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 ฤดูหนาวไดก้ลบัมาอีกคร้ัง ปัจจุบนัเร่ิมมีปรากฏการณ์ของข่าวมลพิษของฝุ่ น PM 2.5 ท่ีปกคลุม
จงัหวดัในภาคต่างๆของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
ภาคใตเ้หมือนในปีท่ีผ่านมา เพื่อสร้างความตะหนักต่อ และการเตรียมตวัของพี่น้องประชาชนชาวไทย 
ภาครัฐ และเอกชน ถึงอนัตรายจากฝุ่ น PM 2.5 ซ่ึงจะเห็นได้ว่ามีการน าเสนอผลกระทบเชิงลบของฝุ่ น
ดงักล่าวต่อสุขภาพ ไม่วา่จะเป็นอาการเน่ืองจากภูมิแพ ้หรืออาการเจ็บป่วยอนัเป็นผลจากฝุ่ นดงักล่าวผา่นส่ือ
สังคมออนไลน์ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครไดพ้ยายามป้องกนัตวัเองจากฝุ่ น
ดงักล่าวโดยมีการสวมหน้ากากกันฝุ่ นโดยทัว่ไป อย่างไรก็ตามมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีประชาชนควรมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมลพิษของฝุ่ น PM 2.5 เพื่อท่ีจะไดส้ามารถปรับตวัวางแผนบรรเทาปัญหาของฝุ่ น 
PM 2.5 ของตนเอง สมาชิกในครอบครัว ชุมชน หรือประเทศชาติไดต่้อไป บทความน้ีจะเสนอความรู้โดย
สรุปเก่ียวกบัฝุ่ น PM 2.5 ใน 4 ดา้นคือ (1) ฝุ่ น PM 2.5 คืออะไร (2) แหล่งก าเนิด (3) กระบวนการแพร่ของ 
PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (4) แนวทางแกปั้ญหาของมลพิษฝุ่ น PM 2.5 ในระยะสั้น 
กลาง และยาว  
 (1) ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร อนุภาคฝุ่ นในทางวชิาการจะเรียกวา่ สสารท่ีเป็นอนุภาค (particulate matter 
หรือ ตวัยอ่ PM) หรือ ฝุ่ นละอองนัน่เอง ในบรรยากาศฝุ่ นละอองมาจากหลายแหล่งก าเนิด ทั้งขนาดของฝุ่ น
ละออง และองคป์ระกอบทางเคมีจะมีความแตกต่างกนัโดยมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัแหล่งก าเนิดของฝุ่ น
นั้นๆ หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีฝุ่ นนั้นๆผา่นมา อนุภาคของฝุ่ นท่ีมีขนาดหยาบสามารถพิจารณาไดจ้ากอนุภาคฝุ่ นท่ี
มีขนาดใหญ่กวา่ 2.5 ไมโครเมตร (ไมโครเมตร = หน่ึงส่วนในลา้นของเมตร) เช่น PM10 หรืออนุภาคฝุ่ นท่ีมี
ขนาด 10 ไมโครเมตร และอนุภาคของฝุ่ นขนาดเล็กคือมีขนาดเล็กกวา่ 2.5 ไมโครเมตร หรือ PM 2.5 ซ่ึงมี
ขนาดเล็กมาก หรือเล็กกวา่ 2.5 ส่วนในลา้นของเมตร ซ่ึงทาง US.EPA หรือ หน่วยงานป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม
ของสหรัฐอเมริกาไดท้  าขนาดเปรียบเทียบไวด้งัรูปท่ี 1 จากรูปจะเห็นไดว้่าเส้นผมจะมีขนาด 50 – 70 
ไมโครเมตร หรือขนาดของอนุภาคฝุ่ น PM 2.5 มีขนาดเล็กว่าเส้นผมประมาณ 20 เท่า ภายใตส้ภาวะท่ีมี
ความช้ืนสูงในอากาศ อนุภาคฝุ่ นเหล่าน้ีบางส่วนจะดึงความช้ืนเขา้มาท่ีอนุภาค ความช้ืนน้ีจะจบัตวัอยู่รอบ
อนุภาคกลายเป็นหยดน ้ า (droplets) ขนาดเล็ก หรือละอองของเหลวในอากาศน้ี อนุภาคเหล่าน้ีเทอมทาง
วชิาการจะเรียกวา่ aerosol ซ่ึงจะเป็นทั้งอนุภาคของแข็ง เช่น ฝุ่ นละอองท่ีท าให้อากาศมวั หรือหยดน ้ าขนาด
เล็กท่ีแขวนลอยอยูใ่นอากาศ เช่น หมอก นัน่เอง  

(2) แหล่งก าเนิดของ PM 2.5 อนุภาคฝุ่ นเหล่าน้ีสามารถเกิดข้ึนโดยกระบวนการทางกล เช่น โดยลม
พดั หรืออาจถูกปล่อยโดยตรงจากแหล่งก าเนิดสู่อากาศ หรือเกิดจากก๊าชตวัน าท าปฏิกิริยากนัอากาศ หรือ



อ่ืนๆ Noble & Prather, 1996 ไดส้รุปวา่กระบวนการเกิดของ PM 2.5 ท่ีจะฟอร์มขนาดของอนุภาคฝุ่ นท่ีขนาด
ต่างๆกนั สามารถสรุปออกไดเ้ป็น 3 รูปแบบ คือ 

1) การเกิดฝุ่นจากปฏิกิริยาทางเคมีของก๊าซในบรรยากาศ จะมีอนุภาคฝุ่ น 4 แบบอนุภาคฝุ่ นซลัเฟต 
ไนเตรต แอมโมเนียม และ organic aerosols  

 
รูปท่ี 1 การเทียบขนาดของอนุภาคฝุ่ นขนาดต่างๆ กบัขนาดเส้นผม 
ท่ีมา US.EPA 
 

1.1) อนุภาคฝุ่ นไนเตรตเกิดจากกิจกรรมของมนุษยป์ล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เช่น การปล่อย
ก๊าซจากโรงงานไฟฟ้าท่ีผลิตดว้ยถ่านหิน Newton, 2018 กล่าววา่จากขอ้มูลการวดัติดตามก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ โดย Tropospheric Emission Monitoring Internet Service ประเทศเนเธอร์แลนด์พบว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีปล่อยในแต่ละปีจากปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ทั้งหมด มา
จากโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน และ 25 – 30 เปอร์เซ็นตม์าจากโรงไฟฟ้าท่ีใชก้ารเผาไหมจ้ากน ้ ามนั และท่ีเหลือ
จะเป็นการปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม การสกดัเหล็กจากแร่ และการเผาไหมจ้ากยานพาหนะท่ีตอ้งการ
เช้ือเพลิงท่ีมีซัลเฟอร์สูง หรือจากธรรมชาติเช่นการระเบิดของภูเขาไฟเป็นตน้ ดงันั้นโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน
เป็นแหล่งก าเนิดหลกัของฝุ่ นท่ีเกิดจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จะเห็นได้จากมาตรการการลดปัญหาฝุ่ น
ละอองของประเทศจีนมาตรการหน่ึงคือการตั้งเป้าให้มีการลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินให้เหลือ 50 
เปอร์เซ็นตใ์น 5 ปี เป็นตน้ 

1.2) อนุภาคฝุ่ นไนเตรตเกิดจากการปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์จากการจากเผาไหมข้องเช้ือเพลิง
ฟอสซิล เม่ือถูกปล่อยออกมาและเกิดการออกซิเดชนัของไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศจะเกิดเป็น
กรดไนตริก ซ่ึงจะกลายเป็นฝุ่ นไนเตรตต่อไป  จากขอ้มูล U.S. EPA พบว่าแหล่งก าเนิดไนโตรเจนได
ออกไซด์มาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงฟอสซิลเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า 
กระบวนการในอุตสาหกรรม การขนส่ง/เดินทาง และท่ีเหลือจะเป็นแหล่งก าเนิดท่ีมาจากธรรมชาติ จาก
ขอ้มูลของ Department of the Environment and Energy, Australia (2005) รายงานวา่แหล่งก าเนิดของ
ไนโตรเจนไดออกไซด์หลกัมาจากการเผาไหมข้องถ่านหิน น ้ ามนั และก๊าซ แต่ในพื้นท่ีเมืองของประเทศ



ออสเตรเลียแหล่งก าเนิดมาจากการเผาไหม้จากยานพาหนะ 80 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศไทยนอกจาก
แหล่งก าเนิดดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมีการปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์จากการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์จากการ
เผาพื้นท่ีการเกษตร หรือป่าในการเพาะปลูก การเผาศพ การจุดธูป หรือกระดาษต่างๆ หรือการป้ิงยา่งต่างๆ 
เป็นตน้ 

1.3) อนุภาคฝุ่ นแอมโมเนียมท่ีอยูใ่นรูปของ aerosol นั้นเป็นผลจากปฏิกิริยาของก๊าชแอมโมเนียท่ี
ปล่อยออกมากบัก๊าซท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรดซัลเฟอไดออกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด์ โดยทัว่ไปแลว้
แอมโมเนียมีแหล่งก าเนิดมาจากกิจกรรมทางการเกษตรกรรม รวมถึง ดิน ปุ๋ย และของเสียจากปศุสัตว ์แต่ถา้
ในเขตเมืองการปล่อยจากอุตสาหกรรมและการจราจรจะเป็นแหล่งก าเนิดท่ีส าคญัหลกั Wang et.al., 2015 
รายงานว่าในประเทศจีนพบว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของก๊าซแอมโมเนียทั้ งหมดมาจากปุ๋ยเคมี และอีก 38 
เปอร์เซ็นต์มาจากกิจกรรมอ่ืนๆทางการเกษตร และปริมาณฝุ่ นแอมโมเนียมท่ีอยู่ในรูป aerosol มี
ความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัปริมาณ PM 2.5 

1.4) อนุภาคฝุ่ น organic aerosol เป็นผลจากการออกซิเดชนัของก๊าซเฟสของการปล่อยตาม
ธรรมชาติโดยกิจกรรมของมนุษย์ท่ีปล่อยสารประกอบระเหยง่ายท่ีไม่ใช่มีเทน (non-methane volatile 
organic compounds, NMVOCs) โดยทัว่ไปการมีแสงอาทิตยจ์ะขบัเคล่ือนกระบวนการออกซิเดชนัในการ
เกิดฝุ่ นลกัษณะน้ี 

โดยทัว่ไปแลว้ฝุ่ นท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาทางเคมีของก๊าซในบรรยากาศจะมีขนาดของฝุ่ นท่ีมีขนาด
เล็กคือ 1 นาโนเมตร หรือเท่ากบั 1ส่วนในพนัลา้นของเมตรและจะเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วดว้ยกระบวนการท่ี
ท าใหอ้นุภาคขนาดเล็กท่ีแขวนลอยอยูใ่นบรรยากาศเกิดการรวมตวักนัมีขนาดใหญ่ข้ึน (coagulation process) 

 2) การเกิดฝุ่นจากกระบวนการเผาไหม้ จะเป็นกระบวนการท่ีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ท่ีมาจาก
อุตสาหกรรม การขนส่ง และการจราจร ซ่ึงจะเป็นกระบวนการท่ีปล่อยอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กออกมาโดยตรงสู่
บรรยากาศ โดยทัว่ไปขนาดอนุภาคฝุ่ นเล็กน้ีจะมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.1 – 2.5 ไมโครเมตร หรือ 0.1 – 2.5 
ส่วนในลา้นของเมตรซ่ึงมี 3 รูปแบบคือ 

2.1) คาร์บอนท่ีอยู่ในอนุภาคฝุ่ น หรือเรียกวา่ เขม่า (soot) ท่ีถูกปล่อยจากการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์
ของถ่านหิน น ้ ามนั หรือก๊าซธรรมชาติโดยอุตสาหกรรม หรือยานพาหนะในการเดินทางหรือขนส่งแบบ
ต่างๆ Karagulian et al. (2015) ไดเ้ก็บขอ้มูลอนุภาคฝุ่ นทัว่โลก จาก 419 แหล่งขอ้มูล 51 ประเทศพบวา่ ใน
เขตเมือง ฝุ่ น PM 2.5 ทั้งหมด เกิดจากผลจากการจราจร 25 เปอร์เซ็นต์ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดฝุ่ นท่ีส่งผลมาก
ท่ีสุดต่อฝุ่ น PM 2.5 ในเขตเมือง และผลจากอุตสาหกรรม 15 เปอร์เซ็นต ์ทั้งสองแหล่งน้ีคิดเป็น 40 % ท่ี
ส่งผลต่อฝุ่ น PM 2.5 ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในเขตเมืองท่ีเป็นขอ้มูลจากทั้งโลก 

2.2) โลหะหนกัท่ีอยูใ่นอนุภาคฝุ่ นท่ีถูกปล่อยจากหลายแหล่งของอุตสาหกรรม และการขนส่ง ความ
เขม้ขน้ของโลหะหนกัในอากาศท่ีเป็นอนุภาคฝุ่ นในเขตเมืองอยู่ในขั้นท่ีอยูใ่นระดบัเส่ียงในเมืองท่ีมีฝุ่ นฟุ้ง
ปลิวจากการจราจร (Derwent et al., 2009) 



2.3) อนุภาคฝุ่ นข้ีเถา้ถ่านหินท่ีปล่อยมาจากการเผาไหมท่ี้อุณหภูมิสูงของถ่านหิน Karagulian et al. 
(2015) รายงานว่า แหล่งของฝุ่ นข้ีเถ้าถ่านหินท่ีเผาไหมท่ี้อุณหภูมิสูงจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเป็น
แหล่งก าเนิดท่ีส่งผลต่อ PM 2.5 ถึง 22 เปอร์เซนตจ์ากขอ้มูลทัว่โลก 

3) การเกดิฝุ่นจากกระบวนการเชิงกล การเกิดฝุ่ นจากกระบวนการน้ีจะท าใหเ้กิดฝุ่ นท่ีมีอนุภาคหยาบ
ขนาด 2.5 – 20 ไมโครเมตรซ่ึงจะถูกแพร่กระจายโดยการไหลของลมแบบป่ันป่วนจะมี 4 ลกัษณะ คือ 
 3.1) โลหะท่ีอยูใ่นอนุภาคฝุ่ นซ่ึงมาจากแหล่งก าเนิดท่ีเกิดจากแรงเสียดทานเช่น จากยาง และเบรก 

 3.2) แร่ท่ีอยูใ่นอนุภาคฝุ่ นซ่ึงเกิดจากการกดัเซาะของดินในพื้นท่ีการเกษตร การระเบิดของภูเขาไฟ 

และกิจกรรมก่อสร้าง 

 3.3) อนุภาคฝุ่ นจากซีเมนต์และปุ๋ยจากโรงงาน และพื้นท่ีก่อสร้างซ่ึงเป็นการปล่อยโดยตรงจาก

แหล่งก าเนิด 

 3.4) อนุภาคฝุ่ นเกลือเกิดจากมหาสมุทร และชายฝ่ังทะเล 

(3) กระบวนการแพร่ของ PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ในประเด็นแรกจะอธิบายถึงผลของการผกผนัของอุณหภูมิในบรรยากาศ (temperature inversion) ท่ี

มีต่อกระบวนการแพร่ของฝุ่ น PM 2.5 ในสภาวะอุณหภูมิในบรรยากาศปกติ (รูปท่ี 2 (ก)) เม่ืออากาศอยูสู่ง

จากพื้นดินข้ึนเท่าไรอุณหภูมิจะลดลงเท่านั้น อตัราการลดลงของอุณหภูมิของบรรยากาศเม่ือข้ึนไปสูงจาก

พื้นดินน้ีเรียกวา่ Lapse Rate พชัรศกัด์ิ อาลยั, 2560 กล่าววา่อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1 องศาเซลเซียสทุก 

100 เมตรท่ีสูงข้ึน อยา่งไรก็ตามอตัราน้ีข้ึนอยูก่บัพื้นท่ี Largeron & Staquet, 2016 วดัอุณหภูมิท่ีความสูง  
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รูปท่ี 2 ในสภาวะอุณหภูมิในบรรยากาศปกติ (ก) และในสภาวะผกผนัของอุณหภูมิในบรรยากาศ (ข) 
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ต่างๆในชั้นบรรยากาศพบวา่ท่ีหุบเขา Alpine ประเทศฝร่ังเศสในช่วงท่ีพวกเขาวดัอุณหภูมิน้ีพบวา่มี Lapse 

Rate อุณหภูมิลดลงโดยเฉล่ีย 0.8 องศาเซลเซียสทุกความสูง 100 เมตรท่ีสูงข้ึนไป  แต่ในสภาวะอากาศท่ีเป็น  

การผกผนัของอุณหภูมิในบรรยากาศการลดลงของอุณหภูมิในบรรยากาศจะผกผนัคือจะมีชั้นบรรยากาศเยน็ 

ท่ีพื้นดิน ชั้นบรรยากาศร้อนท่ีสูงข้ึนมา และชั้นบรรยากาศท่ีเยน็กว่าในชั้นท่ีสูงกว่า ลกัษณะปรากฏการน้ี 

เรียกวา่ การผกผนัของอุณหภูมิในบรรยากาศ ซ่ึงความสูงของชั้นบรรยากาศร้อนน้ีอาจจะมีการผนัแปรของ

ความสูงจากพื้นดินข้ึนอยูก่บัสถานท่ี Trinh และคณะ (2018) รายงานวา่ท่ีเมืองฮานอย เกิดชั้นบรรยากาศร้อน

ท่ีความสูง 800 – 1,000 เมตรในช่วงเวลาท่ีมีการศึกษา และ Largeron & Staquet, 2016 รายงานว่าท่ีเขา 

Alpine ประเทศฝร่ังเศสเกิดชั้นบรรยากาศร้อนท่ีความสูง 1600 เมตร การเกิดสภาวะผกผนัของอุณหภูมิใน

บรรยากาศมี 4 แบบ แต่วา่ท่ีเกิดในกรุงเทพมหานครจะเป็นแบบคือ สภาวะผกผนัของอุณหภูมิในบรรยากาศ

แบบทรุดตวั (subsidence inversion) แต่ท่ีเกิดในบริเวณหุบเขาเช่นภาคเหนือจะเป็นแบบสภาวะผกผนัของ

อุณหภูมิในบรรยากาศท่ีพื้น (ground inversion) สภาวะผกผนัของอุณหภูมิในบรรยากาศแบบทรุดตวัเกิดข้ึน

เน่ืองจากมีความกดอากาศสูงซ่ึงมาพร้อมอากาศหนาวในกรุงเทพมหานคร ท าให้มวลอากาศเย็นซ่ึงแผ่

กระจายครอบคลุมกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลลดต ่าลงมาก ในขณะท่ีมวลอากาศร้อนจากการคายความ

ร้อนจากอาคาร ส่ิงก่อสร้างท่ีเก็บความร้อนไวใ้นช่วงกลางวนั หรือการจราจรในช่วงเยน็ยกตวัสูงข้ึนในชั้น

บรรยากาศก็จะเกิดชั้นบรรยากาศเยน็ท่ีพื้นผิว ชั้นบรรยากาศร้อนท่ีความสูงข้ึนไป และชั้นท่ีสูงกว่าเป็นชั้น

บรรยากาศเยน็ก็จะเกิดสภาวะผกผนัของอุณหภูมิในบรรยากาศแบบทรุดตวั ภาวะน้ีจะคงอยูต่ ั้งแต่เยน็จนถึง

สายของวนัถดัไปประมาณ 16.00 น. จนถึง 9.00 น. ของวนัถดัไป เม่ือมีความร้อนจากแสงอาทิตยเ์พียงพอจะ

ท าลายการเกิดสภาวะผกผนัน้ี และกลบัมาเกิดใหม่ในช่วงเยน็เม่ือสภาวะเหมาะสม เม่ือเกิดสภาวะผกผนัของ

อุณหภูมิในบรรยากาศฝุ่ น PM 2.5 หรือ PM 10 จะเกิดการหมุนวนของฝุ่ นภายใตช้ั้นของความร้อน  ดงันั้น

ปริมาณฝุ่ น PM 2.5 จะเกิดค่าสูงสองช่วงคือ ช่วงแรกคือ ประมาณเชา้มืด ถึง 9.00 น. และช่วงเยน็ประมาณ 

16.00 น ถึง 22.00 น. ซ่ึงลกัษณะกราฟเหล่าน้ีเกิดข้ึนในลกัษณะใกลเ้คียงกนัไม่ว่าจะเป็นในประเทศจีน 

นิวซีแลนด ์หรือท่ีอ่ืนๆ แต่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงเชา้จะมีค่าปริมาณฝุ่ นเยอะกวา่ ช่วงเยน็ถึง

ค ่า เน่ืองจากปริมาณการจราจร (รูปท่ี 3) ซ่ึงจะมีค่าสูงตั้งแต่ประมาณ 6.00 – 19.00 น. หลงัจากนั้นปริมาณ 



 
รูปท่ี 3 ปริมาณจราจรรายชัว่โมงเฉล่ียท่ีทุกแยกของกรุงเทพมหานคร (Narupiti et al., 2012) 

 

 
รูปท่ี 4 ปริมาณฝุ่ น PM2.5 วดัวนัท่ี 20 มกราคม 2562 ท่ีประตู 3 มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา  
 

การจราจรจะลดลง จากผลท่ีกล่าวมาท าใหเ้กิดกราฟปริมาณฝุ่ น PM 2.5 จะเกิดค่าสูงสองช่วงท่ีช่วงเชา้สูงกวา่

ช่วงเยน็ถึงค ่า ดงัตวัอย่างท่ีแสดงในกราฟปริมาณฝุ่ นท่ีวดัท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลศาลายา วนัท่ี 20 มกราคม 

2562 



(4) แนวทางแก้ปัญหาของมลพษิฝุ่น PM 2.5 ในระยะส้ัน กลาง และยาว 

1) แนวทางแก้ปัญหาระยะส้ัน 

1.1) หน่วยงานราชการต้องตรวจสอบแหล่งก าเนิดฝุ่ นท่ีส าคญัว่าอยู่ในมาตรฐานหรือไม่ เช่น 

ยานพาหนะต่างๆ เช่น รถบรรทุกดิน รถบรรทุกสินคา้ เป็นตน้ โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนท่ีใชถ่้านหิน และ

น ้ามนัในบริเวณใกลก้รุงเทพมหานครและปริมณฑลรัศมี 300 กิโลเมตร และโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงทั้งสาม

แหล่งน้ีทัว่โลกจะเป็นแหล่งก าเนิดฝุ่ นหลกั 

1.2) บงัคบัการใชก้ฎหมายท่ีมีอยูอ่ยา่งเขม้งวดกบัแหล่งก าเนิดฝุ่ นในขอ้ 1.1 

1.3) รณรงค์หรือมีมาตรการจูงใจในการลดแหล่งก าเนิดฝุ่ น เช่น รณรงค์ให้ประชาชนใช้ขนส่ง

มวลชน หรือผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งภาครัฐ และเอกชนมีวนั Car Free Day หรือรณรงคใ์ห้ข่ีจกัรยานมาท างาน 

ลดการเผาในพื้นท่ีเกษตรกรรม หรือมาตรการอ่ืนๆท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศมาแลว้เช่นห้ามรถบรรทุกเขา้ในช่วง

เชา้ และช่วงเยน็เป็นตน้ 

1.4) รณรงค์ให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลการวดัของกรมควบคุมมลพิษ พิษภยัของฝุ่ นต่อสุขภาพ 

และป้องกนัตนเองโดยใชห้นา้กากป้องกนัฝุ่ น หรือพยายามให้ประชาชนไม่อยูใ่นท่ีโล่งแจง้ระหวา่งช่วงเช้า 

เยน็ถึงค ่าซ่ึงเป็นช่วงท่ีฝุ่ น PM 2.5 มีค่าสูง 

2) แนวทางแก้ปัญหาระยะกลาง และยาว 

1) รณรงค ์หรือมาตรการจูงใจให้ทุกบา้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนปลูกตน้ไมใ้ห้มาก เพื่อเพิ่ม

พื้นท่ีสีเขียวให้มากท่ีสุดเพราะสามารถช่วยลดปัญหาฝุ่ นได้ จากการติดตามการตรวจวดัท่ีวนั และเวลา

เดียวกนัในพื้นท่ีท่ีมีตน้ไมม้าก และพื้นท่ีท่ีมีตน้ไมน้อ้ยพบว่าปริมาณฝุ่ นมีค่าความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 

โดยในพื้นท่ีท่ีมีตน้ไมม้ากปริมาณฝุ่ นจะเกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรไม่มากในช่วงค่าฝุ่ น

สูง 

2) วางแผน และด าเนินการมาตรการท่ีเป็นระบบท่ีจะลดแหล่งก าเนิดฝุ่ นหลกัคือจากการจราจร จาก

โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนจากถ่านหินหรือน ้ ามนั โรงงานอุตสาหกรรม หรืออ่ืนๆให้มีการลดอย่างมี

นยัส าคญั อย่างเช่น ในประเทศจีนมีมาตรการให้ลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินหรือน ้ ามนัลงให้เหลือ 50 

เปอร์เซ็นตใ์น 5 ปีเป็นตน้ 

3) พฒันาระบบขนส่งมวลชนท่ีเป็นใตดิ้นมากข้ึนเพราะการสร้างขนส่งมวลชนบนดินจะท าให้เกิด

การบล็อกการไหลของอากาศ และยงัท าให้เกิดการคายความร้อนของอาคารสู่บรรยากาศในช่วงเยน็และท า

ใหเ้กิดปรากฏการณ์สภาวะผกผนัของอุณหภูมิในบรรยากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



4) ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัฝุ่ นตั้งแต่แหล่งก าเนิด กระบวนการแพร่ และการบริหารจดัการอยา่ง

จริงจงัเพื่อท่ีจะวางมาตรการในการบรรเทาปัญหาอยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต  

ทา้ยน้ีผูเ้ขียนขอช่ืนชมรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีพยายามแกปั้ญหาฝุ่ น PM 2.5 และหวงั

วา่บทความของผูเ้ขียนจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการแกปั้ญหาฝุ่ นท่ียงั

ยนืต่อไป 

 

 

 

 

 


