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แมข้า่วคราวเกยีวกบัฝุ่นจวิหรอื พ ี เอม็ 2.5 (particulate matter, PM 2.5) จะค่อยๆ เลือนหายไปจากสอืต่างๆ 

ตามสภาพอากาศทรีอ้นอบอา้วและอุณหภมูทิสีงูขนึ แต่ปัญหาฝุ่นยงัไม่หมดไปจากประเทศไทย โดยเฉพาะในพนืที

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ยงัคงจะตอ้งเผชญิกบัปัญหานอียูแ่ละอาจจะเพมิขนึอกีในอนาคต หากยงัไมม่กีารแกไ้ขที

ตน้เหต ุ ประการสาํคญัมลพษิทางอากาศไมไ่ดม้เีพยีง พ ีเอม็ 2.5 เทา่นัน แต่ยงัประกอบดว้ยสารพษิอนือกีหลายชนดิซงึ

เกดิจากสาเหตุต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางท ี   
 

ตารางที  สารมลพษิทางอากาศ1,2 

สารพิษทางอากาศ คณุสมบติั สาเหตุ ความเป็นพิษ 

พ ีเอม็ 2.5 ฝุ่ นทมีเีสน้ผา่นศนูยก์ลางไม่

เกนิ 2.5 ไมครอน 

การเผาไหมย้านพาหนะ การ

เผาวสัดุการเกษตร ไฟป่าและ

กระบวนการอุตสาหกรรม 

โรคระบบทางเดนิหายใจ    

โรคปอด โรคหลอดลม

อกัเสบ โรคหอบหดื 

พ ีเอม็ 10 ฝุ่นทมีเีสน้ผา่นศนูยก์ลางไม่

เกนิ 10 ไมครอน 

การเผาไหมเ้ชอืเพลงิ การเผา

ในทโีล่ง กระบวนการ

อุตสาหกรรม การโม่ การ

ก่อสรา้ง 

โรคระบบทางเดนิหายใจ 

แก๊สโอโซน* แก๊สสฟ้ีาอ่อนหรอืไม่มสี ี

กลนิฉุน ละลายนําได้

เล็กน้อย 

การเผาไหมย้านพาหนะ การ

เกดิปฎกิริยิาระหว่างออกไซด์

ของไนโตรเจนและ

สารประกอบอนิทรยีร์ะเหยงา่ย

โดยมแีสงเป็นตวัเร่ง 

ระคายเคอืงระบบทางเดนิ

หายใจ การทาํงานของปอด

ลดลง ระคายเคอืงตาและ

เยอืบุต่าง ๆ  

แก๊ส

คารบ์อนมอนอกไซด ์

แก๊สไมม่สี ีไมม่กีลนิ ไมม่รีส การเผาไหมท้ไีม่สมบรูณ์ของ

เชอืเพลงิทมีคีารบ์อนเป็น

องคป์ระกอบ 

ทาํใหร้า่งกายออ่นเพลยี 

หวัใจทาํงานหนักขนึ 

เนืองจากแย่งออกซเิจนใน

การจบักบัฮโีมโกลบนิใน

เมด็เลอืดแดง 

แก๊สไนโตรเจนได

ออกไซด ์

แก๊สไมม่สี ีไมม่กีลนิ ละลาย

นําได้เลก็น้อย 

พบในธรรมชาตแิละการเผา

ไหมเ้ชอืเพลงิในอตุสาหกรรม 

โรคระบบทางเดนิหายใจ 

แก๊สซลัเฟอรไ์ด

ออกไซด ์

แก๊สสเีหลอืงอ่อนหรอืไม่มสี ี

มรีส มกีลนิฉุน 

พบในธรรมชาตแิละการเผา

ไหมเ้ชอืเพลงิทมีกีาํมะถนัเป็น

องคป์ระกอบ 

ระคายเคอืงระบบทางเดนิ

หายใจ ทาํใหเ้ป็นโรค

หลอดลมอกัเสบเรอืรงั 

ระคายเคอืงตา 

*ในทนีีหมายถงึแก๊สโอโซนทไีมด่ทีเีกดิขนึทรีะดบัความสงูจากพนืดนิไม่เกนิ 2 กโิลเมตร 



 
 

  

 สารพษิทางอากาศเป็นภยัใกลต้วัทมีองไม่เหน็และปนเปือนอยู่ในอากาศทเีราหายใจตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อ

สขุภาพของประชาชน โดยเฉพาะ พ ีเอม็ 2.5 ซงึทางองคก์ารอนามยัโลกจดัใหอ้ยู่ในกลุ่มท ี1 ของสารกอ่มะเรง็ (หมายถงึ

มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ ตามการแบ่งประเภทกลุ่มสารก่อมะเร็งของ International Agency for 

Research on Cancer)3  

เนืองจาก พ ีเอม็ 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเลก็ทขีนจมกูไม่สามารถกรองได้ และสามารถแพร่เขา้สู่ระบบทางเดนิ

หายใจ ระบบหมุนเวยีนโลหติ และอวยัวะอนืของร่างกาย รวมทงัฝุ่นเหล่านียงัเป็นตวักลางในการนําสารอนัตรายอนืเขา้สู่

ร่างกาย เช่น โลหะหนัก แคดเมยีน ปรอท เป็นต้น ซงึก่อให้เกดิโรคต่าง ๆ อาท ิโรคหอบหดื โรคภูมแิพ้ โรคถุงลมโป่ง

พอง และโรคมะเรง็ปอด เป็นต้น องค์การอนามยัโลกได้กําหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานฝุ่ นละอองโดยกาํหนดค่าเฉลยี 

24 ชวัโมง และค่าเฉลยีทงัปี ดงัแสดงในตารางท ี2 แมว่้ามาตรฐานฝุ่ นละอองของไทยในปัจจุบนัจะมสีูงกว่าค่าเป้าหมาย

ขององคก์ารอนามยัโลก ขณะนไีดม้ขีอ้เสนอทจีะปรบัลดค่าดงักลา่วใหม้คี่าใกลเ้คยีงกบัสากลยงิขนึ (ตารางท ี2)  
 

ตารางที 2 มาตรฐานฝุ่นละอองของไทยเปรยีบเทยีบกบัองคก์ารอนามยัโลก2 

 ค่าเฉลีย 24 ชวัโมง  

(ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร) 

ค่าเฉลียทงัปี  

(ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร) 

องคก์ารอนามยัโลก 25 35/25/15/10* 

ประเทศไทย (ณ พ.ศ. 2562) 50 25 

ข้อเสนอประเทศไทย (เสนอเมือ พ.ศ. 

2560)  

354 25 

*ขนึอยูก่บัระดบัการพฒันาของประเทศ  
 

สถานการณ์มลพษิทางอากาศทเีกดิขนึในประเทศไทยทาํใหร้ฐับาลและหน่วยงานทเีกยีวขอ้งเร่งดําเนินการแกไ้ข

ปัญหา ออกมาตรการต่าง ๆ รวมทงัรณรงคใ์นส่วนของภาครฐัและภาคประชาชน (ตารางท ี3) เพอืแกไ้ขปัญหาทเีกดิขนึ

และรบัมอืกบัปัญหาใหมท่อีาจเกดิขนึในอนาคต ดงันันจงึเป็นหน้าทขีองทุกคนทจีะตอ้งรว่มมอืกนัในการปรบัปรงุคุณภาพ

อากาศ เพอืสขุภาพทดีขีองประชาชน 
 

ตารางที 3 แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพษิทางอากาศ1,2,4 

ภาครฐั ภาคประชาชน 

ปรบัปรงุมาตรฐานนํามนัเชอืเพลงิ ลดการเผาในทโีล่ง 

ปรบัปรงุมาตรฐานรถยนต์ทุกชนิด ลดการประกอบอาหารประเภทปิง ยา่ง 

ปรบัปรงุมาตรฐานควบคุมคุณภาพอากาศ ลดการใชย้านพาหนะส่วนตวั 

ปรบัปรงุมาตรฐานเตาทใีชเ้ชงิพาณิชยแ์ละในครวัเรอืน หากจําเป็นต้องใช้ยานพาหนะส่วนตวัใหห้มนัตรวจสภาพ

ยานพาหนะเป็นประจํา 

บูรณาการมาตรการควบคุมมลพิษจากรถยนต์และ

มาตรการ 

ลดแก๊สเรอืนกระจก 

หลกีเลยีงการออกกําลงักายหรอืทํากจิกรรมในบรเิวณทมีี

มลพษิทางอากาศ 

ปรบัปรงุและบงัคบัใชก้ฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัการควบคมุ ป้องกนัตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามยัทีเหมาะสม 



 
 

มลพษิทางอากาศ ใหถู้กวธิกีรณีทตีอ้งทาํกจิกรรมนอกบา้นหรอืในทโีล่งแจง้ 

ปรบัปรงุระบบจราจรและลดปรมิาณจราจร ดูแลสุขภาพ ให้แข็งแรงและรับประทานอาหารทีมี

ประโยชน์ 

สง่เสรมิระบบขนส่งมวลชน หมนัสงัเกตอาการทางสุขภาพของตนเองอย่างสมาํเสมอ 

หากพบอาการผดิปกต ิเช่น ไอถ ีหายใจลําบาก ตาอกัเสบ 

แน่นหน้าอก ปวดศรีษะ คลนืไส ้อาเจยีน หวัใจเตน้ไม่เป็น

ปกต ิควรรบีปรกึษาแพทย ์
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