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Special Edition Special Scoop

มลพิษทางอากาศ..
มหันตภัยที่ไม�ควรมองข�าม

เครื่องกรองฝุ�นขนาดเล็ก
ไม�เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ต�นแบบ

การประเมินความเสี่ยงจากภัยแล�ง
และแนวทางการลดความเสี่ยงอย�างยั่งยืน

อาหารสําเร็จรูปพร�อมรับประทานเพ่ือช�วยเหลือ
ผู�ประสบภัย ในภาวะฉุกเฉิน “MRE ปภ.”

เครื่องสํารองไฟฉุกเฉินแบบเคลื่อนที่
ต�นแบบด�วยระบบไฟฟ�าและโซลาร�เซลล�

PM 2.5
ฆาตรกรเงียบอันดับหนึ่ง

วิกฤต PM 2.5
อดีตถึงป�จจุบัน

การบริหารจัดการ..
ความร�วมมือสาธารณะ

เพ่ือกู�วิกฤต PM 2.5 
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การศึกษาวิจัยภายใต�การสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนส�งเสริมวิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม

ฝุ�นละอองขนาดเล็ก
กับวิกฤตมลภาวะทางอากาศ



กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย



บทสรุปผูบร�หาร
EXECUTIVE SUMMARY

 มลพ�ษทางอากาศ คือ ภาวะของอากาศท่ีมีสารพิษ

เจือปนอยูในระยะเวลาที่สามารถสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตได 

อาจอยูในรูปของกาซ หยดของเหลว หรืออนุภาคของแข็ง 

ซ่ึงสารพิษท่ีเปนอันตราย และใชเปนเกณฑในการวัดคุณภาพอากาศ

ตามมาตรฐานสากล มีอยูดวยกัน 6 ชนิด ไดแก ฝุนละออง

ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 

ไมครอน (PM 2.5) โอโซน (O3) ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 

ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และคารบอนมอนอกไซด (CO) และ

ไดมีการกำหนดดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) ข้ึน

เพื่อใชเปนตัวชี้วัดสถานการณมลพิษทางอากาศในแตละพื้นที่

วาอยูในระดับใด มีผลกระทบตอสุขภาพหรือไม และมีแนวทาง

ปฏิบัติตนจากมลพิษในอากาศในระดับตางๆ อยางไร ซึ่งเกณฑ

วัดระดับคุณภาพอากาศนี้ แตละประเทศอาจกำหนดความหมาย

ที่แตกตางกันไป ทั้งคาและสี 

 ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 

เปนมลพิษทางอากาศที่สงผลรุนแรงมากชนิดหนึ่ง มีลักษณะเปน

ฝุนละเอียด เทียบขนาดไดประมาณ 1 ใน 25 ของเสนผานศูนยกลาง

ของเสนผมมนุษย ท่ีสำคัญคือขนจมูกของมนุษยไมสามารถกรองได 

และไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ 

เชน ภูเขาไฟระเบิด ไฟปา การเผาในท่ีโลง การเผาไหมของเช้ือเพลิง

ฟอสซิล การเผาไหมที่ไมสมบูรณจากยานพาหนะ การกอสราง 

การจราจรที่ติดขัด การผลิตไฟฟา การผลิตทางอุตสาหกรรม 

รวมไปถึงกิจกรรมการเผาไหมตางๆ ในครัวเรือน เปนตน ปจจุบัน 

พบวาประชากรโลกสัมผัสอยูกับมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐาน

ที่องคการอนามัยโลกกำหนดถึงรอยละ 90 และเปนสาเหตุของ

การเจ็บปวยและเสียชีวิตกอนวัยอันควร โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ 

ผลกระทบรายแรงที่สุดคือ การที่องคการอนามัยโลก (WHO)  

ไดกำหนดให PM 2.5 จัดอยูในกลุมท่ี 1 ท่ีเปนสารกอมะเร็งในมนุษย 

นอกจากน้ี ยังสงผลตอความสูญเสียทางเศรษฐกิจตอวันท่ีประมาณ 

8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 3 - 4 % ตอคาผลิตภัณฑมวลรวม

ของโลก

 ฝุน PM 2.5 เปนประเด็นปญหาสากลที่คูขนานไปกับ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกท่ีเกือบทุกประเทศกำลังเผชิญ 

และมีความพยายามที่จะรักษาคุณภาพอากาศในประเทศใหได

ตามเกณฑมาตรฐานของ WHO ซึ่งไดมีการประกาศคามาตรฐาน

คุณภาพอากาศใหมเมื่อวันที่ 22 กันยายน  2564 โดยกำหนด

คาความเขมขนของ PM 2.5 คาเฉลี่ยรายปอยูที่ 5 มคก./ลบ.ม. 

และคาเฉล่ีย 24 ชม. อยูท่ี 15 มคก./ลบ.ม. ซ่ึงถือเปนความทาทาย

อยางมาก เนื่องจากผลการสำรวจลาสุดเมื่อป 2564 แทบไมมี

ประเทศใดเลยท่ีมีอากาศท่ีปลอดภัยและดีตอสุขภาพของประชากร

ตามเกณฑของ WHO

 สถานการณปญหาฝุน PM 2.5 ในประเทศไทยไมตางไป

จากประเทศอื่นๆ แมวาในชวงสถานการณการแพรระบาดของ

โรคโควิด-19  จะทำใหคาความเขมขนของฝุน PM 2.5 ในภาพรวม

ของประเทศลดลง และประเทศไทยมีโครงสรางและกลไก

ในการบริหารจัดการกับปญหาฝุน PM 2.5 ทั้งแผนปฏิบัติการ

ขับเคล่ือนวาระแหงชาติฯ แผนเฉพาะกิจ และแผนของหนวยงานตางๆ 

ท่ีเก่ียวของ หากแตยังขาดการดำเนินการอยางจริงจัง ประกอบกับ

ปจจุบันประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลสภาพอากาศไดอยางงาย

และรวดเร็วจึงนำไปสูการเรียกรองของกลุมรณรงคดานส่ิงแวดลอม

และภาคประชาสังคมในการแกปญหาของภาครัฐ โดยประเด็น

ขอเรียกรองท่ีสำคัญประเด็นหน่ึงคือ การใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอม

แหงชาติประกาศคามาตรฐาน PM 2.5 ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

กลาวคือคาเฉลี่ย 24 ชม. อยูที่ 37 มคก./ลบ.ม. และคาเฉลี่ยรายป 

อยูที่ 15 มคก./ลบ.ม. ซึ่งคามาตรฐานที่กลุมรณรงคเรียกรองนี้ 

เปนเพียงคาที่เขาใกลคาเปาหมายระหวางทาง ระดับ 1 (Interim 

Target) ซึ่งกำหนดไวที่ 35  มคก./ลบ.ม ของ WHO เทานั้น 

 ลำดับสุดทายของวารสารเปนการนำเสนอผลการศึกษาวิจัย

ท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดรับงบประมาณสนับสนุน

จากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำป

งบประมาณ 2564 ซ่ึงมีงานวิจัยช้ินหน่ึงท่ีสามารถสรางเคร่ืองกรองฝุน

ขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอนตนแบบไดสำเร็จและปจจุบันไดนำ

มาใชสนับสนุนการปฏิบัติการลดปริมาณฝุน PM 2.5 ในจังหวัด

นครราชสีมา กรณีดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งในการแกปญหาฝุน 

PM 2.5 ใหเกิดผลเปนรูปธรรม ซึ่งสามารถขยายผลเปนวงกวาง

ตอไปได โดยเฉพาะในระดับพื้นที่

EXECUTIVE SUMMARY
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สารจากอธ�บดี
MESSAGE FROM DIRECTOR GENERAL

 ป�จจ�บัน ปญหาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในประเทศไทยถือไดวาอยูในชวงวิกฤต จากรายงาน

คุณภาพอากาศโลก พ.ศ. 2564 (2021 World Air Quality Report) ประเทศไทย มีคาเฉลี่ยความเขมขนของ PM 2.5 ในชั้นบรรยากาศ 

อยูที่ 20.2 มคก./ลบ.ม. ซึ่งจัดอยูในอันดับที่ 45 ของโลก และเปนอันดับที่ 5 ของอาเซียน ซึ่งสถิติดังกลาวแสดงใหเห็นวาประเทศไทย

ยังอยูในกลุมประเทศท่ีมีความเส่ียงอันตรายจากฝุน PM 2.5 ในระดับสูงเม่ือเทียบกับคาเปาหมายท่ีองคการอนามัยโลกกำหนดไวท่ี 5 มคก./ลบ.ม.

 การบร�หาร จัดการฝุน PM 2.5 ในประเทศไทยดำเนินการภายใตกรอบของแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ 

“การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง (พ.ศ. 2563) และแผนเฉพาะกิจเพ่ือการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง รวมท้ังแผนอ่ืน ๆ ภายใต

หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีองคกรที่รับผิดชอบการบริหารจัดการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ไดแก คณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ  ในสวนของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ถือเปนหนวยงานในระดับปฏิบัติ

ในการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากฝุน PM 2.5 โดยเฉพาะฝุน PM 2.5 ที่เกิดจากไฟปาและหมอกควันทางภาคเหนือของประเทศ 

โดยในการบริหารจัดการ/การบัญชาการเหตุการณไฟปาและหมอกควันเปนไปตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

พ.ศ. 2564 – 2570 และการใชมาตรการเชิงโครงสรางโดยนำทรัพยากรและนวัตกรรมของหนวยงานเขาไปปฏิบัติการดับไฟปาในพื้นที่ 

อาทิ เฮลิคอปเตอรบรรเทาสาธารณภัย KA-32 รถดับไฟปาพรอมอุปกรณในการดับเพลิง ชุดยานยนตดับเพลิงฉีดหมอกน้ำ/โฟมดวยระบบ

ควบคุมระยะไกล รถบรรทุกน้ำชวยดับเพลิง เปนตน ซึ่งนวัตกรรมเครื่องจักรกลดังกลาวสามารถเขาปฏิบัติการในพื้นที่ที่เขาถึงไดยากได

อยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม มาตรการที่ไมใชเชิงโครงสราง เชน การใหความรู สรางความเขาใจและการมีสวนรวมของกลุมเครือขาย 

อาสาสมัคร ประชาชน และเจาหนาที่ในพื้นที่ก็เปนประเด็นสำคัญที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการอยูในปจจุบันเชนกัน

 สุดท�ายนี้ ขอเปนกำลังใจใหแกหนวยงานทุกภาคสวนในการดำเนินการแกไขปญหาฝุน PM 2.5 ในสวนที่อยูในความรับผิดชอบ 

เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและลดผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตอประเทศใหนอยที่สุดครับ

สารจากอธิบดีสารจากอธิบดี
MESSAGE FROM DIRECTOR GENERAL

นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม
อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

มิถุนายน  2565



บทบรรณาธ�การ 
EDITORIAL

บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ
EDITORIAL

นายสหรัฐ วงศสกุลวิวัฒน

หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสำนักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ

มิถุนายน  2565

 วารสาร Disaster Profile ฉบับที่ 13 นี้ สำนักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ไดนำเสนอสาระความรูจากการศึกษาวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) เก่ียวกับมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากฝุนละอองขนาดเล็ก

ไมเกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ซึ่งในปจจุบันถือเปนมหันตภัยที่คราชีวิตผูคนและสงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

ของประทศเปนอยางมาก เนื้อหาที่นำเสนอประกอบไปดวย ความรูเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ การกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโลก

และของประเทศไทย ความรูเกี่ยวกับฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแตแหลงกำเนิด ผลกระทบ และสถานการณโลกเกี่ยวกับฝุนละออง

ขนาดเล็กดังกลาว และท่ีสำคัญคือ การนำเสนอสภาพปญหาและการบริหารจัดการวิกฤตฝุน PM 2.5 ในบริบทของประเทศไทยท่ีจะตองอาศัย

ทุกภาคสวนในการรวมมือกันแกปญหาใหมีความย่ังยืน นอกจากน้ี ในสกูปพิเศษ ไดนำเสนอผลการศึกษาวิจัยทางดานการจัดการความเส่ียง

จากสาธารณภัยที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ 2564

 ผมหวังเปนอยางยิ่งวาสาระความรูจากวารสารเลมนี้จะเปนประโยชนแกทานผูอานบางไมมากก็นอย และหากทานมีขอเสนอแนะ

ประการใดที่จะเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย สามารถติดตอมาไดที่สำนักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ ทายนี้ ผมขอขอบคุณ

ทานผูอานทุกทานไว ณ โอกาสนี้ 
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ฝุ�นละอองขนาดเล็ก
กับว�กฤตมลภาวะทางอากาศ

ส�วนที่ 1
มลพ�ษทางอากาศ…

มหันตภัยที่ไม�ควรมองข�าม

ส�วนที่ 2
PM 2.5…ฆาตรกรเง�ยบอันดับหนึ่ง

ส�วนที่ 3
ว�กฤต PM 2.5…อดีตถึงป�จจ�บัน

ส�วนที่ 4
การบร�หารจัดการ…

ความร�วมมือสาธารณะเพ�่อกู�ว�กฤต PM 2.5

การศึกษาว�จัย
ภายใต�การสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนส�งเสร�มว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม

เคร�่องกรองฝุ�นขนาดเล็ก
ไม�เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ต�นแบบ

การประเมินความเสี่ยงจากภัยแล�ง
และแนวทางการลดความเสี่ยงอย�างยั่งยืน

อาหารสำเร็จรูปพร�อมรับประทานเพ�่อช�วยเหลือ
ผู�ประสบภัย ในภาวะฉุกเฉิน “MRE ปภ.”

เคร�่องสำรองไฟฉุกเฉินแบบเคลื่อนที่
ต�นแบบด�วยระบบไฟฟ�าและโซลาร�เซลล�

คณะผู�จัดทำ
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มลพ�ษทางอากาศ…
            มหันตภัยที่ ไม�ควรมองข�าม
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ส�วนที่ 1

     มลพ�ษทางอากาศ (Air Pollution) 
 หมายถึง ภาวะของอากาศท่ีมีสารมลพิษเจือปนอยู

ในปริมาณ และเปนระยะเวลาทีจ่ะทาํใหเกิดผลเสยีตอสขุภาพ

อนามยัของมนษุย สตัว พืช และวสัดตุาง ๆ สารมลพษิดังกลาว

อาจเกิดขึน้เองตามธรรมชาติหรอืเกดิจากการกระทาํของมนษุย 

อาจอยูในรูปของกาซ หยดของเหลวหรืออนุภาคของแข็งก็ได 

สารมลพิษทางอากาศทีส่าํคัญและมผีลกระทบตอสขุภาพอนามยั

ไดแก ฝุนละออง สารตะกั่ว กาซคารบอนมอนอกไซด 

กาซซลัเฟอรไดออกไซด กาซออกไซดของไนโตรเจน กาซโอโซน 

และสารอินทรียระเหยงาย เปนตน

     ระบบภาวะมลพ�ษอากาศ 
 ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก 1) แหลงกําเนิด

สารมลพษิ (Emission Sources) เปนแหลงทีก่อใหเกดิมลพษิ

ทางอากาศและระบายออกสูบรรยากาศโดยทีช่นดิและปริมาณ

ของสารมลพิษท่ีถกูระบายออกสูอากาศข้ึนอยูกบัประเภทของ

แหลงกําเนิด ลักษณะการเผาไหม ชนดิของเชือ้เพลงิ กจิกรรม

และวิธีการควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศ 

2) อากาศหรอืบรรยากาศ (Atmosphere) เปนองคประกอบ

ทีร่องรบัสารมลพิษอากาศทีถ่กูระบายออกจากแหลงกาํเนดิตาง ๆ 

และเปนตวักลางใหสารมลพษิมกีารแพรกระจายออกไป โดยมี

ปจจยัทางอตุนุยิมวทิยา เชน อณุหภมูของอากาศ ความเรว็และ

ทิศทางลม รวมท้ังลกัษณะภูมปิระเทศ เชน ภูเขา หบุเขา ตนไม 

และอาคารบานเรอืน เปนตวักาํหนดลกัษณะการแพรกระจาย

สารมลพิษในอากาศ และ 3) ผูรับผลกระทบ (Receptors) 

เปนองคประกอบที่สัมผัสกับสารมลพิษในอากาศ ทําใหไดรับ

ความเสียหายหรืออนัตราย โดยผูรบัผลกระทบอาจเปนสิง่มชีวีติ

หรือไมมีชีวิต ซ่ึงจะมีความรุนแรงมากนอยขึ้นอยูกับประเภท

หรอืความเขมขนของสารมลพษิในอากาศและระยะเวลาทีส่มัผสั

กับมลพิษ

 ปริมาณ และชนดิของสารมลพษิทีถ่กูระบายออกจาก

แหลงกําเนิด ปจจัยสภาวะทางอุตินิยมวิทยา (Meteorology) 

และสภาพภมูปิระเทศ (Topography) จะเปนตัวกําหนดความ

เขมขนของสารพิษที่เจือปนอยูในอากาศในพื้นที่ที่อยูหางไกล

จากแหลงกาํเนดิ สวนคณุภาพอากาศจะเปนตวักาํหนดลกัษณะ 

และความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น

     โลกกับชั้นบรรยากาศ
 โลกของเราหอหุมดวยชั้นบรรยากาศที่สามารถ

แบงออกไดเปน 5 ช้ัน ตามระดับความสูง ระดับอุณหภูมิ 

ปริมาณแกสตางๆ และจุลินทรียตางๆ ในชั้นบรรยากาศ 

ชัน้แรกเรยีกวาชัน้โทรโพสเฟยร  (troposphere) จะมคีวามสงู

ประมาณไมเกิน 12 กิโลเมตร จากพื้นดิน เปนชั้นบรรยากาศ

ที่มีเมฆ พายุลมฝน และหิมะ ช้ันถัดมาคือช้ันสตราโทสเฟยร 

(stratosphere) มีความสูงประมาณ 12-50 กิโลเมตร

จากพ้ืนดิน เปนชั้นบรรยากาศที่ปราศจากเมฆและมีโอโซน

ชวยดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต (รังสี UV) จากแสงอาทิตย

อยูหนาแนน

C
O

N
TEN

TS:
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ภาพที่ 1 โลกกับชั้นบรรยากาศ
ที่มา : https://www.sanook.com/campus/1398999/

จงึเปนระดับทีเ่หมาะสมสาํหรับการบิน เครือ่งบินทีบิ่นในระดบันี้
ทัง้หมดจะเปนเครือ่งไอพน และโดยชัน้บรรยากาศทีเ่หมาะสม
สาํหรับสิง่มชีวิีตบนโลกมากทีส่ดุจะอยูทีป่ระมาณ 5-6 กิโลเมตร
จากพื้นดินเทานั้น ประกอบดวยกาซไนโตรเจน 78% 
กาซออกซิเจน 21% กาซอารกอน 0.93% กาซคารบอนได-
ออกไซด 0.03% และกาซอื่นๆ 0.04% หากมีการปนเปอน
ของฝุนละออง กาซ กล่ิน หมอกควัน ไอ ไอนํ้า เขมาและ
กัมมันตภาพรังสีอยูในบรรยากาศมากเกินไป เราเรียกสภาวะ
ดังกลาววา อากาศเสีย หรือ มลพิษทางอากาศ

     ป�จจัยที่ก�อให�เกิดมลพ�ษทางอากาศ  
 ประกอบดวย 2 ปจจยัหลัก ไดแก ปจจยัทางธรรมชาติ 
เชน ฝุนละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว 
ไฟไหมปา กาซธรรมชาติ อากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 
และปจจัยที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย เชน มลพิษจาก
ทอไอเสียของรถยนต มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษ
จากกระบวนการผลิตจากกิจกรรมดานการเกษตร มลพิษ
จากการระเหยของกาซบางชนิดซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและ
ของเสีย เปนตน 

     สารมลพ�ษในอากาศที่เป�นอันตราย  
 เมือ่เราไดทราบถงึปจจัยท่ีกอใหเกดิมลพษิในอากาศแลว 
สิง่ทีค่วรทราบตอไปคือมีสารชนิดใดบางทีเ่ปนมลพษิทางอากาศ 
ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดกําหนดชนิดของ
สารมลพษิในอากาศทีเ่ปนอนัตรายตอสิง่มีชวีติเพือ่ใชเปนเกณฑ
ในการกําหนดคุณภาพของอากาศ ไว ดังแสดงในแผนภาพ

สารมลพ�ษที่ใช�วัดคุณภาพอากาศ

คาร�บอนมอนอกไซด� CO

แหลงกำเนิด

     การเผาไหมที่ไมสมบูรณของเชื้อเพลิง และสารประกอบ

     คารบอนตางๆ ทั้งจากยานยนต หรือเกิดในธรรมชาติ

ผลกระทบ

     เปนอันตรายแบบทันที ทำใหมึนงง ปวดศีรษะ ผูเปนโรคหัวใจ 

     จะเกิดอาการรุนแรง ถาไดสูดดมในปริมาณมากอาจถึงตายได

โอโซน O3

แหลงกำเนิด

     เกิดจากปฎิกิริยาในบรรยากาศโดยอิทธิพลของแสงแดด

ผลกระทบ

     มีผลตอการทำงานของระบบทางเดินหายใจและกลามเน้ือหัวใจ 

     เกิดการระคายเคืองนัยนตาและเยื่อจมูก มีผลตอการทำงาน

     ของปอด

ซัลเฟอร� ไดออกไซด� SO2

แหลงกำเนิด

     การเผาไหมของเชื้อเพลิงที่มีกำมะถัน การถลุงแรโลหะ

     ที่มีสวนผสมของกำมะถัน กระบวนการทางอุตสาหกรรม

     บางประเภท ลาวาจากภูเขาไฟ

ผลกระทบ

     ทำใหเกิดโรคหลายชนิดที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

     การทำงานของปอด ทำใหเกิดการระคายเคืองนัยนตาและ

     เยื่อบุจมูก

ไนโตรเจนไดออกไซด� NO2

แหลงกำเนิด

     ยวดยานพาหนะตางๆ การเผาไหมท่ีอุณหภูมิสูง ปฏิกิริยาเคมี

     ในบรรยากาศ

ผลกระทบ

     ทำใหเกิดอาการเจ็บปวยดวยโรคท่ีเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ
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ระดับคาท้ังในระยะส้ัน (24 ช่ัวโมง) และระยะยาว (1 ป) 

ทั้งนี้ คาเปาหมายเรียงจากเปาหมายที่ 1 – 4 ไดแก 

1) 25.1 – 35 มคก./ลบ.ม.          2) 15.1 – 25 มคก./ลบ.ม. 

3) 10.1 – 15 มคก./ลบ.ม.         4) 5.1 – 10 มคก./ลบ.ม.

 องคการอนามัยโลกไดประกาศใชเกณฑแนะนํา

คุณภาพอากาศระดับโลกฉบับปรับปรุงใหมป 2021 เมื่อวันที่ 

22 กนัยายน 2564 ซึง่ไดมกีารปรบัลดระดับมลพษิทางอากาศ

ตวัสาํคญัเพือ่ปกปองสขุภาพของประชาชน คร้ังแรกในรอบ 15 ป 

ขององคการอนามัยโลก ไดแก เกณฑคาความเขมขนของฝุน 

PM 2.5 ในป 2005 จาก 10 มคก./ลบ.ม. ลดลงเปน 5 มคก./ลบ.ม.  

และยงัปรับคามลพษิทางอากาศทีส่าํคญัอืน่ๆ อกี รวมทัง้หมด 

6 ชนิด ไดแก ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM 10) 

โอโซน (O3) ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ซัลเฟอรไดออกไซด 

(SO2) และคารบอนมอนอกไซด (CO) โดยองคการอนามยัโลก

ไดเนนยํา้ถงึความสาํคญัทีต่องมีการปรบัเกณฑดงักลาวเนือ่งจาก 

พบวา แตละป การรบัสมัผสัมลพษิทางอากาศเปนสาเหตขุอง

การเสียชีวิตกอนวัยอันควรของประชากรโลกถึง 7 ลานคน 

หากรัฐบาลทุกประเทศใชเกณฑแนะนําคุณภาพอากาศฉบับ

ป 2021 นี้เพื่อกําหนดกฎระเบียบดานคุณภาพอากาศ

ทัง้ภายนอกและภายในอาคารใหไดตามเกณฑดังกลาว จะชวย

ตะกั่ว Pb

แหลงกำเนิด

     มีในธรรมชาติ การทำเหมืองและการถลุงแรตะกั่ว ยวดยาน

     พาหนะตางๆ อุตสาหกรรมที่ใชตะกั่ว เชน โรงงานแบตเตอรี่

ผลกระทบ

     หากสะสมในรางกาย ทำใหไตเสื่อมคุณภาพ เปนอันตราย

     ตอระบบประสาทสวนกลาง

ฝุ�นละออง PM

แหลงกำเนิด

     การเผาไหมท่ีไมสมบูรณของเช้ือเพลิง การกอสราง กระบวนการ

     ทางอุตสาหกรรม ปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศ

ผลกระทบ

     เปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ ทำใหเกิดอาการไอ

     หรือจาม การสะสมของสารพิษที่ติดมากับฝุนละอองสงผล

     ใหอัตราการตายกอนวัยอันควรเพิ่มขึ้น

การกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโลก 
 ในระดบัสากล องคการอนามยัโลก (World Health 

Organization : WHO) ไดจดัทาํแนวทางการกาํหนดมาตรฐาน

คุณภาพอากาศ (Air Quality Guideline : AQGs) เพื่อใช

เปนหลกัเกณฑกลางใหทกุประเทศใชอางองิและลดผลกระทบ

ตอสุขภาพเน่ืองจากมลพิษทางอากาศต้ังแตป ค.ศ. 1987 

ซึง่ไดมกีารทบทวนมาเปนระยะในป ค.ศ 1997 และ ค.ศ. 2005 

และฉบบัทีม่กีารทบทวนปรบัปรงุลาสดุใน ป ค.ศ. 2021 (WHO 

Global Air Quality Guidelines 2021) ในแนวทางดงักลาวน้ี

ไดกาํหนดคาแนะนาํสาํหรบัฝุนละออง PM 2.5 ในบรรยากาศ 

รวมทั้งคาเปาหมายระหวางทาง (Interim Targets) ซึ่งเปน

คาเปาหมายที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนวาเปนระดับ

ปรมิาณสารพษิท่ีมีผลกระทบตอสขุภาพนอยสดุทีส่ามารถรบัได 

สําหรับใหประเทศตางๆ ไดใชเปนแนวทางในการกําหนด

เปาหมายเชิงนโยบายในการจัดการคุณภาพอากาศภายใน

ประเทศ กรณีท่ียังไมสามารถดําเนินการใหคุณภาพอากาศ

บรรลุตามคาแนะนําขององคการอนามัยโลก ซึ่งคาเปาหมาย

ระหวางทางมีอยูดวยกัน 4 ระดับ และใชหลักการกําหนด

ภาพที่ 2 
ที่มา : shorturl.at/fhC69
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ลดตัวเลขผูเสียชีวิตกอนวัยอันควรท่ีเก่ียวของกับฝุน PM 2.5 

ตอปลงไดเกือบ 80% หรือนอยลงถึง 3.3 ลานคน

ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI)
 จากแนวทางการกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

(Air Quality Guideline : AQGs) ที่ WHO กําหนดเพื่อให

แตละประเทศสามารถพัฒนาคณุภาพอากาศในประเทศใหดขีึน้ 

แตการที่จะทราบวาคามาตรฐานคุณภาพอากาศดีขึ้นหรือไม 

อยางไร จําเปนตองมีดัชนีเปนตัวชี้วัด ที่เรียกวาดัชนีคุณภาพ

อากาศ หรอื AQI (Air Quality Index) ซึง่เปนตวัเลขสําหรับ

แสดงคาอยางงายที่แปลงมาจากคาการตรวจวัดความเขมขน

ของมลพษิทางอากาศเพือ่รายงานขอมลูคณุภาพอากาศทีง่าย

ตอความเขาใจของประชาชนท่ัวไปใหทราบถึงสถานการณ

มลพษิทางอากาศในแตละพืน้ทีว่าอยูในระดบัใด มผีลกระทบ

ตอสขุภาพหรอืไม และมแีนวทางปฏบิตัตินจากมลพษิในอากาศ

ในระดับตางๆ อยางไร ท้ังนี้ คา AQI ในแตละประเทศอาจมี

ความหมายไมเหมอืนกนั ทัง้คาและส ีขึน้อยูกบัการกาํหนดคา

ที่แตกตางกันออกไป โดยการคํานวณคาสวนใหญมาจาก

สตูรพืน้ฐานท่ีคลายๆ กนั คอื การใชคามาตรฐานคุณภาพอากาศ

ของมลพิษทางอากาศชนิดนั้นๆ เปนตัวอางอิง

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ
ประเทศไทย 
 มาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยายกาศของประเทศไทย 

เดมิกาํหนดโดยกระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและสิง่แวดลอม 

ปจจุบันคือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม โดยมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ใชอยูในปจจุบัน

เปนมาตรฐานที่ไดปรับปรุงใหม ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กําหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 โดย

สารมลพษิทีก่าํหนดใหมกีารวดัหาคาเฉลีย่ในบรรยากาศท่ัวไป 

ไดแก กาซคารบอนมอนอกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด 

กาซซลัเฟอรไดออกไซด กาซโอโซน ฝุนละออง และสารตะก่ัว 

และมีการปรับปรุงใหมในป 2547 และ 2550 ตามลําดับ 

 ตอมาในป 2553 ไดมปีระกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ขึน้เปนครัง้แรก โดยไดกาํหนดมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกนิ 

2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไป คาเฉลีย่ในเวลา 24 ชัว่โมง 

จะตองไมเกนิ 0.05 มลิลกิรมัตอลกูบาศกเมตร (50 ไมโครกรมั

ตอลูกบาศกเมตร) และในเวลา 1 ป จะตองไมเกิน 0.025 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร (25 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช�ในประเทศไทย 

 คำนวณโดยเทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทั่วไปของสารมลพิษหลัก ในเวลาเฉลี่ยที่

แตกตางกัน ดังแสดงตามตาราง 

ภาพที่ 4
ที่มา : หนังสือเรียนรู อยูกับฝุน PM 2.5,

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 3 
คามาตรฐานมลพิษหลักในอากาศที่ WHO แนะนำ

ที่มา : WHO Global Air Quality Guideline 2021
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มลพ�ษทางอากาศ…มหันตภัยที่ไม�ควรมองข�าม

 คาดัชนีคณุภาพอากาศจะพจิารณาจาก ดชันคีณุภาพ

อากาศที่คํานวณไดของสารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีคา

สงูสดุ จะถกูใชเปนดัชนคีณุภาพอากาศของวนันัน้ อยางไรกต็าม 

คา AQI เปนคาที่ไมมีหนวย มาตรฐานคาความเขมขนของ 

PM 2.5 แบงเปน คาเฉลี่ยรายวัน ซึ่งอยูที่ 50 มคก./ลบ.ม. 

และคาเฉลี่ยรายปอยูที่ 25 มคก./ลบ.ม. แตเราก็ไมสามารถ

นาํตวัเลขของคาเฉล่ียรายชัว่โมง รายวนั หรอืรายป มาเทยีบกนัได 

เนื่องจากสารแตละตัวมีอันตรายตางกัน คาเฉลี่ยที่ปลอดภัย

จึงตางกันดวย

 ดัชนคุีณภาพอากาศของประเทศไทยแบงเปน 5 ระดับ 

คอื ต้ังแต 0 ถงึ 201 ขึน้ไป ซึง่แตละระดับจะใชสีเปนสญัลักษณ

เปรียบเทียบระดับของผลกระทบตอสุขภาพอนามัย โดยดัชนี

คุณภาพอากาศ 100 จะมีคาเท่ียบเทากับมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีคา

สงูเกนิกวา 100 แสดงวาคาความเขมขนของมลพษิทางอากาศ

มีคาเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันน้ันจะเริ่มมี

ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน

ภาพที่ 5 เกณฑดัชนีคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทย
ที่มา : เวปไซด Air4Thai, กรมควบคุมมลพิษ, 2565
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ภาพท่ี 6 จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร
ที่มา : shorturl.at/fDTV6

 ตัวอยางจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

เปนจอแสดงผลทีใ่ชเผยแพรขอมลูการตรวจวดัคณุภาพอากาศ

ในบรรยากาศที่ไดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพที่ติดตั้งอยูตาม

บริเวณตางๆ รายชั่วโมง เปนการเฝาระวังผลกระทบคุณภาพ

อากาศตอสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยขอมูล

จะถูกรายงานผลเปนคาตรวจวดัรายพารามเิตอร หรอืรายงาน

เปนคาดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เพื่อใหงายตอความเขาใจ

ของประชาชนทีสั่ญจรผานไปมาในพ้ืนทีท่ีจ่อแสดงผลตดิตัง้อยู

 คา AQI ที่หมายถึง อากาศเริ่มไมดี มาจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของมลพิษ ซึ่งแตละประเทศ

กําหนดคาความเขมขนไวไมเทากัน ยกตัวอยาง คามาตรฐาน PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชม. ของไทยไมเกิน 50 มคก./ลบ.ม. 

แตของสหรฐัอเมรกิาอยูท่ีไมเกนิ 35 มคก./ลบ.ม. สมมต ิถาเราวดัฝุน PM 2.5 ในอากาศได 37 มคก. / ลบ.ม. แลวนาํมา

คํานวน AQI ของไทยจะอยูราวๆ 50 ซึ่งยังเปนสีเขียว แปลวาคุณภาพอากาศดีทํากิจกรรมไดตามปกติ แตถาใชสูตรของ

สหรัฐอเมริกา AQI จะคํานวณได 105 เปนสีสม หมายถึง ไมปลอดภัยตอประชาชนกลุมเสี่ยง อยางไรก็ตาม AQI 

เปนการบอกคาคราวๆ มากและเปนตัวแทนของมลพิษแคตัวเดียว เชน วันนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศเปนสีแดง ซ่ึงมาจาก 

PM 2.5 แตพรุงน้ี สีแดงอาจมาจากโอโซนสูงก็ได แตเนื่องจากเปนการรายงานตอสาธารณะที่สะดวกในปจจุบันและ

ในสากลยังใชเปนมาตรฐานอยู

Information Corner
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PM 2.5…ฆาตรกรเง�ยบอันดับหนึ่ง

ภาพที่ 7 ขนาดของฝุน PM 2.5
ที่มา :  shorturl.at/nwRTV

PM 2.5…ฆาตรกรเง�ยบอันดับหนึ่ง
PM 2.5 คืออะไร
 PM 2.5 ยอมาจาก Particulate mater with 

diameter of less than 2.5 micron เปนฝุนละอองหรือ

อนุภาคขนาดเล็กที่มีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 2.5 ไมครอน 

เปนสารแขวนลอยในอากาศรวมกับไอนํ้า ควัน และกาซตางๆ 

PM 2.5 เปนฝุนละเอียด สามารถเทียบขนาดไดประมาณ 

1 ใน 25 ของเสนผานศูนยกลางของเสนผมมนุษย ขนจมูก

ของมนุษยไมสามารถกรองได และไมสามารถมองเห็นได

ดวยตาเปลา สามารถลอยอยูในอากาศไดเปนวนัถงึหลายสปัดาห

และลอยไปไกลจากแหลงกําเนิดไดถึง 100-1,000 กิโลเมตร 

ขึ้นอยูกับปจจัยที่มีผลตอระยะทางและเวลา ไดแก ความเร็ว

และทิศทางลม ความกดอากาศ ความช้ืน สภาพอากาศ 

แหลงกําเนิดฝุนละออง และขนาดของฝุน รวมทั้งลักษณะ

ภูมิประเทศ เชน ภูเขา หุบเขา ตนไม และอาคารบานเรือน 

ลวนเปนตัวกําหนดลักษณะการแพรกระจายสารมลพษิดงักลาว

ในอากาศ 

แหล�งกำเนิด PM 2.5 
 มาจาก 2 แหลง ไดแก 1) แหลงกําเนิดปฐมภูมิ 

(primary particle) เปนแหลงกําเนิดตามธรรมชาติ เชน 

ภเูขาไฟระเบดิ ฝุนละอองดนิทีฟุ่งปลวิจากพืน้ดินหรือจากพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมทีแ่หงแลง ไฟปา และฝุนทีพ่ดัจากระยะไกล เชน 

ทะเลทรายตางๆ และ 2) แหลงกําเนิดทุติยภูมิ (secondary 

particle) เปนฝุนละอองที่เกิดจากกิจกรรมที่มนุษยสรางขึ้น

ทั้งทางตรงและทางออม มาจาก 2 แหลงสําคัญ ไดแก 

2.1) ฝุนละอองหรืออนุภาคที่ปลอยออกสูอากาศโดยตรง 

ไดแก การเผาในที่โลง การคมนาคมขนสง การผลิตไฟฟา 

อุตสาหกรรมการผลิต การใชนํ้ามันเชื้อเพลิงประเภทดีเซล

สาํหรบัยานยนต การขนสง อตุสาหกรรมดานเคมแีละเหมอืงแร 

และ 2.2) อนภุาคทีเ่กดิจากการรวมตวัของกาซอืน่ๆ ในบรรยากาศ 

โดยเฉพาะซลัเฟอรไดออกไซด (SO2) และออกไซดของไนโตรเจน 

(NOx) รวมทั้งสารพิษอื่นๆ ที่เปนอันตรายตอรางกายมนุษย 

เชน สารปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) อารเซนิก (As) หรือ

โพลีไซคส

 นอกจากนี ้การกําหนดนโยบายทีมุ่งการพัฒนาประเทศ

โดยมองขามความเส่ือมโทรมทางส่ิงแวดลอม ก็ถือเปนปจจัย

ทางออมทีม่สีวนตอการเกดิมลพษิทางอากาศจากฝุน PM 2.5 

ดวยเชนกัน

ผลกระทบจากฝุ�น PM 2.5
 มลพษิทางอากาศจากฝุน PM 2.5 เปนปรากฎการณ

ที่เกิดขึ้นในโลกนี้มานานแลว หากแตในอดีตเมื่อเกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติสวนใหญจะจางหายไปเปนวัฏจักร แตเมื่อใดก็ตาม

ทีเ่กดิเปนปริมาณมากกจ็ะเกดิเปนภาวะมลพษิข้ึน ซึง่สวนใหญ

เปนผลพวงท่ีเกิดมาจากการกระทําของมนุษย ประเทศตางๆ 

ท่ัวโลกไดใหความสําคัญกับประเด็นผลกระทบท่ีเกิดจากฝุน 

PM 2.5 ซ่ึงไดมีการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกลาวไวมากมาย 

โดยพบวามีผลกระทบตอสุขภาพโดยตรงของผูรับสัมผัส

ทีอ่าจเปนอนัตรายถงึชีวติ รวมถงึผลกระทบทางดานเศรษฐกจิ

และสังคม ดังนี้

ส�วนที่ 2
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ผลกระทบต�อสุขภาพ 
 รอยละ 90 ของประชากรโลกสัมผัสอยูกับมลพิษ

ทางอากาศเกินคามาตรฐานที่องคการอนามัยโลกกําหนด 

ซึ่งเมื่อหายใจเขาก็จะนําฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน

เขาสูรางกายและกอใหเกดิอนัตรายตอสขุภาพและเปนสาเหตุ

ใหเกิดการเจ็บปวย ที่นําไปสูการเสียชีวิตกอนวัยอันควร 

โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ โดยขอมูลการศกึษาดานระบาดวทิยา 

แสดงถึงความสัมพันธระหวางการไดรับสัมผัส PM 2.5 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กับการตาย (mortality) ไดแก 

การตายเนื่องจากสาเหตุทั้งหมด (all-cause mortality) 

โรคหัวใจและหลอดเลอืด (cardiovascular (CVD) mortality) 

และมะเรง็ปอด (lung cancer mortality) และพบความสัมพนัธ

ระหวางการไดรับสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาวกับ

การเจ็บปวย ไดแก การเจ็บปวย (morbidity) ดวยโรคหัวใจ

และหลอดเลือด และโรคระบบทางเดินหายใจ (respiratory 

morbidity) นอกจากนี ้ผลการศกึษาจากตางประเทศยงัพบวา 

PM 2.5 เปนสาเหตขุองโรคเจบ็ปวยทางจติ เชน ภาวะเครยีด 

ซึมเศราที่อาจนําไปสูการฆาตัวตาย และยังเปนสาเหตุตอ

การลดลงของระดับสติปญญาของผูสัมผสัมลพิษอกีดวย ทัง้นี ้

ระดบัความรนุแรงของผลกระทบนัน้ มคีวามสมัพนัธกบัปรมิาณ 

ระยะเวลาในการสมัผสั และอายขุองผูรบัสมัผสั (เดก็มีโอกาส

ไดรับฝุนเขาสูทางเดินหายใจมากกวาผูใหญ)

ผลกระทบต�อเศรษฐกิจและสังคม 
 นอกจากฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน จะสง

ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชากรแลว ยังกอใหเกิด

ปญหาทางดานส่ิงแวดลอมและสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ ดังนี้ 

  ภาระคาใชจายเพื่อการดูแลสุขภาพทั้งในระดับ

ครัวเรือนและระดับประเทศเพิ่มขึ้น ปจจุบันพบวาประเทศ

ที่เผชิญวิกฤตมลพิษทางอากาศตองเสียงบประมาณไปกับ

คาใชจายดานสาธารณสขุเปนจาํนวนมหาศาลซึง่ทําใหกระทบ

ตอคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ

  การเสียโอกาสดานการทองเที่ยว โดยเฉพาะ

ประเทศที่ตองพึ่งรายไดจากการทองเที่ยวกําลังประสบกับ

ปญหานักทองเที่ยวเปลี่ยนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว

เนื่องจากสถานการณฝุนมลพิษ 

  การสัญจรและการประกอบอาชีพในสภาพอากาศ

ทีม่มีลพษิและหมอกควนัประสบปญหามลพษิและหมอกควนั

ทีส่งผลตอทัศนวสัิยในการเดินทาง โดยเฉพาะการเดนิทางและ

คมนาคมขนสงทางอากาศซ่ึงกอใหเกดิอนัตรายสงู นอกจากนี ้

ยังสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพและรายไดที่ลดลงของ

ผูคาหาบเร เนื่องจากสภาพอากาศที่มีมลพิษจึงสงผลใหผูซ้ือ

หลีกเลี่ยงการซื้ออาหารในบริเวณที่มีมลพิษ 

  การดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน

ที่ไมเปนปรกติ ปริมาณฝุนที่มากสงผลกระทบตอการใชชีวิต

ของประชาชนทุกชวงวัยในการดําเนินชีวิต เชน การปด

การเรียนการสอนในโรงเรียนท่ีอยูในพื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝุนสูง 

แรงงานภาคอุตสาหกรรมสิ่งกอสราง กลุมคนยากจนในชุมชน

แออดัท่ีตองเผชญิกบัฝุนอยางไมอาจหลกีเลีย่งได สขุภาพของ

ผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงตอการเปนโรคปอดและโรคระบบ

ทางเดินหายใจ

  ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมลดลง เนื่องจาก

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานท่ีไดรับสัมผัสฝุนลดลง 

โดยมีผลการศึกษาของประเทศสิงคโปร ที่ชี้วา การเพิ่มขึ้น

ของ PM 2.5 ปริมาตร 10 มคก./ ลบ.ม. ตอเนือ่งยาวนานกวา 

25 วัน จะลดการผลิตประจําวันลง 1 เปอรเซ็นต

“ WHO กำหนดให� PM 2.5 จัดอยู�ในกลุ�มที่ 1 เป�นสารก�อมะเร็งในมนุษย� ตั้งแต�ป� 2556
เป�นสาเหตุให�ประชากรโลกเสียชีว�ตก�อนวัยอันควร ”
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PM 2.5…ฆาตรกรเง�ยบอันดับหนึ่ง

 การศึกษาของประเทศจ�น

“ภูมิภาคเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต แนวโนม
ระยะยาวและรปูแบบเชงิพืน้ท่ีของอัตราการเสยีชวีติกอนวยั
อนัควร เนือ่งจากฝุน PM 2.5 (ค.ศ. 1999-2014)” ศกึษาโดย
ใชขอมูลระยะยาวของความเขมขนฝุน PM2.5 จากดาวเทียม
ความละเอียดสูง เพ่ือคาดคะเนการเสียชีวิตกอนวัยอันควร
เนือ่งจากฝุน PM 2.5 ในเอเชยีใตและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 
ระหวางป พ.ศ. 2542-2557 (15 ป) โดยมีโรคหัวใจลมเหลว
และโรคหลอดเลอืดหวัใจเปนสาเหตหุลกั ผูเสยีชวีติจาํนวนมาก
อยูในอนิเดยีตอนเหนอื บังคลาเทศ ปากสีถานตะวนัออก และ
บางเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผลการศึกษานี้ช้ีวาควร
มกีารควบคมุระดบัฝุน PM 2.5 อยางเรงดวนในภมูภิาคเอเชียใต
และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต (โครงการศกึษาแหลงกาํเนิดและ
แนวทางการจดัการฝุนละอองขนาดไมเกนิ 2.5 ไมครอนในพืน้ท่ี
กรุงเทพและปริมณฑล กรมควบคุมมลพิษ 2561)

“ผลกระทบจากฝุน PM 2.5 ตอระบบทางเดินหายใจ
ของมนุษย” (ค.ศ. 2016) ประเทศจีนไดศึกษาผลกระทบ
จากฝุนละอองขนาดเล็กตอสุขภาพ ซึ่งพบวา ฝุน PM 2.5 
สามารถปนเปอนและทะลุเขาปอด ทําใหผนังหลอดลม 
ระคายเคือง และเสื่อมสลาย สงผลให ความสามารถ
ในการทาํงานของปอดลดลง  (อานงานศกึษาไดที ่ncbi.nlm.
nih.gov)

“การศึกษาความสัมพันธระหวางมลพิษจากฝุนละออง
ในอากาศและความเสีย่งตอภาวะซมึเศราและการฆาตวัตาย” 
(2019) การศึกษาพบความสัมพันธระหวางฝุน PM 2.5 และ
ความเสีย่งตออาการซมึเศราทีเ่พ่ิมขึน้ตามปรมิาณฝุน ในอากาศ 
และบางสวนสมัพนัธกบัการฆาตวัตาย ปรมิาณฝุนทีเ่พ่ิมขึน้ 10 
ไมโครกรมัตอลูกบาศกเมตร เพ่ิมความเสีย่งตอโรคซึมเศรา 19% 
และเพิ่มอัตราความเสี่ยงตอการฆาตัวตายขึ้น 5 % นอกจากนี้ 
การเผชิญฝุนเปนระยะเวลานานๆ อาจสงผลสะสมและ
นําไปสูความเจ็บปวยทางจิตที่ตอเนื่องได (อานงานศึกษาไดที่ 
cambridge.org)

งานวิจัยของประเทศจีนตีพิมพในวารสาร Proceeding of 
National Academy of Science ไดศกึษาเก่ียวกบัผลกระทบ
จาก PM 2.5 ตอระดับสติปญญาท่ีลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ในคะแนนการทดสอบทางภาษาและคณติศาสตรโดยมผีลกระทบ
โดยเฉลี่ยเทียบเทากับการสูญเสียปของการศึกษาของบุคคล 
การศึกษาไดวิเคราะหการทดสอบทางภาษาและคณิตศาสตร
ครอบครัวจีน 20,000 คนทั่วประเทศ ระหวางป 2010-2014 
ผลการทดสอบกับการบันทึกมลพิษของไนโตรเจนไดออกไซด
และซลัเฟอรไดออกไซด พบวา คนทีเ่ผชญิกบัอากาศทีม่มีลพษิ
ไดรับผลกระทบทางสติปญหามากกวา และสงผลกระทบตอ
สติปญญาทางดานภาษามากกวาทางคณิตศาสตร และผูชาย
ไดรับผลกระทบมากวาผูหญิง จึงสรุปไดวามลพิษทางอากาศ
เปนปจจัยที่สงผลตอความรูความเขาใจและระดับสติปญญา 
ซึ่งอาจเปนผลมาจากปจจัยความเครียดท่ีเกิดจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นของสารมลพิษในอากาศ การติดเชื้อทางระบบ
ประสาทของมนษุย นอกเหนอืจากปจจยัอืน่ๆ เชน ดานความ
แตกตางทางพันธุกรรม  (ที่มา : shorturl.at/frHIT)

 การศึกษาของประเทศสเปน

“การศึกษาผลกระทบของฝุนตอการเสียชีวิตรายวัน
ของผูสูงอายุเกิน 75 ป ในกรุงแมดริด ประเทศสเปน” 
(2009) เปนการศกึษาผลกระทบของฝุนตอการเสยีชวีติรายวนั
ของผูสงูอายเุกนิ 75 ป ในกรงุแมดรดิ ประเทศสเปน โดยพจิารณา
สาเหตุของการเสียชีวิตจาก (1) ทุกสาเหตุยกเวนอุบัติเหตุ 
(2) โรคระบบโลหิต (3) โรคระบบหายใจ และพบความสัมพันธ
อยางมนียัสาํคญัระหวางคาความเขมขนรายวนัของฝุน PM 2.5 
กับตัวแปรทั้ง 3 ตัว การศึกษาสรุปวาความเขมขนรายวัน
ของฝุน PM 2.5 มีผลกระทบอยางมากตอการเสียชีวิต
ของผูสูงอายุเกิน 75 ป

การศึกษาว�จัยเกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจาก PM 2.5

RESEARCH CORNER
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 การศึกษาของประเทศไทย
“การประเมนิความเสีย่งดานสขุภาพจากการไดรบัฝุน PM 2.5 

ในชวงฤดแูลง จากพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงมาบตาพดุ จงัหวัดระยอง”

(พ.ศ. 2564) ประเทศไทย เปนการศกึษาความเขมขนของฝุน 

PM 2.5 ที่ปลดปลอยมาจากพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง และนํามาประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ

ของประชาชนในชวงฤดแูลงโดยตวัอยางฝุน PM 2.5 สามารถ

เกบ็บนกระดาษกรองใยหนิ ดวยเครือ่งเก็บตัวอยางฝุนละออง

แบบปริมาตรตํา่ พบคาความเขมขนของฝุน PM 2.5 อยูในชวง 

3.9 – 136.0 มคก./ลบ.ม. และมคีาเฉลีย่ 44.0+28.4 มคก./ลบ.ม 

นอกจากนี้เมื่อทําการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพดวยการ

คํานวณจากคาสัดสวนความเส่ียง (HQ) พบวาคาเฉล่ีย HQ 

ของฝุน PM2.5 ของเดก็ในชวงฤดแูลงมคีามากกวาผูใหญและ

มีคาเกิน1.1 ซ่ึงแสดงวามีความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษย 

เน่ืองจากเด็กมีความตองการปริมาณออกซิเจนสูงจึงสงผลให

อตัราการหายใจตอนํา้หนกัตวัสงู เมือ่ทาํการประเมนิความเส่ียง

การกอมะเร็งปอดในมนุษย  (Ric) จากการไดรับฝุน PM 2.5 

อยูในชวง 10-6 ถึง 10-4 ซึ่งหมายความวาความเสี่ยงในการ

กอมะเรง็อาจจะเกดิขึน้ได ผลจากการวิจัยสรปุไดวา ในระยะยาว

เด็กมีโอกาสไดรับฝุน PM 2.5 เขาสูระบบทางเดินหายใจ

ไดมากกวาผูใหญ ซ่ึงอตัราการหายใจเขาเฉล่ียของเด็กจะมคีาเปน

สามเทาของผูใหญ (ทีมา shorturl.at/hmDOW)

 การศึกษาของสาธารณรัฐมาเซโดเนีย
“Health Impacts and Economic Costs of Air Pollution 

in the Metropolitan Area of Skopje (2018) โดย 

สาธารณรัฐมาเซโดเนีย” เปนการศกึษาผลกระทบจากนโยบาย

การควบคมุฝุนละออง 2 มาตรการ ในกรุงสโคปเอ เมืองหลวง

ของสาธารณรัฐมาเซโดเนีย และมูลคาทางเศรษฐศาสตร

จากการเสียชีวิต โดย 2 มาตรการ ไดแก การลดระดับฝุน 

PM 2.5 ลงเทามาตรฐานสหภาพยุโรป (25 มคก./ลบ.ม) 

ซึ่งจะลดจํานวนผูเสียชีวิตจากฝุนไดรอยละ 45 และการลด

ระดับฝุน PM2.5 ลงเทามาตรฐานองคการอนามัยโลก 

(10 มคก./ลบ.ม) จะลดจาํนวนผูเสยีชวีติจากฝุนไดรอยละ 77 

 นอกจากนี้ยังจะชวยลดจํานวนผูปวยเขารักษา

ในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคระบบ

หายใจไดจํานวนมาก จงึสรปุไดวามลพษิทางอากาศจากฝุน PM2.5 

มีผลกระทบที่รุนแรงตอสุขภาพของประชาชน คิดเปนมูลคา

ความเสียหายทางเศรษฐกิจจํานวนมหาศาล มาตรการลด

ระดับฝุน PM2.5 ท่ีเขมแข็งกวาจะเปนประโยชนตอสุขภาพ

ประชาชนและผลดีตอเศรษฐกิจของเมืองมากกวา

 การศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
“การศึกษาผลกระทบจากฝุนและกาซโอโซนในกรุงซิดนีย 

ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีระดับมลพิษที่ตํ่า” เปนการศึกษา

ผลกระทบจากฝุนและกาซโอโซนในกรุงซิดนีย ประเทศ

ออสเตรเลีย ซ่ึงมีระดับมลพิษที่ตํ่ากวาประเทศในยุโรปและ

สหรฐัอเมริกา ผลการศกึษาชีว้าระดบัมลพษิในอากาศในป 2007 

สงผลใหมีผูเสียชีวิตกอนวัยอันควร 430 ราย และจํานวนป

ทีส่ญูเสยีไปเนือ่งจากการเสยีชีวติกอนวัยอันควรเทากับ 5800 

และจํานวนผูเขารักษาดวยโรคระบบหายใจและระบบหลอด

เลือดหัวใจ 630 ราย ซ่ึงหากสามารถลดระดับมลพิษไดเพียง

รอยละ 10 กจ็ะลดการสูญเสียดังกลาวไดประมาณรอยละ 10 

หรือมากกวา ผลการศึกษาสรุปวาแมระดับมลพิษตํ่าแตหาก

ลดระดับอกีเพียงเล็กนอยก็จะสงผลตอการลดอตัราการเสยีชวีติ

และเขารักษาตัวในโรงพยาบาลของประชาชนได 

 การศึกษาของประเทศอเมร�กา
“ความเหลื่อมลํ้าทางดานเชื้อชาติและความยากจนกับการ

แพรกระจายของฝุนมลพษิทางอากาศ” เปนการศกึษากลุมคน

ทีเ่ปนชายขอบของสงัคมในประเทศสหรฐัอเมรกิา เชน คนผวิดาํ 

คนฮิสปานิก รวมถึงกลุมคนยากจน ซ่ึงมีแนวโนมที่จะใชชีวิต

อยูใกลกบัแหลงมลพษิทางอากาศ เชน บอขยะ พืน้ท่ีกอสราง 

ทําใหสงผลกระทบตอสุขภาพโดยรวม และพบวาคนผิวดํา

มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคทางหลอดเลือดและมีอัตราการ

เปนโรคทางเดินหายใจสูง  (ที่มา ncbi.nlm.nih.gov)
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วิกฤต PM 2.5…                 
อดีตถึงปจจุบัน

 ลอนดอนสม็อค ในอดีตประเทศอังกฤษมีการใช

เชื้อเพลิงจากไม และไดเปลี่ยนมาใชถานหินเปนเชื้อเพลิง

ในภาคอตุสาหกรรมแทน โดยยังไมมีการควบคมุการปลอยมลพษิ 

จึงทําใหเกิดปญหาผลกระทบที่เรียกวาเถาดํา (Black soot) 

ซึ่งเกิดจากการเผาไหมถานหิน สะสมอยูตามผนังอาคารและ

สิ่งกอสรางในเมืองซึ่งทําใหตองมีการทาสีอาคารใหมทุก 3 ป 

ในป ค.ศ.1873 (พ.ศ.2416) มรีายงานวาประชากรในกรงุลอนดอน 

เสียชีวิตมากถึง 268 คนจากโรคที่เกี่ยวกับปอดอันเนื่องจาก

หมอกควัน ซ่ึงขณะนัน้ยงัไมมกีารศึกษาถงึสาเหตุ หลงัจากนัน้

ในเดือนมกราคมปถดัมา ประชากร 592 คนในเมอืงแมนเชสเตอร

และเซลฟอรด เสียชีวิตจากปญหามลพิษทางอากาศ

 ในศตวรรษที่ 19 มีการออกกฎหมายควบคุม

การปลอยมลพิษที่เรียกวา “Smoke Abatement Laws” 

แตการบังคับใชยังไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากยังขาดแคลน

เทคโนโลยีในการควบุคมและกําจัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพ 

เดือนธันวาคม ค.ศ.1952 (พ.ศ.2495) ไดเกิดเหตุหมอกควัน

ปกคลุมเมืองลอนดอนเปนเวลา 5 วัน และ 10 วันใหหลัง

มีผูเสียชีวิต 4,000 คน จากอาการหอบหืดและโรคเกี่ยวกับ

ทางเดินหายใจ และในเดือนมกราคม ค.ศ. 1956 (พ.ศ. 2499) 

เกดิหมอกควนัปกคลมุเมอืงอกีครัง้และทาํใหมผีูเสยีชวีติ 1,000 คน 

ซึง่ปญหามลพิษดังกลาวพบวาเกิดจากการใชถานหินคุณภาพตํา่

เพื่อผลิตไฟฟาสําหรับเครื่องทําความรอนในชวงฤดูหนาว 

ทําใหเกิดการออกกฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) 

เพื่อควบคุมการปลอยควันจาการเผาถานหินดังกลาว และ

กําหนดใหใชถานหินคุณภาพดีเปนเชื้องเพลิงแทน จึงทําให

คุณภาพอากาศดีขึ้น

เหตุว�กฤติ PM 2.5 ในอดีต

 มลพิษทางอากาศเปนปญหาที่เคยเกิดข้ึนมาแลว

ในหลายประเทศ โดยสาเหตุของการเกิดสวนใหญมาจาก

การกระทําของมนุษย โดยเฉพาะประเทศที่มีการพัฒนา

ทางดานอุตสาหกรรมและการคมนาคมที่มีความกาวหนาสูง 

ทาํใหมกีารปลอยมลพษิจํานวนมากสูสิง่แวดลอม ซ่ึงในระยะแรกๆ 

ยังไมมีการควบคุมการระบายมลพิษกอนปลอยสูสิ่งแวดลอม 

ทาํใหเกดิผลกระทบตอสขุภาพอนามัยของประชาชน ทศันวสัิย 

ส่ิงปลกูสราง ระบบนเิวศน และผลผลติทางการเกษตร ซึง่เหตุการณ

มลพษิทางอากาศในตางประเทศทีเ่กดิจากการกระทาํของมนษุย

และสงผลกระทบรุนแรง ที่สําคัญ ไดแก ลอนดอนสม็อค 

ลอสแองเจิลสสิโฟโตเคมคิอลสมอ็ค และมลพษิในประเทศจนี 

นอกจากนี้ มลพิษทางอากาศจากเหตุการณธรรมชาติ 

ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีไมอาจคาดการณหรือปองกันได เชน 

กรณีการระเบิดของภูเขาไฟในประเทศไอซแลนด หรือ

การเกิดไฟปาในรัสเซีย เมื่อป พ.ศ. 2553 

 สม็อค (Smog) คือ คําเชื่อมระหวางคําวา สโมค 

(Smoke/ควัน) และฟอค (โนเ/หมอก) ในภาษาอังกฤษ

เนื่องจากการเกิดสม็อคจะเกิดขึ้นเมื่อมีการปลอยมลพิษและ

ผลจากสภาพอากาศทําใหเกิดมลพิษทางอากาศในรูปของ

หมอกมลพิษปกคลุมในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ

ภาพท่ี 8 สม็อกท่ีจัตุรัสทราฟลการเม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม ค.ศ. 1952 
ท่ีมา : shorturl.at/jsIW5

ส�วนที่ 3
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วารสาร

 ลอสแองเจ�ลลิส โฟโตเคมีคอล สม็อค  ปญหา

มลพิษทางอากาศในเมืองลอสแองเจิลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เกดิขึน้ในชวงทีม่กีารพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว

ในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยพบมลพิษที่กอใหเกิด

การระคายเคอืงตา และสงผลตอทัศนวสิยั มรีายงานวาในชวง 

ค.ศ. 1932 – 1937 (พ.ศ. 2475-2480) ในเมืองลอสแองเจลิลิส

มจํีานวนวนัทีม่ทัีศนวิสยัทีด่ซีึง่มองเหน็ไดไกลมากกวา 35 ไมล 

คดิเปน 21 % ของจํานวนวนัท้ังหมดในฤดรูอน แตลดจาํนวน

วนัเหลอืเพยีง 0.2 % ในชวงป ค.ศ. 1943-1947 (พ.ศ. 2486-

2490)

 จากการตรวจวัดปริมาณการปลอยกาซออกไซด

ของไนโตรเจนในเองลอสแองเจิลลสิในปลายทศวรรษท่ี 1940 

พบวามปีริมาณมากถงึ 400 ตนัตอวนั คร่ึงหนึง่เกดิจากการระบาย

จากยานพาหนะ และอีกครึ่งหนึ่งเกิดจากการผลิตไฟฟาและ

การกล่ันนํา้มนั ปรมิาณการระบายกาซไฮโดรคารบอนมากกวา 

1,500 ตนัตอวนั ซึง่เกดิจากการรัว่ไหลไอระเหยไฮโดรคารบอน

ในกระบวนการผลิต การกลั่น และการใชนํ้ามัน นอกจากนี้

ยังเกิดจากกิจกรรมอื่นที่มีการใชตัวทําละลายตาง ๆ 

 การเพิ่มขึ้นของประชากรในเมืองลอสแองเจิลลิส 

จาก 3 ลานคนในป ค.ศ.1940 เปนเกือบ 9 ลานคนในกลาง

ทศวรรษที ่1960 ทาํใหมจีาํนวนยานพาหนะเพิม่ขึน้ ในปลาย

ทศวรรษที ่1950 เปนอีกสาเหตุหน่ึงทีส่งผลใหปริมาณมลพิษเพิม่  

ซ่ึงจากการตรวจวดัปรมิาณโอโซนเฉลีย่ 1 ชัว่โมงในบรรยากาศ

ของเมอืงลอสแองเจลิลสิ พบวามคีาเกนิคามาตรฐาน (0.1 ppm) 

มากกวา 300 วันใน 1 ป

 การแกปญหาดําเนินการโดยการควบคุมการระบาย

กาซออกไซดของไนโตรเจนและไฮโดรคารบอนดวยการตดิตัง้

ระบบคะตะไลติกคอนเวอรเตอร (Catalytic Converter) 

ในรถยนต แตปญหาการเกิดโฟโตเคมิคอลสม็อค ยังเกิดจาก

การใชสารเคมีระเหยตาง ๆ ในบานเรือน การใชน้ํายา

ทาํความสะอาด การทาสทีีม่สีวนผสมของไอระเหยไฮโดรคารบอน 

ทําใหปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 

 มลพ�ษทางอากาศในประเทศจ�น ปจจุบันการใช

พลังงานในประเทศจีนโดยเฉพาะการเผาไหมถานหินทำให

เกิดมลพิษทางอากาศเชนเดียวกับการเกิดมลพิษทางอากาศ

ในกรุงลอนดอนและในเมืองลอสแองเจิลลิส การเผาไหมเช้ือเพลิง

จากถานหินในประเทศจีนมีการใชท้ังในอุตสาหกรรมขนาดใหญ

การใชในชุมชน และในครัวเรือน มลพิษทางอากาศในเมืองใหญ

ของจีน จึงประกอบดวยฝุนละอองซึ่งเกิดจากกการเผาไหม

จากรถยนตและการเผาไหมเชื้อเพลิงถานหิน และฝุนละออง

ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในอากาศของซัลเฟอรไดออกไซด 

ฝุนละอองขนาดเล็กวา 2.5 ไมครอนเปนปญหาใหญที่ทำให

เกิดปญหาทัศนวิสัย และผลกระทบตอสุขภาพซ่ึงจากการตรวจวัด

ในเมืองปกก่ิงพบคาเฉล่ีย สูงกวา 100 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย 1 ป ในเมืองลอสแองเจิลลิสที่มีคา 22 

ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และพบคาสูงสุดถึง 300 ไมโครกรัม

ตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงพบรวมกับการเกิดหมอกควันเชนเดียวกับ

กรุงลอนดอน และพบวามีวันท่ีปริมาณฝุนละอองรวมมีคาสูงเกิน 

1,000 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร

ภาพที ่9  สภาพการจราจรในชวงเหตุการณลอสแองเจลิลิส 

โฟโตเคมีคอล สมอ็ค   ทีม่า : shorturl.at/pAFHQ

ภาพท่ี 10 หญงิสาวชาวจนีกาํลงัเดนิฝาหมอกควนัในกรงุปกกิง่
ทีม่า : shorturl.at/gpyFU
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ภาพที ่11  หมอกควนัจากการระเบดิของภูเขาไฟในไอซแลนด
ทีม่า : shorturl.at/qAX47

 การแกไขปญหาดําเนินการโดยการเปล่ียนการใช

เช้ือเพลิงจากถานหินมาเปนกาซธรรมชาติซึ่งใชไดผลมาแลว

ในการแกไขปญหาลอนดอนสมอ็ค และการใชรถยนตทีผ่ลติใหม

ตองมีการติดตั้งคะตะไลติกคอนเวอรเตอร และใหใชนํ้ามัน

ไรสารตะกั่ว การควบคุมฝุนละอองจากการกอสราง รวมถึง

การควบคุมปริมาณฝุนท่ีพัดมาจากพื้นที่อื่นตามลักษณะ

ภูมิประเทศ

 เถ�าถ�านและหมอกควันจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟในประเทศไอซ�แลนด�ในป� พ.ศ.2553

 ภูเขาไฟไอยยาฟยัลลาโยกูล (Ejafjallajokul) 

ใตธารนํ้าแข็งในประเทศไอซแลนดไดเกิดการระเบิดเมื่อวันที่ 

14 เมษายน 2553 ทาํใหนํา้แขง็ละลายและเกดิกลุมหมอกควนั

หนาทบึ และเถาถานฟุงกระจายในบรรยากาศ สงผลใหประชาชน

หลายรอยคนตองอพยพหนีนํ้าทวมฉับพลัน เถาถานและ

หมอกควันปริมาณมหาศาลจากภูเขาไฟในไอซแลนด

ไดสงผลกระทบตอการทําเกษตรกรรมและการใชชีวิตของ

ประชาชนบริเวณใกลเคียง นอกจากนี้ มีการคาดการณวา

เถาถานที่ลอยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปอาจกอให

เกิดอันตรายกับเครื่องยนตของเครื่องบินโดยสาร ทําให

ทาอากาศยานนานาชาตทัิง้ในยโุรปและท่ัวโลกไดยกเลกิเทีย่วบนิ

อยางกะทนัหนั สงผลกระทบอยาหนกัตอการจราจรทางอากาศ

ทัว่ยโุรปเหนอื ทาํใหมผูีโดยสารตกคางเปนจาํนวนมาก นบัเปน

ผลกระทบตอการสัญจรทางอากาศคร้ังใหญสุดนับตั้งแตเหตุ

วนิาศกรรมในสหรฐัอเมรกิาในป 2544 กลุมขีเ้ถาจากการระเบดิ

ไดรวมตัวกันเปนกลุมเมฆขนาดใหญไดพดัผานมหาสมทุรแปซฟิก

ไปไกลถงึกรงุมอสโกและประเทศออสเตรยี มลพษิทางอากาศ

จากภูเขาไฟระเบิดที่สําคัญ คือ กาซซัลเฟอรไดออกไซด 

กาซไฮโดรเจนซลัไฟด และกาซคารบอนมอนอกไซด ซึง่คลายคลงึ

กับมลพิษที่เกิดจากการปลอยโดยรถยนต

หมอกควันจากไฟป�าในรัสเซีย ปลายเดือนกรกฎาคมถึง

เดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2553 ประเทศรัสเซียประสบภาวะ

หมอกควันจากไฟปาครั้งรุนแรงในรอบ 130 ป เปนเวลายาว

นานหลายสัปดาห รัฐบาลไดประกาศใหพ้ืนท่ี 7 เขตเปนพ้ืนท่ี

ภัยพิบัติจากมลพิษทางอากาศ หมอกควันเหลาน้ีเกิดจากจุดไฟ 

(hot spot) ราว 560 แหงที่เกิดขึ้นตอเนื่องในภาคกลางของ

ประเทศ ในจำนวนน้ี  39 จุดเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีปาพรุ โดยมี 27 จุด

เกิดรอบ ๆ กรุงมอสโคว การดับไฟปาเปนไปอยางยากลำบาก

เน่ืองจากเจาหนาท่ีผจญเพลิงมีเพียงหม่ืนคนสำหรับพ้ืนท่ีกวาง

ขวางหลายลานไร อีกท้ังอุปกรณเคร่ืองมือไมเพียงพอ นอกจากน้ี 

รัฐบาลยังตองเคลื่อนยายขีปนาวุธนิวเคลียร จากฐานทัพ

หลายแหงที่อยูในพื้นที่เกิดเหตุ

ภาพที ่12 หมอกควันพษิจากไฟปาปกคลุมเมอืงในรัสเซยี
ทีม่า : shorturl.at/hnyUZ
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 ภาวะหมอกควนันีเ้กดิขึน้พรอมกบัสภาวะอณุหภมูสิงู

ผดิปกต ิคลืน่ความรอนแผปกคลมุทาํใหเมอืงทีป่กตหินาวเยน็

ถงึชัน้อณุหภูมติดิลบ ตองประสบกบัอุณหภมูสิงูระดับเดียวกบั

ชวงฤดูรอนของประเทศไทย ซึ่งสูงถึง 40 องศาเซลเซียส

ติดตอกันหลายวัน ทัศนวิสัยที่ตํ่าสงผลกระทบตอการบิน 

โดยมีระยะการมองเห็นไดไมเกิน 300-400 เมตร ภาพที่

ปรากฏทัว่ไปในกรุงมอสโคว คือ ประชาชนทัว่ไปตองสวมหนากาก 

และยงัพบวาระดบัความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซด

สงูกวาปกตถิงึ 6 เทา และกาซคารบอนไดออกไซดสงูกวาปกต ิ

3 เทา ผูเช่ียวชาญทางการแพทยไดระบวุา การสดูดมหมอกควัน

ครัง้หนึง่นัน้มอีนัตรายเทยีบเทาการสบูบหุรีว่นัเดยีวทีล่ะหลายซอง 

เหตุการณดังกลาวสงผลใหอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น 30 %

 ป�ญหาฝุ�นละอองจากอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
หินในประเทศไทย ตำบลหนาพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสระบุรี เปนแหลงผลิตหินปูน หินอุตสาหกรรมและ

หินกอสราง รวมถึงแหลงผลิตปูนซีเมนตขนาดใหญที่สุด

ของประเทศ ในอนาคตมีแนวโนมการผลิตในปริมาณที่เพิ่มขึ้น

ไมต่ำกวารอยละ 5-10 ของการผลิตในปจจุบันเพ่ือใชในโครงการ

กอสรางขนาดใหญตาง ๆ  ดวยเหตุน้ี จึงสงผลใหพ้ืนท่ีดังกลาว

ประสบปญหาวิกฤติมลพิษทางอากาศดานฝุนละอองรุนแรง

มาตั้งแต ป พ.ศ. 2539  โดยพบวาปริมาณฝุนขนาดเล็กเฉลี่ย 

24 ชั่วโมงสูงสุดบริเวณพื้นที่หนาพระลานเกินมาตรฐานทุกป 

ซึ่งกิจกรรมหลักที่เปนแหลงกำเนิดฝุนละอองดังกลาว ไดแก 

การโมบดและยอยหิน การทำเหมืองแร การบรรทุกขนสงหิน 

การผลิตปูนซีเมนต และอุตสาหกรรมตอเนื่อง นอกจากนี้ 

ปจจัยอื่นๆ เชน สภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงเดือนตุลาคม- 

มีนาคม ของปถัดไปทุกปเปนชวงที่ประสบปญหารุนแรงที่สุด 

สภาพภูมิประเทศที่เปนหุบเขาทำใหอากาศถายเทไมสะดวก 

การเผาเศษขยะและวัชพืช ไอเสียจากรถยนต รถบรรทุก

การกอสราง ลวนเปนสาเหตุใหเกิดฝุนฟุงกระจาย และสงผลให

สภาพอากาศเกินคามาตรฐาน จึงมีการประกาศใหแนวเขต

การปกครองทองถ่ินท้ังตำบลหนาพระลานเปนเขตควบคุมมลพิษ

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2535 ตั้งแต พ.ศ. 2547 เปนตนมา และมีการจัดทำแผน

ปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

ตาํบลหนาพระลาน พ.ศ. 2548-2552  ซึง่หนวยงานตลอดจน

ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนไดรวมกันแกปญหาฝุนมลพิษ

ดังกลาวมาอยางยาวนาน จนถึงปจจุบันก็ยังไมสามารถแกไข

ปญหาได 

 สถานการณ�โลกเกี่ยวกับฝุ �น PM 2.5 
ปจจุบันสถานการณมลพิษทางอากาศของโลกมีแนวโนม

ความรุนแรงสูงข้ึน และเปนภัยคุกคามท่ีสงผลทางดานสุขภาพ 

และสิ่งแวดลอมมากที่สุดประเด็นหนึ่ง โดยพบวา แตละป 

การรับสัมผัสมลพิษทางอากาศเปนสาเหตุของการเสียชีวิต

กอนวัยอันควรของประชากรโลกถึง 7 ลานคน โดยมีสาเหตุ

มาจากโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบ

ทางเดินหายใจ และมะเร็งปอด นอกจากนี้ ยังเปนสาเหตุ

ของความสูญเสียทางเศรษฐกิจตอวันที่ประมาณ 8 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ หรือ 3-4 เปอรเซ็นตตอคาผลิตภัณฑมวลรวม

ของโลก ซึ่งมูลคาความสูญเสียดังกลาวสวนใหญสูญเสียไป

กับคารักษาพยาบาล โดยเฉพาะในชวง  2-3 ปที่ผานมา 

แมระดับมลพษิทางอากาศของโลกจะลดนอยลง แตสถานการณ

ของโรคโควดิ -19 กลับเปนปจจัยทีส่งผลตอการเพ่ิมความเส่ียง

ใหแกกลุมเปราะบาง เชน เด็ก คนชรา และผูปวยโรคระบบ

ทางเดนิหายใจ ทีม่โีอกาสรบัสมัผสัเชือ้โควดิ 19 และมีอาการ

รุนแรงมากกวาคนปกติ

 การรายงานคณุภาพอากาศโลก ทีเ่ก่ียวกับฝุน PM 2.5 

ซ่ึงเปนปจจยัตัวหนึง่ทีก่อใหเกิดมลพษิทางอากาศ ไดนาํขอมลู

มาจากรายงานคุณภาพอากาศโลก พ.ศ. 2564 (2021 World 

Air Quality Report, Region and City PM2.5 Ranking) 

ที่จัดทําขึ้นโดย บริษัทเทคโนโลยีคุณภาพอากาศของประเทศ
สวิตเซอรแลนด หรือเรียกสั้น ๆ วา IQAir ซ่ึงขอมูล PM 2.5 

ที่จัดเก็บน้ันมาจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคพื้นดิน

ใน 6,475 เมอืง ใน 117 ประเทศ และภมูภิาค โดยหนวยงาน

ภาครัฐ องคกรไมแสวงผลกําไร และบริษัทตางๆ ที่สําคัญ

ในป 2564 นี้ ไดนําเกณฑคาแนะนําคุณภาพอากาศฉบับใหม

ของ WHO ซึ่งเผยแพรเมื่อเดือนกันยายน 2564 มาใชใน

การวิเคราะหและจัดลําดับ ดังนี้



20 กรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ว�กฤต PM 2.5…อดีตถึงป�จจ�บัน

ภาพที ่13 การจดัลําดบัประเทศตามคาเฉล่ียความเขมขน
ของ PM 2.5 ในป 2021 (พ.ศ. 2564)

ทีม่า : 2021 World Air Quality Report

ภาพที ่14 การจดัลําดบัเมอืงหลวง ตามคาเฉลีย่ความเขมขน
ของ PM 2.5 ในป 2021 (พ.ศ. 2564)

ทีม่า : 2021 World Air Quality Report

ภาพท่ี 15 แสดงคาเฉล่ียรายปความเขมขนของ PM 2.5
ในป 2021 (พ.ศ. 2564)

ท่ีมา : 2021 World Air Quality Report

 จากขอมูลดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นโดยนัยถึง

ความรุนแรงของสถานการณฝุน PM 2.5 ในแตะละประเทศ

โดยวิเคราะหและจดัอนัดับตามเกณฑคาแนะนาํคณุภาพอากาศ

ของ WHO ที่ปรับลาสุด ในป ค.ศ.2021 ทั้งนี้ เพื่อใหแตละ

ประเทศไดตระหนกัถงึสถานการณฝุน PM 2.5 ในประเทศตนเอง

และใชในการบริหารจัดการทีเ่หมาะสมในระดบันโยบายตอไป 

สําหรับรายละเอียดสถานการณฝุน PM 2.5 ในแตละทวีป 

และภูมิภาค มีดังนี้

 ประเทศทีม่คีาเฉลีย่ความเขมขนหรอืความหนาแนนของ

ฝุน PM 2.5 ในระดบัมากกวา 50.0 ไมโครกรมัตอลูกบาศกเมตร 

ซ่ึงจัดอยู ในระดับที่เปนอันตรายตอหัวใจและปอดของ

ประชาชนทั่วไป จํานวน 7 ประเทศ ไดแก 1) สาธารณรัฐ

ประชาชนบงักลาเทศ 2) สาธารณรฐัชาด 3) สาธารณรัฐอิสลาม

ปากีสถาน 4) สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 5) สาธารณรัฐอินเดีย 

6) รฐัสลุตานโอมาน และ 7) สาธารณรฐัครีกซีสถาน (ภาพที ่13)

 ระดับเมืองท่ีมีคาเฉล่ียความเขมขนของฝุน PM2.5 

ในระดับมากกวา 50.0 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ไดแก 

1) เมอืงนวิเดล ีสาธารณรฐัอนิเดยี 2) เมอืงธากา สาธารณรฐั

ประชาชนบังกลาเทศ 3) เมืองอีนจาเมนา สาธารณรัฐชาด 

4) เมืองดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 5) เมืองมัสกัต

รัฐสุลตานโอมาน 6) เมืองกาฐมาณฑุ สหพันธสาธารณรัฐ

เนปาล (ภาพที่ 14) 
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
(EAST ASIA)

 เอเชียตะวันออก มีเมืองที่บรรลุเกณฑมาตรฐาน 

PM 2.5 ของ WHO ในป 2021 คิดเปนรอยละ 0.1 ภาพรวม 

PM 2.5 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกสวนใหญเกิดจากสาเหตุ

สําคัญ 4 ประการ คือ 1) การผลิตพลังงานจากถานหิน 

2) กิจกรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 3) การขนสงท่ีใช

พลังงานดเีซลและแกส และ 4) เครือ่งทาํความรอนในครัวเรือน 

โดยพบวาภูมิภาคนี้มีเมืองที่มีคาเฉลี่ยของ PM 2.5 รายป

สงูกวาเกณฑมาตรฐานของ WHO มากถงึ 7 เทา จาํนวน 143 

เมืองซึ่งตั้งอยูในประเทศจีนทั้งสิ้น คิดเปนรอยละ 11 โดยมี

เมือง Hotan เปนเมืองที่มีระดับมลพิษทางอากาศสูงสุด

ของภูมิภาค (101.5 มคก./ลบ.ม.) ซึ่งสูงกวาคามาตรฐาน

ถึง 20 เทา ขณะที่เมือง Handan เปนเมืองท่ีแสดงใหเห็นถึง

อัตราการลดลงของ PM 2.5 สูงสุดของภูมิภาคเชนกัน 

โดยสามารถลดลงจาก มคก./ลบ.ม. ในป 2020 มาอยูทีร่ะดบั 

มคก./ลบ.ม

 ประเทศจีน มีระดับการพฒันาคุณภาพอากาศเพ่ิมขึน้

อยางตอเนื่อง โดยพบวามีเมืองท่ีระดับ PM 2.5 ลดลงจาก

ป 2020 คิดเปนรอยละ 66 และปกกิ่งซึ่งเปนเมืองหลวง

ของประเทศก็สามารถบรรลุเปาหมายดานคุณภาพอากาศ

ตามมาตรฐานของตนเองไดสําเร็จ อยางไรก็ตาม ยังไมพบวา

มเีมอืงทีส่ามารถบรรลเุกณฑมาตรฐานของ WHO ได ประเดน็

ทาทายของจีนคือการเปนประเทศที่ผลิตและบริโภคถานหิน

ทีใ่หญทีสุ่ดในโลก จงึเปนปจจยัหลักทีก่อใหเกิดปญหา PM 2.5 

ในประเทศจีน ควบคูกับปจจัยท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม

และยานพาหนะ อยางไรก็ตาม รัฐบาลจีนไดใหคํามั่นที่จะลด

การใชถานหินในการผลิตพลังงานไฟฟาใหไดรอยละ 1.8 

กอนป 2025 นอกจากนี ้ปญหาพายทุราย เปนปญหาทีส่งผล

กระทบตอเมืองท่ีอยูติดกับทะเลทรายโกบี และเปนสาเหตุ

ที่ทําใหระดับ PM 2.5 ในพ้ืนที่สูงเกินกวาระดับท่ีสงผลเสีย

ตอสุขภาพถึง 20 เทา

 ประเทศญี่ปุน ยังคงเปนประเทศที่มีคุณภาพอากาศ

ดีท่ีสุดในภูมิภาค และยังสามารถลดปริมาณ PM 2.5 ไดถึง

รอยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2020 โดยในป 2020 และ 

2021 ญ่ีปุนมีเมืองท่ีการพัฒนาดานคุณภาพอากาศไดอยาง

ตอเนือ่งถงึ 529 เมือง โดยมเีมอืง Igsawara และเมอืง Minami 

Ward เปนเมืองที่มีคุณภาพอากาศดีที่สุดในประเทศญี่ปุน  

ภาพท่ี 16  ความเขมขนของฝุน PM 2.5 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ท่ีมา : 2021 World Air Quality Report
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ว�กฤต PM 2.5…อดีตถึงป�จจ�บัน

ภาพท่ี 17 ความเขมขนของฝุน PM 2.5 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ท่ีมา : 2021 World Air Quality Report

โดยมีคา PM 2.5 อยูท่ี 5.3 มคก./ลบ.ม. และยังมีเมือง Sumber 

และเมือง Chongol เปนเมืองที่มีมลพิษนอยที่สุดในภูมิภาค

อีกดวย

 เกาหลีใต มีระดับ PM 2.5 ลดลงอยางตอเนื่อง 

โดยในป 2021 มรีะดบั PM 2.5 ลดลงมาอยูที ่19.1 มคก./ลบ.ม. 

จากระดบั 19.5 มคก./ลบ.ม. ในป 2020 อยางไรกต็าม ในป 2020 

เกาหลีใตยงัไมมีเมืองทีส่ามารถบรรลุเกณฑมาตรฐานของ WHO 

และตองเผชญิกบัปญหามลพษิทางอากาศทีเ่พิม่ขึน้ในกรงุโซล 

รวมถงึในพืน้ทีท่ีม่โีรงงานจํานวนมาก นอกจากนี ้ยงัตองเผชญิ

กับพายุฝุนและพายุทรายจากทะเลทรายโกบี ซึ่งนับวาทวี

ความรุนแรงมากขึ้นดวยสาเหตุจากสถานการณภัยแลงและ

อณุหภมูท่ีิสงูขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ นอกจากนี ้

หมอกทะเลยังเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดการสงผานมลพิษจาก

เอเชยีตะวนัออกมายงัคาบสมทุรเกาหล ีและกอใหเกดิปฏกิิรยิา

เคมีกลายเปนละอองรูปแบบใหมที่กระทบตอประเทศ

 เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต มีเมืองทีบ่รรลเุกณฑมาตรฐาน 

PM 2.5 ของ WHO ในป 2021 คิดเปนรอยละ 0.4 ภาพรวม 

การเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

เกดิจากปจจยัทีส่าํคญั ประกอบดวย 1) การเพิม่ขึน้ของประชากร

อยางรวดเร็ว และ 2) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตใชนํา้มนัและถานหินเปนพลงังานหลกั 

นอกจากนี้ ความตองการไฟฟาก็ยังขยายตัวเพ่ิมขึ้นอีกดวย 

ทําใหสาเหตุของ PM 2.5 ในภูมิภาคนี้สวนใหญเกิดจาก

การเผาไหมพลังงานฟอสซิล การกอสราง การปลอยมลพิษ

จากโรงงานอุตสาหกรรม และการคมนาคมขนสง และ

การเผาในทีโ่ลงเพ่ือทําการเกษตรและการเผาปา อยางไรก็ตาม 

ประเทศสวนใหญในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีกฎหมายหาม

การเผาในทีโ่ลง แตกระนัน้ กฎหมายเหลานียั้งขาดการบังคับใช

ทีจ่ริงจัง ทาํใหปญหาการเผาในทีโ่ลงยงัเกิดขึน้อยางแพรหลาย 

และกลายเปนมลพิษทางอากาศจากนํ้ามือมนุษยในภูมิภาค 

คิดเปนรอยละ 5-30 และยังนําไปสูปญหามลพิษทางอากาศ

ขามพรมแดนอกีดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงในสิงคโปรและมาเลเซีย

ซึ่งมักตองเผชิญกับปญหาดังกลาวตามฤดูกาล

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� 
(SOUTHEAST ASIA)
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ภูมิภาคเอเชียกลางและเอเชียใต� 
(CENTRAL & SOUTH ASIA)

 ในป 2020 และ 2021 ระดับ PM 2.5 ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตลดลงคิดเปนรอยละ 5 ซึ่งเกิดจากพัฒนาการ

ที่เกิดจาก 6 ประเทศ รวมถึงประเทศอินโดนีเซียดวย 

อยางไรก็ตาม อินโดนีเซียยังคงเปนประเทศท่ีมีมลพิษสูงที่สุด

ของภูมิภาค ในป 2021 โดยมีระดับ PM 2.5 มากกวา

ประเทศพมาซึ่งจัดเปนประเทศที่มีมลพิษสูงสุดเปนอันดับ 2 

ถึงรอยละ 30 แตประเด็นที่นาสนใจของป 2021 ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต พบวาประเทศมาเลเซีย ฟลิปปนส และ

สิงคโปร ซ่ึงถูกจัดวาเปนประเทศที่มีมลพิษตํ่าที่สุดในภูมิภาค 

มีอัตราการเพิ่มขึ้นของ PM 2.5 คิดเปนรอยละ 24 22 และ 

17 ตามลําดับ

 อินโดนเีซยี  คณุภาพอากาศในภาพรวมดขีึน้จากระดับ 

40.7 มคก./ลบ.ม. ในป 2020 มาอยูทีร่ะดับ 34.3 มคก./ลบ.ม. 

ในป 2021 โดยจารกาตารเปนเมอืงท่ีมคีณุภาพอากาศแยทีส่ดุ

ในประเทศ มีระดับความเขมขนของ PM 2.5 เฉลี่ยเกินกวา

เกณฑมาตรฐาน

ของ WHO ถึง 7 เทา ปจจุบัน รัฐบาลอินโดนีเซียไดทบทวน

มาตรฐานดานคุณภาพอากาศของประเทศ นํามาซึ่งการลด

เกณฑมาตรฐาน PM 2.5 รายปของประเทศใหอยูที ่15 มคก./

ลบ.ม.

  มาเลเซีย  ป 2021 มาเลเซียมีระดับความเขมขน

ของ PM 2.5 เพิม่สงูขึน้คิดเปนรอยละ 25 เมือ่เปรียบเทยีบกบั

ป 2020 จากระดับ 3.8 มคก./ลบ.ม. ในป 2020 มาอยูทีร่ะดับ 

19.4 มคก./ลบ.ม. ท้ังนี ้พบวามเีมืองทีร่ะดบั PM 2.5 เพิม่ข้ึน

ถงึ 49 เมือง ดวยคาเฉล่ียท่ีเพ่ิมขึน้ 2.7 มคก./ลบ.ม. ในป 2021 

เมื่อเปรียบเทียบกับป 2020 ปจจัยหลักที่กอใหเกิดมลพิษ

ในมาเลเซยี ประกอบดวย 1) ยานพาหนะทีใ่ชพลังงานฟอสซลิ 

2) โรงงานอุตสาหกรรม 3) ครัวเรอืนของประชาชน 4) การเผาปา 

และ 5) ฝุนละออง ทัง้นี ้จากขอมลูของ WHO ระบุวาประชากร

มาเลเซีย 1 ใน 9 คน ตองเสยีชวิีตจากมลพษิทางอากาศ และ

นัน่ถอืเปนสาเหตกุารเสยีชวีติของประชากรมาเลเซยีอันดบัตนๆ 

ภาพท่ี 18 ความเขมขนของฝุน PM 2.5 ในภูมิภาคเอเชียกลางและเอเชียใต
ท่ีมา : 2021 World Air Quality Report



24 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ว�กฤต PM 2.5…อดีตถึงป�จจ�บัน

 เอเชยีใตและเอเชียกลาง มีเมอืงทีบ่รรลเุกณฑมาตรฐาน 

PM 2.5 ของ WHO ในป 2021 คดิเปนรอยละ 0.8  ภาพรวม 

ในป 2021 ถือเปนปที่เอเชียใตและเอเชียกลางตองเผชิญกับ

คุณภาพอากาศท่ีเลวรายที่สุด ทั้งนี้ จากการจัดอันดับพบวา

มเีมอืงทีม่มีลพษิสงูสุดถึง 46 เมือง จากเมอืงทีจ่ดัอนัดบัทัง้สิน้ 

50 เมอืงทัว่โลก นอกจากนี ้จากรายงานของ UN Environment 

Programme ยังพบอีกวามีประชากรจากภูมิภาคนี้เสียชีวิต

ดวยสาเหตุจากมลพิษสูงถึงรอยละ 70 ท้ังนี ้มเีพยีงเมือง Chu 

และเมือง Zhezqazghan ในคาซัคสถานเทานั้น ที่สามารถ

บรรลุเกณฑมาตรฐานของ WHO  ปจจยัหลกัทีก่อใหเกดิมลพษิ

ทางอากาศในภูมิภาคนี้ คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมและ

การพฒันาเมอืง นอกจากนี ้วธิกีารประกอบอาหารดวยวธิกีาร

เผาวัสดุชีวมวล ฝุนละอองจากการกอสรางและยานพาหนะ 

การเผาไหมพลังงานฟอสซิล และการเผาเพื่อวัตถุประสงค

ดานการเกษตร ตางเปนอกีปจจัยท่ีสงผลใหเกดิมลพษิทางอากาศ

ในภูมิภาคเชนกัน ท้ังน้ี อินเดียและปากีสถานเปนประเทศ

ที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดของภูมิภาค โดยมีคา PM 2.5 

เกินกวาเกณฑมาตรฐานของ WHO ถึง 10 เทา โดยคิดเปน

รอยละ 48 และ 67 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาคุณภาพ

อากาศของประเทศอัฟกานิสถาน บังคลาเทศ และศรีลังกา 

ประกอบกัน จึงทําใหภูมิภาคนี้มีคุณภาพเลวรายที่สุดในโลก

ภาพท่ี 19 ความเขมขนของฝุน PM 2.5 ในภูมิภาคเอเชียตะวันตก
ท่ีมา : 2021 World Air Quality Report

 อนิเดยี ป 2021 อนิเดยีมรีะดับ PM 2.5 เฉลีย่รายป

สงูถงึ 58.1 มคก./ลบ.ม. โดยอนิเดยีมเีมอืงทีม่มีลพิษทางอากาศ

สูงสุดในภูมิภาคมากถึง 11 เมือง จากการจัดระดับ 15 เมือง 

และเดล ีมรีะดับ PM 2.5 สงูถงึ 96 มคก./ลบ.ม. ซึง่ขึน้มาจาก

ระดบั 84 มคก./ลบ.ม. ในป 2020 นอกจากนี ้ยงัพบวาในป 2021 

ยังไมมีเมืองใดในอินเดียที่สามารถบรรลุเกณฑมาตรฐานของ 

WHO ได และยังมีระดับ PM 2.5 เกินกวาเกณฑมาตรฐาน

ของ WHO 10 เทา ถึงรอยละ 48  ปญหามลพิษทางอากาศ

ในอินเดียกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกวา 150 

พันลานดอลลารสหรัฐ/ป ท้ังนี้ สาเหตุหลักท่ีกอใหเกิดมลพิษ

ทางอากาศในอินเดีย ประกอบดวย การปลอยมลพิษจาก

ยานพาหนะ การผลิตพลังงานไฟฟา ขยะอุตสาหกรรม 

การเผาไหมเชือ้เพลงิจากซากพืชซากสตัวเพือ่ประกอบอาหาร 

การกอสราง และการเผาเพือ่วัตถปุระสงคดานการเกษตร

 ปากีสถาน ป 2021 ปากีสถานถูกจัดอันดับใหเปน

ประเทศที่มีมลพิษสูงที่สุดเปนอันดับ 3 ของโลก ทั้งนี้ พบวา

เมอืงตางๆ ในปากีสถานมคีาเฉลีย่ PM 2.5 รายปสงูกวาเกณฑ

มาตรฐานของ WHO อยางนอย 8 เทา สาเหตุสําคัญของมลพษิ

ทางอากาศในปากีสถานเกิดจากการคมนาคมในประเทศ

เปนสาํคญั ทัง้นี ้เมอืงปญจาบซึง่เปนเมอืงทีใ่หญทีส่ดุอันดบั 2 

ของประเทศมีระดับการปลอยมลพิษจากยานพาหนะคิดเปน

รอยละ 43 

ภูมิภาคเอเชียตะวันตก
(WEST ASIA)
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 เอเชียตะวันตก มีเมืองที่บรรลุเกณฑมาตรฐาน 

PM 2.5 ของ WHO ในป 2021 คิดเปนรอยละ 0 ภาพรวม 

ป 2021 พบวาเมืองหลวงของประเทศโอมาน บาหเรน อิรัก 

และการตา ตางตองเผชิญกับระดับความเขมขนของ PM 2.5 

สูงสุดของภูมิภาค โดยเมืองมัสกัต เมืองหลวงของโอมาน 

ถูกจัดใหเปนเมืองหลวงที่มีมลพิษสูงสุดเปนอันดับท่ี 5 ของ

ภมูภิาค โดยมรีะดับ PM 2.5 เฉลีย่รายปอยูที ่53.9 มคก./ลบ.ม. 

ซึ่งเกินกวาเกณฑมาตรฐานของ WHO กวา 10 เทา สาเหตุ

ของปญหามลพิษทางอากาศในเอเชียตะวันตก ประกอบดวย

ปจจัยท่ีสําคัญ ดังนี้ 1) การผลิตพลังงานไฟฟาจากเชื้อเพลิง

ฟอสซิล 2) การปลอยมลพิษจากกระบวนการอุตสาหกรรม 

3) การเผาขยะ 4) การกอสราง และ 5) ยานพาหนะ นอกจากนี ้

พายุฝุน ยังถือเปนสาเหตุทางธรรมชาติซ่ึงสงผลใหเกิดมลพิษ

ทางอากาศในภูมิภาคนี้เชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวาง

เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม

 ยุโรป มีเมืองที่บรรลุเกณฑมาตรฐาน PM 2.5 ของ 

WHO ในป 2021 คิดเปนรอยละ 2.7 ภาพรวม ป 2021 

พบวามีประเทศในยุโรปเพียง 14 ประเทศ ที่สามารถพัฒนา

คณุภาพอากาศได ในขณะท่ีอีก 25 ประเทศ มคีณุภาพอากาศ

ทีล่ดลงเม่ือเทยีบกับ ป 2020 โดยหากพจิารณาในระดบัเมอืง

ในแตละประเทศจะพบวา มี 55 เมืองเทานั้น ที่บรรลุเกณฑ

มาตรฐานของ WHO โดยเปนเมืองทีอ่ยูในองักฤษ รวม 10 เมอืง 

และในประเทศฟนแลนดอีก 8 เมือง

 การเพิ่มขึ้นของระดับ PM 2.5 ในยุโรปไดกลายเปน

ความเสี่ยงตอปญหาสุขภาพที่รายแรงที่สุดของภูมิภาค ทั้งนี้ 

ยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตกมีระดับ PM 2.5 สูงกวายุโรป

ตอนใตและยโุรปตะวนัออก เนือ่งจากพืน้ทีดั่งกลาวมกีารเผาไหม

ถานหินและชวีมวลเพือ่สรางความอบอุนใหแกรางกายมากกวา

ยโุรปใตและตะวนัออก นอกจากนี ้เหตกุารณไฟปาขนาดใหญ

ในฤดูรอน ป 2021 ทางตอนใตของยุโรปและตอนกลางของ

ประเทศรัสเซยี ไดสงผลกระทบตอประชาชนในหลายประเทศ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ตั้งแตประเทศสเปนไปจนถึงตุรกี

ทว�ปยุโรป
(EUROPE)

ภาพท่ี 20 ความเขมขนของฝุน PM 2.5 ในทวีปยุโรป
ท่ีมา : 2021 World Air Quality Report
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ทว�ปอเมร�กาเหนือ
(NORTH AMERICA)

 อเมริกา มีเมืองที่บรรลุเกณฑมาตรฐาน PM 2.5 

ในป 2021 คิดเปนรอยละ 3.9 ภาพรวม ป 2021 ทั้งสหรัฐ

อเมริกาและแคนาดาไมสามารถบรรลุเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่า

ของ WHO ไดเลย ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดมลพิษ

ทางอากาศในภูมิภาคนี้ ประกอบดวย 1) การขนสงพลังงาน

ดีเซลและแกส 2) การปลอยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 

และ 3) ไฟปา นอกจากนี้ ยังพบวาสาเหตุการเสียชีวิตของ

เด็กอเมริกันราว 200,000 คน และเด็กในแคนาดาอีกราว 

15,000 คน เกดิจาก PM 2.5 ทีม่าจากการกระทาํของมนษุย

 สหรัฐอเมริกา มีกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศ

ในนาม “The Clean Air Act” ซึ่งเปนสวนสําคัญในการลด

ระดบั PM 2.5 ในประเทศได ทามกลางปจจยัดานความตองการ

พลงังาน จํานวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกจิทีเ่พิม่ขึน้

ตลอด 50 ปทีผ่านมา อยางไรกต็าม ในป 2021 ระดบั PM 2.5 

ก็เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากสหรัฐฯ ยังตองพึ่งพาเชื้อเพลิงจาก

พลังงานฟอสซลิ รวมไปถงึปญหาไฟปาท่ีมคีวามรนุแรงอกีดวย

เหลานีส้งผลใหประชากรสหรฐัฯ กวา 264 ลานคนตองเผชิญกบั

ระดบัมลพษิทีเ่กนิมาตรฐานตามที ่WHO กาํหนด ในป 2020 

สหรัฐฯ มีเด็กที่เสียชีวิตจากมลพิษที่เกิดจากการเผาไหมของ

พลงังานฟอสซิลและมลพษิจากยานพาหนะราว 230,000 คน 

และในป 2021 กยั็งพบวาเมอืงสวนใหญในสหรัฐฯ ยงัไมสามารถ

บรรลุเกณฑมาตรฐานของ WHO ได ทั้งนี้ พื้นที่ชายฝงทะเล

ตะวันตก จัดวาเปนพ้ืนที่ที่มีระดับ PM 2.5 สูงสุดของสหรัฐฯ 

 แคลฟิอรเนยี เปนพืน้ทีท่ีต่องเผชญิกบัมลพษิทางอากาศ

ที่รายแรงอยางตอเนื่อง โดยป 2021 ซึ่งเกิดเหตุการณไฟปา

ขนาดใหญทั้งจาก Dixie Fire ซึ่งไดกลายเปนเหตุการณไฟปา

ท่ีใหญและรายแรงท่ีสุดเปนอันดับ 2 ของแคลิฟอรเนีย และ

ไดสงผลกระทบตอหลายประเทศ กนิพืน้ทีก่วา 963,309 เอเคอร 

และทาํใหระดับ PM 2.5 พุงสูงขึน้ไปถงึระดับ 212 มคก./ลบ.ม.

รวมถึงเหตุการณ Caldor Fire ก็เปนไฟปาที่เกิดในระยะเวลา

ใกลเคยีงกนั และเปนสาเหตทุีท่าํใหระดบั PM 2.5 สงูถงึระดบั 

587 มคก./ลบ.ม. นอกจากนี้ เหตุการณไฟปา Bootleg fire 

ในรฐัโอเรกอน กเ็ปนปญหาทีก่อใหเกิดปญหาหมอกควนัซึง่สงผล

กระทบไปทัว่ทัง้ในสหรัฐฯ และตอนเหนอืของแคนาดาอกีดวย 

ทาํใหระดบั PM 2.5 ทัว่ทัง้สหรัฐฯ และแคมนาดาดดีตวัสงูขึน้

อยางมาก

ภาพท่ี 21 ความเขมขนของฝุน PM 2.5 ในทวีปอเมริกาเหนือ
ท่ีมา : 2021 World Air Quality Report
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ทว�ปลาติอเมร�กา และหมู�เกาะในทะเลแคร�ปเบียน 
(LATIN AMERICA & THE CARIBBEAN)

 ละตินอเมริกาและแคริบเบียน มีเมืองที่บรรลุเกณฑ

มาตรฐาน PM 2.5 ของ WHO ในป 2021 คดิเปนรอยละ 6.9 

 ภาพรวม การขยายตวัของประชากรในเขตเมืองทาํให

ความตองการดานพลังงานและการคมนาคมขนสงในภูมิภาค

เพิ่มสูงข้ึน สงผลใหภูมิภาคนี้ตองเผชิญกับความทาทายดาน

คุณภาพอากาศหลายครั้ง นอกจากนี้ การผลิตพลังงานจาก

พลังงานฟอสซิล การใชยานพาหนะเกาและลาสมัย การใช

พลังงานเพื่อทําความรอน และการไมมีนโยบายและระเบียบ

ในการควบคุมคุณภาพอากาศ ตางสงผลกระทบตอคุณภาพ

อากาศในภูมิภาคนี้ท้ังส้ิน อยางไรก็ตาม ในป 2021 ละติน

อเมริกาและแคริบเบียนมีการพัฒนาคุณภาพอากาศเพ่ิมขึ้น 

โดยระดบั PM 2.5 ในประเทศอารเจนตนิา บราซิล โคลมัเบยี 

และคอสตารกิา ลดลง ทัง้นี ้สาเหตสุาํคญัของพฒันาการครัง้นี ้

เปนผลสืบเน่ืองจากมาตรการในการจํากัดการแพรระบาด

ของโรคโควิด – 19 อยางไรก็ตาม ปจจัยจากการเผาไมเพื่อใช

ในครวัเรือนทีเ่พิม่ขึน้อยางรวดเรว็นัน้ ผนวกกบัการขาดนโยบาย

ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิหลงัการระบาดของโรคโควิด – 19 

นับเปนแรงกระตุนใหระดับ PM 2.5 เพิ่มขึ้นตามมา ทําให

ในป 2021 มเีมอืงเพยีง 12 เมอืงเทานัน้ท่ีสามารถบรรลเุกณฑ

มาตรฐานของ WHO 

 บราซิล  เปนประเทศที่สามารถลดระดับมลพิษ

ทางอากาศไดอยางตอเนื่อง โดยในป 2021 มีระดับ PM 2.5 

ลดลงจาก 14.2 มคก./ลบ.ม. ในป 2020 มาอยูที่ระดับ 13.6 

มคก./ลบ.ม. ทั้งนี้ สาเหตุสําคัญของปญหามลพิษทางอากาศ

ในบราซิลเกิดจาก 1) อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต 

2) การผลติปโตรเคม ี3) การผลติเหลก็กลา 4) การทาํเหมอืงแร 

5) การเผาปาและการทําการเกษตร และ 6) การผลติยานพาหนะ 

ปจจุบันการใชไมฟนในครัวเรือนของประชาชนไดกลายเปน

ความทาทายดานเศรษฐกจิของบราซลิไปแลว เนือ่งจากประชาชน

ตองหันมาพึ่งพา “ไม” เปนแหลงพลังงานสําคัญอันดับ 2 

รองจากพลงังานไฟฟา เนือ่งจากปญหาการตกงาน สนิคาขึน้ราคา

และภาวะเงินเฟอในประเทศ จึงนํามาซ่ึงปญหา PM 2.5 

ที่สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ทั้งจากโรคหอบหืด 

หัวใจลมเหลว และหัวใจวาย นอกจากนี้ ปญหาการตัดไม

ทาํลายปาและไฟปายงัคงเปนภยัคกุคามตอสุขภาพและสวสัดภิาพ

ของประชากรบราซิลตอไป โดยในป 2021 มีรายงานวา

การตัดไมทําลายปาและไฟปาในพื้นท่ีปาอเมซอน ซึ่งนับวา

เปนปาดิบชื้นที่ใหญที่สุดในโลก ไดกอใหเกิดการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดจํานวนมหาศาล

ภาพท่ี 22 ความเขมขนของฝุน PM 2.5 ในทวีปลาติอเมริกา และหมูเกาะในทะเลแคริปเบียน
ท่ีมา : 2021 World Air Quality Report
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 ชลิ ี เปนประเทศทีม่มีลพษิสงูสดุของภมูภิาค โดยในป 

2021 มีเพียงเมืองเดียวในชิลีท่ีสามารถบรรลุตามมาตรฐาน

ของ WHO ถึงแมวาชิลีจะพยายามลดการปลอยมลพิษลง 

แตยังพบวาประชากรอีกกวารอยละ 90 ยังคงตองพึ่งพา

การใชพลังงานเพื่อการดํารงชีวิต จึงทําใหประชาชนในชิลี

ตองแบกตนทนุทางสขุภาพกวา 670 ลานเหรียญสหรฐั ทัง้ยงั

เปนเหตุใหประชาชนตองตายอีกกวา 4,000 คน ประเด็น

ความทาทาย กลาวไดวาปญหามลพิษในประเทศชิลีเกิดจาก

ปจจัยดานภูมิประเทศและภูมิศาสตรเปนสําคัญ โดยเฉพาะ

อยางยิง่ลกัษณะเมอืงท่ีตัง้อยูในหุบเขา รวมกับปจจยัทีเ่กดิจาก

การใชเตาเผาของประชาชน ทาํให PM 2.5 ในชลิสีงูขึน้อยางมาก 

และยิง่รายแรงขึน้ในชวงฤดหูนาว นอกจากนีย้งัพบวา เมอืงทีม่ี

มลพษิสูงสดุในภูมภิาค 3 อนัดบัอยูในประเทศชลิทีัง้สิน้ โดยมี

เมอืง Angol ซึง่เปนเมอืงทีมี่ระดบั PM 2.5 ถึง 125 มคก./ลบ.ม.

ซ่ึงสงูกวาเกณฑมาตรฐานของ WHO ถึง 25 เทา และการใชฟน

ในการทําความรอนสงผลใหเกิดปญหา PM 2.5 มากถึง

รอยละ 94 ชิลีจึงพยายามที่จะแกไขปญหาดังกลาวดวย

การเปลี่ยนจากการใชไมฟนมาสูการใชพลังงานสะอาด 

ซึ่งประเด็นนี้ยังคงเปนความทาทายอยางมากในชิลี 

 โคลัมเบีย  สามารถลดระดับ PM 2.5 ไดรอยละ 10 

และนับเปนการลดลงของ PM 2.5 เปนคร้ังแรกในรอบ 3 ป

ของโคลัมเบียอีกดวย ดวยสาเหตุจากการจํากัดการใชรถ

และการคมนาคมขนสงในหวงเวลาของการแพรระบาดของโรค

โควิด – 19 ทั้งนี้ เมือง Guarne เปนเมืองที่สามารถลดระดับ 

PM 2.5 ไดสูงสุด คิดเปนรอยละ 22 สาเหตุสําคัญของมลพิษ

ในโคลัมเบียเกิดจากการคมนาคมขนสง และการใชรถใชถนน

ของประชาชน นอกจากนี้ การที่ประชาชนจํานวนมากอาศัย

อยูบนเทือกเขา Andes ก็ยังประกอบเปนปจจัยที่สงผลให

โคลัมเบยี เปนพืน้ทีท่ีม่รีะดับมลพิษสูงทีส่ดุพืน้ทีห่นึง่ของภมูภิาค

 ป 2020 เมือง Bogota กลายเปนเมืองแรกในละติน

อเมริกาที่ไดประกาศภาวะฉุกเฉินดานสภาพอากาศ ซ่ึงไดมี

การกาํหนดแนวทางการแกไขปญหาสภาพอากาศตางๆ รวมทัง้

การสนับสนุนงบประมาณที่จําเปนในการพัฒนาสุขภาพของ

ประชาชนและการปกปองสภาพแวดลอม ตอมาในป 2021 

เมือง Bogota ก็ไดมาการสงมอบรถบสัไฟฟา จาํนวน 1,485 คนั 

เพ่ือทดแทนรถบสัทีใ่ชพลังงานดเีซล ซ่ึงสามารถลดการปลอย

มลพิษไดถึงรอยละ 28 นอกจากน้ี โคลัมเบียยังไดใหคํามั่น

ที่จะลดการปลอยกาซคารบอนใหไดรอยละ 40 อีกดวย

ทว�ปแอฟร�กา
(AFRICA)

ภาพท่ี 23 ความเขมขนของฝุน PM 2.5 ในทวีปแอฟริกา
ท่ีมา : 2021 World Air Quality Report
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 แอฟริกา มีเมืองที่บรรลุเกณฑมาตรฐาน PM 2.5 
ในป 2021 คิดเปนรอยละ 1.6
 ภาพรวม แอฟริกาเปนภูมิภาคที่มีขอมูลดานคุณภาพ
อากาศที่กระจัดกระจาย สงผลใหการประเมินคุณภาพอากาศ 
รวมไปถงึการประเมนิผลกระทบจากคณุภาพอากาศตอสขุภาพ
ของประชาชนเปนไปไดยาก อยางไรกด็ ีมกีารประมาณการวา
ปญหามลพิษทางอากาศเปนสาเหตุการตายของประชาชน
แอฟรกิาราว 780,000 คนตอป สาเหตุสาํคัญของปญหามลพิษ
ทางอากาศในแอฟรกิา ประกอบดวย 1) ฝุนละอองทีพ่ดัมาจาก
ทะเลทราย 2) การเผาไหมพลังงานฟอสซิล 3) ขยะ และ 4) 
การเผาเพือ่วตัถปุระสงคทางการเกษตร ทัง้นี ้มเีมอืง N’DJamena 
และ Chad เปนเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในภูมิภาค 
โดยมรีะดบั PM 2.5 ที ่77.6 มคก./ลบ.ม. นอกจากน้ี ยงัมกีาร
คาดการณวาประชากรแอฟริกาจะเพิม่ข้ึนอกีเทาตวัในอกี 30 ป
ขางหนา และจะทาํใหเกิดการเตบิโตของปจจยัหลายประการ 
ทัง้การคมนาคมขนสง การพฒันาอุตสาหกรรม และการพัฒนา
เมอืงอยางรวดเรว็ และจะนําไปสูผลกระทบตอคุณภาพอากาศ
ของภูมิภาคในอนาคต นอกจากนี้ ขอมูลดาวเทียมของนาซา
ยังชีใ้หเหน็วาปญหาไฟปาท่ีเกดิขึน้ในโลกนัน้ เกดิขึน้ในแอฟรกิา
ถึงรอยละ 70 โดยยังพบวาไฟปาเหลานี้เกิดขึ้นทุกปอีกดวย
 แอฟริกาใต  รัฐธรรมนูญของประเทศแอฟริกาใต
มีการระบุไววาประเทศจักตองปราศจากมลพิษ แตกระนั้น 
ในป 2021 ประเทศแอฟริกาใตก็ยังมีระดับ PM 2.5 เพิ่มขึ้น 

โดยเพ่ิมจากระดับ 18 มคก./ลบ.ม. ในป 2020 มาอยูทีร่ะดบั 
22 µg/m³ โดยมีเพียงเมือง Nieuwoudtville ในจังหวัด 
Northern Cape เทานัน้ ทีมี่ระดับ PM 2.5 ตามเกณฑมาตรฐาน
ของ WHO เมือ่พจิารณาระดบัคณุภาพอากาศภายในประเทศ
แอฟริกาใตจะพบวา ประชาชนท่ีอาศัยอยูตามแนวชายฝง
ตะวันตกและทางตอนใตของประเทศ ไดรับคุณภาพอากาศ
ทีดี่กวาสวนอืน่ของประเทศ โดยในป 2021 เมือง Cape Town 
และเมือง Worcester ซึ่งตั้งอยูชายฝงทะเลภาคตะวันตก

ของประเทศ มรีะดับ PM 2.5 เพยีง 7.6 มคก./ลบ.ม. และ 8.3 

มคก./ลบ.ม. ตามลําดับ ในทางกลับกัน พื้นที่ดานตะวันออก
ของประเทศตองตอสูกับสภาพอากาศท่ียํ่าแยอยางมาก 
โดยเมอืง Bloemfontein เปนเมอืงทีม่รีะดับ PM 2.5 สงูทีส่ดุ
ของประเทศ โดยสงูกวาเกณฑมาตรฐานของ WHO ถึง 8 เทา 
ในขณะที่เมือง Johannesburg ก็มีระดับ PM 2.5 เพิ่มขึ้น
จากป 2020 คิดเปนรอยละ 22
 ถานหิน เปนอุตสาหกรรมหลักในประเทศแอฟริกาใต 
ทั้งยังเปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟาที่ใหญที่สุดของประเทศ
ซึง่สามารถตอบสนองความตองการดานพลงังานของประเทศ
ไดรอยละ 80 นอกจากนี้ ถานหินยังเปนแหลงพลังงานของ
ยานยนตอีกดวย นอกจากนี้ รัฐบาลแอฟริกาใตยังสนับสนุน
การแปรรูปถานหินเปนเชื้อเพลิงจํานวมาก โดยพบวาในเมือง 
Secunda มบีรษิทัทีดํ่าเนนิการดังกลาว ทาํใหเมอืง Secunda 
เปนเมืองที่ปลอยกาซเรือนกระจกที่ใหญที่สุดของโลก

ประเทศและหมู�เกาะแถบแปซิฟ�ก

ภาพท่ี 24  ความเขมขนของฝุน PM 2.5 ในประเทศและหมูเกาะแถบแปซิฟก
ท่ีมา : 2021 World Air Quality Report
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ว�กฤต PM 2.5…อดีตถึงป�จจ�บัน

 โอเชียเนีย มีเมืองท่ีบรรลุเกณฑมาตรฐาน PM 2.5
 ในป 2021 คิดเปนรอยละ 35.7
 ภาพรวมโอเชียเนีย เปนภูมิภาคที่มีอากาศสะอาด
ที่สุดในโลก อยางไรก็ตาม ความทาทายดานคุณภาพอากาศ
ในภูมิภาคนี้เกิดจากไฟปาและพายุฝุนท่ีเกิดจากทะเลทราย
ในออสเตรเลีย ทั้งนี้ ป 2019/2020 ถือเปนปที่ฤดูกาลไฟปา
ในออสเตรเลยีไดสรางความเสยีหายมากทีส่ดุในประวตัศิาสตร 
และทาํใหฝุน PM 2.5 และหมอกควันลอยไกลไปถึงอเมริกาใต 
 ป 2021 ระดับ PM 2.5 ในประเทศออสเตรเลีย
และนิวซีแลนดเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในหวงเดือน

พฤษภาคม - สิงหาคม ซึ่งจะมีการเผาไมเพื่อสรางความอบอุน
มากข้ึน และเปนอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหเมืองซิดนียมีมลพิษ
ทางอากาศมากถงึรอยละ 40 อยางไรกต็าม เมอืงในออสเตรเลีย
รวม 46 เมือง และนิวซีแลนด สามารถบรรลุเกณฑมาตรฐาน
ของ WHO ได แตก็ยังมีเมืองในออสเตรเลียและนิวซีแลนด
อีกจํานวนมากที่ไมสามารถบรรลุเกณฑดังกลาวได และทําให
ประชาชนกวา 21 ลานคนตองเผชญิกบัผลกระทบดานสขุภาพ 
นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศจะทาํใหโอเชยีเนยีมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิความรอน 
พายุฝุนและไฟปาที่รุนแรงขึ้นดวย

  ประเด็นค�นพบที่สำคัญ   

       • ไมมเีมอืงใหญหรือประเทศใดเลยทีม่อีากาศทีป่ลอดภยั
 และดีตอสุขภาพของประชาชนตามเกณฑคุณภาพ
 อากาศลาสุดของ WHO (คาเฉลีย่รายป 5 มคก./ลบ.ม) 
 ยกเวนพื้นที่ในนิวแคลิโดเนีย หมูเกาะเวอรจินของ
 สหรัฐอเมริกา และเปอรโตริโก  
       • 222 จาก 6,475 เมืองทั่วโลก มีปริมาณมลพิษ
 ทางอากาศไมเกินคาแนะนาํของ WHO และ93 เมอืง
 มคีาเฉลีย่รายปมากวา 10 เทาของคาแนะนําคณุภาพ
 อากาศ  
       • 2,408 เมอืงในสหรฐัอเมรกิามคีาเฉลีย่ PM 2.5 เพิม่ขึน้ 
 จาก 9.6 มคก./ลบ.ม. (ป 2563) เปน 10.3 มคก./ลบ.ม. 
 ในป 2564 และเมอืงลอสแองเจลสิมคีาเฉลีย่ ลดลง 6 % 
 เมื่อเทียบกับป 2563 
       • กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดียมีมลพิษมากท่ีสุดในโลก
 ติดตอกันเปนปที่สี่ 

 
       • คุณภาพอากาศในจีนดีขึ้นอยางตอเนื่องในป 2564 
 โดยมีเมืองมากกวาครึ่งในจีนมีระดับมลพิษตํ่ากวา
 ปทีผ่านมา ปกกิง่มแีนวโนมคณุภาพอากาศดตีอเนือ่ง
 เปนปที่ 5 
       •• แอฟรกิา อเมรกิาใต และตะวนัออกกลาง มกีารตรวจวดั
 คณุภาพอากาศนอย สวนใหญดําเนนิการโดยองคกร
 ไมแสวงผลกําไรและนักวิทยาศาสตร  
       • เอเชียกลางและใตมีคุณภาพอากาศที่แยที่สุดในโลก
 ในป 2564 เปนทีต่ัง้ของ 46 เมอืงจาก 50 เมอืงทีม่มีลพษิ
 มากทีส่ดุในโลก มเีพยีงสองเมอืงคอื Zhezqazghan 
 และ Chu (คาซคัสถาน) ทีม่ปีรมิาณ PM 2.5 ไมเกิน
 คาแนะนําคุณภาพอากาศของ WHO 

ภูมิภาค/ทวีป จํานวนเมืองที่มีคา PM 2.5 ตํ่ากวา WHO

ละตินอเมริกาและแคริบเบียน

แอฟริกา

เอเชีย

ยุโรป

12 เมืองจาก 174 เมือง (คิดเปน 7%)

1 เมืองจาก 65 เมือง (คิดเปน 1.5%)

4 เมืองจาก 1887 เมือง (คิดเปน 0.2%)

55 เมืองจาก 1588 เมือง (คิดเปน 0.2%)

ภาพรวมเมอืงท่ีมคีา PM 2.5 ต่ํากวาเกณฑคาแนะนาํของ WHO
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ภาพที่ 25 การรายงานคุณภาพอากาศของประเทศไทย
ที่มา : เว็บไซต Air4Thai

การบริหารจัดการ…ความรวมมือสาธารณะ
เพื่อกูวิกฤต PM 2.5

จะเกิดมลพิษฝุน PM 2.5 ประมาณเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 

ของทุกป แหลงกำเนิดฝุนละอองมาจากการจราจรและยานพาหนะ 

โดยเฉพาะรถยนตดีเซล โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาในท่ีโลง

ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เกิดประมาณ

เดือนมกราคม -พฤษภาคม สาเหตุมาจาก ไฟปาและการเผา

เศษวัสดุการเกษตรประเภทขาว ขาวโพด และออย หมอกควัน

ขามพรมแดน และการจราจรและการขนสงในเขตเมืองใหญ 

ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ประมาณเดือนมกราคม -พฤษภาคม มาจากการเผาเศษวัสดุ

การเกษตรประเภทขาว ขาวโพด และออย รองลงมาคือ

การจราจรและขนสงในเขตเมืองใหญ และภาคใต ประมาณ

เดือนกรกฎาคม-กันยายน 

 ประเทศไทยมีการรายงานผลการตรวจสอบสถานการณ

ฝุนละออง PM 2.5 โดยหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน 

กรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพมหานคร สวนในภาคประชาสังคม 

เอกชน สถาบันการศึกษาท่ีมีความสนใจและติดตามสถานการณ

ก็ไดมีการสรางเครื่องมือในการตรวจติดตามสภาพอากาศ

ผานส่ือออนไลนและแอปพลิเคชันตางๆ จึงถือไดวาประเทศไทย

ป�จจ�บัน สถานการณ�ฝุ�น PM 2.5 ในประเทศไทย
เป�นอย�างไร

 ปญหามลพิษทางอากาศจากฝุน PM 2.5 เปนวิกฤต

เรื้อรังที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาอยางยาวนานกวาทศวรรษ 

มักจะเกิดขึ้นในเมืองใหญๆ ในชวงเดือนมกราคม - มิถุนายน 

ของทุกป ดังเชน ในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม ขอนแกน 

และสงขลา เปนตน เนื่องจากเมืองดังกลาวเปนเมืองที่มี

การพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง จึงมีกิจกรรมท่ีกอใหเกิด

มลพิษทางอากาศสูงตามไปดวย เชน มีการใชเชื้อเพลิงจาก

ฟอสซิล การปลอยกาซพิษจากทอไอเสียรถยนต/ โรงงาน

อุตสาหกรรม การเผาทางการเกษตร การเผาในที่โลง และ

หมอกควันขามพรมแดน เปนตน ขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีในป 2564 

พบวา แหลงกำเนิดหลักของฝุน PM 2.5 สูงที่สุดมาจาก

การขนสงทางถนน 51% รองลงมา คือ อุตสาหกรรม 21% 

ครัวเรือน 10% การขนสงอื่นๆ 9.5% การเผาในที่โลง 6.0% 

ภาคพลังงาน 1.0% เกษตรกรรม 1.0% และการจัดการขยะ 

0.5%

 นอกจากกิจกรรมที่เปนแหลงกำเนิดมลพิษดังกลาว

ขางตนแลว สภาพอากาศและอากาศก็เปนปจจัยหนึ่งของ

การเกิดวิกฤตฝุนในประเทศไทย โดยเฉพาะสภาพอากาศ

ในชวงฤดูหนาวถึงตนฤดูรอน ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึง

ธันวาคม และประมาณเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกป 

ฝุน PM 2.5 จะเพ่ิมสูงข้ึนมากกวาปกติ เน่ืองจากปจจัยบริเวณ

ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน

แผลงมาปกคลุม ทำใหมีปรากฏการณอุณหภูมิผกผันกลับ 

(temperature inversion) และลมสงบ สงผลใหอากาศ

ลอยตัวไดในระดับต่ำ การไหลเวียนและการถายเทของอากาศ

ไมดี ทำใหฝุนละออง แพรกระจายตัวไดไมดี เกิดการสะสม

ของฝุนละอองในชั้นบรรยากาศ ปริมาณฝุนละอองในพื้นที่

จึงเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงสถานการณวิกฤตฝุนละอองในแตละภาคจะมี

ความแตกตางกัน กลาวคือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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 ในภาพรวมประเทศไทยมีคา PM 2.5 ลดลง 5% 

เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ถือเปนประเทศหนึ่งที่มีแนวโนม

คา PM 2.5 ลดลงที่ละนอยโดยมีความเขมขนกลับไปเทาเดิม

เมื่อป พ.ศ. 2558 จังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดเดียวใน

จํานวน 10 จังหวัดที่มีประชากรสูง ที่พบวามีคาความเขมขน

ของ PM 2.5 เพ่ิมขึน้ โดยเพิม่ขึน้ 30% เมือ่เทยีบกบัป 2020 

ขณะท่ีจังหวัดขอนแกนและจังหวัดเชียงใหมมีคา PM 2.5 

ลดลงท่ี 18% และ 13% ตามเปาหมาย WHO ที่ระดับ

เปาหมายที่ 1 (25.1 – 35 มคก./ลบ.ม.) และเปาหมายที่ 2 

(15.1 – 25 มคก./ลบ.ม.) ตามลําดับ

 คามลพิษ PM 2.5 สูงสุดพบที่จังหวัดเชียงราย มีคา 

27.1 มคก. / ลบ.ม. มากกวา 5 ครั้ง และกรุงเทพมหานคร 

มีคา PM 2.5 ท่ี 20.0 มคก./ลบ.ม. ลดลงจาก พ.ศ. 2563 

(20.6 มคก./ลบ.ม.) สาเหตุสําคัญของการเกิด PM 2.5 ยังคง

มาจากการเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก โดยเฉพาะในภาคเหนอื

ของประเทศ

มีการเผยแพรขอมูลสถานการณฝุน PM 2.5 อยูหลายชองทาง 

ท่ีประชาชนสามารถเขาถึงได อยางไรก็ตาม ขอมูลการรายงาน

สถานการณฝุนลาสุดที่มีการเผยแพรในระดับสากล ไดแก 

การรายงานคุณภาพอากาศโลก พ.ศ. 2564 (2021 World 

Air Quality Report) ซึ่งทำใหเราทราบวา ประเทศไทยเมื่อ

ปท่ีผานมา (2564) มีคาเฉล่ีย PM 2.5 อยูท่ี 20.2 มคก./ลบ.ม. 

เมื่อเทียบระดับความเขมขนของฝุน PM 2.5 ในระดับโลก 

ประเทศไทยถือวายังอยูในกลุมประเทศที่มีคาสูงมากเปน

ลำดับท่ี 45 ของโลก และอยูในลำดับท่ี 5 ของอาเซียน จังหวัด

ท่ีมีฝุน PM 2.5 สูงท่ีสุด 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน 

และขอนแกน มีคา 30.5 29.7 และ 26.1 มคก./ลบ.ม. ตามลำดับ 

ซึ่งยังอยูในระดับที่สูงกวา คามาตรฐานองคการอนามัยโลก

หลายเทา สำหรับกรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงท่ีมีฝุน PM 2.5 

อยูในลำดับที่ 42 ของเมืองหลวงทั่วโลก

ภาพท่ี 26 ความเขมขนของฝุน PM 2.5 ในเมืองท่ีมีคาความเขมขนสูงในประเทศไทย พ.ศ. 2564

ท่ีมา : 2021 World Air Quality Report
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วารสาร

 อยางไรก็ตาม ในระดับพื้นที่ ตําบลหนาพระลาน 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ยังคงเปนพื้นท่ีเสี่ยง

ทีป่ระสบกับปญหาฝุนมลพษิสูงมากทีส่ดุพืน้ทีห่นึง่ในประเทศไทย

ทีห่นวยงานรฐัยงัไมสามารถจดัการกับปญหาดงักลาวได แมวา

สถาการณการแพรระบาดของโรคโควดิ 19 ในชวง 2 ปทีผ่านมา

กย็งัไมสามารถทาํใหระดบัคาความเขมขนของฝุนละอองลดลง

ในระดับที่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่ได

ป�จจัยอะไรบ�างที่ส�งผลต�อว�กฤตฝุ�นละออง PM 2.5
 ปญหาฝุนละอองตามเมืองใหญโดยท่ัวไปจะมีความ

รนุแรงมากนอยเพยีงใด เราสามารถใชหลกัระบบมลพษิอากาศ

มาวเิคราะหโดยดจูากองคประกอบสามดาน ไดแก แหลงกาํเนดิ 

ตวักลาง และผูรบัผลกระทบ ตัวอยางแหลงกาํเนดิ เชน การปลอย

กาซพิษจากทอไอเสียรถยนต ตัวกลาง ไดแก อากาศและ

สภาพอากาศ เชน สภาพอากาศในฤดหูนาวทีม่คีวามกดอากาศสงู

จะสงผลใหสภาพอากาศนิง่ไมคอยมกีารระบายอากาศ ฝุนละออง

จงึมกีารสะสมมากข้ึน และผูรบัผลกระทบซึง่กค็อืประชาชนทัว่ไป

ที่เปนผูรับสัมผัสมลพิษ 

 ผศ.ดร.ภัคพงศ  พจนารถ (2565) ไดกลาววา

หากแหลงกําเนิดมีมาก สภาพอากาศเปนใจ ผูรับผลกระทบ

มีเยอะ ปญหาก็จะย่ิงรุนแรง การเผาไหมเชื้อเพลิงสวนมาก

มักจะเขาใจวามาจากเครื่องยนตดีเซล แทที่จริงแลว การเผา

ชีวมวล เผาถานเผาฟน ปงยางเตาถาน การเผาไรหลงัฤดเูกบ็เก่ียว 

ไปถึงเครื่องยนตเบนซิน โรงงานอุตสาหกรรม ฝุนละออง

จากพื้นดิน ถนนลูกรัง แหลงกําเนิดเหลานี้ก็มีสวนทําใหเกิด 

PM 2.5 ท้ังสิน้ สาํหรบัการกอสรางนัน้ ทาํใหเกิดการเปดหนาดิน 

ใชปูนใชทราย ทําใหฝุนฟุงกระจาย แตผลกระทบยังนอยกวา

การกอสรางถนนหลักทีท่าํใหการจราจรตดิขดัมาก ยิง่การจราจร

ตดิขดัและเคล่ือนตัวไดชาเทาไหร PM 2.5 กย็ิง่ถกูปลอยออกมา

จากยานพาหนะไดมากขึ้นเทานั้น

จะจัดการกับฝุ�น PM 2.5 อย�างไร
 แนวคิดในการจัดการกับปญหาฝุนทําไดดวยการลด

หรือกําจัดแหลงกําเนิด การจัดการกับตัวกลางและผูรับ 

อยางใดอยางหน่ึงหรอืจะบรูณาการรวมกนัทัง้สามองคประกอบ

ก็ได ซ่ึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ก็นาจะเปน

การลด PM 2.5 จากแหลงกาํเนดิ  แตกเ็ปนวธิกีารทีใ่ชตนทนุ

ทางการเงินสูงและกระทบเศรษฐกิจและความเปนอยูของ

ประชาชน ฉะนัน้ในทางปฏบัิติ ภาครฐัในหลายประเทศจึงยงั

ไมกลาใชมาตรการดังกลาว ยกตัวอยางเชน หากภาครัฐจํากัด

หรือยกเลิกการใชรถยนตดีเซลในกรุงเทพฯ ควบคุมการเผา

ในปริมณฑล ผลคืออากาศจะดีข้ึนอยางแนนอน หากแตจะ

กระทบกับการใชชีวิตประจําวันของประชาชน และระบบ

เศรษฐกิจ จึงไมเห็นภาครัฐดําเนินการอยางเขมงวดมากนัก 

มเีพียงการรณรงคใหใชรถสาธารณะแทนรถยนตสวนตัว สําหรบั

สภาพอากาศซึ่งเปนองคประกอบดานตัวกลาง เปนสิ่งที่รัฐ

จัดการไดคอนขางลําบาก สิ่งที่เราเห็นไดบาง เชน การสราง

ฝนหลวงเพือ่กาํจดัฝุนบางในกรงุเทพฯ  เปนตน สวนองคประกอบ

สุดทาย ประชาชนผูรับผลกระทบ รัฐสามารถดําเนินการได

คอนขางงาย คอื การใหคาํแนะนําการปฏบิติัตนในภาวะมลพิษ 

เชน สวมหนากาก การงดออกจากบาน ซึง่ถือเปนการใชตนทนุ

ทีต่ํา่สดุ แตถาเราคดิถงึเรือ่งตนทุนทางสขุภาพและสิง่แวดลอม

ทีจ่ะตามมา มนัจะสงูมาก เพราะไมใชวาผูรบัผลกระทบทัง้หมด

จะมีความสามารถในการจัดการลดความเสี่ยงจากฝุนละออง

ไดเทากัน กลุมคนที่มีความเสี่ยงสูงสุดก็คือกลุมประชากรที่มี

ความเปราะบางมากท่ีสดุ ทัง้ครอบครวัทีม่รีายไดตํา่ เดก็ คนชรา 

และผูปวย (ผศ.ดร.ภัคพงศ  พจนารถ, 2565) 

ผลการศึกษาว�จัยนำมาใช�จัดการ PM 2.5 ได�จร�งหร�อ
 ขอมลูจากผลการศกึษาวจัิย มสีวนสาํคญัในการนาํไป

ประยุกตใชกับการบริหารจัดการปญหามลพิษทางอากาศ

ทั้งในดานนโยบายและการปฏิบัติโดยการสรางเครื่องมือ

เพือ่จดัการกบัฝุน ขอคนพบจากการวจิยัในตางประเทศทีส่าํคญั 

เชน การประมาณการสูญเสียจากมลพิษทางอากาศ โดยใช

ขอมลูการตรวจวดัคณุภาพอากาศภาคพืน้ดนิและขอมลูดาวเทยีม

ในการฉายภาพสถานการณมลพิษอากาศที่ครอบคลุมพื้นที่

ทีต่องการ การคาํนวณคาความเสีย่งสมัพทัธตออตัราการเสยีชีวติ

กอนวัยอันควรดวยการศึกษาทางระบาดวิทยาที่นําไปสู 

การกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศและมาตรการที่เขมงวด

ซึ่งจะชวยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจไดอยางมีนัยสําคัญ 

การลงทุนเพื่อควบคุมฝุนละอองจะใหผลประโยชนตอบแทน

มากกวาตนทนุหลายเทา การบังคบัใชมาตรฐานคณุภาพอากาศ



34 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การบร�หารจัดการ…ความร�วมมือสาธารณะเพ�่อกู�ว�กฤต PM 2.5

RESEARCH CORNER

ที่เขมงวดกวาหรือการตั้งเปาหมายท่ีสูงข้ึนจะใหผลประโยชน

ที่มากกวา การนํามาตรการท่ีเขมงวดกวามาใช และเรงรัดใช

มาตรการใหเรว็ขึน้จะใหผลประโยชนทีส่งูข้ึน มาตรการบงัคบัใช 

พ.ร.บ.อากาศสะอาด ป 2533 (The 1990 Clean Air Act 

Amendment) ในสหรัฐอเมริกา มีคากลางของอัตราสวน

ผลประโยชนตอคาใชจายอยูที ่30 เทา ซ่ึงหมายถึงผลประโยชน

ทีไ่ดสงูกวาตนทนุจากการลงทนุในการดาํเนนิมาตรการนัน่เอง

 นอกจากนี ้การใชทรพัยากรทางธรรมชาต ิเชน ตนไม

ในการดกักรองฝุน การสรางเครือ่งมอืการตรวจวดัและพยากรณ

สภาพอากาศทีมี่ตนทนุการผลติตํา่ เพือ่ลดผลกระทบตอสุขภาพ

ของประชาชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ อาจเปน

อีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือแกไขปญหา

มลพษิทางอากาศ ในปจจุบนั อยางไรกต็าม ประเด็นขอสงัเกต

เกี่ยวกับกลุมเปราะบางยังคงเปนประเด็นที่ไมควรละเลย 

เนื่องจาก มีผลการศึกษาท่ีชี้วากลุมผูสูงอายุจะมีความเสี่ยง

ที่จะไดรับผลกระทบสูงกวา การเขาสูสังคมผูสูงอายุจะเพิ่ม

ความรุนแรงและจํานวนผูไดรับผลกระทบจากมลพิษมากขึ้น 

และผลกระทบในมติอิืน่ๆ เชน ปญหาดานสขุภาพจติ ความยากจน 

และชนกลุมนอยที่ไมสามารถเลือกพื้นที่อาศัยที่ปลอดภัย

จากมลพิษก็มีสวนใหปญหามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

การว�เคราะห�ต�นทุน-ผลประโยชน�ในการลดการเสียชีว�ตก�อนวัยอันควรเนื่องจากก�าซโอโซนและฝุ�น PM 2.5 ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกในป� พ.ศ. 2563 

 โดย ประเทศจีนไดทำการศึกษาโดย เปรียบเทียบตนทุน-ผลประโยชนจากการลดการเสียชีวิตกอนวัยอันควรเน่ืองจาก

กาซโอโซนและฝุน PM 2.5 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในป พ.ศ. 2563 ซึ่งพบวา ความเขมงวดของการควบคุมมลพิษมีผลตอ

อัตราสวนผลประโยชนและตนทุน โดยเฉพาะสำหรับฝุนละออง การศึกษาน้ีช้ีใหเห็นถึงความสำคัญท่ีควรมีการควบคุมฝุนละออง

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

การว�เคราะห�ต�นทุน-ผลประโยชน�ในการนำมาตรฐานไอเสียรถขนาดเล็ก China 6 มาใช�ก�อนกำหนดในจังหวัดกวางดอง (2017) 

 โดย ประเทศจีน ไดศึกษาโดยการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนในการนำมาตรฐานไอเสียรถขนาดเล็ก China 6 

มาใชกอนกำหนดในจังหวัดกวางดอง โดยทำการเปรียบเทียบสถานการณ (1) บังคับใชมาตรฐาน China 6 ตามกำหนดการ

ของประเทศจีนในป พ.ศ. 2566 (2) บังคับใชกอนกำหนดในป พ.ศ. 2561 และ (3) บังคับใชกอนกำหนดและงดใชรถเกาเร่ิมในป 

พ.ศ. 2565 ผลการศึกษาสรุปวาสมควรอยางยิ่งที่จะบังคับใชมาตรฐานไอเสียรถยนต กอนกำหนดเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศ

และปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน โดยเปนการลงทุนที่คุมคาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การว�เคราะห�ต�นทุน-ผลประโยชน�จากการปรับปรุงมาตรฐานรถยนต� (2003)

 โดย ประเทศสหรัฐอเมริกา Blumberg et. al (2003) ไดทำการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนเปรียบเทียบการดำเนินการ

ของ U.S. EPA ในการใชมาตรฐานรถยนตระดับที่ 2 (Tier 2) และมาตรฐานเครื่องยนตสำหรับรถขนาดใหญ (Heavy-duty 

Engine and Vehicle Standards) โดยทำการลดกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิงควบคูกันกับมาตรฐานไอเสียรถยนต พบวา

การลดปริมาณการระบายฝุนละอองเปนผลประโยชนหลักของมาตรการและชวยลดการเสียชีวิตกอนวัยอันควร การลดปริมาณ

การระบายฝุนละอองเน่ืองจากมาตรฐานรถขนาดใหญจะใหผลประโยชนท่ีสูงกวา แตการลดปริมาณการระบาย NOx และ Sox 

(ซึ่งทำใหเกิดฝุนทุติยภูมิ) จากมาตรฐานรถยนตระดับที่ 2 ก็มีผลประโยชนที่ไมนอย เชนกัน ผลประโยชนที่ไมไดตีคาเปนตัวเงิน

การศึกษาว�จัยเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากฝุ�น PM 2.5
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ไดแก การปวย การสูญเสียทัศนวิสัย และความเสียหายทางเกษตรกรรม U.S. EPA วิเคราะหผลประโยชนจนถึงป พ.ศ. 2573 

และพบวาผลประโยชนรวมจากท้ัง 2 มาตรการเทากับ 86 พันลานเหรียญสหรัฐ คาท่ีประมาณน้ีเปนคาข้ันต่ำเน่ืองจากยังไมได

รวมผลประโยชนที่ไมไดตีคาเปนตัวเงินดังกลาวขางตน

มาตรการในสหรัฐ Benefits and Costs of the Clean Air Act 1991-2020

 สหรัฐอเมริกาไดศึกษาความคุมทุนของมาตรการตาม พ.ร.บ.อากาศสะอาด (The 1990 Clean Air Act Amendment) 

ในรอบ 30 ป (พ.ศ. 2533 -2563) (USEPA, 2011) และพบวา การกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศที่เขมงวดขึ้นจะปองกัน

การเสียชีวิตของประชากร จำนวน 230,000 รายในป ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ประโยชนที่ไดสวนใหญ (85%) มาจากผลที่ไดจากการลด

ระดับฝุนละออง ทั้งนี้คากลางของอัตราสวนผลประโยชนตอคาใชจายอยูที่ 30 เทา และอัตราสวนผลประโยชนตอคาใชจาย

มีชวงระหวาง 3 ถึง 90 เทา แมวาคาใชจายในการดำเนินงานตามมาตรการจะสูงมากถึง 65 พันลานเหรียญตอป แตผลประโยชน

ท่ีไดสูงกวาหลายเทาตัว และประมาณวามีมูลคาสูงถึงเกือบ 2 ลานลานเหรียญในป ค.ศ. 2020 ท้ังน้ีคาใชจายตรงในการลดมลพิษ

ประกอบดวยมาตรการลดมลพิษจากแหลงกำเนิดหลัก 5 ประเภท ไดแก การผลิตไฟฟา อุตสาหกรรม ยานพาหนะทางถนน

และเช้ือเพลิง ยานพาหนะท่ีไมใชทางถนนและเช้ือเพลิง และแหลงกำเนิดแบบพ้ืนท่ี แตมาตรการท่ีมีคาใชจายสูงสุดคือ มาตรการ

ลดมลพิษจากยานพาหนะทางถนนและเชื้อเพลิง มีคาใชจายเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือเกือบ 30 พันลานเหรียญตอป

Modeled PM 2.5 removal by trees in ten U.S. cities and associated health effects (2013)

 สหรัฐอเมริกา ไดศึกษาผลกระทบของ PM 2.5 ตอสุขภาพของประชาชน และการเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียชีวิต

อยางมีนัยสำคัญ โดยการสำรวจประสิทธิภาพในการกรองฝุนของตนไมในเมืองทั้ง 10 เมืองของอเมริกา และมีการประเมินวา

ตนไมและพ้ืนท่ีสีเขียวในท่ีสุดชวยดักจับฝุน ไดดีอยางไร และประเมินเปน มูลคาคาใชจายทางสุขภาพและการสูญเสียท่ีรัฐลดลงได

จากการลดปริมาณฝุน ซึ่งบางเมืองสามารถลดคาใชจายไดหลักสิบลานเหรียญสหรัฐ (อานเพิ่มเติมที่ researchgate.net)

การประเมินความสามารถของต�นไม�ประดับในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กในอาคาร

 ประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดลไดศึกษาตนไม และความสามารถของตนไมในประเทศไทยในการดักจับฝุน โดย

ทดลองกับตนไมหลายประเภทในหองทดลองปดหรืออุโมงคลม การศึกษาใชไมพุมทั่วไปเชน พลูดาง เฟรน สาวนอยประแปง 

ผลการศึกษาพบวาตนไมสวนใหญ สามารถดักฝุนไดในชวงสามช่ัวโมงแรกและความสามารถในการดักฝุนลดลงเม่ือใบเร่ิมคายน้ำ 

โดยเฉพาะถาใบถี่ พุมหนา หรือขนใบเยอะจะดักไดดี (อานเพิ่มเติมที่ researchs.eng.cmu.ac.th)

DUST BOY เคร�่องวัดฝุ�นละอองขนาดเล็กในอากาศด�วยระบบเซนเซอร� 

 เปนนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม พัฒนาและสรางขึ้นสำหรับตรวจวัดฝุนละออง PM 10 

และ PM 2.5 ทำงานโดยใชหลักการกระเจิงของแสง ตัวเซนเซอรจะทำหนาทีในการดูดอากาศเขามาในเซนเซอรจากนั้นใช

หลักการหักเหของแสงแลวประเมินเปนปริมาณของฝุนในหนวยไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร คาฝุนที่วัดไดมีความนาเชื่อถือถึง 

80% เนื่องจากมีการเช็คขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ สามารถติดตามขอมูลผานทางเว็ปไซด

และแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม พยากรณสภาพอากาศรายวันและลวงหนาไดอยางนอย 3 วัน จุดเดนของเครื่องนี้อีกอยางคือ

การใชงานท่ีงายและมีตนทุนในการผลิตต่ำ ทำใหสามารถผลิตและขยายผลการนำไปใชในระดับชุมชนไดครอบคลุมท่ัวประเทศ

การศึกษาว�จัยเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากฝุ�น PM 2.5
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การบร�หารจัดการ…ความร�วมมือสาธารณะเพ�่อกู�ว�กฤต PM 2.5

โครงสร�างและกลไกการบร�หารจัดการฝุ�น PM 2.5 
เป�นอย�างไร
 ปจจบุนัมผีลการศึกษา/การวิเคราะหเกีย่วกบัโครงสราง
และกลไกการบริหารจัดการฝุน PM 2.5 ของประเทศไทย
โดยนักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของมากมาย ดังเชน 
อาจารยทวิดา  กมลเวช (2564) ไดกลาวถึงโครงสรางหลัก
ในการบรหิารจดัการไวใน 2 ประเด็นหลกั คอื ทางดานกฎหมาย
และทางดานหนวยงานที่บริหารจัดการ สําหรับโครงสราง
ทางดานกฎหมายแบงออกเปน 3 กลุม คือ
 1) กฎหมายจัดตั้งหนวยงานและใหอํานาจในการ
ดาํเนนิภารกิจ ท่ีเก่ียวของกบัการจดัการวกิฤตฝุนควัน เพือ่เปน
การควบคุมยับยั้งการกอมลพิษจากแหลงกําเนิด ไดแก 
พระราชบญัญตัสิงเสริมและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญตักิารจราจรทางบก 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2556
 2) กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศทีใ่หอาํนาจในการบรหิาร
จัดการวกิฤต แกหนวยงานทีเ่กีย่วของ ไดแก พระราชบญัญตัิ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
ใหอํานาจในการกํากับ ควบคุม ยับย้ัง หรือใหอํานาจใน
การ “หาม” ดําเนนิการกบัสิง่ทีก่อใหเกิดมลพษิ โดยกาํหนดใหมี
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ และกําหนดใหกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเปนหนวยงาน “เจาภาพ” 
และพระราชบญัญัตปิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
กาํหนดกลไกปฏบัิติในระดบัพืน้ท่ีเพือ่จดัการกบัวกิฤตฝุนควัน 
รวมถึงการใหความชวยเหลือผู ที่ไดรับผลกระทบ และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหอํานาจใน
การหยุดหรือหามดําเนินการที่กอใหเกิดสิ่งรําคาญ (มลพิษ) 
ในเขตพื้นที่นั้น
 3) กฎหมาย ระเบียบ ประกาศสนับสนุนการปฏิบัติ
ทีเ่ก่ียวของกบัการบรหิารจดัการวิกฤต ซึง่มเีนือ้หาทางเทคนคิ
ในการจัดการและควบคุมคาฝุนละอองขนาดเล็กในอากาศ 
เพื่อปองกันไมใหเกิดมลพิษท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต 
และสิ่งแวดลอม

 ดานหนวยงานท่ีบริหารจัดการ ไดแก หนวยงาน
ทีรั่บผดิชอบในการตรวจวดั รายงานสถานการณและแจงเตอืน
เรือ่งคณุภาพอากาศ ไดแก กรมควบคมุมลพษิ และกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สวนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการแจงเตือนเรื่อง
สุขภาพและแนะนําการปฏิบัติตัวในภาวะที่มีคาฝุนละออง
ในอากาศเกินกวามาตรฐาน คือ กรมอนามัยและกรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสุข สวนการจัดการและควบคุมมลพิษ
ทีแ่หลงกําเนดิมุงเนนไปทีภ่าคอตุสาหกรรม โดยมกีรมโรงงาน
อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรมเปนผูรบัผดิชอบ สาํหรบั
การบังคับใชมาตรการเชิงพื้นที่เพ่ือควบคุมยับยั้งมลพิษจาก
ภาคการเกษตรหรือกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การแจงเตือน
ประชาชนในพืน้ที ่การจดัเตรยีมสถานท่ีเพือ่เคลือ่นยายกลุมเส่ียง 
คอื หนวยงานระดบัพืน้ทีข่องราชการสวนภมูภิาคและราชการ
สวนทองถิ่น ภายใตกระทรวงมหาดไทย 

ช�องว�างในการบร�หารจัดการป�ญหาฝุ�นพ�ษที่ผ�านมา
คืออะไร
 แมจะมีกฎหมายที่กําหนดหนวยงานและใหบทบาท
อํานาจหนาที่ทางกฎหมายในการบริหารจัดการ แตที่ผานมา
กลับพบวา สถานการณวิกฤตฝุนละอองในปจจุบันยังไมไดรับ
การแกปญหาอยางมปีระสทิธภิาพเทาทีค่วร อ.ทวิดา กมลเวช 
(2564) ไดกลาวถงึชองวางของปญหาการบริหารจัดการมลพษิ
ในประเทศไววา “มาตรการเชิงกฎหมายโดยเฉพาะการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศและเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ
ขาดการพฒันาและปรบัปรงุคามาตรฐาน เคร่ืองมือท่ีใชในปจจุบนั
มกีารเปลีย่นแปลงไป กฎหมายท่ีใหอาํนาจในการดาํเนินภารกิจ
ไมมกีารออกแบบกลไกการทาํงานเพือ่แกไขปญหาทีเ่ปนระบบ 
ขาดกลไกทีเ่ปนเอกภาพ คณะกรรมการแหงชาติโดยมกีระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเจาภาพขาดอํานาจ
ในการส่ังการและบงัคบับญัชาทีชั่ดเจน เกิดปญหาในการสัง่การ
และระดมทรัพยากรเพ่ือแกไขปญหา ทําใหการดําเนินการ
ในทางปฏิบัติขาดการแลกเปล่ียนขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจ
ในการดําเนินนโยบายหรือกําหนดแนวทางในการแกปญหา 
โครงสราง/กลไกระดับพ้ืนที่ในการจัดการ PM 2.5 ไมชัดเจน
แนวทางการปฏิบตัโิดยทัว่ไปและกฎหมายทีใ่หอาํนาจ หนวยงาน
ในระดบัพืน้ที ่การระดมทรพัยากร กฏกติกาการทาํงานรวมกัน  
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(Code of Conduct) เปนไปตามกรอบกฎหมายที่กําหนด 
แตในภาพรวม เปนการทาํงานแบบแยกสวน และขาดเอกภาพ
ทั้งในแงการกําหนดนโยบาย การวางแนวทางในการบริหาร
จัดการ” 

ป�จจ�บัน…การจัดการป�ญหามลพ�ษทางอากาศ
มีประสิทธิภาพเพ�ยงใด
 ปญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุน PM 2.5 
ถือเปนประเด็นปญหาที่เกี่ยวพันถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม ซึง่รฐับาลใหความสําคญั
และไดกําหนดเปนนโยบายไวตั้งแตในระดับยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาต ิในประเดน็ปญหาทีเ่กีย่วกบัคุณภาพอากาศ
ในพื้นท่ีอุตสาหกรรม แหลงชุมชนหนาแนน มลพิษจากขยะ 
นํ้าและอากาศ และมีเปาหมายที่จะรักษาคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่วิกฤตใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
 ปจจบุนัมหีนวยงานตามกฎหมายในการบรหิารจดัการ
ท้ังในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตั ิทีส่าํคญัไดแก ศนูยแกไข
ปญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ซึ่งอยูภายใตคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ และกรมควบคุมมลพิษ ตอมาเมื่อมี
การออกประกาศใหปญหาหมอกควันและฝุนละอองบริเวณ
ภาคเหนือเปนวาระแหงชาติเมื่อป 2550 และประกาศ
ใหการแกไขปญหามลภาวะดานฝุนละอองเปนวาระแหงชาติ
ในป 2562 ไดนําไปสูการบูรณาการจัดการปญหามลพิษ
ดานฝุนละอองในภาพรวมของประเทศ และไดมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหา
มลพิษดานฝุนละออง (พ.ศ. 2563) และแผนเฉพาะกิจ
เพื่อการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง ซึ่งแผนปฏิบัติ
การขบัเคล่ือนวาระแหงชาตฯิ ไดกาํหนดมาตรการในการบรหิาร
จัดการไวเปนระยะสั้นหรือระยะเรงดวน ระยะกลาง และ
ระยะยาว พรอมทั้งหนวยงานรับผิดชอบในแตละมาตรการ

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหา
มลพิษดานฝุนละออง 

ระยะสั้น ประกอบดวย มาตรการ 
 1) การเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการเชงิพืน้ที ่
มุงเนนการบริหารจัดการหรือควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
ในเชงิพืน้ทีโ่ดยการกาํหนดแนวปฏบิตัใินการแกไขปญหาในชวง
วิกฤตสถานการณ รวมทั้งการเรงรัดการแกไขปญหามลพิษ
ทางอากาศที่ยังเปนปญหาเฉพาะพื้นที่ 
 2) การปองกันและลดการเกิดมลพิษที่ตนทาง 
(แหลงกําเนิด) มุ งใหความสําคัญในการควบคุมและลด
การระบายมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิด รวมถึงลด
จํานวนแหลงกําเนิดมลพิษ

ระยะกลาง (พ.ศ. 2562 - 2564) ประกอบดวย มาตรการ 
 1) ควบคมุและลดมลพษิจากยานพาหนะ โดย สงเสรมิ
ใหมีการนํานํ้ามันเชื้อเพลิงที่มีกํามะถันไมเกิน 10 สวนในลาน
สวนมาจําหนายหรอืใชโดยเรว็ ควบคมุการนาํรถยนตทีใ่ชแลว
ในตางประเทศ (ใชสวนตวั) เขามาในประเทศไทย ตองเปนไป
ตามมาตรฐานการระบายมลพษิทางอากาศสาํหรบัรถผลติใหม
ทีป่ระเทศไทยบงัคบัใชอยู ณ เวลาทีน่าํเขา ควบคุม การนําเขา
เครือ่งยนตเกาใชแลว (ทัง้รถและเรอื) ตองเปนไปตามมาตรฐาน
การระบายมลพษิทางอากาศสาํหรับรถผลิตใหมทีป่ระเทศไทย
บังคับใชอยู ณ เวลาที่นําเขา และมีอายุไมเกิน 5 ป ปรับปรุง
มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดการระบายมลพิษจากรถยนต 
ปรับลดอายุรถท่ีจะเขารับการตรวจสภาพรถประจําป พัฒนา
ระบบการตรวจสภาพรถยนตใหมีประสิทธิภาพ และพัฒนา
การเชือ่มโยงขอมลูการตรวจสภาพใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพ่ือสนบัสนนุสงเสรมิรถยนตไฟฟา
 2) ควบคุมและลดมลพษิจากการเผาในท่ีโลง โดยเฉพาะ
จากภาคการเกษตร โดยใหมีการนํามาใชประโยชนอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อไมใหมีการเผาในที่โลง-หามไมใหมีการเผา
ในที่โลงและเผาขยะโดยเด็ดขาด
 3) ควบคมุและลดมลพษิจากการกอสรางและผังเมอืง
โดยกําหนดกฎระเบียบ กําหนดมาตรการและเกณฑปฏิบัติ
ในการควบคุมฝุนจากการกอสราง บังคับใชกฎหมายอยาง
เขมงวดกบัผูทีก่ระทาํการทีท่าํใหกรวด หนิ ดนิ เลน ทราย หรอื
เศษวัตถุกอสรางตกหลน รั่วไหล ปลิว ฟุงกระจายลงบนถนน 
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองใหไดตามมาตรฐานสากล
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 4) ควบคมุและลดมลพษิจากอตุสาหกรรม โดยกาํหนด
มาตรฐาน การระบายมลพิษทางอากาศในรูปแบบ Loading 
ใหมีการติดตั้งระบบตรวจสอบการระบายมลพิษทางอากาศ
แบบอัตโนมัติตอเนื่องที่ปลองของโรงงานอุตสาหกรรม จัดทํา
ทําเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ (Pollutant 
Release and Transfer Register)

ระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) ประกอบดวยมาตรการ
 1) ควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะ บังคับใช
มาตรฐานนํา้มนัเชือ้เพลงิทีมี่กาํมะถนัไมเกนิ 10 สวนในลานสวน
ภายใน พ.ศ. 2566 บังคับใชมาตรฐานการระบายมลพิษทาง
อากาศจากรถยนตใหม Euro 6/VI ใน พ.ศ. 2566 สงเสริม
การใชรถยนตไฟฟา และการใชบริการระบบขนสงสาธารณะ 
เพิม่ภาษรีถยนตเกา หามนาํเขาเครือ่งยนตใชแลวทกุประเภท 
ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ
 2) ควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในที่โลง โดยให
มีการจัดการเศษวัสดุจากการทําเกษตรใหมีการนํามาใช
อยางมีประสิทธิภาพ หามไมใหมีการเผาในที่โลงและเผาขยะ
โดยเด็ดขาด ปองกันการเกิดไฟปาและจัดการไฟปาอยางมี
ประสทิธภิาพ ใหมกีารพจิารณาการพฒันาระบบหรอืยกระดบั
การกาํหนดมาตรฐานสนิคาเกษตร : การปฏบัิตทิางการเกษตร
ที่ดีสําหรับพืชที่มักมีการเผาวัสดุการเกษตรกอนหรือหลัง
การเก็บเกี่ยวอยางเขมงวด ใชมาตรการหรือกลไกทาง
เศรษฐศาสตรและสังคมผลักดันใหเกิดแนวทางรับซื้อสินคา
จากเกษตรกรท่ีผานการรับรองมาตรฐานทางการเกษตรที่ดี
 3) ควบคมุและลดมลพษิจากอตุสาหกรรม โดยทบทวน
และปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ใหเทียบเทามาตรฐานสากล ปรับปรุง
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม 
เพิ่มการใชพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกใน
การผลิตไฟฟา ควบคุมการระบายฝุนจากการขนถายสินคา 
ที่ทาเรือและจากเรือสูเรือ
 4) ควบคมุและลดมลพษิจากภาคครวัเรอืน โดยปรบัปรงุ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการมลพษิทางอากาศ รวมทัง้
ศึกษาความเหมาะสมเรื่องกฎหมายอากาศสะอาด (Clean 
Air Act)

 5) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรู ดาน
เทคโนโลยี การติดตามตรวจสอบ การตรวจวิเคราะห และ
นวัตกรรมเพื่อลดมลพิษทางอากาศ และนําไปประยุกตใช
ดานการจัดการคุณภาพอากาศ
 6) แกไขปญหามลพษิขามแดน โดย (1) การขับเคลือ่น
การดําเนินงานตามขอตกลงระหวางประเทศ เรื่องมลพิษ
หมอกควันขามแดน ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโรดแมป
อาเซียนปลอดหมอกควันขามแดน ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการเชียงราย 2017 เพ่ือปองกันมลพิษจาก
หมอกควนัขามแดน ระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) ประกอบดวย 
1) ทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับสถานการณ โดย พิจารณาความเหมาะสม
ในการปรับคามาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน
ในบรรยากาศเฉลีย่ 24 ชัว่โมง ใหเปนไปตามเปาหมายระยะที ่3 
ขององคการอนามัยโลก 2) สงเสริม การวิจัยและพัฒนา
องคความรูดานเทคโนโลยี การติดตามตรวจสอบ การตรวจ
วเิคราะห และนวตักรรมเพือ่ลดมลพิษทางอากาศ โดยพจิารณา
ความเหมาะสมในการตดิตัง้หอคอยฟอกอากาศ และเครือ่งมือ 
การตรวจวดัคณุภาพอากาศแบบเซนเซอร 3) การแกไขปญหา
มลพิษขามแดน โดยการขบัเคล่ือน การดําเนนิงานตามขอตกลง
เรื่องมลพิษหมอกควันขามแดน ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันขามแดน ขับเคลื่อน
การดาํเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิารเชยีงราย 2017 ซึง่กําหนด
กลไกการแกไขปญหาฝุนละออง ใหจงัหวัดจดัต้ังศนูยดาํเนนิการ
แกไขปญหาฝุนละอองขนาดเลก็ในระดบัจงัหวดั โดยมีอํานาจ
หนาที่ในการเขาควบคุมสถานการณ อํานวยการ สั่งการ
ประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงาน สวนราชการตางๆ 
โดยมผีูวาราชการจงัหวัดเปนผูบัญชาการ (Single Command) 
และใหจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงาน
 กรมควบคุมมลพิษไดมีการทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว เพื่อใหมีความเหมาะสมกับบริบท
ของสถานการณในปจจุบัน โดยกําหนดมาตรการเพิ่มเติม 
ไดแก 1) ใหมีการปรับปรุงแนวทางการกําหนดเกณฑระดับ
ปรมิาณ PM 2.5 ท่ีใหหนวยงานเพิม่ความเขมงวดการดาํเนนิงาน
ทีส่ามารถใหหนวยงานทีเ่กีย่วของ/จังหวดั/พ้ืนทีเ่สีย่ง สามารถ
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พิจารณากําหนดเกณฑที่เหมาะสมของการดําเนินงานที่
สอดคลองกับสถานการณและบริบทของพื้นที่ได มีหนวยงาน
รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อใหสามารถสั่งการไดทันทีในชวงเกิด
สถานการณ โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤต เชน กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และภาคเหนือ 17 จังหวัด 2) ใหเพิ่มเติม
มาตรการในการลดและควบคมุมลพษิจากแหลงกาํเนดิ ไดแก 
ยานพาหนะ อุตสาหกรรม การเผาในที่โลง การกอสรางและ
ผังเมือง และภาคครัวเรือน และ 3) ใหมีการพัฒนาเครือขาย
การติดตามและตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสริมเพื่อเปน
การเฝาระวงัในพืน้ที ่พฒันาแบบจาํลองการพยากรณคณุภาพ
อากาศความละเอียดสูง และพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือ
ประเมินฝุ นละอองเชิงพ้ืนที่ จัดทําฐานขอมูลสนับสนุน
การปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองจากไฟปาและการเผา
ในทีโ่ลง พฒันาระบบเตอืนภยั และระบบสนับสนนุการตัดสนิใจ 
รวมถึงการพัฒนาและใชงานแอปพลิเคชันและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เปนตน 
 แผนเฉพาะกจิเพือ่การแกไขปญหามลพษิดานฝุนละออง 
เปนแผนที่จัดทําขึ้นโดยเนนประเด็นสําคัญท่ีตองดําเนินการ
อยางเรงดวน เพ่ือเปนการสนบัสนนุแผนปฏบัิตกิารขับเคลือ่น
วาระแหงชาติฯ ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด ประเด็นที่
ตองดําเนินการตามแผน ไดแก 1) การสื่อสารประชาสัมพันธ
สรางการรับรูใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย 2) แตงตั้งคณะ
อนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน และ
ฝุนละออง ภายใตคณะกรรมการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แหงชาติ 3) การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ปา 

4) สรางเครือขายอาสาสมัคร และจิตอาสา เปนกลไกหลัก
เขาถงึพืน้ท่ี สือ่สาร ติดตาม เฝาระวงั และดับไฟ 5) เรงขบัเคลือ่น
โครงการปลูกปาและปองกันไฟปา ภายใตศูนยอํานวยการ
จติอาสาพระราชทาน 6) เรงรดัการเพิม่ประสทิธภิาพการถายโอน
ภารกิจการควบคุมไฟปาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
7) การพยากรณฝุนละอองลวงหนา 3 วัน เพื่อแจงเตือน
ประชาชน 8) ประยุกตใชภาพถายดาวเทียมในการรายงาน
ปริมาณฝุนละอองเชิงพื้นที่ 9) พัฒนาระบบคาดการณ ระบบ
สนบัสนนุการตดัสนิใจ พฒันาและใชงานแอปพลเิคชันบญัชาการ
ดับไฟปา 10) บริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยใชแอปพลิเคชัน
ลงทะเบียนจัดการเชื้อเพลิง 11) ใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดูแลปาไม และลดการเผาปา ผานการจัดท่ีดินทํากิน 
12) เจรจาสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
 การทีร่ฐัมนีโยบายและมเีครือ่งมอืในการบรหิารจัดการ
กบัปญหาฝุน PM 2.5 ทีค่อนขางเปนรปูธรรม จงึนาจะสามารถ
จัดการกับวิกฤตฝุน PM 2.5 ในปจจุบันไดเปนอยางดี แตกลับ
พบวา ปญหาดงักลาวไมไดบรรเทาเบาบางลงอยางทีค่วรจะเปน 
การจดัการกบัปญหาฝุน PM 2.5 เปนเพยีงการแกปญหาระยะสัน้ 
ที่พบเห็นวาการดําเนินงานโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
ในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลโดยการกวาดลางทาํความสะอาด
ถนนและฉดีพนนํา้ในอากาศใหมคีวามถ่ีเพิม่มากขึน้ การเขมงวด
มใิหมกีารเผาขยะและเผาในท่ีโลง การรณรงคไมใหตดิเครือ่งยนต
ขณะจอด หรือการต้ังคณะทํางานตางๆ ซ่ึงก็ดูเหมือนจะเปน
มาตรการทางจิตวิทยาเสียมากกวาจะมีผลในทางปฏิบัติจริง

กรณีตัวอยางประเทศที่ประสบผลสําเร็จในการแกปญหามลพิษทางอากาศมาแลว เชน ประเทศจีน ซึ่งสามารถใชเปน

แบบอยางในการจัดการปญหา โดยความสําเร็จของจีนเริ่มตนจากการที่รัฐบาลมีความมุงมั่นและนโยบายท่ีชัดเจน

ในการแกปญหา โดยประกาศสงครามตอตานมลพษิ ( War Againt Pollution ) มีนโยบายทีเ่ขมงวด และมแีผนระดบัชาติ

ทีจ่ดัการมลพิษทางอากาศอยางจรงิจงั มมีาตรการควบคมุ ใหรางวัล และลงโทษในเชงิบังคับมากกวาการขอความรวมมอื 

และใชกลไกความรวมมือจากเจาหนาท่ีในระดับทองถิ่น ดวยการประสานงาน การสรางแรงจูงใจ เพื่อยกระดับคุณภาพ

สิ่งแวดลอมใหดีขึ้นอยางเปนรูปธรรม และประเมินผลได ผลคือ กรุงปกกิ่งใชเวลาเพียง 7 ป ในการลดคาความเขมขน

ของ PM 2.5 ลงอยางตอเนื่อง ติดตอกัน 5 ป โดยลาสุดจากรายงานคุณภาพอากาศโลกป 2521 คา PM 2.5 อยูที่ 

34.4 มคก./ลบ.ม.

Information Corner
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การบร�หารจัดการ…ความร�วมมือสาธารณะเพ�่อกู�ว�กฤต PM 2.5

ความร�วมมือสาธารณะ เพ�อ่กู�ว�กฤต PM 2.5 อย�างย่ังยืน
 ปจจุบนั เราจะพบเห็นและรบัฟงปญหาจากสือ่ตางๆ 

ท่ีสะทอนถึงการบริหารจัดการปญหาฝุนของรัฐบาลภายใต

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติฯ ซ่ึงไดสิ้นสุด

การดาํเนนิงานในระยะสัน้ไปเมือ่ป 2564 ท่ีผานมา ซ่ึงปรากฏวา

มหีลายมาตรการทีย่งัไมไดมกีารดําเนนิการตามแผนทีกํ่าหนดไว 

นักวิชาการและกลุมรณรงคดานสิ่งแวดลอมจากมูลนิธิและ

ภาคประชาสังคมตางๆ จึงไดมีการจัดเวทีเผยแพรขอเท็จจริง

ในการแกปญหามลพิษทางอากาศ ในกรณี เหตใุดแผนปฏบิตักิารฯ 

ดงักลาวจงึยงัไมมคีวามคืบหนาเทาท่ีควร ซึง่ประเดน็ความคดิเหน็

ทีไ่ด ประกอบกับผลการศึกษาและการวิเคราะหโดยนกัวชิาการ

จากสถาบันการศึกษาตางๆ มีประเด็นที่ตรงกันวา “ปจจัย

สาเหตุนาจะมาจากมาตรการทางกฎหมายที่ใหอํานาจใน

การจดัการแตไมมกีารออกแบบกลไกการทํางานอยางเปนระบบ 

การใหอาํนาจทีท่บัซอนกันของแตละกระทรวงทําใหหนวยงาน

ที่ดูแลอาจไมมีหนาท่ีสั่งการ และการแบงแยกอํานาจหนาที่

ตามกฎหมายโดยสิน้เชงิ เชน กฎหมายดานสิง่แวดลอมทีม่ท้ัีง 

พ.ร.บ. โรงงานอุตสาหกรรม พ.ร.บ. แร อาจเปนสาเหตุทีท่าํให

การบูรณาการแกปญหารวมกันไมคอยคืบหนา”

 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 กรีนพีซ ประเทศไทย 

มูลนิธินิติธรรมส่ิงแวดลอม (EnLAW) มูลนิธิบูรณะนิเวศ 

(EARTH) สภาลมหายใจเชียงใหม สภาลมหายใจภาคเหนือ 

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทยชนบท และ

นนัทชิา โอเจรญิชัย นกัรณรงคดานสิง่แวดลอมและผูรวมกอต้ัง

กลุม Climate Strike Thailand ไดรวมตวักนัเปนผูฟองในคด ี

PM 2.5 ฟองตอศาลปกครองถึงหนวยงานรัฐ 3 หนวยงาน

คือ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิง่แวดลอม และกระทรวงอตุสาหกรรม ในฐานะ

ทีเ่ปนผูมสีวนรบัผดิชอบโดยตรงในการแกไขปญหาฝุน PM 2.5 

และไมสามารถปกปองสุขภาพของประชาชนจากมลพิษ

ทางอากาศได โดยมีขอเรียกรอง 3 ขอ คือ

       1. การขอใหคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาตปิระกาศ

 คามาตรฐาน PM 2.5 ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 คอืคาเฉลีย่ 24 ช่ัวโมงของ PM 2.5 อยูท่ี 37 ไมโครกรมั

 ตอลูกบาศกเมตร และคาเฉล่ียรายปของ PM 2.5 

 อยูที่ 15 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร

       2. ขอใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ และรฐัมนตรี

 วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ออกประกาศคามาตรฐานควบคมุการปลอยทิง้อากาศเสยี

 ประเภท PM 2.5 จากโรงงานอุตสาหกรรมและ

 กิจการประเภทอื่นๆ ที่เปนแหลงกําเนิด PM 2.5 

 ตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 พ.ศ. 2535 ใหเทียบเทามาตรฐานสากล

       3. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอตุสาหกรรมออกประกาศ

 กาํหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ะบายสู

 สิ่งแวดลอม ใหมีคาปริมาณ PM 2.5 ไมเกินกวา

 มาตรฐานท่ีกําหนด และเทียบเทามาตรฐานสากล 

 พรอมกับออกประกาศกําหนดประเภทสารมลพิษ

 หรือสารเคมีที่โรงงานตองจัดทํารายงานขอมูล ตาม

 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 27 (พ.ศ. 2563) ออกตามความ

 ในพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมกีารรายงาน 

 PM 2.5 อยูในบัญชีมลพิษและสารเคมีเปาหมาย 

 และจดัทาํทาํเนยีบการปลดปลอยและเคลือ่นยายมลพษิ 

 (หรือ PRTR) รวมถึงมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพใน

 การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะเพื่อใหประชาชน

 ภาคประชาสังคม สามารถมีสวนรวมตรวจสอบ 

 ปองกันผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมได

ภาพที่ 27 กลุมรณรงคดานสิ่งแวดลอมยื่นฟองในคดี PM 2.5

ที่มา : Panumas  Sanguanwong, Greenpeace
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ของประเทศตางๆ เปนอยางมากในการที่จะบรรลุเปาหมาย

ใหไดตามเกณฑคาเฉลีย่ตอปที ่5 มคก./ลบ.ม. เนือ่งจากเปนเกณฑ

ทีค่อนขางสงู แตกเ็ขาใจไดวา การที ่WHO ตัง้เกณฑดงักลาวไว

เพื่อมุงเปาความปลอดภัยดานสุขภาพของประชากรโลก

เปนสําคัญ โดยช้ีใหเห็นถึงผลกระทบจากการตายกอนวัย

อนัควรปละ 7 ลานคน ซ่ึงหากประเทศตางๆ รวมมอืกนัลดได

ตามเกณฑแลวจะทําใหอัตราการตายลดลงไดถึง 80%  

 อยางไรก็ตาม WHO ไดต้ังคาเปาหมายระหวางทาง 

(Interim Targets) ท่ีระดบั 1- 4 เพือ่ใหแตละประเทศไดเลือกใช

เปนเกณฑในการกาํหนดนโยบายการบริหารจัดการตามบรบิท

ภายในประเทศของตน ซึง่ประเทศไทย หากรฐับาลยอมปรบัคา

ตามขอเรียกรองของกลุมรณรงคใหได 37 มคก./ลบ.ม. 

แมจะไมเทาเกณฑที่แนะนําแตก็ใกลเคียงกับคาเปาหมาย

ที ่1 ของ WHO กรนีพชีไดรายงานการดาํเนนิงานของหนวยงาน

ทีเ่กีย่วของตามขอเรยีกรองใหมกีารปรบัคามาตรฐานของไทย 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 วากรมควบคุมมลพิษ ไดยกราง 

“การปรับปรุงมาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป” แลว และอยูระหวางการอนุมัติของ

คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติ ซึง่จะตองมขีอมลูประกอบ

ในเร่ืองของการรบัฟงความคดิเหน็จากสาธารณะ และการศกึษา

ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 ประเด็นขอคิดเห็นของรัฐบาลและหนวยงานรัฐ

ที่เกี่ยวของ ยังมีความกังวลถึงการปรับคาซึ่งถึงแมปรับคาแลว 

แตหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมสามารถดําเนินการเพ่ือให

คุณภาพอากาศอยูในเกณฑที่ตั้งไวไดก็ไมมีประโยชนอะไร

ในการปรับ การดําเนินการอาจกระทบตอหลายภาคสวน 

และเชื่อมโยงตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เชน 

การปรบัมาตรฐานคณุภาพรถยนต หรอืคณุภาพนํา้มนัเชือ้เพลงิ 

สงผลกระทบตอระบบการขนสง จึงตองใชเวลาในการเปล่ียนผาน 

ความเปนไปไดคอือาจเริม่ปรบัจากคาเฉลีย่รายปกอน รวมไปถึง

การปรับโครงสราง และบงัคบัใชนโยบายท่ีเกีย่วของเพือ่รกัษา

สมดุลและการจัดการสิ่งแวดลอมตอไป

 ประเด็นขอเรียกรองดังกลาวสวนใหญเปนมาตรการ

ที่ถูกกําหนดไวในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติฯ 

ที่หนวยงานรัฐจะตองดําเนินการอยู แลว ประเด็นที่ให

ความสําคัญ คือ การปรับคามาตรฐาน PM 2.5 จากเดิมท่ี

ประเทศไทยกําหนดคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไวที่ 50 มคก./ลบ.ม. 

และคาเฉลีย่รายปที ่25 มคก./ลบ.ม. การกาํหนดคาควบคมุใหม

ไวใกลเคียงมาตรฐาน WHO เชื่อวาจะเปนเกณฑที่จะสงผลให

หนวยงานรัฐตองเขมงวดดําเนินการตามกฎหมายมากข้ึน

 ปจจัยเรงที่สงผลใหกลุมนักวิชาการและกลุมรณรงค

ดานสิง่แวดลอมออกมายืน่ขอเรยีกรอง ดงักลาว ทีส่าํคญั ไดแก 

ผลการศึกษาจาก Air Quality Index ที่ชี้วาฝุน PM 2.5 

ในประเทศไทยอาจสงผลตออายุขัยเฉลี่ยที่สั้นลงของคนไทย 

1.8 ป โดยเฉพาะคนที่อาศัยในภาคเหนือจะอายุเฉลี่ยส้ันกวา

คนท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึง 2 ป และ

ยิ่งเม่ือ WHO ประกาศปรับมาตรฐานคาความเขมขนของฝุน 

PM 2.5 ลาสดุ เมือ่ป 2564 ยิง่ทาํใหคามาตรฐานของประเทศไทย

รายปซ่ึงตัง้ไวที ่25 มคก./ลบ.ม. มคีาสงูกวา WHO หลายเทาตวั 

ประเทศไทยจงึควรมกีารปรบัคาใหใกลเคยีงคามาตรฐานสากล 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการท่ีหนวยงานที่เก่ียวของ

ใหความสาํคัญตอภาคอตุสาหกรรมและโรงไฟฟาซึง่เปนแหลง

กําเนิดฝุน PM 2.5 ในขั้นทุติยภูมินอยกวาที่ควรจะเปน เชน 

การรายงานจาํนวนโรงงานอตุสาหกรรมท่ีเปนแหลงกําเนดิฝุน 

PM 2.5 ไวในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติฯ เพียง 

78,000 แหง ทั้งที่ความจริงมีถึง 140,000 แหง ซึ่งการที่ตอง

ใหความสําคัญกับโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากมีขอบงชี้จาก

หลายประเทศวาภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟาเปนสาเหตุ

ของฝุน PM 2.5 สูงถึง 30-60% โดยเฉพาะโรงไฟฟาถานหิน

และปูนซีเมนต

 รัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการแกปญหา

ฝุน PM 2.5 ไดออกมาช้ีแจง ตอประเดน็ทีก่ลุมรณรงคกลาวถงึ

ขางตนวา การท่ี WHO ประกาศปรับเกณฑคาความเขมขน

ของฝุน PM 2.5 ลาสุดเมื่อปลายป 2564 ถือเปนสิ่งทาทาย
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การบร�หารจัดการ…ความร�วมมือสาธารณะเพ�่อกู�ว�กฤต PM 2.5

บทสรุป
 วิกฤตมลพิษทางอากาศจากฝุน PM 2.5 เปนปญหา

ทีอ่ยูคูกบัสงัคมไทยมายาวนานและดเูหมือนวาจะรุนแรงเพ่ิมขึน้

เปนเสนขนานไปพรอมกับกิจกรรมการพัฒนาประเทศ

ของรัฐบาล การเพิ่มขึ้นของประชากร และการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะตั้งแตป 2560 เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 

จะมีเบาบางลงไปบางในชวงท่ีมกีารบังคบัใชมาตรการปองกัน

การแพรระบาดของโควดิ-19 ทีท่าํใหกจิกรรมและแหลงกาํเนดิ

มลพิษตองหยุดชะงักไป แตพอเริ่มมีการผอนปรนมาตรการ

ในชวงปลายป 64 กลับพบปรากฎการณวิกฤตฝุน PM 2.5 

กลบัมาอีกดังเชนที่เคยเกิดขึ้นทุกป 

 ความจริงแลว ประเทศไทยมีกลไกและเคร่ืองมือ

ที่พรอมสําหรับการบริหารจัดการปญหาฝุน PM 2.5 ดังเชน 

แผนปฏิบติัการขบัเคลือ่นวาระแหงชาติการแกไขปญหามลพษิ

ดานฝุนละออง และแผนเฉพาะกจิเพือ่การแกไขปญหามลพษิ

ดานฝุนละออง และแผนอื่นๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ซึ่งไดมีการกําหนดมาตรการและนวัตกรรมในการจัดการไว

คอนขางสมบูรณ เปนไปตามหลักวิชาการและขอเสนอแนะ

จากผลการศึกษาทั้งในประเทศและในระดับสากล ตัวอยาง

มาตรการสาํคญัทีก่าํหนดไวในแผน เชน การกําหนดมาตรฐาน

การระบายมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและโรงงาน

อุตสาหกรรม มาตรฐานไอเสียและมาตรฐานเชื้อเพลิงรถยนต 

การจัดทําทําเนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ 

การปรับระบบการขนสง การใชรถยนตไฟฟา และการใช

พลังงานทดแทนจากพลังงานสะอาด เปนตน อยางไรก็ตาม 

แมจะมีเครื่องมือในการจัดการที่ดีเพียงใด หากไมสามารถ

นําไปปฎิบติัใหเกิดผลไดแลว ประเทศไทยคงสิน้หวงัท่ีจะหลุดพน

จากปญหามลพิษนี้ได เราคงไมอยากใหวิกฤตนี้สงผลกระทบ

ไปถงึชัน้ลกูหลานในอนาคต ฉะนัน้ จึงเปนหนาทีข่องเราทกุคน

ทีจ่ะตองรวมมอืกนัเพือ่แกปญหาและลดผลกระทบใหนอยทีส่ดุ 

โดยหนวยงานรัฐจะตองเปนหนวยหลกัในการดาํเนนิมาตรการ

ใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายดวยความมุงมั่นและคํานึงถึง

ประโยชนสวนรวมของประเทศเปนหลัก ภาคเอกชนตอง

ประกอบธุรกิจดวยความตระหนักถึงผลกระทบตอสังคมและ

สิง่แวดลอม ประชาชนกต็องปองกนัตนเองใหปลอดภยัในชวง

วิกฤตดวยการสวมใสหนากากอนามัย และการรวมกันลด

การทาํกจิกรรมทีก่อมลพษิทางอากาศ เชน การใชบรกิารขนสง

สาธารณะ การไมเผาทางการเกษตร และการเผาในที่โลง 

เปนตน

มลพิษทางอากาศคกุคามสุขภาพควบคูไปกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ดงันัน้การดาํเนนิการเพือ่ปรบัปรงุคณุภาพ

อากาศตองเปนไปพรอมกับความพยายามในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยเกณฑแนะนําคุณภาพอากาศใหม

ของ WHO นี้ไดสะทอนถึงขอสรุปของรายงานทางวิทยาศาสตรภูมิอากาศชิ้นสําคัญของคณะกรรมการระหวางรัฐบาล

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) ที่เผยแพร

เมื่อเดือนสิงหาคม ซึ่งเรียกรองใหมีการลดการปลอยมลพิษตางๆ ที่มาจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน ฝุนละออง

ขนาดเล็กและไนโตรเจนไดออกไซดใหไดอยางรวดเร็ว เพราะมีสวนทําใหปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รนุแรงขึน้และยงัทาํใหคณุภาพอากาศเลวรายลงไปดวย (ทีม่า : shorturl.at/fhC69)

Information Corner
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Special Scoop

การศึกษาว�จัย
ภายใต�การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส�งเสร�มว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม

การศึกษาว�จัย
ภายใต�การสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนส�งเสร�มว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม
 สำนักงานคณะกรรมการส�งเสร�มว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม

เคร�่องกรองฝุ�นขนาดเล็ก
ไม�เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ต�นแบบ

 ประเทศไทยเราเกิดปญหามลภาวะดานฝุนละออง

ขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากการเผาไหม

ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟปา และ

กระบวนการอุตสาหกรรมมาตลอดหลายปท่ีผานมา ซ่ึงนักวิชาการ 

ตางก็กลาววาฝุนละอองขนาดเล็กขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน 

(PM2.5) เปนฝุนละอองที่เปนอันตรายตอมนุษย เนื่องจาก

มีอนุภาคขนาดเล็กสามารถเขาสูระบบทางเดินหายใจ ถุงลม

ในปอดและกระแสเลือดไดโดยตรง เปนผลทำใหเกิดโรคในระบบ

ทางเดินหายใจ และโรคปอดตางๆ หากไดรับในปริมาณมาก

หรือเปนเวลานาน ในป 2556 องคการอนามัยโลก (WHO) 

จึงกำหนดใหฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

จัดอยูในกลุมท่ี 1 ของสารกอมะเร็ง การตรวจวัดดัชนีคุณภาพ

อากาศ (Air Quality Index : AQI) ของประเทศไทยได

กำหนดไวโดยกรมควบคุมมลพิษ ท่ีคาความเขมขนของมลพิษ

ที่ AQI สูงเกินกวา 100 แสดงถึงคาความเขมขนของมลพิษ

ทางอากาศมีคาเกินมาตรฐานที่เริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ

อนามัยของประชาชน ซ่ึงคาความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็ก 

PM2.5 ที่เริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ ที่ดัชนี AQI 100 มีคา

ความหนาแนนของฝุนละอองท่ี 51 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

 ในปจจุบันประเทศไทยโดยกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย ไดมีมาตรการในการบริหารจัดการปองกันและ

ลดผลกระทบจากฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน 

(PM2.5) ในรูปแบบการบูรณาการกับหนวยงาน องคกรอื่นๆ 

ผานทาง สำนักงาน ปภ.จ และศูนย ปภ.เขต ดวยมาตรการ 

หามเผาพืชทางการเกษตร ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม และ

ควบคุมเขมาควันจากการขนสงคมนาคม ทั้งนี้ เมื่อเกิดปญหา

ฝุนละอองขึ้นมาแลว กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได

ดำเนินการปองกันและลดผลกระทบปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก

ไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มาอยางตอเน่ือง โดยจัดเจาหนาท่ี

เพื่อติดตามสถานการณและสนับสนุนเครื่องจักรกลฉีดพนน้ำ

เพ่ิมความช้ืนเพ่ือลดปริมาณฝุนละอองในอากาศ การฉีดพนน้ำ

ไปในอากาศของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดรับ

การกลาวถึงเปนอยางมากถึงประสิทธิภาพในการทำงาน

ที่ทำใหฝุนละอองลดลง แตยังตองใชน้ำปริมาณมาก ขาพเจา

ซึ่งดำรงตำแหนง ผูอำนวยการกองโรงงานเครื่องจักรกล 

มีแนวคิดวาอยากจะลดปริมาณน้ำที่ใชและเพิ่มประสิทธิภาพ

การดักจับฝุนละอองขนาดเล็กในการปฏิบัติงานของกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย จึงไดศึกษาคนควาหาขอมูลและ

นายยุทธ พันธสีดา ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการสาธารณภัย
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา
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ภาพที่ 1 เครื่องกรองฝุนฯ ภาพที่ 2 แสดงลักษณการทำงานของเครื่องกรองฝุนฯ

ภาพที่ 3 การเพิ่มขนาดของฝุนละออง (ภาพจากเว็บ)

วิธีดักจับฝุนละอองขนาดเล็ก จากแหลงขอมูลของนักวิชาการ

ที่มีเผยแพรผานทางเว็บเพจตางๆ จนมีขอสรุปวา วิธีการ

ดักจับฝุนที่ไดผลและเปนที่นิยมมากที่สุด คือ การใชหลักการ 

Ventury Scrubber 

 โครงการพัฒนาเคร�อ่งกรองฝุ�นขนาดเล็กไม�เกิน 
2.5 ไมครอน (PM 2.5) ต�นแบบ น้ี เปนโครงการความรวมมือ

ระหวางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ในการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 900,000 บาท และ

มีวัตถุประสงค ดังนี้

 1. เพื่อพัฒนาเครื่องกรองฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 

2.5 ไมครอน (PM2.5) ตนแบบ ใหสามารถลดปริมาณฝุน

และบรรเทาผลกระทบของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปญหา

ฝุนละอองมีความหนาแนนจนเริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ

ประชาชน 

 2. เพื่อบูรณาการความรวมมือในการบรรเทาปญหา

ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

 3. เพื่อสรางองคความรูในการพัฒนาเครื่องกรอง

ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตนแบบ 

แกบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

 เครื่องกรองฝุนฯ ตนแบบนี้ ออกแบบใหทํางานตาม

หลักการของ Wet Ventury Scrubber กลาวคือใชพัดลม

ดดูอากาศเขามาในทอ เพือ่ใหเปนระบบปด โดยบงัคบัใหไหล

ผานทอเวนจูล่ี การไหลผานทอเวนจูลี่นี้ คุณสมบัติของอากาศ

จะเปลี่ยนแปลง ความเร็วของอากาศเพิ่มขึ้น ความดันลดลง

และอุณหภูมิลดลงดวย และจากขอมูลนักวิชาการหลายทาน 

การกําจัดฝุนละอองขนาดจิ๋ว ทําไดโดยการทําใหฝุนมีขนาด

ใหญขึน้ (ภาพที ่3) ใหฝุนนัน้จะตกลงดวยแรงโนมถวง เหมือน

ในกรณีฝนตก ทําใหปริมาณฝุนในอากาศบริเวณนั้นลดลง
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ภาพที่ 4 การรวมตัวกันและการพาของฝุนจิ๋วกับละอองน้ำ
(ภาพจากเว็บเพจของ Greenpeace Thailand)

 การทำใหฝุนมีขนาดที่โตขึ้น สามารถเรงกระบวนการได

โดยอาศัยหลักการทางเทอรโมไดนามิก และกฏการอนุรักษพลังงาน 

ของเบอรนูลลี่ย เมื่ออากาศไหลผานทอแคบ (Ventury Tube) 

อากาศก็จะเย็นลงทำใหเม็ดฝุนเย็นลงดวย เม่ืออุณหภูมิลดลง 2 - 3 

องศาเชลเชียสและมีความชื้นเหมาะสม จะทำใหเกิดหมอกขึ้น 

การเกิดหมอกใน Ventury Tube ตองใชเม็ดฝุนเปนแกนกลาง 

(Nuclei) เพื่อดึงไอน้ำรอบๆตัว เขามาเปนละอองน้ำและหยดน้ำ

ตามลำดับ เราสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการเกิดหมอกไดโดย 

การฉีดละอองน้ำเขาไปในระบบเพื่อลดอุณภูมิ และเพิ่มความชื้น 

ของอากาศในทอเวนจูลี่ และกอเกิดปรากฏการณการเกิดหมอก

เพิ่มขึ้น การรวมตัวกันระหวางเม็ดฝุนกับละอองน้ำ การชนและ

พาเม็ดฝุนไปดวย (ตามภาพ ที่ 4) และไหลตามกันไปในทอ

แลวไปชนกับสิ่งกีดขวาง (เสนใยไฟเบอร) ที่ติดตั้งไวดานใน

ตามแนวเสนรอบวงรอบๆ ถังไซโคลน เพื่อใหละอองน้ำ อากาศ

และฝุนแยกตัวออกจากกันดวยแรงเฉื่อย ฝุนและน้ำจะไหลลงสู

ดานลางของถังไซโคลน สวนอากาศจะไหลผานแกนกลางออกสู

บรรยากาศทางดานบนของตัวเคร่ือง (ปรับทิศทางได) โดยมีระยะ

ดูดอากาศได 3 เมตร และสงอากาศไดที่ 25 - 30 เมตร ในอัตรา 

331.2 ลบ.ม/นาที หรือ 19,872 ลบ.ม/ชม. สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ี 

กวา 6,600 ตารางเมตร (คิดที่ระดับ 3 เมตร)

 แนวทางการใชงานเครื่องกรองฝุน

 เคร่ืองกรองฝุนฯ ตนแบบน้ีใชเคร่ืองยนตดีเซลเปนตนกำลัง 

สามารถเขาถึงแหลงที่มีฝุนละอองหนาแนนไดงาย ใชน้ำสะอาด

ประมาณ 500 ลิตรในการเดินเครื่องตอ 12 ชั่วโมง หรือมากกวา 

สามารถใชน้ำคลองที่ใสได น้ำที่ใชแลวจะสกปรก ควรเททิ้งที่

สนามหญาหรือลงลำคลองเพื่อปองกันไมใหฝุนยอนกลับไดอีก

หากจะนำไปติดตั้งแบบประจำที่ ควรเปลี่ยนตนกำลังเปนไฟฟา

และมีแหลงน้ำที่สะดวก 

แนวคิดการทำให� กทม. ปลอดฝุ�น
 นำลมทะเลใหพัดมาถึง กทม. ลมทะเลจะหอบเอาไอน้ำ

จำนวนมหาศาลมารวมกับฝุนไดบางสวนและตกลงพื้นดวย 

แรงโนมถวง และฝุนบางสวนจะถูกลมทะเลพัดพาออกไป

 จากงานวิจัยนี้บงชี้วาปจจัยที่สงผลสำเร็จของการดักจับ

ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) คือ ความชื้นและการเปลี่ยนแปลง

ของอุณหภูมิ และยังมีรายงานการศึกษาท่ีเมืองกวางโจ ประเทศจีน 

วากระแสลมสามารถพัดพาฝุนละอองไปไดไกล มีท้ังพาออกจากเมือง

และพาเขาเมือง เห็นไดชัดเจนจากชวงฤดูมรสุมของไทยที่ทำให  

กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีฝุนนอยลงเกือบตลอดชวงฤดู และมี

ฝุนละอองมากในชวงเวลาที่ลมสงบและอากาศแหง กทม.มีพื้นที่ 

1,596 ตารางกิโลเมตรและมีพื้นที่สวนสาธารณะที่เปนสีเขียว 

(สวนสาธารณะ) อยูประมาณ 2.69% หรือประมาณ 26,800 ไร 

(ขอมูลจากเว็บเพจ กทม.) มีพื้นที่ทางการเกษตรอยู 233,367 ไร 

และอยูไกลจากทะเลประมาณ 30-40 ก.ม. ขอมูลจากการเกิด

ลมทะเล สามารถพัดเขาฝงไดไกลถึง 30-50 ก.ม. เมื่อสภาวะ

เหมาะสม ลมจากทะเลมีท้ังความช้ืนและอุณหภูมิ (ปกติ) ท่ีต่ำกวา

อุณหภูมิบนแผนดินดังนั้นลมทะเลก็จะพัดเขาหา กทม.
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ทิศทางการพัดของลมทะเล ภาพจาก เว็บเพจ iEnergyGuru

 ขอมูลอุณหภูมิของนํ้าทะเลท่ีอาวไทยตอนบนเฉลี่ยอยูที่ 

25.6 องศาเซลเซียส (วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 กรม ทช. 

โดยศนูยวจิยั ทช.อาวไทยตอนบน (สมุทรสาคร)) ในขณะท่ีอณุหภมูิ

เฉลี่ยของ กทม.อยูที่ 30 - 31 องศาเซลเซียส จึงเปนไปไดท่ีจะนํา

ลมทะเลใหพัดมาถึง กทม.

 ความเห็นสวนตัว ของขาพเจา 

 1. ลดอุณหภูมิ ของ กทม. สรางกระแสหมุนเวียนของ

อากาศโดยใชสวนสาธารณะ สรางพัดลมและอุโมงไอน้ําดึงดูด

อากาศโดยรอบของสวนเขามาบาํบดั เมือ่ทาํงานตอเนือ่ง อากาศด ี

กจ็ะแผขยายออกไปรอบๆ สวนสาธารณะ และจะเปนการขับเคล่ือน

อากาศในบริเวณโดยรอบหมุนพัดไปในทิศทางที่ตองการ

 2. กทม.เต็มไปดวยคลอง หากนําคลองที่ไมไดใชสัญจร 

ทําเปนอโุมงไอน้ํา จะชวยลดอณุหภมูหิมุนเวยีนอากาศ ลดฝุนละออง 

 3. ฝุนละอองสวนหนึ่งลอยอยูในอากาศ และอีกสวนหนึ่ง

อยูบนพื้นถนน เมื่อรถว่ิงผาน ฝุนน้ันก็จะฟุงมากข้ึน จึงควรทํา

ความสะอาดถนนดวยนํา้ หากสามารถใชนํา้จากลาํคลองได จะชวย

ลดคาใชจายเกีย่วกบันํา้ไปไดมาก (นํา้ในลาํคลอง จะคอนขางสะอาด 

เมื่อระดับนํ้าทะเลลดลง)

การประเมินความเสี่ยงจากภัยแล�ง
และแนวทางการลดความเสี่ยงอย�างยั่งยืน

บทนำ
 ประเทศไทยเผชิญกับ “ปญหาภัยแลง” เปนประจำ

ทุกปโดยมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ เชน การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม เชน ฝนทิ้งชวง ฝนตกนอย 

ดินเก็บความช้ืนต่ำไดไมดี ปริมาณน้ำใตดินมีนอย และการกระทำ

ของมนุษย เชน การใชน้ำอยางไมเหมาะสมหรือส้ินเปลืองเกินไป 

ท้ังการอุปโภคบริโภค การเกษตร ทำใหปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำ

และน้ำใตดินลดลง และการพัฒนาดานตางๆ โดยเฉพาะดาน

อุตสาหกรรมทำใหเกิดการตัดไมทำลายปาสงผลใหความชื้น

สัมพัทธไมเพียงพอเน่ืองจากขาดตนไมซึมซับน้ำ และการบุกรุก

พ้ืนท่ีปา เปนตน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะ

หนวยงานกลางดานการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย

ไดตระหนักถึงปญหาภัยแลงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอประชาชน 

ชุมชน สังคม และประเทศ จึงดำเนินการพัฒนาแนวทางเพ่ือลด

โอกาสเกิดผลกระทบทางลบจากภัยแลงอยางเปนรูปธรรมและ

ยั่งยืนโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการจากการตั้งรับรอแกไขปญหา

เยียวยาหรือบรรเทาทุกขมาสูการเตรียมความพรอมลวงหนา

สำนักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

1องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ไดจัดทํา ISO 31000 วาดวยการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงใหเปนมาตรฐานสากลในเรื่องของหลักการ กรอบการดําเนินงาน และกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
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เพ่ือรับมือกับภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตและดำเนินการเชิงรุก

ในการลดปจจัยตางๆ ที่กอใหเกิดความเสี่ยง โดยการพัฒนา

แนวทาง “การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster 

Risk Assessment)” ตามกรอบมาตรฐานสากล ISO 310001 

ซึ ่งกรอบมาตรฐานไดกำหนดกระบวนการโดยรวมของ

การประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย การระบุความเสี่ยง 

(risk identification) การวิเคราะหความเส่ียง (risk analysis) 

การประเมินผลความเสี่ยง (risk evaluation) และการเลือก

ตัดสินใจในการจัดการความเส่ียง (Risk Treatment) เพ่ือนำมา

สูการพัฒนาขอมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับวางแผนพัฒนา

และตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและสงเสริมใหเกิดกลไก

การบริหารจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ 

ลดความลอแหลม ลดปจจัยที่ทำใหเกิดความเปราะบาง 

และเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการปญหา โดยมีเปาหมาย

ในการลดความเส่ียงเดิมท่ีมีอยูในชุมชนและสังคม และไมเพ่ิม

ความเสี่ยงใหมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบแผนที่ภูมิศาสตร (Geographic 

Information System : GIS) เขามาชวยวิเคราะหและนำเสนอผล

ในระดับพ้ืนท่ีใหเขาใจไดอยางงายเพ่ือนำไปสูการจัดการแกไข

ปญหาอยางรวดเร็วและยั่งยืน

คำ นิยามความเสี่ยง
 “ความเสี ่ยง” เปนการรวมกันระหวางโอกาส

ที่จะเกิดเหตุการณใดๆ และองคประกอบที่มีความเสี่ยง 

ซึ่งอาจไดรับผลกระทบในแงลบจากเหตุการณนั้น หรือ

ความเปนไปไดทางสถิติที่จะเกิดเหตุการณและผลกระทบ

ในทางลบ (UNISDR) “ความเส่ียงจากสาธารณภัย” หมายถึง 

โอกาสที่สาธารณภัยทำใหเกิดการสูญเสียตอชีวิต รางกาย 

ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาคบริการตางๆ ในชุมชนใด

ชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต “การประเมิน

ความเส่ียงจากสาธารณภัย” เปนวิธีการระบุลักษณะความรุนแรง

และโอกาสในการเกิดผลกระทบทางลบจากภัยโดยวิเคราะหภัย

ที่อาจเกิดขึ้น ความลอแหลมที่มีในพื้นที่ และประเมินสภาพ 

ความเปราะบาง ณ ขณะน้ัน ซ่ึงมีความเปนไปไดท่ีจะทำใหเกิด

อันตรายตอคน ทรัพยสิน บริการ การดำรงชีวิต และส่ิงแวดลอม 

เปนกระบวนการที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจนเปนระบบสำหรับ

การวางแผนพัฒนาและตัดสินใจที่มีการคำนึงถึงความเสี่ยง 

สามารถนำไปปฏิบัติไดในหลายระดับ โดยขอบเขตและระดับ

ในการประเมินความเสี่ยงอาจแตกตางกันไปตามบริบท 

องคประกอบพ้ืนฐานความเส่ียง เปนฟงกช่ันของความนาจะเปน

ในการเกิดภัยหนึ่งๆ ประกอบดวยความลอแหลม (จำนวน

องคประกอบที่มีความเสี่ยงทั้งหมด) และความเปราะบาง 

(ผลกระทบเฉพาะจากสภาวะลอแหลม) แสดงความสัมพันธ

โดยสูตรสมการความเสี่ยง ดังภาพดานลางนี้

ภัย: เหตุการณที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทำของมนุษย

ท่ีอาจนำมาซ่ึงความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ทำใหเกิดผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจ ความเปนไปไดในการเกิดและความรุนแรงของ

ปรากฏการณทางธรรมชาติที่อาจสงผลรายแรง 

ความลอแหลม: ที่ตั้ง คุณลักษณะ และจำนวน/มูลคาของ

ทรัพยสินซ่ึงมีความสำคัญในพ้ืนท่ี เชน คน อาคาร พ้ืนท่ีเกษตร 

และโครงสรางพ้ืนฐานซ่ึงต้ังอยูในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย มีความลอแหลม

ตอภัยและอาจไดรับความเสียหายเมื่อเกิดภัย

ความเปราะบาง: ปจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทำใหชุมชน

ขาดความสามารถในการปกปองตนเองทำใหไมสามารถรับมือ

กับภัย หรือไมสามารถฟนฟูไดอยางรวดเร็วจากความเสียหาย

อันเกิดจากภัย ซ่ึงปจจัยดังกลาวมีอยูในชุมชนมานานกอนเกิดภัย 

และอาจเปนปจจัยที่ทำใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรง

มากขึ้นซึ่งแตกตางกันไปตามตำแหนงทางภูมิศาสตร โดย
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ความเปราะบางออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความเปราะบาง

ทางกายภาพ ความเปราะบางเชิงสังคมและโครงสราง

ทางสังคม และความเปราะบางทางทัศนคติและแรงจูงใจ 

ศักยภาพ: ความชำนาญ หรือทรัพยากรตางๆ ในความ

ครอบครองของประชาชน ชุมชนซึ่งมีคุณลักษณะเชิงบวก 

สามารถพัฒนา เคล่ือนยาย และเขาถึง เพ่ือนำมาเพ่ิมขีดความ

สามารถของชุมชนในการบริหารจัดการความเสี่ยงไดมากขึ้น 

สามารถแบงศักยภาพไดเปนศักยภาพทางกายภาพ และ

ศักยภาพทางสังคม 

ก ารว�จัยและพัฒนา
 การสงเสริมการพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยง

จากภัยแลงใหมีมาตรฐานเพ่ือพัฒนามาตรการการลดความเส่ียง

จากภัยแลงของประเทศภายใตแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 โดยกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการ

พัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำหรับงบประมาณ

ประเภท Function – Based Research Fund ประจำป

งบประมาณ 2564 จากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ใหดำเนิน “โครงการวิจัยและ

พัฒนาขอมูลเชิงพื้นที่และแผนที่ภูมิศาสตรเพื่อการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยใชชุมชนเปนฐาน” โดยได

ออกแบบกระบวนการวิจัยในรูปแบบ “การวิจัยแบบผสมผสาน

ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ” มาเปน

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยและวางแผนดำเนินกิจกรรม

สำคัญ เชน การอบรมใหความรู  การประชุมกลุ มยอย 

(focus group) การสัมภาษณเชิงลึก การสำรวจพื้นที่และ

จัดเก็บขอมูล การประชุมเพ่ือคืนขอมูลและรับฟงความคิดเห็น

และการจัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

ผลการศึกษาและผลผลิตสำคัญ
       • ชุดขอมูลสำคัญในการประเมินความเส่ียงจากภัยแลง

ระดับชุมชน ประกอบดวยขอมูล 4 ดาน ไดแก 1) ดานภัย 

(Hazard) ไดแก ความรุนแรงของการขาดแคลนน้ำอุปโภค

และบริโภค ความถี่ในการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค 

ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำไมเพียงพอตอการประกอบอาชีพ 

2) ดานความลอแหลม (Exposure) ไดแก ระยะทางไกล

จากแหลงน้ำและเขตชลประทาน การระบายน้ำของดิน จำนวน

สมาชิกในครัวเรือน พืชปกคลุมดิน และความหนาแนนของลำน้ำ 

น้ำในลุมน้ำยอย 3) ดานความเปราะบาง (Vulnerability) 

ไดแก อาชีพ รายไดคาใชจายน้ำตอวัน กลุมคนเปราะบาง และ

การเขาถึงของหนวยงานเพ่ือใหการชวยเหลือ 4) ดานศักยภาพ 

(Capacity) ไดแก การมีบอบาดาลประจำครัวเรือน ศักยภาพ

บอน้ำบาดาลใตดิน ชองทางการไดรับขาวสารแจงเตือน ครัวเรือน

มีการเตรียมเคร่ืองสูบน้ำ การไดรับการอบรมในการปฏิบัติตน

เม่ือเกิดภัยแลง ครัวเรือนมีภาชนะ/แหลงน้ำสำรองท่ีเตรียมไว

สำหรับใชในการดำรงชีวิตประจำวัน และศักยภาพชุมชน
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       • ระดับความเสี่ยงจากภัยแลงแบงออกเปน 5 ระดับ 

ไดแก ระดับความเส่ียงสูงมาก ความเส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลาง 

ความเสี่ยงนอย และความเสี่ยงนอยมาก และกำหนดสีของ

ระดับความเสี่ยงสำหรับนำเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบ

แผนที่เสี่ยงภัยไว 5 ระดับเชนกัน (สอดคลองตามแผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2564-2570) 

       • เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูลและการประเมิน

ความเส่ียง ไดแก แบบประเมินความเส่ียงภัยแลงระดับชุมชน 

แบบสำรวจขอมูลศักยภาพชุมชน แบบสำรวจขอมูลหนวยงาน 

และแบบฟอรมการประเมินความเสี่ยงจากภัยแลง (Excel) 

สามารถดาวนโหลดตาราง Excel ไดท่ี http://www.buriram-

cwmi.com/gisdata

       • แผนที่เสี่ยงภัยแลงระดับชุมชน ผลการศึกษาและ

วิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยาง หมู 2 บานเมืองฝาง หมู 12 

บานเมืองฝางเจริญสุข และหมู 15 บานเมืองฝางเจริญเมือง 

ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย พบวา สวนใหญ

ประชาชนประสบปญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค 

(น้ำกินใชในชีวิตประจำวัน) ทุกป โดยมีระยะเวลาท่ีประสบปญหา

ประมาณ 1-5 วัน ดานการเกษตร พบวา ประชาชนประสบ

ปญหาการขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกทุกป โดยสวนใหญ

ปลูกขาวโดยใชนำฝนในการเพาะปลูก สวนการเลี้ยงสัตว

พบวาประสบปญหา 2 ปตอครั้ง และประชาชนไดรับการแจง

ขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธดานการเตรียมพรอม

รับมือลวงหนาเกี่ยวกับภัยแลง มีการวางแผนในการใชน้ำ

เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน เชน การเตรียมเครื่องสูบน้ำ

สำรองไวใช และที่สำคัญยังพบวาครัวเรือนสวนใหญในชุมชน

มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีอยูในกลุมเปราะบาง โดยสวนใหญ

พบวาเปนผูสูงอายุ เด็กเล็ก/เด็กทารก และผูพิการโดยสรุป

เม่ือวิเคราะหภาพรวมเพ่ือประเมินความเส่ียงจากภัยแลง พบวา 

ประชาชนมีความเสี่ยงจากภัยแลงระดับนอยมาก จำนวน 

130 ครัวเรือน มีความเสี่ยงจากภัยแลงระดับนอย จำนวน 

81 ครัวเรือน มีความเส่ียงจากภัยแลงระดับปานกลาง จำนวน 

10 ครัวเรือน มีความเสี่ยงจากภัยแลงระดับสูง จำนวน 6 

ครัวเรือน แตไมมีครัวเรือนที่อยูในระดับความเสี่ยงสูงมาก
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       • แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

โดยใชชุมชนเปนฐาน จากการศึกษาขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อระบุ

ความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินผลความเสี่ยง และ

พิจารณาเลือกตัดสินใจในการจัดการความเส่ียงจากภัยแลง

ของชุมชนในตําบลเมืองฝาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย คือ 

การพจิารณาทางเลอืกการพัฒนาแหลงนํา้โดยมุงเนนการนาํ

ความรูดานการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย มาประยุกตใช

ใหเห็นผลโดยไดขอสรุป 4 ประเด็นไดแก 1) การจัดหาน้ำ

จากแหลงน้ำธรรมชาติ (แมน้ำ ลำหวย ลำธาร) แหลงสระน้ำ 

อางเก็บน้ำ หนองน้ำ จากน้ำฝนซ่ึงสวนใหญจะไดมาตามฤดูกาล 

การใชเคร่ืองผลิตน้ำ และน้ำจากแหลงน้ำใตดิน 2) การจัดเก็บน้ำ 

ไดแก การขุดสระ (ขุดใหม) การขุดลอกสระน้ำ (แหลงน้ำเดิม) 

การสรางอางเก็บน้ำ การสรางเข่ือน และการสรางฝายชะลอน้ำ 

3) การจัดสรรน้ำ ใหอยูในสัดสวนที่เหมาะสม 4) แนวทาง

การนำน้ำไปใชในชุมชน ใชหลักการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม

ของชุมชนมาปรับใชผานการเรียนรูปญหาและทรัพยากรน้ำ

ที่มีอยูในชุมชน คนหาภูมิปญญาของตนเอง ตลอดจนมีการ

เชื่อมโยงและประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อใหเกิด

การพัฒนาท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เนนการพ่ึงตนเอง 

พรอมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตเปน

แนวทางพัฒนาใหชุมชนทองถิ่นสามารถจัดการตนเองไดดีขึ้น 
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อาหารสำเร�จรูปพร�อมรับประทานเพ�่อช�วยเหลือ
ผู�ประสบภัย ในภาวะฉุกเฉิน “MRE ปภ.”

 ปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) 

ทำใหประชาชนตองกักตัวอยูภายในท่ีอยูอาศัย รวมไปถึงการเกิดสาธารณภัยบอยคร้ัง 

มีแนวโนมการเกิดท่ีบอยข้ึนและรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงการเกิดสาธารณภัยแตละคร้ังพบวา 

ที่อยูอาศัย โครงสรางสาธารณูปโภค การคมนาคม และการบริการพื้นฐานไดรับ

ผลกระทบ ทำใหไมมีไฟฟาและประปา และสภาพพ้ืนท่ีไมเอ้ืออำนวยในการประกอบอาหาร

ปรุงสุก จากปญหาที่กลาวมา การแจกจายอาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทานเปนสิ่งที่

จำเปนอยางย่ิงสำหรับการดำรงชีพของผูประสบภัยโดยเฉพาะอยางย่ิงในภาวะฉุกเฉิน 

ดังนั้น วันนี้เราจะมาทำความรูจักกับอาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทานเพื่อชวยเหลือ

ผูประสบภัยในภาวะฉุกเฉินท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดวิจัยและพัฒนาข้ึน

วาคืออะไร มีขอดีอยางไร และมีข้ันตอนกระบวนการวิจัยอยางไรกวาจะไดมาซ่ึงตนแบบ

อาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทานเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยในภาวะฉุกเฉินท่ีสามารถ

ขยายผลไปสูการผลิตจริงเพื่อแจกจายแกผูประสบภัยในยามที่ประสบสาธารณภัย

อยางเปนรูปธรรม

 อาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทาน (Meals Ready-

to-Eat: MRE) คือ อาหารที่ผานกระบวนการผลิตเรียบรอย

พรอมบริโภคในภาชนะบรรจุปดสนิทไดทันทีโดยไมตองอุนรอน

หรือปรุงสุกเพ่ิมเติม โดยตนกำเนิดของอาหาร MRE พัฒนาข้ึน

โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาสำหรับกองกำลังพิเศษและหนวย

ลาดตระเวนในเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีการแจกจายอาหาร 

MRE ใหกับพลเรือนในชวงที่เกิดภัยธรรมชาติ เชนเดียวกับ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะหนวยงานกลาง

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ มีภารกิจ

ในการใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขผูประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน 

ซ่ึงจะตองดำเนินการอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และทันตอเหตุการณ 

และเล็งเห็นความสำคัญของการจัดหาอาหารเพื่อชวยเหลือ

ผูประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน จึงไดจัดทำ “โครงการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมอาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทานเพื่อ

ชวยเหลือผูประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน” โดยไดรับงบประมาณ

จากเงินอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

สำหรับงบประมาณประเภท Function – Based Research 

Fund จากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(กองทุนสงเสริม ววน.) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีวัตถุประสงค

เพ่ือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสรางตนแบบอาหารสำเร็จรูป

พรอมรับประทานในการชวยเหลือผูประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน

ท่ีสามารถนำไปสูการผลิตจำนวนมาก มีคุณภาพ และราคาถูก 

 การดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร

สำเร็จรูปพรอมรับประทานเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยในภาวะ

ฉุกเฉิน แบงออกเปน 2 กิจกรรม ไดแก 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านนวัตกรรม

การผลิตอาหารสำเร็จรูปพร�อมรับประทานเพ�่อช�วยเหลือ

ผู�ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน

สำนักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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วารสาร

ผลการสำรวจเมนูที่ควรนำมาผลิตเปนอาหารสำเร็จรูป

พรอมรับประทาน

เครื่องฆาเชื้อภายใตแรงดันแบบใชการพนน้ำรอน

(Water Spray Retort)

ดำเนินการฝกอบรมในรูปแบบออนไลน

ผานระบบ Zoom เพื่อเสริมสรางองค

ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรม

การผลิตอาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทาน

ตามหลักวิชาการใหแกบุคลากรของ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ

สามารถประยุกตใชองคความรูที่ไดรับในการปฏิบัติงานดานการใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัยไดในอนาคต โดยมีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 81 คน

กิจกรรมท่ี 2 การว�จัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารสำเร็จรูป

พร�อมรับประทานเพ�่อช�วยเหลือผู�ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน 

มีขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

2.1 การสำรวจเพื่อเก็บขอมูลความตองการของประชาชน

ที่เคยเกิดสาธารณภัยทั่วประเทศเกี่ยวกับความตองการ

ดานอาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทาน

 ดำเนินการสำรวจและสอบถามความคิดเห็นของ

ประชาชนที่เคยเกิดสาธารณภัยทั่วประเทศ จำนวน 975 คน 

ดวยแบบสอบถามผานระบบออนไลน ซ่ึงผลการสำรวจ พบวา 

เมนูท่ีควรนำมาผลิตเปนอาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทานสูงสุด 

4 อันดับแรก ไดแก ไขพะโล ไกผัดกระเทียม แกงเขียวหวานไก 

และขาวหุงสุก

 

2.2 การพัฒนาสูตรการผลิต พรอมกำหนดเทคโนโลยีการผลิต 

และวัสดุบรรจุภัณฑ

 โครงการวิจัยนี้ จึงไดเลือกใชเทคโนโลยีรีทอรท 

(Retort) ซ่ึงเปนการฆาเช้ืออาหารภายใตความดันและอุณหภูมิ 

121°C โดยใชเวลานอยที่สุดเพื่อทำลายสปอรของแบคทีเรีย 

Clostridium Botulinum ซ่ึงทนความรอนสูงและไมตองการ

อากาศ โดยในการพัฒนาสูตรอาหารจะใชเคร่ืองฆาเช้ือแบบใช

การพนน้ำรอน (Water Spray Retort) เพ่ือใหสามารถฆาเช้ือ

จุลินทรียกอโรคในอาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุปดสนิทได  

 นอกจากน้ี เพ่ือใหตอบสนองแกการชวยเหลือผูประสบ

สาธารณภัย โดยคำนึงถึงความสะดวกในการรับประทาน 

โครงการวิจัยนี้จึงเลือกใชถวยพลาสติกชนิด PP/EVOH/PP 

เน่ืองจากถวยพลาสติกมีน้ำหนักเบา ทนตอการแตกหัก มีความ

แข็งแรงยืดหยุน สามารถปองกันการซึมผานของไอน้ำและแกส 

ทนอุณหภูมิสูงโดยเฉพาะอุณหภูมิสำหรับการฆาเชื้อโดยใช

เคร่ืองฆาเช้ือภายใตแรงดัน รวมท้ังสามารถรักษาคุณภาพของ

อาหาร และสะดวกในการใชงาน และประกอบกับการปดผนึก

ดวยฟลมทนความรอนและแรงดัน จึงม่ันใจไดวาบรรจุภัณฑของ

อาหารจะสามารถทนความรอนไดมากกวา 121°C องศาเซลเซียส 
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การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการฆาเชื้อจุลินทรียในอาหาร

เพื่อกำหนดคาความคุมกระบวนการผลิต

ทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผูเชี่ยวชาญ

การทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยประชาชน

และสามารถนำเขาเคร่ืองไมโครเวฟท่ี ระดับ 1,100 วัตต เปน

ระยะเวลา 5 นาที รวมทั้งสามารถรักษาคุณภาพของอาหาร 

และสะดวกในการเปดฝารับประทาน  

2.3 การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการฆาเชื้อจุลินทรีย

ในอาหารเพื่อกำหนดคาความคุมกระบวนการผลิต โดยใช

ผูเช่ียวชาญตามกฎหมายเปนผูดำเนินการ เพ่ือใหกระบวนการ

ผลิตมีมาตรฐาน ปลอดภัย และสอดคลองตามกฎหมาย ซึ่งมี

การศึกษาสภาวะ ดังนี้

       การกระจายตัวความรอนในเครื่องฆาเชื้อ หรือ 

Temperature distribution (TD) คือ การศึกษาเพื่อหา

จุดที่รอนชาที่สุดภายในเครื่องฆาเชื้อ

       การศึกษาการแทรกผานความรอน หรือ Heat 

Penetration (HP) คือ การศึกษาอัตราเร็วท่ีปริมาณความรอน

แทรกผานไปยังจุดรอนชาที่สุดในอาหาร

       คา F0 คือ เวลา (หนวยเปนนาที) ที่ใชในการฆาเชื้อ 

เพื่อใหอาหารปลอดจากเชื้อ Clostridium Botulinum

       ระยะเวลาของกระบวนการฆาเช้ือ (Process Time) 

คือ เวลาทั้งหมดที่ใชในกระบวนการฆาเชื้อ

2.4 การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ และถุงบรรจุภัณฑช้ันนอก

 ฉลากบรรจุภัณฑ และถุงบรรจุภัณฑช้ันนอกถูกออกแบบ

ใหสอดคลองตามกฎหมาย และอยูภายใตแนวคิด “ลายไทย” 

ซึ่งเปนศิลปะที่มีความวิจิตรงดงามและลายเสนสายที่เปน

อัตลักษณของไทย โดยเลือกใชโทนสีเหลืองทองเพ่ิมความหรูหรา

และส่ือถึงแสงสวาง และสีน้ำเงินส่ือถึงความม่ันคงและการปกปอง 

รวมไปถึงรูปมือย่ืนบนถุงบรรจุภัณฑช้ันนอกส่ือถึงการชวยเหลือ

หรือการให

2.5 การทดสอบความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตออาหาร

สำเร็จรูปพรอมรับประทานเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยในภาวะ

ฉุกเฉินดวยการทดสอบทางประสาทสัมผัส ดำเนินการใน 

2 รูปแบบ คือ

 1) ผูเชี่ยวชาญดานการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

ดำเนินการทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory Test) ของ

เมนูอาหารที่ไดรับการพัฒนาสูตร ทั้ง 6 ดาน ไดแก ลักษณะ

ปรากฎ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผัส และความพึงพอใจโดยรวม 

 2) เจาหนาท่ีของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และประชาชนท่ัวไป เปนผูทดสอบชิมผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูป

พรอมรับประทาน และใหความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงสูตร

ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค

 

2.6 การตรวจวิเคราะหคุณภาพความปลอดภัยอาหาร และ

การยื่นขอรับรองเลขสารบบอาหาร (เลข อย.)

 อาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทานเพื่อชวยเหลือ

ผูประสบภัยไดผานการตรวจวิเคราะหความปลอดภัยทางอาหาร

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ. 2556 

ณ หองปฏิบัติการของสถาบันอาหาร ซึ่งไดรับการรับรองตาม

มาตรฐาน ISO/IEC17025 เพื่อทวนสอบกระบวนการผลิต

อาหารปลอดภัย และเปนขอมูลประกอบการยื่นขอเลข

สารบบอาหาร (เลข อย.) พรอมทั้งศึกษาการกำหนดอายุ
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การสงมอบตนแบบนวัตกรรมอาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทาน

ใหแกกองชวยเหลือผูประสบภัยเพื่อนำไปแจกจาย

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย

การเก็บรักษาทั้ง 4 ผลิตภัณฑ ซึ่งจากการศึกษาจากขอมูล

ทางวิชาการ พบวา ผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตโดยใชเทคโนโลยี

การฆาเช้ือดวยรีทอรท (Retort) และมีการควบคุมกระบวนการ

ผลิตที่มีมาตรฐาน จะมีอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑที่อุณหภูมิ

ปกติไดไมนอยกวา 12 เดือน 

 นอกจากนี้ อาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทานเพื่อ

ชวยเหลือผูประสบภัยยังไดรับเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) 

ตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังน้ี

 ดังน้ัน จึงม่ันใจไดวาอาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทาน

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน มีความปลอดภัย

ตอผูประสบภัย ถูกสุขอนามัย และเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง

ไดเปนเวลานาน

ผลผลิตและผลลัพธ�
 1) ตนแบบนวัตกรรมอาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทาน

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน จำนวน 4 เมนู

 2) คูมือแนะนำอาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทาน

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน

 3) บุคลากรของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีองคความรูดานการพัฒนานวัตกรรมอาหารสำเร็จรูปพรอม

รับประทานเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน

บทสรุป
 อาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทาน (Meals Ready-

to-Eat: MRE) เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน

จะเปนอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใชแจกจายเพื่อชวยเหลือ

ผูประสบภัยในภาวะฉุกเฉินท่ีชวยทำใหผูประสบภัยมีคุณภาพชีวิต

ในการดำรงชีพเม่ือยามประสบสาธารณภัยท่ีดีย่ิงข้ึน โดยอาหาร

สำเร็จรูปพรอมรับประทานมีขอดีคือ 1) พรอมรับประทานทันที 

โดยไมตองอุนรอน หรือสามารถอุนรอนเพื่อเพิ่มรสชาติและ

ความอรอยของอาหารมากย่ิงข้ึน 2) เก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิหอง

ไดไมนอยกวา 12 เดือน โดยไมใชวัตถุกันเสีย 3) ปองกัน

การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอาหารดานสี กลิ่น และรส 

จากความชื้น ออกซิเจน และการปนเปอนของจุลินทรีย 

4) มีนํ้าหนักเบา พกพาสะดวก และลดพื้นที่ในการขนสง 

ทำใหขนสงไปชวยเหลือผูประสบภัยไดคราวละเปนจำนวนมาก 

นอกจากน้ี กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความคาดหวัง

วาตนแบบนวัตกรรมอาหารสำเร็จรูปท่ีไดรับจากโครงการวิจัยน้ี

จะสามารถนำไปขยายผลเพ่ือชวยในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

ภายใตการกาวเขาสูทศวรรษท่ี 3 ของกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย ท่ีพรอมจะเปนหนวยงานกลางในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
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การศึกษาว�จัย
ภายใต�การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส�งเสร�มว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม

เคร�่องสำรองไฟฉุกเฉินแบบเคลื่อนที่
ต�นแบบด�วยระบบไฟฟ�าและโซลาร�เซลล�

ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน 

ประเทศไทยไดมุงม่ันพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ ควบคูไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิต การสรางโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม รวมไปถึงการอนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายในการยกระดับ

ประเทศไทยในทุกมิติใหกาวเขาสู Thailand 4.0 อยางมั่นคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยจำเปนตองกาวผานประเด็น

ความทาทายอยาง “ภัยพิบัติ” ที่มีแนวโนมทวีความรุนแรง 

เกิดข้ึนบอยคร้ัง มีรูปแบบภัยท่ีซับซอน และมีขอบเขตการเกิดภัย

ที่กวางขวางขึ้น ดังนั้น การจัดการสาธารณภัย (Disaster 

Management; DM) จึงเปนองคประกอบที่มีความจำเปน

อยางย่ิงตอการขับเคล่ือนประเทศใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ี

ไดกำหนดไว

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะหนวยงาน

กลางดานการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ จึงมี

นโยบายขับเคล่ือนภารกิจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล

และนวัตกรรม เพ่ือเตรียมพรอมรับสาธารณภัยท่ีอาจกอใหเกิด

ความเสียหายและความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของ

ทุกภาคสวน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

รวมไปถึงการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 

Management; DRM) ในทุกมิติใหเปนไปตามหลักมาตรฐาน

สากล เพื่อสรางประเทศไทยปลอดภัยอยางยั่งยืน

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย โดยสำนักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ

รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ไดดำเนิน “โครงการศึกษาวิจัยเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน

แบบเคลื่อนที่ตนแบบดวยระบบไฟฟาและโซลารเซลล” 

โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีแนวคิดการจัดการสาธารณภัย

เชิงรุกในการเตรียมความพรอมรับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

ที่มีขอจำกัด หางไกล และไมสามารถเขาถึงพื้นที่เพื่อให

ความชวยเหลือไดในทันที โดยสาธารณภัยดังกลาวอาจจะมี

ความรุนแรงจนสงผลใหระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานไมสามารถ

ใชงานไดตามปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบพลังงานไฟฟา

ที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตประจำวัน คณะผูวิจัยไดเล็งเห็น

ถึงความสำคัญและประโยชนของการผลิตพลังงานไฟฟา

จากแหลงพลังงานหมุนเวียนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

โดยการนำพลังงานแสงอาทิตยมาใชเปนแหลงผลิตพลังงาน

ไฟฟาหลักของเคร่ืองสำรองไฟฉุกเฉินแบบเคล่ือนท่ีตนแบบดวย

ระบบไฟฟาและโซลารเซลล (เคร่ือง SOLAR–1) โดยออกแบบ

ใหสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟาเพ่ิมไดจากแหลงจายพลังงาน

ไฟฟาภายในครัวเรือนในลักษณะเดียวกับการชารจแบตเตอรี่

สำรองหรือพาวเวอรแบงค และออกแบบระบบใหสามารถ

จายพลังงานไฟฟาใหกับเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ไดโดยตรง 

ซึ่งเครื่อง SOLAR–1 ที่ไดจัดทำขึ้นจะเปนสวนหนึ่งในการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยเพื่อใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน

ของผูประสบภัยใหสามารถดำเนินชีวิตในภาวะฉุกเฉินได

อยางปลอดภัย และเปนตนแบบในการพัฒนาตอไป

 การดำเนินการศึกษาว�จัย
 การดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเคร่ืองสำรองไฟฉุกเฉิน

แบบเคลื่อนที่ตนแบบดวยระบบไฟฟาและโซลารเซลล 

มีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบและจัดทำเคร่ืองสำรองไฟฉุกเฉิน

แบบเคลื่อนที่ตนแบบที่สามารถเก็บพลังงานไฟฟาสำรอง

จากระบบไฟฟาและระบบโซลารเซลล และเสริมสรางองคความรู

ในการพัฒนาเคร่ืองสำรองไฟฉุกเฉินแบบเคล่ือนท่ีตนแบบใหแก

บุคลากรของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีขั้นตอน

การดำเนินงาน ดังนี้ 
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 ข้ันตอนท่ี 1 การประเมินความตองการใชพลังงาน

ไฟฟาในภาวะฉุกเฉินของผูประสบภัย

 จากขอมูลการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย

จากอุทกภัยและวาตภัยของจังหวัดนครราชสีมา ระหวาง

เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

แสดงใหเห็นวาพ้ืนท่ีอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอดานขุนทด 

และอำเภอพิมาย เปนพื้นที่ 3 ลำดับแรกที่ไดรับการประกาศ

ใหเปนพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยจากอุทกภัยและวาตภัยมากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาในรายอำเภอ พบวา พ้ืนท่ีตำบลโบสถ อำเภอพิมาย 

มีคาเฉล่ียในการเกิดอุทกภัยและวาตภัยบอยคร้ังท่ีสุด คณะผูวิจัย

จึงไดเลือกพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่เปาหมายในการประเมิน

ความตองการใชพลังงานไฟฟาในภาวะฉุกเฉินของผูประสบภัย 

ผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางของผูประสบภัยในพื้นที่

มีความตองการใชอุปกรณติดตอสื่อสาร  เชน โทรศัพทมือถือ

วิทยุส่ือสาร คอมพิวเตอรพกพา โทรทัศน มากท่ีสุด รองลงมา 

คือ อุปกรณใหแสงสวาง เชน สปอรตไลท หลอดฟลูออเรสเซนต 

เปนตน และอุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบานอื่น ๆ เชน

หมอหุงขาวไฟฟา พัดลม เปนตน และกลุมผูนำชุมชนในพ้ืนท่ี 

จำนวน 126 คน มีความตองการพลังงานไฟฟาตอวันไมนอยกวา 

4.23 กิโลวัตต (Kilowatt; kW) สำหรับใชในการบริหารจัดการ

และใหความชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี โดยแบงเปนพลังงาน

ไฟฟาสำหรับอุปกรณติดตอส่ือสารไมนอยกวา 2.55 kW และ

อุปกรณใหแสงสวางไมนอยกวา 1.68 kW ซึ่งคณะผูวิจัย

ไดนำขอมูลขางตนมาประกอบการออกแบบเคร่ือง SOLAR–1 

ใหสอดคลองกับความตองการใชพลังงานไฟฟาและเหมาะสม

กับบริบทของพื้นที่

 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบเครื่อง SOLAR–1 

 คณะผูวิจัยไดออกแบบเครื่อง SOLAR–1 ใหอยูใน

ลักษณะของรถกึ่งพวงที่สามารถกางหรือพับเก็บแผงเซลล

แสงอาทิตย เพ่ือความสะดวกในการเคล่ือนท่ีไปยังพ้ืนท่ีทุรกันดาร 

และออกแบบระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

ที่มีความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟาสูงสุดตอวัน

อยูที่ 16,200 วัตตชั่วโมง (Watt-hour; Wh) พรอมระบบ

แบตเตอรี่ที่สามารถกักเก็บพลังงานไฟฟาไดทั้งจากระบบ

ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและแหลงจายไฟฟา

ภายในครัวเรือน เพ่ือใหสามารถสับเปล่ียนแหลงพลังงานไฟฟา

ไดในภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังออกแบบเครื่อง SOLAR–1 

ใหสามารถจายพลังงานไฟฟาใหกับเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ 

ที่มีขนาดแรงดันไฟฟากระแสสลับที่ 220 โวลต (Volt; V) 

50 เฮิรตซ (Hertz; Hz) ไดทันที โดยที่ขนาดกำลังไฟฟา

ของเครื่องใชไฟฟารวมตองไมเกิน 5 kW

 ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำเครื่อง SOLAR-1 

 เร่ิมตนจากการประกอบโครงสรางและติดต้ังแผงเซลล

แสงอาทิตยขนาด 3.6 kW แบตเตอร่ีขนาด 48 V 240 แอมแปร

ชั่วโมง (Ampere-hour; Ah) และอินเวอรเตอรขนาด 5 kW 

บนรถกึ่งพวง จากนั้นเชื่อมตอแผงเซลลแสงอาทิตย แบตเตอรี่ 

และอินเวอรเตอรเขาดวยกันผานตูควบคุมระบบไฟฟา พรอมท้ัง

ติดตั้งระบบจายกระแสไฟฟาและระบบปองกันไฟฟาลัดวงจร 

นอกจากนี้ คณะผูวิจัยยังไดเพิ่มเติมระบบวิเคราะหแบตเตอรี่

และโซลารเซลลแบบ IoT ซึ่งผูใชงานสามารถตรวจสอบ

คาพลังงาน (energy) แรงดันไฟฟา (voltage) กระแสไฟฟา 

(current) กำลังไฟฟา (power) และสถานะประจุของแบตเตอร่ี 

(State of Current; SOC) ผานแอปพลิเคชัน Blynk (legacy) 

ที่ติดตั้งบนโทรศัพทมือถือได ภาพที่ 1 กิจกรรมการประเมินความตองการใชพลังงานไฟฟา
ในภาวะฉุกเฉินของผูประสบภัย
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การศึกษาว�จัย
ภายใต�การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส�งเสร�มว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงระบบการผลิตพลังงานไฟฟา
ของเครื่อง SOLAR-1

ภาพที่ 4 ภาพตัวอยางแสดงการใชงานเครื่องใชไฟฟา

ภาพที่ 5 การทดสอบเครื่อง SOLAR-1
ณ วัดลำเชิงไกร ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่ 3 การจัดทำและทดสอบระบบผลิตพลังงานไฟฟา
ดวยแผงเซลลแสงอาทิตยของเครื่อง SOLAR-1

 ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบเครื่อง SOLAR-1 

 คณะวิจัยไดทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟาของแผง

เซลลแสงอาทิตย การประจุกระแสไฟฟาในแบตเตอร่ี การจาย

กระแสไฟฟาใหกับโหลด (Load) รวมไปถึงการทดสอบระบบ

วิเคราะหแบตเตอร่ีและโซลารเซลลแบบ IoT ผานแอปพลิเคชัน

บนโทรศัพทมือถือ ผลการทดสอบพบวาเครื่อง SOLAR-1 

สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ข้ันตอนท่ี 5 การทดสอบการใชงานเคร่ือง SOLAR-1 

 คณะวิจัยไดนำเครื่อง SOLAR-1 ลงพื้นที่ตำบลโคกสูง 

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนพื้นที่

ประสบสาธารณภัยซ้ำซอน เพื่อทำการทดสอบการใชงาน

ในพื้นที่ รวมถึงการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

เจาหนาที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสวนภูมิภาค 

ภาคีเครือขายและกลุมผูนำชุมชน ถึงแนวทางในการพัฒนา

เครื่อง SOLAR-1 ในระยะตอไป
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วารสาร

 ขั้นตอนที่ 6 การถายทอดองคความรูในการจัดทำ

เครื่อง SOLAR-1 

 ภายหลังการทดสอบการใชงานเครื่อง SOLAR-1 

คณะวิจัยไดถายทอดองคความรูเพ่ือพัฒนาทักษะในการใชงาน 

และวิธีการบำรุงรักษา เพ่ือเตรียมความพรอมรับสาธารณภัย 

โดยอาศัยชุมชนเปนฐาน ใหกับบุคลากรของกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมถึง

ภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถประยุกตใชเคร่ือง SOLAR-1

ใหสอดรับตอภารกิจของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ไดดียิ่งขึ้น  บทสรุป
 การดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเคร่ืองสำรองไฟฉุกเฉิน

แบบเคล่ือนท่ีตนแบบ ดวยระบบไฟฟาและโซลารเซลล ภายใต

การบูรณาการความรวมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ ภาคีเครือขาย และกลุมผูนำ

ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ในการพัฒนาเคร่ือง SOLAR-1 

เพื่อใชสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการชวยเหลือ

และบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัยในพ้ืนท่ีท่ีมีขอจำกัด

และมีความเสี่ยงในการเกิดสาธารณภัยใหสามารถดำรงชีวิต

ในภาวะฉุกเฉินไดอยางปลอดภัย รวมไปถึงการเสริมสราง

องคความรูในการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานใหกับบุคลากร

ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ถือเปนสวนหนึ่ง

ในการขับเคลื่อนภารกิจดานการบริหารจัดการสาธารณภัย

ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกาวสูทศวรรษท่ี 3 

ในการเปนหนวยงานกลางในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

ภาพท่ี 6 การถายทอดองคความรูใหกับเจาหนาท่ีกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและภาคสวนท่ีเก่ียวของ
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