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ค าน า 
 

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) รุ่นที่ ๑๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาด้านผลงาน ที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเสนอ
แนวทางในการน าผลการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารส่วนราชการอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยน าเสนอ
เป็นผลงานการศึกษาร่วมกันของรุ่น เพ่ือส่งเสริมให้ เกิดเครือข่ายการบริหารราชก าร ส าหรับ                
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบูรณาการการท างานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศอย่างยั่งยืน 

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม นบส. ๒ รุ่นที่ ๑๑ ได้หารือร่วมกันในวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๒ และเห็นชอบการจัดท า “ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ 
ไมครอนอย่างยั่งยืน” ซึ่งทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมได้ และเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
สุขภาพประชาชน โดยท าการศึกษาเชิงลึกถึงสภาพปัญหาและสาเหตุรวมทั้ง แนวทางและมาตรการที่
ด าเนินการในปัจจุบัน และระดมความคิดเห็นที่น าไปสู่การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาทั้ง
ระยะสั้น ๕ ปี และระยะยาว ๒๐ ปี  

 ขอขอบพระคุณส านักงาน ก.พ. ที่จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมให้มีการเสนอแนวทาง         
ในการน าผลการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารส่วนราชการ ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมคิดและ
ร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเชิงบริหารราชการของประเทศ 

“ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาฝุ่นขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนอย่างยั่งยืน” คาดว่า
จะเป็นประโยชน์ในการเติมเต็มนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งเป็นทางเลือกให้กับรัฐบาลต่อไป 

 
 
 

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม นบส. ๒ รุ่นที่ ๑๑ 
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สารบัญ 

 
 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญภาพ ง 
๑. บทน า ๑ 

๑.๑ สภาพปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน และแนวโน้มสถานการณ์
อนาคต 

๑ 

         ๑.๒ สาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ๕ 
๑.๒.๑ การใช้เชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์ ๕ 
๑.๒.๒ การเผาในที่โล่ง ๖ 
๑.๒.๓ หมอกควันข้ามแดน  ๗ 
๑.๒.๔ ปัจจัยส่งเสริมการสะสมของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ๘ 

๑.๓ ผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ๙ 
๑.๓.๑ ผลกระทบต่อสุขภาพ ๙ 
๑.๓.๒ ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม ๑๑ 

๑.๔ ยุทธศาสตร์ แผนและมาตรการที่ด าเนินการในปัจจุบัน ๑๓ 
๑.๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๑๓ 
๑.๔.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๑๓ 
๑.๔.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔ 
๑.๔.๔ มาตรการที่ภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการ ๑๔ 

๒. วิธีการและข้ันตอนการศึกษา ๒๐ 
๓. วิเคราะห์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนในประเทศไทย ๒๐ 
๔. แนวคิดในการแกไ้ขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนอย่างยั่งยืน ๒๒ 
๕. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ๒๓ 

๕.๑ ข้อเสนอเชิงนโยบายระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)   ๒๓ 
๕.๒ ข้อเสนอเชิงนโยบายระยะยาว  (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๘๑)   ๓๒ 

เอกสารอ้างอิง ๓๖ 
ภาคผนวก ๔๓ 

ภาคผนวก ๑ รายนามคณะผู้ศึกษาซึ่งเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนา        
นักบริหารระดับสูง :  ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) รุ่นที่ ๑๑ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๔๔ 
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สารบัญตาราง 

 

 หน้า 
ตารางที่ ๑  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนเฉลี่ยรายปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง 

๒๕๖๑    
๒ 

ตารางที่ ๒  หน่วยงานและภาคส่วนที่เก่ียวข้องตามประเด็นบูรณาการและการขับเคลื่อนเพ่ือ
การปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนระยะสั้น 

๒๙ 

 
 
 

  



ง 
 

 
สารบัญภาพ 

 
 

 หน้า 
ภาพที่  ๑ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน ๒.๕ ไมครอนเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครช่วง พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
๔ 

ภาพที่ ๒  ความเข้มข้นสารเบนซีน ๑,๓-บิวทาไดอีน และ ๑,๒-ไดคลอโรอีเทนในบรรยากาศ
ในพ้ืนที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๑ 

๔ 



๑ 

 
 
๑. บทน า 

 
๑.๑ สภาพปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน และแนวโน้มสถานการณ์อนาคต 

ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention of Climate Change) ไดม้ีการเจรจาใน
การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Conference of Parties : COP) ครั้งที่ ๒๑ ณ กรุงปารีส ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมด้วย และ
ก าหนดแนวทางการอนุวัติให้เป็นไปตามมาตรา ๒๑ ของความตกลง ที่รัฐสมาชิก ๑๙๔ ประเทศได้ให้  
ความเห็นชอบร่วมกันในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งความตกลงปารีสมีประเด็นครอบคลุมการลด     
ก๊าซเรือนกระจก๑, ๒ และเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี     
เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่  ๗๑ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา               
ได้มอบสัตยาบันสารเข้าเป็นภาคีความตกลงปารีสของไทยให้กับนายบัน คีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ
แล้ว ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการอนุวัติให้เป็นไปตามความตกลงปารีสของผู้บริหารระดับสูงของ
ประเทศ ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ๓   ซึ่งเป็นความตกลงที่มีเป้าหมายระยะยาวในการลดภาวะโลก
ร้อน เพ่ือ ให้อุณหภูมิโลกสูงเพ่ิมข้ึนไม่เกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส เมือ่เทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม แต่ยังไม่
มีมาตรการเฉพาะส าหรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อสุขภาพ ที่ควรจะต้อง
ด าเนินการต่อไป๔ 

ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Conference of Parties : COP) ครั้งที่ ๒๒ ช่วงวันที่ ๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่
ประชุมได้พิจารณาการน ากองทุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  (Adaptation Fund) 
มาสนับสนุนการด าเนินงานตามความตกลง๕ ครั้งที่ ๒๓ ที่ประชุมได้หารือความก้าวหน้าในการจัดท า
โปรแกรมภายใต้ความตกลงปารีสที่ประสงค์ในหัวข้อ “Fiji momentum for implementation” เพ่ือใช้
ด าเนินการช่วงก่อน ค.ศ. ๒๐๒๐๖ และต่อมา ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
                                                           

๑ United Nations Framework Convention of Climate Change.  Report of the Conference of 
the Parties on its twenty-first session, held in Paris from 30 November to 13 December 2015”, 2016. 

๒ United Nations. Paris Agreement, 2015. 
๓ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. “ความตกลงปารีส: ก้าวส าคัญของการด าเนินการ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.mfa.go.th, ๒๕๖๒. 
๔ Maesano, I. , “ United Nations Climate Change Conferences:  COP21 a lost opportunity for 

asthma and allergies and preparing for COP22”. J Allergy Clin Immunol, 2016. pp. 57 – 58. 
๕ United Nations Framework Convention of Climate Change.  “ Report of the Conference of 

the Parties on its twenty-second session, held in Marrakech from 7 to 18 November 2016”, 2017. 
๖ United Nations Framework Convention of Climate Change.  “ Report of the Conference of 

the Parties on its twenty-third session, held in Bonn from 6 to 18 November 2017”, 2018. 



๒ 

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of Parties : COP) ครั้งที่ ๒๔ ระว่างวันที่ ๒ – 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้หารือในหัวข้อการเตรียมการส าหรับการปฏิบัติตามข้อตกลงปารีสด้วย 
และไดก้ าหนดการประชุมครั้งที่ ๒๕ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒๗ 

ก๊าซเรือนกระจกหลายชนิดที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์เป็น
มลพิษทางอากาศ อาทิ โอโซนผิวดินและคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบของฝุ่น (Particulate Matter-PM) 
โดยเฉพาะฝุ่นที่มีขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) ที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งที่ท าให้เกิด          
ความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร ส่วนใหญ่แล้วพบมลพิษที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่และเมื่อมีปริมาณ
มากก็สามารถเคลื่อนตัวไปส่งผลกระทบต่อที่อ่ืน๘  

แนวโน้มประเด็นปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนในประเทศไทยสูงขึ้นตาม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ย ๒๔ 
ชั่ ว โมงสูงสุดอยู่ ในช่วง ๑๑๖ ถึง ๒๖๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร  ซึ่ งสู งกว่าค่ามาตรฐาน               
องค์การอนามัยโลกก าหนดไว้ที่ ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ค่าเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศอยู่ที่   
๒๒ – ๒๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงกว่าค่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก ซึ่งก าหนดไว้ที่ ๑๐ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดังแสดงในตารางที่ ๑ 

    
ตารางท่ี ๑ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนเฉลี่ยรายปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๖๑        

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ช่วงค่าตรวจวัด เฉลีย่ ๒๔ ชม. เฉลี่ยรายปีทั้งประเทศ 

(ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร) สูงสุด 

(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
ต่ าสุด 

(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
๒๕๕๗ ๑๘๘  ๓ ๒๙ 
๒๕๕๘ ๒๖๖  ๓ ๒๘ 
๒๕๕๙ ๑๘๐  ๒ ๒๗ 
๒๕๖๐ ๑๑๖ ๒ ๒๒ 
๒๕๖๑ ๑๓๓ ๓ ๒๔ 

ค่ามาตรฐานไทย ๕๐ ๒๕ 
ค่าแนะน าของ WHO  
(WHO Guideline) ๒๕ ๑๐  

  

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

                                                           
๗ United Nations Framework Convention of Climate Change.  “ Report of the Conference of 

the Parties on its twenty-fourth session, held in Katowice from 2 to 15 December 2018”, 2019.  
๘ United Nations Economic Commission for Europe.  “ Improving air quality while fighting 

climate change”. (Online). Available : https://www.unece.org, 2019. 

https://www.unece.org/unece-and-the-sdgs/climate-change/sustainable-developmentclimate-changeunece-and-climate-change/improving-air-quality-while-fighting-climate-change.html


๓ 

จากข้อมูลสถิติโลก ใน ค.ศ. ๒๐๑๘ ประเทศไทยมีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
สูงมากเป็นล าดับที่ ๒๓ ของโลก และอยู่ในล าดับที่ ๓ ของอาเซียน รองจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๒๖.๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัดที่มี           
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนสูงที่สุด ๓ จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสาคร นครราชสีมา และหนองคาย 
มีค่าเฉลี่ยสูงถึง ๓๙.๘ ๓๗.๘ และ ๓๗.๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่า   
ค่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก และมีความเสี่ยงต่อการระคายเคืองและเป็นปัญหาของทางเดินหายใจ 
ส าหรับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน อยู่ในล าดับที่ ๒๔ ของ
เมืองหลวงทั่วโลก๙ อย่างไรก็ดี รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ ๖๓ สถานี ใน ๓๓ จังหวัดของประเทศ พบคุณภาพอากาศในภาพรวมมี
แนวโน้มทรงตัว พารามิเตอร์ที่ยังเป็นปัญหา อาทิ ๑) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน มีแนวโน้ม
ลดลงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ๒) ก๊าซโอโซน ค่าเฉลี่ย ๘ ชั่วโมงสูงสุด
ของแต่ละจุดตรวจวัดเฉลี่ย ๙๗ ส่วนในพันล้านส่วน ค่าสูงสุด ๑๔๙ ส่วนในพันล้านส่วน ภาพรวมยังมี      
ค่าเกินมาตรฐาน และทรงตัวจากปีท่ีผ่านมา ๓) สารอินทรีย์ระเหยง่าย ค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ในช่วง ๑.๓ – ๔.๗ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่าเฉลี่ยทั้งประเทศมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๕๗     
เป็นต้นมา ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบปริมาณเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย เมื่อพิจารณาเชิงพ้ืนที่พบว่าพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนจากยานพาหนะ การจราจร
หนาแน่น การเผาในที่โล่ง อากาศจมตัว ลมสงบ ความกดอากาศสูง เกิดการสะสมของฝุ่นละอองใน
บรรยากาศ จนเริ่มมีปริมาณเกินมาตรฐานในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคมของทุกปีดังแสดงในภาพที่ ๑ 
พ้ืนที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง พบค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายเกินค่ามาตรฐานรายปี ๓ ชนิด คือ 
สาร ๑,๒-ไดคลอโรอีเทน และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงมี     
ค่าเกินมาตรฐาน ส าหรับสารเบนซีน พบแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยพบเกินค่าเฝ้าระวัง ๒๔ ชั่วโมง
ในเดือนกุมภาพันธ์ กรกฎาคม กันยายน และธันวาคม ส่วนสาร ๑,๓-บิวทาไดอีน พบแนวโน้มรุนแรงกว่าปี
ที่ผ่านมา โดยเกินค่าเฝ้าระวังในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน สาเหตุเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมีที่มีการใช้และผลิตสารดังกล่าว ดังแสดงในภาพที่ ๒๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๙ IQAir AirVisual. “2018 World Air Quality Report: Region & City PM2.5 Ranking”. 
๑๐ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (๒๕๖๒). รายงานสถานการณ์มลพิษ

ของประเทศไทยปี ๒๕๖๑. กรุงเทพมหานคร: กรมควบคุมมลพิษ. 



๔ 

ภาพที่ ๑ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  
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ภาพที่ ๒ ความเข้มข้นสารเบนซีน ๑,๓-บิวทาไดอีน และ ๑,๒-ไดคลอโรอีเทนในบรรยากาศในพื้นที่

มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 
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๕ 

ความรุนแรงของปริมาณฝุ่นของประเทศไทยสูงสุดในโลก จากตารางแสดงค่าดัชนี
คุณภาพอากาศทั่วโลกวัดเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในอันดับที่หนึ่ง มีค่าสูง
ถึง ๒๗๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนอยู่ที่ประมาณ ๑๗๐ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร๑๑ ส่งผลต่อความเจ็บป่วย โดยในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ มีรายงานผลการส่อง
โพรงจมูกคนไข้ในโรงพยาบาลเชียงใหม่ที่สูดสารเหล่านี้เข้าไป โดยมีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจชนิดต่างๆ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๐๑๒  

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะ
สูงขึ้นในอนาคตหากไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนชาวไทย ที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการแก้ไขท่ีสาเหตุหรือแหล่งก าเนิด  

 
๑.๒ สาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 

มลพิษทางอากาศที่เป็นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ ที่ส าคัญคือ การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์ อาทิ การเผาถ่านหินเพ่ือการผลิตไฟฟ้า
ส าหรับใช้ในครัวเรือนและการประกอบธุรกิจ การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลส าหรับยานยนต์        
การขนส่ง อุตสาหกรรมด้านเคมีและเหมืองแร่ การเกษตรกรรมที่เป็นแหล่งของมีเทนและแอมโมเนีย      
การก าจัดของเสียโดยเฉพาะการฝังกลบ การเกิดภูเขาไฟระเบิด ฝุ่นจากพายุและกระบวนการทาง
ธรรมชาติล้วนเป็นแหล่งของสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งคาร์บอนมอนนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนได
ออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ปริมาณโอโซนผิวดิน ฝุ่นขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ไฮโดรคาร์บอนและตะกั่ว๑๓ ซึ่งการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนในประเทศไทยก็มีด้วยกัน
หลายสาเหตุ  

 
๑.๒.๑ การใช้เชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์ 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีการใช้น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซินและแก๊สโซฮอลเพ่ิมขึ้น 

โดยมีการใช้น้ ามันเบนซิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๔ จากความต้องการที่เพ่ิมขึ้น การใช้น้ ามันดีเซลเพ่ิมขึ้น    
ร้อยละ ๒.๗ จากความต้องการใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในรอบฤดูเก็บเกี่ยว การใช้น้ ามัน
เครื่องบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔.๓ โดยภาคการขนส่ง และภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ยังคงมีการปลดปล่อย          
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เมื่อเปรียบเทียบดัชนีการปล่อยก๊าซก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ภ าคพลั ง ง านขอ งประ เทศ ไทยกั บ ต่ า งป ร ะ เทศ  พบว่ า  ป ร ะ เทศ ไทยมี อั ต ร าก า รปล่ อย                               
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการใช้พลังงาน และอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวประชากร 
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกและประเทศพัฒนาแล้ว แต่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิต
                                                           

๑๑ ชัยยศ ยงค์เจริญชัย. “ฝุ่น : PM 2.5 ในเชียงใหม่ขึ้นสูงแตะอันดับหน่ึงของโลก”. ข่าวบีบีซีไทย. ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://www.bbc.com, ๒๕๖๒. 

๑๒ “อาถรรพณ์ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มัจจุราชสงกรานต์เหนือ” ไทยรัฐฉบับพิมพ์ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒. (ออนไลน์). 
เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th, ๒๕๖๒. 

๑๓ “Air pollution: know your enemy”. (Online). Available : https://www.unenvironment.org, 
2019. 



๖ 

ไฟฟ้า (kWh) จากภาคการผลิตไฟฟ้า มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดคิดเป็นร้อยละ ๓๗ 
ลดลงร้อยละ ๓.๗ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ยังคงปลดปล่อย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๒ ร้อยละ ๑.๖ และร้อยละ ๒.๔ ตามล าดับ ในภาคการขนส่ง เชื้อเพลิงส าคัญท่ีก่อให้เกิด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคเศรษฐกิจนี้ คือน้ ามันส าเร็จรูป (ทั้งน้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเตา น้ ามันเครื่องบิน และ LPG) โดยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึ้นจาก ๓๖.๕ ล้านตัน 
ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น ๕๕.๒ ล้านตัน ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ก่อนจะลดลงใน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศ
เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอันส่งผลให้มีการใช้พลังงานลดลง จากนั้นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เริ่ม
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ก่อนจะลดลงอีกครั้งใน พ.ศ. ๒๕๕๑ จากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มกลับมามีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากน้ ามันส าเร็จรูปราว ๖๒.๑ ล้านตัน๑๔ 
  

๑.๒.๒ การเผาในที่โล่ง 
การเผาในที่โล่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งไฟป่าที่เกิดขึ้นเองจากการจุดติดของเศษไม้

แห้งในสภาวะแล้งและร้อนจัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดประกอบกับ
สภาพอากาศแห้งแล้ง โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณหุบเขาและภูเขาส่งผลให้เกิดไฟไม้ป่าชุมชนและป่าสาธารณะ 
รวมถึงพ้ืนที่เขตอุทยานและเขตวนอุทยาน๑๕  การเผาป่าและวัสดุทางการเกษตรเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การเพาะปลูกในครั้งถัดไปในพ้ืนที่ภาคเหนือในหลายจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ ล าปาง ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙ และที่
ภาคใต้ อาทิ พังงา๒๐ นอกจากนี้ การใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารก็เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนเช่นกัน๒๑  
  
 
                                                           

๑๔ รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทยปี ๒๕๖๑. ส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. 
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๑๙ “ไม่รอดวิกฤติ! ยังลอบเผาป่า "ไฟลาม" ไปท่ัว ท าควันพิษพุ่ง”. ไทยรัฐฉบับพิมพ์ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒”. 
(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th, ๒๕๖๒. 
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๒๑ Li, Y. , Shu,,M. , Ho, S. , Wang, C. , Cao, J. , Wang, G. , Wang, X. ,  Wang, K. , and Zhao, X. , 
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๑.๒.๓ หมอกควันข้ามแดน 
หมอกควันข้ามแดน แม้ว่าจะมีความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 

(ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) ใน ค.ศ. ๒๐๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕)๒๒ แต่ยังคง
มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ๑) การเกิดหมอกควันข้ามแดนในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีรายงานวิกฤตหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเกิดจากชนเผ่าของ
สาธารณรัฐเมียนมาร์ที่ยังมีวิถีชีวิตแบบเดิมและนิยมการเผา๒๓ ๒) การเกิดหมอกควันข้ามแดนในภาคใต้
ของประเทศไทย จากการเผาป่าและพ้ืนที่เกษตรจ านวนมากในช่วงหน้าแล้งทั่วทั้งเกาะสุมาตรา และ    
เกาะบอร์เนียว ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ท าให้เกิดไฟไหม้ติดต่อกันเป็นพ้ืนที่กว้าง และเกิดกลุ่มควันหนา
ทึบกระจายไปในบรรยากาศ ประกอบกับเป็นช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ก็จะพัดพาหมอกควันดังกล่าว 
เข้าสู่ประเทศตอนบนของเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียว คือสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย และ ภาคใต้
ตอนล่างของไทยเป็นประจ าทุกปี และ ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาพอากาศมีความแห้งแล้งยาวนานจนถึงเดือน
ตุลาคม ท าให้พบจุดความร้อน (Hotspot) และพบหมอกควันปกคลุมเหนือบริเวณเกาะสุมาตรา และ    
เกาะบอร์เนียวอย่างชัดเจนจากภาพถ่ายดาวเทียม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ส่งผลกระทบ
ต่อสาธารณรัฐสิงคโปร์และมาเลเซียไม่มากนัก จังหวัดในภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ 
สงขลา และ นราธิวาส พบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมากกว่าระดับความเข้มข้นเฉลี่ยปกติ โดยเฉพาะจังหวัด
สงขลา ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดหมอกควันข้ามแดนคืออิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนก าลังลง๒๔ 
ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ มีปัญหาหมอกควันจากไฟไหม้ป่า บนเกาะสุมาตรา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ส่งผลกระทบต่อประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงในภูมิภาคอาเซียน ทั้งมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมทั้ง
ประเทศไทย๒๕ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายฝั่ งทะเลทางภาคใต้ ในหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดสตูล             
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา๒๖ และ จังหวัดสงขลา๒๗  
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 ปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ       
๑) พ้ืนที่อนุภูมิภาคแม่น้ าโขง อาทิ สาธารณรัฐเมียนมาร์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศไทย โดยจะเกิดปัญหาช่วงระหว่างเดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งพบการเพ่ิมสูงขึ้นของฝุ่นละอองในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยบริเวณชายแดนไทย เนื่องจากเป็นช่วงหน้าแล้งที่เป็นปจัจัยที่ท าให้เกิด
ไฟป่าได้ง่ายและลุกลามอย่าง รวดเร็ว รวมทั้งเกษตรกรของแต่ละประเทศจะท าการเผาเศษวัสดุการเกษตร
เพ่ือเตรียมพ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตรในช่วงฤดูฝน ประกอบกับสภาวะอากาศที่แห้งและไม่มีลมพัดผ่าน ท า
ให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน และ ๒) พ้ืนที่อนุภูมิภาคอาเซียนตอนใต้ 
อาทิ ราชอาณาจักรบรูไน สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และภาคใต้ของประเทศไทย 
โดยพบว่ามีปัญหาเกิดข้ึนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน เนื่องจากไฟไหม้ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย๒๘ 
 
 ๑.๒.๔ ปัจจัยส่งเสริมการสะสมของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
 ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่มีผลต่อการพัดพาและแปรสภาพของมลพิษทางอากาศ อาทิ 
ฤดูกาล และลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา อาทิ ความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ และ 
สภาวะฝนตก ในช่วงที่มีฝนตกอากาศจะมีความแปรปรวนของลม อากาศมีความชื้นสูง และฝนชะล้าง      
ฝุ่นละออง และมลพิษต่างๆ ท าให้อากาศดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ในสภาวะอุณหภูมิผกผัน (temperature 
inversion) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากอุณหภูมิผกผันตรงกันข้ามกับอุณหภูมิปกติในบรรยากาศ  คือ  
ปกติในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์อุณหภูมิจะลดลงตามความสูง แต่ในช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิเหนือ
พ้ืนดินเย็นกว่าอากาศเบื้องบนเนื่องจากการคายความร้อนของโลกจึงท าให้เกิดปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผัน
ขึ้น ดังนั้น  ในพ้ืนที่ย่านอุตสาหกรรมและเมืองใหญ่ที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ  ควันที่ลอยขึ้นไปใน
บรรยากาศจะไม่สามารถลอยขึ้นไปได้สูง  เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศโดยรอบมีค่าสูงกว่า เรียกว่า แนว
ผกผัน (inversion layer) ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้จะพบเห็นในช่วงเวลาตอนเช้าและช่วงค่ าของฤดูหนาว๒๙  
 ฤดูกาล จากการศึกษามลพิษในกรุงเทพมหานคร พบว่าก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์     
ก๊าซโอโซน ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในฤดูฝนมีค่าต่ ากว่าในฤดูร้อน เนื่องจาก
ฝนที่ตกท าให้เจือจาง ในฤดูร้อนความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ 
พบว่าปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยามีผลกับมลพิษทางอากาศทุกชนิดที่ศึกษา โดยมีผลกับความเข้มข้นของ              
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์มากที่สุด เนื่องจากเป็นสารที่ก่อให้เกิดก๊าซโอโซน ปริมาณฝุ่นละอองเพ่ิมขึ้นเมื่อ 
ความเร็วลมต่ า อากาศเย็นและเสถียร แสงแดดไม่มาก๓๐ ส่วนปริมาณน้ าฝนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ   
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ฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างชัดเจนในช่วงฤดูฝน โดยน้ าฝนช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็กจาก
ผิวถนนท าให้ปริมาณฝุ่นละอองในช่วงฤดูฝนมีค่าลดลง๓๑  
 การพัดพาของลม พบว่าช่วงที่ค่าความเข้มข้นของฝุ่นพิษเกินค่ามาตรฐานเป็นช่วงวันที่
ความเร็วลมมีค่าต ่า โดยความเร็วลมต ่าส่งผลต่อศักยภาพในการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ ประกอบ
กับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะ ท าให้ความเร็วลมต ่าและเอ้ือต่อ      การสะสม
ของมลพิษภายในแอ่ง ในขณะที่ทิศทางลมพบว่าลมที่พัดส่วนใหญ่มาจากทิศใต้สู่ทิศตะวันตกของตัวเมือง
เชียงใหม่ ซึ่ง พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่สู งและเป็นพ้ืนที่ที่มีการเผาชีวมวลจ านวนม าก ประกอบกับ          
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ ลมจึงสามารถพัดพาเอามลพิษจากบริเวณที่มีแหล่งก าเนิดมลพิษ
มากดังกล่าวเข้าสะสมในแอ่งเชียงใหม่ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่าช่วงที่ความเข้มข้นสูงมักเป็นช่วงที่มี
ความกดอากาศสูงแผ่มาปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่๓๒ และ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ สถานการณ์หมอกควัน
ของพ้ืนที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา เข้าสู่สภาวะวิกฤต เนื่องจากจ านวนจุดการเผาไหม้บน            
เกาะสุมาตราที่สูงถึง ๓๙๔ จุด ประกอบกับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีก าลังแรง และปริมาณ
ฝนที่เบาบางตลอดเส้นทางการเคลื่อนที่ของหมอกควัน ส่งผลให้กระแสลมพัดพาเอากลุ่มหมอกควันเดิมและ
หมอกควันที่เกิดข้ึนใหม่จากแหล่งก าเนิดบนเกาะสุมาตราเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศอย่างต่อเนื่อง๓๓ 
  

๑.๓ ผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ที่สัมผัสที่อาจ

เป็นอันตรายถึงชีวิต รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ซึ่งประสบสถานการณ์ ดังนี้ 
 
๑.๓.๑ ผลกระทบต่อสุขภาพ 
ร้อยละ ๙๐ ของประชากรโลกสัมผัสอยู่กับมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานที่      

องค์การอนามัยโลกก าหนด ซึ่งเมื่อหายใจเข้าก็จะน าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนเข้าสู่ร่างกาย
และก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดร้อยละ ๒๕ จากการติดเชื้อใน
ทางเดินหายใจเฉียบพลัน การเกิดสโตรก (stroke) และ หัวใจขาดเลือด ร้อยละ ๑๗  ๑๖ และ ๑๕ 
ตามล าดับ๓๔  

                                                           
๓๑  กรรณิกา จันทะล่าม, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, คณิตา ตังคณานุรักษ์ และ  ปัญญา แขน้ามแก้ว. “การ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของมลสารทางอากาศ กับสภาพอุตุนิยมวิทยาในพื้นท่ีเขตดินแดง และเขตลาดพร้าว”. 
AEE-T Journal of Environmental Education, ๒๐๑๕. ๖(๑๒) : ๙-๑๘. 

๓๒ ชาคริต โชติอมรศักดิ์ และดวงนภา ลาภใหญ่. ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาท่ีสัมพันธ์ต่อการเกิดปัญหามลพิษ
ทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่“. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, ๒๕๖๑. ๙(๒) : หน้า 
๒๓๗ – ๒๔๙. 

๓๓ “รายงานสภาวการณ์ปัญหาหมอกควันในเขต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และภาคใต้ ฉบับท่ี ๒๙/๒๕๕๘”. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/report-smog-hy/479-
581021report-smog-hy, ๒๕๕๘. 

๓๔ ( ibis)  “ Air pollution:  know your enemy” .  ( Online) .  Available : 
https://www.unenvironment.org, 2019. 

https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/report-smog-hy/479-581021report-smog-hy
https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/report-smog-hy/479-581021report-smog-hy


๑๐ 

องค์การอนามัยโลกได้บ่งชี้ว่าอนุภาพขนาดเล็กที่มีสารกลุ่มซัลเฟต ไนเตรต แอมโมเนีย มี
ผลต่อสุขภาพมาก อัตราการตายเพ่ิมสูงขึ้นตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนที่มากขึ้น 
เนื่องจากมีขนาดเล็กมากและสามารถเข้าสู่ปอดและทะลุเยื่อบุเข้าสู่กระแสเลือดได้ เมื่อสัมผัสเป็น
เวลานานก็จะมีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ทางเดินหายใจรวมถึง       
มะเร็งปอด จึงก าหนดค่าเฉลี่ยทั้งปีของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนไว้ที่ ๑๐ ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยใน ๒๔ ชั่วโมงที่ ๒๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร๓๕ และจากการศึกษาของ  
American Heart Association (Brook et al, 2010) พบว่า การสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ 
ไมครอนเพียง ๒ – ๓ ชั่วโมงติดต่อกันหลายสัปดาห์ จะส่งผลต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดที่สัมพันธ์กับ   
การเสียชีวิต หากสัมผัสเป็นเวลานาน อาทิ ๒ – ๓ ปี เพ่ิมความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและ      
หลอดเลือด๓๖ ท าให้เกิดการระคายเคืองและท าลายระบบทางเดินหายใจ และส่วนประกอบของฝุ่นที่มี
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนสามารถสร้างอนุมูลอิสระที่ไปท าปฏิกริยากับเซลส์ของปอด๓๗ และท าให้
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร๓๘ 

ใน ค.ศ. ๒๐๐๖ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศค่ามาตรฐานสารพิษหลักที่ปะปนมากับ
ฝุ่นละอองโดยเฉพาะที่มีขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ประกอบด้วย ๑) โอโซน (Ozone : O3) ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดจากการท าลายชั้นบรรยากาศจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย  (Volatile Organic Compounds : VOCs) 
ก าหนดไม่เกิน ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากการสัมผัสเฉลี่ยใน ๘ ชั่วโมง ๒) ไนโตรเจนออกไซด์ 
(Nitrogen Oxide : NO2) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญในกลุ่มออกไซด์ของไนโตรเจน (Nitrogen oxides : NOX) 
ที่ได้จากการเผาไหม้สารอินทรีย์ ก าหนดไม่เกิน ๔๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากการสัมผัสเฉลี่ย        
ใน  ๑ ปี  และ ๒๐๐ ไมโครกรัมต่ อลู กบาศก์ เมตรจากการสัมผั ส เฉลี่ ย ใน  ๑ ชั่ ว โมง  และ                                
๓) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO2) ซึ่งมาจากเชื้อเพลิงเป็นส่วนใหญ่ ก าหนดไม่เกิน ๒๐ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากการสัมผัสเฉลี่ยใน ๒๔ ชั่วโมง และ ๕๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
จากการสัมผัสเฉลี่ยใน ๑๐ นาที เพ่ือให้ผู้บริหารระดับตัดสินใจของประเทศน าไปด าเนินการ ที่มีเป้าหมาย
สูงสุดในการลดผลกระทบต่อสุขภาพประชากร๓๙ 

 
 

                                                           
๓๕ ”Ambient (outdoor) air quality and health”. (Online) . Available : https://www.who. int, 

2018. 
๓๖ Brook, R. , Rajagopalan, S. , Pope III, C.  Brook, J. ,  Bhatnagar, A. , Diez-Roux, A. , Holguin, F. , 

Hong, Y.,   Luepker, R., Mittleman, M., Peters, A., Siscovick, D., Smith, S.Jr, Whitsel, L., Kaufman, J., “Particulate 
Matter Air Pollution and Cardiovascular Disease An Update to the Scientific Statement From the American Heart 
Association”. Circulation, 2010: pp. 2331-2378. 

๓๗ Xing, Y. F., Xu, Y. H., Shi, M. H., and Lian, Y. X. (2016). The impact of PM2.5 on the human 
respiratory system. Journal of Thoracic Disease, 8(1), 2016: pp. E69–E74.  

๓๘ Apte, J., Brauer, M.,  Aaron, J., Cohen, A., Ezzati, M., and Pope, C., “Ambient PM2.5 Reduces 
Global and Regional Life Expectancy”. Environ. Sci. Technol. Lett., 0218. pp. 546-551. 

๓๙ World Health Organization.  “ WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, 
nitrogen dioxide and sulfur dioxide”, 2006. 



๑๑ 

จากข้อมูลธนาคารโลก ประเทศไทยมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนเฉลี่ย
ทั้งปีใน พ.ศ. ๒๕๓๓ เท่ากับ ๑๗.๒๔ เพ่ิมขึ้นเป็น ๒๒.๓๖ ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุ
จากมลพิษทางอากาศเพ่ิมจาก ๓๑,๑๗๓ คน เป็น ๔๘,๘๑๙ คน๔๐ และจากการใช้ข้อมูลดาวเทียม     
ความละเอียดสูงช่วง พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง ๒๕๕๗ เพ่ือคาดคะเนการเสียชีวิตเนื่องจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอนในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าจ านวนผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนจากก่อน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ราวร้อยละ ๓๘๔๑ 
 

๑.๓.๒ ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
วิกฤตฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนสะท้อนว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ก่อตัวสะสม

รุนแรงและใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อย ๆ และไม่เพียงแต่ความเสี่ยงจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ยังส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจและก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน๔๒ ดังนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการดูแลสุขภาพ จากข้อมูลธนาคารโลก แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมี
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนเฉลี่ยทั้งปีใน พ.ศ. ๒๕๓๓ เท่ากับ ๑๗.๒๔ เพ่ิมขึ้นเป็น 
๒๒.๓๖ ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุจากมลพิษทางอากาศเพ่ิมจาก ๓๑,๑๗๓ คน     
เป็น ๔๘,๘๑๙ คน ท าให้สูญเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาพยาบาลเพ่ิมจาก ๑๕,๓๑๗ ล้านเหรียญสหรัฐ 
หรือร้อยละ ๔.๐๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น ๖๓,๓๖๙ ล้านเหรียญสหรัฐ 
หรือร้อยละ ๖.๒๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๕๖๔๓   

(๒) การท่องเที่ยว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหา        
ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนของค่าเสียโอกาสด้านการท่องเที่ยว    
ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่สถานการณ์ฝุ่นละอองท าให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวจาก
เดิมที่มีแผนจะเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอ่ืนของไทย โดยในกรณีนี้จะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศ แต่หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายในเวลา
อันรวดเร็ว อาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่สามารถปรับแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศอ่ืนแทน         
ในกรณีหลังนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครนับเป็นหนึ่งใน     
เมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของไทย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ ยวเฉลี่ยอยู่ที่

                                                           
๔๐ World Bank. (2016). The Cost of Air Pollution : Strengthening the Economic Case for Action. 

The World Bank and Institute for Health Metrics and Evaluation, 2016.  Seattle :  University of Washington.  p. 
101. 

๔๑ Shi Y, Matsunaga T, Yamaguchi Y, Zhao A, Li Z, Gua X (2018). Long-term trends and spatial 
patterns of PM2.5-induced premature mortality in South and Southeast Asia from 1999 to 2014. Science of the 
Total Environment. 631–632: 1504–1514. 

๔๒ วิภานุช รักษาพล. “วิกฤตฝุ่น PM 2.5 กับการธนาคารท่ียั่งยืน”. ธนาคารแห่งประเทศไทย. (ออนไลน์). 
เข้าถึงได้จาก : https://www.bot.or.th, ๒๕๖๒. 

๔๓ (ibis) The World Bank. (2016). p. 101. 



๑๒ 

ประมาณ ๕ ล้านคนต่อเดือน สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 
๘๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อเดือน๔๔ 

(๓) ผลกระทบต่อการสัญจรและการประกอบอาชีพในสภาพอากาศมีหมอกควัน           
ที่ท าให้ทัศนวิสัยไม่ดี๔๕ อาทิ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เกิดปัญหาหมอกควันในภาคเหนือส่งผลกระทบต่อเที่ยวบิน
ที่ท าการบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบินเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน โดยที่แม่ฮ่องสอนมียกเลิก
เที่ยวบินราวร้อยละ ๒๐๔๖ ส าหรับทางน้ า มีรายงานหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเรือข้าม
ฟากในการร ับและส่งผู ้โดยสาร รวมทั ้ง ขนส่งส ินค้าอ ุปโภคและบริโภค ระหว ่างประเทศไทย             
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรือรับจ้างรวมไปถึงเรือสินค้าขนาดใหญ่ในแม่น้ าโขง         
ซึ ่งต ้องเพิ ่มความระมัดระวังในการเดินเร ือเพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งเป็นอุปสรรคต่อการหาปลาของ
ชาวประมงในแม่น้ าโขงอีกด้วย๔๗ 

(๔) ผลกระทบต่อรายได้ของผู้ค้าอาหารข้างทางและร้านค้า เพราะประชาชนออกจาก
บ้านน้อยลง มีการเดินซื้อหาสิ่งของ หรือซื้ออาหารข้างทางน้อยลงเพราะกังวลต่อความสะอาด ท าให้
รายได้ผู้ประกอบการลดลง๔๘ 

(๕) ผลกระทบทางสังคม ซึ่งปริมาณฝุ่นที่มากส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน
ทกช่วงวัยในการด าเนินชีวิต อาทิ  ในพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝุ่นสู งส่ งผลให้หลายโรงเรียนต้องหยุด                 
การเรียนการสอน๔๙ แรงงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งก่อสร้างต้องเผชิญกับฝุ่นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้๕๐ 
สุขภาพของผู้สูงอายุที่อาจมีโรคปอดหรือหัวใจที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย๕๑  

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนที่สูงมีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และประชาชนทั่วไป ซึ่งภาครัฐจ าเป็นต้องก าหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางอย่างเหมาะสม 
ซึ่ง KunugiI et al (2018) ได้ศึกษายุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายในการจัดการฝุ่นละออง     

                                                           
๔๔ “ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ เบื้องต้นคาดว่าจะมีอย่างน้อย ๒,๖๐๐ ล้าน

บาท”. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://kasikornresearch.com, ๒๕๖๒. 
๔๕ “ย้ าจิตส านึกคนในพื้นท่ี ลดเผาท่ีโล่ง ป้องกันหมอกควันภาคเหนือ”.  ไทยรัฐออนไลน์ ๒๐ มีนาคม . 

(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th, ๒๕๖๒. 
๔๖ “ปัญหาหมอกควันและค่าฝุ่นละอองภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อเท่ียวบิน”. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : 

https://news.mthai.com, ๒๕๖๒. 
๔๗ “หมอกควันปกคลุมสองฝั่งไทยลาว กระทบการเดินเรือในน้ าโขงท่ีบึงกาฬ”. ไทยรัฐออนไลน์ ๑๒ มีนาคม 

๒๕๖๒. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th:  https://www.thairath.co.th, ๒๕๖๒. 
๔๘ “เปิดผลกระทบ "วิกฤติฝุ่นพิษ" ซ้ าเติมเศรษฐกิจไทยหนักกว่าท่ีคิด”. ไทยรัฐฉบับพิมพ์ ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th, ๒๕๖๒. 
๔๙ “ฝุ่น : กทม. ประกาศปิด ๔๓๗ โรงเรียน เป็นเวลา ๓ วัน ลดผลกระทบฝุ่นละออง PM2.5 ต่อนักเรียน”. 

บีบีซี. ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.bbc.com, ๒๕๖๒.  
๕๐ “ลูกจ้างคาใจ ฝุ่นคลุมกรุงไม่ได้หยุด ก.แรงงาน แจงยิบหยุด ท างานท่ีบ้านได้หรือไม่.”.  ไทยรัฐออนไลน์. 

๓๐ มกราคม ๒๕๖๒. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.thairath.co.th, ๒๕๖๒. 
๕๑ “มลภาวะจากฝุ่นละอองท่ีอาจท าร้ายคุณ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงท่ีควรหลีกเลี่ยง”. . (ออนไลน์). เข้าถึงได้

จาก: https://www.vibhavadi.com, ๒๕๖๒. 

https://www.bbc.com/thai/thailand-47052896
https://www.thairath.co.th/


๑๓ 

ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนในเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พบว่านโยบายที่มีประสิทธิภาพในการลด      
การปลดปล่อยให้อยู่ในระดับมาตรฐานคือการเก็บภาษีมลพิษ๕๒ 

 
๑.๔ ยุทธศาสตร์ แผนและมาตรการที่ด าเนินการในปัจจุบัน 
ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ แผนแม่บท และมาตรการที่ด าเนินการขององค์กรและภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องในทุกระดับ  
 
  ๑.๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ       
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม ๑)  สร้างการเติบโต      
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรม    
บนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ น าไปสู่
การยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบ             
ด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาการขาดแคลนของทรัพยากร ๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับการสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเล     
ที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด ภายใต้อ านาจและสิทธิ
ประโยชน์ของประเทศท่ีพึงมีพึงได้เพ่ือความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ๓) สร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้าง
สังคมคาร์บอนต่ า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบและการสร้างขีดความสามารถของ
ประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และ ๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น   
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีข้อก าหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้
พ้ืนที่ตามศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”๕๓ 

 
๑.๔.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม มีประเด็นส าคัญครอบคลุม การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยเพ่ิม
มูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
                                                           

๕๒ KunugiI, Y. , Arimura, T. , Kazuyuki IwataI, K. , Komatsu, E. , Hirayama, Y. , “ Cost- efficient 
strategy for reducing PM 2.5 levels in the Tokyo metropolitan area: An integrated approach with air quality and 
economic models”. PLoS ONE 13(11): pp. 1-18. 

๕๓ “พระราชโองการประกาศ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)”,  ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 
๑๓๕ (ตอนท่ี ๘๒ ก), ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑, หน้า ๕๒ – ๖๓. 



๑๔ 

การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี และ การพัฒนาความม่ันคง พลังงาน 
และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือ เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ที่มีประสิทธิภาพ และก าหนดแผนย่อยที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มุ่ งเน้น       
การจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดโดยจัดท าระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ ส่งเสริม      
การลดหรือเลิกใช้สารเคมีอันตราย ควบคุม ป้องกันของเสียจากสินค้าจากต่างประเทศ ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการมลพิษ (๒) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม              
ด้านสิ่งแวดล้อมเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการก๊าซเรือนกระจก และ           
ด้านพลังงานหมุนเวียน และ (๓) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเติบโต    
อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งลดก๊าซเรือนกระจก๕๔ 

 
๑.๔.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔) บ่งชี้สภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ก าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐานการผลิตและ
ให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีพในเขตเมืองและชนบท รวมถึงปัญหาคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง 
และสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่วิกฤต อาทิ พ้ืนที่อุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนหนาแน่น การจัดการ
มลพิษทั้งขยะ น้ าและอากาศ และมีเป้าหมายที่จะรักษาคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน โดยก าหนดตัวชี้วัด ๓.๓ คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน๕๕ 

 
๑.๔.๔ มาตรการที่ภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการ 
ร่าง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง” 

ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงานป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละออง มุ่งเน้นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษเชิงพ้ืนที่ในช่วงวิกฤต การป้องกันและลดมลพิษที่ต้นทาง หรือแหล่งก าเนิดหลักที่
ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น ยานพาหนะ การเผาในที่โล่ง ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้าง หมอกควันข้ามแดน 
รวมถึงภาคครัวเรือน และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีมาตรการระยะสั้น ประกอบด้วย 

                                                           
๕๔ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๘๐). ราชกิจจานุเบกษา,  เล่ม ๑๓๖ (ตอนท่ี ๕๑ ก), ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒, ๓๙๖ หน้า.    
๕๕ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. “แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔”,  กรุงเทพหานคร : หน้า ๒๐, ๔๔- ๔๖, ๑๐๘. 



๑๕ 

มาตรการที่ ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ มุ่งเน้นการบริหารจัดการหรือควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดในเชิงพ้ืนที่โดยการก าหนดแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตสถานการณ์ 
รวมทั้งการเร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ยังเป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่  โดยมีแนวทาง              
การด าเนินงานดังนี้ ๑) ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่ผ่านมา ๒) ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการในภาวะฉุกเฉินและจัดท าแผนเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓) การด าเนินการตามมาตรการ
หรือแผนการแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตตามที่ก าหนดไว้ ใช้ระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ ( Single 
Command) มาตรการที่ ๒ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งก าเนิด) มุ่งให้ความส าคัญ
ในการควบคุมและลดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิด รวมถึงลดจ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษ 
โดย มาตรการระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๑) ควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะ
ส่งเสริมให้มีการน าน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีก ามะถันไม่เกิน ๑๐ ส่วนในล้านส่วนมาจ าหน่ายหรือใช้โดยเร็ว 
ควบคุมการน ารถยนต์ที่ใช้แล้วในต่างประเทศ (ใช้ส่วนตัว) เข้ามาในประเทศไทย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
การระบายมลพิษทางอากาศส าหรับรถผลิตใหม่ที่ประเทศไทยบังคับใช้อยู่ ณ เวลาที่น าเข้า  ควบคุม       
การน าเข้าเครื่องยนต์เก่าใช้แล้ว (ทั้งรถและเรือ) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศ
ส าหรับรถผลิตใหม่ที่ประเทศไทยบังคับใช้อยู่ ณ เวลาที่น าเข้า และมีอายุไม่เกิน ๕ ปี ปรับปรุงมาตรฐาน
และวิธีการตรวจวัดการระบายมลพิษจากรถยนต์ ปรับลดอายุรถที่จะเข้ารับการตรวจสภาพรถประจ าปี 
พัฒนาระบบการตรวจสภาพรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสภาพให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า  ๒) ควบคุมและ
ลดมลพิษจากการเผาในที่โล่งโดยเฉพาะจากภาคการเกษตร โดยให้มีการน ามาใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง - ห้ามไม่ให้มีการเผาในที่โล่งและเผาขยะโดยเด็ดขาด ๓) ควบคุม
และลดมลพิษจากการก่อสร้างและผังเมือง โดย ก าหนดกฎระเบียบ ก าหนดมาตรการและเกณฑ์ปฏิบัติใน
การควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่กระท าการที่ท าให้กรวด หิน ดิน 
เลน ทราย หรือเศษวัตถุก่อสร้างตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนน และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขต
เมืองให้ได้ตามมาตรฐานสากล ๔) ควบคุมและลดมลพิษจากอุตสาหกรรม โดยก าหนดมาตรฐาน          
การระบายมลพิษทางอากาศในรูปแบบ Loading ให้มีการติดตั้งระบบตรวจสอบการระบายมลพิษทาง
อากาศแบบอัตโนมัติต่อเนื่องที่ปล่องของโรงงานอุตสาหกรรม จัดท าท าเนียบการปลดปล่อยและ
เคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Register) มาตรการระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๕ - 
๒๕๖๗) ประกอบด้วย ๑) ควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะ บังคับใช้มาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงที่มี
ก ามะถันไม่เกิน ๑๐ ส่วนในล้านส่วนภายใน พ.ศ. ๒๕๖๖ บังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศ
จากรถยนต์ใหม่ Euro 6/VI ใน พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และการใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะ เพ่ิมภาษีรถยนต์เก่า ห้ามน าเข้าเครื่องยนต์ใช้แล้วทุกประเภท ควบคุมการระบายมลพิษ       
ทางอากาศ ๒) ควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในที่โล่ง โดยให้มีการจัดการเศษวัสดุจากการท าเกษตรให้
มีการน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามไม่ให้มีการเผาในที่โล่งและเผาขยะโดยเด็ดขาด ป้องกันการเกิด     
ไฟป่าและจัดการไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการพิจารณาการพัฒนาระบบหรือยกระดับการก าหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชที่มักมีการเผาวัสดุการเกษตรก่อนหรือ
หลังการเก็บเกี่ยวอย่างเข้มงวด ใช้มาตรการหรือกลไกทางเศรษฐศาสตร์และสังคมผลักดันให้เกิดแนวทาง



๑๖ 

รับซื้อสินค้าจากเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางการเกษตรที่ดี ๓) ควบคุมและลดมลพิษจาก
อุตสาหกรรม ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม       
ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมการใช้
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า ควบคุมการระบายฝุ่นจากการขนถ่ายสินค้า      
ที่ท่าเรือและจากเรือสู่เรือ ๔) ควบคุมและลดมลพิษจากภาคครัวเรือน โดย สนับสนุนการใช้พลังงาน
สะอาดในครัวเรือน พัฒนาและส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มและเตาปิ้งย่างปลอดมลพิษ พัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้เตาเผาอิฐและถ่านปลอดมลพิษ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ เป็นการพัฒนาระบบ 
เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการ รวมถึงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและก าหนดแนวทาง มาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต ระยะกลาง     
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๑) พัฒนาเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยขยาย
เครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ และ  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการด าเนินการติดตาม
การตรวจสอบคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ๒) จัดท าบัญชีการระบายมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งก าเนิด ๓) พัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ และการรายงาน
ผล ๔) ทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยปรับปรุง 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการมลพิษ
ทางอากาศ รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมเรื่องกฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) ๕) ส่งเสริม       
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบ การตรวจวิเคราะห์ และนวัตกรรม
เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ และน าไปประยุกต์ใช้ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ ๖) การแก้ไขปัญหามลพิษ
ข้ามแดน โดย (๑) การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เรื่องมลพิษหมอกควันข้าม
แดน  ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันข้ามแดน ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการเชียงราย ๒๐๑๗ เพ่ือป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๕ - 
๒๕๖๗) ประกอบด้วย ๑) ทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ โดย พิจารณาความเหมาะสมในการปรับค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนใน
บรรยากาศเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ให้เป็นไปตามเป้าหมายระยะที่ ๓ ขององค์การอนามัยโลก (๒) ส่งเสริม     
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบ การตรวจวิเคราะห์ และนวัตกรรม
เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ โดยพิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้งหอคอยฟอกอากาศ และเครื่องมือ       
การตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเซนเซอร์ ๓) การแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดน โดยการขับเคลื่อน        
การด าเนินงานตามข้อตกลงเรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโรดแมปอาเซียน
ปลอดหมอกควันข้ามแดน ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชียงราย ๒๐๑๗ ซึ่งก าหนดกลไก
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ด าเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับจังหวัด 
โดยมีอ านาจหน้าที่ในการเข้าควบคุมสถานการณ์ อ านวยการ สั่งการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน 
ส่วนราชการต่างๆ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการ (Single Command) และให้จังหวัดจัดท า
แผนปฏิบัติการในระดับพื้นท่ี ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน๕๖ 

                                                           
๕๖ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (๒๕๖๒). ร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน

วาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง”. กรุงเทพมหานคร : 



๑๗ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ฐานะหน่วยงานก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้ระบาย
มลพิษอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด ดังนี้ ๑) กฎหมายควบคุมการระบายอากาศ
เสียจากโรงงานโดยได้มีกฎหมายก าหนดค่ามาตรฐานการระบายอากาศเสียออกจากปล่องควัน หรือ            
จากแหล่งก าเนิดที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงน้ ามันหรือน้ ามันเตา ถ่านหิน ชีวมวล และเชื้อเพลิงอ่ืนๆ ส าหรับ
อุตสาหกรรมที่ได้มีการออกค่ามาตรฐานเฉพาะ ได้แก่ โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
โรงงานผลิตแก้วและกระจก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงงานที่มีการใช้น้ ามันใช้แล้ว โรงงานที่มีปล่องเตาเผา
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และโรงไฟฟ้า ๒) กฎหมายเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
โดยก าหนดให้โรงงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โรงกลั่นน้ ามัน โรงปูนซีเมนต์ โรงถลุงหรือหลอม
โลหะ ต้องรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน ๓) กฎหมายที่ก าหนดให้โรงงาน
หลายประเภท อาทิ โรงงานผลิตยางสังเคราะห์ โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า จะต้องมีบุคลากรทางด้าน
สิ่งแวดล้อมประจ าโรงงานเพ่ือดูแลระบบป้องกัน จัดท าร่างกฎหมายสารอินทรีย์ระเหยจากกิจกรรมหรือ
อุปกรณ์ของโรงงานในกลุ่มที่มีการใช้สารอินทรีย์ระเหยในปริมาณมากที่ก าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรม
ต้องมีการควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหยการตรวจสอบ การด าเนินงานตามมาตรการที่ก าหนดและ
การตรวจสอบผลกระทบในบริเวณใกล้เคียงหรือที่ริมรั้วโรงงาน รวมทั้ง พัฒนาระบบท าเนียบ               
การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Register-PRTR) ที่รายงาน
ข้อมูลการปลดปล่อยสารมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษ๕๗  

กรมควบคุมมลพิษได้จัดท ารายงานโครงการศึกษาแหล่งก าเนิดและแนวทางการจัดการ
ฝุ่นละอองชนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑลใน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีข้อเสนอแนวทางใน
การด าเนินงาน ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย การเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน
และรับฟังข้อคิดเห็น การตอบสนองความสนใจของประชาชนต่อภาวะมลพิษและการเข้าถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร ๒ ทาง การขยายเครือข่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศ รวมข้อมูล         
การตรวจวัดโดยประชาชน โดยใช้นวัตกรรม และ ผนวกข้อมูลการตรวจวัดของประชาชน ให้ค าแนะน า
และตรวจสอบความถูกต้อง ด้านองค์ความรู้ ประกอบด้วย การทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ
อากาศ การปรับปรุงมาตรฐานให้เข้าสู่มาตรฐานองค์การอนามัยโลกและเพ่ิมค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอน ในดัชนีคุณภาพอากาศ การศึกษาผลกระทบของมลพิษอากาศต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน การศึกษาผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป ต่อกลุ่มเสี่ยง ในพ้ืนที่มลพิษสูงและในพ้ืนที่ชนบท 
การศึกษาความสูญเสียเนื่องจากมลพิษอากาศที่มีต่อสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ สังคมและเศรษฐกิจ 
ประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากแต่ละมาตรการควบคุมมลพิษ การจัดท าแผนปฏิบัติงานจัดการปัญหา      
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และประเมินความคุ้มทุน ศึกษา
ทางเลือกของมาตรการควบคุมมลพิษที่ครอบคลุมแหล่งก าเนิดมลพิษและประเมินความคุ้มทุนของ
มาตรการที่เข้มงวดต่างกัน ด้านการควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษ ประกอบด้วย การปรับปรุงมาตรฐาน
น้ ามันเชื้อเพลิงเป็น Euro 5/6 พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ลดก ามะถันในน้ ามันดีเซลจาก ๕๐ ส่วนในล้านส่วน เหลือ 
๑๐ ส่วนในล้านส่วน ปรับปรุงมาตรฐานรถยนต์เบนซิน รถดีเซลขนาดเล็ก และ รถดีเซลขนาดใหญ่ เป็น 

                                                           
๕๗ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. “PM 2.5 กับอุตสาหกรรม”. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: 

http://www.diw.go.th, ๒๕๖๒. 



๑๘ 

Euro 5/6 ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๕ ลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ราว ๔,๐๐๐ ตันต่อปี 
ใน พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงเหลือประมาณ ๑ พันตันต่อปี ใน พ.ศ. ๒๕๙๓ เร่งรัดการใช้มาตรฐาน Euro 5/6 และ
ทดแทนรถเก่าด้วยรถมาตรฐาน Euro 5/6 บูรณาการมาตรการควบคุมมลพิษจากรถยนต์และมาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจก ประเมินค่าใช้จ่ายและประโยชน์ร่วมจากการจัดการคุณภาพอากาศและลด               
ก๊าซเรือนกระจก ลดการเผาในที่โล่ง การศึกษา ทดลอง และส่งเสริมทางเลือกอ่ืนแทนการเผาชีวมวลและ
ของเสียจากเกษตรกรรม ปรับปรุงมาตรฐานเตาที่ใช้เชิงพาณิชย์และในครัวเรือน ปรับปรุงและส่งเสริมเตา
มาตรฐานไร้มลพิษ ด้านการบริหารจัดการการขนส่ง ผังเมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ประกอบด้วย 
การใช้นวัตกรรมในการจับรถควันด าบนท้องถนน การปรับปรุงผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือลด
การขนส่งและลดมลพิษ การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชน       
การส่งเสริมการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์และปลอดมลพิษ การส่งเสริมการขนส่งมวลชนโดยรัฐเป็นผู้จ่าย 
การขยายพ้ืนที่ห้ามรถบรรทุกเข้าเป็นเส้นวงแหวนรอบนอก การปรับปรุงระบบจราจรและลดปริมาณ
การจราจร และ มาตรการในช่วงวิกฤติ ประกอบด้วย การก าหนดแผนงานในช่วงวิกฤติ ขยายเวลาห้าม
รถบรรทุกเข้าเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง การลดแหล่งก าเนิดมลพิษในภาครัฐ และภาคประชาชนโดยการมี   
ส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลและการดูแลสุขภาพและเข้มงวดการเผาในที่โล่ง๕๘          
ที่ท าให้เกิดหมอกควันพิษในพ้ืนที่ และ เคลื่อนไปยังบริเวณอ่ืนหรือประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดน ซึ่งก าหนดให้
ประเทศภาคีตามข้อตกลงจะต้องมีมาตรการในเชิงนิติบัญญัติ บริหาร หรือมาตรการในเชิงอ่ืน เพ่ือบังคับ
ให้เป็นไปตามพันธกรณีของข้อตกลง ท าให้ประเทศจัดท าแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาใน
ที่โล่ง ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ คือ (๑) การรับรองตกลงอาเซียนว่าด้วยเรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน 
(๒) ยุทธศาสตร์การจัดการวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (๓) ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน      
(๔) ยุทธศาสตร์การจัดการไฟป่า (๕) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน (๖) การส่งเสริม      
การประชาสัมพันธ์ (๗) การใช้มาตรการทางด้านกฎหมาย๕๙ โดยประเทศไทยยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการปัญหาไฟป่า ๕ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๘๖๐ พระราชบัญญัติสงวนและ

                                                           
๕๘ วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์. (๒๕๖๑) “โครงการศึกษาแหล่งก าเนิดและแนวทางการจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่

เกิน ๒.๕ ไมครอน ในพื้นท่ีกรุงเทพและปริมณฑล”. กรุงเทพมหานคร : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. หน้า ๔๕ – ๔๖. 

๕๙ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (๒๕๔๘). แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย
การควบคุมการเผาในท่ีโล่ง. กรุงเทพมหานคร : 

๖๐ “พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔”, ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๕๘, ๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๔. กรุงเทพมหานคร 
: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หน้า ๑๔๑๗/: 



๑๙ 

คุ้มครองสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕๖๑ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔๖๒ พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗๖๓ และ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐๖๔  

จากการศึกษาของ ดามร ค าไตรย์ (๒๕๖๑) สรุปได้ว่ามลพิษหมอกควันข้ามแดนเป็นปัญหา
หนึ่งซึ่งส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และ จัดการแก้ไขได้ค่อนข้างยาก เพราะจะต้องอาศัยทั้ง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการสร้างกฎหมายภายในเพ่ือจัดการกับต้นเหตุของปัญหา โดยกฎหมาย
ภายในที่จะบังคับและจัดการกับปัญหาได้นั้นจะต้องด าเนินการโดยค านึงถึงลักษณะเชิงพ้ืนที่ซึ่งประสบ
ปัญหา ซึ่งด าเนินการผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐระดับย่อย ทั้งนี้ การบังคับใช้
กฎหมายในลักษณะทั่วไป ทั้งรูปแบบของกฎหมายกลางของรัฐบาลและกฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือแก้ไข
ปัญหานั้น จะไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างประสบผล เนื่องจากลักษณะของการเกิดขึ้นและ
ผลกระทบของมลพิษนั้นมิได้ก่อผลกระทบในลักษณะเป็นการทั่วไปกับทุกพ้ืนที่ คงมีแต่เฉพาะพ้ืนที่ซึ่ง
ประสบปัญหาเท่านั้น จึงต้องการมาตรการในการจัดการที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน และการบังคับในระดับ
ท้องถิ่นย่อมสามารถท าได้สะดวกกว่าการจัดการโดยรัฐบาลซึ่งอยู่ห่างจากปัญหา และท้องถิ่นย่อมเข้าใจ
ลักษณะเฉพาะและปัญหาของพ้ืนที่ตนเองได้ดีกว่ารัฐบาล การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คนในท้องถิ่น และ
ส านึกร่วมกันของคนในท้องถิ่นจึงน าไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า๖๕ 

รัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับปัญหามลพิษทางอากาศ ดังจะเห็นได้จากการก าหนด
ยุทธศาสตร์ แผนระดับชาติ รวมทั้งแนวทางและมาตรการที่ด าเนินการหลายประการ อย่างไรก็ดี ยังคงมีฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนในปริมาณสูงมาก มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพประชากรในหลายพื้นที่
ทั่วประเทศ รวมทั้งมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ดังนั้น คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร นบส. ๒ รุ่นที่ ๑๑ จึงมีความเห็นร่วมกันในการศึกษาเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ิมเติม
จากที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  โดยเน้นการแก้ไขที่แหล่งก าเนิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน      
เพ่ือเป็นนโยบายทางเลือกส าหรับผู้บริหารประเทศในระดับตัดสินใจ ที่จะพิจารณาประกอบการก าหนด
ทิศทางสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทยให้มีความสามารถในการแข่งขัน ควบคูก่ับการรักษาสิ่งแวดล้อม       
อย่างยั่งยืนในบริบทโลก   

 
 

 

                                                           
๖๑ “พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕”, ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๐๙ (ตอนท่ี ๑๕), 
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๒๕๐๗. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หน้า ๒๖๓/: 
๖๔ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ. ๒๕๕๐”, ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๔ (ตอนท่ี 

๕๒ ก). กันยายน ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หน้า ๑ – ๗. 
๖๕ ดามร ค าไตรย์ (๒๕๖๑). “มลพิษหมอกควันข้ามแดนอาเซียนกับการแก้ไขปัญหาด้วยข้อบังคับระดับ

ท้องถิ่นไทย”. วารสารนิติสังคมศาสตร์. ๑๑(๑), ๒๕๖๑. หน้า ๘๗ – ๑๐๙. 



๒๐ 

๒. วิธีการและขั้นตอนการศึกษา  
(๑) ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารงานวิจัย นโยบาย ยุทธศาสตร์  แผนงานและ

มาตรการ รวมทั้งข่าวหนังสือพิมพ์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ที่เกี่ยวข้องกับ    
สภาพปัญหา การควบคุมและแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนของภาครัฐและ
เอกชน หลักคิดในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ตลอดจนเรื่องราวแห่งความส าเร็จใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับสากล จากแหล่งต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

(๒) ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนของประเทศไทย 
ทั้งสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาและปัจจัยส่งเสริม ผลกระทบของปัญหาต่อ
สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม แนวโน้มของปัญหา ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ 
แนวทางและมาตรการที่ด าเนินการในปัจจุบัน  

(๓) จดัประชุมระดมสมอง โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นบส. ๒ รุ่นที่ ๑๑ ประกอบด้วย 
ผู้บริหารส่วนราชการตั้งแตร่ะดับรองอธิบดีขั้นไป จ านวน ๓๕ คน ร่วมกันด าเนินการ
ทั้งสิ้น ๓ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ร่วมกันก าหนดทิศทางและหัวข้อย่อย
ในการศึกษาร่วมกัน รวมทั้งจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนของประเทศไทย ที่ควร
พิจารณาหาแนวทางเพ่ิมเติมอย่างเหมาะสม ที่อาจจะเป็นนโยบายทางเลือก หรือ
เสริมแนวทางที่มีอยู่ในปัจจุบัน  รวมทั้ง ก าหนดกรอบและทิศทางในการแก้ไขปัญหา
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ 

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาร่างรายงานการศึกษาที่
สังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ 
ไมครอน ทั้งระยะสั้น ๕ ปี และระยาว ๒๐ ปี สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
๓. วิเคราะห์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนในประเทศไทย 

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน สรุปแนวโน้มและ
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยได้ดังนี้ 

(๑) ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น 
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะต้องพ่ึงพาพลังงาน และการใช้ยานพาหนะประเภทที่ใช้เชื้อเพลิงจาก       
ซากพืชซากสัตว์ โดยมีรายงานความรุนแรงของปริมาณฝุ่นของประเทศไทยสูงสุดในโลก เมื่อวันที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒  
 
 
 



๒๑ 

(๒) สาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนในประเทศไทย มีดังนี้  
แหล่งก าเนิด ฝุ่นละอองมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์ทั้งในการขนส่ง 

โรงงานอุตสาหกรรม การเผาในที่โล่ง และ หมอกควันข้ามพรมแดน  
ปัจจัยส่งเสริม ให้มีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนสะสม คือสภาพอุตุนิยมวิทยา 

ในช่วงต้นปีสภาพอุตุนิยมวิทยาไม่เอ้ือต่อการกระจายตัวของฝุ่นละออง
เนื่องมาจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของ
ประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึง   
ในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ท าให้ในช่วงดังกล่าว ซึ่งมีสภาพอากาศนิ่ง ลมสงบ 
ส่งผลให้ฝุ่นละอองสะสมในบรรยากาศและมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น โดยพ้ืนที่     
ที่มีปัญหาและพ้ืนที่เสี่ยงเป็นพ้ืนที่ที่ประสบสถานการณ์ฝุ่นละอองเกิน
มาตรฐานในบางช่วงเวลา 

โดยที่การเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน มีสาเหตุหลักแตกต่างกันในแต่ละ
พ้ืนที่ของประเทศไทย ดังนั้น ต้องจัดให้มีคลังข้อมูลฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ที่มีข้อมูล
ครบถ้วน ประกอบการก าหนดนโยบาย แนวทางและมาตรการ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของประชาชน
ทั่วไป  

(๓) ภาคการขนส่งและคมนาคม โดยเฉพาะยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ทั้งทาง
บก ทางน้ า และทางอากาศ มีสัดส่วนของการปลดปล่อยฝุ่นที่มีขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนสูงมาก ซึ่งหาก
สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ ามันดีเซลและปิโตรเคมีลงให้ได้มากที่สุดก็จะท าให้ลดปริมาณการ
ปลดปล่อยมลพิษไดอ้ย่างมาก  

(๔) โรงงานอุตสาหกรรม จากปล่องควันของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทที่มีความเสี่ยงสูง ต้องมีระบบการควบคุมและก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 

(๕) ไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาป่า แม้จะมีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องถึง ๕ ฉบับที่บังคับใช้ส าหรับการควบคุมและก าหนดบทลงโทษผู้กระท าความผิด แต่ก็มีการฝ่าฝืน
ที่จะเผาป่าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางในการสร้างจิตส านึกรักษ์ป่า รวมทั้งร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเพ่ือให้คนอยู่กับป่าแบบพึ่งพาอาศัยกัน 

(๖) หมอกควันข้ามแดน แม้จะมีความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้าม
แดน ใน พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ยังคงเกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่กระทบประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศ
ไทยอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องริเริ่มกลไกความร่วมมือ
ภายใต้กรอบความตกลงนี้ เพ่ือให้รัฐบาลของประเทศผู้ก่อให้เกิดหมอกควันข้ามแดนเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น  

(๗) การเผาวัสดุการเกษตร ทั้งการเผาป่า การเผาขยะ กิ่งไม้ ใบไม้ของชุมชนและ
ครัวเรือน โดยเฉพาะการเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกในครั้งถัดไป ต้องสร้างกระบวนการทดแทนการเผาเศษวัสดุ
ทางการเกษตร 

(๘) สภาพอุตุนิยมวิทยา ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะท าให้ประเทศไทย
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและภาคเหนือมีสภาพอากาศแห้ง เมื่อลมตะวันออกเฉียงเหนือพาฝุ่น         



๒๒ 

จากการเผาในพ้ืนที่เกษตรภาคกลางเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากมีอุณหภูมิต่ า ความกด
อากาศสูง ท้องฟ้าปิด อากาศสงบนิ่งไม่กระจายตัวจะเกิดการสะสมของฝุ่นและมลพิษสูงกว่าปกติ จึงต้องมี           
การติดตามและเฝ้าระวังเพ่ือการเตรียมการแก้ไขปัญหา รวมทั้งป้องกันผลกระทบอย่างเหมาะสม 

แม้ว่า ภาครัฐจะก าหนดยุทธศาสตร์ แผนระดับชาติที่ก าหนดแนวทาง และมาตรการ
ต่างๆ แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงมีความรุนแรงมากเมื่อเทียบเคียงกับประเทศอ่ืนและมีแนวโน้มสูงขึ้น        
ซ่ึงคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม นบส. ๒ รุ่นที่ ๑๑ เล็งเห็นความส าคัญท่ีจะต้องปรับกระบวนทัศน์สู่การแก้ไข
ปัญหาที่ต้นเหตุทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนอย่างจริงจัง เป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง  

 
๔. แนวคิดในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนอย่างย่ังยืน 

การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ๑๗ ประการ มีเป้าหมายเชิงห้วงเวลาที่จะบรรลุไว้ใน ค.ศ. ๒๐๓๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน มีประเด็นส าคัญคือมลพิษในบ้านอันเกิดจากเชื้อเพลิงเผาไหม้เพ่ือการผลิต
พลังงานและจากการใช้ของครัวเรือน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตประชากรโลกราว ๔.๓ ล้านคน ใน 
ค.ศ. ๒๐๑๒ ในจ านวนนี้เป็นเพศหญิงราวร้อยละ ๖๐ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
คือ เป้าหมายที่ ๗: สร้างความมั่นใจในการเข้าถึงบริการพลังงานที่เหมาะสม เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทน เพ่ิมอัตราการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานเป็น ๒ เท่า ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การวิจัยและการลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เป้าหมายที่ ๓ : ข้อที่ 
๓.๙ ลดอัตราการตายและความเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตราย มลพิษทางอากาศ และ เป้าหมายที่ ๑๑ :         
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเมืองรวมถึงการให้ความส าคัญกับคุณภาพอากาศและการบริหารจัดการ
ขยะ๖๖   

ใน ค.ศ. ๒๐๑๒ องค์การสหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อมได้ริเริ่ม “สังคมเศรษฐกิจสีเขียว” 
เพ่ือให้ประเทศสมาชิกร่วมกันแก้ไขและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน ซึ่งเป็นสังคมเศรษฐกิจที่มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสะอาด  โดยมีแนวทางในการพัฒนา อาทิ 
๑) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือใช้ทั้งในการผลิตพลังงาน การเพาะปลูก การใช้ในครัวเรือน และ
การใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ๒) การสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ๓) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน ๔) การป้องกันไม่ให้เกิด
ของเสียและการจัดการของเสีย และ ๕) การใช้มาตรการแรงจูงใจทางการเงินและภาษี ในการสนับสนุน
การปกป้องธรรมชาติ หลีกเลี่ยงมลพิษ ก าจัดของเสีย และการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ๖๗  

การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ า จึงเป็นหลักหมุดส าคัญในการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระยะยาว และเป็นนโยบายหลักของสหภาพยุโรปที่มีการก าหนด      

                                                           
๖๖ United Nations.  “ 17 Goals to Transform Our World” .  ( Online) .  Available : 

https://www.un.org/sustainabledevelopment, 2019. 
๖๗ “ What is an Inclusive Green Economy?” .  ( Online) .  Available : 

https://www.unenvironment.org, 2019. 



๒๓ 

ทิศทางการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซในกลุ่มก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๘๐ 
ภายใน ค.ศ. ๒๐๕๐ เพ่ือที่จะให้โลกร้อนข้ึนน้อยกว่า ๒ องศาเซลเซียส โดยมีการคาดการณ์ว่าในปีดังกล่าว
จะมีพลเมืองโลกเพ่ิมขึ้นเป็น ๙,๐๐๐ ล้านคน ซึ่งจะเกิดการแข่งขันอย่างเข้มข้นในด้านน้ ามันและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้จัดท าแผนที่น าทางในการปรับเปลี่ยนยุโรปสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ าที่
แข่งขันได้ น าไปปรับสู่มาตรการที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๕ ภายใน ค.ศ. ๒๐๒๐ 
และลดลงถึงร้อยละ ๘๐ ภายใน ค.ศ. ๒๐๕๐ เมื่อเทียบเคียงกับการปลดปล่อยใน ค.ศ. ๑๙๙๐ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพพลังงาน อาทิ ลงทุนพลังงานประสิทธิภาพในอาคาร การขนส่ง ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถลด     
การปลดปล่อยได้มากท่ีสุด รวมทั้งการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาด๖๘

 
๕. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 

จากการศึกษาเชิงลึกในแต่ละประเด็นปัญหาหลัก เรื่องราวแห่งความส าเร็จในการแก้ไข
ปัญหา และมาตรการป้องกันแนวใหม่ ทั้งจากเอกสาร การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ คณะผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม นบส. ๒ รุ่นที่ ๑๑ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ และระดมความคิดเห็น เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายที่เป็นการเติมเต็มนโยบาย มาตรการ รวมทั้ง กรอบและทิศทางการด าเนินงานของประเทศไทยสู่
การเป็นประเทศที่มีอากาศสะอาด เน้นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ หรือจากแหล่งก าเนิดให้มาก
ที่สุด และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สู่การเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือใช้เป็น
นโยบายทางเลือก หรือด าเนินการควบคู่กับแนวทางที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามบทบาทและภารกิจต่อไป ดังนี้ 

 
๕.๑ ข้อเสนอเชิงนโยบายระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา การลดผลกระทบ และการควบคุมการปลดปล่อยฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนที่แหล่งก าเนิด โดยมีแนวทางดังนี้ 
(๑) จัดท ากรอบและแนวทางของแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการเพื่ออากาศสะอาด 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ที่ยึดโยงกับนโยบายเชิงบูรณาการด้านการขนส่ง พลังงาน อุตสาหกรรม และ
สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๑) ที่ก าหนดเป้าหมาย “ลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๖๐ ของฐานการปลดปล่อยใน พ.ศ. ๒๕๓๓” ทีน่ าไปสู่การจัดท ากรอบแผนปฏิบัติ
การเชิงบูรณาการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วงละ ๕ ปี อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงที่ ๑ ของกรอบแผนปฏิบัติ
การเชิงบูรณาการเพ่ืออากาศสะอาด (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย “ลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๑๕ ของฐานการปลดปล่อยใน พ.ศ. ๒๕๓๓” โดย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดท ากรอบและทิศทางการ
ขับเคลื่อนในภาพรวมทุกด้าน ที่จะต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค และ แต่ละหน่วยงานจะต้องน าไปสู่แผนปฏิบัติการขององค์กรตามภารกิจ ดังนี้ 

                                                           
๖๘  European Commission.  “ Citizen’  Summary:  EU plan for a competitive low- carbon 

economy by 2050”. (Online). Available : https://ec.europa.eu, 2019. 



๒๔ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องด าเนินการ 
เน้นประเด็น ๑) สร้างระบบตรวจติดตามและควบคุมคุณภาพอากาศที่ให้มีฝุ่นขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน
ออนไลน์ โดยติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศในบริเวณเขตอุตสาหกรรม และบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง    
ที่เชื่อมโยงสู่ระบบคลังข้อมูลเบ็ดเสร็จ ๒) หน่วยงานสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่นใน
การเฝ้าระวังการเผาป่า โดยชุมชนร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ๓) สนับสนุนการสร้างแหล่งฟอกอากาศและดูด
ซับมลพิษโดยธรรมชาติ อาทิ จัดให้มีสวนสาธารณะประจ าอ าเภอ สวนสาธารณะประจ าชุมชน ๔) ควบคุม
การตัดต้นไม้ที่อยู่ในเขตชุมชน และ เขตทางหลวง ๕) รณรงค์ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในโอกาสต่าง ๆ 
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อาทิ การปลูกต้นไม้ในวันเกิด ๖) ลดการเผาในพ้ืนที่
การเกษตร โดยการสร้างความเข้าใจ และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์แก่กลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร         
ในการจัดการเศษวัสดุเกษตรแทนการเผา ๗) สร้างจิตส านึกรักษ์ป่า และ ๘) สนับสนุนเทศบาลนคร และ
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบการสร้างป่าในเมือง  

ด้านการขนส่ง ลดการปลดปล่อยฝุ่นในบรรยากาศให้อยู่ในระดับต่ าสุด ในการขนส่งทาง
บก ทางน้ าและทางอากาศ ดังนี้ 

 ทางบก ครอบคลุม ๑) การควบคุมรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุก เร่งการใช้
ยานยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด อาทิ พลังงานชีวภาพ การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีหรือวัสดุดักจับฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน ๒.๕ ไมครอนส าหรับท่อไอเสียของยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล        
การห้ามรถยนต์ควันด าทุกชนิดหยุดวิ่งทันทีที่ตรวจพบ มีการเชื่อมโยงกับข้อมูล
การขนส่งและต่อทะเบียนรถยนต์ โดยรถยนต์ที่ปล่อยควันด าจะต้องปรับปรุง
เครื่องยนต์ให้ไม่ปล่อยควันด าก่อน จึงจะสามารถต่อทะเบียนรถยนต์ได้และ
จะต้องจ่ายค่าปรับในการต่อทะเบียนรถยนต์เพ่ิมเป็น ๓ เท่าของอัตราปกติ       
การใช้วัสดุจับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนส าหรับติดท่อไอเสียรถยนต์
รวมทั้งติดตั้งในเครื่องท าความเย็นของรถยนต์ การตรวจสอบควันจากท่อไอเสีย
ที่สถานีรถประจ าทางตอนเช้าก่อนการเดินรถเป็นประจ า หากปล่อยควันด าห้าม
วิ่งให้บริการ ๒) การส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งทางรางทดแทนรถบรรทุก        
การส่งเสริมการลดใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล อาทิ รณรงค์ไม่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ในวันหยุดราชการ การก าหนดให้เมืองหลวงและปริมณฑลรวมทั้งเมืองใหญ่งด
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกวันอาทิตย์แรกของไตรมาส ๓) ส่งเสริมการใช้รถยนต์
ไฟฟ้า อาทิ การขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้รถยนต์
ไฟฟ้า ๔) พัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะเพ่ือการแก้ไขการจราจรที่ติดขัด การงด
จอดรถริมถนนสายหลัก การจัดโซนนิ่งจ ากัดรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าเมืองช่วงเวลา
เร่งด่วน ๕) การสร้างทางจักรยานคู่ขนานกับถนนภายในหมู่บ้านโครงการใหม ่

 ทางน้ า ครอบคลุม การใช้พลังงานทดแทนในเรือยนต์ ทั้งในการขนส่งและ
บรรทุกสินค้า 



๒๕ 

 ทางอากาศ ครอบคลุม การลดการใช้พลังงานในทุกรูปแบบรวมทั้งเพ่ิมการใช้
พลังงานทดแทน  

ด้านพลังงาน  ครอบคลุม การใช้พลังงานทดแทน และ การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง การเตรียมการส าหรับพลังงานสะอาดทางเลือก ดังนี้ 

 การใช้พลังงานทดแทน ครอบคลุม ๑) การประเมินความต้องการใช้พลังงาน
ทั้งหมดของประเทศจ าแนกตามประเภทของพลังงาน และภาคส่วนที่ใช้
พลังงาน ๒) แผนการผลิตพลังงานทดแทนแต่ละประเภทตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากน้ า พลังงานชีวภาพ เป็นต้น 
๓) แผนเพ่ิมการใช้พลังงานทดแทนแต่ละประเภทในแต่ละภาคส่วน และ
อุปทานพลังงานทดแทนที่จะน ามาใช้ ให้ครอบคลุมถึงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนในภาคส่วนต่างๆ อาทิ การผลิตไฟฟ้า โดยใช้น้ ามันปาล์ม แทน
เชื้อเพลิงถ่านหินในโรงไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ทั้ง ไบโอดีเซลและ        
ไบโอเอธานอลในโรงงานอุตสาหกรรม และ การขนส่ง ๔) การจัดการเศษวัสดุ
การเกษตรชุมชน สู่การผลิตพลังงานชีวภาพทุกต าบล อาทิ ใช้แกลบ และ     
ชานอ้อย ในการผลิตพลั งงานไฟฟ้า รวมทั้ งการเก็บ เศษวัสดุ เกษต ร               
เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ อาทิ ฟางข้าว ซังข้าวโพด การสนับสนุนเครื่องย่อยเศษวัสดุ
ให้แก่เกษตรกรเพ่ือท าปุ๋ยหมัก เป็นต้น ๕) สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน
จากขยะและเศษวัสดุการเกษตร การใช้อุปกรณ์เพ่ือใช้พลังงานแสงอาทิตย์      
๖) การศึกษาเพ่ือเตรียมการส าหรับการใช้พลังงานสะอาดจากนิวเคลียร์ฟิวชั่น
ในอนาคต  

 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การใช้เตาเผาประหยัดพลังงานใน
วิสาหกิจและครัวเรือน รวมทั้ง จะต้องก ากับดูแลการจ าหน่ายน้ ามันดีเซล
คุณภาพสูง และการขายเตาเผาประหยัดพลังงาน   

ด้านอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดท ากรอบและทิศทางของแผนปฏิบัติการ
ให้ครอบคลุมการลดมลพิษจากโรงงาน ทั้ง การควบคุมโรงงาน การติดตามการปลดปล่อย และ            
การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลโรงงาน ดังนี้ 

 ควบคุมและก ากับดูแลโรงงานที่มีกระบวนการผลิตซึ่งเสี่ยงต่อการปลดปล่อย
สารมลพิษโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนอย่างเข้มงวด        
ด้วยการบังคับให้ต้องติดตั้งระบบการดักจับฝุ่นพิษก่อนปล่อยสู่บรรยากาศที่ไม่
เกินค่ามาตรฐาน  

 สร้างระบบติดตามและตรวจสอบรวมทั้งระบบเตือนการปล่อยสารมลพิษ
โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนออนไลน์ ที่เชื่อมโยงสู่ระบบ
คลังข้อมูลเบ็ดเสร็จ  

 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรกลโรงงาน  



๒๖ 

 จัดให้มีระบบปรับอากาศในโรงงานจะต้องมีการดักจับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอนที่มีประสิทธิภาพ 

(๒) การพัฒนาคลังข้อมูล (Big data) เบ็ดเสร็จ ที่มีการป้อนเข้าและเรียกดูแบบ
ออนไลน์ เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแบบองค์รวม โดยมีฐานข้อมูลรวมศูนย์  ทั้งการวิเคราะห์
ข้อมูล การสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์สภาวะอากาศที่เหมาะสมและสามารถจ าแนกรายละเอียด      
การแพร่กระจายได้อย่างชัดเจน ระบบแจ้งเตือนสภาวะอากาศที่ส่งผลต่อการเกิดฝุ่นละออง ปริมาณการใช้
เชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์และการปลดปล่อยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนเชิงพ้ืนที่           
ความหนาแน่นของการจราจร ปริมาณฝุ่นพิษที่ตรวจติดตามและแสดงตามเวลาจริง ( real time)          
โดยจะต้องน าเข้าจากข้อมูลปฐมภูมิที่สามารถเรียกดูได้ในแต่ละส่วนอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านขนส่ง 
พลังงาน สิ่งแวดล้อม การผลิต การคาดการณ์ภูมิอากาศ สุขภาพความเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตจาก
โรคทางเดินหายใจและหลอดเลือด โดย 

 ก าหนดชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
   พัฒนาแอพลิเคชันส าหรับใช้งานของแต่ละภาคส่วน อาทิ ภาคประชาสังคม

สามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ 
 ให้ภาคประชาชนเป็นเจ้าของข้อมูล ที่ประชาชนเป็นทั้งผู้ป้อนเข้าข้อมูลเชิง

สภาพที่ปรากฏในแต่ละพ้ืนที่ และเป็นผู้ใช้ข้อมูลจากแอพลีเคชั่นที่เป็นข้อมูล
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต โดยขยายจากโมบายแอพพลิเคชั่น Air4Thai ที่มี
อยู่ให้ครอบคลุมถึงการป้อนเข้าข้อมูลจากภาคประชาชนด้วย 

 ก าหนดให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องป้อนเข้าข้อมูลสู่ระบบแบบออนไลน์ รวมทั้ง 
ใช้ประกอบการก าหนดนโยบายและก าหนดมาตรการ ทั้งที่เป็นมาตรการบังคับ
และมาตรการสนับสนุนอย่างเหมาะสม 

(๓) การปรับกระบวนทัศน์ “ร่วมด้วยช่วยลดฝุ่นจิ๋วได้” ส าหรับการสร้าง         
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน และผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้ง การมี
ส่วนร่วมในการลดมลพิษ โดย 

 ริเริ่มการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้ได้กับเครื่องมือสื่อสาร
หลากหลาย (Ubiquitous learning, U-learning) ส าหรับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่นิยาม องค์ประกอบ ค่ามาตรฐาน สาเหตุการเกิด     
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข การปฏิบัติตนเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์
ในระดับต่างๆ กลไกการควบคุม การแจ้งเหตุ รวมถึงการดูแลสุขภาพ เพ่ือเป็น
ช่องทางในการที่จะให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทุกช่วยวัย สามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนไดอ้ย่างรวดเร็ว
ทุกที่ทุกเวลา 
 
 
 



๒๗ 

   รณรงค์การป้องกันและแก้ไขวิกฤตฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนใน
ระดับต่างๆ ดังนี้ ๑) ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เสียงต่อการเกิดไฟป่า สนับสนุน    
ความเข้มแข็งของพ้ืนที่ผ่านผู้น าชุมชน โดยการสร้างนักรักษ์สิ่งแวดล้อมประจ า
หมู่บ้านเพ่ือให้เป็นผู้น าในการเฝ้าระวังไฟป่า รวมทั้งพัฒนาสู่การเป็นนักรบไฟ
ป่า ๒) ชุมชนเกษตร โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลเสียของ      
การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บ
เศษวัสดุทางการเกษตรเพ่ือการน ากลับมาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะที่แปลงเป็น
อาหารสัตว์และจ าหน่าย การท าปุ๋ยหมัก รวมทั้งการพัฒนาไบโอก๊าซชุมชน อาทิ 
เครื่องอัดฟางข้าว เครื่องสับบดเศษวัสดุ ผ่านกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร          
๓) พื้นที่เมืองที่มีความเสี่ยงสูง โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชนทุก
ช่องทางในช่วงที่มีผู้ชมสูงเพ่ือบ่งชี้ว่าวิกฤตฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
จะต้องช่วยกันลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล งดรถยนต์ที่มีควันด า ประหยัด
พลังงานทุกรูปแบบ ๔) โรงเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่วัยเด็กโดยจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องพิชิตฝุ่นพิษ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักภัยของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน รวมทั้งการป้องกันอันตรายและแก้ไข ที่ให้นักเรียน
ร่วมกันคิดและเสนอแนวทางในการใช้พลังงานรวมทั้งทรัพยากรอ่ืนๆ อย่าง
ประหยัด ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน ปลูกพืชหรือจัดท าแปลงเกษตรในโรงเรียน 
และร่วมคิดร่วมปฏิบัติการลดขยะในโรงเรียนและท่ีบ้าน เป็นต้น    

 จัดท าชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ในชื่อ “ดับไฟป่า ที่หนึ่งคนจุด ร้อยคนดับ     
ล้านคนเจ็บ” เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้และตระหนักถึงผลกระทบของ
การเผาป่า ปลุกจิตส านึกให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง การแจ้งเหตุ  การระงับ
เหตุ และการดับไฟป่าโดยเร็วที่สุด รวมถึงการช่วยดับไฟเบื้องต้น โดยน าไป
เผยแพร่ในงานต่างๆ ของจังหวัดหรือชุมชนตามความเหมาะสม อาทิ           
งานวันสิ่งแวดล้อมโลก งานกาชาด เป็นต้น 

 สร้างเวทีแสดงความคิดเห็นออนไลน์ “ร่วมด้วยช่วยดับไฟป่า” เพ่ือสร้าง   
การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน     
การเกิดไฟป่าและแก้ไขปัญหาไฟป่า ให้กับชุมชนที่จะต้องอยู่ร่วมกับป่า 
ด าเนินการโดยผู้น าทางความคิดที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถในการจุด
ประกายความคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(๔) การสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการดักเก็บฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนในทุกระดับ ดังนี้ 

 ระดับเมือง ต้องวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเก่ียวกับระบบเครื่องฟอกอากาศ
ชุมชน เพ่ือติดตั้งในพ้ืนที่ซึ่งมีการจราจรคับค่ัง  

 ระดับโรงงาน ต้องวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับระบบดักจับฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนประสิทธิภาพสูง รวมทั้งระบบติดตามและ



๒๘ 

ควบคุม เพ่ือบ าบัดก่อนปลดปล่อยออกจากปล่องสู่บรรยากาศ        
ในระดับไม่เกินค่ามาตรฐาน 

 ระดับท้องถิ่น ต้องวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการแปรรูปเส้นใย เศษกิ่ง
ไม้ เศษไม้ เศษวัสดุการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือใช้ประโยชน์ 
อาทิ พลาสติกชีวภาพ พลังงานชีวภาพ รงควัตถุ เป็นต้น 

 ระดับครัวเรือน ต้องวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับวัสดุดักจับฝุ่นละออง
ขนาด ไม่ เ กิ น  ๒ .๕  ไมครอน  ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู ง ส า ห รั บ
เครื่องปรับอากาศ   

 ระดับบุคคล ต้องวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือวัสดุดักจับ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนส าหรับยานยนต์เพ่ือกรอง
อากาศอีกชั้นก่อนปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ อาทิ พัฒนาระบบกรอง
อากาศท่ อ ไอ เสี ย รถยนต์  การ ใช้ วั สดุ กรองอากาศที่ อ ยู่ ใ น
เครื่องปรับอากาศรถยนต์ รวมทั้ง ระบบกรองอากาศติดขอบหลังคา
รถยนต์ทุกคันเพื่อดักจับฝุ่นจากอากาศขณะรถวิ่ง   

(๕) การริเริ่มกลไกการแก้ไขปัญหา โดยการจัดตั้งคณะท างานวิกฤตหมอกควันข้าม
แดน (Taskforce on Haze Crisis across the Border) ภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจาก
หมอกควันข้ามแดน ในการประชุมครั้งถัดไป ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนใน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้รัฐบาลของประเทศที่เป็นต้นเหตุการณ์เผาป่า และก่อให้เกิดหมอกควันข้าม
พรมแดนต้องชดใช้ค่าเสียหายตามค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนที่สูงเกินค่ามาตรฐานในพ้ืนที่
ของประเทศที่ได้รับผลกระทบ และให้แต่ละประเทศไปจัดท านโยบายหรือมาตรการป้องกัน รวมทั้ง
ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดตามกฎหมายของประเทศผู้ก่อมลพิษต่อไป โดยมีหน้าที่และอ านาจดังนี้            
๑) ก าหนดค่ามาตรฐานอาเซียนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ๒) จัดท าหลักเกณฑ์ค่าปรับการก่อ
ความเสียหายที่ เกิดจากหมอกควันของประเทศที่ เป็นต้นเหตุของการเกิดหมอกควันข้ามแดน                                    
๓) เสนอขั้นตอนและกรอบเวลาในการชดใช้ค่าเสียหายเข้ากองทุนอาเซียนว่าด้วยการบรรเทาปัญหาหมอก
ควันข้ามแดน (ASEAN Transboundary Haze Pollution Control Fund)  ตามมาตรา ๒๐ ของ       
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 

(๖) การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาฝุ่นขนาดเล็กว่า ๒.๕ ไมครอน
อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไฟป่า ยานยนต์และการจราจร การควบคุม
โรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะที่เป็นองค์ประกอบหรือต้นเหตุของ   
ฝุ่นขนาดเล็กว่า ๒.๕ ไมครอน 

(๗) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ 
ไมครอน โดย ๑) ใช้มาตรการทางภาษี ทั้งภาษีขาเข้า ภาษีสรรพสามิต ภาษีนิติบุคคลในการสนับสนุน   
การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานทางเลือกอ่ืน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานผสม เพ่ือลด
การใช้เชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์ให้มากที่สุด ๒) หักลดหย่อนภาษีขาเข้า ภาษีสรรพสามิต  และ      
ภาษีนิติบุคคลส าหรับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ลดการปลดปล่อยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ 



๒๙ 

ไมครอน ๓) โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ยานยนต์ อุปกรณ์ ที่ลดการปลดปล่อยฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ระยะเวลา ๕ ปี โดยเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐทีจ่ะต้องน าร่องในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรการที่ก าหนด ๔) การส่งเสริมการลงทุนส าหรับอุตสาหกรรม      
การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยการยกเว้นภาษีร้อยละ ๒๐         
ในการประกอบการ ๒ ปีแรก    

(๘) การบริหารจัดการขยะในชุมชุนให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งการแปรรูปเป็นพลังงาน
ทดแทน  

โดยที่การบูรณาการและขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ 
ไมครอนระยะสั้นทั้ง ๘ ประเด็น สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จ าเป็นที่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะต้องร่วมมือกัน ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้สรุปประเด็นบูรณาการและ
การขับเคลื่อนแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และ หน่วยงานสนับสนุนหรือผู้มี
ส่วนร่วม ดังแสดงในตารางที่ ๒  

 
 

ตารางที่ ๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นบูรณาการและการขับเคลื่อนเพื่อการปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนระยะสั้น 

 
ประเด็นบูรณาการ
และการขับเคลื่อน 

แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานสนับสนนุหรือผู้
มีส่วนร่วม 

๑. กรอบและทิศทาง
ของแผนปฏิบั ติการ
เชิ งบู รณาการ เ พ่ื อ
อากาศสะอาด (พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

ก าหนดตั ว ช้ี วั ดและค่ า เป้ าหมาย       
“ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ร้อยละ ๑๕ ของฐานการปลดปล่อยใน 
พ.ศ. ๒๕๓๓” และน าไปสู่การก าหนด
กรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนที่
จะต้องบูรณาการการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และจัดท าแผนปฏิบัติการ
เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร ใ น ส่ ว น ที่ จ ะ ต้ อ ง
ด าเนินการเองควบคู่ด้วย เน้นประเด็น 
๑) สร้างระบบตรวจติดตามและควบคุม
คุณภาพอากาศที่ให้มีฝุ่นที่มีขนาดไม่
เกิน ๒.๕ ไมครอนออนไลน์ ที่เช่ือมโยง
สู่ระบบคลังข้อมูลเบ็ดเสร็จ ๒) เฝ้าระวัง
การเผาป่าโดยชุมชนร่วมกับองค์กร
ท้องถิ่น ๓) สร้างแหล่งฟอกอากาศและ
ดูดซับมลพิษโดยธรรมชาติ ๔) ควบคุม
การตัดต้นไม้ ๕) รณรงค์ปลูกและดูแล
รักษาต้นไม้ในโอกาสต่าง ๆ ๖) ลด     
การเผาในพื้นที่การเกษตร ๗) สร้าง

 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

 

 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
 กระทรวงมหาดไทย 
 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มหรือ

สถาบันเกษตรกร 
 เทศบาลนคร 
 กรุงเทพมหานคร 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี 



๓๐ 

ประเด็นบูรณาการ
และการขับเคลื่อน 

แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานสนับสนนุหรือผู้
มีส่วนร่วม 

จิตส านึกรักษ์ป่า และ ๘) ปลูกป่าใน
เมือง 

 ด้านการขนส่ง จัดท าแผนปฏิบัติการ
ปลดปล่อยฝุ่นในบรรยากาศให้อยู่ใน
ระดับต่ าสุ ด  ในการขนส่ งทางบก         
ทางน้ าและทางอากาศ  

 กระทรวงคมนาคม  ส า นั ก ง า น ต า ร ว จ
แห่งชาติ  

 ผู้ประกอบการขนส่ง  
 ประชาชนผู้ ใ ช้ รถใ ช้

ถนน 
 ด้านพลังงาน จัดท าแผนปฏิบัติการใช้

พลังงานทดแทน และ การใช้พลังงาน
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ ก า ร
เตรียมการส าหรับพลังงานสะอาดเป็น
ทางเลือก   

 กระทรวงพลังงาน  
 

 กระทรวงอุตสาหกรรม  
 กระทรวงการ

อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

 กระทรวงคมนาคม 
 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์
 ผู้ประกอบการเอกชน 

 ด้านอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ
โ ร ง ง า น ล ด ม ล พิ ษ  ค ร อ บ ค ลุ ม             
การควบคุ ม โ ร ง งาน  การติ ดตาม        
การปลดปล่อย และการยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เครื่ องจักรกล
โรงงาน 

 ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม  

 

 กรมควบคุมมลพิษ 
 ผู้ประกอบการ 

๒ .  ก า ร พั ฒ น า
คลังข้อมูล (Big data) 
เบ็ดเสร็จ 

จัดให้มีฐานข้อมูลรวมศูนย์แบบองค์รวม
ที่จะต้องน าเข้าจากข้อมูลปฐมภูมิที่
สามารถเรียกดูได้ในแต่ละส่วนอย่าง
เป็นระบบ ทั้ งด้ านขนส่ง พลังงาน 
สิ่งแวดล้อม การผลิต การคาดการณ์
ภูมิอากาศ สุขภาพความเจ็บป่วยและ
อัตราการเสียชีวิตจากโรคทางเดิน
หายใจและหลอดเลือด 
 
 
 
 
 
 

 กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม   

 

 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 กระทรวงคมนาคม 
 กระทรวงพลังงาน 
 กระทรวงสาธารณสุข 
 ประชาชนทั่วไป 



๓๑ 

ประเด็นบูรณาการ
และการขับเคลื่อน 

แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานสนับสนนุหรือผู้
มีส่วนร่วม 

๓. การปรับกระบวน
ทัศน์ “ร่วมด้วยช่วย
ลดฝุ่นจิ๋วได้” 

 พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเครื่องมือ
สื่อสารหลากหลาย ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน  
 รณรงค์การป้องกันและแก้ไขวิกฤต
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
ทั้ งท้องถิ่นที่ เสี่ ยงต่อการเกิดไฟป่า 
ชุมชนเกษตร พื้นที่เมืองที่มีความเสี่ยง
การเกิดมลพิษสูง และ โรงเรียน 
 จัดท าชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ในช่ือ 
“ดับไฟป่า ที่หนึ่งคนจุด ร้อยคนดับ 
ล้านคนเจ็บ” เพื่อสร้างตระหนักแก่
ประชาชน 
 สร้ า ง เ วที แ สด งคว ามคิ ด เห็ น

ออนไลน์ “ร่วมด้วยช่วยดับไฟป่า” เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

 กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
 องค์กรปกครองส่ วน

ท้องถิ่น 
 เทศบาลนคร 
 ก ลุ่ ม แ ล ะ ส ถ า บั น

เกษตรกร  
 ชุมชน 

๔. การสร้างความ
ร่วมมือในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
รวมท้ังการถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารดักเก็บ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอน ในทุก
ระดับ 

วิ จั ยและพัฒนานวั ตกรรมรวมทั้ ง       
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการดักเก็บ    
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนทั้ง
ในระดับเมือง ชุมชน ครัวเรือน บุคคล  

 ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

 กระทรวงอุตสาหกรรม  
 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 กระทรวงคมนาคม 
 สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 
 สภาหอการค้าไทย 

๕. การริเร่ิมกลไกการ
แก้ ไ ข ปัญหาวิ ก ฤต
หมอกควันข้ามแดน 
( Taskforce on 
Haze Crisis across 
the Border) 

จัดตั้งคณะท างานวิกฤตหมอกควันข้าม
แ ด น  ( Taskforce on Haze Crisis 
across the Border) ภายใต้ความตก
ลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดน  

 ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
ต่างประเทศ  

๖ .  ก า ร บั ง คั บ ใ ช้
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
อย่างเข้มงวด 

บังคับกฎหมายอย่าง เข้มงวด โดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไฟป่า 
การขนส่งและจราจร การควบคุมมลพษิ 
และ โรงงานอุตสาหกรรม  

 ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 ส า นั ก ง า น ต า ร ว จ
แห่งชาติ 

 กระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงคมนาคม 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 



๓๒ 

ประเด็นบูรณาการ
และการขับเคลื่อน 

แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานสนับสนนุหรือผู้
มีส่วนร่วม 

 องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 

 ผู้ประกอบการเอกชน 
๗. การใช้ เค ร่ืองมือ
ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือ
จั ด ก า ร ปั ญ ห า ฝุ่ น
ละอองขนาดไม่ เกิน 
๒.๕ ไมครอน 

ก าหนดมาตรการทางภาษีสนับสนุน    
การใช้พลังงานสะอาดในภาคการขนส่ง 
อุตสาหกรรม และครัวเรือน รวมทั้ง 
การเก็บภาษีเพิ่มจากผู้ที่ ก่อท าให้เกิด
มลพิษ  
 

 กระทรวงการคลัง   ส านักงานส่งเสริม     
การลงทุน 

 ผู้ประกอบการเอกชน 

๘. การบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนให้เหลือ
น้อยที่สุด 

บริหารจัดการขยะ รวมทั้งการแปรรูป
เป็นพลังงานทดแทน 

 

 กระทรวงมหาดไทย  
 

 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

 ประชาชนท่ัวไป 
ที่มา : คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม นบส. ๒ รุ่นที่ ๑๑ จัดท า 
  
 

๕.๒ ข้อเสนอแนะนโยบายระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๘๑) 
ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนระยะยาว   

เน้นการป้องกันหรือลดการปลดปล่อยจากแหล่งก าเนิดให้อยู่ในระดับที่ต่ ามาก โดยพัฒนาสู่สังคมเศรษฐกิจ
สีเขียว และสังคมคาร์บอนต่ าที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

(๑) จัดท านโยบายเชิงบูรณาการด้านการขนส่ง พลังงาน อุตสาหกรรม และ
สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๑) ที่ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
“ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๖๐ ของฐานการปลดปล่อยใน พ.ศ. ๒๕๓๓” ซึ่งน าไปสู่     
การจัดท ากรอบและทิศทางของแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการส าหรับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  
ช่วงละ ๕ ปี ดังนี้ 

ช่วงที่ ๑ กรอบและทิศทางของแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการเพ่ืออากาศสะอาด      
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย “ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๑๕ 
ของฐานการปลดปล่อยใน พ.ศ. ๒๕๓๓” 

ช่วงที่ ๒ กรอบและทิศทางของแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการเพ่ืออากาศสะอาด      
(พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑) ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย “ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๓๐ 
ของฐานการปลดปล่อยใน พ.ศ. ๒๕๓๓” 



๓๓ 

ช่วงที่ ๓ กรอบและทิศทางของแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการเพ่ืออากาศสะอาด       
(พ.ศ. ๒๕๗๒ – ๒๕๗๖) ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย “ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๔๕ 
ของฐานการปลดปล่อยใน พ.ศ. ๒๕๓๓” และ 

ช่วงที่ ๔ กรอบและทิศทางของแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการเพ่ืออากาศสะอาด      
(พ.ศ. ๒๕๗๗ – ๒๕๘๑) ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย “ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๖๐ 
ของฐานการปลดปล่อยใน พ.ศ. ๒๕๓๓” 
โดย ๑) จะต้องจัดท าคาดการณ์ภาพรวมของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และแหล่ง
ชดเชยหรือทดแทนการปลดปล่อย เพ่ือมุ่งสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๖๐ ของฐาน
การปลดปล่อยใน พ.ศ. ๒๕๓๓ ๒) จะต้องจัดท าคาดการณ์ภาพรวมของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด
จ าแนกตามประเภทพลังงานและภาคส่วนที่ใช้พลังงาน ๓) จะต้องประเมินศักยภาพห่วงโซ่อุปทานพลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด เพ่ือลดการใช้พลังงานจากซากพืชซากสัตว์ลง และใช้พลังงานทดแทนหรือ
พลังงานสะอาดให้มากขึ้นตามระยะเวลา แล้วก าหนดกรอบและทิศทางของแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ
ให้บรรลุเป้าหมายในละห้วงเวลา ซึ่งมีข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะเติมเต็มให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การ
จัดท ากรอบและทิศทางของแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการกับหน่วยงานตามภารกิจในด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องดังนี้  

ด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม การควบคุมคุณภาพอากาศให้มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอนไม่เกินค่ามาตรฐาน จากแหล่งก าเนิดมลพิษหลักทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน และ โรงไฟฟ้าจาก  
ปิโตรเคมี โรงงานอุตสาหกรรม และ ยานยนต์ จัดท าฐานข้อมูลรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
ทุกโครงการประกอบการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม อาทิ การพิจารณาความเหมาะสม
ในภาพรวมที่จะด าเนินการเชิงพ้ืนที่  การจัดท าแผนที่ต้นไม้และติดรหัสทะเบียนต้นไม้ประกอบการปลูกป่า
ในเมือง การบริหารจัดการแหล่งน้ าสะอาด เพ่ือลดปริมาณสารอินทรีย์ระเหย ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของ    
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 

ด้านการขนส่ง ครอบคลุม ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเมืองใหญ่ที่มีโครงข่าย
เชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่ออย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพโดยใช้พลังงานสะอาดให้มากที่สุด รถยนต์
ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานต่ า และ พลังงานสะอาด อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานชีวภาพ เป็นต้น             
การควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ การใช้จักรยานแทนรถยนต์ และการสร้างลู่จักรยานในถนนทุกสายที่
สามารถด าเนินการได้และถนนที่จะตัดใหม่ทุกเส้นทาง รวมทั้ง การบินและการเดินเรือที่ใช้พลังงานสะอาด 
พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ว่า “ประเทศไทยจะยกเลิกการใช้รถยนต์จากน้ ามันเชื้อเพลิงภายใน         
พ.ศ. ๒๕๘๑”  

ด้านพลังงาน ครอบคลุม การคาดการณ์อุปสงค์พลังงานทั้งหมดของประเทศจ าแนกตาม
ประเภทของพลังงานและภาคส่วนที่ใช้พลังงาน และอุปทานพลังงานที่สอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ
ส าหรับพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ ทดแทนปิโตรเคมี
เพ่ิมขึ้นตามห้วงเวลา รวมทั้งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน และความมั่นคง      
ทางด้านพลังงานของประเทศ ทั้งในการขนส่ง อุตสาหกรรม และครัวเรือน เพ่ือลดการปลดปล่อย         
ก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๖๐ ภายใน พ.ศ. ๒๕๘๑  



๓๔ 

ด้านอุตสาหกรรม ครอบคลุม การก าหนดให้จัดท าอุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
industry) การควบคุมโรงงานผลิตประเภทที่ปลดปล่อยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน การก าหนด
เขตอุตสาหกรรมส าหรับโรงงานที่มีฝุ่นต้องอยู่ห่างจากชุมชน สร้างระบบการติดตามและตรวจสอบ       
การปลดปล่อยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนจากโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง
แบบออนไลน์ เพ่ือประกอบการพิจารณาใบอนุญาตให้แกส่ถานประกอบการ  

ด้านความร่วมมืออาเซียน ครอบคลุม การสร้างความร่วมมือเพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาคในการคุ้มครองป่าไม้และการป้องกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนของอาเซียน โดยน ากฎหมาย
ระหว่างประเทศมาปรับใช้ อาทิ หลักการเน้นการป้องกันก่อนการแก้ไข หลักเพ่ือนบ้านที่ดี หลักการ       
ว่าด้วยสิทธิอธิปไตยของรัฐ และก าหนดบทลงโทษ 

ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตัวน ายิ่งยวดและระบบส ารองไฟขนาดเล็กที่มี     
ความจุสูงมาก อาทิ เครื่องส ารองไฟฟ้าแบบพกพา ยานยนต์พลังงานสะอาด รวมทั้งการใช้พลังงานสะอาด
จากนิวเคลียร์ฟิวชั่น ระบบอัจฉริยะประหยัดพลังงาน 

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการช่วงละ ๕ ป ีโดย
การน าผลการด าเนินการในแต่ละช่วงก่อนหน้า มาประกอบการปรับกรอบและทิศทางของแผนปฏิบัติการ
ในช่วงถัดไป เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่จะปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๖๐ ภายใน พ.ศ. ๒๕๘๑   
 (๒) จัดท าแผนขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจสี เขียว ระยะยาว ๒๐ ปี           
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๑) ครอบคลุม ทุกภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในด้านต่างๆ 
อาทิ ๑) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือใช้ทั้งการสร้างพลังงาน การผลิต การเพาะปลูก การอุปโภค
และบริโภค และการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ๒) การสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ๓) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน ๔) การป้องกัน
ไม่ให้เกิดของเสียและการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบที่มุ่งสู่ของเสียเหลือศูนย์ต้ังแต่ระดับชุมชน และ          
๕) การใช้มาตรการแรงจูงใจทางการเงินและภาษี ในการสนับสนุนการปกป้องธรรมชาติ หลีกเลี่ยงมลพิษ 
ก าจัดของเสียและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ 

(๓) สร้างความตระหนักรู้ในการลดมลพิษ การหลีกเลี่ยง และการป้องกันผลกระทบ
จากมลพิษตั้งแต่เยาว์วัย โดยการบรรจุไว้ในหลักสูตรพร้อมกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาที่จะต้องรู้ถึงอันตรายและผลต่อสุขภาพ รวมทั้งสุขภาวะและการดูแลตนเองเพ่ือ
ป้องกันความเจ็บป่วยจากการสัมผัส ปลูกฝังค่านิยมอากาศดีมีสุขถ้วนทั่วไทยไกลจากฝุ่น การสร้าง
จิตส านึกในการประหยัดพลังงานทุกรูปแบบ 

(๔) ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมและควบคุม
คุณภาพอากาศ และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมที่ผู้ก่อให้เกิด
มลพิษต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย อาทิ ภาษีคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้เชื้อเพลิงจากซากพืช      
ซากสัตว์ ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การใช้ระบบการจัดเก็บภาษีจากการปล่อยมลพิษ หรือระบบ   
การประกันความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าเงินมาป้องกันปัญหาและเยียวยาชีวิตผู้คนจากฝุ่นพิษ        
น าหลักการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตมาใช้กับภาคอุตสาหกรรม โดยให้โรงงานซื้อคาร์บอนเครดิตจากรัฐเพ่ือ
น าไปพัฒนาป่าในเมือง ซึ่งจะต้องก าหนดค่ามลพิษเทียบเท่าคาร์บอนขั้นต่ า (Carbon Equivalents)       



๓๕ 

ที่ยินยอมให้ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทและขนาด หากโรงงานปล่อยมลพิษมากกว่า   
ขั้นต่ าก็จะต้องสร้างพ้ืนที่สีเขียวหรือปลูกป่าขึ้นมาชดเชย หรือซื้อคาร์บอนเครดิตจากผู้ที่ผลิตแหล่งดูดซับ
คาร์บอน อาทิ เกษตรกรที่ปลูกไม้ยืนต้น หรือปลูกสร้างสวนป่า เป็นต้น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือต่อ
การเสริมสร้างสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ า อาทิ จัดเก็บภาษีการใช้ถนนกับรถยนต์ทุกประเภทตามขนาด
เครื่องยนต์ ปรับลดอายุการตรวจสภาพรถยนต์จาก ๗ ปี เป็น ๕ ปี เพ่ิมภาษีรถยนต์เก่าในอัตรา           
ก้าวกระโดด   

    
 ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จคือการที่ประชาชนไทยทุกคนจะต้องตระหนักถึง

ความส าคัญของการมีคุณภาพอากาศที่ดี และมีส่วนร่วมในการป้องกันรวมทั้งแก้ไขปัญหา ตามบทบาท
และภารกิจที่เกี่ยวข้อง หรือหน้าที่ของแต่ละคนอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือความผาสุกและคุณภาพชีวิต  
ที่ดีกว่า 

 
 

.................................................................................... 
 

  



๓๖ 
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