
สถานการณ์ฝุน่ละอองทีม่ขีนาดเลก็กว่า ๒.๕ 
ไมครอน (Particulate Matter: PM 2.5) 

หรอืทีรู่จ้กักนัในนามของฝุ่นละออง PM 2.5 นัน้ 
ได้ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน 
และสุขภาพของคนไทยในประเทศตั้งแต่พื้นที ่
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพื้นที่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลน้ันป ัญหา 
ฝุ่นละอองโดยส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ 
ของเครื่องยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใน 
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัญหา 
ฝุ่นละอองส่วนใหญ่เกิดจากไฟป่าและการเผา 
ในที่โล่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาในภาคของ
เกษตรกรรม

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

กฎหมำยนำ่รู้

ทั้งนี้ ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เราได้ยินชื่อกันอยู่บ่อย ๆ นั้น 

เป็นฝุน่ละเอยีด (Fine Particles) ทีม่เีส้นผ่าศนูย์กลางไม่เกนิ ๒.๕ 

ไมครอน ฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นฝุ่นขนาดเล็กประมาณ ๑ ใน 

๒๕ ของเส้นผมมนุษย์ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและ

ขนจมูกไม่สามารถกรองฝุ่นละอองนี้ได้ โดยฝุ่นละอองที่มีขนาด

เล็กกว่าหรือเท่ากับ ๑๐ ไมครอน เมื่อเราหายใจเข้าสู่ร่างกาย

จะสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และ

สามารถแทรกซึมเข้าสู่กระบวนการท�างานในอวัยวะต่าง ๆ ซึ่ง

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งแต่ละ

ระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบ 

ต่อสุขภาพอนามัย (ตารางที่ ๑) คือ ตั้งแต่ ๐ ถึง ๒๐๑ ขึ้นไป โดย

ดัชนีคุณภาพอากาศ ๑๐๐ จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูง

เกนิกว่า ๑๐๐ แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพษิทางอากาศมค่ีา

เกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

ซึ่งหากได้รับฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานเป็น

เวลานาน จะท�าให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเสี่ยงต่อการเกิด

๑ จัดท�ำโดย นำงกิตติมำ  อรุณพูลทรัพย์ วิทยำกรช�ำนำญกำร ส�ำนักกฎหมำย (วันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๓)

การยกระดับ 
       มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

พฤษภาคม ๒๕๖๓

May 2020 21



โรคต่าง ๆ เช่น โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ มะเร็งปอด 

โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น๒ 

แหล่งที่มาของฝุ่นละออง PM 2.5 แบ่งออกเป็น ๒ 

ประเภท คือ แหล่งก�าเนิดที่เกิดจากการกระท�าของมนุษย์และ

แหล่งก�าเนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งปัจจัยที่เกิดตาม

ธรรมชาตินั้นอยู่นอกเหนือจากการควบคุมท�าให้แก้ไขปัญหา

ได้ยาก แต่ปัจจัยที่เกิดจากการกระท�าของมนุษย์นั้นสามารถ

ควบคุมได้ด้วยการใช้มาตรการต่าง ๆ อย่างจริงจังและเป็น 

รูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น การควบคุมแก้ไข

ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จึงจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ

จากทุกฝ่าย รวมทั้งต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

การควบคุมมลพิษอย่างเคร่งครัด ซึ่งกฎหมายของประเทศไทย 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคมุฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ ๒.๕ ไมครอน 

(PM 2.5) มีอยู่หลายฉบับด้วยกัน เช่น

๑.	 พระราชบัญญัติส ่งเสริมและรักษาคุณภาพ	

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการ 

ปรับปรุงมาตรการควบคุมมลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ  

ต ่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ เพื่อให้เกิดมาตรฐานอันเป็น

ที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน โดยมีกรม

ควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจเก่ียวข้อง

โดยตรงในการควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติฯ นี้

๒.	 พระราชบัญญัติโรงงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 มีจุด 

มุ่งหมายหลักเพื่อควบคุมที่ตั้งและการประกอบกิจการโรงงาน

เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกจิและการรกัษาสิง่แวดล้อม

รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน

๓.	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕		

มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อควบคุมดูแลกิจการสาธารณสุขและการ

อนามยัสิง่แวดล้อม และในหมวดว่าด้วยเหตรุ�าคาญ มบีทบญัญตัิ

บางมาตราที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ

๔.	 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕  

พระราชบัญญัตินี้ได้ก�าหนดเกณฑ์ควบคุมวัตถุอันตราย โดย

การน�าเข้า ผลิต ขนส่ง ใช้งาน การก�าจัดและส่งออก ไม่ให้มี

ผลกระทบและเป็นอนัตรายต่อมนษุย์ สตัว์ พชื หรอืสิง่แวดล้อม

๕.	พระราชบัญญัติจราจรทางบก	พ.ศ.	๒๕๒๒ มีจุด

มุ่งหมายหลักเพื่อจัดการจราจรทางบก ควบคุมดูแลสภาพรถ 

ตลอดจนวางหลักเกณฑ์การใช้รถและมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กับการควบคุมมลพิษทางอากาศ

๖.	 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อส่งเสริม

และควบคุมนิคมอุตสาหกรรม โดยมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับ 

การควบคุมมลพิษทางอากาศ

จะเหน็ได้ว่ามาตรการทางด้านกฎหมายของประเทศไทย

นัน้ ได้กระจายอยู่ในพระราชบัญญัติหลายฉบับด้วยกัน ซึ่งใน 

ตารางที่	๑	เกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย

(ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ)

๒ กรมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม, ข้อมลูเกีย่วกบั PM 2.5 จำกกรมอนำมยั (๑๓ พฤศจกิำยน  ๒๕๖๒), http://
www.pcd.go.th/Info_serv/air_pm25_anamai.html 
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๓ ผู้จัดกำรออนไลน์, ส่องมำตรกำรแก้ฝุ่น PM 2.5 ตำ่งประเทศ แบบไหนไทยควรเอำอย่ำง (๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒), https://mgronline.com/ 
qol/detail/9620000011307

๔ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, แผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนวำระแห่งชำติ กำรแก้ไขปัญหำมลพิษด้ำน 
ฝุ่นละออง, file:///C:/Users/HP%20Pavilion%20Intel%20P6/Downloads/Plan-for-solving-dust-pollution-problems.pdf   

แต่ละฉบบัมวีตัถปุระสงค์ของกฎหมายในการจดัการกบักจิการ

เฉพาะด้านที่แตกต่างกันออกไป แต่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการ

จัดการฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างเฉพาะเจาะจง จึงไม่สามารถ 

น�ามาตรการทางกฎหมายมาใช้เพื่อการจัดการฝุ่นละอองได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่มาตรการทางกฎหมายที่ใช้

จัดการกับฝุ่นละออง PM 2.5 ของต่างประเทศ เช่น ในประเทศ

เกาหลใีต้ได้ถกูบญัญัติไว้ในกฎหมายฉบบัเดียว ซึง่มวีตัถปุระสงค์

หลกั คอื การลดฝุน่และมเีนือ้หาครอบคลมุถงึแหล่งทีม่าของฝุน่  

มีมาตรการที่หลากหลายในการก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 

นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างของมาตรการและแนวทางในการ 

แก้ปัญหาฝุน่ละอองขนาดเลก็ในต่างประเทศทีน่่าสนใจอกีหลาย

ประเทศด้วยกัน ได้แก่๓

๑.	 จีน	 ใช้มาตรการแก้ปัญหาในระยะสั้นด้วยการ

ห้ามปิ้งย่าง การใช้โดรนพ่นสารก�าจัดหมอกควัน ยิงจรวด

สร้างฝนเทียม ติดสปริงเกอร์ขนาดยักษ์ ส่วนในระยะยาว 

มกีารควบคมุการปล่อยมลพษิของโรงงานอตุสาหกรรม การใช้ 

พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

ตรวจวัดสภาพอากาศที่มีความแม่นย�าสูง การใช้กฎหมายภาษี

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก�าหนดเก็บภาษีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ต่อหน่วยของการปล่อยมลพิษทางอากาศ เป็นต้น

๒.	 เกาหลีใต้	 ในระยะสั้นมีการรณรงค์ให้ประชาชน 

สวมหน้ากาก ลดกจิกรรมกลางแจ้ง รฐับาลแจ้งเตือนปรมิาณฝุน่

ผ่านแอปพลเิคชนั จ�ากดัการผลติไฟฟ้าที ่๘๐% การท�าฝนเทยีม 

ส่วนในระยะยาวมกีารจดัให้บรกิารขนส่งฟรใีนช่วงเวลาเร่งด่วน

เพือ่ช่วยลดปรมิาณใช้รถยนต์ส่วนบคุคล มโีครงการน�าร่องโดยใช้ 

โดรนตดิกล้องบนิตรวจตราพืน้ทีป่ล่อยมลพษิเพือ่ท�าการลงโทษ

ผูก้ระท�าผดิ นอกจากนี ้ยงัได้ตรากฎหมายพเิศษเกีย่วกบัการลด

และการจดัการฝุน่ละอองขนาดเลก็ โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่

ป้องกันอันตรายจากฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มีผลต่อสุขภาพของ

ประชาชน โดยมสีาระส�าคัญคือ การให้อ�านาจรัฐบาลและรฐับาล 

ท้องถิ่นในการก�าหนดและด�าเนินมาตรการที่จ�าเป็นเพื่อลด 

ฝุ่นละออง ซึ่งนอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้วยังได้มีการ

ลงทุนปลูกต้นไม้ตั้งแต่ช่วงปี ๒๐๑๔ จนถึงปัจจุบัน 

๓.		อินเดีย	 สั่งลดการก่อสร้างและการรื้อถอนที่ท�าให้

เกิดฝุ่น มีการปิดโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินชั่วคราว เพิ่มอัตรา

ค่าจอดรถในพื้นท่ีสาธารณะให้สูงข้ึน การห้ามใช้รถยนต์

เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ เพิ่มสายรถประจ�าทางและขบวน 

ตูร้ถไฟฟ้าใต้ดนิเพือ่ให้ประชาชนหนัไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

ให้มากกว่าการใช้รถส่วนตัว

๔.		ญีปุ่น่ มกีารคมุเข้มการปล่อยก๊าซพษิจากเคร่ืองยนต์ 

มีอัตราโทษปรับสูงส�าหรับรถที่ปล่อยควันด�า มีการพัฒนา

เทคโนโลยีเครื่องยนต์เพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น พัฒนา

ประสทิธภิาพของเครือ่งยนต์และตวัดกัจบักรองฝุน่และก๊าซพษิ 

มีมาตรการตรวจสภาพรถยนต์อย่างเข้มงวด

๕.	 อังกฤษ	 มีมาตรการลดการใช้เช้ือเพลิงทั้งไม้และ

ถ่านหิน ทั้งนี้ ในปี ๑๙๕๒ ได้เกิดหมอกควันด้านมลภาวะ

ปกคลุมทั่วกรุงลอนดอนเป็นจ�านวนมาก (The Great Smog 

of London) และได้คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า ๑๒,๐๐๐ คน ซึ่งมีผล

ท�าให้รฐับาลองักฤษได้ออกกฎหมายจดัการมลพษิทางอากาศขึน้ 

เป็นฉบับแรกในปี ๑๙๕๖ (Clean Air Act 1956) 

๖.	 สเปน จ�ากัดรถยนต์ในเขตควบคุมคุณภาพอากาศ 

กระตุ้นให้คนใช้รถจักรยาน 

๗.	 ฝรัง่เศส ห้ามรถดเีซลวิง่เข้าใจกลางเมอืงหลวง และ

มีมาตรการอุดหนุนให้ประชาชนเดินทางด้วยวิธีท่ีเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม 

๘.	 สวีเดน มีมาตรการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรถที่ขับ

เข้าไปในพื้นที่การจราจรหนาแน่น 

๙.		เนเธอร์แลนด์ ส่งเสริมระบบรถราง ห้ามจอดรถ

ใกล้บ้านเรือน ผู้ที่ไม่ใช้รถยนต์จะได้รับอัตราค่าเช่าบ้านถูกกว่า  

ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจเชิงนโยบาย

๑๐.	เดนมาร์ก ส่งเสริมการใช้รถจักรยาน 

๑๑.	ฟินแลนด์	ลงทุนเรื่องขนส่งสาธารณะ

๑๒.	บราซิล	 ส่งเสริมการใช้ระบบโดยสารขนาดใหญ่

และราคาถูก

ในส่วนของประเทศไทยนั้น ปัจจุบันรัฐบาลได้เห็นชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหา

มลพิษด้านฝุ่นละอองซ่ึงมีแนวทางแก้ปัญหาใน ๓ มาตรการ๔ 

ด้วยกัน คือ มาตรการที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการเชิงพื้นท่ี มาตรการที่ ๒ การป้องกันและลดการเกิด

มลพิษที่ต้นทางหรือแหล่งก�าเนิด และมาตรการที่ ๓ การเพิ่ม

พฤษภาคม ๒๕๖๓

May 2020 23



ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ อีกทั้งในคราวประชุม

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมยังได้

มีมติเห็นชอบ เรื่อง การยกระดับมาตรการในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต โดยได้

มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด�าเนินการอย่างจริงจัง

และเข้มงวด๕ 

นอกจากนี้ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยว่าภาคเอกชนมีความ 

เป็นห่วงในเร่ืองปัญหาอากาศในปัจจบุนัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ 

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส ่งผลกระทบต่อบรรยากาศ 

การท่องเทีย่ว รวมทัง้ส่งผลเสยีต่อสขุภาพอนามยัของประชาชน 

ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหา 

สิ่งแวดล้อมอยู่พอสมควร แต่ยังไม่มีความชัดเจนและไม่มีการ 

บูรณาการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไข

ปัญหาที่ผ่านมาเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทา

สถานการณ์ให้เบาบางลงเท่านั้น จึงได้มีการผลักดัน “ร่าง 

พระราชบญัญัตกิารบรหิารจดัการเพือ่ความสะอาดของอากาศ 

พ.ศ. ....” ซึง่ผ่านความเหน็พ้องกนัทัง้หอการค้าทัว่ประเทศ และ 

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบนั (กกร.) โดยได้ร่วมกัน 

เข้าชือ่ ๑๐,๐๐๐ รายชือ่ และยืน่หนงัสอืต่อนายชวน หลกีภยั 

ประธานรัฐสภา เพื่อน�าเสนอเรื่องนี้ให้สภาผู้แทนราษฎรไป

พิจารณา๖ 

โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนา

และบูรณาการระบบการบริหารจัดการทุกภาคส่วน วางระบบ

ป้องกนัการปล่อยมลพษิเข้าสูส่ภาพแวดล้อมและชัน้บรรยากาศ 

บริหารจัดการระบบงบประมาณ การพัฒนามาตรฐานคุณภาพ

อากาศ ระบบการประเมินคุณภาพอากาศ ระบบการเฝ้าระวัง 

ระบบการเตือนภัยจากสถานการณ์อากาศ ระบบการจัดการ 

ในสถานการณ์วกิฤต ระบบการพฒันาองค์ความรู ้ท้ังนี ้นอกจาก

ระบบบริหารจัดการดังกล่าวแล้ว ยังต้องก�าหนดมาตรการและ

วิธีการในกรณีท่ีเกิดวิกฤตการณ์ทางอากาศ รวมถึงมาตรการ

ลงโทษทั้งในรูปของค่าปรับและโทษทางอาญา และสนับสนุน

ให้มี “Clean Air Act Thailand หรือกฎหมายอากาศสะอาด” 

โดยจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นเพื่อควบคุมการด�าเนินการ

ดังที่ได ้กล่าวในข้างต้นแล้วว่า การจัดการปัญหา 

ฝุน่ละออง PM 2.5 ท่ีผ่านมานัน้ แม้ภาครฐัจะตรากฎหมายขึน้มา 

หลายฉบบั รวมทัง้มมีาตรการตามกฎหมายหรอืตามนโยบายต่าง ๆ  

อีกมากมาย แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ส�าเร็จลุล่วงตาม

วัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละออง 

PM 2.5 นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและคงไม่สามารถกระท�าได้ภายใน

ระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม คุณภาพของอากาศ 

ทีด่จีะสามารถกลบัมาได้หากทกุคนในประเทศร่วมมอืกนัลดการ 

ก่อมลพษิต่อสิง่แวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรม โดยในส่วนของภาครฐั 

ต้องลงมือผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 

อย่างจริงจังและทันท่วงที มีมาตรการเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

ในการควบคุมและลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งก�าเนิดต่าง ๆ  

อย่างเคร่งครัด สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้การขนส่ง

สาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ

และส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด�าเนินการ

ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมส่งเสริมและรักษา

คณุภาพสิง่แวดล้อมทีม่กีารบงัคบัใช้อยูใ่ห้มคีวามเหมาะสมและ

ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันโดยการตรากฎหมายเฉพาะเพื่อ

แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ร่วมกับนานาอารยประเทศ 

นอกจากนี้ ประชาชนทุกคนในประเทศควรตระหนักถึงความ

ส�าคญัของการมคีณุภาพอากาศทีด่แีละมส่ีวนร่วมในการป้องกนั

รวมทัง้แก้ไขปัญหาตามบทบาทและภารกจิหน้าทีข่องแต่ละคน

อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ท้ังนี้ หากคนไทยท้ังประเทศ 

ร่วมมอืกนัโดยเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั เชือ่ว่าปัญหา

ฝุ่นละออง PM 2.5 จะลดปริมาณลงและก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน 

๕ ท�ำเนียบรัฐบำล, สรุปขำ่วกำรประชุมคณะรัฐมนตรี ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๓, https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/25960   
๖ ประชำชำติธุรกิจออนไลน์, หอกำรคำ้ไทยยื่น ๑๐,๐๐๐ รำยชื่อหนุนร่ำงพระรำชบัญญัติอำกำศสะอำด (๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๒), https://www.

prachachat.net/economy/news-405150
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