ปรากฏการณ์ ฝุ่น PM 2.5 และแนวทางแก้ไขทีย่ งั่ ยืน
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ฤดูหนาวได้กลับมาอีกครั้ง ปั จจุบนั เริ่ มมีปรากฏการณ์ ของข่าวมลพิษของฝุ่ น PM 2.5 ที่ปกคลุม
จังหวัดในภาคต่างๆของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ นเชี ยงใหม่ ขอนแก่ น กรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และ
ภาคใต้เหมื อนในปี ที่ ผ่านมา เพื่อสร้ างความตะหนัก ต่อ และการเตรี ยมตัวของพี่น้องประชาชนชาวไทย
ภาครัฐ และเอกชน ถึงอันตรายจากฝุ่ น PM 2.5 ซึ่ งจะเห็ นได้ว่ามี การนาเสนอผลกระทบเชิ งลบของฝุ่ น
ดังกล่าวต่อสุ ขภาพ ไม่วา่ จะเป็ นอาการเนื่องจากภูมิแพ้ หรื ออาการเจ็บป่ วยอันเป็ นผลจากฝุ่ นดังกล่าวผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ ทาให้ประชาชนส่ วนใหญ่โดยเฉพาะในกรุ งเทพมหานครได้พยายามป้ องกันตัวเองจากฝุ่ น
ดังกล่ าวโดยมี การสวมหน้า กากกันฝุ่ นโดยทัว่ ไป อย่างไรก็ตามมี ความจาเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ ประชาชนควรมี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษของฝุ่ น PM 2.5 เพื่อที่จะได้สามารถปรับตัววางแผนบรรเทาปั ญหาของฝุ่ น
PM 2.5 ของตนเอง สมาชิ กในครอบครัว ชุ มชน หรื อประเทศชาติได้ต่อไป บทความนี้ จะเสนอความรู ้โดย
สรุ ปเกี่ยวกับฝุ่ น PM 2.5 ใน 4 ด้านคือ (1) ฝุ่ น PM 2.5 คืออะไร (2) แหล่งกาเนิ ด (3) กระบวนการแพร่ ของ
PM 2.5 ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และ (4) แนวทางแก้ปัญหาของมลพิษฝุ่ น PM 2.5 ในระยะสั้น
กลาง และยาว
(1) ฝุ่ น PM 2.5 คืออะไร อนุภาคฝุ่ นในทางวิชาการจะเรี ยกว่า สสารที่เป็ นอนุ ภาค (particulate matter
หรื อ ตัวย่อ PM) หรื อ ฝุ่ นละอองนัน่ เอง ในบรรยากาศฝุ่ นละอองมาจากหลายแหล่งกาเนิ ด ทั้งขนาดของฝุ่ น
ละออง และองค์ประกอบทางเคมีจะมีความแตกต่างกันโดยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับแหล่งกาเนิ ดของฝุ่ น
นั้นๆ หรื อสิ่ งแวดล้อมที่ฝุ่นนั้นๆผ่านมา อนุภาคของฝุ่ นที่มีขนาดหยาบสามารถพิจารณาได้จากอนุภาคฝุ่ นที่
มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 ไมโครเมตร (ไมโครเมตร = หนึ่ งส่ วนในล้านของเมตร) เช่น PM10 หรื ออนุภาคฝุ่ นที่มี
ขนาด 10 ไมโครเมตร และอนุ ภาคของฝุ่ นขนาดเล็กคือมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร หรื อ PM 2.5 ซึ่ งมี
ขนาดเล็กมาก หรื อเล็กกว่า 2.5 ส่ วนในล้านของเมตร ซึ่ งทาง US.EPA หรื อ หน่วยงานป้ องกันสิ่ งแวดล้อม
ของสหรัฐอเมริ กาได้ทาขนาดเปรี ยบเทียบไว้ดงั รู ปที่ 1 จากรู ปจะเห็ นได้ว่าเส้ นผมจะมีขนาด 50 – 70
ไมโครเมตร หรื อขนาดของอนุภาคฝุ่ น PM 2.5 มีขนาดเล็กว่าเส้นผมประมาณ 20 เท่า ภายใต้สภาวะที่มี
ความชื้ นสู งในอากาศ อนุ ภาคฝุ่ นเหล่านี้ บางส่ วนจะดึ งความชื้ นเข้ามาที่อนุ ภาค ความชื้ นนี้ จะจับตัวอยู่รอบ
อนุ ภาคกลายเป็ นหยดน้ า (droplets) ขนาดเล็ก หรื อละอองของเหลวในอากาศนี้ อนุ ภาคเหล่านี้ เทอมทาง
วิชาการจะเรี ยกว่า aerosol ซึ่ งจะเป็ นทั้งอนุ ภาคของแข็ง เช่น ฝุ่ นละอองที่ทาให้อากาศมัว หรื อหยดน้ าขนาด
เล็กที่แขวนลอยอยูใ่ นอากาศ เช่น หมอก นัน่ เอง
(2) แหล่งกาเนิดของ PM 2.5 อนุภาคฝุ่ นเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นโดยกระบวนการทางกล เช่น โดยลม
พัด หรื ออาจถูกปล่อยโดยตรงจากแหล่งกาเนิ ดสู่ อากาศ หรื อเกิ ดจากก๊าชตัวนาทาปฏิ กิริยากันอากาศ หรื อ

อื่นๆ Noble & Prather, 1996 ได้สรุ ปว่ากระบวนการเกิดของ PM 2.5 ที่จะฟอร์มขนาดของอนุภาคฝุ่ นที่ขนาด
ต่างๆกัน สามารถสรุ ปออกได้เป็ น 3 รู ปแบบ คือ
1) การเกิดฝุ่ นจากปฏิกิริยาทางเคมีของก๊ าซในบรรยากาศ จะมีอนุภาคฝุ่ น 4 แบบอนุภาคฝุ่ นซัลเฟต
ไนเตรต แอมโมเนียม และ organic aerosols

รู ปที่ 1 การเทียบขนาดของอนุภาคฝุ่ นขนาดต่างๆ กับขนาดเส้นผม
ที่มา US.EPA

1.1) อนุ ภาคฝุ่ นไนเตรตเกิดจากกิจกรรมของมนุ ษย์ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ เช่ น การปล่อย
ก๊าซจากโรงงานไฟฟ้ าที่ผลิ ตด้วยถ่านหิ น Newton, 2018 กล่าวว่าจากข้อมูลการวัดติดตามก๊าซซัลเฟอร์ ได
ออกไซด์ โดย Tropospheric Emission Monitoring Internet Service ประเทศเนเธอร์ แลนด์พบว่า 50
เปอร์ เซ็นต์ของก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ที่ปล่อยในแต่ละปี จากปริ มาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ท้ งั หมด มา
จากโรงงานไฟฟ้ าถ่านหิ น และ 25 – 30 เปอร์ เซ็นต์มาจากโรงไฟฟ้ าที่ใช้การเผาไหม้จากน้ ามัน และที่เหลือ
จะเป็ นการปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม การสกัดเหล็กจากแร่ และการเผาไหม้จากยานพาหนะที่ตอ้ งการ
เชื้ อเพลิงที่มีซัลเฟอร์ สูง หรื อจากธรรมชาติเช่ นการระเบิดของภูเขาไฟเป็ นต้น ดังนั้นโรงงานไฟฟ้ าถ่านหิ น
เป็ นแหล่งกาเนิ ดหลักของฝุ่ นที่เกิ ดจากก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ จะเห็นได้จากมาตรการการลดปั ญหาฝุ่ น
ละอองของประเทศจี นมาตรการหนึ่ ง คื อการตั้ง เป้ าให้มี ก ารลดการผลิ ต ไฟฟ้ าจากถ่ า นหิ น ให้เ หลื อ 50
เปอร์เซ็นต์ใน 5 ปี เป็ นต้น
1.2) อนุ ภาคฝุ่ นไนเตรตเกิดจากการปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์จากการจากเผาไหม้ของเชื้ อเพลิ ง
ฟอสซิ ล เมื่อถูกปล่อยออกมาและเกิ ดการออกซิ เดชันของไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศจะเกิ ดเป็ น
กรดไนตริ ก ซึ่ งจะกลายเป็ นฝุ่ นไนเตรตต่อไป จากข้อมูล U.S. EPA พบว่าแหล่งกาเนิ ดไนโตรเจนได
ออกไซด์ม าจากกิ จกรรมของมนุ ษ ย์ เช่ น การเผาไหม้ข องเชื้ อเพลิ ง ฟอสซิ ล เพื่ อการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า
กระบวนการในอุ ตสาหกรรม การขนส่ ง/เดิ นทาง และที่ เหลื อจะเป็ นแหล่ งกาเนิ ดที่มาจากธรรมชาติ จาก
ข้อมูลของ Department of the Environment and Energy, Australia (2005) รายงานว่าแหล่งกาเนิ ดของ
ไนโตรเจนไดออกไซด์หลักมาจากการเผาไหม้ของถ่ านหิ น น้ ามัน และก๊าซ แต่ในพื้นที่เมืองของประเทศ

ออสเตรเลี ย แหล่ ง ก าเนิ ดมาจากการเผาไหม้จากยานพาหนะ 80 เปอร์ เซ็ นต์ ในประเทศไทยนอกจาก
แหล่งกาเนิดดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากการ
เผาพื้นที่การเกษตร หรื อป่ าในการเพาะปลูก การเผาศพ การจุดธู ป หรื อกระดาษต่างๆ หรื อการปิ้ งย่างต่างๆ
เป็ นต้น
1.3) อนุภาคฝุ่ นแอมโมเนียมที่อยูใ่ นรู ปของ aerosol นั้นเป็ นผลจากปฏิ กิริยาของก๊าชแอมโมเนียที่
ปล่อยออกมากับก๊าซที่มีคุณสมบัติเป็ นกรดซัลเฟอไดออกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด์ โดยทัว่ ไปแล้ว
แอมโมเนียมีแหล่งกาเนิดมาจากกิจกรรมทางการเกษตรกรรม รวมถึง ดิน ปุ๋ ย และของเสี ยจากปศุสัตว์ แต่ถา้
ในเขตเมืองการปล่อยจากอุตสาหกรรมและการจราจรจะเป็ นแหล่งกาเนิ ดที่สาคัญหลัก Wang et.al., 2015
รายงานว่า ในประเทศจี น พบว่า 50 เปอร์ เ ซ็ นต์ข องก๊ า ซแอมโมเนี ย ทั้ง หมดมาจากปุ๋ ยเคมี และอี ก 38
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ม าจากกิ จ กรรมอื่ น ๆทางการเกษตร และปริ ม าณฝุ่ นแอมโมเนี ย มที่ อ ยู่ ใ นรู ป aerosol มี
ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับปริ มาณ PM 2.5
1.4) อนุ ภาคฝุ่ น organic aerosol เป็ นผลจากการออกซิ เดชันของก๊าซเฟสของการปล่ อยตาม
ธรรมชาติ โดยกิ จกรรมของมนุ ษ ย์ที่ป ล่ อยสารประกอบระเหยง่ ายที่ ไม่ ใช่ มี เทน (non-methane volatile
organic compounds, NMVOCs) โดยทัว่ ไปการมีแสงอาทิตย์จะขับเคลื่อนกระบวนการออกซิ เดชันในการ
เกิดฝุ่ นลักษณะนี้
โดยทัว่ ไปแล้วฝุ่ นที่เกิดขึ้นจากปฏิ กิริยาทางเคมีของก๊าซในบรรยากาศจะมีขนาดของฝุ่ นที่มีขนาด
เล็กคือ 1 นาโนเมตร หรื อเท่ากับ 1ส่ วนในพันล้านของเมตรและจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ วด้วยกระบวนการที่
ทาให้อนุภาคขนาดเล็กที่แขวนลอยอยูใ่ นบรรยากาศเกิดการรวมตัวกันมีขนาดใหญ่ข้ ึน (coagulation process)
2) การเกิ ด ฝุ่ นจากกระบวนการเผาไหม้ จะเป็ นกระบวนการที่ เผาไหม้ไ ม่ ส มบู รณ์ ที่ ม าจาก
อุตสาหกรรม การขนส่ ง และการจราจร ซึ่ งจะเป็ นกระบวนการที่ปล่อยอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กออกมาโดยตรงสู่
บรรยากาศ โดยทัว่ ไปขนาดอนุภาคฝุ่ นเล็กนี้จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1 – 2.5 ไมโครเมตร หรื อ 0.1 – 2.5
ส่ วนในล้านของเมตรซึ่งมี 3 รู ปแบบคือ
2.1) คาร์ บอนที่อยู่ในอนุ ภาคฝุ่ น หรื อเรี ยกว่า เขม่า (soot) ที่ถูกปล่อยจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
ของถ่านหิ น น้ ามัน หรื อก๊าซธรรมชาติ โดยอุตสาหกรรม หรื อยานพาหนะในการเดิ นทางหรื อขนส่ งแบบ
ต่างๆ Karagulian et al. (2015) ได้เก็บข้อมูลอนุ ภาคฝุ่ นทัว่ โลก จาก 419 แหล่งข้อมูล 51 ประเทศพบว่า ใน
เขตเมือง ฝุ่ น PM 2.5 ทั้งหมด เกิดจากผลจากการจราจร 25 เปอร์ เซ็นต์ซ่ ึ งเป็ นแหล่งกาเนิ ดฝุ่ นที่ส่งผลมาก
ที่สุดต่อฝุ่ น PM 2.5 ในเขตเมือง และผลจากอุตสาหกรรม 15 เปอร์ เซ็นต์ ทั้งสองแหล่งนี้ คิดเป็ น 40 % ที่
ส่ งผลต่อฝุ่ น PM 2.5 ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเขตเมืองที่เป็ นข้อมูลจากทั้งโลก
2.2) โลหะหนักที่อยูใ่ นอนุภาคฝุ่ นที่ถูกปล่อยจากหลายแหล่งของอุตสาหกรรม และการขนส่ ง ความ
เข้มข้นของโลหะหนักในอากาศที่เป็ นอนุ ภาคฝุ่ นในเขตเมืองอยู่ในขั้นที่อยูใ่ นระดับเสี่ ยงในเมืองที่มีฝุ่นฟุ้ ง
ปลิวจากการจราจร (Derwent et al., 2009)

2.3) อนุ ภาคฝุ่ นขี้เถ้าถ่านหิ นที่ปล่อยมาจากการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงของถ่านหิ น Karagulian et al.
(2015) รายงานว่า แหล่ ง ของฝุ่ นขี้ เถ้า ถ่ า นหิ นที่ เผาไหม้ที่ อุณหภู มิสู งจากโรงไฟฟ้ าพลังงานถ่ า นหิ นเป็ น
แหล่งกาเนิดที่ส่งผลต่อ PM 2.5 ถึง 22 เปอร์ เซนต์จากข้อมูลทัว่ โลก
3) การเกิดฝุ่ นจากกระบวนการเชิ งกล การเกิดฝุ่ นจากกระบวนการนี้จะทาให้เกิดฝุ่ นที่มีอนุ ภาคหยาบ
ขนาด 2.5 – 20 ไมโครเมตรซึ่ งจะถูกแพร่ กระจายโดยการไหลของลมแบบปั่ นป่ วนจะมี 4 ลักษณะ คือ
3.1) โลหะที่อยูใ่ นอนุภาคฝุ่ นซึ่ งมาจากแหล่งกาเนิดที่เกิดจากแรงเสี ยดทานเช่น จากยาง และเบรก
3.2) แร่ ที่อยูใ่ นอนุ ภาคฝุ่ นซึ่ งเกิดจากการกัดเซาะของดินในพื้นที่การเกษตร การระเบิดของภูเขาไฟ
และกิจกรรมก่อสร้าง
3.3) อนุ ภาคฝุ่ นจากซี เมนต์และปุ๋ ยจากโรงงาน และพื้นที่ ก่อสร้ างซึ่ งเป็ นการปล่อยโดยตรงจาก
แหล่งกาเนิด
3.4) อนุภาคฝุ่ นเกลือเกิดจากมหาสมุทร และชายฝั่งทะเล
(3) กระบวนการแพร่ ของ PM 2.5 ในกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
ในประเด็นแรกจะอธิบายถึงผลของการผกผันของอุณหภูมิในบรรยากาศ (temperature inversion) ที่
มีต่อกระบวนการแพร่ ของฝุ่ น PM 2.5 ในสภาวะอุณหภูมิในบรรยากาศปกติ (รู ปที่ 2 (ก)) เมื่ออากาศอยูส่ ู ง
จากพื้นดิ นขึ้นเท่าไรอุณหภูมิจะลดลงเท่านั้น อัตราการลดลงของอุณหภูมิของบรรยากาศเมื่อขึ้นไปสู งจาก
พื้นดินนี้ เรี ยกว่า Lapse Rate พัชรศักดิ์ อาลัย, 2560 กล่าวว่าอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1 องศาเซลเซี ยสทุก
100 เมตรที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามอัตรานี้ข้ ึนอยูก่ บั พื้นที่ Largeron & Staquet, 2016 วัดอุณหภูมิที่ความสู ง
Colder

Colder

Warm

Cold

Cold
PM2.5/10

(ก)

HEAT

PM2.5/10

(ข)

รู ปที่ 2 ในสภาวะอุณหภูมิในบรรยากาศปกติ (ก) และในสภาวะผกผันของอุณหภูมิในบรรยากาศ (ข)

ต่างๆในชั้นบรรยากาศพบว่าที่หุบเขา Alpine ประเทศฝรั่งเศสในช่ วงที่พวกเขาวัดอุณหภูมิน้ ี พบว่ามี Lapse
Rate อุณหภูมิลดลงโดยเฉลี่ย 0.8 องศาเซลเซียสทุกความสู ง 100 เมตรที่สูงขึ้นไป แต่ในสภาวะอากาศที่เป็ น
การผกผันของอุณหภูมิในบรรยากาศการลดลงของอุณหภูมิในบรรยากาศจะผกผัน คือจะมีช้ นั บรรยากาศเย็น
ที่พ้ืนดิ น ชั้นบรรยากาศร้ อนที่สูงขึ้นมา และชั้นบรรยากาศที่เย็นกว่าในชั้นที่สูงกว่า ลักษณะปรากฏการนี้
เรี ยกว่า การผกผันของอุณหภูมิในบรรยากาศ ซึ่ งความสู งของชั้นบรรยากาศร้ อนนี้ อาจจะมีการผันแปรของ
ความสู งจากพื้นดินขึ้นอยูก่ บั สถานที่ Trinh และคณะ (2018) รายงานว่าที่เมืองฮานอย เกิดชั้นบรรยากาศร้อน
ที่ความสู ง 800 – 1,000 เมตรในช่ วงเวลาที่มีการศึกษา และ Largeron & Staquet, 2016 รายงานว่าที่เขา
Alpine ประเทศฝรั่งเศสเกิดชั้นบรรยากาศร้อนที่ความสู ง 1600 เมตร การเกิดสภาวะผกผันของอุณหภูมิใน
บรรยากาศมี 4 แบบ แต่วา่ ที่เกิดในกรุ งเทพมหานครจะเป็ นแบบคือ สภาวะผกผันของอุณหภูมิในบรรยากาศ
แบบทรุ ดตัว (subsidence inversion) แต่ที่เกิ ดในบริ เวณหุ บเขาเช่นภาคเหนื อจะเป็ นแบบสภาวะผกผันของ
อุณหภูมิในบรรยากาศที่พ้ืน (ground inversion) สภาวะผกผันของอุณหภูมิในบรรยากาศแบบทรุ ดตัวเกิดขึ้น
เนื่ องจากมี ความกดอากาศสู ง ซึ่ ง มาพร้ อมอากาศหนาวในกรุ ง เทพมหานคร ทาให้ม วลอากาศเย็นซึ่ ง แผ่
กระจายครอบคลุมกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลลดต่าลงมาก ในขณะที่มวลอากาศร้อนจากการคายความ
ร้อนจากอาคาร สิ่ งก่อสร้างที่เก็บความร้ อนไว้ในช่วงกลางวัน หรื อการจราจรในช่วงเย็นยกตัวสู งขึ้นในชั้น
บรรยากาศก็จะเกิ ดชั้นบรรยากาศเย็นที่พ้ืนผิว ชั้นบรรยากาศร้ อนที่ความสู งขึ้นไป และชั้นที่สูงกว่าเป็ นชั้น
บรรยากาศเย็นก็จะเกิดสภาวะผกผันของอุณหภูมิในบรรยากาศแบบทรุ ดตัว ภาวะนี้ จะคงอยูต่ ้ งั แต่เย็นจนถึ ง
สายของวันถัดไปประมาณ 16.00 น. จนถึง 9.00 น. ของวันถัดไป เมื่อมีความร้อนจากแสงอาทิตย์เพียงพอจะ
ทาลายการเกิดสภาวะผกผันนี้ และกลับมาเกิดใหม่ในช่วงเย็นเมื่อสภาวะเหมาะสม เมื่อเกิดสภาวะผกผันของ
อุณหภูมิในบรรยากาศฝุ่ น PM 2.5 หรื อ PM 10 จะเกิดการหมุนวนของฝุ่ นภายใต้ช้ นั ของความร้อน ดังนั้น
ปริ มาณฝุ่ น PM 2.5 จะเกิดค่าสู งสองช่วงคือ ช่วงแรกคือ ประมาณเช้ามืด ถึง 9.00 น. และช่วงเย็นประมาณ
16.00 น ถึง 22.00 น. ซึ่ งลักษณะกราฟเหล่านี้ เกิ ดขึ้ นในลักษณะใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็ นในประเทศจี น
นิวซี แลนด์ หรื อที่อื่นๆ แต่ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลช่วงเช้าจะมีค่าปริ มาณฝุ่ นเยอะกว่า ช่วงเย็นถึง
ค่า เนื่องจากปริ มาณการจราจร (รู ปที่ 3) ซึ่ งจะมีค่าสู งตั้งแต่ประมาณ 6.00 – 19.00 น. หลังจากนั้นปริ มาณ

รู ปที่ 3 ปริ มาณจราจรรายชัว่ โมงเฉลี่ยที่ทุกแยกของกรุ งเทพมหานคร (Narupiti et al., 2012)

รู ปที่ 4 ปริ มาณฝุ่ น PM2.5 วัดวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ประตู 3 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
การจราจรจะลดลง จากผลที่กล่าวมาทาให้เกิดกราฟปริ มาณฝุ่ น PM 2.5 จะเกิดค่าสู งสองช่วงที่ช่วงเช้าสู งกว่า
ช่วงเย็นถึ งค่ า ดังตัวอย่างที่แสดงในกราฟปริ มาณฝุ่ นที่วดั ที่มหาวิทยาลัยมหิ ดลศาลายา วันที่ 20 มกราคม
2562

(4) แนวทางแก้ ปัญหาของมลพิษฝุ่ น PM 2.5 ในระยะสั้ น กลาง และยาว
1) แนวทางแก้ปัญหาระยะสั้ น
1.1) หน่ วยงานราชการต้องตรวจสอบแหล่ ง กาเนิ ดฝุ่ นที่ สาคัญว่า อยู่ในมาตรฐานหรื อไม่ เช่ น
ยานพาหนะต่างๆ เช่น รถบรรทุกดิน รถบรรทุกสิ นค้า เป็ นต้น โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านหิ น และ
น้ ามันในบริ เวณใกล้กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลรัศมี 300 กิโลเมตร และโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ งทั้งสาม
แหล่งนี้ทว่ั โลกจะเป็ นแหล่งกาเนิดฝุ่ นหลัก
1.2) บังคับการใช้กฎหมายที่มีอยูอ่ ย่างเข้มงวดกับแหล่งกาเนิดฝุ่ นในข้อ 1.1
1.3) รณรงค์หรื อมีมาตรการจูงใจในการลดแหล่ งกาเนิ ดฝุ่ น เช่ น รณรงค์ให้ประชาชนใช้ขนส่ ง
มวลชน หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งทั้งภาครัฐ และเอกชนมีวนั Car Free Day หรื อรณรงค์ให้ขี่จกั รยานมาทางาน
ลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม หรื อมาตรการอื่นๆที่รัฐบาลได้ประกาศมาแล้วเช่นห้ามรถบรรทุกเข้าในช่วง
เช้า และช่วงเย็นเป็ นต้น
1.4) รณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลการวัดของกรมควบคุมมลพิษ พิษภัยของฝุ่ นต่อสุ ขภาพ
และป้ องกันตนเองโดยใช้หน้ากากป้ องกันฝุ่ น หรื อพยายามให้ประชาชนไม่อยูใ่ นที่โล่งแจ้งระหว่างช่วงเช้า
เย็นถึงค่าซึ่ งเป็ นช่วงที่ฝนุ่ PM 2.5 มีค่าสู ง
2) แนวทางแก้ปัญหาระยะกลาง และยาว
1) รณรงค์ หรื อมาตรการจูงใจให้ทุกบ้าน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนปลูกต้นไม้ให้มาก เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ สี เขี ยวให้ม ากที่ สุ ดเพราะสามารถช่ วยลดปั ญหาฝุ่ นได้ จากการติ ดตามการตรวจวัดที่ วนั และเวลา
เดียวกันในพื้นที่ที่มีตน้ ไม้มาก และพื้นที่ที่มีตน้ ไม้นอ้ ยพบว่าปริ มาณฝุ่ นมีค่าความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
โดยในพื้นที่ที่มีตน้ ไม้มากปริ มาณฝุ่ นจะเกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรไม่มากในช่วงค่าฝุ่ น
สู ง
2) วางแผน และดาเนินการมาตรการที่เป็ นระบบที่จะลดแหล่งกาเนิ ดฝุ่ นหลักคือจากการจราจร จาก
โรงไฟฟ้ าพลัง งานความร้ อนจากถ่ า นหิ นหรื อน้ ามัน โรงงานอุ ตสาหกรรม หรื ออื่ นๆให้มี การลดอย่างมี
นัยสาคัญ อย่างเช่ น ในประเทศจีนมีมาตรการให้ลดการผลิ ตไฟฟ้ าจากถ่านหิ นหรื อน้ ามันลงให้เหลื อ 50
เปอร์เซ็นต์ใน 5 ปี เป็ นต้น
3) พัฒนาระบบขนส่ งมวลชนที่เป็ นใต้ดินมากขึ้นเพราะการสร้างขนส่ งมวลชนบนดินจะทาให้เกิด
การบล็อกการไหลของอากาศ และยังทาให้เกิ ดการคายความร้อนของอาคารสู่ บรรยากาศในช่วงเย็นและทา
ให้เกิดปรากฏการณ์สภาวะผกผันของอุณหภูมิในบรรยากาศในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

4) ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับฝุ่ นตั้งแต่แหล่งกาเนิ ด กระบวนการแพร่ และการบริ หารจัดการอย่าง
จริ งจังเพื่อที่จะวางมาตรการในการบรรเทาปั ญหาอย่างยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต
ท้ายนี้ผเู ้ ขียนขอชื่นชมรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่พยายามแก้ปัญหาฝุ่ น PM 2.5 และหวัง
ว่าบทความของผูเ้ ขียนจะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการแก้ปัญหาฝุ่ นที่ยงั
ยืนต่อไป

