
ฝุ่น PM 2.5 
มหันตภัยสุขภาพของไทย

1

ม่านหมอกยามเช้าที่ดุจดั่งบรรยากาศอันสดชื่นตามประเทศในเขตหนาว ทำ ให้รู้สึกได้ว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ดีอีกวัน  
แต่ในความเป็นจริง มันคือฝันร้ายที่เพ่ิงเร่ิมต้นของปัญหาสุขภาพที่มาจากฝุ่น PM 2.5 และปัญหานี้เป็นปัญหา
สุขภาพที่จะเวียนกลับมาทุกรอบปี จนกว่าจะมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ ่น PM 2.5  
เป็นปัญหาที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนประเทศไทยทุกป ี
ในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะฤดหูนาวจนถงึต้นฤดรู้อน จากเดมิท่ี 
เป็นปัญหาหนกัทางภาคเหนอืของประเทศไทย แต่ปัจจบุนัมี
การแพร่กระจายทัว่ประเทศมากข้ึน ท้ังในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย  
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ  
แม้พ้ืนที่ภาคใต้เองซึ่งไม่ค่อยมีการเผาป่าหรือเผาพ้ืนท่ี
เกษตร ก็ประสบปัญหาหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน 
ในบางฤดกูาล ปัญหาฝุน่  PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
และการใช้ชีวติประจ�าวนัของมนษุย์และสตัว์ และส่งผลเสยี 
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหานี้ต้อง
อาศยัความร่วมมอืของทุกภาคส่วนเพือ่แก้ไขปัญหาทัง้ระยะ
ส้ันและระยะยาว บทความนี้เป็นการอภิปรายถึงปัญหา 
มลพิษทางอากาศโดยเน้นท่ีฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทย 
ในเรื่องสภาพปัญหา ผลกระทบด้านสุขภาพ และแนวทาง 
การจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ฝุ่น PM 2.5: สถานภาพและขอบเขต
ของปัญหา
 ปัญหาความเส่ือมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษทางอากาศเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจาก
ประชาชนมากขึ้นเร่ือย ๆ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผล 
กระทบต่อสุขภาพ ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศซ่ึงมาจากกิจกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจากการ 
คมนาคม อุตสาหกรรมและการเกษตร นอกจากนี ้
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของบางพื้นที่ยังเอื้อ 
ให้มลพษิเหล่านีค้งค้างอยูใ่นอากาศเป็นเวลายาวนานมากข้ึน 
	 ส�ำหรับปัญหำหมอกควันทำงภำคเหนือ ผศ.ดร.  
สมพร จันทระ ได้กล่าวว่าโดยมากเกิดจากการเผาในที่ 
โล่งแจ้ง ทั้งพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร ประกอบกับพื้นท่ี 
ของบางจงัหวดั เช่น เชยีงใหม่ และล�าพนู มสีภาพภมูปิระเทศ 
ที่มีลักษณะคล้ายแอ่งกะทะท�าให้ในช่วงปลายฤดูหนาว 
ที่มีการเผาในที่โล่งมาก จะส่งผลให้ค่าหมอกควันที่เข้า 
ปกคลุมในพ้ืนที่มีปริมาณสูง1 ที่ส�าคัญ พ้ืนที่ทางภาคเหนือ
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เป็นแหล่งส�าคัญของการปลูกข้าวโพด ท�าให้เกิดปัญหาการ
เผาไร่ข้าวโพดอย่างกว้างขวาง โดยภาคเหนือมีอัตราการ
ขยายพืน้ทีเ่ชงิเกษตรเพิม่มากขึน้ในช่วง 10 ปี (2549-2558) 
สวนทางกับพื้นที่ป่าที่ลดลงจ�านวนมาก ปัญหาการเผาเพ่ือ
ท�าไร่ทางภาคเหนือจัดได้ว่าเป็นปัญหาท่ีมีมาอย่างยาวนาน 
แต่ยังคงหาทางแก้ไขไม่ได้ 
 สถานการณ์ไฟป่าและการเผาพ้ืนทีเ่กษตรในภาคเหนอื
ช่วงต้นปี 2563 มีความรุนแรงกว่าหลาย ๆ  ปีท่ีผ่านมา  
ทั้งในเชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดในภาคเหนือตอนบน 
อื่น ๆ ส่งผลให้คุณภาพอากาศของหลายพื้นที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและติดอันดับต้น ๆ ของเมืองที่มีมลพิษทาง
อากาศมากท่ีสุดในโลก หน่วนงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน ได้ร่วมมือในการช่วยดับไฟป่า มีการบริจาค
อุปกรณ์ดับไฟป่า ระดมทุน และจิตอาสาเข้าร่วมดับไฟป่า
จ�านวนมาก แต่ด้วยความรุนแรงของไฟป่าท่ีกระจายใน
หลายพื้นที่ ท�าให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พลทหาร และอาสา
สมัครเสยีชีวติหลายราย2 ท่ามกลางเสยีงเรยีกร้องให้ภาครฐั
ทุ่มเทความพยายามเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
 ฝุ่น PM 2.5 เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร นับตั้งแต่ข่าวการตรวจพบปริมาณ
ฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล3 เช่น ในช่วง	4-11	มกรำคม	
2563	 ค่ำเฉล่ียของ	 PM	 2.5	 เกิน	 180	 ไมโครกรัม
ต่อลูกบำศก์เมตร	(มคก./ลบ.ม	หรือ	µg/m3) ขณะที่ 
ค่ามาตรฐานของไทยไม่ควรเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตรเท่านั้น ประเด็นนี้ได้สร้างความกังวลให้กับประชาชน
และเกิดกระแสตอบรับบนสื่อออนไลน์เป็นอย่างมาก 

จนเกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางและกดดันภาครัฐให้ตอบ
สนองต่อปัญหาดังกล่าว อันที่จริงแล้ว ปัญหา PM 2.5 นี้  
เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ มาเป็นเวลานานแล้ว เมื่อพิจารณา 
ภาพที่ 1 จะพบว่าแนวโน้มของปริมาณฝุ่นท่ีตรวจวัดได้ 
มีค่าเพิ่มขึ้นทุกปี4 ซึ่งสาเหตุของการเกิดปัญหาฝุ่นนี้มาจาก
หลายสาเหตุ ได้แก่ การคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะพาหนะ 
ทีใ่ช้เคร่ืองยนต์ดีเซล การเผาพืน้ทีเ่กษตรโดยเฉพาะอ้อยและ
ข้าวโพดในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง การเผาวัชพืช และควัน
จากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่รอบกรุงเทพฯ ที่เคลื่อน
เข้ามาครอบคลมุพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบกบั 
ในช่วงเวลาดังกล่าวสภาพอากาศค่อนข้างนิ่ง ความเร็วลม
ค่อนข้างต�่า ส่งผลให้การพัดฝุ่นออกจากพื้นที่มีน้อย กอปร
กับมลพิษที่สร้างขึ้นทุกวันในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
เกิดการสะสมเพิ่ม ท�าให้เกิดเป็นกลุ่มหมอกควันปกคลุม 
ทั่วทั้งเมือง5

 ขณะที่ภาคเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีปัญหา
มลพิษจากกจิกรรมภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ แต่ภาคใต้ 
กลบัได้รบัผลกระทบจากมลพษิทีเ่กดิจากประเทศเพือ่นบ้าน6 

โดยเฉพาะอินโดนีเซียซ่ึงมีการเผาพ้ืนที่เกษตรเพื่อเก็บ
ผลผลิต และเผาป่าเพื่อปรับพื้นที่ส�าหรับการท�าการเกษตร
แปลงใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปาล์มน�้ามัน7 ท�าให้เกิด
ปัญหาหมอกควันข้ามแดนไปยังหลายประเทศ เช่น ไทย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ ปัญหานีเ้ป็นปัญหาส�าคญัในระดบัภมิูภาค  
จนเกดิเป็นความตกลงอาเซยีนว่าด้วยมลพษิจากหมอกควนั 
ข้ามแดนซ่ึงเป็นปัจจยัหนึง่ทีผ่ลกัดันให้มีการออกกฎหมายบาง
ฉบับในประเทศไทย8 เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 หมวดที่ 5 เหตุร�าคาญ เป็นต้น

ภาพที่ 1 ความเข้มข้นฝุ่นละออง PM 2.5 รายวัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2554-2561 

ที่มา : สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา (2561)
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ผลกระทบด้านสุขภาพของฝุ่น PM 2.5
 ปัญหา PM 2.5 น้ี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบทางเดนิ 
หายใจของมนษุย์และสตัว์ต่าง ๆ9 ผลต่อสขุภาพในมนษุย์นัน้
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รายงานว่าปริมาณของฝุ่น  
(PM 2.5 และ PM 10) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตรา
การเจ็บป่วยและเสียชีวิต เมื่อปริมาณของฝุ่นในพื้นที่ลดลง 
รายงานการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก็มีค่าที่ลดลงด้วยเช่นกัน  
ซึ่ง WHO ได้ก�าหนดค่าเฉลี่ยตลอด 24 ช่ัวโมงของ PM 2.5 
ไว้ทีไ่ม่เกนิ 25 มคก./ลบ.ม หรอืเฉลีย่รายปีไม่เกนิ 10 มคก./
ลบ.ม10 เท่านั้น ซึ่งต�า่กว่าค่ามาตรฐานที่ประเทศไทยก�าหนด
ไว้ที่ 50 มคก./ลบ. ค่อนข้างมาก
	 อำกำรเจบ็ป่วยจำก	PM	2.5	น้ัน	มีทัง้ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบั 
โรคระบบทำงเดินหำยใจ	และระบบอื่น	ๆ	เนื่องจำกฝุ่น 
มขีนำดเลก็อำจผ่ำนเข้ำสูก่ระแสเลอืดท�ำให้เกดิกำรอกัเสบ
ในอวัยวะต่ำง	ๆ	ได้	รวมถึงอำจมีแนวโน้มท่ีก่อให้เกิด
อำกำรทำงสมองอื่น	ๆ	เช่น	โรคพำร์กินสัน11	นอกจำกนี ้
อนุภำคขนำดเล็กของ	PM	2.5	อำจท�ำหน้ำที่เป็นแหล่ง 
ยึดเกำะของมลพิษอื่น	ๆ	เช่น	โลหะหนัก	สำรโพลีไซคลิก 
อะโรมำติกไฮโดรคำร์บอน	(PAHs)	จำกกำรจรำจร	หรือ
แหล่งก่อมลพิษ	ซึ่งส่งผลต่อกำรเกิดมะเร็งในระยะยำว 
ได ้อีกด ้วย ซึ่งการจัดการแก้ไขปัญหาที่แหล่งก�าเนิด 
ยังเป็นไปได้ยาก หรอืยงัไม่ได้รบัการแก้ไข สิง่ทีจ่ะช่วยลดความ
เสีย่งได้ คอื ลดการเข้าถึง เช่น การสวมหน้ากาก ติดตัง้เครือ่ง
กรองอากาศในบ้าน ฯลฯ แต่ส�าหรับผู้ที่ไม่รู้เร่ืองอันตราย  
ผูท้ีไ่ม่สามารถเข้าถงึอปุกรณ์เหล่านี ้และผูท้ีรู่แ้ต่ยงัคงไม่ใส่ใจ
ในการป้องกันตวัเองแล้ว ความเสีย่งทีเ่กิดขึน้อาจลงเอยด้วย
ปัญหาด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยในที่สุด
 นอกจากปัญหาสุขภาพกายแล้ว ยังมีรายงานว่าปัญหำ	
PM	2.5	อำจส่งผลกระทบต่อสขุภำพจติด้วย มรีายงานระบุ
ถงึอตัราการเพิม่ขึน้ของปริมาณมลพษิทางอากาศกบัความผิด
ปกติทางจิตของผู้ใหญ่และเด็กที่เพิ่มขึ้น12 ทั้งนี้อาจเกิดจาก 
ภาวะการตระหนักรู ้ถึงพิษภัยของ PM 2.5 ต่อสุขภาพ 
การทีต้่องออกไปท�างาน หรือใช้ชีวิตประจ�าวันกบัสิง่ทีต่นเอง 
รบัรูว่้าจะก่อให้เกดิผลเสยีทกุวนั ยิง่เพิม่ความวติกกงัวลให้มากขึน้ 

จนเกิดเป ็นความเครียดสะสม จนต้องหาทางออกใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น ในประเทศอินเดียซึ่งมีปัญหา PM 2.5  
มากประเทศหนึ่ง มีการเป ิดร ้านขายอากาศบริสุทธิ์  
แม้แพทย์จะออกมาเตือนว่าเป็นสิ่งไม่จ�าเป็น และการได้รับ
มากไปอาจส่งผลเสียตามมา แต่ผู้คนที่เผชิญหน้ากับปัญหา
มลพิษยังคงไปใช้บริการโดยไม่สนใจค�าเตือนของแพทย์13 

ในประเทศไทยเอง ก็เริ่มมีการออกมาเรียกร้องสิทธิของการ
มีอากาศที่ดีหายใจ ทั้งการรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษา14 

และประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกดดันให้มี
การแก้ไขปัญหาจริงจังมากขึ้น15 
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 นอกจากประเทศไทยแล้ว หลายประเทศก็ประสบ
ปัญหา PM 2.5 เช่น เกาหลีใต้ อินเดีย เวียดนาม ทั้งนี้ 
จีนเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ
จนมีผู ้ป ่วยและเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก โดยมีรายงาน
ข่าวว่า จีนมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศถึง 1 ล้านคน  
คดิเป็นมลูค่าความเสยีหายถึง 267 ล้านล้านหยวนในปี 256116 

ส่วนอนิเดยีกไ็ด้ประกาศภาวะฉกุเฉนิด้านมลพษิจาก PM 2.5  
ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 หลังพบค่าฝุ ่น PM 2.5  
ในกรุงนิวเดลีมีปริมาณสูงจนเป็นอันตราย17 นอกจากน้ี
ช่วงปลายปี 2562 ประชาชนของออสเตรเลียได้กลายเป็น 
ผูป้ระสบภยัจากปัญหามลพษิทางอากาศจากปัญหาไฟป่าจน
มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และอพยพประชาชนออก
จากพ้ืนที่ ควันไฟดังกล่าวยังส่งผลกระทบไปถึงนิวซีแลนด์  
โดยกลุม่เขม่าควนัได้ปนเป้ือนหมิะท่ียอดเขา Southern Alps 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเมื่อน�้าแข็ง
ละลาย18 องค์การนาซ่า (NASA) เองได้ออกแถลงการณ์ว่า
กลุ่มควันจากไฟป่าของออสเตรเลียที่ได้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ 
สตราโตสเฟียร์จะลอยไปทั่วโลก19 

การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
และฝุ่นPM 2.5
 ในต่างประเทศนัน้ มคีวามพยายามทีจ่ะแก้ไขปัญหามลพษิ
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นเทคโนโลยีบ�าบัด
อากาศ เช่น หอคอยฟอกอากาศในจนี การออกมาตรการจ�ากดั
การใช้รถยนต์หรอืการเข้าพืน้ทีค่วบคุมของฝร่ังเศสและสเปน 
การส่งเสรมิให้ใช้รถสาธารณะในเนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์ 
การใช้จักรยานเป็นทางเลือกในการสัญจรของเดนมาร์ก20 
และการก�าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการเลิกใช้รถยนต์ท่ีใช้
เครือ่งยนต์แบบสันดาปในอังกฤษและฝรัง่เศส 
	 ส�ำหรับประเทศไทย	ได้ออกมำตรกำรเบื้องต้นหลาย
มาตรการ เช่น การห้ามปิ้งย่าง การพ่นละอองน�้าในอากาศ 
หรือการรณรงค์ให้สวมหน้ากากลดความเสี่ยงจาก PM 2.5 
เป็นต้น แม้มาตรการเหล่านีอ้าจช่วยบรรเทาความวติกกังวลให้
กับประชาชนได้บ้าง แต่ในความเป็นจรงิแล้วการพ่นละอองน�า้
น้ันแทบจะไม่มีผลในการลดฝุน่ละอองขนาดเลก็ได้เลย เนือ่ง
ด้วยขนาดของอนภุาคทีเ่ลก็ท�าให้ไม่สามารถจบัตัวกับละออง
น�า้แล้วตกลงมาได้ นอกจากนี ้มาตรการนีย้งัอาจส่งผลกระทบ
ทางลบจากปัญหาน�า้เสยีทีเ่กดิขึน้จากละอองน�า้ควบตัวน�าฝุน่
และมลพษิอืน่ ๆ ตกลงมา อกีทัง้แหล่งน�า้ทีน่�ามาใช้ในการฉดี

เป็นละอองนัน้ หากใช้แหล่งน�า้ทีไ่ม่สะอาดกอ็าจก่อให้เกดิโรค
จากเชือ้แบคทเีรยีแก่ผูท้ีส่ญัจรไปมาได้ แม้ว่าจะมกีารประกาศ
มาตรการระยะยาวบางประการออกมา เช่น การจ�ากัดการว่ิง
ของรถยนต์ทีม่อีายกุารใช้งานนานบนท้องถนน และการตรวจ
วัดควันด�า เป็นต้น แต่มาตรการดังกล่าวยังมีปัญหาในการ
บงัคบัใช้ ท�าให้ไม่เกดิผลสมัฤทธิต์ามทีค่าดหวัง21 
 จากบทเรียนที่ผ่านมา ประเทศไทยและหลายประเทศ 
ทีป่ระสบปัญหามลพิษทางอากาศล้วนมแีนวทางแก้ไขปัญหา
ในเชิงรบัมากกว่าเชิงรกุ กล่าวคอื เป็นการแก้ไขปัญหาทีป่ลาย
เหตุ ขณะที่สาเหตุหลักของการเกิดมลพิษทางอากาศเหล่านี้
มกัเกิดจากกิจกรรมของมนษุย์เป็นหลัก มาตรการต่าง ๆ  ตัง้แต่ 
การขอความร่วมมือ ไปจนถึงการออกกฎหมายในประเทศ 
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมากเป็นการควบคุม
การปลดปล่อยมากกว่าการไปจดัการทีแ่หล่งก�าเนดิ ถงึแม้จะ
มพีระราชบญัญตั ิกฎหมายและข้อบงัคบัต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบั
มลพษิทางอากาศอยูแ่ล้วกต็าม22 การจะแก้ไขปัญหา PM 2.5  
นั้นจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ
ตัง้แต่ต้นทาง23 จากปัญหาความไร้ประสทิธภิาพของภาครฐัใน
การแก้ไขปัญหา PM 2.5 ส่วนหนึ่งมาจากความล่าช้าในการ
ตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งหลายหน่วยงานมีข้อจ�ากัด
ในการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิลกึถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ และปัญหาใน
การสื่อสารกับประชาชนในยุคดิจิทัลท่ีต้องการความฉับไว24 

ท�าให้ภาคประชาชนเริม่ออกมาเรยีกร้องสิทธิใ์นการมอีากาศ
บรสิทุธิห์ายใจ รวมทัง้แสวงหาวธิดีแูลสขุภาพและแก้ไขปัญหา
ฝุ่นเท่าที่ท�าได้ด้วยตนเองควบคู่กัน25 

 กระแสกดดันทีเ่กดิขึน้ท�าให้ภาครฐัต้องออก 12 มาตรการ 
เพือ่แก้ไขปัญหาตามมา26 ซึง่ประกอบด้วยมาตรการระยะสัน้
และระยะยาว ได้แก่ 

1. ขยายเขตพื้นที่จ�ากัดรถบรรทุกเข้ากรุงเทพฯ
2. ห้ามรถบรรทุกเข้าพ้ืนที่ช้ันในของกรุงเทพฯ ในวันค่ี 

ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2563
3. ตรวจวัดควันด�ารถโดยสาร (ไม่ประจ�าทาง) ทุกคัน
4. ตรวจสอบ ตรวจจบัรถควันด�าส�าหรับรถโดยสารและ

รถบรรทุก เพื่อออกค�าสั่งห้ามใช้รถ
5. ตรวจสอบโรงงานที่ท�าให้เกิดฝุ่นละออง 
6. ก�ากับให้กิจกรรมการก่อสร้างรถไฟฟ้าและการ

ก่อสร้างอืน่ ๆ ไม่ท�าให้เกดิฝุน่และปัญหาการจราจร
บริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้าง
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7. ไม่ให้มีการเผาในที่โล่งในพื้นที่กรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล 

8. จังหวัดและอปท. มีอ�านาจควบคุมการ
เผาในที่โล่ง และเข้มงวดการควบคมุยาน
พาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และการ
ก่อสร้างได้

9. ลดราคาน�้ ามันเชื้อ เพลิงที่มีปริมาณ
ก�ามะถันไม่เกิน 10 ppm เป็นน�้ามันที่
ก่อให้เกิดฝุ่นละอองน้อย

10. ขอความร่วมมือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
มาท�างาน และรถยนต์ของส่วนราชการ
ต้องผ่านมาตรฐานควันด�าทุกคัน

11. สนับสนุนการจัดโครงการเปลี่ยนถ่าย
น�้ามันเครื่องส�าหรับรถยนต์ดีเซลที่มีอายุ
เกิน 5 ปี เพื่อช่วยลดฝุ่นละออง

12. สร ้ า งการรับ รู ้ และ เข ้ า ใจ เ ก่ี ยว กับ
สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง

 แม้บางมาตรการ เช่น การจ�ากดัพืน้ทีจ่�าเพาะ
ที่รถสามารถเข้าถึงได้ในตัวเมือง จะประสบความ
ส�าเร็จในต่างประเทศ แต่อีกหลายมาตรการยังมี
ความน่ากงัขาในการบงัคบัใช้ เช่น การควบคมุการ
เผาในทีโ่ล่งแจ้ง มลพษิจากกจิกรรมโรงงาน และการ
ก่อสร้าง เนื่องจากที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมาย
หรือการจับกุมผู้ที่ละเมิดกฎหมายเป็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นน้อยมาก ส่วนการขอความร่วมมือภาคเอกชน
และประชาชนในการเปลีย่นยานยนต์ และเปลีย่น
ประเภทน�้ามันก็เป็นไปได้ยาก เนื่องจากแรงจูงใจ
ทางเศรษฐศาสตร์ทีจ่ะช่วยผลกัดนัให้ส�าเรจ็มน้ีอย
มากเมือ่เทยีบกบัต้นทนุทีต้่องเสยีไป ส่วนการสร้าง
ความตระหนักรับรูใ้ห้กบัประชาชนนัน้ นับวา่เป็น
มาตรการที่ยากท่ีสุด เนื่องจากประชาชนมีความ
หลากหลาย และคนท่ีให้ความส�าคัญกบัสิง่แวดล้อม
เองกม็จี�ากดั อย่างไรกต็าม ประชาชนในทกุช่วงวัย
ควรได้รบัการปลกูฝังให้มบีทบาทในการปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมเพื่อลดการก่อมลพิษและสร้างกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อม ถึงแม้จะเป็นการกระท�าเพียง 
เลก็น้อยแต่เมือ่ร่วมมือกนักย่็อมทีจ่ะขับเคลือ่นไปสู่
การเปลีย่นแปลงท่ีดข้ึีนในระยะยาวได้ 

สรุป
 ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นหนึ่งในปัญหามลพิษใหญ่ของไทย 
ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ ใน
อนาคต ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ รวมไปจนถึงผล 
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate 
change) การเจริญเติบโตของเมอืงและกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่กิดขึน้ 
ตามมา ปัญหาฝุน่เหล่านีจ้ะกลบัมาเกดิอย่างเด่นชดัทกุปีในช่วงปลายปี 
และต้นปีซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีอากาศมกีารไหลเวยีนต�า่ ท่ีผ่านมา สงัคมไทย 
มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยสวมอุปกรณ์ลดความเสี่ยงจาก PM 2.5 
และติดตั้งเครื่องกรองอากาศในบ้าน แต่ในความเป็นจริงปัญหานี ้
จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือในการแก้ไขต้ังแต่ระดับชาติลงมา
จนถึงระดับบุคคล ทั้งจากภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม  
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับพื้นที่ของประเทศ  
หากประเทศไทยไม่มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องที่เป็นรูปธรรม และ
ขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ อย่างจริงจังทุกองคาพยพแล้ว ปัญหา  
PM 2.5 ก็มีแนวโน้มท่ีจะอยู่คู่กับสังคมไทยไปยาวนาน จนเกิดต้นทุน
ทางสุขภาพและเศรษฐกิจในระดับวิกฤตที่ไม่อาจรับได้อีกต่อไป  
หวังว่าเราคงไม่ไปถึงจุด ๆ นั้น ที่จะมีผู ้เสียชีวิตจ�านวนมากทุกปี 
จากปัญหาฝุ่นพิษทั่วประเทศ
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