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สฯระจดยนฯฝขฯ่ว 

•   นฯตรฐฯธฟุ่ธละออง PM2.5 ฌวฯนยวงัใธกฯรแกโ้ขปญัยฯใธเนอืงใยญ ่

•   ระบบเฟ๋ฯระวงัสื่อสฯรฌวฯนเสี่ฝงฟุ่ธฌวธัอตัไธนตั ิเขตสขุภฯมถี่ 1 

•   งฯธ SCP ใธเดือธมฤผภฯฌน 2565

•  งฯธ SCP ใธเดือธนิถุธฯฝธ 2565 

กฯรเกิดยนอกฌวัธจฯกฟุ่ธ PM2.5 เป็ธปัญยฯยธื่งถี่ส ฯฌัญของประเถศโถฝถี่ต้องโด้รับกฯรแก้โข
อฝ่ฯงนีประสิถธิภฯมและเร่งด่วธ ไดฝเฉมฯะใธกรุงเถมนยฯธฌรและปรินณทล ม๊ืธถี่ถฯงภฯฌเยธือยลฯฝ
จังยวัด เช่ธ เชีฝงใยน่ เชีฝงรฯฝ ล ฯปฯง จฯกรฯฝงฯธของกรนฌวบฌุนนลมิผใธวัธถี่ 17 ก.ม. 2565 มบว่ฯ 
ฌ่ฯฟุ่ธ PM2.5 ใธ 40 ม๊ืธถี่ มุ่งขื๊ธสูงเกิธนฯตรฐฯธ และกรุงเถมฯ เปธ็เนืองถี่นีนลมิผถฯงอฯกฯศสูงสุดเป็ธ
อัธดับถี่ 6 ของไลก

ฟุ่ธ PM2.5 ฌือ ฟุ่ธละอองถี่นีขธฯดอธุภฯฌเล็กนฯกกว่ฯ 2.5 โนฌรอธ ซื่งนธุผฝ์โน่สฯนฯรถนองเย็ธ
โด้ด้วฝตฯเปล่ฯ แต่ยฯกฟุ่ธ PM2.5 นีปรินฯณนฯกใธอฯกฯศ ก็สฯนฯรถนองเย็ธเป็ธยนอกยรือฌวัธโด้ สฯเยตุ
กฯรเกิดฟุ่ธ PM2.5 นฯจฯกกฯรพลิตและกฯรบริไภฌถี่โน่ฝ่ังฝืธ เช่ธ จฯกฌวัธถ่อโอเสีฝ ฌวัธบุยร่ี กฯรเพฯโยน้
ส่ิงต่ฯงๆ รวนโปถืงกฯรเพฯโยน้เชื๊อเมลิงใธไรงงฯธด้วฝ ฟุ่ธ PM2.5 สฯนฯรถลอดพ่ฯธเข้ฯจนูก เข้ฯสู่ระบบ
ถฯงเดิธยฯฝใจส่งพลเสีฝต่อร่ฯงกฯฝ ไดฝส่วธใยญ่จะถ ฯลฯฝระบบถฯงเดิธยฯฝใจใธถี่สุด

ใธจดยนฯฝข่ฯวฉบับธี๊ ถ่ฯธจะโด้รับถรฯบข้อนูลเกี่ฝวกับกฯรก ฯยธดนฯตรฐฯธฌุณภฯมอฯกฯศใธ
บรรฝฯกฯศเม่ือแก้โขปัญยฯ PM2.5 ใธเนืองใยญ่ และระบบเฟ๋ฯระวังสื่อสฯรฌวฯนเสี่ฝงฟุ่ธฌวัธอัตไธนัติ เขต
สุขภฯมถี่ 1 จ. เชีฝงใยน่ เม่ือใย้ประชฯชธนีข้อนูลสถฯธกฯรณ์และสฯนฯรถปฏิบัติตัวเม่ือป๋องกัธและลด
พลกระถบโด้อฝ่ฯงถูกต้อง ยวังเป็ธอฝ่ฯงฝิ่งว่ฯ ข้อนูลเยล่ฯธี๊จะเป็ธประไฝชธ์ต่อสนฯชิกเฌรือข่ฯฝฯ ใธกฯร
ด ฯเธิธงฯธด้ฯธกฯรพลิตและกฯรบริไภฌถี่ฝั่งฝืธต่อโป 

sources
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นฯตรฐฯธฟุ่ธละออง PM2.5  

ฌวฯนยวงัใธกฯรแก้โขปัญยฯใธเนอืงใยญ ่

รัฐ เรอืงไชตวิถิฝ ์

พู้อ ฯธวฝกฯรกลุ่นประสฯธฌวฯนร่วนนือธักวิจัฝด้ฯธส่ิงแวดล้อน กรนส่งเสรินฌุณภฯมส่ิงแวดล้อน 

2
Credit: https://www.breeze-technologies.de/blog/what-is-an-air-quality-index-
how-is-it-calculated/

       เนืองใยญ่ถี่นีปญัยฯนลมิผถฯงอฯกฯศ ยนฯฝถืง 
เนืองถี่นีภฯวะอฯกฯศถี่นีสฯรเจือปธอฝู่ใธปรินฯณถี่สูง
กว่ฯระดับปกติ เป็ธเวลฯธฯธมอถี่จะถ ฯใย้เกิดอัธตรฯฝ
แก่นธุผฝ์ สัตว์ มืช ยรือถรัมฝ์สิธต่ฯงๆ อฯจเกิดขื๊ธ
เองตฯนธรรนชฯติ เช่ธ ฟุ่ธละอองจฯกลนมฯฝุ ภูเขฯโภ
ระเบิด แพ่ธดิธโยว โภโยน้ปฯ่ ก์ฯซธรรนชฯติ ซื่งอฯกฯศ
เสีฝถี่เกิดขื๊ธไดฝธรรนชฯติเป็ธอัธตรฯฝต่อนธุผฝ์ธ้อฝ
นฯก เมรฯะแยล่งก ฯเธิดอฝู่โกลและปรินฯณถี่ เข้ฯสู่
สภฯมแวดล้อนของนธุผฝ์และสัตว์นีธ้อฝ กรณีฟุ่ธละเอ
องถี่เป็ธปัญยฯ โด้แก่ ฟุ่ธละออง PM2.5 ยธื่งใธสฯเยตุ
ของกฯรเสีฝชีวิตก่อธวัฝอัธฌวร จฯกข้อนูลพล
กฯรศืกผฯของกรีธมีซ เอเชีฝตะวัธออกเฉีฝงใต้ และ 
IQAir มบว่ฯจฯกกฯรวิเฌรฯะย์ข้อนูลจฯกป๋ฯฝแสดงพล
ตัวเลขตฯนเวลฯจริง (Live Cost Estimator) 
ออธโลธ์ มบว่ฯ ป ึ2563 ฟุ่ธมิผ PM2.5 เป็ธสฯเยตุของ
กฯรเสีฝชีวิตก่อธวัฝอัธฌวรรฯว 160,000 รฯฝ ใธ 5 
เนืองใยญ่ถี่นีประชฯกรนฯกถี่สุดใธไลก ใธขณะถี่ยลฯฝ
เนืองนีฌุณภฯมอฯกฯศดีขื๊ธบ้ฯง อัธเป็ธพลนฯจฯก
นฯตรกฯรล็อกดฯวธ์ใธช่วงกฯรระบฯดของไฌวิด-19 
พลกระถบถี่รุธแรงจฯกนลมิผถฯงอฯกฯศฝ ๊ฯถืงฌวฯน
จ ฯเป็ธใธกฯรขฝฯฝระบบมลังงฯธยนุธเวีฝธถี่สะอฯด
อฝ่ฯงรวดเ ร็ว สร้ฯงระบบขธส่งนวลชธโภภ๋ฯถี่
ประชฯชธเข้ฯถืงโด้ และฝุติกฯรม่ืงมฯเชื๊อเมลิงภอสซิล 
ส ฯยรับภฯมรวนประเถศโถฝนีพู้เสีฝชีวิตก่อธวัฝอัธฌวร
จฯกนลมิผถฯงอฯกฯศประนฯณ 5 ยนื่ธฌธต่อปึ และนี
ต้ธถุธถฯงเศรผฐศฯสตร์กว่ฯ 8 แสธล้ฯธบฯถ ซื่งถี่
พ่ฯธนฯฌธถ่ัวโปรวนถืงฌธกรุงเถมฯ ส่วธใยญ่นักรับรู้
และเข้ฯใจว่ฯฟุ่ธ PM2.5 นีแยล่งก ฯเธิดจฯกฌวัธด ฯถี่
ปล่อฝจฯกถ่อโอเสีฝรถฝธต์เป็ธยลัก ซื่งต้ธตอก็ฌือนฯ
จฯกรถเฌร่ืองฝธต์ดีเซล ไดฝเฉมฯะรถบรรถุก รถ
กระบะ และรถไดฝสฯร รวนถั๊งซ ๊ฯเตินจฯกกฯรเพฯใธถี่
ไล่ง ไรงงฯธอุตสฯยกรรน และกฯรก่อสร้ฯง เปธ็ต้ธ
 

       จ ฯ ก ก ฯ ร ศื ก ผ ฯ ข อ ง ฌณ ะ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ น 
นยฯวิถฝฯลัฝเกผตรศฯสตร์ มบว่ฯ ฟุ่ธ PM2.5 ฝังเกิด
จฯกกฯรถ ฯปฏิกริฝฯถฯงเฌนี ใธอฯกฯศถี่ เ รีฝกว่ฯ 
“Photochemical Smog” ซื่งเข้ฯนฯเม่ินเตินกับฟุ่ธถี่
เกิดขื๊ธใธม๊ืธถี่ ยรือเกิดออกโซด์ของโธไตรเจธ ยรือ 
NOx นฯพสนกับสฯรอิธถรีฝ์ระเยฝง่ฯฝ (VOC) เช่ธ 
สฯรโฮไดรฌฯร์บอธ โอระเยฝของสฯรถี่ใส่ใธสเปรฝ์ เป็ธ
ต้ธ ไดฝนีแสงแดดจัดๆ เปธ็ตัวเร่งปฏิกิริฝฯ และตัวถัด
นฯ ฌือ PAN ยรือก์ฯซ Peroxyacyl Nitrates เนื่อ 
PM2.5 ถี่เกิดจฯกกฯรถ ฯปฏิกิริฝฯถฯงเฌนีโปพสนไรงกับ
ฟุ่ธ PM2.5 ถี่เกิดจฯกกฯรเพฯโยน้ใธถี่ไล่งและกฯรจรฯจร 
ปรินฯณฟุ่ธมิผก็จะเม่ินสูงขื๊ธตฯน ฝ่ิงเข้ฯยธ้ฯยธฯว
ใธช่วงต้ธปึ สถฯธกฯรณ์ PM2.5 จะฝ่ิงถวีฌวฯนรุธแรง
ขื๊ธ เธื่องจฯกเกิดฌวฯนพกพัธของอุณยภูนิ ยรือถี่
เรีฝกว่ฯ Temperature inversion ใธลักผณะฟฯชี
ฌรอบกรุงเถมฯ ถ ฯใย้อฯกฯศโน่ถ่ฯฝเถ และถี่โน่ฌ่อฝนี
กฯรมูดถืงนฯกธัก ก็ฌือ ฟุ่ธ PM2.5 ถี่นฯจฯกรถฝธต์
เชื๊อเมลิงเบธซิธถี่เพฯโยน้โน่สนบูรณ์ และปล่อฝฌวัธ
ขฯวออกนฯซื่งนีส่วธถ ฯใย้เกิด PM2.5 ด้วฝ ไดฝเฉมฯะ
รถนอเตอร์โซฌ์ 2 จังยวะถี่เตินธ ๊ฯนัธออไตลูปเข้ฯโป
พสนใธธ ๊ฯนัธเชื๊อเมลิง ถ ฯใย้เกิดนลมิผถฯงอฯกฯศ
นยฯศฯล 

       จะเย็ธโด้ว่ฯ แยล่งก ฯเธิดฟุ่ธมิผนีฌวฯนซับซ้อธ
และสัดส่วธของแต่ละแยล่งถี่นฯก็นีปรินฯณถี่แตกต่ฯง
กัธ กฯรแก้ปัญยฯฟุ่ธ PM2.5 จืงต้องโปลดถี่ต้ธเยตุ ซื่ง
ขื๊ธอฝู่กับกฯรพลักดัธเชิงธไฝบฯฝ และฌวฯนร่วนนือ
ของภฯฌส่วธต่ฯงๆ ถี่เกี่ฝวข้อง
 

บถธ ฯ  PM2.5
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     ใธประเถศโถฝ อัธดับนลมิผถฯงอฯกฯศ ใธ 6 จังยวัดแรก โด้แก่ กรุงเถมนยฯธฌร รองลงนฯ ฌือ เชีฝงใยน่ 
ชลบุรี สนุถรสฯฌร ขอธแก่ธ และระฝอง  ไดฝฌิดเป็ธนูลฌ่ฯฌวฯนเสีฝยฯฝถฯงเศรผฐกิจ ประนฯณ 5 มัธล้ฯธ
ดอลลฯร์ ยรือรฯว 149,367 ล้ฯธบฯถ กรุงเถมนยฯธฌรนีฌวฯนเสีฝยฯฝนูลฌ่ฯถฯงเศรผฐกิจกว่ฯ 3.5 มัธล้ฯธ
ดอลลฯร์ ยรือรฯว 104,557 ล้ฯธบฯถ ไดฝฌิดเป็ธร้อฝละ 5 ของพลิตภัณท์นวลรวนของจังยวัด (Green 
peace,2564)   ฟุ่ธมิผฝังเป็ธสฯเยตุของกฯรเสีฝชีวิตก่อธวัฝอัธฌวรของประชฯกรใธกรุงเถมฯ เกือบ 10,000 
รฯฝ ซื่งถือเป็ธจังยวัดถี่นีกฯรเสีฝชีวิตจฯกฟุ่ธ PM2.5 ไดฝนี ปัจจัฝถี่เป็ธตัวก ฯยธดฌวฯนเสีฝยฯฝถี่เกิดขื๊ธ ฌือ 
ระฝะเวลฯ ฌวฯนยธฯแธ่ธของประชฯกร และกิจกรรนถฯงเศรผฐกิจถี่ก่อใย้เกิดนลมิผถฯงอฯกฯศเม่ินขื๊ธ อฝ่ฯงโรก็ดี 
ฟุ่ธละอองขธฯดโน่เกิธ 2.5 โนฌรอธ (PM2.5) นีแธวไธ้นลดลงอฝ่ฯงต่อเธื่อง และใธปึ 2563 นีปรินฯณลดลงจฯกปึ
ก่อธยธ้ฯ ร้อฝละ 8 จฯกข้อนูลจุดตรวจวัดใธประเถศ 68 ม๊ืธถี่ มบฌ่ฯเฉลี่ฝ24 ชั่วไนงสูงสุด อฝู่ใธช่วง 22 – 398
โนไฌรกรันต่อลูกบฯศก์เนตร (นฌก./ลบ.น.)ฌ่ฯเฉลี่ฝ 107 นฌก./ลบ.น. ฌ่ฯเฉลี่ฝรฯฝปึอฝู่ใธช่วง 8 - 42 นฌก./ลบ.น. 
ฌ่ฯเฉลี่ฝ 23 นฌก./ลบ.น ดังรูป 

ปรนิฯณฟุธ่ละออง PM2.5 เฉลีฝ่รฯฝปึ ม.ศ. 2554 - 2563 

(ถี่นฯ กรนฌวบฌุนนลมิผ 2563) 

       จฯกแธวไธ้นนลมิผถฯงอฯกฯศ ไดฝเฉมฯะ PM2..5

ถี่ลดลง นีแพธงฯธยลฯฝส่วธถี่เกี่ฝวข้องกับกฯรลด
นลมิผถฯงอฯกฯศใธเนืองใยญ่ ยลังจฯกฌณะรัฐนธตรี
โด้นีนติเย็ธชอบแพธปฏิบัติกฯรขับเฌลื่อธวฯระแย่งชฯติ 
“กฯรแก้โขปัญยฯนลมิผด้ฯธฟุ่ธละออง” เนื่อวัธถี่ 1 
ตุลฯฌน 2562 กรนฌวบฌุนนลมิผ โด้นีกฯรด ฯเธิธกฯร
และประสฯธยธ่วฝงฯธเม่ือขับเฌลื่อธกฯรด ฯเธิธงฯธ
ตฯนแพธปฏิบัติกฯรดังกล่ฯว และเม่ือใย้กฯรเตรีฝนตัว
รับนือกับสถฯธกฯรณ์ปัญยฯฟุ่ธละออง ช่วงปลฯฝป ึ
2563 นีประสิถธิภฯมนฯกฝ่ิงขื๊ธ จืงโด้จัดถ ฯแพธเฉมฯะ
กิจ เม่ือกฯรแก้โขปัญยฯนลมิผด้ฯธฟุ่ธละออง เม่ือ
ฝกระดับกฯรด ฯเธิธงฯธใย้เข้นงวดฝ่ิงขื๊ธ ไดฝเฉมฯะ
ใธช่วงวิกฤต ไดฝกฯรเม่ินกฯรใช้งฯธเถฌไธไลฝีถี่
ถัธสนัฝต่ฯงๆ กฯรลดปรินฯณเชื๊อเมลิงใย้นฯกถี่สุด 
และกฯรใย้ฌวฯนส ฯฌัญกับกฯรบูรณฯกฯร ภฯฌประชฯชธ
และภฯฌเอกชธ เม่ือเม่ินกฯรนีส่วธรวนถุกภฯฌส่วธ 
ไดฝ กระถรวงถรัมฝฯกรธรรนชฯติและส่ิงแวดล้อน โด้
ธ ฯเสธอต่อฌณะรัฐนธตรี ซื่งนีนติเย็ธชอบใธกฯร
ประชุนเนื่อวัธถี่ 23 มฤศจิกฯฝธ 2563  

สฯระส ฯฌัญของ แพธเฉมฯะกิจเม่ือกฯรแก้โขปัญยฯ
นลมิผด้ฯธฟุ่ธละออง นีดังธี๊ 

1. กฯรส่ือสฯรประชฯสันมัธธ์ใธถุกกลุ่นเป๋ฯยนฯฝ ใย้
ข้อนูลถี่ถูกต้อง และกฯรส่ือสฯรแธวถฯงป๋องกัธ
แก้โข 

2. กฯรตั๊งฌณะถ ฯงฯธใธกฯรแก้โขปัญยฯ กฯรแจ้ง
เตือธล่วงยธ้ฯถืงสภฯมฌุณภฯมอฯกฯศ อฝ่ฯง
ธ้อฝ 3 วัธล่วงยธ้ฯ 

3.  จัดตั๊งเฌรือข่ฯฝอฯสฯสนัฌรเฟ๋ฯระวัง กฯรส่ือสฯรและ
ใย้ข้อนูลฌุณภฯมอฯกฯศ แธวถฯงกฯรป๋องกัธ เป็ธ
ต้ธ

4. กฯรบริยฯรจัดกฯรใธสถฯธกฯรณ์ถี่นีนลมิผถฯง 
อฯกฯศรุธแรง 

5.  กฯรจัดถ ฯศูธฝ์ข้อนูลฌุณภฯมใธกฯรรฯฝงฯธพล
ฌุณภฯมอฯกฯศ  กฯร เฟ๋ ฯ ร ะ วั งแล ะปร ะ เนิ ธ
สถฯธกฯรณ์ 
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สฯระส ฯฌัญของแพธเฉมฯะกิจเม่ือกฯรแก้โขปัญยฯนลมิผด้ฯธฟุ่ธละออง (ต่อ) 

6.  กฯรก ฯยธดนฯตรฐฯธฌุณภฯมอฯกฯศใธบรรฝฯกฯศ ซื่งใธประเด็ธธี๊โด้นีกฯรศืกผฯฌวฯนเยนฯะสนของกฯร
ก ฯยธดนฯตรฐฯธฌุณภฯมอฯกฯศ ถี่นีกฯรมัฒธฯเม่ือใย้นีกฯรก ฯยธดฌ่ฯนฯตรฐฯธถี่เยนฯะสนกับประเถศโถฝ 

7.  กฯรศืกผฯวิจัฝถี่เกี่ฝวข้องกับกฯรจัดกฯรฌุณภฯมอฯกฯศ ไดฝเฉมฯะ ฟุ่ธละออง PM2.5 จัดถ ฯข้อตกลงฌวฯน
ร่วนนือถฯงวิชฯกฯร ด้วฝตระยธักถืงฌวฯนส ฯฌัญของกฯรเชื่อนไฝงข้อนูลถฯงวิชฯกฯร เม่ือแก้โขปัญยฯฟุ่ธ
ละอองขธฯดเล็ก PM2.5 ส ฯยรับประเถศโถฝ เม่ือสธับสธุธกฯรขับเฌลื่อธกฯรด ฯเธิธงฯธภฯฝใต้แพธปฏิบัติ
กฯรขับเฌลื่อธวฯระแย่งชฯติ “กฯรแก้โขปัญยฯนลมิผด้ฯธฟุ่ธละออง” บธฐฯธฌวฯนร่วนนือถฯงวิชฯกฯร
ระยว่ฯงยธ่วฝงฯธภฯฌรัฐและสถฯบัธกฯรศืกผฯ เม่ือเม่ินขีดฌวฯนสฯนฯรถกฯรดฯเธิธงฯธตฯนภฯรกิจ          
กฯรวิจัฝและธวัตกรรนของประเถศด้ฯธถรัมฝฯกรธรรนชฯติและส่ิงแวดล้อน มัฒธฯองฌ์ฌวฯนรู้ เถฌไธไลฝี 
ใย้ฌวฯนช่วฝเยลือ และฌ ฯปรืกผฯแธะธ ฯเกี่ฝวกับกฯรจัดกฯรนลมิผ เม่ือธ ฯนฯประฝุกต์ใช้ใธกฯรจัดกฯรแก้โข
ปัญยฯฟุ่ธละอองขธฯดเล็ก PM2.5 ใธบรรฝฯกฯศโด้อฝ่ฯงนีประสิถธิภฯม ไดฝนีกฯรประเนิธนฯตรกฯรด้ฯธ
ส่ิงแวดล้อน พลกระถบเชิงสุขภฯม  ฌุณภฯมชีวิต และเศรผฐศฯสตร์สฯธฯรณสุข กฯรประเนิธเม่ือป๋องกัธ
ปญัยฯใธเขตเนือง  กฯรตรวจวิเฌรฯะย์ยฯปรินฯณและองฌ์ประกอบของฟุ่ธละอองขธฯดเล็ก (PM2.5) ใธม๊ืธถี่
กรุงเถมนยฯธฌร และปรินณทล ไดฝศูธฝ์ธฯไธเถฌไธไลฝีแย่งชฯติ เปธ็ต้ธ 

       กฯรก ฯยธดนฯตรฐฯธฟุ่ธละออง PM2.5 ไดฝตั๊งแต่วัธถี่ 1 นิถุธฯฝธ 2566 ประเถศโถฝจะปรับฌ่ฯเฉลี่ฝ
นฯตรฐฯธฟุ่ธ PM2.5 รฯฝ 24 ชั่วไนงใยน่ จฯกเดินอฝู่ถี่ 50 นฌก./ลบ.น. ลดลงเปธ็ 37.5 นฌก./ลบ.น. และฌ่ฯเฉลี่ฝ
รฯฝปึ จฯกเดิน 25 นฌก./ลบ.น. ปรับลดลงเป็ธ 15 นฌก./ลบ.น. ไดฝจะนีพลบังฌับใช้ยลังลงประกฯศใธรฯชกิจจฯ
ธุเบกผฯ ยรืออีกประนฯณ 2-3 เดือธธ๊ี เปธ็โปตฯนนติของฌณะกรรนกฯรส่ิงแวดล้อนแย่งชฯติ ซื่งกฯรปรับปรุงฌ่ฯ
นฯตรฐฯธดังกล่ฯว เธื่องจฯกนีกฯรใช้ฌ่ฯนฯตรฐฯธเดินนฯธฯธกว่ฯ 10 ปึ จืงฌวรปรับปรุงใย้นีฌวฯนเข้นข้ธและ
เยนฯะสนฝ่ิงขื๊ธ เม่ือเป็ธเกณท์ถั่วโปส ฯยรับกฯรส่งเสรินและรักผฯฌุณภฯมส่ิงแวดล้อน ตฯน ม.ร.บ.ส่งเสรินและ
รักผฯฌุณภฯมส่ิงแวดล้อนแย่งชฯติ ม.ศ. 2535 ซื่งถือเปธ็กฯรฝกระดับนฯตรฐฯธฌุณภฯมอฯกฯศของประเถศ เม่ือ
ปอ๋งกัธพลกระถบต่อสุขภฯมของประชฯชธ และใย้เถีฝบเถ่ฯอฝู่ใธกลุ่นเดีฝวกับประเถศสยรัฐอเนริกฯ สยภฯมฝุไรป 
เกฯยลีใต้ ญี่ปุ่ธ และประเถศกลุ่นอฯเซีฝธ ถี่อฝู่ใธล ฯดับต้ธๆ โด้แก่ สิงฌ์ไปร์ นฯเลเซีฝ ฌ่ฯฟุ่ธละออง PM2.5 นีฌ่ฯ
นฯตรฐฯธ 37.5 นฌก./ลบ.น. จะเป็ธกฯรเม่ินระดับกฯรป๋องกัธพลกระถบต่อสุขภฯมอธฯนัฝของประชฯชธ ไดฝ
ฌ ฯธืงถืงฌวฯนก้ฯวยธ้ฯใธถฯงวิถฝฯศฯสตร์ เถฌไธไลฝี และฌวฯนเปลี่ฝธแปลงใธถฯงเศรผฐกิจและสังฌน 
ธอกจฯกธี๊ กรนฌวบฌุนนลมิผโด้นีไฌรงกฯรศืกผฯประสิถธิพลของกฯรติดตั๊งอุปกรณ์บ ฯบัดโอเสีฝรถฝธต์ส ฯยรับ
รถฝธต์ดีเซลขธฯดใยญ่ใช้งฯธเม่ือกฯรมฯณิชฝ์ เม่ือลดนลมิผถฯงอฯกฯศ เม่ือกฯรถดสอบประสิถธิภฯมของ 
Diesel Particulate Filter (DPF) ของรถฝธต์ดีเซล และเป็ธข้อนูลประกอบกฯรก ฯยธดนฯตรกฯรเชิงธไฝบฯฝใธ
กฯรแก้โขปญัยฯนลมิผจฯกรถฝธต์ดีเซลใธประเถศ ซื่งกลุ่นรถฝธต์ดีเซลถี่นีอฯฝุกฯรใช้งฯธนฯกกว่ฯ 15 ปึ นีจ ฯธวธ
นฯกถืงร้อฝละ 60 ของรถฝธต์ดีเซลถี่ใช้งฯธใธประเถศ ส ฯยรับอุปกรณ์ DPF เป็ธเถฌไธไลฝีส ฯยรับกรองฟุ่ธ
ละอองจฯกโอเสีฝรถฝธต์นฯตรฐฯธฝูไร 5 และฝูไร 6 โด้ถืงร้อฝละ 90 รวนถืงถดสอบกับรถฝธต์ถี่ใช้เถฌไธไลฝีเก่ฯ
กว่ฯ 10 – 15 ปึ ซื่งมบว่ฯนีประสิถธิภฯมเป็ธถี่ธ่ฯมอใจ ไดฝยฯกนีกฯรก ฯยธดนฯตรฐฯธโอเสีฝรถฝธต์ใยน่เป็ธฝูไร 
5 และฝูไร 6 จะถ ฯใย้ฟุ่ธ PM2.5 ลดลงโปโด้ถืง 75%

กฯรมัฒธฯกฯรก ฯยธดนฯตรฐฯธฌณุภฯมอฯกฯศใธบรรฝฯกฯศPM2.5
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       จฯกถี่กล่ฯวนฯแล้วถืงนฯตรกฯร แธวถฯง กฯรออกกฎยนฯฝ ก ฯยธดฌ่ฯนฯตรฐฯธฌุณภฯมอฯกฯศใธ
บรรฝฯกฯศ กฯรจัดกฯรแยล่งก ฯเธิดนลมิผถี่ส ฯฌัญ เช่ธ จฯกกฯรขธส่งไดฝก ฯยธดนฯตรฐฯธเฌร่ืองฝธต์ เป็ธต้ธ 
จ ฯเป็ธต้องมิจฯรณฯใธเชิงรุกถี่จะจัดกฯรปัญยฯฟุ่ธมิผอฝ่ฯงจริงจังนฯกขื๊ธ ส ฯฌัญถี่สุด ฌือ กฯรติดตฯน
สถฯธกฯรณ์ ปญัยฯนลมิผถฯงอฯกฯศใธเขตเนืองถี่เกิดขื๊ธเปธ็ประจ ฯใธรอบปึ และต้องประเนิธนฯตรกฯรต่ฯงๆ ว่ฯ
นีฌวฯนเมีฝงมอยรือโน่ กฯรมัฒธฯกลโกกฯรจัดกฯรปัญยฯอฝ่ฯงนีประสิถธิภฯม และกฯรส่ือสฯรถี่รวดเร็วใธกฯร
ฌฯดกฯรณ์สถฯธกฯรณ์นลมิผถี่จะเกิดขื๊ธล่วงยธ้ฯ ไดฝขอเสธอยลักกฯรใธมิจฯรณฯเชิงรุกส ฯยรับกฯรจัดกฯร
ปญัยฯดังกล่ฯว ไดฝนีประเด็ธยลักๆ ดังธี๊ 

1. กฯรมัฒธฯเถฌไธไลฝีกฯรติดตฯนปัญยฯนลมิผ กฯรฌฯดกฯรณ์ปัญยฯถี่นีฌวฯนแน่ธฝ ฯ กฯรเฟ๋ฯระวังด้วฝ
กฯรตรวจวัดฌุณภฯมอฯกฯศด้วฝเถฌไธไลฝีถี่ถัธสนัฝ กฯรใช้เถฌไธไลฝกีฯรฌฯดกฯรณจ์ฯกกฯรแปรภฯมถฯ่ฝ
ดฯวเถีฝน กฯรมัฒธฯ software ถี่นีฌวฯนแน่ธฝ ฯสูง ใธกฯรติดตฯนปัญยฯนลมิผถฯงอฯกฯศใธม๊ืธถี่ส ฯฌญั 
เช่ธ เนืองใยญ่ถี่เกิดปัญยฯเป็ธประจ ฯ 

2. กฯรมัฒธฯเม่ินม๊ืธถี่สีเขีฝวใธเขตเนือง เม่ือเป็ธกฯรดูดซับและลดพลกระถบจฯกนลมิผถฯงอฯกฯศ เป็ธ
แยล่งดูดซับนลมิผถฯงอฯกฯศถี่ส ฯฌัญ ไดฝเฉมฯะม๊ืธถี่รกรฯ้งใธเขตเนอืงธ ฯนฯใชป้ระไฝชธใ์ธกฯรเม่ินม๊ืธถี่สี
เขีฝว 

3. กฯรสื่อสฯรถี่นีประสิถธิภฯม และกฯรก ฯยธดนฯตรกฯรต่ฯงๆ ถี่รองรับปัญยฯนลมิผถฯงอฯกฯศใธเขตเนือง 
ไดฝเธ้ธกฯรป๋องกัธถั๊งส่วธบุฌฌลและใธระดับม๊ืธถี่ 

4. กฯรถบถวธแพธงฯธนฯตรกฯรต่ฯงๆ ถี่โด้นีกฯรด ฯเธิธกฯรโปแล้ว พลส ฯเร็จและกฯรถอดบถเรีฝธธ ฯนฯ
ปรับแก้โข ยรือมัฒธฯใย้เกิดนฯตรกฯรถี่เยนฯะสน ถั๊งธี๊ ใธแต่ละปึถี่นีฌ่ฯฌวฯนเข้นข้ธนลมิผสูง ต้อง
มิจฯรณฯสฯเยตุและปัจจัฝส ฯฌัญถี่เกิดปัญยฯดังกล่ฯว ธ ฯโปสู่นฯตรกฯรถี่จะป๋องกัธและแก้โขปัญยฯนลมิผ
ถฯงอฯกฯศใธเขตเนือง 

       สรุป จฯกถี่ธ ฯเสธอนฯธี๊เป็ธส่วธยธื่งของข้อฌิดเย็ธจฯกปัญยฯนลมิผถฯงอฯกฯศใธเขตเนือง ฌวฯน
ต้องกฯรถี่อฝฯกเย็ธอธฯฌตของกฯรมัฒธฯ แพธงฯธนฯตรกฯรและนฯตรฐฯธถี่เยนฯะสน เกิดกฯร
เปลี่ฝธแปลงถี่ดีขื๊ธและเป็ธต้ธแบบใย้กับเนืองอื่ธๆ ต่อโป ไดฝถี่แต่ละเนืองจะนีรูปแบบถี่ต้องมิจฯรณฯตฯน
ฌวฯนเยนฯะสน และฌวฯนเป็ธตัวตธของเนืองธั๊ธๆ ต่อโป 

เอกสฯรอฯ้งองิ
รฯฝงฯธสถฯธกฯรณ์นลมิผถฯงอฯกฯศโถฝ กรนฌวบฌุนนลมิผ 2563 
Website : https://www.igreenstory.co/source-of-pm2-5-in-bangkok/

บถตอ่โปของกฯรจดักฯรปัญยฯฟุธ่มิผ PM2.5
PM2.5
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ม.ญ.ธงธุช ภัถรอธัธตธม1  ดร.ธณธภัถร ธีระวรรธธะสิริ1 รศ.ดร. เศรผฐ์ สันภัตตะกุล2

รศ.ดร.ธ.สม.เลศิรัก ศรีกิจกฯร3  พศ.ดร.ธม. ปฝิมงผ์ฌ ฯริ4   ดร.อันมร จัธถรวิบูลฝ์5    

กิ่งมิกุล ช ฯธฯญฌง ุ6   เอกริธถร์ วิธัธถ์1

1 ศูธฝ์อธฯนัฝถี่ 1 เชีฝงใยน่ กรนอธฯนัฝ 2ศูธฝ์ข้อนูลกฯรเปลี่ฝธแปลงสภฯมภูนิอฯกฯศ นยฯวิถฝฯลัฝเชีฝงใยน่
3 ศูธฝ์เฟ๋ฯระวังสุขภฯมยธื่งเดีฝว นยฯวิถฝฯลัฝเชีฝงใยน่ 4ศูธฝ์สฯรสธเถศชีวกฯรแมถฝ์ ฌณะแมถฝศฯสตร์นยฯวิถฝฯลัฝเชีฝงใยน่
5 ส ฯธักฌณะกรรนกฯรพู้ถรงฌุณวุฒิ กรนอธฯนัฝ 6 ศูธฝ์อธฯนัฝถี่ 3 ธฌรสวรรฌ์ กรนอธฯนัฝ 

บถธ ฯ  PM2.5

       องฌ์กฯรอธฯนัฝไลก (WHO, 2018) ฌฯดกฯรณ์ว่ฯนฯกกว่ฯ 80% ของประชฯกรไลก และกว่ฯ97% ของเนืองถั่ว
ไลกประสบปัญยฯฟุธ่ละอองขธฯดเล็ก (PM2.5) เกิธฌ่ฯนฯตรฐฯธดัชธีฌุณภฯมอฯกฯศ (AQI) ต๊ังแต่ปึ 2555 เป็ธต้ธนฯ 
ภฯฌเยธือตอธบธประสบปัญยฯวิกฤตฟุธ่ PM2.5 อฝ่ฯงต่อเธื่อง ใธปึ 2561-2563 มบว่ฯ ฌ่ฯเฉลี่ฝ 24 ช่ัวไนง PM2.5 นี
ฌ่ฯ 51-95 นฌก./ลบ.น. (ฌ่ฯนฯตรฐฯธ 50 นฌก./ลบ.น.) ฌ่ฯเฉลี่ฝรฯฝปึ 28-37 นฌก./ลบ.น. (ฌ่ฯนฯตรฐฯธ 25 นฌก./
ลบ.น.) จ ฯธวธวัธถี่ฟุ่ธเกิธฌ่ฯนฯตรฐฯธ 60–95 วัธ จ ฯธวธจุดฌวฯนร้อธ 5,418 - 12,223 จุด (กรนฌวบฌุนนลมิผ, 
2563) ส่งพลกระถบต่อสุขภฯมของประชฯชธไดฝเฉมฯะใธกลุ่นเสี่ฝงและกลุ่นเปรฯะบฯง เช่ธ พู้สูงอฯฝุ เด็กเล็ก พู้ป่วฝ
ไรฌระบบถฯงเดิธยฯฝใจ พู้ป่วฝระบบยลอดเลือดและยัวใจ รวนถั๊งก่อใย้เกิดฌวฯนเดือดร้อธร ฯฌฯญ บดบังถัศธวิสัฝ
เป็ธอุปสรรฌใธกฯรฌนธฯฌนและขธส่ง ส่งพลกระถบต่อกฯรถ่องเถี่ฝวถี่เป็ธระบบเศรผฐกิจส ฯฌัญของม๊ืธถี ่ใธดฯ้ธกฯร
เฟฯ๋ระวังสถฯธกฯรณ์ธั๊ธนีสถฯธีตรวจวัดฌุณภฯมอฯกฯศถี่โด้นฯตรฐฯธของกรนฌวบฌุนนลมิผ (Air4Thai) ถี่ต๊ังอฝู่ใธ
เนือง จังยวัดละ 1 - 3 สถฯธี ซ่ืงข้อนูลรฯฝงฯธจืงโน่อฯจสะถ้อธสถฯธกฯรณ์จริงใธระดับต ฯบลและอ ฯเภอรอบธอก ซ่ืง
อฯจถ ฯใย้ประชฯชธโน่สฯนฯรถปฏิบัติตัวเม่ือกฯรป๋องกัธตธเองโด้ถูกต้องตฯนสถฯธกฯรณ์จริงใธม๊ืธถี่ 

       ต๊ังแต่ปึ 2561 เป็ธต้ธนฯ ศูธฝ์อธฯนัฝถี่ 1 เชีฝงใยน่ ร่วนกับนยฯวิถฝฯลัฝเชีฝงใยน่ และภฯฌีเฌรือข่ฯฝ 
โด้ติดต๊ังเฌร่ืองวัดฟุ่ธ “DustBoy” และขฝฯฝม๊ืธถี่เม่ือใย้ประชฯชธนีข้อนูลสถฯธกฯรณ์และสฯนฯรถปฏิบัติตัวเม่ือ
ป๋องกัธและลดพลกระถบโด้อฝ่ฯงถูกต้อง แต่กฯรแก้ปัญยฯใธระดับต ฯบลธั๊ธ มบว่ฯนียธ่วฝงฯธยลฯฝสังกัดถี่
ด ฯเธิธงฯธแก้โขปัญยฯฟุธ่ฌวัธ แต่ฝังขฯดกฯรบูรณฯกฯรข้อนูลของยธ่วฝเยธือข๊ืธโป นีข้อส่ังกฯร ข้อแธะธ ฯ ยรือแธว
ปฏิบัติจฯกยลฯกยลฯฝยธ่วฝงฯธและนีกฯรสื่อสฯรยลฯฝช่องถฯง ซ่ืงอฯจถ ฯใย้ยธ่วฝปฏิบัติกฯรใธม๊ืธถีร่ะดบัต ฯบลสบัสธ 
อีกถั๊งฝังโน่นีรูปแบบระบบเฟ๋ฯระวังส่ือสฯรฌวฯนเส่ีฝงฟุ่ธฌวัธถี่ชุนชธและประชฯชธสฯนฯรถด ฯเธิธกฯรด้วฝตธเอง   
ดังธั๊ธ ฌณะพู้วิจัฝจืงนีแธวฌิดบูรณฯกฯรข้อนูลของยธ่วฝงฯธถี่เกี่ฝวข้อง และมัฒธฯระบบเฟ๋ฯส่ือสฯรฌวฯนเส่ีฝงฟุ่ธ
ฌวัธเม่ือแจ้งเตือธแธวปฏิบัติใย้กับพู้เกี่ฝวข้องเม่ือใย้สฯนฯรถกฯรแก้โขปัญยฯโด้อฝ่ฯงรวดเร็วและนีประสิถธิภฯม 

6

รศ.ดร. เศรผฐ ์สนัภตัตะกลุ
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PM2.5 วิธกีฯรด ฯเธิธงฯธ 

1) บูรณฯกฯรและสร้ฯงภฯฌีกลโกเฌรือข่ฯฝขับเฌลื่อธกฯร
ด ฯเธิธงฯธ ไดฝมิธีบัธถืกฌวฯนร่วนนือ (MOU) กับภฯฌี
เฌรือข่ฯฝถี่ด ฯเธิธงฯธเกี่ฝวกับฟุธ่ฌวัธใธเขตสุขภฯมถี่ 1 กฯร
ประชุนเม่ือบูรณฯกฯรกรอบแธวฌิด กฯรจัดกฯรข้อนูล และ
แธวปฏิบัติกฯรตอบไต้สถฯธกฯรณ์ของยธ่วฝงฯธถี่เกี่ฝวขอ้ง
เช่ธ ฌ ฯแธะธ ฯกฯรปฏิบัติตัวส ฯยรับกลุ่นเสี่ฝงและประชฯชธ 
กฯรปฏิบัติกฯรด้ฯธกฯรแมถฝ์และสฯธฯรณสุข กรนอธฯนัฝ 
แธวปฏิบัติตฯนนฯตรกฯรกระถรวงนยฯดโถฝ กระถรง
ศืกผฯธิกฯร ถ ฯใย้ลดฌวฯนซ ๊ฯซ้อธกฯรส่ือสฯร พู้เกี่ฝวข้อง
สฯนฯรถตอบไต้สถฯธกฯรณ์โด้อฝ่ฯงถูกต้องรวดเร็ว นี
ประสถธิภฯม และถัธต่อสถฯธกฯรณ์ 

2) กฯรมัฒธฯระบบเฟ๋ฯระวังสื่อสฯรฌวฯนเสี่ฝงฟุ่ธฌวัธ
อัตไธนัติ ไดฝบูรณฯกฯรและสร้ฯงกลโกขับเฌลื่อธตฯน
บถบฯถยธ้ฯถี่ภฯรกิจของยธ่วฝงฯธถี่ เกี่ฝวข้อง กฯร
เชื่อนไฝงระบบฐฯธข้อนูลดิจิถัลพ่ฯธระบบ API จฯกระบบ 
DustBoy โปฝัง PODD และ Smokealert รวนปถืงระบบ
ฐฯธข้อนูลย้องปลอดฟุ่ธ ไดฝนีระบบกฯรประนวลพลและ
กฯรจัดกฯรแบบอัตไธนัติ นีกฯรเชื่อนไฝงข้อนูล PM2.5 ของ
ยธ่วฝงฯธถี่เกี่ฝวข้องพ่ฯธเว็บโซต์ “ศูธฝ์ข้อนูลฟุธ่ฌวัธ เขต
สุขภฯมถี่1” (https://www.cmuccdc.org/hpc1) 

3) กฯรบูรณฯกฯรเฌรือข่ฯฝเฌรื่องวัดฟุ่ธ ไดฝเชื่อนไฝงฐฯธข้อนูล API เฌรือข่ฯฝเฌร่ืองวัดฟุ่ธ (Data Lake & API 
management) ยธ่วฝงฯธถี่เกี่ฝวข้อง โด้แก่ DustBoy (นยฯวิถฝฯลัฝเชีฝงใยน่)Yakkaw (ฝักผ์ขฯว, นยฯวิถฝฯลัฝแน่
ภฯ๋ยลวง นยฯวิถฝฯลัฝเถฌไธไลฝีรฯชนงฌลล้ฯธธฯ วิถฝฯเขตเชีฝงรฯฝ นยฯวิถฝฯลัฝรฯชภัฏเชีฝงรฯฝ), Cusenseและ 
Sensor for All (จุรฯลงกรณ์นยฯวิถฝฯลัฝและ กภภ.)

4) มัฒธฯศักฝภฯมถีนปฏิบัติกฯรระดับต ฯบล โด้แก่ อปถ. รม.สต. ไรงเรีฝธ ศูธฝ์มัฒธฯเด็กเล็ก พู้ธ ฯชุนชธ อสน. 
แกธธ ฯ ใธกฯรตอบไต้สถฯธกฯรณ์ แก้โขปัญยฯและปฎิบัติกฯรด้ฯธกฯรแมถฝ์และสฯธฯรณสุข(PHEOC) ใธม๊ืธถี่ สร้ฯง
ถีนม่ีเลี๊ฝงสธับสธุธใธระดับสสจ. สสอ. รมช.และมัฒธฯเฌรือข่ฯฝgเฟฯ๋ระวังฟุธ่ฌวัธ 

https://www.cmuccdc.org/hpc1
https://www.cmuccdc.org/hpc1
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PM2.5 พลกฯรด ฯเธิธงฯธ 

กฯรมัฒธฯระบบเฟฯ๋ระวังสือ่สฯรฌวฯนเสี่ฝงฟุธ่ฌวัธอัตไธนัตปิระกอบด้วฝระบบฝ่อฝ 3 ระบบ ดังรูป 
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1. ระบบ “พ่อดีดีต ฯบล” เป็ธระบบเฟฯ๋ระวังฟุธ่ฌวัธอัตไธนัติส ฯยรับระดับต ฯบล เม่ือแก้โขปัญยฯตอบไต้สถฯธกฯรณ์ 
และปฏิบัติกฯรด้ฯธกฯรแมถฝ์และสฯธฯรณสุข (PHEOC) แบ่งฌวฯนรุธแรงเป็ธ 4 ระดับ กรณีระดับ 3-4 จะแจ้งเตือธ
อัตไธนัติโปฝังระดับอ ฯเภอ จังยวัด และเขตสุขภฯม เม่ือสธับสธุธกฯรแก้โขปัญยฯ 

2. ระบบ “พ่อดีดีไรงเรีฝธ” เป็ธระบบแจ้งเตือธสถฯธกฯรณ์ฟุ่ธฌวัธอัตไธนัติและแธวกฯรปฏิบัติตฯนนฯตรกฯร
กระถรวงศืกผฯธิกฯรส ฯยรับไรงเรีฝธ สถฯธศืกผฯ ศูธฝ์มัฒธฯเด็กเล็ก แจ้งเตือธวัธละ 3 ฌร๊ัง ฌือ07.00 10.00และ 
15.00เช่ธ กฯรงดกิจกรรนธอกย้องเรีฝธ กฯรป๋องกัธส่วธบุฌฌลของธักเรีฝธ เป็ธต้ธ

3. ระบบ “Smokealert” ส ฯยรับกลุ่นเส่ีฝง ประชฯชธ ไดฝลงถะเบีฝธใช้งฯธระบบพ่ฯธแอมมลิเฌช่ัธโลธ์ (Line) 
ระบบจะแจ้งสถฯธกฯรณ์ PM2.5 ม๊ืธถี่ใกล้เฌีฝงวัธละ 2 ฌร๊ัง และข้อแธะธ ฯกฯรปฏิบัติตัว กฯรประเนิธเบ๊ืองต้ธ รวนถั๊ง
ข้อนูลย้องปลอดฟุธ่ใธรัศนี 10, 20 กิไลเนตรถี่เปิดใย้บริกฯร 
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Download ใบสนฌัรสนฯชกิ 
สนฯฌนสง่เสรนิกฯรพลติ 

และกฯรบริไภฌถีฝ่ัง่ฝธื (ประเถศโถฝ) 
  

พูบ้รยิฯรสนฯฌนส่งเสรนิกฯรพลติและกฯรบรไิภฌฝั่งฝธื (ประเถศโถฝ) 

ดร. วิจฯรฝ์ สินฯฉฯฝฯ         ธฯฝกสนฯฌนฯ 

รศ.ดร. ธ ฯรงรัตธ์ นุ่งเจริญ       ถี่ปรืกผฯสนฯฌนฯ 

ดร. โชฝฝศ บุญญฯกิจ         อุปธฯฝกฌธถี่ 1

ธฯฝไกศล ใจรังผี            อุปธฯฝกฌธถี่ 2

ธฯฝมรศิลป์ มัชริธถร์ตธะกุล อุปธฯฝกฌธถี่ 3  

ดร. มงผ์วิภฯ ยล่อสนบูรณ ์ กรรนกฯรและเลขฯธิกฯร 

 

ถนีงฯธจดยนฯฝขฯ่ว 

รศ.ดร. ธ ฯรงรัตธ์ นุ่งเจริญ       ถี่ปรืกผฯ 

ดร. มงผ์วิภฯ ยล่อสนบูรณ ์         บรรณฯธิกฯร  

ดร. เยนือธจิต แจ่นศิลป์             พู้ช่วฝบรรณฯธิกฯร  
                                      และจัดรูปเล่น  
 

SCAN ME
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Credit: https://www.nps.gov/subjects/air/sources.htm


