือ ๒๕.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภายใน ๕ ปี หรือภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕   

 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๐ วรรคหนึ่ง   
ได้ก าหนดไว้ดังนี้ “นอกจากจะมีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภา 
ตามมาตรา ๒๖๙ มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้  
ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ  
ทุกสามเดือน” 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  
จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม ด าเนินการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ 
และประมวลผลในเชิงลึกถึงสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)   
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลกระทบที่เกิดขึ้น แหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) การด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา แผนการด าเนินการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล  
และจัดท าข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต เพ่ือประกอบการติดตาม เสนอแนะ  
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยตัวชี้วัด  
คือ ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศลดลงเหลือ ๒๕.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ภายใน ๕ ป ี

 
 



   
 

บทที่ ๓ วิธีการพิจารณาศึกษา 

 การพิจารณาศึกษาเรื่อง ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  
ได้ด าเนินการโดย 
 ๑. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากรายงานการศึกษาต่าง ๆ รายงานวิจัย เอกสารของทางราชการ 
เอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ คณะกรรมาธิการ 
และคณะอนุกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ของรัฐสภา และเอกสารรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากการประชุม สัมมนา และเสวนาต่าง ๆ 
 ๓. การเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ได้แก่ 
     ๓.๑ กรมควบคุมมลพิษ 
     ๓.๒ กรมการขนส่งทางบก 
     ๓.๓ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ๓.๔ กรุงเทพมหานคร 
           ๔. การติดต่อประสานงานขอข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 



บทที่ ๔ ผลการศึกษา 

๔.๑ ตัวชี้วัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนด 
ตัวชี้วัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศลดลงเหลือ ๒๕.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ภายใน ๕ ป”ี ซึ่งตัวชี้วัดนี้มีความไม่ชัดเจน เนื่องจากไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าความเข้มข้นของ 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศเป็นค่าความเข้มข้นเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาเท่าใด เป็นค่าความเข้มข้น
เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง หรือเป็นค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๑ ปี ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
 ในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ค่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือ ๕๐ ไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร และค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือค่าความเข้มข้นเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา ๑ ปี 
จะต้องไม่เกิน ๐.๐๒๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ ๒๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 ดังนั้น ตัวชี้วัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศตามแผนการปฏิรูป
ประเทศควรจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นค่าความเข้มข้นเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาเท่าใด เป็นค่าความเข้มขน้
เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง หรือค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๑ ปี เพื่อให้การติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 การด าเนินการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี้ ได้อนุมานว่าตัวชี้วัด “ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาด
เล็กในบรรยากาศลดลงเหลือ ๒๕.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภายใน ๕ ปี” ที่ก าหนดในแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๑ ปี อย่างไรก็ตาม หากค่าตัวชี้วัด
ดังกล่าวเป็นค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๑ ปี ก็ยังขาดความสอดคล้องกับค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ก าหนดค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ปี ต้องไม่เกิน ๒๕ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๔.๒ การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 
๔.๒.๑ เครือข่ายการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศในประเทศไทยและได้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ  
ในบรรยากาศในประเทศไทย มามากกว่า ๓๐ ปี โดยในปัจจุบันนี้มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไปทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๖๔ สถานี  ใน ๓๔ จังหวัด ดังแสดงในภาพที่ ๓ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
ภาพที่ ๓ เครือขา่ยการตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษ  

๖๔ สถานี ใน ๓๔ จังหวดั แยกตามภูมิภาค ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ  

ภาคเหนือ ๑๕ สถานี 

ภาคตะวันออก ๑๔ สถาน ี

ภาคใต้ ๖ สถานี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๓ 
สถาน ี

ภาคกลาง ๒๘ 
สถาน ี



๑๑ 
 

 ส าหรับในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
ในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษทั้งหมด ๑๙ สถานี ตั้งอยู่ทั้งในพ้ืนที่ทั่วไปและพ้ืนที่ริมเส้นทาง
การจราจรที่มีการจราจรหนาแน่น ดังแสดงในภาพที่ ๔ โดยทั้ง ๑๙ สถานี มีการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔ เครือข่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลของกรมควบคุมมลพิษ รวม ๑๙ สถานี โดยมีการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน  

๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในทุกสถาน ี
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 

กรมควบคุมมลพิษเริ่มมีการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้เพ่ิมจ านวนสถานีที่มีการตรวจวัด 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ขึ้นตามล าดับ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวนทั้งสิ้น  
๑๙ สถานี ดังรายละเอียดในตารางที่ ๑ นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษยังได้ท าการติดตั้งรถตรวจวัด
คุณภาพอากาศทั่วไปเพ่ิมเติมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น 
ดังแสดงในภาพที่ ๕ 

  

๔ สถาน ี 

 ๑ สถาน ี

๒ สถาน ี

๑๐ สถานี 

๑ สถาน ี

๑ สถาน ี 



๑๒ 
 

ตารางที่ ๑ จ านวนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ของกรมควบคุมมลพิษ ที่มีการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๒  

ที่มา : ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๕ สถานีตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปและหน่วยตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบเคลื่อนที่ของกรมควบคุมมลพิษ 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 

ปี พ .ศ.  
จ านวนสถานีที่มีการตรวจวัดฝุ่นละออง 

๒ ขนาดไมเ่กิน.๕ ไมครอน (PM2.5) 
๒๕๕๔ ๑ 
๒๕๕๕ ๑ 
๒๕๕๖ ๑ 
๒๕๕๗ ๒ 
๒๕๕๘ ๓ 
๒๕๕๙ ๕ 
๒๕๖๐ ๖ 
๒๕๖๑ ๑๙ 
๒๕๖๒ ๑๙ 



๑๓ 
 

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน โดยติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
ในบรรยากาศในเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM2.5) ดังแสดงในภาพที่ ๖ จ านวน ๒๔ เขต ด้วยกัน และรถตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไปที่มีการ
ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) อีก ๔ คัน แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร ดังแสดงในภาพที่ ๗ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครอยู่ในระหว่างการติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตที่เหลือที่ยังไม่มีการตรวจวัดฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) อีก ๒๓ เขต ได้แก่ เขตห้วยขวาง เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
เขตวัฒนา เขตสวนหลวง เขตบางนา เขตลาดพร้าว เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี 
เขตหนองจอก เขตสะพานสูง เขตคลองสามวา เขตประเวศ เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตตลิ่งชัน 
เขตทวีวัฒนา เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางบอน เขตทุ่งครุ เพ่ือให้ครบทั้ง ๕๐ เขต ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(ก)              (ข) 

ภาพที่ ๖ สถานีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ริมถนนพระราม ๖ 
บริเวณหน้าอาคารสงเคราะห์กองทัพบก ส่วนกลาง สามเสน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (ก)  

และริมถนนหน้าส านกังานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร (ข) 
ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 

 

 

 



๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๗ เครือข่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
(บางสถานีตรวจวดัฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน ๑๐ ไมครอน (PM10) บางสถานตีรวจวัดฝุ่นละออง 

ขนาดไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)) ด าเนินการโดยกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : กรุงเทพมหานคร (www.bangkokairquality.com) 

๔.๒.๒ การตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ด้วยเครื่อง Air Sensors 
เนื่องจากประชาชนมีความต้องการที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับระดับของฝุ่นละอองขนาด

ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ เวลาที่เป็นปัจจุบัน 
และเครือข่ายการติดตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ของกรมควบคุมมลพิษ 
และกรุงเทพมหานครไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามความต้องการ 
ของประชาชน จึงท าให้ประชาชนจ านวนมากซื้อเครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
แบบ Air Sensors ที่มีราคาไม่แพงมากและสามารถพกพาได้สะดวกมาใช้กันเอง ซึ่งมีข้อควรระวัง  
ที่ต้องค านึงเกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องตรวจวัดแบบ Air Sensors ดังนี้ 

- เครื่องมือตรวจวัดแบบ Air Sensors ตรวจวัดฝุ่นละออง โดยใช้หลักการกระเจิงแสง
จากอนุภาคฝุ่นละออง (Light Scattering) ซึ่งแตกต่างจากวิธีการตรวจวัดมาตรฐานที่ก าหนด 
โดยกรมควบคุ มมลพิษที่ ใ ช้ หลั กการ  Tapered Element Oscillating Microbalance (TEOM)  
หรือ Beta Ray Attenuation หรือ วิธีการกระเจิงของแสง (Light Scattering) หรือ วิธีเก็บตัวอย่าง 
ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบ Dichotomous Air Sampler ที่ต้องเป็นไปตามที่ U.S.EPA ก าหนด  
(กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ (ก)) รายละเอียดหลักการของวิธีการตรวจวัดมาตรฐานตามที่ก าหนด 
โดยกรมควบคุมมลพิษ แสดงในตารางที่ ๒  

http://www.bangkokairquality.com/


๑๕ 
 

ตารางที่ ๒ วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ตามประกาศของ 
กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศ
โดยทั่วไประบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที่มา : ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ 

 - เครื่อง Air Sensors ส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขนาดอนุภาคฝุ่นละอองที่ดูดเข้ามา 
ในเครื่องตรวจวัด จึงไม่สามารถแยกแยะและสรุปได้ว่าเป็นผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เท่านั้น 
 - ไม่มีการรับรองผลการตรวจวัดเทียบเคียงกับวิธีมาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษ
ก าหนดหรือตามข้อก าหนดของ U.S.EPA 

วิธีการตรวจวดั PM2.5 หลักการตรวจวัด 

วิธีเบต้า เรดิเอชัน แอทเทนนูเอชัน 

)Beta Radiation Attenuation 

หรือ Beta Ray) 

ใช้คุณสมบัติของฝุ่นละอองที่ดูดซับรังสี Beta ที่ฉายลงไปบนตัวอย่าง

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒ ไมครอน ๕.(PM2.5) ที่เก็บบนกระดาษกรอง 

ท าให้ปริมาณรังสี Beta ลดทอนลง(Attenuation) ปริมาณของรังสี 

Beta ที่ลดทอนลงจะเป็นสัดส่วนกับมวลของฝุ่นละอองตัวอย่าง 

วิธีเทปเปอร์ อิลิเมนต์ ออสซิเลติง 

ไมโครบาลานซ์ )Tapered 

Element Oscillating 

Microbalance; TEOM) 

เป็นการวัดมวลของตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒ ไมครอน ๕.

(PM2.5) ที่ เก็บบนกระดาษกรองที่ ติดอยู่ที่ปลายของ Tapered 

Quartz Tube ที่มีความไว (Sensitive) ของการสั่นคล้ายซ่อมเสียง 

โดยความถี่ในการสั่นจะเปลี่ยนแปลงตามน้ าหนักของฝุ่นละอองบน

กระดาษกรอง 

วิธีการกระเจิงของแสง (Light 

Scattering) 

เป็นการวัดโดยการฉายแสงเลเซอร์ (Laser) ไปยังตัวอย่างฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน ๒ ไมครอน ๕.(PM2.5) ที่แขวนลอยอยู่ในตัวอย่างอากาศ

ที่ดูดผ่านเข้ามาในช่อง /ห้อง (chamber) ตรวจวัด โดยจ านวน/

ปริมาณของฝุ่นละอองจะแปรตามความเข้มของแสงที่กระเจิงจากฝุ่น

ละออง 

วิธีเก็บตัวอย่างด้วยเครื่องเก็บ

ตัวอย่างอากาศแบบไดโคโตมัส 

(Dichotomous Air Sampler) 

เป็นการเก็บตัวอย่างอากาศผ่านอุปกรณ์คัดแยกขนาดฝุ่น ละอองแบบ

เสมือนกระทบ (Virtual Impactor) ซึ่ งจะแยกขนาดฝุ่นละออง

ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ขนาดใหญ่กว่า ๒ .๕ ถึง ๑๐ ไมครอน และ ขนาด

ไม่เกิน ๒ .๕ ไมครอน ไปลงบนกระดาษกรอง ๒ แผ่น แยกจากกัน 

แล้วน ากระดาษกรองไปชั่งน้ าหนักเพ่ือหามวลของฝุ่นละอองทั้ง ๒ 

กลุ่ม และน าไปค านวนหาค่าความเข้มข้นร่วมกับปริมาตรอากาศ

ตัวอย่างต่อไป  



๑๖ 
 

 - การตรวจวัดจะถูกรบกวนจากความชื้นในตัวอย่างอากาศที่ดูดเข้ามาตรวจวัด 
เนื่องจากความชื้นหรือไอน้ าสามารถกระเจิงแสงได้เช่นเดียวกับอนุภาคฝุ่นละออง ท าให้ผลการตรวจวัด
แปรเปลี่ยนไปตามระดับความชื้นในอากาศด้วย 

 - ผลการตรวจวัดขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ตั้งเครื่องมือตรวจวัดเป็นส าคัญ หากตั้งในจุด  
ที่ไม่เหมาะสม เช่น ตั้งอยู่ใกล้เตาท าอาหาร จะให้ผลการตรวจวัดที่สูงมาก จะถือเป็นตัวแทนของการ
ตรวจวัดไม่ได้ 

 - ให้ผลการตรวจวัด ณ เวลาที่ตรวจวัดเวลาหนึ่งเวลาใด ซึ่งไม่มีค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปส าหรับการตรวจวัดในลักษณะดังกล่าวที่สามารถน ามาใช้ในการ
เปรียบเทียบแปลผลได้ 

      นอกจากนี้ U.S.EPA ได้อธิบายไว้ในเอกสาร Air Sensor Guidebook (U.S.EPA,  
2014) เกี่ยวกับการใช้เครื่องตรวจวัดแบบ Air Sensors ในการตรวจวัดมลพิษอากาศโดยเฉพาะฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ไว้ ดังนี้ 

   - It is very important for the user to consider the time period over which  
the pollutant level was measured. 

   - The increasing use of sensors is expected to provide more data on air  
pollution than has previously been available, and in shorter time increments.  
For example, it will be much easier to track minute-by-minute changes in pollution levels.  
As a result, we will become more aware of short-term, peak levels of some pollutants.  

   - It does not mean that a single PM2.5  measurement taken over a few  
minutes, or even hours above 35 mg/m3 (U.S. daily standard of PM2.5) is cause for 
immediate concern. 

   - The actual health effects of very short term elevated levels of most  
pollutants are not well understood and EPA has not established health information 
defining such short-term pollutant exposures and the health-based interpretation of 
sensor measurements. 

    - Much research has to be performed before it is understood how health  
messaging for short periods of data collections should be communicated. 

ดังนั้น การใช้ผลการตรวจวัดจากเครื่องตรวจวัดแบบ Air Sensors จึงเป็นเพียงการ 
เฝ้าระวังเบื้องต้นเท่านั้น 
  



๑๗ 
 

๔.๒.๓ การเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศในบรรยากาศในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลแก่สาธารณชน 

กรุงเทพมหานคร ได้ท าการรายงานข้อมูลผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) และค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) 
ของแต่ละสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครให้กับสาธารณชนได้ทราบผ่านทาง Website 
www.bangkokairquality.com/bma โดยรายงานเป็นค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงย้อนหลังจาก
เวลาหนึ่งเวลาใดอย่างต่อเนื่องและในรูปของดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index, AQI)  

ในส่วนของกรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในประเทศไทย รวมทั้งค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้แก่สาธารณชนได้ทราบถึงสถานการณ์มลพิษ
อากาศในแต่ละชั่วโมงและแต่ละวันผ่านทาง Website www.air4thai.pcd.go.th และใน Mobile 
Application ชือ่ Air4Thai ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ IOS และระบบ Android โดยรายงาน
ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน ๒.๕  ไมครอน (PM2.5) ของแต่ละสถานีตรวจวัด 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ย้อนหลังจากเวลาหนึ่ง
เวลาใดอย่างต่อเนื่องและในรูปของดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index, AQI) เพ่ือใช้ในการ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานว่าค่าความเข้มข้นที่ตรวจพบสูงกว่าค่ามาตรฐานหรือไม่ และมีผลกระทบ  
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ในระดับใด นอกจากนี้ ยังรายงานค่าความเข้มข้นเฉลี่ยเป็นรายชั่วโมงต่อชั่วโมง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงค่าความเข้มข้น ณ ชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่งที่อาจจะมีค่าความเข้มข้นสูงที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยแบบเฉียบพลันโดยเฉพาะส าหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  
คือ เด็ก ผู้สูงวัย และผู้ที่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคหอบหืด และโรคภูมิแพ้ ที่ควรต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 
โดยที่ไม่ต้องรอผลการตรวจวัดให้ครบ ๒๔ ชั่วโมง ส าหรับค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้ ระบบ Air4Thai 
ของกรมควบคุมมลพิษได้เชื่อมโยงน าข้อมูลผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
ของกรุงเทพมหานครมารายงานร่วมด้วย ดังตัวอย่างแสดงในภาพที่ ๘  

 
 
 

  

http://www.bangkokairquality.com/bma
http://www.air4thai.pcd.go.th/
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ภาพที่ ๘ สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงย้อนหลัง 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่รายงานใน Air4Thai เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๘:๐๐ น. โดยรวมขอ้มูลจากการตรวจวดัของกรมควบคุมมลพิษและของกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 

 
๔.๒.๔ ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index, AQI) 

ดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ Air Quality Index (AQI) เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในรูปแบบที่ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าใจได้ง่าย เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษอากาศหรือคุณภาพอากาศในแต่ละพ้ืน
ที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่และมากน้อยเพียงใด โดยค่าดัชนีคุณภาพ
อากาศ (AQI) ของสารมลพิษอากาศชนิดใดชนิดหนึ่ง จะค านวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษ
อากาศชนิดนั้นที่ตรวจวัดได้ในอากาศ ร่วมกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของ
สารมลพิษอากาศชนิดนั้นของประเทศไทย  

ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ที่  ๑๐๐ ของสารมลพิษอากาศชนิดใดชนิดหนึ่ ง  
จะเทียบเท่ากับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่อยู่ในรูปความเข้มข้นของสารมลพิษ
อากาศชนิดนั้น เช่น ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ที่ ๑๐๐ ในช่วงเวลาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) จะเทียบเท่ากับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปใน
รูปความเข้มข้นเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ซึ่งมีค่าเท่ากับ  
๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดังตารางที่ ๓ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบช่วงค่าของดัชนีคุณภาพอากาศ 
  



๑๙ 
 

(AQI) ทั้งในรูปแบบตัวเลขและในรูปแบบสีกับช่วงค่าความเข้มข้นของสารมลพิษอากาศชนิดต่าง ๆ  ส่วนตารางที่ ๔ 
แสดงช่วงค่าของดัชนีคุณภาพอากาศทั้งในรูปแบบตัวเลขและในรูปแบบสีที่สื่อความหมายถึงระดับคุณภาพอากาศ
และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การแจ้งเตือนและข้อแนะน าการปฏิบัติตนและการดูแลตนเอง 

ตารางที่ ๓ ช่วงค่าของดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เทียบกับช่วงค่าความเข้มข้นของสารมลพิษ
อากาศชนิดต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 

ตารางที่ ๔ ช่วงค่าของดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ระดับคุณภาพอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย การแจ้งเตือนและข้อแนะน าการดูแลตนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ  

 AQI ความหมาย สีที่ใช ้ ข้อความแจ้งเตือน 

0 - 25 คุณภาพอากาศดีมาก  ้า คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะส หรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว 

26 - 50 คุณภาพอากาศด ี เขียว คุณภาพอากาศดี สามารถท กิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกต ิ

51 - 100 ปานกลาง เหลือง 
ประชาชนทั่วไป : สามารถท กิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ 
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจล บาก 
ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท กิจกรรมกลางแจ้ง  

101 - 200 
เริ่มมีผลกระทบต่อ

สุขภาพ 
ส้ม 

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจ
ล บาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท กิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้
อุปกรณ ป้องกันตนเองหากมีความจ เป็น 
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการท กิจกรรมกลางแจ้ง หรือ
ใช้อุปกรณ ป้องกันตนเองหากมีความจ เป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ 
หายใจล บาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ 
อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย  

> 200 
มีผลกระทบต่อ

สุขภาพ 
แดง 

ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุก หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง 
หรือใช้อุปกรณ ป้องกันตนเองหากมีความจ เป็น หากมีอาการทางสุขภาพควร
ปรึกษาแพทย  



๒๐ 
 

ในการรายงานผลคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในภาพรวมในรูปดัชนีคุณภาพ
อากาศ (AQI) ของสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่มีการตรวจวัดสารมลพิษอากาศหลาย ๆ ชนิด จะท าการ
ค านวณค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของสารมลพิษอากาศทุกชนิดที่มีการตรวจวัดที่สถานที่นั้น  
และรายงานผลคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในภาพรวมของสถานที่นั้นโดยรายงานค่าดัชนี
คุณภาพอากาศ (AQI) ของสารมลพิษอากาศที่มีค่าสูงที่สุด 

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ที่แสดงในตารางที่ ๓ และตารางที่ ๔ เป็นเกณฑ์ 
ที่กรมควบคุมมลพิษได้มีการปรับปรุงใหม่ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๑) และประกาศลงในราชิกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้เพ่ิมเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ส าหรับฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) และได้ปรับเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศให้มีความเข้มงวดมากขึ้น 
เกณฑ์เดิมของดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของประเทศไทยที่ถูกยกเลิกไปแล้วแสดงอยู่ในตารางที่ ๕  

ตารางที่ ๕ เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยที่ใช้จนถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 
  



๒๑ 
 

จะเห็นได้ว่าเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษประกาศใช้ใหม่ 
หลังวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์เดิมที่ยกเลิกการใช้ไปแล้ว กล่าวคือ  
ในกรณีที่ดัชนีคุณภาพอากาศของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีค่า ๒๐๑ จะแสดงผลในรูปแบบสีเป็นระดับสีแดง (ตารางที่ ๔) แต่หากพิจารณาตาม
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เดิม ก่อนวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จะแสดงผลในรูปแบบ
สีเป็นระดับสีส้มเท่านั้น (ตารางที่ ๕) ดังนั้น การปรับเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย 
ให้เข้มงวดขึ้น ได้เริ่มใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ทั้งในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพ้ืนที่ภาคเหนือตอนของประเทศ
ไทย ในช่วงต้นปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ดูมีความรุนแรงมากกว่าปีก่อน ๆ แต่หากพิจารณาระดับ 
ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในรูปแบบความเข้มข้น จะพบว่าความเข้มข้นเฉลี่ย  
๒๔ ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่ผ่านมาไม่ได้แตกต่างไปจากที่ตรวจพบในปีก่อน ๆ หน้านี้ดังจะเห็น 
ได้จากในภาพที่ ๑๑ หัวข้อ ๔.๔ 

ปัญหาหนึ่งที่พบในการรายงานผลคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในรูปแบบดัชนี
คุณภาพอากาศ (AQI) คือ ในหลาย ๆ Websites มีการรายงานผลดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)  
ณ เวลาตรวจวัดจริง (Realtime) และดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ส าหรับผลการตรวจวัดระยะสั้น เช่น 
ค่าเฉลี่ย ๑ ชั่วโมง ที่ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปไว้  ซึ่งเป็นการ
รายงานผลที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและจะท าให้เป็นค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ที่ค านวณได้สูง
กว่าความเป็นจริง ทั้งนี้ เนื่องจากในการค านวณค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) จะค านวณโดยมีการ
เชื่อมโยงระหว่างค่าความเข้มข้นที่ตรวจวัดได้จริงกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ส าหรับช่วงเวลาการตรวจวัดเดียวกันด้วย ดังนั้น หากไม่มีค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปก าหนดไว้ส าหรับช่วงระยะเวลาการตรวจวัดนั้น ๆ ก็ไม่สามารถที่จะค านวณค่าดัชนีคุณภาพ
อากาศ (AQI) ได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มีประเทศใด ๆ หรือหน่วยงานใด ๆ ที่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปส าหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ทั้งส าหรับค่า  
ณ เวลาตรวจวัดจริง หรือค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๑ ชั่วโมง ส าหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  

ยิ่งไปกว่านั้น องค์การอนามัยโลกก็ไม่มีการก าหนดค่าแนะน า (Guideline) ส าหรับฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ส าหรับค่า ณ เวลาตรวจวัดจริงและค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๑ ชั่วโมง 
และ United States Environmental Protection Agency (U.S.EPA, 2014) ได้อธิบายเกี่ยวกับดัชนี
คุณภาพอากาศ (AQI) ไว้ดังนี้  
  



๒๒ 
 

 “For the AQI, it is very important to remember that the concentration 
that is used in the calculation of AQI is meant to be an average value over a longer time 
period, (for example, over 24 hours) not just a single reading taken over the span of  
a few minutes or hours.” 

นอกจากนี้ ในการค านวณค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของประเทศใดประเทศหนึ่ง  
จะมีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศนั้น ๆ ซึ่งใน Website  
ที่มีการรายงานค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของหลาย ๆ ประเทศ จะใช้ค่ามาตรฐานและเกณฑ์ 
การค านวณของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลัก ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ของประเทศสหรัฐอเมริกา  
ซึ่งจะท าให้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ที่ค านวณได้และรายงานใน Website เหล่านั้น ไม่สอดคล้องกับ
ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ที่ค านวณได้ของแต่ละประเทศเอง เนื่องจากค่ามาตรฐานและเกณฑ์ 
การค านวณค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไป 

๔.๓ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไปส าหรับฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน  
๒.๕  ไมครอน (PM2.5) 

ประเทศไทยมีการก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปมานานมากกว่า 
๓๕ ปี และได้มีการปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปมาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
ให้สอดคล้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ และสถานการณ์ด้านสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังตารางที่ ๖ ซึ่งแสดงค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ส าหรับสารมลพิษอากาศชนิดต่าง ๆ โดยออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕  

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยส าหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) มี ๒ ค่า ด้วยกัน คือ ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
และค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๑ ปี ๒๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๓) โดยเมื่อเทียบ
กับเกณฑ์แนะน า (Air Quality Guideline, AQG) ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 
WHO) ดังแสดงใน ตารางที่ ๗ จะเท่ากับค่าเป้าหมายชั่วคราว ระยะที่ ๒ ขององค์การอนามัยโลก  
ทั้งค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๑ ป ี

  



๒๓ 
 

ตารางที่ ๖ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยส าหรับสารมลพิษ
อากาศชนิดต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

ที่มา : ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ 
 

ตารางที่  ๗ เกณฑ์แนะน าขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO)  
ส าหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  

ที่มา : ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) 
  

สารมลพิษ
อากาศ 

เฉลี่ย ๑ ชม. เฉลี่ย ๘ ชม. เฉลี่ย ๒๔ ชม. เฉลี่ย ๑ เดือน เฉลี่ย ๑ ปี 

CO ๓๐ ppm ๙ ppm -- -- -- 
NO2 ๑๗๐ ppb -- -- -- ๓๐ ppb 
O3 ๑๐๐ ppb ๗๐ ppb -- -- -- 
SO2 ๓๐๐ ppb -- ๑๒๐ ppb -- ๔๐ ppb 
Pb -- -- -- ๑.๕  µg/m3 -- 
TSP -- -- 330  µg/m3 -- ๑๐๐ µg/m3 
PM10 -- -- ๑๒๐ µg/m3 -- ๕๐ µg/m3 
PM2.5 -- -- ๕๐ µg/m3 -- ๒๕ µg/m3 

เกณฑ์แนะน า 
ช่วงเวลา

เฉลี่ย 
ค่า 

(µg/m3) 
พื้นฐานของค่าแนะน า 

ค่าเป้าหมายชั่วคราว ระยะที่ ๑ 
(Interim Target-1, IT-1) 

๒๔ 
ชั่วโมง 

๗๕ 
Based on published risk coefficient from multi-centre studies and meta-
analyses (about 5% increase of short-term mortality over the AOG value). 

๑ ปี ๓๕ This level is associated with about a 15% higher long-term 
mortality risk relative to the AQG level. 

ค่าเป้าหมายชั่วคราว ระยะที่ ๒
(Interim Target-2, IT-2) 

๒๔ 
ชั่วโมง 

๕๐ 
Based on published risk coefficient from multi-centre studies and meta-
analyses (about 2.5% increase of short-term mortality over the AQG value). 

๑ ปี ๒๕ In addition to other health benefits, this level lowers the risk of premature 
mortality by approximately 6% (2-11%) relative to the IT-1 level.  

ค่าเป้าหมายชั่วคราว ระยะที่ ๓ 
(Interim Target-3, IT-3) 

๒๔ 
ชั่วโมง 

๓๗.๕ 
Based on published risk coefficient from multi-centre studies and 
meta-analyses (about 1.2% increase of short-term mortality over 
the AQG value). 

๑ ปี ๑๕ In addition to other health benefits, this level reduces the mortality risk  by 
approximately 6% (2-11%) relative to the IT-2 level. 

ค่าแนะน าคุณภาพอากาศ 
(Air Quality Guideline, AQG) 

๒๔ 
ชั่วโมง 

๒๕ 
Based on relationship between 24-hour and annual PM levels. 

๑ ปี ๑๐ 
This level is the lowest level at which total, cardiopulmonary and lung cancer 
mortality have been show to increase with more than 95% confidence in 
response to long-term exposure to PM2.5. 



๒๔ 
 

ในอดีตที่ผ่านมาเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกแนะน าคุณภาพอากาศ (Air Quality Guideline) 
เพียงค่าเดียว จะไม่มีเกณฑ์ค่าเป้าหมายชั่วคราว ๓ ระยะ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากค่าแนะน า
คุณภาพอากาศขององค์การอนามัยโลกจะมีค่าความเข้มข้นที่ต่ ามาก ซึ่งเป็นไปได้ยากมากที่หลาย ๆ 
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาจะสามารถด าเนินมาตรการต่าง ๆ ในการปรับปรุงคุณภาพ
อากาศให้ได้ตามค่าแนะน าขององค์การอนามัยโลกในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ดังนั้น องค์การอนามัยโลกจึงได้
เสนอค่าเป้าหมายชั่วคราวขึ้นมาโดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ก่อนที่จะไปถึงค่าแนะน า เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ 
เลือกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศ
ตนเองให้เหมาะกับสถานการณ์ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศนั้น ๆ เมื่อประเทศ 
ได้ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นตามล าดับแล้ว ก็สามารถที่จะปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไปสู่ระดับที่เข้มขึ้น คือ ค่าเป้าหมายชั่วคราวระยะถัดไปเป็นล าดับ ๆ  ไป 
จนไปสู่ค่าแนะน าขององค์การอนามัยโลกในที่สุด  

ตารางที่  ๘ เปรียบเทียบค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ในบรรยากาศโดยทั่วไปของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ประเทศไทย และค่าแนะน าขององค์การอนามัยโลก 
จะสังเกตได้ว่าสหรัฐอเมริกาก าหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ไว้สูงถึง ๖๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
และปรับให้มีค่าที่เข้มขึ้นเป็น ๓๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เช่นเดียวกับค่ามาตรฐาน
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป เฉลี่ย ๑ ปี ที่ปรับจาก ๑๕ ไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร ที่ก าหนดใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้เข้มขึ้นเป็น ๑๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(United States Environmental Protection Agency, 2012) นอกจากนี้ สหภาพยุโรปได้ก าหนด 
ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไปส าหรับค่าความเข้มข้น
เฉลี่ย ๑ ปี เท่านั้น ซึ่งเท่ากับค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศ
โดยทั่วไปของประเทศไทยส าหรับค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๑ ปี ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ คือ ๒๕ ไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยที่ไม่มีค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศ
โดยทั่วไปที่เป็นค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง  

ส าหรับประเทศไทยที่ผ่านมาได้มีการทบทวนและปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับสารมลพิษอากาศประเภทต่าง ๆ 
เพิ่มเติมและปรับปรุงค่ามาตรฐานส าหรับสารมลพิษอากาศที่ได้ก าหนดค่ามาตรฐานไว้อยู่แล้วให้มีความ
เข้มงวดมากขึ้น แต่ยังไม่ได้มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไมเ่กนิ ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตั้งแต่ที่ได้มีการออกประกาศก าหนดค่ามาตรฐานใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  



๒๕ 
 

ตารางที่ ๘ ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ของประเทศต่าง ๆ บางประเทศ เปรียบเทียบกันค่าแนะน าขององค์การอนามัยโลก 

ที่มา : ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก สหภาพยุโรป USEPA, Ministry of Environment of Japan 
และกรมควบคุมมลพิษ 

๔.๔ สถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะประสบปัญหามลพิษอากาศมาอย่างต่อเนื่อง

มากกว่า ๒๕ ปี ก็ตาม  แต่รัฐบาลต่าง ๆ ที่ผ่านมาก็ได้ด าเนินมาตรการหลาย ๆ ประการ  เพ่ือควบคุม 
และลดปริมาณการระบายสารมลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ ดังนั้น ถึงแม้ว่า
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมือง อาคารสูงเพ่ิม
จ านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพ่ิมขึ้นของประชากรและจ านวนรถประเภทต่าง ๆ และเป็นเมือง  
ที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุดเป็นล าดับต้น ๆ ของโลก แต่กลับปรากฏว่าคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มดีขึ้นตามล าดับอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าค่า
ความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของสารตะกั่ว  ก๊าซคาร์บอนมอน๊อกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) สารเบนซีน (C6H6)  
และสารประกอบ 1,3-บิวทาไดอีน (C4H6) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นก๊าซโอโซน (O3) ที่พบว่า
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในภาพที่ ๙  

ประเทศ 
ช่วงเวลา

เฉลี่ย 
ค่ามาตรฐาน PM2.5 

( µg/m3) 
หมายเหต ุ

ค่าแนะน าของ
องค์การอนามัยโลก 

๒๔ ชั่วโมง ๒๕ 99th percentile (3 days/year) 
๑ ปี ๑๐  

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

๒๔ ชั่วโมง 

๓๕ ต้ังแต่  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๖๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐) 
 

The 98th percentile of 24-hour PM2.5 
concentrations in one year, averaged over 
three years, is less than or equal to 35 μg/m3. 

๑ ปี 
๑๒ ต้ังแต่  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(๑๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐) 

 

สหภาพยุโรป 
๒๔ ชั่วโมง -  

๑ ปี ๒๕  

ประเทศญี่ปุ่น 
๒๔ ชั่วโมง ๓๕ 

The  24hour standard, which means the 
annual 98th percentile values at designated 
monitoring sites in an area, is less than or 
equal to 35 g/m.3 

๑ ปี ๑๕  

ประเทศไทย 
๒๔ ชั่วโมง ๕๐  

๑ ปี ๒๕  



๒๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๙ แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของค่าความเข้มข้นเฉลีย่รายปีของสารมลพิษอากาศ 
ประเภทต่าง ๆ ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เทียบกับแนวโนม้การเพ่ิมขึ้น 

ของจ านวนรถสะสมที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ใช้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ 

 

Pb 



๒๗ 
 

ส าหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ก็พบว่ามีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ดังแสดงในภาพที่ ๑๐ 
โดยเริ่มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อเริ่มมีการบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพน้ ามันระดับเทียบเท่า Euro 4 
ที่มีปริมาณสารก ามะถันไม่เกิน ๕๐ ส่วนในล้านส่วน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และบังคับใช้มาตรฐานการระบาย
มลพิษอากาศจากรถผลิตใหม่ ระดับเทียบเท่า Euro 4 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า 
มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีค่าเท่ากับ ๒๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไปเฉลี่ย ๑ ปี ของประเทศไทยที่มีค่าก าหนดไว้ที่ ๒๕ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร เพียง ๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลดลงจากที่เคยสูงถึง ๓๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงแม้ว่าในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา จะเกิดความตื่นตระหนกกันเป็นวงกว้าง
ของวิกฤตปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ก็ตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๐ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มข้นเฉลีย่รายปีของฝุ่นละออง 
ขนาดไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ใช้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ 

ถึงแม้ว่าค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะลดลงก็ตาม แต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ยังคงประสบปัญหามลพิษอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่เกิดขึ้นตาม 
  



๒๘ 
 

ฤดูกาลในทุก ๆ ปี โดยจะพบค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง สูงขึ้นเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย (๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมของแต่ละปี ดังแสดงในภาพท่ี ๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๑ การเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มข้นเฉลีย่ ๒๔ ชั่วโมง ของฝุ่นละออง 
ขนาดไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ตลอดปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ใช้ข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ 

ความเข้มข้นเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่เพ่ิมสูงขึ้นในฤดูหนาวของทุกปี เกิดจากสภาพอากาศปิดซึ่งเป็นผลมาจากการเกิด  
การผกผันของอุณหภูมิของชั้นอากาศ (Temperature Inversion) ท่ีมีก าลังแรง ซึ่งเกิดจากการแผ่รังสี
ความร้อนจากพ้ืนดินขึ้นไปในอากาศในช่วงเย็นหลังจากที่พระอาทิตย์ตกไปแล้ว ท าให้มีชั้นอากาศที่มี
อุณหภูมิอุ่นกว่าอยู่เหนือชั้นอากาศที่มีอุณหภูมิเย็นกว่าที่อยู่ด้านล่างเหนือกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
ดังแสดงในภาพที่ ๑๒ และภาพที่ ๑๓ 

การผกผันของอุณหภูมิของชั้นอากาศ (Temperature Inversion) ท าให้ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) และสารมลพิษอากาศอื่น ๆ ไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงและกระจายไป 
ในอากาศได้ เกิดการสะสมตัวในอากาศและท าให้ความเข้มข้นสูงขึ้น โดยมักจะพบค่าความเข้มข้นเฉลี่ย  
๒๔ ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) สูงมากในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 
และกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยอาจจะสูงเกินค่ามาตรฐานมากกว่าเท่าตัว อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มเข้าสู่  
ฤดูร้อนและฤดูฝนตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ความเข้มข้นเฉลี่ ย  
๒๔ ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ก็จะลดลงและอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศ 



๒๙ 
 

ในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย ดังแสดงในภาพที่ ๑๑ เนื่องจากสภาพอากาศเปิดและมีฝนตก 
ท าให้ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) กระจายและเจือจางได้ดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ๑๒ การผกผันของอุณหภูมิของชั้นอากาศ (Temperature Inversion) ท าให้มีชั้นอากาศอุ่น 
อยู่เหนือชั้นอากาศทีเ่ย็นกวา่ที่อยู่ดา้นล่าง ท าให้สารมลพิษอากาศไม่สามารถลอยตัวสูงขึ้น 

และกระจายไปในอากาศได ้เกดิการสะสมในอากาศ ท าให้ความเข้มข้นสูงขึ้น 
ที่มา : 2016 UAC Coach https://www.filepicker.io/api/file/hgpmOHzQJsmhy6JhZztQ 

 
 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ ๑๓ ภาพถ่ายบริเวณสนามบินดอนเมืองที่ถูกปกคลุมด้วยกลุ่มหมอกควัน (ภาพซ้าย)  

และสภาวะการผกผันของอุณหภูมิของชั้นอากาศ (Temperature Inversion) ที่ท าให้เขม่าควัน 
ที่ถูกระบายจากแหล่งก าเนิดไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงไปในอากาศได้ (ภาพขวา) 

ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 
 

https://www.filepicker.io/api/file/hgpmOHzQJsmhy6JhZztQ


๓๐ 
 

จะเห็นได้ว่า ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีระดับสูงขึ้นและเกินมาตรฐานในช่วงฤดูหนาวของทุกปี 
นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยปริมาณการระบายฝุ่นละอองจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ แล้ว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัย
ทางด้านสภาพอากาศเป็นอย่างมาก ในความเป็นจริงแล้วปริมาณการระบายฝุ่นละอองจากแหล่งก าเนิด
ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ได้มีการแปรเปลี่ยนหรือแตกต่างกันมากนักในแต่ละวัน 
ยกเว้นในกรณีที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น ซึ่งประชาชนจะเดินทางกลับภูมิล าเนาในต่างจังหวัดหรือเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยว
ในจังหวัดต่าง ๆ ท าให้มีรถในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน้อยลงและการจราจรคล่องตัว  
ดังนั้น ความเข้มข้นเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่สูงขึ้น 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงฤดูหนาวจะถูกควบคุมและก าหนดโดยปัจจัย 
ด้านสภาพอากาศเป็นหลัก  

เมื่อพิจารณาจากภาพที่ ๑๑ แล้ว จะพบว่าระดับความเข้มข้นเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา ไม่ได้มีระดับที่สูงแตกต่าง
ผิดปกติไปจากที่พบในปีก่อน ๆ หน้านี้แต่อย่างใด นอกจากนี้ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ของ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ก็ลดลง ๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
เมื่อเทียบกับค่าความเข้มขันเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ดังที่แสดงใน ภาพที่ ๑๐ อย่างไรก็ตาม ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วน เนือ่งจาก
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ 

๔.๕  แหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
ฝุน่ละอองที่เกิดจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ จะมีองค์ประกอบ ขนาด และการกระจายตัวของขนาด

ฝุ่นละอองที่แตกต่างกัน ภาพที่ ๑๔ แสดงถึงการกระจายตัวของขนาดฝุ่นละอองที่เกิดจากแหล่งก าเนิด
ประเภทต่าง ๆ เช่น ถนน ดิน การเผาในภาคการเกษตร การเผาฟืนในครัวเรือน ไอเสียรถ  
ที่ใช้น้ ามันดีเซล การเผาน้ ามันดิบ และการก่อสร้าง จะเห็นได้ว่าฝุ่นละอองจากไอเสียรถที่ใช้น้ ามันดีเซล 
การเผาฟืนในครัวเรือน และการเผาน้ ามันดิบ มากกว่าร้อยละ ๙๐ มีขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน และมากกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของฝุ่นละอองจากการเผาในภาคการเกษตร ส่วนฝุ่นละอองจากถนน ดิน และการก่อสร้างมีเพียง
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เท่านั้นที่มีขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน และมีขนาดมากกว่า ๑๐ ไมครอน มากกว่า
ร้อยละ ๕๐ ถึง ๗๐ 

  



๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑๔ การกระจายตัวของขนาดฝุ่นละอองที่เกดิจากแหล่งก าเนิดประเภทตา่ง ๆ 
ที่มา : USEPA - PM Pollution 

กรมควบคุมมลพิษได้ท าการศึกษาเพ่ือจัดท าบัญชีการระบายมลพิษอากาศเฉพาะส าหรับ
แหล่งก าเนิดที่เป็นรถประเภทต่าง ๆ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมีผล
แสดงใน ตารางที่ ๙ และภาพที่ ๑๕ จะเห็นได้ว่าฝุ่นละออง (PM) ส่วนใหญ่มาจากรถจักรยานยนต์  
(ร้อยละ ๔๘) ซึ่งในช่วงนั้นรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยยังเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สอง
จังหวะที่มีการระบายฝุ่นละอองในรูปควันขาวหรือละอองไอของน้ ามันเครื่องเป็นจ านวนมาก   
และรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ (ร้อยละ ๔๑) ซึ่งใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามันดีเซลทั้งหมด  
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์สี่จังหวะทั้งหมด 
ซึ่งมีการระบายฝุ่นละอองในรูปควันขาวหรือละอองไอของน้ ามันเครื่องน้อยมาก 

กรมควบคุมมลพิษได้ท าการศึกษาจัดท าบัญชีการระบายมลพิษอากาศอีกครั้งหนึ่งในปี  
พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยรวมแหล่งก าเนิดทุกประเภท คือ แหล่งก าเนิดเคลื่อนที่ได้ แหล่งก าเนิดอยู่กับที่  
และแหล่งก าเนิดแบบพ้ืนที่ โดยมีผลแสดงในตารางที่ ๑๐ และภาพที่ ๑๖ จะเห็นได้ว่าฝุ่นละออง (PM) 
ส่วนใหญ่มาจากแหล่งก าเนิดเคลื่อนที่ได้ (ร้อยละ ๕๓.๙) และแหล่งก าเนิดแบบพ้ืนที่ (ร้อยละ ๓๖.๓) 
และน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ มาจากแหล่งก าเนิดอยู่กับที่ ซึ่งได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และสถาน
ประกอบการต่าง ๆ 
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ตารางที ่๙ บัญชกีารระบายมลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดที่เป็นรถประเภทตา่ง ๆ ในกรงุเทพมหานคร  
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                
 

ภาพที่ ๑๕ บัญชีการระบายมลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดทีเ่ป็นรถประเภทตา่ง ๆ  
ในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ แยกตามประเภทมลพิษอากาศ 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ  

Vehicle Types CO
(tons)

HC
(tons)

NOx
(tons)

PM
(tons)

Light duty
vehicles & trucks

1,827,070
(79%)

315,899
(64%)

41,029
(31%)

2,162
(7%)

Medium duty
vehicles & trucks

12,664
(1%)

5,737
(1%)

8,889
(7%)

1,303
(4%)

Heavy duty
buses & trucks

44,295
(2%)

13,720
(3%)

82,363
61%)

13,039
(41%)

Motorcycles 429,527
(18%)

158,890
(32%)

1,968
(1%)

15,187
(48%)

Total 2,313,556
(100%)

494,246
(100%)

134,249
(100%)

31,691
(100%)
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ตารางที่ ๑๐ บัญชีการระบายมลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร  
ปีพ.ศ. ๒๕๔๐  
 

 

         
 
 
 
 
 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๖ บัญชกีารระบายมลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ ในกรงุเทพมหานคร  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แยกตามประเภทมลพิษอากาศ 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 

นเรศ เชื้อสุวรรณ และคณะ (๒๕๕๒) ได้ท าการศึกษาเพ่ือหาแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ เทคนิควิธี  Receptor Modelling หรือ Source 
Apportionment ด้วยการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศ 
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ในกรุงเทพมหานคร และท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของฝุ่นละอองตัวอย่างที่เก็บมา แล้วน าผลไป
เทียบเคียงกับองค์ประกอบของฝุ่นละอองที่ระบายออกจากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ (Source 
Profile) โดยใช้หลักการค านวณสมดุลเชิงมวลทางเคมี Chemical Mass Balance (CMB) ท าให้สามารถ
ค านวณหาได้ว่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร มีแหล่งที่มาจากแหล่งใดบ้าง 
ในสัดส่วนเท่าไร 

ในการศึกษาดังกล่าว ได้ท าการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ใน ๔ พ้ืนที่ด้วยกัน คือ ดินแดง (ตัวแทนพ้ืนที่ริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่น)  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
(ตัวแทนพื้นที่ทั่วไปด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร) สถาบันราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา (ตัวแทนพ้ืนที่ทั่วไป
ด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร) และบางนา (ตัวแทนพื้นที่อุตสาหกรรมด้านใต้ของกรุงเทพมหานคร) 
ภาพที่ ๑๗ แสดงสัดส่วนของแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ใน ๔ พ้ืนที่
ดังกล่าวที่ท าการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๑๗ สดัส่วนของแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ในพ้ืนที่ดินแดง สถาบันราชภัฏจันทรเกษม สถาบันราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา และบางนา 

ที่มา : นเรศ เชื้อสุวรรณ และคณะ (๒๕๕๒) 
  



๓๕ 
 

แหล่งที่มาหลัก ๆ ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่พบที่บริเวณดินแดง 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม และสถาบันราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา มาจากรถประเภทต่าง ๆ และการเผา
ชีวมวล ขณะที่แหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่พบที่บริเวณบางนา มาจาก
การปิ้งย่างอาหาร อย่างไรก็ตาม ทั้ง ๔ พ้ืนที่ยังมีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในสัดส่วน
ที่สูงที่ยังไม่สามารถจ าแนกแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน เนื่องจากยังมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบฝุ่นกับแหล่งที่มาได้ 

นอกจากนี้ Kim Oanh (๒๕๕๐) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology)  
ได้ศึกษาแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการ
เช่นเดียวกับ นเรศ เชื้อสุวรรณ (๒๕๕๒) โดยเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ที่บริเวณดินแดง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการจราจรหนาแน่น ผลการศึกษา ดังแสดงในภาพที่ ๑๘ พบว่า 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) บริเวณดินแดง มีแหล่งที่มาจากรถที่ใช้น้ ามันดีเซล 
มากที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๕๒ และรองลงไปคือการเผาชีวมวลอีกร้อยละ ๓๕  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๑๘ สัดส่วนของแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
บริเวณดินแดงในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการจราจรหนาแน่น 

ที่มา : Kim Oanh (๒๕๕๐) 

Kim Oanh (๒๕๖๐) ได้ด าเนินศึกษาให้กับกรมควบคุมมลพิษในลักษณะเดียวกันกับการศึกษา
ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ อีกครั้งในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี โดยเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครที่บนดาดฟ้าของอาคารกรมควบคุมมลพิษและใน
จังหวัดปทุมธานีที่บนดาดฟ้าของอาคารหลังหนึ่งในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในช่วงฤดูฝน  (Wet 
Period) และฤดูแล้ง (Dry Period) และพบว่าแหล่งที่มาหลักของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM2.5) ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีมีลักษณะแบบเดียวกัน คือ มาจากแหล่งก าเนิด  



๓๖ 
 

๓ ประเภท ด้วยกัน คือ ไอเสียจากรถที่ใช้น้ ามันดีเซล ร้อยละ ๒๐.๘ - ๒๙.๒  การเผาชีวมวล ร้อยละ 
๒๔.๖ - ๓๗.๘ และฝุ่นละอองทุติยภูมิ ร้อยละ ๑๕.๘ - ๒๐.๗ โดยในฤดูแล้งพบว่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) มาจากการเผาชีวมวลมากกว่ามาจากไอเสียจากรถที่ใช้น้ ามันดีเซลและมากกว่า  
ในฤดูฝน ดังแสดงในภาพที่ ๑๙ (ฝุ่นละอองทุติยภูมิ คือ ฝุ่นละอองที่ไม่ได้เกิดจากแหล่งก าเนิดใด ๆ 
โดยตรง แต่เกิดขึ้นเองในอากาศจากปฏิกิริยาเคมีของสารมลพิษอากาศปฐมภูมิที่เกิ ดจากแหล่งก าเนิด 
ต่าง ๆ) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๙ แหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในฤดูฝนและฤดูแล้ง 
ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี 

ที่มา : Kim Oanh (๒๕๖๐) 

ตารางที่ ๑๑ แสดงผลสรุปเปรียบเทียบผลของการศึกษาของ Kim Oanh ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้ง ๒ การศึกษา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงว่าในกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งที่เป็นพื้นที่ริมถนน
และพ้ืนที่ทั่วไปแล้ว เมื่อน าค่าเฉลี่ยของผลการศึกษาของ Kim Oanh (๒๕๕๐) ที่ดินแดงซึ่งเป็นพ้ืนที่ 
ริมถนน และค่าเฉลี่ยของผลการศึกษาของ Kim Oanh (๒๕๖๐) ที่กรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นพ้ืนที่ทั่วไป 
มาพิจารณาร่วมกันแล้ว และหากพิจารณาว่ากรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ทั่วไปร้อยละ ๕๐ และพ้ืนที่ริมถนน
ร้อยละ ๕๐ แล้ว แหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร 
น่าจะมาจากไอเสียรถที่ใช้น้ ามันดีเซล ร้อยละ ๓๓.๑ การเผาชีวมวล ร้อยละ ๓๑.๗ ฝุ่นทุติยภูมิ  



๓๗ 
 

ร้อยละ ๑๔.๘ อุตสาหกรรม ร้อยละ ๔.๒ ดิน ร้อยละ ๓.๗ และ อื่น ๆ ร้อยละ ๑๒.๕ ดังที่แสดง 
ในคอลัมน์สุดท้ายในตารางที่ ๑๑ และในภาพที่ ๒๐ 

ตารางที่ ๑๑ เปรียบเทียบผลการศึกษาสัดส่วนร้อยละของแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ที่มา : ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ใช้ข้อมูลจาก Kim Oanh (๒๕๕๐) และ Kim Oanh (๒๕๖๐)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๐ สดัส่วนแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

ทีม่า : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ใช้ข้อมูลจาก Kim Oanh (๒๕๕๐) และ Kim Oanh (๒๕๖๐) 

 

แหล่งก เนิด 

Kim (๒๕๕๐) Kim (๒๕๖๐) 

เฉลี่ย 
Kim (๒๕๕๐) 

และ  
Kim (๒๕๖๐) 
เฉพาะ กทม. 

ดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 

(พ้ืนที่ริมถนน) 

กรมควบคุมมลพิษ 

กรุงเทพมหานคร
(พ้ืนที่ทั่วไป) 

สถาบัน
เทคโนโลยีแห่ง

เอเชีย 
จังหวัดปทุมธาน ี

พิสัย 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

ไอเสียรถดีเซล ๕๒ ๒๖.๔ ๒๐.๘ ๒๙.๒ ๒๗.๒ ๒๐.๘๒ - ๒๙.๒ ๓๓.๑ 

การเผาชีวมวล ๓๕ ๒๔.๖ ๓๕.๕ ๒๔.๙ ๓๗.๘ ๒๔.๖ - ๓๗.๘ ๓๑.๗ 

ฝุ่นทุติยภูม ิ ๘ ๒๐.๗ ๑๕.๘ ๒๐.๕ ๑๕.๒ ๑๕.๒ - ๒๐.๗ ๑๔.๘ 

อุตสาหกรรม ๔ ๕.๑ ๓.๔ ๕.๖ ๕.๕ ๓.๔ - ๕.๖ ๔.๒ 

ดิน ๑ ๖.๐ ๔.๑ ๙.๖ ๓.๘ ๓.๘ - ๙.๖ ๓.๗ 

อื่น ๆ - ๑๗.๐ ๒๐.๔ ๑๐.๒ ๑๐.๕ ๑๐.๒ - ๒๐.๔ ๑๒.๕ 



๓๘ 
 

สาวิตรี การีเวทย์ และคณะ (๒๕๖๑) ได้ท าการศึกษาโครงการการคาดประมาณการระบายมลพิษทาง
อากาศจากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้กับกรมควบคุม
มลพิษ เพ่ือจัดท าบัญชีการระบายมลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ การขนส่งทางถนน การขนส่งอื่น ๆ ภาคพลังงาน อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม ครัวเรือน และการจัดการขยะ โดยใช้โปรแกรม Greenhouse Gas - Air Pollution 
Interactions and Synergies (GAINs) Model ค านวณการระบายมลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดประเภท 
ต่าง ๆ จากปริมาณการใช้พลังงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการในแต่ละประเภทแหล่งก าเนิดจาก
ข้อมูลปีฐาน พ.ศ. ๒๕๕๘   

ผลการศึกษาพบการระบายฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) จากการขนส่ง 
ทางถนน คิดเป็น ร้อยละ ๕๔  อุตสาหกรรม ร้อยละ ๒๒ ครัวเรือน ร้อยละ ๑๑ การขนส่งอื่น ๆ  
ร้อยละ ๑๐ และเกษตรกรรม ภาคพลังงาน และการจัดการขยะ ประเภทละ ร้อยละ ๑ ดังแสดงในภาพที่ ๒๑ 
อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ไม่ได้รวมการระบายฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) จากการเผาชีวมวล
เพื่อเก็บเกี่ยวหรือเตรียมดินในพื้นที่เกษตร นอกจากนี้ ยังพบว่าในร้อยละ ๕๔ ของการระบายฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่มาจากการขนส่งทางถนน ร้อยละ ๔๗ มาจากรถที่ใช้น้ ามันดีเซล 
(รถกระบะบรรทุก รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถโดยสารขนาดใหญ่) หรือคิดเป็น ร้อยละ ๘๖ ของปริมาณ
การระบายฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) จากการขนส่งทางถนน 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๒๑ สัดส่วนการระบายฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) จากแหล่งก าเนิด 

ประเภทต่าง ๆ ในเขตพ้ืนทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยยังไม่ได้รวมการระบายฝุ่นละออง 
ขนาดไมเ่กิน ๒.๕ (PM2.5) จากการเผาชีวมวลในพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือเก็บเกี่ยวหรือเตรียมดิน 

ที่มา : สาวติรี การเีวทย์ และคณะ (๒๕๖๑)  



๓๙ 
 

ต่อมา สาวิตรี การีเวทย์ และคณะ (๒๕๖๑) ได้ศึกษาเพ่ิมเติมถึงการระบายฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) จากการเผาในที่โล่งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยค านวณจาก
จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ตรวจพบจากดาวเทียม  
และได้ท าการปรับสัดส่วนการระบายฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) จากแหล่งก าเนิด
ประเภทต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมการระบายฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ (PM2.5) จากการเผาชีวมวลในพื้นที่เกษตรกรรมเพ่ือเก็บเกี่ยวหรือเตรียมดิน ผลดังแสดงในภาพที่ ๒๒ 
โดยมีสัดส่วนการระบายฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ (PM2.5) จากการเผาชีวมวลในที่โล่ง ร้อยละ ๖.๕  
ทั้งนี้ ไม่ได้รวมการระบายฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ (PM2.5) จากการเผาชีวมวลในที่โล่งในจังหวัดอื่น ๆ 
ในพ้ืนที่ภาคกลางที่อยู่โดยรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดนครนายก จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒๕ ไมครอน (PM2.5) ที่เกิดขึ้น สามารถกระจายเข้ามาในกรุงเทพมหานครได้เช่นเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๒ สดัส่วนการระบายฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) จากแหล่งก าเนิด 
ประเภทต่าง ๆ ในเขตพ้ืนทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมการระบายฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน  

๒.๕ (PM2.5) จากการเผาชวีมวลในพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือเก็บเกี่ยวหรือเตรียมดิน 
ที่มา : สาวติรี การเีวทย์ และคณะ (๒๕๖๑) 

โดยสรุปแล้ว การศึกษาถึงแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ผ่าน ๆ มาดังที่ได้รวบรวมมาข้างต้น มีผลสอดคล้องไปในทางเดียวกัน 
คือ แหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
มาจากแหล่งก าเนิดหลัก ๓ แหล่ง ด้วยกัน คือ 



๔๐ 
 

(๑) การขนส่งทางถนน ซึ่งมีรถที่ใช้น้ ามันดีเซลเป็นแหล่งก าเนิดส าคัญ โดยเฉพาะรถขนาด
ใหญ่ที่ใช้น้ ามันดีเซล ได้แก่ รถบรรทุก ๖ ล้อ และรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ขึ้นไป รถหัวลาก (Trailer)  
รถโดยสารประจ าทาง และรถโดยสารไม่ประจ าทาง 

 (๒) การเผาชีวมวลในที่โล่ง ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี) และรวมถึงการเผาชีวมวลในที่โล่งในจังหวัดอื่น ๆ 
ในพ้ืนที่ภาคกลางที่อยู่โดยรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดนครนายก จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 

(๓) ฝุ่นทุติยภูมิ ซึ่งมีสารตั้งต้น คือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
โดยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดจากสารก ามะถันที่เจือปนอยู่ในเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ซึ่งเมื่อเชื้อเพลิง
ถูกสันดาป ก็จะเปลี่ยนไปเป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ส่วนก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนเกิดจากการ
สันดาปเชื้อเพลิงเช่นกัน ซึ่งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่จะเกิดจากการสันดาป  
ของน้ ามันดีเซลในรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลประเภทต่าง ๆ 

แหล่งก าเนิดทั้ง ๓ แหล่ง เป็นแหล่งที่มาหลักของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแหล่งที่มาทั้งหมด  
โดยทั้งนี้ สัดส่วนของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่มาจากแหล่งก าเนิดทั้ง ๓ แหล่ง  
จะเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่และช่วงเวลาหรือฤดูกาล 

๔.๖ ผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
๔.๖.๑ ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) มีขนาดเล็กกว่าเศษ ๑  
ส่วน ๒๕  ของเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเส้นผมคนเรา (๗๐ ไมครอน) ดังแสดงใน ภาพที่ ๒๓ ดังนั้น  
เมื่อหายใจเข้าไปในร่างกาย จะสามารถผ่านขนในรูจมูกและผ่านหลอดลมต่าง ๆ เข้าไปถึงถุงลมในปอด 
ซึ่งเป็นส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนเข้าไปในกระแสเลือดและก๊าซคาร์บอนมอน๊อกไซด์ออกจาก
กระแสเลือดเข้าไปในลมหายใจออก ดังแสดงในภาพที่ ๒๔  จึงท าให้ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
มีผลกระทบมากต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic Bronchitis)  
โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD) โรคติดเชื้อของระบบ
ทางเดินหายใจส่วนล่าง (Lower Respiratory Infection) 

ยิ่งไปกว่านั้น ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) มีองค์ประกอบของสารประกอบ
หลายชนิดที่ถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น สาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)  
ซึ่งสามารถน าไปสู่การเกิดโรคมะเร็งปอดในระยะยาว โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ องค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization, WHO) โดยส านักงานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศ ( International Agency for 
Research on Cancer, IARC) ได้ประกาศว่าไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลเป็นสารก่อมะเร็ง กลุ่ม ๑ 
(ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์) (IARC, 2012) ถัดจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกาศว่ามลพิษ
อากาศและฝุ่นละอองเป็นสารก่อมะเร็ง กลุ่ม ๑ เช่นเดียวกัน (IARC, 2013) 



๔๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๓ ขนาดของฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
เทียบกับเส้นผา่นศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์และเม็ดทราย 

ที่มา : USEPA PM Pollution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๔ ขนาดของฝุ่นละอองที่สามารถผ่านเข้าไปถึงส่วนต่าง ๆ  
ของระบบทางเดินหายใจของคน 
ที่มา : USEPA PM Pollution 



๔๒ 
 

 นอกจากนี้ เนื่องจากขนาดที่เล็กมากท าให้ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
สามารถที่จะแทรกผ่านผนังหลอดเลือดเข้าสู่กระแสเลือดได้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  
ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบหลอดเลือดหัวใจ  (Cardiovascular Diseases) และระบบหลอดเลือดสมอง 
(Cerebrovascular Diseases) โดยท าให้ผนังเส้นเลือดเกิดการแข็งตัวและหนาขึ้น (Atherosclerosis) 
ในระยะยาว จะน าไปสู่การตีบตันของเส้นเลือดที่หัวใจ (Ischemic Heart Disease) และเส้นเลือด 
ในสมอง (Ischemic Stroke) ในระยะยาว ซึ่งอาจท าให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

สถาบันผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Effect Institute, 2018) รายงานว่า การสัมผัส
กบัฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เป็นสาเหตุที่ท าให้คนทั่วโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เสียชีวิต
ก่อนเวลาอันควร ๔.๑ ล้านคน จากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน โรคเส้นเลือดสมองตีบตัน โรคมะเร็งปอด  
โรคถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และรายงานว่า ร้อยละ ๑๗ ร้อยละ ๑๔ ร้อยละ ๑๖ 
ร้อยละ ๒๗ และร้อยละ ๒๘ ของจ านวนคนทั่วโลกที่เสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน โรคเส้นเลือด
สมองตีบตัน โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ตามล าดับ มีสาเหตุมาจาก
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  นอกจากนั้น ยังพบว่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้คนทั่วโลกเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรสูงที่สุดเป็นล าดับที่ ๖ จากปัจจัยเสี่ยง 
ที่ศึกษาทั้งหมด ๗๙ ปัจจัย ดังแสดงในภาพที่ ๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๕ ปัจจัยเสีย่งตา่ง ๆ  ที่เป็นสาเหตุท าให้คนทั่วโลกเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรสูงที่สุด  
โดยฝุ่นละอองเป็นปัจจัยเสีย่งล าดับที่ ๖ 

ที่มา : สถาบันผลกระทบตอ่สุขภาพ (Health Effect Institute, 2018) 



๔๓ 
 

๔.๖.๒ การศึกษาผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ต่อสุขภาพ
อนามัยในกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีข้อจ ากัด
หลายประการ คือ 

- ข้อมูลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ยังมีค่อนข้างจ ากัด 
เนื่ องจากเ พ่ิงจะเริ่มมีการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน ๒ .๕  ไมครอน (PM2.5)  
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยในระยะ ๓ ปีแรก มีการตรวจวัด 
โดยกรมควบคุมมลพิษเพียง ๑ สถานี และเพ่ิมขึ้นเป็น ๖ สถานี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และเนื่องจากวิกฤต 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ท าให้มีการ
ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) โดยกรมควบคุมมลพิษเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๙ สถานี 
ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้มีการปรับปรุงการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ในกรุงเทพมหานครให้มีความถูกต้องจ านวน ๒๘ จุด ด้วยกัน ท าให้มีข้อมูลฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ นี้เอง 

-  ข้อมูลการเจ็บป่วยของประชาชนใน พ้ืนที่ กรุ ง เทพมหานครและปริมณฑล 
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้ในการบ่งชี้ว่าการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเกิดจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) หรือไม่ ถึงแม้ว่าจะมีระเบียบข้อก าหนดให้โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขต้องส่งข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนที่มารับการรักษาพยาบาลให้กับกระทรวง
สาธารณสุขก็ตาม แต่ระเบียบข้อก าหนดนั้นไม่ได้บังคับใช้กับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และโรงพยาบาลของ
ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ มีเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจจะมีจ านวนมากกว่าโรงพยาบาลของรัฐ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก ดังนั้น สถิติข้อมูลการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่กระทรวงสาธารณสุขเก็บรวบรวมอยู่ จึงขาดข้อมูลจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล
เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถิติการเสียชีวิตและสาเหตุการเสียชีวิต กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงมหาดไทยได้เก็บรวบรวมไว้ เนื่องจากเมื่อบุคคลใด ๆ เสียชีวิตจะต้องมีการออกใบมรณะบัตรซึ่งจะ
มีการระบุสาเหตุการเสียชีวิตไว้ด้วยและจะต้องรายงานให้กับกระทรวงมหาดไทย เพ่ือบันทึกเป็นข้อมูล  

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗  กรมควบคุมมลพิษได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด าเนินโครงการจัดท า (ร่าง) มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๔๘) 
ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้มีการทบทวนการศึกษาทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับผลต่อสุขภาพอนามัยของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่มีการศึกษาในกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเสนอแนะร่างค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) สรุปผลการศึกษาทาง



๔๔ 
 

ระบาดวิทยาแบบ Panel Study และแบบ Time-Series Study ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
ในกรุงเทพมหานคร ปรากฏตามตารางที่ ๑๒ และตารางที่ ๑๓ ตามล าดับ  

 
ตารางที่ ๑๒ สรุปผลการศกึษาทางระบาดวิทยาแบบ Panel Study ของฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน  

๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๔๘) 

ตารางที่ ๑๓ สรุปผลการศึกษาทางระบาดวิทยาแบบ Time-Series Study ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๔๕ 

     ที่มา : Vajanapoom, N., 2004 

 การศึกษาแบบ Panel Study ทั้ง ๓ การศึกษา ในตารางที่  ๑๑ พบความสัมพันธ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) และอาการระบบทางเดนิหายใจ
อย่างชัดเจน โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  

Source Location Subject 
Lower 

Respiratory 
(%)* 

Upper 
Respiratory 

(%)* 

Cough 
(%)* 

Wheeze 
(%)* 

Mean PM2.5 
Levels 

 ( g/m3) 
(range) 

Vichit-Vadakan 
et al. (2001) 

Odean 
Adults 16.27 21.52 n/a n/a 

51 
(12-122) 

Children 4.10** 4.81** n/a n/a 
Chulalongkorn 

Hospital 
Nurses  5.87 8.29 n/a n/a 

Chulalongkorn 
University 

Bangkok 
Adults 1.45 2.17 2.17 3.61 31 

(6-75) Children NSS NSS NSS NSS 
Aekplakorn 
(2004) 

Odean 
Adults 9 11 11 7 70.2*** 

(37.0-165.3) Children 1 1 0 1 
* % การเพ่ิมขึ้นของอุบัติการณ์ของการบ่งช้ีโรคหรือโรคต่อการเพ่ิมขึ้น ๑๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ของความเข้มข้นของ PM2.5 ในบรรยกาศ 
** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีแอล ่า = ๐ .๐๕  
*** ค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ท่ีประมาณจากความเข้มข้นของ PM10  
NSS ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีแอล ่า = ๐ .๐๕  

All 
causes 

Cardiovascular Respiratory 

All  
causes, 
age < 5 
(%)* 

All 
causes, age 

5-44 
(%)* 

All 
causes,  

age 45-64 
(%)* 

All causes, 
age >65 

(%)* 

Mean PM2.5 
Level**,  
 (range) 

g/m3 

1.3 3.6 1.7 0.4 1.0 1.1 1.1 
32.3 

(11.8-103.0) 

* เปอร์เซ็นต์การเพ่ิมขึ้นของจ านวนการเสียชีวิตรายวันต่อความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ท่ีเพ่ิมขึ้นทุก 
๑๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยจ าแนกตามประเภทการตายในกรุงเทพมหานคร ระหว่าง ปี พ.ศ. 2540-2545 
** ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ค านวณจากสดัส่วนของความเข้มข้นของ PM2.5 ต่อ ความเข้มข้น
ของ PM10 เนื่องจากขาดข้อมูลผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM22.5) รายวันอย่างต่อเนื่อง 



๔๕ 
 

๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ส่วนการศึกษา Time-Series Study ในตารางที่ ๑๒ พบว่าการเพ่ิมขึ้นของความ
เข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ทุก ๆ ๑๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
ในกรุงเทพมหานคร จะท าให้จ านวนการเสียชีวิตรายวันของคนในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑.๓ 
จากการเจ็บป่วยทุกสาเหตุ  ร้อยละ ๓.๗ จากการเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับหัวใจและปอด 
(Cardiopulmonary Disease) และร้อยละ ๑.๗ จากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (Respiratory 
Diseases) 

๔.๖.๓ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผลกระทบอื่น ๆ 
นอกจากผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนแล้ว ฝุ่นละอองขนาด 

ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ประชาชนต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นและขาดรายได้ จากการขาดงาน นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบ 
ต่อการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากทั้งในและ
ต่างประเทศจะหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงที่
มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  
ท าให้ประชาชนและประเทศสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว  

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ ๒๕๖๒ จากค่าเสียโอกาสในประเด็นสุขภาพ การใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับพฤติกรรมของ
คนกรุงเทพมานคร เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือป้องกันการเผชิญหน้ากับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM2.5) เช่น การใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากเพ่ือป้องกันฝุ่นละออง ด้านการท่องเที่ยว และอื่น ๆ  
เป็นจ านวนสูงถึง ๑.๔๕ หมื่นล้านบาท และได้ประเมินผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ที่ผ่านมาพบว่าน่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าประมาณ ๗๐๐ – ๘๐๐ ล้านบาท 
ขณะที่ผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวน่าจะยังไม่ส่งผลชัดเจนนัก โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะมีการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ๒๕๖๒) 

๔.๗ การด าเนินมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศที่ผ่านมา 
รัฐบาลที่ผ่านมาได้มีการด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยมา

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพอากาศโดยรวมที่ดีขึ้นในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย  
ซึ่งสามารถสรุปมาตรการต่าง ๆ ที่ได้มีการด าเนินการมาแล้ว ดังต่อไปนี้  

 
 
 



๔๖ 
 

๔.๗.๑ การปรับปรุงคุณภาพน้ ามันเบนซิน โดย 
- การลดปริมาณสารตะกั่วในน้ ามันเบนซินที่มีการเติมสารตะกั่วเพ่ือเพ่ิมค่าออคเทน  

ลงตามล าดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมา และทดแทนด้วยน้ ามันเบนซินไร้สารตะกั่วทั้งหมด  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ท าให้ความเข้มข้นของสารตะกั่วในบรรยากาศโดยทั่วไปโดยเฉพาะในเขต พ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลงอย่างต่อเนื่องและต่ ากว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปของประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้และอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

- การลดปริมาณสารก ามะถันในน้ ามันเบนซินลงตามล าดับ จากที่ก่อน ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
น้ ามันเบนซินมีปริมาณสารก ามะถันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ส่วนในล้านส่วน ลงมาเหลือไม่เกิน ๕๐ ส่วนในล้าน
ส่วน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ท าให้ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลงอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ น้ ามันเบนซินก ามะถันต่ ายังช่วยลดปริมาณการระบายสารมลพิษอื่น ๆ คือ ก๊าซคาร์บอน  
มอนน็อกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ให้ลดลง โดยท าให้อุปกรณ์
ก าจัดมลพษิอากาศที่ติดตั้งในท่อไอเสีย (Catalytic Converter) ท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 - การลดปริมาณสารเบนซีน (Benzene) ในน้ ามันเบนซินลงตามล าดับ จากปีก่อน 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ น้ ามันเบนซินมีปริมาณสารเบนซีนไม่เกินร้อยละ ๕ โดยน้ าหนัก ลงมาเหลือไม่เกินร้อยละ ๑ 
โดยน้ าหนัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ท าให้ความเข้มข้นของสารเบนซีน 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลงอย่างต่อเนื่อง 

๔.๗.๒ การปรับปรุงคุณภาพน้ ามันดีเซล มีการลดปริมาณสารก ามะถันในน้ ามันดีเซลลง
ตามล าดับ จากก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๖ น้ ามันดีเซลมีปริมาณสารก ามะถันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ส่วนในล้านส่วน  
ต่อมาลดลงเหลือไม่เกิน ๕๐ ส่วนในล้านส่วน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ท าให้ความ
เข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ น้ ามันดีเซลก ามะถันต่ ายังช่วยลดปริมาณการระบายฝุ่นละออง
ควันด าให้ลดลง 

๔.๗.๓ การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงสะอาด คือ ก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรถโดยสารประจ าทาง
ปรับอากาศขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ส่วนหนึ่ง และรถโดยสารประจ าทางร่วมเอกชน 
ได้มีการเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  ท าให้ไม่มีปัญหาการระบายฝุ่นละอองควันด าอีกต่อไป
และการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการผลิตพลังงานความร้อน  
ในภาคอุตสาหกรรม 

 
 



๔๗ 
 

๔.๗.๔ การบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษอากาศส าหรับรถผลิตใหม่ที่เข้มงวดขึ้น
ตามล าดับ โดยการอ้างอิงมาตรฐานของสหภาพยุโรปหรือที่เรียกกันทั่วไปในประเทศไทยว่ามาตรฐานยโูร 
(Euro) ดังแสดงในตารางที่ ๑๔ จนในปัจจุบันนี้การระบายมลพิษอากาศเป็นมาตรฐานระดับ Euro 4 
ส าหรับรถขนาดเล็กทั้งที่ใช้น้ ามันดีเซลและที่ใช้น้ ามันเบนซิน ท าให้รถยนต์เบนซินในประเทศไทยมีการ
ติดตั้งอุปกรณ์ก าจัดมลพิษอากาศ ส าหรับก าจัดก๊าซคาร์บอนมอน๊อกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  
และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในท่อไอเสีย ที่เรียกว่า Catalytic Converter มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖  
เป็นต้นมา ดังแสดงในภาพที่ ๒๖ มาตรฐานระดับ Euro 3 ส าหรับรถขนาดใหญ่ และมาตรฐานระดับ Euro 4 
ส าหรับรถจักรยานยนต์ ที่ส่งผลให้รถจักรยานยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยเปลี่ยนจากรถจักรยานยนต์ ๒ จังหวะ 
เป็นรถจักรยานยนต์ ๔ จังหวะ ทั้งหมด ซึ่งท าให้ปัญหาควันขาวจากรถจักรยานยนต์หมดไป และการระบาย
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนลดลง 

ตารางที่ ๑๔ มาตรฐานการระบายมลพิษอากาศส าหรบัรถผลิตใหม่ที่บังคับใช้ในประเทศไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : ดร. สาวิตรี การเีวทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทรถ 

ปีที่บังคับใช้ 

ก่อนปี 
๒๕๓๘ 

๒๕๒๘ ๒๕๓๙ ๒๕๔๐ ๒๕๔๑ ๒๕๔๒ ๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗    ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ 
๒๕๕๐-
๒๕๕๕ 

 ๒๕๕๖ 

รถเบนซิน
ขนาดเล็ก 

Pre-Euro Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 

รถดีเซล
ขนาดเล็ก 

Pre-Euro Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 

รถจักรยาน
ยนค  

ECE 40-
00  

ECE 
40-01  

CO ≤ ๑๓ g/km 
HC ≤ ๕ g/km 

CO ≤ ๔.๕ g/km, 
HC+NOx ≤ ๓ g/km,  

White Smoke ≤ ๓๐%,  
Evaporative ≤ ๒ g/test  

(for < ๑๑๐ cc.) 

CO ≤ ๓.๕ gm/km, 
HC+ NOx ≤ ๒ g/km, 

White Smoke ≤ ๑๕%, 
Evaporative ≤ ๒ g/test 

(for ≥ ๑๕๐ cc.) 

Euro 3 (ปี 
๒๕๖๓ เป็น 
Euro 4) 

รถดีเซล
ขนาดใหญ ่

Pre-Euro Euro I Euro II Euro III 



๔๘ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๖ อุปกรณก์ าจัดมลพิษอากาศ Catalytic Converter ในท่อไอเสยีของรถเบนซิน 
ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวงัวงศว์ัฒนา 

๔.๗.๕ การบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษอากาศส าหรับรถใช้งานที่เข้มงวดขึ้น
ตามล าดับ  

มาตรฐานการระบายมลพิษอากาศส าหรับรถใช้งานได้เพ่ิมความเข้มงวดมากขึ้นตามล าดับ 
ดังแสดงในตารางที่ ๑๕ และถูกใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสภาพรถตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ด้านการระบายมลพิษอากาศและใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบตรวจจับรถที่ใช้งานในทางด้าน
การระบายมลพิษอากาศ เพ่ือควบคุมการระบายมลพิษอากาศของรถใช้งานในทางให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก าหนด ซึ่งหากรถมีการระบายมลพิษอากาศไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด เจ้าของรถจะต้อง
ด าเนินการซ่อมบ ารุงรถให้มีการระบายมลพิษอากาศเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อน จึงจะได้รับอนุญาต
ให้น ากลับมาใช้ในทางต่อไปได้ 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

ตารางที่ ๑๕ มาตรฐานการระบายมลพิษอากาศส าหรับรถใช้งานที่บังคับใช้ในประเทศไทย 

  

ประเภทรถ สารมลพิษ 
วันท่ีจด
ทะเบียน 

มาตรฐาน เครื่องมือวดั วิธีการวดั 

รถขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่
ที่ใช้น้ ามันดีเซล 

ควันด า  
(Black Smoke) 

ทั้งหมด 

๕๐% 
เคร่ืองวัดควัน

ด าแบบ
กระดาษกรอง 

เร่งเคร่ืองยนต์สูงสุด 
(Snap Acceleration 

Test) 

๔๕% 
เคร่ืองวัดควัน
ด าแบบวัด

ความทึบแสง 

เร่งเคร่ืองยนต์ให้มีภาระ
สูงสุด (Full Load 

Test) 

๔๐% 
เคร่ืองวัดควัน

ด าแบบ
กระดาษกรอง 

เร่งเคร่ืองยนต์สูงสุด 
(Snap Acceleration 

Test) 

๓๕% 
เคร่ืองวัดควัน
ด าแบบวัด

ความทึบแสง 

เร่งเคร่ืองยนต์ให้มีภาระ
สูงสุด (Full Load 

Test) 

รถเบนซิน 
ก๊าซคาร์บอน
มอน๊อกไซด์ 

(CO) 

ก่อน วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน พ .ศ.  

๒๕๖๓ 
๔.๕% 

Non-
dispersive 
infrared 
(NDIR) 

เคร่ืองยนต์เดินเบา  
(Idle Test) 

ต้ังแต่ วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน พ .ศ.  

๒๕๖๓ 
๕.๑ % 

ต้ังแต่ วันที่ ๑ 
มกราคม พ .ศ .

๒๕๕๐ 
๕.๐ % 

รถเบนซิน 
สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน 
(HC) 

ก่อน วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน พ .ศ.  

๒๕๖๓ 
 

๖๐๐ ppm 

Non-
dispersive 
infrared 
(NDIR) 

เคร่ืองยนต์เดินเบา  
(Idle Test) 

ต้ังแต่ วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน พ .ศ.  

๒๕๖๓ 
 

๒๐๐ ppm 

ต้ังแต่ วันที่ ๑ 
มกราคม พ .ศ .

๒๕๕๐ 
 

 

๑๐๐ ppm 



๕๐ 
 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 
 

๔.๗.๖ ก าหนดให้มีการตรวจสภาพรถด้านมลพิษอากาศก่อนการเสียภาษีและต่อทะเบียนรถ
ประจ าปี  

รถที่ใช้เครื่องยนต์จะต้องมีการระบายมลพิษอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานการระบาย
มลพิษอากาศส าหรับรถใช้งาน จึงจะได้รับการอนุญาตให้เสียภาษีและต่อทะเบียนรถประจ าปีได้  
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้อนุญาตให้มีการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เพ่ือให้บริการ
ตรวจสภาพรถส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ และส่งข้อมูลผลการตรวจสภาพผ่านระบบออนไลน์  

ประเภทรถ สารมลพิษ 
วันท่ีจด
ทะเบียน 

มาตรฐาน เครื่องมือวดั วิธีการวดั 

รถขนาดใหญ่ที่
ใช้น้ ามัน

เบนซินหรือ
แก๊สโซฮอล 

ก๊าซคาร์บอน
มอน๊อกไซด์ 

(CO) 

ทั้งหมด 

๔.๕% 

Non-
dispersive 
infrared 
(NDIR) 

เคร่ืองยนต์เดินเบา 
(Idle Test) 

สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 
๖๐๐ ppm 

รถขนาดใหญ่ที่
ใช้ก๊าซ

ธรรมชาติ 

ก๊าซคาร์บอน
มอน๊อกไซด์ 

(CO) 
๒% 

สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 
๖๐๐ ppm 

รถจักรยานยนต ์

ก๊าซคาร์บอน
มอน๊อกไซด์ 

(CO) 

ก่อน วันที่ ๑ 
กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔.๕% 

Non-
dispersive 
infrared 
(NDIR) 

เคร่ืองเดินยนต์เบา  
(Idle Test) 

  ต้ังแต่ วันที่ ๑ 
กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๔๙   
๕.๓ % 

ต้ังแต่ วันที่ ๑  
มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน 

(HC) 

ก่อน วันที่ ๑ 
กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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เคร่ืองยนต์เดินเบา 
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ต้ังแต่ วันที่ ๑ 
กรกฎาคม  

พ .ศ.  ๒๕๔๙ 
๒,๐๐๐ ppm 

ต้ังแต่ วันที่ ๑  
มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑,๐๐๐ ppm 



๕๑ 
 

ไปกรมการขนส่งทางบกโดยตรง เพ่ือป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลการตรวจวัด ดังแสดง  
ในภาพที่ ๒๗ ส่วนรถประเภทอื่น ๆ ด าเนินการโดยกรมการขนส่งทางบก ดังแสดงในภาพที่ ๒๘  
โดยมีรายละเอียดความถี่ในการตรวจสภาพด้านมลพิษอากาศแยกตามประเภทรถ ดังนี้  

- รถส่วนบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปี ขึ้นไป ตรวจสภาพด้านมลพิษอากาศทุกปีก่อนเสียภาษี
และต่อทะเบียนประจ าปี 

- รถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป ตรวจสภาพด้านมลพิษอากาศทุกปีก่อนเสียภาษี
และต่อทะเบียนประจ าปี 

- รถบรรทุกขนาดใหญ่ ตรวจสภาพด้านมลพิษอากาศทุกปีก่อนเสียภาษี และต่อทะเบียน
ประจ าปี 

- รถแท็กซี่ รถสามล้อเครื่อง รถโดยสารประจ าทางและรถตู้โดยสารประจ าทาง 
ตรวจสภาพด้านมลพิษอากาศทุก ๖ เดือน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        ตรอ.            ศูนย์ข้อมูลผลการตรวจสภาพรถ 

ภาพที่ ๒๗ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ทีไ่ดร้ับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก โดยมกีารตรวจ
สภาพรถด้านความปลอดภยัและการระบายมลพิษอากาศ และส่งข้อมูลผลการตรวจสภาพ 

ผ่านระบบออนไลน์ไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยตรง 
ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๘ การตรวจสภาพรถเพ่ือเสยีภาษีและต่อทะเบยีนประจ าปี ณ กรมการขนสง่ทางบกบก 
ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 

๔.๗.๗ การตั้งด่านตรวจสอบตรวจจับรถใช้งานในทางด้านการระบายมลพิษอากาศ  
 กรมการขนส่งทางบกและส านักงานต ารวจแห่งชาติ ดังแสดงในภาพที่ ๒๙ โดยหากรถ

มีการระบายมลพิษอากาศสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานการระบายมลพิษอากาศส าหรับรถใช้งาน (ตารางที่ ๑๕) แล้ว 
นอกจากจะถูกเปรียบเทียบปรับแล้ว รถดังกล่าวจะถูกสั่งห้ามใช้ชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการซ่อมบ ารุง
และได้รับการตรวจรับรองว่ามีการระบายมลพิษอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการระบายมลพิษอากาศ
ส าหรับรถใช้งาน จึงจะได้รับการอนุญาต (ยกเลิกค าสั่งห้ามใช้ชั่วคราว) ให้น ากลับมาใช้ในทางได้ต่อไป  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๙ การตรวจสอบตรวจจับรถที่ใช้น้ ามันดเีซลที่ปล่อยควันด าในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล โดยเจ้าพนักงานต ารวจจราจร 

ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 



๕๓ 
 

๔.๗.๘ การพัฒนาระบบรถไ  ้าขนส่งมวลชนสาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 ระบบรถไฟฟ้าซึ่งไม่มีการระบายมลพิษอากาศจากเครื่องยนต์ ได้แก่ ระบบรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (Bangkok Transit System, BTS) ของกรุงเทพมหานคร และระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนมหานคร (Mass Rapid Transit, MRT) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
ซึ่งเริ่มเดินระบบให้บริการมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา โดยมีระยะทางรวมกันทั้ง ๒ ระบบ 
ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ดังแสดงใน ภาพที่ ๓๐  ซึ่งหลังจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ได้มีการขยายเครือข่าย
ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมากขึ้น รวมทั้ง
ต่อขยายเส้นทางออกไปในพ้ืนที่ปริมณฑลด้วย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๓๐ ระบบรถไ  ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  

ซึ่งประกอบดว้ยระบบรถไ  ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพของกรุงเทพมหานคร (ด้านซ้าย)  
และระบบรถไ  ้าขนส่งมวลชนมหานครของการรถไ  ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ด้านขวา)  

รวมระยะทางประมาณ ๔๐ กิโลเมตร 
ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสาธารณะนอกจากจะอ านวยความสะดวกในการเดินทาง
ให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน
ในการเปลี่ยนวิธีการเดินทางจากการใช้รถส่วนบุคคลมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแทน ซึ่งจะช่วยลด
ความหนาแน่นและการติดขัดของการจราจรในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและลดปริมาณการ
ระบายสารมลพิษอากาศ เนื่องจากปริมาณการระบายสารมลพิษอากาศจากรถจะยิ่งมากขึ้น 



๕๔ 
 

ในขณะที่ความเร็วของการจราจรต่ า ดังแสดงในภาพที่ ๓๑ ซึ่งแสดงผลของความเร็วในการขับเคลื่อน 
(กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ต่อปริมาณการระบายฝุ่นละออง (กรัมต่อกิโลเมตร) จากรถขนาดใหญ่ที่ใช้น้ ามัน
ดีเซล (น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก ๗.๕-๑๖ ตัน) ที่ได้จากโครงการศึกษา Developing Integrated 
Emissions Strategies for Existing Land-transport (DIESEL) ในกรุงเทพมหานคร (United Nations 
Development Programme and World Bank Energy Sector Management Assistance 
Programme, 2008)  โ ด ย จะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า เ มื่ อ ค ว าม เ ร็ ว ข อ ง ร ถข น าด ให ญ่ ที่ ใ ช้ น้ า มั น ดี เ ซ ล 
ที่มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก  (Gross Vehicle Weight, GVW) ๗ .๕ - ๑๖  ตัน  ลดลงจาก  
๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น ๑๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปริมาณการระบายฝุ่นละอองจะเพ่ิมขึ้นจาก  
๐.๖๕ กรัมต่อกิโลเมตร เป็น ๑.๑๕ กรัมต่อกิโลเมตร หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๗๗ 

   
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพที่ ๓๑ ผลของความเร็วในการขับเคลื่อน (กิโลเมตรต่อชัว่โมง) ต่อปริมาณการระบาย 

ฝุ่นละออง (กรัมต่อกิโลเมตร) จากรถขนาดใหญ่ที่ใช้น้ ามันดีเซล (น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก ๗.๕ - ๑๖) 
ที่มา : United Nations Development Programme and World Bank Energy Sector 

Management Assistance Programme, 2008 m 

๔.๗.๙ การควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร  
กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ

ก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ก าหนดวิธีปฏิบัติในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร การก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร , ๒๕๓๙)  
โดยมีข้อก าหนดในการควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในก่อสร้าง เช่น 

- การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในส่วนที่อยู่เหนือระดับดิน  
เกิน ๑๐ เมตร ต้องใช้ผ้าใบทึบหรือผ้าใบโปร่งแสง หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมปิดกั้นตัวอาคารที่อยู่ใน 



๕๕ 
 

ระหว่างการก่อสร้าง ในส่วนที่อยู่เหนือระดับดินเกิน ๑๐ เมตร เพ่ือป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น  
และฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 

- กองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปกคลุม หรือเก็บในพ้ืนที่ที่ปิดล้อมด้านบนและด้านข้าง  
อีก ๓ ด้าน หรือฉีด พรม ด้วยน้ าเพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 

- การเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุที่มีฝุ่น โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ต้องฉีดน้ า  
หรือสารเคมีบนผิวอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไปแล้ว 

- การผสมคอนกรีต การไสไม้ การกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ต้องจัดท า 
ในพ้ืนที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุม หรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก ๓ ด้าน หรือวิธีการอื่น 
ที่เหมาะสม 

- ต้องมีสถานที่เพ่ือใช้ส าหรับล้างล้อรถพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดที่มีความดันสูงเพ่ือล้าง  
ล้อรถหรือตัวถังรถหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อท าความสะอาดรถก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง 

- การขนย้ายวัสดุที่มีฝุ่นต้องฉีดพรมด้วยน้ าทันทีก่อนการขนย้าย 
- ต้องท าการก าจัดดิน ทราย โคลน ที่ตกหล่นอยู่ที่รอบนอกบริเวณรั้วพ้ืนที่ก่อสร้าง  

เป็นประจ า ถ้าอากาศแห้งให้ท าการดูฝุ่นตกค้าง หรือกวาดแบบเปียก ไม่ควรกวาดแบบแห้งเพราะจะท าให้
เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 

- รถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง ต้องจัดให้มี
ผ้าใบคลุมให้มิดชิด โยงยึดแข็งแรง 

นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดท าระเบียบและข้อปฏิบัติในการควบคุมฝุ่นละออง
จากการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ (กรมควบคุมมลพิษ , ๒๕๔๗) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ผู้ประกอบการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ได้แก่ อาคาร ถนน ระบบ
สาธารณูปโภค รวมถึงการบรรทุกและขนส่งวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ได้ยึดถือและน าไปใช้ในการปฏิ บัติ 
เพ่ือควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างเหล่านั้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  
ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

๔.๗.๑๐ ท าความสะอาดถนนในกรุงเทพมหานครเป็นประจ าทุกวัน  
กรุงเทพมหานครได้ให้ทุกเขตของกรุงเทพมหานครด าเนินการใช้รถดูดฝุ่นกวาดและล้าง

ท าความสะอาดถนนเป็นประจ าทุกวัน เพ่ือลดการสะสมของฝุ่นบนผิวถนนไม่เกิดการฟุ้งกระจาย 
ของฝุ่นละอองขึ้นไปในอากาศ 

๔.๗.๑๑ โรงไ  ้าพระนครเหนือและโรงไ  ้าพระนครใต้ 
โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เคยใช้น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง 

และมีการระบายฝุ่นละอองเป็นปริมาณมาก ถูกทดแทนด้วยโรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 
ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาดและไม่มีการระบายฝุ่นละออง 

 



๕๖ 
 

๔.๗.๑๒ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ได้ย้ายออกจากกรุงเทพมหานคร 
 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ย้ายไปตั้งอยู่ในจังหวัดปริมณฑลและในจังหวัด  

อื่น ๆ  ที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ท าให้ปริมาณการระบายมลพิษอากาศจากภาคอุตสาหกรรม
ในกรุงเทพมหานครลดลง 

๔.๘  การด าเนินการที่ผ่านมาเพ่ือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิด ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

๔.๘.๑ หลักการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ จะต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบของปัญหา

มลพิษอากาศ ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังแสดงในภาพที่ ๓๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๓๒ องค์ประกอบของปัญหามลพิษอากาศ 

ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 

                   (๑) การระบายสารมลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ  ยิ่งมีปริมาณการระบาย 
สารมลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดออกมามาก ปัญหามลพิษอากาศยิ่งมีความรุนแรงมาก 
                   (๒) สภาพด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ความเร็วและทิศทางของกระแสลม การเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิของอากาศตามความสูงที่ขึ้นไปในบรรยากาศ ความชื้น และรังสีแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นปัจจัย
ทางธรรมชาติที่มีผลต่อความสามารถในการลอยตัวสูงขึ้นและการกระจายไปในอากาศของสารมลพิษอากาศ 
                   (๓) คุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นหรือปริมาณสารมลพิษอากาศที่เจือปนอยู่ในอากาศ  
ณ สถานที่ใด ๆ และ ณ เวลาใด ๆ ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากปริมาณการระบายสารมลพิษอากาศจาก
แหล่งก าเนิดและสภาพด้านอุตุนิยมวิทยา เกิดการกระจายและเจือจางของสารมลพิษอากาศที่ระบาย
ออกจากแหล่งก าเนิดไปในอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ที่สัมผัสสารมลพิษอากาศที่เจือปน 

การกระจาย 



๕๗ 
 

อยู่ในอากาศ ยิ่งมีปริมาณสารมลพิษอากาศเจือปนในอากาศมาก และยิ่งสารมลพิษอากาศเจือปน  
อยู่ในอากาศเป็นเวลานาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ที่สัมผัสสารมลพิษอากาศยิ่งมีความรุนแรงมาก  
ตามไปด้วย    

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของปัญหามลพิษอากาศแล้ว จะพบว่าในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศจะสามารถด าเนินการได้โดย ๓ หลักการ ด้วยกัน ดังแสดงในภาพที่ ๓๓   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๓๓ องค์ประกอบของปัญหามลพิษอากาศ (กรอบสี ้า) และหลักการในการ 
จัดการป้องกันและแกไ้ขปญัหามลพิษอากาศ (กรอบสีแดง) 

ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 

(๔) การจัดการที่แหล่งก าเนิดสารมลพิษอากาศต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งที่ระบายหรือปล่อยสาร 
มลพิษอากาศออกสู่อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ด้วยการด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดปริมาณการ
ปล่อยสารมลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ ออกสู่อากาศในบรรยากาศ ซึ่งเป็นการจัดการป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษอากาศที่ต้นทางที่ จะให้ผลที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยการลดการระบาย 
สารมลพิษอากาศออกจากแหล่งก าเนิดแต่ละแหล่งและลดจ านวนแหล่งก าเนิดให้น้อยลง 

(๕) การจัดการในระหว่างที่สารมลพิษอากาศเจือปนอยู่ในอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หลังจากที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ ด้วยการด าเนินมาตรการต่ าง ๆ เพ่ือลดปริมาณสาร
มลพิษอากาศที่เจือปนอยู่ในอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปให้ลดลง ซึ่งเป็นการจัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษอากาศที่ตัวกลางคืออากาศที่สารมลพิษอากาศเจือปนอยู่ 

 

 

 

การกระจาย 



๕๘ 
 

(๖) การจัดการที่ผู้ที่สัมผัสและได้รับผลกระทบจากสารมลพิษอากาศ ด้วยการด าเนิน  
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและลดการสัมผัสกับสารมลพิษอากาศ และดูแลรักษาเพ่ือลดผลกระทบ  
ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่สัมผัสสารมลพิษอากาศ ซึ่งเป็นการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ  
ที่ปลายทางหรือปลายเหตุ 

ในส่วนสภาพด้านอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการลอยตัวสูงขึ้น และการ
กระจายของสารมลพิษไปในอากาศ เป็นปัจจัยทางธรรมชาติซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของวัน  
และแปรเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของปีหรือตามฤดูกาล ไม่สามารถที่จะไปจัดการหรือควบคุมได้โดยตรง  
แต่สามารถน ามาใช้เป็นปัจจัยประกอบในบริหารจัดการเพื่อป้องกันและควบคุมปัญหามลพิษอากาศได้  
เช่น การหลีกเลี่ยงการตั้งแหล่งก าเนิดที่มีมลพิษอากาศสูงในพ้ืนที่ที่มีสภาพด้านอุตุนิยมวิทยาที่จ ากัด  
การลอยตัวและการกระจายของสารมลพิษอากาศไปในอากาศ การควบคมุปรมิาณการระบายสารมลพิษอากาศ 
โดยค านึงถึงขีดความสามารถของพ้ืนที่ในการรองรับปริมาณการระบายสารมลพิษอากาศซึ่งขึ้นอยู่กับ
สภาพด้านอุตุนิยมวิทยาของพ้ืนที่ และการพยากรณ์คุณภาพอากาศจากผลการพยากรณ์สภาพ 
ด้านอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น 

๔.๘.๒ การด าเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในช่วง
วิกฤตระหว่างปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อเน่ืองต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อเนื่องต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาระหว่างเดือนธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงกลางเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างตื่น
ตระหนกกับสภาวะมลพิษอากาศในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควัน 
ที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) โดยพบว่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ของประเทศไทย หรือดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) มีค่ามากกว่า ๑๐๐ ขึ้นไป ดังแสดง 
ในภาพที ่๓๔ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
ภาพที่ ๓๔ ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
ในบริเวณต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จะได้พยายาม
ด าเนินมาตรการหลาย ๆ มาตรการ เพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM2.5) แต่มาตรการที่ด าเนินการส่วนใหญ่เป็นมาตรการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งมีผลน้อยมากต่อการ
ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในอากาศให้น้อยลง ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา
อย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ สรุปรายละเอียดของมาตรการต่าง ๆ ที่ด าเนินการได้ ดังนี้ 

(๑) เข้มงวดการตรวจสอบตรวจจับรถที่ใช้น้ ามันดีเซลที่ปล่อยควันด า 
     กรมการขนส่งทางบก กองบังคับการต ารวจจราจร/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

และกรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพมหานครได้ท าการตรวจสอบและจับกุมรถยนต์ที่ใช้น้ ามันดีเซล  
ที่ปล่อยควันด า ดังแสดงในภาพที่ ๓๕ โดยเพ่ิมจ านวนจุดตรวจสอบตรวจจับในช่วงที่ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) มีความเข้มข้นสูง อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ทั่วถึง  
เมื่อเทียบกับพื้นที่กว้างใหญ่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถจ านวนมากมายที่มีอยู่ นอกจากนี้ 
ยังมีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติที่ท าให้มาตรการตรวจสอบตรวจจับรถที่ใช้น้ ามันดีเซลที่ปล่อยควันด า 
ไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร กล่าวคือ 

 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ ๓๕ การตรวจสอบตรวจจับกุมรถยนต์ที่ใช้น้ ามันดีเซลที่ปล่อยควันด าของกองบังคับการ 
ต ารวจจราจร/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานคร 

ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 
 
  - กรมการขนส่งทางบก ด าเนินการตรวจสอบตรวจจับโดยใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยตรวจสอบตรวจจับได้เฉพาะรถที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้แก่ รถโดยสารประเภทต่าง ๆ รถบรรทุกดีเซลขนาดใหญ่  
(ได้แก่ รถบรรทุก ๖ ล้อ รถบรรทุก ๑๐ ล้อ ขึ้นไป และรถหัวลาก เป็นต้น) และรถขนาดเล็กที่ใช้น้ ามันดีเซล 
(รถกระบะบรรทุกและรถตู้ เป็นต้น) เฉพาะที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ. ๒๕๒๒ เท่านั้น โดยรถที่มีควันด าเกินค่ามาตรฐานจะถูกปรับเป็นจ านวนเงิน ๕๐๐๐ บาท และถูกสั่งระงับ
การใช้ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะท าการซ่อมปรับปรุงและน ารถกลับมาให้ตรวจสอบยืนยัน  
หากพบว่ามีควันด าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ค าสั่งระงับการใช้จึงจะถูกยกเลิก และสามารถน ารถมาใช้ได้
ตามปกติ โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

- กองบังคับการต ารวจจราจร/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ร่วมกับกรมควบคุมมลพษิ 
และกรุงเทพมหานคร ตั้งด่านจุดตรวจสอบตรวจจับรถควันด า ด าเนินการตรวจสอบตรวจจับโดยใช้
อ านาจตามกฎหมายหลายฉบับ ขึ้นอยู่กับการจดทะเบียนของรถที่ถูกตรวจสอบตรวจจับว่าจดทะเบียน
ภายใต้พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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- รถขนาดเล็กที่ใช้น้ ามันดีเซล ที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒  
ตรวจสอบตรวจจับโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕  โดยรถที่มีควันด าเกินมาตรฐานจะถูกปรับเป็นจ านวน
เงิน ๑๐๐๐ บาท โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และถูกสั่งระงับการใช้
ไว้เป็นการชั่วคราว โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๓๕ จนกว่าจะท าการซ่อมปรับปรุงและน ารถกลับมาให้ตรวจสอบยืนยัน หากพบว่ามีควันด าอยู่ใน
เกณฑ์ค่ามาตรฐาน  ค าสั่งระงับการใช้จึงจะถูกยกเลิก และสามารถน ารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ 

- รถขนาดเล็กและรถขนาดใหญ่ที่ใช้น้ ามันดีเซล ที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ตรวจสอบตรวจจับโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยรถที่มีควันด าเกิน
มาตรฐานจะถูกปรับเป็นจ านวนเงิน ๑๐๐๐ บาท โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่จะไม่ถูกสั่งระงับการใช้รถเป็น
การชั่วคราว ยังสามารถใช้รถดังกล่าวต่อไปได้ตามปกติได้ โดยยังมีควันด าเกินค่ามาตรฐาน ถึงแม้ว่ารถ
ดังกล่าวอาจจะถูกตรวจสอบตรวจจับได้อีกในภายหลัง ดังนั้น การตรวจสอบตรวจจับในกรณีนี้จึงไม่มี
ประสิทธิผลในการลดควันด าแต่อย่างใด  สาเหตุที่ไม่สามารถออกค าสั่งระงับการใช้รถไว้เป็นการชั่วคราวได้ 
เนื่องจาก 

- ไม่สามารถออกค าสั่งระงับการใช้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  
สิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ เพราะตามมาตรา ๔ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ สามารถบังคับใช้ได้เฉพาะกับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เท่านั้น ไม่สามารถบังคับใช้กับ
รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกได้ 

- ไม่สามารถออกค าสั่งระงับใช้ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ 
ถึงแม้ว่า มาตรา ๘๓ จะให้อ านาจผู้ตรวจการสั่งระงับการใช้รถไว้เป็นการชั่วคราวได้ก็ตาม แต่มาตรา ๔ (๑๐) 
ก าหนดว่า “ผู้ตรวจการ” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการขนส่งทางบกซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มี
หน้าที่ตรวจการขนส่ง ดังนั้นเจ้าพนักงานต ารวจจราจร เจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ และเจ้าหน้าที่ 
ของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่ “ผู้ตรวจการ” ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
และไม่สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “ผู้ตรวจการ” ได้ 

- ไม่สามารถออกค าสั่งห้ามใช้รถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้  
ถึงแม้ว่า มาตรา ๑๔๓ ทวิ ให้อ านาจหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร เจ้าพนักงานจราจร หรือผู้ตรวจการ 
มีอ านาจสั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถเพื่อท าการตรวจสอบในเมื่อรถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๑๐ ทวิ และมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ระงับการใช้รถนั้นเป็นการชั่วคราว และให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่
ซ่อมหรือแก้ไขรถให้ถูกต้องได้ก็ตาม และมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า เมื่อเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ 
ได้ซ่อมหรือแก้ไขรถถูกต้องตามค าสั่งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร เจ้าพนักงานจราจร หรือผู้ตรวจการ  



๖๒ 
 

ซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๔๓ ทวิแล้ว ให้น ารถไปให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร หรือผู้ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
แต่งตั้งให้มีอ านาจตรวจรถตรวจรับรอง เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่จะน ารถออกใช้ในทางถนนได้เมื่อได้รับ  
ใบตรวจรับรอง แต่มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง ก าหนดว่า การตรวจรับรองรถตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่มีการออกกฎกระทรวง ตามที่ก าหนดไว้  
ในมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง ดังนั้น หัวหน้าพนักงานจราจร เจ้าพนักงานจราจร หรือผู้ตรวจการ  
จึงยังไม่สามารถออกค าสั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวได้ เนื่องจากกฎหมายยังขาดความสมบูรณ์ 

(๒) เข้มงวดการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ 
     กรุงเทพมหานครได้เข้มงวดกวดขันให้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่าง ๆ เช่น 

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ  โครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ โครงการก่อสร้างถนนและทาง
พิเศษต่าง ๆ ให้ด าเนินการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมต่าง ๆ ในการก่อสร้างตามที่
ก าหนดไว้ใน ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค 
(กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๙) อย่างไรก็ตาม การด าเนินการดังกล่าวมีผลต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่มากนัก 
เนื่องจากฝุ่นละอองมากกว่าร้อยละ ๙๔ ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในการก่อสร้างเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาด
ใหญ่กว่า ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ดังแสดงในภาพที่ ๑๔ 

(๓) ฉดีน้ าลา้งถนนเพ่ือลดการสะสมของฝุ่นละอองบนผิวถนนเพ่ือลดการ ุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองไปในอากาศ 

     ส านักงานเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ด าเนินการ อย่างไรก็ตาม  
ฝุ่นละอองที่ตกสะสมอยู่บนผิวถนนและทางเท้าเป็นฝุ่นดินทรายซึ่งมากกว่าร้อยละ ๘๙ เป็นฝุ่นละอองที่มี
ขนาดใหญ่กว่า ๒.๕ ไมครอน ดังแสดงในภาพที่ ๑๔ เมื่อฟุ้งกระจายไปในอากาศแล้ว จะไม่สามารถ
แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน ก็จะตกกลับลงสู่พื้นดินในเวลาอันสั้น  ดังนั้น การด าเนินการดังกล่าวจึงมี
ผลต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ไม่มากนักเช่นเดียวกัน
กับการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 

(๔) ฉีดพ่นละอองน้ าขึ้นไปในอากาศเพ่ือให้จับกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ให้ตกลงสู่พ้ืนดิน ดังแสดงในภาพที่ ๓๖ โดยกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการ
หลายหน่วยงาน และหน่วยงานเอกชน ด าเนินการฉีดพ่นน้ าโดยใช้แรงดันสูงเพ่ือให้ได้ ละอองหยดน้ า
ขนาดเล็ก รวมถึงการใช้โดรน (Drone) ในการฉีดพ่นละอองน้ าในอากาศ เพ่ือให้จับกับฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในอากาศให้ตกลงสู่พื้นดิน 
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ภาพที่ ๓๖ การฉีดพ่นน้ าแรงดันสูงไปในอากาศของกรุงเทพมหานครเพ่ือก าจดัฝุน่ละออง 
ขนาดไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ออกจากอากาศ 

ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 
 
อย่างไรก็ตาม การใช้ละอองน้ าในการก าจัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 

(PM2.5) มีข้อจ ากัดในเรื่องประสิทธิภาพการก าจัดโดยเฉพาะส าหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM2.5) ทั้งนี้ เนื่องจากกลไกหลักในการก าจัดฝุ่นละอองของละอองหยดน้ าประกอบด้วยกลไก ๒ ประเภท 
ด้วยกัน ดังแสดงใน ภาพที่ ๓๗ คือ กลไกการกระทบ (Impaction) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดักจับ
อนุภาคฝุ่นละอองขนาดใหญ่กว่า ๕ ไมครอน ขึ้นไป และกลไกการแพร่ (Diffusion) ซึ่งมีประสิทธิภาพใน
การดักจับอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก ๆ ระดับ Sub-micron (เล็กกว่า ๐.๐๕ ไมครอน) โดยกลไก 
ทั้ง ๒ ประเภท จะมีประสิทธิภาพต่ ามากในการดักจับฝุ่นละอองในช่วงขนาดระหว่าง ๐.๐๕ ถึง ๒.๕ 
ไมครอน ดังแสดงในภาพที่ ๓๘ (Yu, 2014)  

 

  
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓๗  กลไกหลกัในการก าจัดฝุ่นละอองของละอองหยดน้ า 
ทีม่า : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 

กลไกหลักในการก าจัดฝุ่นละอองของละอองหยดน้ า 

การกระทบ 

การแพร ่

https://www.worldcoal.com/special-reports/07102015/the-science-of-coal-dust-suppression-2955/ 
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ภาพที่ ๓๘ ประสิทธิภาพของละอองหยดน้ าในการก าจัดฝุ่นละอองที่มีขนาดต่าง ๆ กัน 
และผลของขนาดละอองหยดน้ าต่อประสิทธิภาพการก าจัดฝุ่นละออง (Yu, 2014) 

 
ในกรณีที่ละอองหยดน้ ามีขนาดใหญ่กว่าอนุภาคฝุ่นละอองมาก อนุภาคฝุ่นละออง

จะเคลื่อนตัวอ้อมละอองหยดน้ าที่วิ่งสวนทางมา ดังแสดงในภาพที่ ๓๗ โดยจะไม่เคลื่อนตัวเข้าปะทะ 
จึงไม่ถูกดักจับไว้กับละอองหยดน้ าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากลดขนาดของละอองหยดน้ าให้เล็กลง  
ให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของอนุภาคฝุ่นละออง ประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคฝุ่นละอองของ
ละอองหยดน้ าก็จะเพ่ิมขึ้นได้ ดังแสดงใน ภาพที่ ๓๘ (Yu, 2014) เมื่อลดขนาดของละอองหยดน้ าจาก  
๒ มิลลิเมตร ลงไปเป็น ๐.๒ มิลลิเมตร ประสิทธิภาพการก าจัดฝุ่นละอองจะเพ่ิมขึ้นส าหรับอนุภาค 
ฝุ่นละอองทุกขนาด รวมทั้งอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาดในช่วงระหว่าง ๐.๐๕ ถึง ๒.๕ ไมครอนด้วย  
แต่ก็ยังต่ ากว่าฝุ่นละอองขนาดอื่น ๆ อยู่ดี  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการก าจัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM2.5) จึงได้มีการติดตั้งหัวฉีดน้ าแรงดันสูง (High Pressure Nozzles) เพ่ือฉีดน้ าให้เป็นละอองหมอก 
(Mist) ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในกรุงเพทมหานคร รวมทั้งบริเวณเหนือถนนสายหลักที่มีการจราจรคับคั่ง เช่น 
ถนนวิภาวดีรังสิต เป็นต้น ดังแสดงใน ภาพที่ ๓๙ อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคม 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีอากาศค่อนข้างแห้งและมีความชื้นในอากาศต่ า ดังนั้น ละอองหมอกที่ถูกฉีดพ่น
ออกจากหัวฉีดน้ าแรงดันสูงจะระเหยหายไปในอากาศอย่างรวดเร็ว ท าให้มีพ้ืนที่ในการก าจัดฝุ่นละออง  
ในอากาศจ ากัดอยู่ในรัศมีโดยรอบไม่ไกลมากนักจากหัวฉีดน้ าแรงดันสูงเท่านั้น จึงเกิดผลในการก าจัด  
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ออกจากอากาศได้น้อยมากเช่นเดียวกัน   

 
 

ละอองหยดน้ าขนาด 

ละอองหยดน้ าขนาด 

0.05 m 2.5 m 



๖๕ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓๙ การตดิตั้งหัวฉดีน้ าแรงดันสูงพื้นที่ต่าง ๆ และเหนือถนนวิภาวดีรังสิต เพ่ือพ่น 
ละอองหมอก (Mist) ส าหรบัก าจัดฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 

ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 
 
จะเห็นได้ว่า การด าเนินการฉีดพ่นละอองน้ าขึ้นไปในอากาศเพ่ือให้จับกับฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ให้ตกลงสู่พ้ืนดิน จึงมีผลต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ไม่มากนัก 

(๕) ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีเตาเผาหม้อไอน้ าและเตาเผาผลิต
พลังงานความร้อนเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต ให้มีการระบายฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานการ
ระบายฝุ่นละอองจากอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส าหรับการประกอบกิจการภายใต้
พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม และโดยกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับ  
การประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข รวมถึงการขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ
ลดก าลังการผลิตหรือหยุดการผลิตชั่วคราวในช่วงที่มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) สูง อย่างไรก็ตาม จากภาพที่ ๒๐ ประมาณการไว้ว่ามีสัดส่วนของฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีแหล่งที่มาจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเพียงร้อยละ ๔ เท่านั้น 

(๖) ติดตั้ งเครื่ องกรองฝุ่นละอองในบริ เวณที่มี ระดับฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ซึ่งจะดูดอากาศจากอากาศในบรรยากาศของกรุงเทพมหานครผ่านเข้าไปในเครื่องกรอง
ฝุ่นละอองเพ่ือก าจัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) และปล่อยอากาศที่มีฝุ่นละอองน้อยลง
ออกสู่อากาศภายนอก รวมทั้งมีการเสนอให้มีการติดตั้งหอคอยฟอกอากาศขนาดใหญ่ที่มีตัวอย่างการใช้งาน
ในประเทศจีน ที่สามารถฟอกอากาศได้วันละ ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในราคาหอละประมาณ  
๖๐ ล้านบาท ดังที่แสดงในภาพที่ ๔๐ 

ละอองหมอก (Mist) จากหัวฉีดน้ าแรงดันสูง 



๖๖ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๔๐ เครือ่งกรองฝุ่นละอองแบบฉดีน้ าตดิตั้งบรเิวณริมถนนพระราม ๖ 

ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 
    โดยทั่วไป เครื่องฟอกหรือกรองอากาศจะมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณ 
ฝุ่นละอองในอากาศได้ดีเมื่อใช้ในพ้ืนที่ปิด (Close Area หรือ Indoor) ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากและอากาศ 
มีการเคลื่อนไหวไม่มากนัก เช่น ห้องนอน ห้องท างาน ห้องเรียน เป็นต้น ไม่เหมาะที่จะน ามาใช้ในพ้ืนที่
ภายนอกที่เปิดโล่ง (Open Area หรือ Outdoor) ที่มีการเคลื่อนไหวหมุนเวียนของอากาศมาก ๆ 
ตลอดเวลา ซึ่งจะรบกวนท าให้ฝุ่นละอองไม่ถูกดูดเข้าไปในตัวเครื่องฟอกหรือกรองอากาศ ท าให้สามารถ
ลดปริมาณฝุ่นละอองได้เฉพาะในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบไม่ห่างจากเครื่องฟอกหรือกรองอากาศเท่านั้น 
พ้ืนที่หวังผลจะขึ้นอยู่กับขนาดแรงดูดของเครื่องฟอกหรือกรองอากาศและความแรงของกระแสลม
โดยรอบเครื่องฟอกหรือกรองอากาศ 

นอกจากนี้ ด้วยขนาดพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครที่กว้างใหญ่ถึงประมาณ ๑,๖๐๐ 
ตารางกิโลเมตร จะมีปริมาตรอากาศจ านวนมหาศาลที่จะต้องท าการฟอกหรือกรองต่อวัน ซึ่งจะท าให้ต้อง
ใช้เครื่องฟอกหรือกรองอากาศ หรือหอคอยฟอกอากาศขนาดใหญ่เป็นจ านวนมากและเงินลงทุนมหาศาล 
การใช้เครื่องฟอกหรือกรองอากาศจึงเป็นวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่ให้ผลไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Cost-Effectiveness) อีกทั้งยังเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุและไม่สอดคล้องกับหลักการผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย (Polluter-Pay-Principle) 

(๗) ห้ามเผาชีวมวลประเภทต่าง ๆ ในที่โล่ง กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลไม่ให้มีการเผาในที่โล่งของชีวมวล
ประเภทต่าง ๆ เช่น เผาขยะ เผาเศษวัสดุเหลือจากการเกษตร เผาวัชพืชริมเส้นทางจราจร เผาเพ่ือแผ้ว



๖๗ 
 

ถางพ้ืนที่ และเผาชีวมวลอื่น ๆ โดยเฉพาะในช่วงต้นปีซึ่งเป็นช่วงวิกฤตที่มีอากาศแห้งและสภาพอากาศ  
ไม่เอื้อต่อการกระจายของฝุ่นละอองในอากาศ   

อย่างไรก็ตาม ยังคงพบการเผาชีวมวลในที่ โล่งในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในเขตพ้ื นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่น ๆ โดยรอบในพ้ืนที่ภาคกลาง เช่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก เป็นต้น ท าให้เกิดฝุ่นละอองเป็นจ านวนมหาศาล
กระจายไปในอากาศซึ่งสามารถถูกพัดพาเข้ามาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ ดังแสดง 
ในภาพที่ ๔๑ ทั้งนี้ เนื่องจากขาดกลไกในการควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลในทางปฏิบัติ 
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น เช่น การออกข้อบังคับหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมการเผาชีวมวลในที่โล่ง  
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการด าเนินการส่งเสริม ก ากับ ดูแล ให้เกษตรกรท าการเกษตร 
โดยไม่เผาวัสดุที่เหลือจากการท าการเกษตร และน าไปใช้ประโยชน์แทนการเผา 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ ๔๑ การเผาชวีมวลในที่โล่งในจังหวัดปทุมธานีเพ่ือแผ้วถางพื้นที่  
ท าให้เกดิการ ุ้งกระจายของฝุ่นละอองจ านวนมหาศาล 

ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 
 

(๘) ก าหนดพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ  
กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ

ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๒) โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๘/๑ วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่ควบคุม
เหตุร าคาญ และก าหนดให้รถยนต์ดีเซลที่มีค่าควันด าเกินมาตรฐาน การเผาในที่โล่ง ได้แก่ การเผาหญ้า 
เผาตอซังข้าว และเผาขยะ เป็นต้น กิจกรรมการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อปัญหามลพิษทางอากาศ  



๖๘ 
 

เป็นแหล่งก่อเหตุร าคาญในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการป้องกัน
และระงับเหตุร าคาญ ให้ผู้ก่อเหตุร าคาญถือปฏิบัติ ดังนี้ 

- ห้ามน ารถเครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่าควันด าเกินมาตรฐานมาวิ่งใช้งานบนท้องถนน 
- ห้ามเผาในที่โล่งในพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ 
- ให้ปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 

คือ มาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไข
แนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร และมาตรการฉีดพ่นหมอกน้ าในอากาศบริเวณพ้ืนที่
ก่อสร้าง 

อย่างไรก ็ตาม ประกาศกร ุงเทพมหานครนี ้ ม ีผลบังค ับใช ้เฉพาะในพื ้นที่
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ไม่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปริมณฑลอีก ๕ จังหวัด นอกจากนี ้ หลักเกณฑ์ 
วิธ ีการ และเงื ่อนไขการป้องกันและระงับเหตุร าคาญ ที ่ก าหนดในประกาศกรุงเทพมหานครนี ้  
มีกฎหมายอื่น ๆ ที ่ก าหนดไว้อยู ่แล้วและยังขาดกลไกในการบังคับใช้ประกาศกรุงเทพมหานครนั้น  
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการห้ามเผาในที่โล่ง 

(๙) ด าเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ ่ละอองขนาด  
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) โดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งด าเนินการทั้งในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล และพ้ืนที่อื่น ๆ ท่ีประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 

- มาตรการทางกฎหมาย 
  ๑) จัดท าค าแนะน าคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมป้องกั น

ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งครอบคลุมขอบเขตการด าเนินงานในการลด
แหล่งก าเนิดฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการ ทั้งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการรับท าการเก็บ
ขนหรือก าจัดมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และการควบคุมเหตุร าคาญและพ้ืนที่ควบคุม
เหตุร าคาญจากฝุ่นละออง 

  ๒) สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมาย 
การสาธารณสุข เพ่ือลดมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดและควบคุมเหตุร าคาญอันเนื่องมาจากมลพิษ  
ทางอากาศ (มาตรา ๒๘/๑) 

  ๓) สนับสนุนคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่เสี่ยงในการประกาศ
พื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ กรณีฝุ่นละออง(จัดท าค าแนะน า/ร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด) ทั้งนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานครได้ประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ ในช่วงที่ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) สูงกว่ามาตรฐาน 

- การเฝ้าระวังและการสื่อสารเตือนภัย 
  ๑) ออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กและการปฏิบัติตนส าหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
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  ๒) ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
รายวัน หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น จะเพิ่มความถี่ในการแจ้งเตือนวันละ ๒ ครั้ง 

  ๓) เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
ในโรงเรียนและอาคารสาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

- การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินฯ 
  ๑) เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  

กรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศ โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เป็นประธาน 

  ๒) ลงพ้ืนที่เชิงรุกให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและการใช้หน้ากากป้องกัน 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่ถูกต้องในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล/โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/
สวนสาธารณะ/ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้า 

  ๓) เฝ้าระวังและตอบโต้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM2.5) ซึ่งเป็นเท็จ 

  ๔) สนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ทั้งหน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95 

- การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและชุมชน 
  ๑) จัดท าค าแนะน าในการปฏิบัติตนรายกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ประชาชนทั่วไป  

เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจ าตัว และผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้ง 
  ๒) จัดท าค าแนะน าการเตรยีมหอ้งปลอดฝุ่น ส าหรับบ้านเรอืนและอาคารสาธารณะ 
- การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข 
  ๑) ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
  ๒) เปิดคลินิกมลพิษในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
- การก ากับติดตาม 
ประชุมเพ่ือสรุปและถอดบทเรียนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
(๑๐) การออกกฎหมายอากาศสะอาดและจัดตั้งองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

แห่งประเทศไทย โดยเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ได้จัดท าสมุดปกขาวอากาศสะอาด (เครือข่าย
อากาศสะอาด ประเทศไทย, ๒๕๖๒) โดยมีข้อเสนอ ดังนี้  

- ให้มีการออกพระราชบัญญัติอากาศสะอาด (Clean Air Act) เนื่องจาก
กฎหมายเดิมมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด กระจัดกระจาย มีการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
หน่วยงานยังมีลักษณะต่างฝ่าย ต่างท าภายใต้ขอบเขตอ านาจตามกฎหมายที่มีอยู่อย่างจ ากัดภายใต้
กฎหมายที่หน่วยงานมีหน้าที่รักษาการ และกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข  
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ให้ครบถ้วนทันต่อสภาพปัญหาในทุกมิติหลังจากการประกาศ ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว จึงเสนอ 
ให้มีการออกพระราชบัญญัติอากาศสะอาดที่มีเนื้อหารับรอง “สิทธิของประชาชนที่จะหายใจอากาศ
สะอาด” และมีบทบัญญัติก าหนด “หน้าที่ของรัฐ” ให้รัฐต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการท าให้สิทธิ
ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงภายใต้ระบบบริหารจัดการโดยภาครัฐและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย  
โดยประกอบด้วย 

๑) บทบัญญัติที่รองรับให้ประชาชนได้รับการเคารพซึ่งสิทธิที่จะหายใจอากาศ
ที่สะอาด 

๒) บทบัญญัติที่ เป็นหลักประกันให้ประชาชนได้รับการปกป้องจากรัฐ  
ในกรณีถูกละเมิดซึ่งสิทธิที่จะหายใจอากาศที่สะอาด 

๓) บทบัญญัติที่รองรับให้ประชาชนได้เข้าถึงการหายใจอากาศที่สะอาด  
โดยการที่รัฐค่อย ๆ ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนภารกิจด้านอากาศสะอาดส าเร็จลุล่วงและบรรลุเป้าหมาย
ในที่สุด 

- ให้มีการจัดตั้งองค์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (Thai Environmental 
Protection Agency) โดยจะเป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม การปรับปรุง
และยุบรวมหน่วยงานเดิมที่มีอยู่แล้ว และจัดโครงสร้างใหม่ และให้เป็นองค์กรก ากับดูแลและสั่งการที่มี
อ านาจจริงในการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งประเทศ ซึ่งรายงานตรงต่อรัฐสภา สามารถบูรณาการมาตรการต่าง ๆ 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและอากาศสะอาด โดยเฉพาะการจัดการหมอกควัน ไฟป่า และแหล่งก าเนิด 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) รวมทั้งบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือขจัดปัญหาความ
กระจัดกระจายของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มีข้อบทต่าง ๆ โดยเฉพาะ หมวด ๔ การควบคุมมลพิษ ส่วนที่ ๔ มลพิษทางอากาศและเสียง ที่มีข้อบทที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษอากาศโดยตรงที่ชัดเจนอยู่แล้ว โดยที่จะต้องมีการบูรณาการบังคับใช้
ร่วมกับกฎหมาย และหน่วยงานอื่น เพ่ือให้บรรลุผลในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่าง ๆ ซึ่งจาก
การด าเนินการที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งในการแกไ้ขและบรรเทาปญัหามลพิษ
อากาศในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังที่ได้กล่าว
มาแล้วใน หัวข้อ ๔.๔ และ ๔.๗ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากประเทศก็มีปัญหา
มากมายหลาย ๆ ด้านที่ต้องได้รับการแก้ไขไปพร้อม ๆ กันด้วยทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด ประเด็นปัญหา
ไม่ได้อยู่ที่การไม่มีกฎหมายอากาศสะอาดหรือการไม่มีองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย แต่อยู่ที่
นโยบาย ความตั้งใจ และการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ของรัฐบาล 

ประเทศสิงคโปร์  ในอดีตเคยมีกฎหมาย Clean Air Act  แต่ถูกยกเลิกในปี   
พ.ศ. ๒๕๔๒ และประเทศสิงคโปร์ได้ออกกฎหมาย Environmental Protection and Management Act  
ซึ่งเป็นกฎหมายที่รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษด้านต่าง ๆ มาไว้ด้วยกัน โดยประกอบด้วย 
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หมวด Air Pollution Control หมวด Water Pollution Control หมวด Land Pollution Control 
หมวด Hazardous Substances Control หมวด Noise Control หมวด Environmental Pollution 
Control Measures หมวดต่าง ๆ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 

การที่จะออกกฎหมายอากาศสะอาดและจัดตั้งองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทยโดยให้รายงานตรงต่อรัฐสภาตามที่เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยเสนอ จะต้องแก้ไข
กฎหมายต่าง ๆ มากมายหลายฉบับ รวมถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยราชการต่าง ๆ มากมาย นอกจากนั้น การให้รายงาน
ตรงต่อรัฐสภา เป็นการน าอ านาจบริหารและอ านาจนิติบัญญัติมาปะปนกัน สิ่งที่ควรจะด าเนนิการมากกวา่ คอื 
การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน หรือการจัดท าประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือประมวลกฎหมาย
มลพิษ ในลักษณะเดียวกันกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือประมวลกฎหมายอาญาที่มีอยู่  
ในปัจจุบัน 

(๑๑) มาตรการอื่น ๆ อาทิ เช่น 
- ขอความร่วมมือให้ลดการใช้รถส่วนบุคคลและใช้รถสาธารณะแทน 
- บังคับใช้กฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
- ห้ามจอดรถริมเส้นทางจราจรสายหลัก 
- ให้บริการตรวจสอบควันด าที่อู่จอดรถโดยสารประจ าทาง 

๔.๘.๓ การด าเนินการเพ่ือเตรียมการรองรับและแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตระหว่างปลายปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 

ในช่วงระหว่างและหลังจากวิกฤตฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในช่วง
ปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านไป กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ได้มีการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาและเตรียมการรองรับ
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ส าหรับช่วงวิกฤตระหว่าง ปลายปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ต่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพ่ือเสนอให้รัฐบาลพิจารณา  
โดยมีการด าเนินการเป็นล าดับ ดังแสดงในตารางที่ ๑๖ 
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ตารางที่ ๑๖ การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาและเตรียมการรองรับปัญหาฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ส าหรับช่วงวกิฤตระหวา่ง ปลาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ว /ด/ป  การด าเนินการ 

มกราคม ๒๕๖๒ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าแนวทางและมาตรการแก้ไข

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติ 

๑) เห็นชอบกับแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 

ในเขตพ้ืนทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะเร่งด่วน ตามที่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

๒) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ  

น าความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ไปปรับปรุงมาตรการ

ระยะกลางและระยะยาว เสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณา 

ในรายละเอียด 

๓) มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุม

มลพิษ น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบเป็นวาระเร่งด่วนในวันที่ ๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   

 

๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒ 

คณะรัฐมนตรี มีมติ 

๑) รับทราบแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลและในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยให้ปรับปรุงแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ให้มี

ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

๒) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการสร้างความเข้าใจแกประชาชนให้

ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการด าเนินการตามแนวทางและมาตรการในการ

แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ดังกล่าว 

 

๑๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒ 

 

คณะรัฐมนตรี มีมติให้ “การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง” เป็นวาระแห่งชาติ 

 



๗๓ 
 

ว /ด/ป  การด าเนินการ 

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีมติให้กรมควบคุมมลพิษน าความเห็นของคณะกรรมการ

ควบคุมมลพิษไปปรับปรุง ร่างแผนปฏิบัติการฯ 

๒๒ เมษายน 

๒๕๖๒ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย 

ให้กรมควบคุมมลพิษท าการปรับปรุงมาตรการ ก าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 

ทีเ่กี่ยวข้อง วิธีการด าเนินงาน และกรอบเวลา ในร่างแผนปฏิบัติการฯ ให้ชัดเจน 

เพ่ือเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาต่อไป 

๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีมติเห็นชอบ ร่างแผนปฏิบัติการฯ ตามที่กรมควบคุม

มลพิษเสนอ 

๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๒ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ ร่าง แผนปฏิบัติการฯ ตามที่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ตามมติคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไข

ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเสนอตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 

 

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”  
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เป็นแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษ
ด้านฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต่าง ๆ  ของประเทศไทย ได้แก่ พ้ืนที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พ้ืนที่เสี่ยงปัญหาหมอกควันภาคใต้ พ้ืนที่ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี พ้ืนที่จังหวัดอื่น ๆ ที่เสี่ยงปัญหาฝุ่นละออง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เป็นรูปธรรม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในช่วงสถานการณ์วิกฤตปัญหาฝุ่นละออง โดยมตีวัชี้วดั 
ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ (ข)) 

(๑) จ านวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในช่วงวิกฤต เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี    
(๒) จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ภายในประเทศลดลง 
(๓) จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ (ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศ) ลดลง 

  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”  
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ ประกอบด้วยมาตรการ ๓ กลุ่มมาตรการ ด้วยกัน คือ 

กลุ่มมาตรการที่ ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ เป็นการ
แก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและในช่วงวิกฤตในพ้ืนที่ที่มีปัญหาและพ้ืนที่เสี่ยงปัญหาฝุ่นละออง โดยแบ่ง



๗๔ 
 

การท างานออกเป็น ๓ ช่วง คือ ๑) ช่วงก่อนวิกฤต ๒) ช่วงระหว่างเกิดสถานการณ์วิกฤต และ ๓) ช่วงหลัง
วิกฤต โดยในช่วงระหว่างเกิดสถานการณ์วิกฤต ก าหนดให้มีโครงสร้าง/กลไกการบริหารจัดการ  
แผนเผชิญเหตุ/มาตรการตอบโต้สถานการณ์ที่จะด าเนินการในแต่ละช่วงระดับของฝุ่นละอองหรือดัชนี
คุณภาพอากาศ (AQI) ดังแสดงใน ตารางที่ ๑๗ โดยมีมาตรการที่จะด าเนินการใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
และที่จะด าเนินการในช่วงวิกฤตฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ของแต่ละปี ดังแสดงในตารางที่ ๑๘ 

ตารางที่ ๑๗ ระดับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) และการด าเนินการ 
ในแต่ละระดับสถานการณ์ 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

จะเห็นได้ว่า มาตรการส่วนใหญ่ที่จะด าเนินการในช่วงสถานการณ์วิกฤต ยกเว้น 
มาตรการ ๑) ถึง ๓) เป็นมาตรการที่เคยใช้ด าเนินการมาแล้วในช่วงวิกฤตช่วง ปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ต่อ ต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังขาดความ
ชัดเจนว่าเมื่อฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง  
ถึงในระดับที่ ๒ แล้ว มาตรการเข้มงวดขึ้นที่หน่วยงานต่าง ๆ จะด าเนินการคือมาตรการอะไร หรือถึงใน 
ระดับที่ ๓ แล้ว มาตรการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ จะใช้ในการ

ระดับ
สถานการณ ์

ระดับ PM2.5 การด าเนินการ 

ระดับที่ ๑ 
PM2. 5เฉลีย่ ๒๔ ชั่วโมง มคี่าไม่เกิน ๕๐ 
ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร 

หนว่ยงานด าเนนิภารกิจตามสภาวะปกติ 

ระดับที่ ๒ 
PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชัว่โมง มคี่าระหว่าง 
๕๑ - ๗๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

ทุกหนว่ยงานด าเนนิมาตรการให้เข้มงวด
ขึ้น  

ระดับที่ ๓ 
PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชัว่โมง มคี่าระหว่าง 
๗๖ – ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร /ผู้ว่าราชการ
จังหวดัเป็นผู้บญัชาการเหตกุารณ์ โดยใช้
อ านาจตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องควบคุม
พ้ืนที่และควบคุมแหลง่ก าเนดิและกิจกรรม
ที่ท าให้เกดิมลพิษ  

ระดับที่ ๔ 
PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชัว่โมง มคี่ามากกวา่ 
๑๐๐ ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร 
ต่อเน่ือง 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิเพ่ือพิจารณามาตรการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ ๒ .๕ 
 ไมครอน(PM2.5) เสนอให้นายกรัฐมนตรี
พิจารณาสั่งการ 



๗๕ 
 

ด าเนินการควบคุมแหล่งก าเนิดและกิจกรรมที่ท าให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
คือมาตรการอะไร หรือ ถึงใน ระดับที่ ๔ แล้ว มาตรการที่จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการคือ
มาตรการอะไร ไม่ได้มีการวิเคราะห์จ าลองสถานการณ์และพิจารณาเตรียมมาตรการต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า  
ซึ่งจะท าให้ไม่สามารถด าเนินการ ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ดังเช่นที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้ว 

ตารางที่ ๑๘ กลุ่มมาตรการที่ ๑ : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
การเตรียมการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
มาตรการที่จะด าเนินการในช่วงวิกฤตแต่ละปี 

๑) ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์ 

ที่ เกิดขึ้นและการด าเนินการที่ผ่ านมา เพื่อถอด

บทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่ผ่านมา 

๒) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินและ

จัดท าแผนเผชิญเหตุ/แผนตอบโต้สถานการณ์ในช่วงวิกฤต

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วงก่อนระหว่าง และหลังวิกฤต 

๒.๑) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วงก่อน ระหว่าง และภายหลัง

ช่วงวิกฤต (โครงสร้างการบริหารจัดการแผนฉุกเฉิน 

ส าหรับการด าเนินการในช่วงวิกฤต มาตรการตอบโต้ 

(Response Measures) ที่จะด าเนินการในแต่ละช่วง

ระดับของฝุ่นละออง หรือ AQI ทบทวนและปรับปรุง

แผนการด าเนินงาน (ไม่มีการด าเนินการ)  

๒.๒) ก าหนดระบบ ระเบียบ แนวทาง ข้อบังคับ  

เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตามแผนการ/มาตรการ

ในช่วงวิกฤต 

- ปรับเปลี่ยนรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ

ดีเซลเก่าของ ขสมก. ๔๘๙ คัน ที่เหลือ ให้เป็นรถ

โดยสารประจ าทางปรับอากาศก๊าซธรรมชาติ 

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- วางระบบการเดินทางร่วมกันของเจ้าหน้าที่ 

ในหน่วยราชการต่าง ๆ (Car Pooling หรือ 

Ride Sharing) (ไม่มีการด าเนินการ) 

- จัดท าระเบียบและระบบเพื่อรองรับการท างาน

จากระยะไกล  ) Work from remote)  

๑) ให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ท างาน

จากระยะไกล (Work from remote) โดยไม่ต้อง

เดินทางเข้ามาที่ส านักงานในกรุงเทพมหานครและ

ขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชนให้พนักงานท างาน

จากระยะไกล 

๒) น าน้ ามัน เชื้อเพลิ งที่มีปริมาณก ามะถันไม่ เกิน  

๑๐ ppm มาจ าหน่ายในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลให้ได้มากที่สุด  

๓) ขยายเขตพื้นที่ในการจ ากัดเวลารถบรรทุกขนาดใหญ่ 

เข้ามาในพื้นที่ กรุ ง เทพมหานครจากวงแหวน

รัชดาภิเษก ไปเป็นวงแหวนกาญจนาภิเษก (ปัจจุบันนี้ 

ยังไม่มีการด าเนินการ) 

๔) การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ 

๕) ติดตามตรวจสอบและพยากรณ์คุณภาพอากาศ

ล่วงหน้าและรายงานผลให้สาธารณชนได้ทราบ 

เป็นประจ าทุกวันอย่างต่อเนื่อง 

๖) ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยและ

การเจ็บป่วยที่ อาจเกิดจากมลพิษทางอากาศ 

โดยเฉพาะฝุ่นละอองและรายงานผลพร้อมค าแนะน า

ในการปฏิบัติตนให้สาธารณชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง 

๗) ปฏิบัติการท าฝนหลวงภายใต้เงื่อนไขภาวะอากาศ 

ที่เอ้ืออ านวย 

๘) สื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เพื่อให้ประชาชนรับรู้

และเข้าใจง่าย โดยให้จัดเตรียมข้อมูลการสื่อสารให้

ทันสถานการณ์ และจัดล าดับการสื่อสารข้อมูล 

รวมถึงก าหนดช่องทางในการสื่อสารในภาวะวิกฤต 



๗๖ 
 

การเตรียมการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

มาตรการที่จะด าเนินการในช่วงวิกฤตแต่ละปี 

- ส าหรับ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ  และขยายผล 

ในวงกว้างต่อไป (ไม่มีการด าเนินการ) 

- บังคับใช้เครื่องมือตรวจวัดควันด าแบบความ

ทึบแสงแทนเครื่องตรวจวัดควันด าแบบกระดาษ

กรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสภาพรถ

ประจ าปี โดยสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่มีการ

จัดซื้อเครื่องมือวัดควันด าใหม่ และผู้ประกอบการ

ที่ขออนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชน

ขึ้นใหม่ ก าหนดให้ใช้เครื่องมือวัดควันด าแบบ

ความทึบแสงเท่านั้น และเปลี่ยนเป็นเครื่องมือ

วัดควันด าแบบความทึบแสง ทั้งหมดตั้งแต่

วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ 
-  อ อก กฎก ระ ทรว งต ามม าต ร า  ๑๔ ๔  

ของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ .๒๕๒๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อก าหนดวิธีการตรวจ
รับรองที่ถูกสั่งเป็นหนังสือให้ระงับใช้รถเป็นการ
ชั่วคราว และให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ซ่อมหรือ
แก้ ไขรถใ ห้ถูกต้องตามมาตรา  ๑๔๓ ทวิ  
เนื่องจากมีควันด าเกินเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติก าหนดตามมาตรา ๑๐ ทวิ  
(ไม่มีด าเนินการ) 

๙) หน่ วยงานราชการต่ า ง  ๆ  ด า เนินการระบบ 

การ เดิ นทา งราชการร่ วมกั นของ เจ้ าหน้ าที่   

(Car Pooling หรือ Ride Sharing) 

๑๐) บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับรถและเรือ 

ที่มีควันด าและห้ามใช้ชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการ

ซ่อมหรือแก้ไขให้ถูกต้องและผ่านการตรวจรับรอง

จากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว 

๑๑) ห้ามจอดรถบนถนนสายหลักและสายรองตลอด 

๒๔ ชั่วโมง 

๑๒) ห้ามการเผาในที่ โล่ งและเผาขยะโดยเด็ดขาด 

ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑลและจังหวัด 

อ่ืน ๆ  

๑๓) คืนพื้นที่ผิวจราจรจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 

ต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้า และการก่อสร้างถนน

และทางพิเศษ เป็นต้น 

๑๔) ควบคุมฝุ่นจากโครงการก่อสร้ างต่า ง  ๆ เข่น  

การก่อสร้ า งรถไฟฟ้ า  การก่อสร้ า งถนนและ 

ทางพิเศษ การก่อสร้างอาคาร เป็นต้น 

๑๕) เ ข้ ม ง วดตรวจสอบ เตา เผ าศพ  เต า เผ าขยะ  

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

๑๖) ตรวจสอบและบั งคับ ใช้กฎหมายกับ โรงงาน

อุตสาหกรรมและหม้อไอน้ าหรือแหล่งก า เนิด 

ความร้อนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด

ปริมณฑลอย่างเข้มงวด 

๑๗) ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมหยุดหรือลด

ก าลังการผลิต 
 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 
 



๗๗ 
 

กลุ่มมาตรการที่ ๒ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งก าเนิด)  
เป็นมาตรการที่ด า เนินการเ พ่ือลดการะบายฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
จากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ ซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการในระยะสั้น ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และในระยะยาว ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ โดยมีมาตรการที่ส าคัญ ดังแสดงในตารางที่ ๑๙ 

ตารางที่ ๑๙ กลุ่มมาตรการที ่๒ : การปอ้งกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งก าเนิด) 

ประเภท
แหล่งก าเนิด 

ระยะสั้น  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ระยะยาว 
(พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๗) 

ยานพาหนะ 

- บังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษ
อากาศจากรถยนต์ใหม่ Euro 5 ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ปรับลดอายุรถที่จะเข้ารับการตรวจสภาพ
รถประจ าปี 

- พัฒนาระบบการตรวจสภาพรถยนต์และ
พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสภาพ 

- ควบคุมการน าเข้าเครื่องยนต์เก่าใช้แล้ว 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการระบาย
มลพิษทางอากาศส าหรับรถผลิตใหม่ที่
ประเทศไทยบังคับใช้อยู่  ณ เวลาที่
น าเข้า และต้องมีอายุไม่เกิน ๕ ปี 

- บังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษ
อากาศจากรถยนต์ใหม่ Euro 6 ภายใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- บังคับใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่มีก ามะถัน 
ไม่เกิน ๑๐ ppm ตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

- เปลี่ยนรถโดยสารประจ าของ ขสมก.
ทั้ ง ห มด ใ ห้ เ ป็ น ร ถ โ ด ยส า ร ไ ฟ ฟ้ า  
NGV/มาตรฐาน Euro VI 

- ปรับปรุง/แก้ไขการเก็บภาษีประจ าปี
ส าหรับรถใช้งาน 

- หา้มน าเข้าเครื่องยนต์ใช้แล้วทุกประเภท 

- ซื้อทดแทนรถราชการเก่าด้วยรถยนต์ไฟฟ้า 
- พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ 
- ใช้มาตรการจูงใจและส่งเสริมการผลิตและใช้รถยนต์ไฟฟ้า 

การเผาในที่โล่ง/
ภาคการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ก าหนด พ้ืนที่ ปลอดการ เผา อ้อย  
เพ่ือเป็นจังหวัดต้นแบบปลอดการเผา
อ้อย ตัดอ้อยลดร้อยละ ๑๐๐ จ านวน  
๕ จังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

- ไม่ให้มีอ้อยที่มีการเผา ๑๐๐% ภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- พิจารณาเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (ปลอด  
  การเผา)  ในการก าหนดมาตรฐาน 
  ทางการเกษตรที่ด ี
 
 
 



๗๘ 
 

ประเภท
แหล่งก าเนิด 

ระยะสั้น  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ระยะยาว 
(พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๗) 

- ให้มีการน าเศษวัสดุการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพทดแทน
การเผา  

- ส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหรือไม้ยืนต้นอื่นทดแทนพืชเชิงเดี่ยวและพืช
ที่มีการเผา  

- สร้างเครือข่ายชุมชนการท าเกษตรปลอดการเผา 

 

- เพ่ิมประสิทธิภาพของท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือไม่ให้มีการก าจัด
ขยะโดยการเผาในที่โล่ง 

- ห้ามไม่ให้มีการเผาในที่โล่งและเผาขยะโดยเด็ดขาด 
- ป้องกันไฟป่าและจัดการไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ 

อุตสาหกรรม 

- ก าหนดมาตรฐานการระบายอากาศเสีย
ในรูป Loading ตามศักยภาพการรองรับ
มลพิษอากาศของพ้ืนที่ 

- จัดท าท า เนี ยบการปลดปล่อยและ
เคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release 
and Transfer Register, PRTR) 

- ให้มีการติดตั้งระบบตรวจวัดการระบาย
มลพิษอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง
( Continuous Emission Monitoring 
System, CEMs) ส าหรับโรงงาน จ าพวก 
๓ และระบบรายงานผลอัตโนมัติ 

- ปรับปรุงมาตรฐานการระบายอากาศ
เสียให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

- เพ่ิมการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
ทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

- ปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในภาคอุตสาหกรรม 

 

การก่อสร้างและ
ผังเมือง 

- ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
- เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและส่งเสริม Corporate Social Responsibility (CSR) ในการ 
  จัดการพ้ืนที่สีเขียว 
- ส่งเสริมการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคครัวเรือน 
- ใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน  
- พัฒนาและส่งเสริมการใช้เตาไร้ควันและถ่านปลอดมลพิษ 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 
 
 



๗๙ 
 

กลุ่มมาตรการที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ  เป็นมาตรการ 
ที่ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมลพิษอากาศ ซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการ  
ในระยะสั้น ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๔ และในระยะยาว ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๗ 
โดยมีมาตรการที่ส าคัญ ดังแสดงในตารางที่ ๒๐  

ตารางที่ ๒๐ กลุ่มมาตรการที่ ๓ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ 

การบริหารจดัการ 
ระยะสั้น 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ระยะยาว 

(พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๗) 
พัฒนาเครือข่าย 
การตดิตาม ตรวจสอบ
คุณภาพอากาศ 

- จดัท าคู่มือตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพ/เทคโนโลยีการ
ตรวจวัด (Light Scattering) 

- ขยายเครือข่าย/พ้ืนที่การติดตาม
ตรวจสอบครอบคลุม ๗๗ จังหวัดและ
ให้ท้องถิ่นติดตามตรวจสอบในพื้นที่
ตนเอง 

ทบทวน/ปรับปรุง
กฎหมาย/มาตรฐาน/
แนวทางปฏิบัติ 
ให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ 

- ปรับค่ามาตรฐาน PM2. 5เฉลี่ยรายปี 
ตาม WHO IT-3 

- ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการจัดการมลพิษอากาศรวมทั้ง
ศึกษาความเหมาะสมเรื่องกฎหมาย
อากาศสะอาด (Clean Air Act) 

- พิจารณาการจัดระเบียบการเผาภาค
การเกษตร 

- พิจารณาความเหมาะสมในการปรับ
ค่ามาตรฐาน PM2. 5เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 
ตาม WHO IT-3 

ส่งเสริมการวิจัย/
พัฒนาองค์ความรู้/
ด้านเทคโนโลยี 
การตดิตาม ตรวจสอบ
การตรวจวิเคราะห์
และนวัตกรรม 
เพื่อลดมลพิษอากาศ 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ 
ด้านการจัดการ
มลพิษอากาศ 

- ทดสอบความเป็นไปได้ในการติดตั้ง
อุปกรณ์กรองฝุ่น (Diesel Particulate 
Filter, DPF) ในรถใช้งานที่ใช้น้ ามันดีเซล 

- วิจัย /พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมใน
เรื่องข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจาก
มลพิษอากาศ วิธีการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ
อย่างง่ายส าหรับประชาชน เกณฑ์
พิจารณา นวัตกรรมในการป้องกัน 
 
 
 
 

- พิจารณาความเหมาะสมในการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยใช้
เครื่องมือตรวจวัดแบบ Air Sensors 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๘๐ 
 

ระยะสั้น 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

ระยะยาว 
(พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๗) 

ตนเองจากมลพิษทางอากาศ ข้อมูล
เศรษฐศาสตร์ด้าน 
สุขภาพจากมลพิษอากาศ 

 

 

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

การแก้ไขปัญหา
มลพิษข้ามแดน 

- ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษ 
ข้ามแดนภายใต้ ASEAN Haze Free 
Roadmap และแผนปฏิบัติการ
เชียงราย 

- การป้องกันมลพิษข้ามแดนจากการขนส่ง 
เช่น การพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน
รถยนต์และน้ ามันในภูมิภาคอาเซียนให้
มีระดับใกล้เคียงกัน 

- ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษ 
ข้ามแดนภายใต้ ASEAN Haze 
Agreement 

จัดท าบัญชี 
การระบายมลพิษ 
ทางอากาศ 

- จดัท าบัญชีการระบายมลพิษทาง
อากาศจากแหล่งก าเนิดพ้ืนที่วิกฤตเป็น
ระยะ ๆ 

 

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเฝ้าระวัง 
ที่เป็นหนึ่งเดียว 

- บูรณาการระบบข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งแหล่งก าเนิด ปริมาณมลพิษ   
  ในบรรยากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการและสื่อสาร 
  แจ้งเตือน 
- พัฒนาระบบเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากมลพิษอากาศและการรายงานผล 

ระบบคาดการณ์
สถานการณ์ฝุ่นละออง 

- พัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์ 
ฝุ่นละออง 

 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๒)



บทที่ ๕ สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

๕.๑ สรุปผลการศึกษา 
ปัญหามลพิษอากาศเป็นปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมานานมากกว่า ๒๕ ปี 

แล้ว มิใช่เพ่ิงเกิดขึ้นในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเท่านั้น รัฐบาลที่ผ่านมาทุกรัฐบาลได้ด าเนินมาตรการต่าง ๆ 
เพ่ือแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ซึ่งท าให้คุณภาพอากาศในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่อย  ๆดีขึ้นมา
อย่างต่อเนื่อง ความเข้มข้นของสารมลพิษอากาศส่วนใหญ๋ ได้แก่ สารตะกั่ว ก๊าซคาร์บอนมอน๊อกไซด์  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) ลดลง
อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม  
ยังมีสารมลพิษอากาศหลาย ๆ ประเภท ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ก๊าซโอโซน 
และสารประกอบเบนซีน ที่ถึงแม้ว่าจะมีความเข้มข้นค่อย ๆ ลดลงก็ตาม แต่ก็ยังมีค่าเกินค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีค่าอยู่ที่ ๒๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย (๒๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  
อยู่ ๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังประสบปัญหาค่าความเข้มข้น
เฉลี่ยรายวันที่เกินค่ามาตรฐานของประเทศไทย (๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในช่วงฤดูหนาว
ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เนื่องจากได้รับอิทธิพลสูงมากจากสภาพอุตุนิยมวิทยา 
ในบางช่วงบางเวลาที่ไม่เอื้อต่อการกระจายของสารมลพิษอากาศ เกิดการสะสมของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในอากาศ ท าให้ความเข้มข้นเฉลี่ยรายวันมีค่าสูงขึ้นเกินค่ามาตรฐานเป็นช่วง ๆ  

จากการรวบรวมผลการศึกษาต่าง ๆ ที่ผ่านมา พบว่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ ๘๐ มีที่มาจากแหล่งก าเนิดหลัก ๆ  
๒ ประเภท ด้วยกัน คือ ๑) การคมนาคมขนส่งทางถนน (ร้อยละ ๔๘) โดยเฉพาะรถที่ใช้น้ ามันดีเซล  
และ ๒) การเผาชีวมวลประเภทต่าง ๆ ในที่โล่ง (ร้อยละ ๓๒) ซึ่งครอบคลุมถึงการเผาชีวมวลในที่โล่ง 
ในจังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลางที่อยู่โดยรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย ดังนั้น การที่จะแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม จะต้องมุ่งเน้นไปที่การด าเนิน
มาตรการต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้เกิดการลดการระบายฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
จากแหล่งก าเนิดหลักทั้ง ๒ ประเภทนี้ อย่างยั่งยืน  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าภาครัฐจะได้พยายามแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ตาม แต่มาตรการต่าง ๆ  
ที่ด าเนินการใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนใหญ่เป็นมาตรการเฉพาะกิจที่แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ และหลาย ๆ 



๘๒ 

 

มาตรการที่ด าเนินการ ช่วยลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ได้น้อยมาก 
และไม่ได้ท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  

อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ภาครัฐได้มีการด าเนินการเตรียมการเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในช่วงวิกฤตที่จะเกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๓ และเพ่ือการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป ซึ่งน าไปสู่มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ
แห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
ของประเทศไทย ได้แก่ พ้ืนที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ้ืนที่เสี่ยงปัญหา
หมอกควันภาคใต้ พ้ืนที่ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พ้ืนที่จังหวัดอื่น ๆ  
ที่เสี่ยงปัญหาฝุ่นละออง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรม  ทั้งการแก้ไข
ปัญหาในช่วงวิกฤต (ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์) ของแต่ละปี และการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว 

๕.๒ ข้อเสนอแนะการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ “การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง” เป็นวาระแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และต่อมาได้มีมติเห็นชอบ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ 
“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เห็นว่ามีมาตรการหลาย ๆ 
มาตรการในแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ที่ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ คือ การลดการเกิด
และปล่อยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) จากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ ออกสู่อากาศในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถ้าหากมีการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ดังกล่าวอย่างจริงจังให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จะสามารถน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง  
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะยาวที่ยั่งยืนได้ 
ในระดับหนึ่ง คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการ
ส าคัญเพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประสิทธิผลและประสบความส าเร็จเพิ่มมากขึ้น ดังต่อไปนี้ 

   ๕.๒.๑ การด าเนินการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและในช่วงวิกฤต (ธันวาคม - กุมภาพันธ์) 
ต้องก าหนดมาตรการที่จะด าเนินการในแต่ละระดับสถานการณ์ของฝุ่นละอองขนาด  

ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในช่วงวิกฤตเตรียมไว้ให้ชัดเจน เช่น มาตรการที่หน่วยงานจะด าเนินการ
เข้มงวดมากขึ้น เมื่อระดับ PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง มีค่าระหว่าง ๕๑ - ๗๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
มาตรการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑลในฐานะผู้บัญชาการเหตกุารณ์
ใน พ้ืนที่ ควบคุม เหตุ ร าคาญจะสั่ ง ให้มีการด า เนินการ เมื่ อระดับ  PM2.5 เฉลี่ ย  ๒๔ ชั่ ว โมง  
มีค่าระหว่าง ๗๖ – ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมาตรการที่จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา



๘๓ 

 

สั่งการให้มีการด าเนินการ เมื่อระดับ PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง มีค่ามากกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร ต่อเนื่อง โดยเริ่มจากมาตรการเบาไปหาหนัก เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการได้
ทันทีให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีมาตรการที่เสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ต้องน าน  ามันดี เซลเกรดปกติที่ มีก ามะถันไม่ เกิน  ๑๐ ppm มาใช้ ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มากที่สุด โดยมีราคาเท่ากับราคาน  ามันดีเซลปกติ เริ่มตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้จากการทดสอบของกรมควบคุมมลพิษพบว่ารถระดับมาตรฐาน Euro 3 
และรถระดับมาตรฐาน Euro 4 ที่ใช้น้ ามันดีเซล ที่ใช้งานอยู่บนถนน เมื่อเปลี่ยนมาใช้น้ ามันดีเซล 
ที่มีก ามะถันไม่เกิน ๑๐ ppm แทนการใช้น้ ามันดีเซลที่มีก ามะถันไม่เกิน ๕๐ ppm จะมีการระบาย 
ฝุ่นละอองลดลงร้อยละ ๒๐ และร้อยละ ๑๖ ตามล าดับ ดังแสดงใน ภาพที่ ๔๒ และยังท าให้การระบาย
สารมลพิษอากาศประเภทอื่น ๆ ได้แก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) และก๊าซคาร์บอนมอน๊อกไซด์ (CO) รวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซมีเทน (CH4) 
ที่เป็นก๊าซเรือนกระจก ลดลงด้วย 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ ๔๒ การลดลงของการระบายสารมลพิษอากาศจากรถใช้งานระดับมาตรฐาน Euro 3  
และระดับมาตรฐาน Euro 4 ที่ใช้น  ามันดีเซล เมื่อเปลีย่นมาใช้น  ามันดีเซลที่มีก ามะถัน 

ไม่เกิน ๑๐ ppm แทนน  ามันดีเซลที่มกี ามะถันไมเ่กิน ๕๐ ppm 
ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศว์ัฒนา ใช้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ 

(๒) การขยายพื นที่และเวลาในการจ ากัดรถบรรทุกขนาดใหญ่ตั งแต่ ๖ ล้อ ขึ นไป 
ที่ใช้น  ามันดีเซล ไม่ให้เข้ามาภายในเขตพื นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น ภายในเขตถนน 
วงแหวนกาญจนาภิเษก โดยด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอน คือ ในขั้นแรกห้ามเข้าในแต่ละวันสลับกันระหว่าง
รถที่มีทะเบียนลงท้ายด้วยเลขคู่และเลขคี่  ซึ่ งจะสามารถลดจ านวนรถบรรทุกขนาดใหญ่ตั้งแต่  
๖ ล้อ ขึ้นไปที่ใช้น้ ามันดีเซลที่เข้ามาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงได้ร้อยละ ๕๐ ต่อวัน 
และหากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ไม่ดีขึ้นและเข้าขั้นวิกฤต จึงด าเนินการ



๘๔ 

 

ในขั้นที่สองต่อไป คือ ห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่ตั้งแต่ ๖ ล้อ ขึ้นไปที่ใช้น้ ามันดีเซลเข้ามาในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งหมด คือ ร้อยละ ๑๐๐ 

(๓) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งท างานที่มีลักษณะงานที่ไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท างาน 
ที่หน่วยงาน สามารถท างานจากสถานที่อื่นได้โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางเข้ามายังหน่วยงาน ซึ่งจะช่วย
ลดจ านวนรถที่เข้ามาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท าให้แหล่งก าเนิดฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ลดน้อยลง และการจราจรมีความคล่องตัวไม่ติดขัด รวมทั้งขอความร่วมมือ
ภาคเอกชนให้ด าเนินการในท านองเดียวกัน 

(๔) ด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดการติดขัดของจราจร และบังคับใช้อย่าง
เข้มงวดจริงจัง เช่น ไม่ให้มีการจอดรถริมถนน คืนพ้ืนที่ผิวการจราจรจากกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การจราจรคล่องตัวให้มากที่สุด เนื่องจากรถที่ใช้น้ ามันดีเซลจะมีการระบายฝุ่นละอองออกมามากขึ้นเมื่อ
การจราจรมีการติดขัดมากขึ้น  

(๕) ด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดจ านวนรถที่ใช้สัญจรในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล โดยเฉพาะรถที่ใช้น  ามันดีเซล ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนการเดินทางโดยใช้รถร่วมกัน  
การเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธา รณะ การเดินทางโดยไม่ ใช้รถยนต์  (Non-Motoriztion 
Transportation, NMT) เช่น การเดิน การใช้รถจักรยานแ ละการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า (Electric 
Vehicles) การจ ากัดจ านวนและประเภทรถเข้ามาในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

(๖) ห้ามเผาชีวมวลทุกประเภทในที่โล่งโดยเด็ดขาดในเขตพื นที่กรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล และจังหวัดอื่น ๆ ในพื นที่ภาคกลางโดยรอบกรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้รับผิดชอบ ก ากับ และถ่ายทอดการปฏิบัติและการด าเนินการไปสู่หน่วยงานในระดับจังหวัด  
ที่เกี่ยวข้องกับประเภทชีวมวลที่มีการเผาในพ้ืนที่รับผิดชอบและไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับ รวมทั้ งมีการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานที่ใกล้ชิด เช่น มีการรายงานจ านวนจุดความร้อน (Hotspots) เชิงพ้ืนที่
เป็นประจ าทุกวัน ทั้งในรูปแบบสถิติตัวเลขและแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 

(๗) ให้ค าแนะน ากับประชาชนในการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ พบว่าหากมีการสวมใสให้ถูกต้องกระชับกับใบหน้า หน้ากากอนามัยสามารถ
ป้องกันฝุ่นละอองขนาดตั้ งแต่  ๐.๓ ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๖ (จากการทดสอบของ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังแสดงในภาพท่ี ๔๓ 

 
 
 
 
 



๘๕ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔๓ ประสิทธิภาพของหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หากสวมใส่ใหถู้กต้องกระชับกับใบหน้า 
ที่มา : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(๘) ในกรณีที่ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) รุนแรงเข้าขั นวิกฤต 
สามารถน ามาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาบังคับใช้ โดยมาตรา ๔๕ ก าหนดไว้ว่า “ในพ้ืนที่ใดที่ได้มีการก าหนดให้เป็นเขต
อนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต ซึ่งจ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มีอ านาจตามกฎหมาย หรือไม่สามารถที่จะท าการแก้ไขปัญหาได้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าด าเนินการเพ่ือใช้มาตรการ
คุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามมาตรา ๔๔ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือควบคุม
และแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นได้” โดยก าหนดระยะเวลาที่จะใช้มาตรการคุ้มครองดังกล่าวในพ้ืนที่นั้น ทั้งนี้ 
มาตรการคุ้มครองตาม มาตรา ๔๔ ประกอบด้วยมาตรการ อาทิ เช่น การห้ามการกระท าหรือกิจกรรม 
ใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่นั้น จากลักษณะ
ตามธรรมชาติ หรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม การก าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะ
ส าหรับพ้ืนที่นั้น 

 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นละอองขนาดตั งแต ่๐.๓ ไมครอน ขึ นไป 



๘๖ 

 

๕.๒.๒  มาตรการระยะยาว 
(๑) มาตรการลดการเกิดและปล่อยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  

จากแหล่งก าเนิด  
(๑.๑) การคมนาคมขนส่งทางถนน 

        ก) ต้องลดสารก ามะถันในน  ามันเชื อเพลิง โดยเฉพาะน  ามันดี เซล  
ให้เหลือไม่เกิน 10 ppm ตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการฯ คือ ตั งแต่ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมน้ ามันในประเทศไทยเห็นด้วยแล้ว และพิจารณาใช้แรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์  
เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าน้ ามันดีเซลที่มี สารก ามะถันไม่เกิน ๑๐ ppm มาจ าหน่ายในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มากขึ้นโดยเร็วก่อนก าหนดวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
        ข) ต้องบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษอากาศระดับ Euro 6 ส าหรับ
รถใหม่ขนาดเล็กและ Euro VI ส าหรับรถใหม่ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่ใช้น  ามันดีเซล 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยก้าวข้าม (Leapfrog) การบังคับใช้มาตรฐานระดับการระบายมลพิษอากาศ
ระดับ Euro 5/Euro V ทั้งนี้เนื่องจาก รถที่ใช้น้ ามันดีเซลมาตรฐานระบายมลพิษอากาศระดับ Euro 
6/Euro VI จะมีปริมาณการระบายฝุ่นละออง (PM) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ต่ ากว่ารถท่ี
ใช้น้ ามันดีเซลมาตรฐานการระบายมลพิษอากาศระดับ Euro 5/Euro V ดังแสดงในภาพท่ี ๔๔ เนื่องจาก
มีอุปกรณ์กรองฝุ่นละออง (Diesel Particulate Filter, DPF) ดังแสดงในภาพที่ ๔๕ และอุปกรณ์ก าจัด 
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Selective Catalytic Converter, SCR) โดยจะเปลี่ยน NOx ไปเป็น 
ก๊าซไนโตรเจนและน้ า ดังแสดงในภาพที่ ๔๖ ซึ่งมีประสิทธิภาพการก าจัดมลพิษสูงมากกว่าร้อยละ ๙๙ 
ทั้งนี้ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เมื่อถูกระบายออกสู่อากาศ จะถูกปฏิกิริยาเคมีในอากาศเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นฝุ่นละอองได้ ส าหรับภาพท่ี ๔๗ แสดงผลของสารก ามะถันในน้ ามันดีเซลและมาตรฐานการระบาย
มลพิษอากาศ Euro ระดับต่าง ๆ  ของรถขนาดใหญ่ที่ใช้น้ ามันดีเซลต่อปริมาณการระบายฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) (Climate and Clean Air Coalition, 2016) โดยจะเห็นได้ว่าน้ ามันดีเซล
ที่ มี ส า รก า มะถั น  ๑๐  ppm เ มื่ อ ใ ช้ ร่ ว มกั บมาตรฐ านการ ระบายมล พิษอากาศ  Euro VI  
ในรถขนาดใหญ่ที่ใช้น้ ามันดีเซล จะสามารถลดการระบายฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
ได้มากถึงร้อยละ ๙๙ เมื่อเทียบกับกรณีท่ีน้ ามันดีเซลมีสารก ามะถัน ๒,๐๐๐ ppm กับรถขนาดใหญ่ที่ใช้
น้ ามันดีเซลที่มีการควบคุมการระบายฝุ่นละออง ก่อนที่จะมีการบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษอากาศ
ระดับ Euro I ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของสารก ามะถันในน้ ามันดีเซล
และระดับของมาตรฐานการระบายมลพิษอากาศต่อการระบายฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM2.5) ได้จากรายงาน Guidance to Fuel Importing Countries for Reducing On-Road Fuel 
Sulfur Levels, Improving Vehicle Emission Standards (Wangwongwatana and Dumitrescu, 
2019) 
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              รถขนาดเล็กที่ใช้น  ามันดีเซล                 รถขนาดใหญ่ท่ีใช้น  ามันดีเซล 

ภาพที่ ๔๔ ปริมาณการระบายฝุ่นละออง (PM) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
ของรถขนาดเลก็และรถขนาดใหญ่ที่ใช้น  ามันดเีซล เปรียบเทียบระหว่างมาตรฐาน 

ระดับ Euro 5/Euro V กับมาตรฐานระดับ Euro 6/Euro VI 
ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๔๕ อุปกรณก์รองฝุน่ละออง (Diesel Particulate Filter, DPF) ติดตั งอยู่ในท่อไอเสีย 
ของรถที่ใช้น  ามันดีเซลมาตรฐานระดับ Euro 6/Euro VI 

ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 
 

 

Diesel Particulate Filter, DPF 
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ภาพที่ ๔๖ อุปกรณ์ก าจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Selective Catalytic Converter, SCR)  
ติดตั งอยู่ในท่อเสียของรถทีใ่ช้น  ามันดีเซลมาตรฐานระดับ Euro 6/Euro VI 

ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔๗ ผลของสารก ามะถันในน  ามันดีเซลและมาตรฐานการระบายมลพิษอากาศ 
Euro ระดับตา่ง ๆ ต่อการระบายฝุ่นละอองขนาดไม่เกิดน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 

ที่มา : Climate and Clean Air Coalition (2016) 

Selective Catalytic Converter, SCR 

Selective Catalytic Converter, SCR 
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ค) ต้องก าหนดให้รถโดยสารขนาดใหญ่ทั งที่เป็นรถโดยสารประจ าทาง 
และรถโดยสารไม่ประจ าทางที่จะเข้ามาในเขตพื นทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล ต้องเป็นรถโดยสาร
ไร้เขม่าควัน (Soot-Free Buses) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง หรือรถโดยสารไฟฟ้า 
(Electric Buses) หรือรถโดยสารที่มีการระบายมลพิษอากาศเป็นไปตามมาตรฐานการระบายมลพิษ
อากาศส าหรับรถขนาดใหญ่ที่ใช้น้ ามันดีเซล ระดับ Euro VI เท่านั้น 

ง) ต้องปรับเปลี่ยนรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้น  ามันดีเซล 
ที่ภาครัฐใช้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น รถเก็บขนขยะ รถโดยสารและรถบรรทุกต่าง ๆ  
เป็นต้น เป็นรถโดยสารและรถบรรทุกไร้เขม่าควัน (Soot-Free Buses and Trucks) ที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง หรือรถโดยสารและรถบรรทุกไฟฟ้า (Electric Buses and Trucks)  
หรือรถขนาดใหญ่ที่ใช้น้ ามันดีเซลที่มีการระบายมลพิษอากาศเป็นไปตามมาตรฐานการระบายมลพิษอากาศ
ส าหรับรถขนาดใหญ่ที่ใช้น้ ามันดีเซล ระดับ Euro VI เท่านั้น 

จ) ต้องเร่งออกกฎกระทรวงตาม มาตรา ๑๔๔ วรรคสองของพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือก าหนดวิธีการตรวจรับรองรถที่ได้รับการซ่อม 
หรื อแก้ ไ ข ให้ มี ค วั นด า เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น แ ล้ ว  ภ า ย ห ลั ง จ า ก ที่ ถู ก สั่ ง เ ป็ น ห นั ง สื อ 
ตาม มาตรา ๑๔๓ ทวิ ให้ระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวและให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ซ่อมหรือแก้ไขรถ  
ให้ถูกต้อง เนื่องจากมีควันด าเกินเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดตาม มาตรา ๑๐ ทวิ แล้วให้
น ารถไปให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร หรือผู้ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติแต่งตั้งให้มีอ านาจตรวจรถตรวจ
รับรองตามมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง เมื่อได้รับใบตรวจรับรองแล้วจึงจะน ารถออกใช้งานในทางได้  
ซึ่งในปัจจุบันนี้ ยังไม่มีกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง ดังกล่าว รถที่มีควันด าเกินค่ามาตรฐาน  
จะเสียค่าปรับ ๑,๐๐๐ บาท เท่านั้น และยังคงสามารถใช้งานบนถนนต่อไปได้โดยที่ยังไม่ได้รับการซ่อม
หรือแก้ไขไม่ให้มีควันด า เกินมาตรฐาน จึงไม่ได้มีผลต่อการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่อย่างใด 

ฉ) เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบตรวจจับรถที่มีควันด า โดยใช้
เครื่องมือตรวจวัดการระบายมลพิษอากาศแบบอัตโนมัติจากระยะไกล (Remote Sensing)  
ซึ่งสามารถตรวจวัดการระบายควันด าจากท่อไอเสียของรถประเภทต่าง ๆ ที่ใช้น้ ามันดีเซล ในขณะที่ 
วิ่งใช้งานอยู่บนถนนแบบ Real-time เมื่อวิ่งผ่านจุดที่ติดตั้งเครื่องมือไว้ ดังแสดงในภาพท่ี ๔๘ โดยมีกล้อง 
ท่ีสามารถตรวจและบันทึกความเร็วของรถและบันทึกภาพรายละเอียดของป้ายทะเบียน สี และรุ่นรถ  
เพ่ือเรียกตัวเจ้าของรถมาด าเนินการทางกฎหมายต่อไปในภายหลังได้ ท าให้สามารถตรวจสอบรถ ตรวจจับรถ 
ที่มีควันด าได้จ านวนมากในเวลาอันสั้น และไม่กีดขวางการจราจรเหมือนกับการตั้งด่านตรวจสอบตรวจจับ
บนถนน 
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ภาพที่ ๔๘ การตรวจวดัการระบายมลพิษอากาศจากท่อเสียของรถจากระยะไกล  
(Remote Sensing) ในขณะที่รถวิ่งใช้งานอยู่บนถนน 

ที่มา : Borken-Kleefeld J and Dallman T. (2018) 

ช) ต้องปรับปรุงเครื่องมือและวิธีการตรวจวัดควันด าที่ใช้ในการตรวจ
สภาพด้านมลพิษประจ าปีส าหรับรถที่ใช้น  ามันดีเซล จากการใช้เครื่องมือตรวจวัดควันด าแบบกระดาษ
กรอง ดังแสดงในภาพที่ ๔๘ และวิธีการตรวจวัดแบบเร่งเครื่องสูงสุดขณะที่รถอยู่เกียร์ว่างโดยไม่มีภาระ  
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นการใช้เครื่องมือตรวจวัดควันด าระบบวัดความทึบแสง ดังแสดงในภาพที่ ๔๙  
และวิธีการตรวจวัดแบบมีภาระบนแชสซีไดนาโมมิเตอร์ (Chassis Dynamometer) เพื่อให้การตรวจวัด
ควันด ามีความถูกต้องมากขึ้นและสภาวะของรถในการตรวจวัดมีความใกล้เคียงกับการใช้งานรถจริง 
บนถนน 
                         

 
 

 

   
   
                     
 

ภาพที่ ๔๙ เครื่องมือตรวจวัดควันด าแบบกระดาษกรอง 
ที่มา : ดร.สพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 
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ภาพที่ ๕๐ เครื่องมือตรวจวดัควันด าระบบวัดความทึบแสง 
ที่มา : ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 

ซ) ต้องปรับปรุงข้อก าหนดเกณฑ์อายุรถที่จะต้องผ่านการตรวจสภาพ
ด้านมลพิษก่อนการเสียภาษีและต่อทะเบียนประจ าปี จากเกณฑ์ปัจจุบันอายุ การใช้งานตั งแต่  
๗ ปีขึ นไป ให้เร็วขึ น เช่น เป็นอายุตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป และเป็นอายุตั้งแต่ ๓ ปี ขึ้นไป ตามล าดับ หรือตั้งแต่
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับประกันของบริษัทผู้ผลิต โดยเฉพาะรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งมีการใช้งานหนักเป็น
ประจ าทุกวัน ควรต้องได้รับการตรวจสภาพด้านมลพิษหลังการจดทะเบียนและใช้งานครบ ๑ ปี โดยมีความถี่
ของการตรวจสภาพด้านมลพิษอย่างน้อยทุก ๖ เดือน นอกจากนี้จะต้องท าการเชื่อมโยงส่งข้อมูลผลการ
ตรวจวัดมลพิษแบบ Real-time ผ่านระบบ On-line ไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยตรง เพื่อป้องกันการ
แก้ไขดัดแปลงข้อมูลผลการตรวจวัดให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยมิชอบ 

ฌ) สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา การผลิต และการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า 
(Electric Vehicles) และการพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใช้กับยานพาหนะไฟฟ้าอย่างจริงจัง รวมถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเครือข่ายสถานีอัดประจุ เพ่ือให้ผู้ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าสามารถเข้าถึงระบบอัดประจุได้อย่าง
ทั่วถึงและสะดวก และใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการขับเคลื่อนให้เกิดผลขึ้นโดยเร็ว เช่น มาตรการ 
ทางภาษี มาตรการสนับสนุนทางการเงิน และมาตรการให้การส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น 

 

ก) เครื่องตรวจวัดควันด าระบบวัดความทบึแสงแบบควันไหลผ่านทั งหมด (Full Flow Opacimeter) 

ข) เครื่องตรวจวัดควันด าระบบวัดความทบึแสงแบบควันไหลผ่านบางส่วน (Partial Flow Opacimeter) 



๙๒ 

 

ญ) การเปลี่ยนรถเครื่องยนต์เก่าทุกชนิดเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่เป็น
แหล่งพลังงาน ซ่ึงสามารถท าได้ทันทีในบริบทไทยและช่างไทย โดยใช้เทคโนโลยีไทยร่วมกับเทคโนโลยี
จากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่และความเชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่วิธีนี้
นอกจากจะสามารถลดมลพิษอากาศได้ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM2.5) แล้ว ยังเป็นการลดขยะที่เกิดจากซากรถเก่าและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่คุ้มค่ามากขึ้นในลักษณะ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทั้งนี้ ภาครัฐจะต้องอ านวยความสะดวกให้มาตรการนี้ เกิดขึ้น
โดยเร็ว เช่น การสนับสนุนด้านภาษี การอุดหนุนทางการเงิน การขจัดอุปสรรคในการจดและ/หรือต่อ
ทะเบียนรถที่เปลี่ยนจากเครื่องยนต์เก่าเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ การอบรมให้ความรู้แก่ช่างในชุมชน 
การมีเครือข่ายสถานีอัดประจุทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง 

ฎ) เร่งรัดการพัฒนาเครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะหลักให้ครอบคลุมพื นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและระบบขนส่งสาธารณะรองที่เชื่อมโยงกัน สามารถน าผู้ใช้บริการไปสู่
ระบบขนส่งสาธารณะหลักหรือจากระบบขนส่งสาธารณะหลักไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่าง
สะดวกสบายและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้รวมถึงการเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะโดยการเดิน และการใช้รถจักรยาน เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการลดการใช้รถส่วนบุคคลในการ
เดินทางได้จริง 

 (๑.๒) การเผาชีวมวลในที่โล่ง 
ก) ต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของการเก็บขน การใช้ประโยชน์ และการก าจัด
อย่างถูกต้อง เพ่ือลดการเผาขยะในที่โล่ง รวมถึงการติดตามตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายกับ 
ผู้ลักลอบทิ้งขยะอย่างเข้มงวดจริงจัง 

ข) ต้องด าเนินการให้กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกแห่งในเขตจังหวัดปริมณฑลและจังหวัดต่าง ๆ ในพื นที่ภาคกลางออกเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการเผาชีวมวลประเภทต่าง ๆ ในที่โล่ง และควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละออง
ที่เกิดขึ้นจากการเผาดังกล่าว โดยให้ผู้ครอบครองที่ดินต้องรับผิดชอบทั้งทางกฎหมาย ผลกระทบ  
และความเสียหายที่เกิดขึ้น และด าเนินการบังคับใช้เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวอย่าง
เข้มงวดจริงจัง 

ค) ต้องส่งเสริมการท าการเกษตรปลอดการเผาอย่างจริงจัง ให้มีการใช้
ประโยชน์เศษวัสดุที่เหลือจากการท าการเกษตรกรรมประเภทต่าง ๆ โดยใช้กลไกและเครือข่ายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และก าหนดให้การท าการเกษตรปลอดการเผาเป็นเกณฑ์หรือองค์ประกอบ
ภาคบังคับในการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 
Agriculture Practices, GAP) และใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการขับเคลื่อนให้เกิดการท า
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การเกษตรปลอดการเผาขึ้นโดยเร็ว เช่น มาตรการทางภา ษี มาตรการสนับสนุนทางการเงิน  
และมาตรการให้การส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น 

ง) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา รวมทั งการผลิตอุปกรณ์และ
เครื่องมือกลในประเทศ เพ่ือใช้เก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร การตัดสางกิ่งใบ การอัดมัดเป็นก้อน การไถ
พรวนลงดิน ส าหรับเศษวัสดุการเกษตร เช่น ใบอ้อย ฟาง เป็นต้น เพ่ือเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน ลดการ
เผา ลดมลพิษอากาศ และเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชุมชน 

จ) ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการเผาในภาคเกษตรกรรม ต้องพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการในการจัดระเบียบการเผา เพ่ือควบคุมปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่งเวลา
ใด ไม่ให้ก่อเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยค านึงถึงสภาพอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีผลต่อความสามารถใน
การกระจายของฝุ่นละอองในอากาศและขีดความสามารถของพ้ืนที่ในการรองรับฝุ่นละอองที่เกดิขึน้ และ
น าระบบดังกล่าวไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

ฉ) กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการรถไฟแห่งประเทศไทย  
ต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการเผาในเขตทางที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด 

 (๑.๓) ภาคอุตสาหกรรม 
ก)  ก าหนดค่ ามาตรฐานการระบายฝุ่ นละอองขนาดไม่ เ กิ น  

๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งปรับปรุงค่ามาตรฐานการระบายมลพิษ
อากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล 

ข) ก าหนดให้มีการติดตั งระบบตรวจวัดการระบายมลพิษอากาศ 
ที่ปล่องแบบต่อเน่ืองอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring System, CEMs) ส าหรับหม้อ
ไอน  าและอุตสาหกรรมประเภทที่มีการระบายมลพิษอากาศและเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัด 
ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมควบคุมมลพิษ 

ค) จัดระบบการจัดการเ พ่ือการควบคุมมลพิษที่ เกิดจากสถาน
ประกอบการที่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ท าให้การประกอบการที่มีการใช้เครื่องจักร 
มีก าลังรวมหรือก าลังเทียบเท่าน้อยกว่าห้าสิบแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าห้าสิบคนโดยใช้เครื่องจักร
หรือไม่ก็ตาม ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

ง) ปรับปรุงคุณภาพน  ามันเตา โดยลดปริมาณสารก ามะถันในน  ามันเตา
ลง ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่จะถูกปฎิกิ ริยาเคมีในบรรยากาศ
เปลี่ยนไปเป็นอนุภาคฝุ่นละอองซัลเฟตที่มีขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 

จ) ไม่ให้มีการใช้ถ่านหินเป็นเชื อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั งอยู่ 
ในเขตพื นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เว้นแต่จะต้องใช้ถ่านหินคุณภาพดี Bituminous Coal  
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ที่มีปริมาณสารก ามะถันต่ าไม่เกินร้อยละ ๐.๕ โดยน้ าหนัก และมีการติดตั้งระบบควบคุมการระบาย 
ฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๙.๙  

(๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษอากาศ  
(๒.๑) ขยายเครือข่ายการติดตามตรวจสอบฝุ่นขนาดละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ 

ไมครอน (PM2.5) ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ให้ครอบคลุมและเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเหมาะสม เป็นไปตามหลักวิชาการ และเพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน โดยมีระบบรายงานผลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในระยะยาวต่อไป รวมถึงการ
ใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) กับ
เครือข่ายการติดตามตรวจสอบฝุ่นขนาดละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) อื่น ๆ ที่ผ่านการ
รับรองว่าให้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตามเกณฑ์ที่หน่วยราชการก าหนด เพ่ือให้มีข้อมูลระดับของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น 

(๒.๒) พัฒนาระบบพยากรณ์คุณภาพอากาศ โดยเฉพาะส าหรับฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่มีความแม่นย าในเชิงพ้ืนที่และเวลาและเป็นที่ยอมรับได้ตามหลักวิชาการ 
เพ่ือใช้ในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า เตรียมการและก าหนดมาตรการไว้ล่วงหน้าส าหรับตอบสนองกับ
สถานการณ์ฝุ่นขนาดละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่จะเกิดขึ้น 

(๒.๓) ออกข้อก าหนดส าหรับการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM2.5) โดยเครื่องมือตรวจวัดแบบ Air Sensors ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และจัดท าข้อแนะน าการ
ใช้เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) แบบ Air Sensors รวมถึงการแปลผล 
ท่ีถูกต้อง และท าการเผยแพร่รวมทั้งการจัดอบรมให้กับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป 

(๒.๔) สนับสนุนให้มีการพัฒนาและผลิตเครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่ราคาไม่แพง (Low Cost Air Sensors) ที่ให้ข้อมูลผลการตรวจวัด 
ท่ีถูกต้องเชื่อถือได้และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  

(๒.๕) ปรับปรุงค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ส าหรับค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) จากค่าปัจจุบัน  
๒๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเทียบเท่ากับค่าเป้าหมายชั่วคราว ระยะที่ ๒ (Interim Target-2, IT-2)  
ขององค์การอนามัยโลก ให้เข้มงวดขึ้นตามล าดับ โดยอาจจะเริ่มจากการปรับลดไปเป็น ๒๐ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร และไปเป็น ๑๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเทียบเท่ากับค่าเป้าหมายชั่วคราว 
ระยะที่ ๓ (Interim Target-3, IT-3) ขององค์การอนามัยโลกตามล าดับ และวางแผนงานและมาตรการ
เพื่อให้บรรลุค่ามาตรฐานใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้น เพ่ือเป็นการปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ดีขึ้น 
หลังจากนั้น จึงพิจารณาปรับค่ามาตรฐานส าหรับค่าความเข้มข้นเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ให้เข้มงวดขึ้น 
ในภายหลังตามความเหมาะสมต่อไป 
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(๒.๖) พัฒนาดัชนีคุณภาพอากาศและสุขภาพอนามัย (Air Quality Health Index, 
AQHI) โดยเพ่ิมมิติของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยในดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
เช่นเดียวกับประเทศแคนาดาและฮ่องกง 

(๒.๗) ศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการของแหล่งที่มาของ 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในขั้นแรก 
ท าการบูรณาการและประมวลผลร่วมกัน (Meta-analysis) ของข้อมูลจากการศึกษาวิจัยที่ได้มีการ 
ท ามาแล้วเกี่ยวกับแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และแหล่งก าเนิดของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อระดับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครแลปริมณฑล  
และท าการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามความเหมาะสมต่อไป 

(๒.๘) ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลการเจ็บป่วยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลให้สมบูรณ์ขึ น เนื่องจากระบบฐานข้อมูลการเจ็บป่วยที่รวบรวมโดยกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นข้อมูลการเจ็บป่วยที่รวบรวมมาจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในสังกัดของกระทรวง
สาธารณสุขเท่านั้น ไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน โรงพยาบาล
สังกัดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ โรงพยาบาลและสถานพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีระเบียบ
ข้อก าหนดตามกฎหมายท่ีก าหนดให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเหล่านั้นต้องส่งข้อมูลให้กับกระทรวง
สาธารณสุขรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลการเจ็บป่วย ท าให้สถิติข้อมูลการเจ็บป่วยในระบบฐานข้อมูล  
ของกระทรวงสาธารณสุขขาดความสมบูรณ์โดยเฉพาะข้อมูลในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการศึกษาวิจัยถึงความเชื่อมโยงระหว่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) กับ
การเจ็บป่วยของประชาชนที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

(๒.๙) ศึกษาวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ 

(๒.๑๐) พัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ และข้อมูล 
การเจ็บป่วย เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการคุณภาพ
อากาศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒.๑๑) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ ๒๕๓๕ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศที่จะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี โดยเฉพาะหมวด ๔ การควบคุมมลพิษ ส่วนที่ ๔ มลพิษทางอากาศ 
และเสียง และจัดท าประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือประมวลกฏหมายมลพิษ ในลักษณะเดียวกันกับ



๙๖ 

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือประมวลกฎหมายอาญาที่มีอยู่ในปัจจุบัน  หากจ าเป็น 
อาจพิจารณาออกกฎหมายเฉพาะด้านเกี่ยวกับเรื่องมลพิษทางอากาศ 

(๒.๑๒) มาตรการอื่น ๆ ได้แก่ 
ก) ส่งเสริมการใช้น้ ามันไบโอดีเซล B10 และ B20 
ข) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ได้อย่างน้อย 

ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล คือ ๙ ตารางเมตรต่อคน และการปลูกต้นไม้ชนิดที่สามารถดูดจับ 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 

ค) เสริมสร้างความพร้อมของระบบสาธารณสุขและเตรียมความพร้อมใน
การรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

ง) จัดท าคู่มือการเลือกและการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองอย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม ปฏิบัติได้จริง ตลอดจนเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

จ) ปฏิบัติการท าฝนหลวงเมื่อสภาพอากาศเอื้ออ านวยต่อการท าฝนหลวง 
ฉ) ห้ามน าเข้ารถเก่าและเครื่องยนต์เก่าใช้แล้วจากต่างประเทศ 
ช) พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดอายุ/ระยะทางการใช้งานรถแต่

ละประเภท โดยเฉพาะรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ที่มีการใช้งานสูง 
 
 

----------------------------------------------------------
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