“อากาศสะอาด เป็นความต้องการพื้นฐานของสุขภาพ
และความอยูด
่ ีมส
ี ุขของมนุษย์

หากแต่ มลพิษทางอากาศ จะยังคงเป็นภัยส�ำคัญ
ที่คก
ุ คามสุขภาพของผูค
้ นทั้งโลกต่อไป”
องค์การอนามัยโลก (WHO 2006a)

“Clean air is a basic requirement of
human health and well-being.

Air pollution, however, continues to pose

a significant threat to health worldwide.”
World Health Organisation (2006a)
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ค�ำน�ำ
ปัญหาฝุน
่ ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ “พีเอ็ม 2.5” ได้กลาย

เป็นประเด็นที่สงั คมไทยให้ความสนใจอย่างมาก ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 ที่เกิด
วิกฤตคุณภาพอากาศในกรุ งเทพมหานคร ท�ำให้อากาศขมุกขมัว จนรบกวน

การใช้ชวี ิตของผูค
้ น และมีระดับฝุน
่ พีเอ็ม 2.5 สูงจนอยูใ่ นขัน
้ ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ประชาชนจ�ำนวนมากตื่นตัวด้วยความวิตกกังวลว่าจะเกิดผลกระทบ
สุขภาพ โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดกับเด็ก คนชรา และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

นอกจากนั้น โรงเรียนและสถาบันการศึกษาได้มีการประกาศหยุดการเรียน
การสอน และหลายหน่ ว ยงานได้ เ ข้ า มาร่ ว มแก้ ไ ข ความวิ ต กกั ง วลต่ อ ฝุ่ น

พีเอ็ ม 2.5 ท� ำให้หน้ากากอนามัย N-95 และเครื่องฟอกอากาศขาดตลาด
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรื่องฝุ่นพีเอ็ม 2.5 นับเป็นเรื่องใหม่ส�ำหรับสังคมไทย

ที่ เริ่มมีการกล่าวถึ งกันมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเท่ านั้น ประกอบกับ

ข้อมูลเรื่องฝุน
่ พีเอ็ม 2.5 บางครัง้ มีความขัดแย้งกันท�ำให้ยงิ่ เพิม
่ ความสับสนแก่
ประชาชน เพื่อป้องกันการสับสนที่เกิดขึ้น หน่วยราชการและองค์กรวิชาชีพที่

เกี่ยวข้องต้องออกมาให้ความรู้ ออกแถลงการณ์ และเผยแพร่ความรู้ให้กับ
ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ถึงอันตรายร้ายแรงและวิธีการป้องกันตนเอง
จนกระทั่งรัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เป็นวาระแห่งชาติในวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

ท่ า มกลางสถานการณ์ ดั ง กล่ า ว นอกจากหน่ ว ยงานรั ฐ แล้ ว ยั ง มี

นั ก วิ ช าการ บุ ค ลากรวิ ช าชี พ และภาคประชาชนออกมาให้ ค วามรู้ แ ละให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการจั ดการปัญหา รวมถึ งมีการรวมตั วกันเพื่อร่วมกันคิ ด
และท� ำความเข้าใจกับปัญหาและหาทางออกทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาวอย่างยัง่ ยืน มีการจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานและสถาบัน
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ต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งนี้ ได้มีการจัดเวทีที่มีความต่อเนื่องและเน้นการมี

ส่วนร่วมที่หลากหลาย เรียกว่า “ไทยพร้อมล้อมวง” ที่เป็นที่มาของการรวมกัน

เป็นเครือข่ายที่เรียกว่า “เครือข่ายอากาศสะอาด” ที่เป็นเครือข่ายเปิดที่จะมี
การขยายตัวออกไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมประสานกับทุกภาคส่วน โดยมี

ความเห็นว่ าวิ กฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ได้ เป็นปัญหาของกรุ งเทพมหานคร
เท่านั้น แต่เป็นปัญหาร่วมของทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

อย่ า งไรก็ ต ามปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศที่ เ กิ ด จากฝุ่ น พิ ษ พี เ อ็ ม 2.5

มีความซับซ้อนอย่างมาก การท�ำความเข้าใจปัญหา เพื่อก�ำหนดแนวทางแก้ไข

ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและต้องการองค์ความรู้
จากนักวิชาการหลากหลายสาขา รวมถึงบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ รวมถึง
ประสบการณ์และความเห็นจากภาคประชาชน “สมุดปกขาวอากาศสะอาด”

(Clean Air White Paper) ฉบับนี้ จะเป็นจุดเริม
่ ต้นในการร่วมกันก�ำหนดทิศทาง
และวางแนวทางการท�ำงานร่วมกัน โดยเริม
่ จากการท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ใน “9 ประเด็ น พื้ น ฐานเพื่ อ เข้ า ใจและแก้ ไ ขปั ญ หาฝุ่ น พิ ษ พี เ อ็ ม 2.5 ใน
ประเทศไทย” และหลังจากนี้ ทางเครือข่ายอากาศสะอาด จะมีกระบวนการ

ในการจัดท�ำ “สมุดปกฟ้าอากาศสะอาด” (Clean Air Blue Paper) และ “สมุด
ปกเขียวอากาศสะอาด” (Clean Air Green Paper) ที่จะมีข้อมูลองค์ความรู้
สมบูรณ์ข้ึนตามล�ำดับทั้งในเชิงวิชาการและประสบการณ์ตรงจากประชาชน

และปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการด�ำเนินการร่วมกันของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำพาสังคมไทยก้าวไปสู่การมีอากาศสะอาดให้
ทุกคนได้หายใจอย่างเท่าเทียมกัน

เครือข่ายอากาศสะอาด
พฤษภาคม 2562
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สารบัญ
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ในประเทศไทย
1. ฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 คืออะไร ส�ำคัญอย่างไร
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ประเด็นพื้ นฐาน
เพื่ อเข้าใจและแก้ไข
ปัญหาฝุ่นพิ ษพี เอ็ม 2.5
ในประเทศไทย
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การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 จ�ำเป็น

ต้องเริ่มจากการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีพ้ ืนฐานความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน
โดยมีประเด็นพื้นฐานที่ส�ำคัญ 9 ประเด็น ได้แก่

1. ฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 คืออะไรส�ำคัญอย่างไร

2. ฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 อันตรายต่อสุขภาพจริงหรือไม่ มีอันตรายอย่างไร
3. อะไรคือ “มาตรฐานคุณภาพอากาศ”

4. ดัชนีคุณภาพอากาศคืออะไร และดัชนีที่มีอยู่มีข้อจ�ำกัดอย่างไร

5. ปัญหาฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
อย่างไร

6. ปรากฏการณ์ฝุ่นในกรุงเทพฯ กับ หมอกควันในภาคเหนือ
มีอะไรที่ต่างและอะไรที่เหมือนกัน

7. มาตรการที่ผ่านมาเพียงพอหรือไม่

8. เหตุใดการจัดการปัญหาที่ผ่านมาจึงไม่ได้ผล

9. การจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนควรด�ำเนินการอย่างไร
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ฝุ่นพิ ษพี เอ็ม 2.5 คืออะไร
ส�ำคัญอย่างไร

พีเอ็ม 2.5 คืออะไร
ฝุน
่ ทีฟ
่ งุ้ กระจายอยูใ่ นอากาศมีหลายขนาดปะปนกัน ฝุน
่ ทีม
่ ข
ี นาดใหญ่

เช่น ฝุ่นดินหรือทราย จะตกสู่พ้ ืนดินอย่างรวดเร็ว แต่ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า
หรือเท่ากับ 100 ไมครอน (หนึ่งส่วนล้านเมตร) จะแขวนลอยอยู่ในอากาศได้

เป็นเวลานาน จึงได้รบ
ั การจัดเป็นสารมลพิษ เรียกว่าเป็น “ฝุน
่ ละอองแขวนลอย

ในบรรยากาศ” (Total Suspended Particulate: TSP) ซึ่งสามารถแยกแยะ
ออกมาเป็นกลุ่มที่เรียกว่า “ฝุ่นละอองขนาดเล็ก” (Particulate Matter: PM)
โดยส่วนที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 10 ไมโครเมตร หรือ “พีเอ็ม 10” (PM10)
จะสามารถผ่านการกรองของจมูกเข้าสูท
่ างเดินหายใจ และหากมีขนาดเล็กกว่า

หรือเท่ากับ 2.5 ไมครอน หรือ “พีเอ็ม 2.5” (PM2.5) จะรอดพ้นการดักจับของ

ทางเดินหายใจ เข้าไปถึงปลายทางคือถุงลมฝอยของปอดได้โดยตรง “พีเอ็ม
2.5” ที่ เราก�ำลังกล่าวถึ งกัน จึ งเป็นสารมลพิษชนิดหนึ่ งที่ เป็น “ฝุ่น” และ

“ละออง” ของแข็งหรือของเหลว ที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่าหรือเท่ากับ 2.5
ไมครอน (บางส่วนอาจเล็กกว่า 0.1 ไมครอน) ที่แขวนลอยและฟุ้งกระจายอยู่
ในอากาศ (ดังภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 ขนาดและองค์ประกอบของฝุน
่ ละอองพีเอ็ม 10 และพีเอ็ม 2.5 เทียบ
ขนาดกับเม็ดทรายละเอียดและเส้นผม
ที่มา: US EPA (2018)

ฝุ่นละอองที่เรียกรวมว่าพีเอ็ม 2.5 มีทั้งที่มาจากแหล่งก�ำเนิดโดยตรง

และจากการรวมตัวกันของฝุน
่ และละอองของสารเคมีที่มข
ี นาดเล็กจนมีขนาด
ใหญ่ข้ึน โดยแหล่งก�ำหนดมีทั้งจากธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่ง

แหล่งก�ำเนิดที่สำ� คัญที่กอ
่ ให้เกิดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ โรงไฟฟ้า (โดยเฉพาะ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน) (Ehrlich et al., 2007) โรงงานอุตสาหกรรม (Huang et al.,

2007) ไอเสียจากยานพาหนะ (Querol et al., 2001) และการเผาชีวมวล
ทางการเกษตรในที่โล่งแจ้ง (Tao et al., 2013) เตาเผาขยะ (Mao et al., 2007)

การก่อสร้าง (Zhang et al., 2015) การปิ้งย่าง (Li et al., 2015) รวมทั้งการ

ปล่อยสารเคมีบ างชนิ ด เช่ นไอโซพรี นจากป่ าก็ เป็ นสาเหตุของการสร้างฝุ่น
พีเอ็ม 2.5 ได้เช่นเดียวกัน (Kourtchev et al., 2005, 2008) (ดังภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 แหล่งปลดปล่อย (Emission Sources) มลพิษทางอากาศทีส
่ �ำคัญ

ทีส
่ ำ
� คัญกว่าคือสิง่ ทีอ
่ ยูใ่ นพีเอ็ม 2.5
พีเอ็ม 2.5 แขวนลอยอยู่ในอากาศรวมกับไอน้�ำ ควัน และก๊าซต่างๆ

การที่มีขนาดเล็กแต่เมื่อแผ่รวมกันแล้วจะมีพ้ ืนผิวรวมกันมากมหาศาล ท�ำให้

สามารถน�ำพาสารต่ างๆ ล่องลอยในบรรยากาศรอบตั วเราได้ ในปริมาณสูง
โดยเฉพาะสารที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ เช่น โลหะหนัก (Pongpiachan and
Iijima, 2016; Pongpiachan et al., 2017a) ทีจ
่ ะก่อให้เกิดโรคทางระบบประสาท

ซึ่งไม่ได้มีแต่ตะกั่ว ยังมีปรอท ซึ่งเป็นที่มาของโรค มินามาตะ (D’itra, 1991)
มีแคดเมียมที่เป็นที่มาของ โรคอิไต อิไต (Inaba et al., 2005) รวมถึงสารหนู
สารก่อมะเร็ง เช่น พีเอเอ็ช (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH)

(Pongpiachan, 2013a,b, 2016; Pongpiachan et al., 2015a,b) สารก่อการ

กลายพันธุ์ อย่างไดอ๊อกซิน (dioxin) (Pongpiachan et al., 2016,2019a,b)

นอกจากนี้ยังมีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนอยู่หลายตัวด้วย
เช่นกันในฝุ่นละออง (Aziz et al., 2018; Wolf et al., 2017) และยังสามารถ

10

สมุดปกขาวอากาศสะอาด

ท�ำปฏิกริ ย
ิ ากับสารก่อภูมแ
ิ พ้ในอากาศและไปกระตุ้นให้โรคภูมแ
ิ พ้กำ� เริบขึ้นได้

นอกจากผลกระทบเชิงลบที่มีต่อสุขภาพแล้ว สารอินทรีย์คาร์บอนและธาตุ
คาร์บอนที่อยูใ่ น พีเอ็ม 2.5 ซึ่งปล่อยมาจากไอเสียยานพาหนะ ยังส่งผลกระทบ

ต่อการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศในระดับภูมภ
ิ าคได้เช่นกัน (Pongpiachan

et al., 2014, 2015c) จากการศึกษาในอดีตทีผ
่ า่ นมาพบว่าสารอินทรียค
์ าร์บอน

ในฝุ่นมีส่วนช่วยให้โลกเย็นลง (Cooling Effect) ในขณะที่ธาตุคาร์บอนกลับ
กระตุ้นให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น (Koch and Del Genio, 2010; Menon et al.,

2002; Ramanathan and Carmichael, 2008) ด้วยเหตุผลดังกล่าว พีเอ็ม 2.5
นอกจากจะส่งผลกระทบเชิงลบโดยตรงต่อสุขภาพแล้วยังมีความเกีย
่ วข้องกับ
ความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง

การทีพ
่ เี อ็ม 2.5 สามารถถูกสูดหายใจเข้าสูถ
่ งุ ลมฝอยในปอดได้โดยตรง

จึงเป็นฝุน
่ ละอองที่มอ
ี ันตรายต่อร่างกายมากที่สด
ุ ทั้งจากตัวอนุภาคฝุน
่ ละออง
ที่ระคายเคืองหรือสะสมในถุงลมขนาดเล็ก และจากองค์ประกอบอันตรายที่อยู่

ในอนุภาคเหล่านั้น พีเอ็ม 2.5 มีท้ังที่มพ
ี ษ
ิ และไม่มพ
ี ษ
ิ ในเอกสารนีต
้ ้องการ
เน้นการให้ความส�ำคัญกับองค์ประกอบของสิ่งที่อยู่ภายในพีเอ็ม 2.5 ซึ่ง
จะแตกต่างไปตามแหล่งก�ำเนิด จึงใช้ค�ำน�ำหน้าว่า “ฝุ่นพิษ”

Clean Air White Paper, Thailand

2

11

ฝุ่นพิ ษพี เอ็ม 2.5 อันตรายต่อสุขภาพ
จริงหรือไม่ มีอันตรายอย่างไร
ปัจจุบันมีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนว่าฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 มีอันตราย

ต่อสุขภาพ ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นสิ่งที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความ

ส�ำคัญ โดยเฉพาะฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 ที่สามารถถูกสูดเข้าไปสะสมในถุงลมฝอย
ของปอด หรือแทรกซึมเข้าสู่กระแสโลหิตและกระจายสารพิษไปทั่วร่างกาย

โดยพีเอ็ม 2.5 เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 5 ของประชากรโลกในปี 2558
(Cohen, 2017) องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าในปี 2559 ทัว่ โลกมีผเู้ สียชีวต
ิ

จากมลพิษทางอากาศ 7 ล้านคน โดยเกิดจากมลพิษจากอากาศภายนอกอาคาร
(Ambient Air) 4.2 ล้านคน โดยร้อยละ 91 เกิดในประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกส์ตะวันตก (WHO, 2018a)

ผลต่อระบบการหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด และ
ระบบอื่น ๆ

เนื่ อ งจากขนาดที่ เ ล็ ก ท� ำ ให้ เ มื่ อ ถู ก สู ด ผ่ า นรวมเข้ า ไปกั บ ลมหายใจ

สามารถผ่านลงไปได้ลก
ึ จนถึงหลอดลมฝอยและถุงลมที่เป็นส่วนปลายสุดของ

ปอดเราได้ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาระคายเคือง และเกิดการอักเสบเฉียบพลันและ
เรื้ อ รั ง โดยเป็ น ผลจากการกระตุ้ น ให้ เ กิ ด สารอนุ มู ล อิ ส ระ ลดระบบแอนตี้

ออกซิแดนท์ รบกวนดุลแคลเซียมจนท�ำให้เกิดการอักเสบ และกระตุ้นยีนที่

เกีย
่ วข้องกับการหลัง่ สารอักเสบซึง่ เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของตัวเราเอง จนเกิด
ผลร้ายที่ส�ำคัญ คือ ท�ำให้คนที่มีโรคระบบการหายใจเรื้อรังเกิดอาการก�ำเริบ
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ทั้งโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ โรคหืด และ โรคถุงลมโป่งพอง และอาจมีส่วนท�ำให้
เกิดมะเร็งปอดได้เพิ่มขึ้น

ส่ ว นประกอบที่ เ ป็ น แบล็ ค คาร์ บ อนจะท� ำ ให้ เ กิ ด การท� ำ ลายผนั ง

หลอดเลือด ทั้งที่เป็นผลโดยตรงหรือผลโดยอ้อมจากสารอักเสบที่หลัง่ จากปอด
แล้วเข้ามาในกระแสเลือด ผลที่ตามมาคือการเกิดลิม
่ เลือดและหลอดเลือดแข็ง

ท� ำ ให้ เ พิ่ ม อั น ตรายจากการขาดเลื อ ดโดยเฉพาะสมองและกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจ
อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบสั่นพลิ้ว

นอกจากนี้ผลงานวิจัยล่าสุดพบว่ากลุ่มประชากรที่ได้รับพีเอ็ม 2.5 ใน

ระดับสูงจะมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคตับ โรคไต โรครูห์มาติก โรคอัลไซเมอร์

และ โรคเบาหวาน (Bernatsky, et al., 2016; Busso et al., 2018; Shou et al.,
2019; Xu et al., 2019; Yang et al., 2018)

ผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก
เด็กจัดเป็นประชากรทีม
่ ค
ี วามเสีย
่ งสูงต่อการได้รบ
ั มลพิษและเกิดผลเสีย

ต่อสุขภาพเนื่องจาก เด็กจะหายใจเร็วกว่าผู้ใหญ่ มีสัดส่วนปริมาตรการหายใจ
ต่อน้�ำหนักตัวสูงกว่าผูใ้ หญ่ จึงมีโอกาสได้รบ
ั มลพิษทางอากาศรวมถึงพีเอ็ม 2.5
เพิ่มมากขึ้น ร่วมกับร่างกายยังไม่สูง ระดับจมูกจะอยู่ใกล้พ้ ืนซึ่งเป็นบริเวณที่

อากาศไม่ถ่ายเทและมลพิษบางชนิดสะสมสูง ท�ำให้มีโอกาสได้รับมลพิษทาง
อากาศได้มากขึ้น เด็กมักมีกิจกรรมและวิ่งเล่นนอกอาคาร การวิ่งเล่นท�ำให้
หายใจเร็ว ท�ำให้ได้รับมลพิษในอากาศได้มากกว่าผู้ใหญ่ ระบบต้านทางต่อ
สิ่งแปลกปลอม ไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุ ทางเดิ นหายใจ ระบบภูมิคุ้มกันยังเจริญ

ไม่เต็มที่ ไม่สามารถป้องกันได้เต็มประสิทธิภาพ
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เด็กมีการเจริญเติบโตและอยูใ่ นช่วงก�ำลังพัฒนาอวัยวะต่าง ๆ เช่น ปอด

และสมอง การได้รับมลพิษในช่วงที่อวัยวะต่าง ๆ ก�ำลังพัฒนา ท�ำให้อาจส่งผล

ระยะยาวต่อการท�ำงานของร่างกาย เนื่องจากการเจริญเติบโตทางกายภาพ
และสมรรถภาพของปอดจะเกิดเต็มที่ในช่วงอายุราว 20 ปี ดังนั้นพีเอ็ม 2.5
จึงส่งผลให้สมรรถภาพการท�ำงานของปอดในระยะยาวถดถอย จนอาจท�ำให้
เกิดโรคถุงลมโป่งพองเหมือนกับคนที่สูบบุหรี่ อีกทั้งทารกในครรภ์มารดามี

การเจริญเติบโตและอยู่ในช่วงก�ำลังพัฒนาอวัยวะต่าง ๆ เช่น ปอด และสมอง

การได้รับมลพิษในช่วงนี้อาจส่งผลระยะยาวต่อการท�ำงานของอวัยวะต่าง ๆ
(WHO, 2018b; ปองทอง ปูรานิธ,ี 2562)

ดังนั้นหากไม่มีการด� ำเนินการกับการลดมลพิษทางอากาศอย่าง

จริงจัง ในอนาคตประเทศไทยจะเต็มไปด้วยประชากรทีเ่ จ็บป่วย เป็นสังคม
ผูส
้ ูงอายุที่อ่อนแอ
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3

อะไรคือ
“มาตรฐานคุณภาพอากาศ”
สิง่ หนึง่ ทีไ่ ด้รบ
ั ความสนใจและสร้างความสับสนคือ “มาตรฐานคุณภาพ

อากาศ” จึงเป็นประเด็นที่ต้องท�ำความเข้าใจว่าตัวเลขมาตรฐานพีเอ็ม 2.5 ของ
ประเทศไทย มีที่มาอย่างไรและมีข้อจ�ำกัดอย่างไร

แม้ว่าพีเอ็ม 2.5 จะมีอยู่ในอากาศมานานแล้ว แต่เพิ่งได้รับความสนใจ

มากขึ้นหลังจากการเผยแพร่ผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า
Harvard Six-City Study เมื่อปี พ.ศ. 2536 ที่ชี้ให้เห็นอันตรายของฝุ่นละออง

ขนาดเล็กกลุม
่ นี้ ซึ่งการศึกษานี้ เป็นหลักฐานที่ท�ำให้สหรัฐอเมริกาต้องก�ำหนด
ให้พีเอ็ม 2.5 เป็นสารมลพิษที่ต้องมีการตรวจวัดและควบคุม นับแต่ปี พ.ศ.
2540 เป็นต้นมา (Brugge and Olden, 2018)

หลังจากเกิดความตื่นตัวเรื่องมลพิษพีเอ็ม 2.5 ในสหรัฐอเมริกาและ

ยุโรป ในปี พ.ศ. 2548 องค์การอนามัยโลก (WHO, 2006a; WHO 2006b) จึงได้

ออกแนวทางการก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ (Air Quality Guideline:

AQG) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ กลางให้ทุกประเทศใช้อ้างอิ ง โดยชี้ว่าไม่มีระดั บ
ปริมาณสารมลพิษระดับใดที่ถือได้ว่าปลอดภัยส�ำหรับทุกคน เนื่องจากร่างกาย

ของแต่ ละคนหรือของคนหนึ่งในแต่ ละช่วงเวลาต่ างกัน ตั วเลขที่ ก�ำหนดไว้

จึงเป็น “ค่าเป้าหมาย” ที่มีหลักฐานวิชาการสนับสนุนว่าเป็นระดับปริมาณ
สารมลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ โดยในแนวทางนี้
ได้ก�ำหนดตัวเลขที่สูงขึ้นไปเป็น 3 ระดับขั้น เรียกว่า “เป้าหมายระหว่างทาง”
(Interim Target) เพื่อให้แต่ละประเทศใช้ก�ำหนดค่ามาตรฐานที่สอดคล้องกับ

บริบทของตนเอง โดยคาดหวังให้มก
ี ารด�ำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศ
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ของประเทศนัน
ึ ตามล�ำดับ ส�ำหรับประเทศไทย เพิง่ มีการเพิม
้ ให้ดีข้น
่ พีเอ็ม 2.5
เข้ามาในรายการสารมลพิษที่ ต้องตรวจวั ดและควบคุมตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2553
โดยเลือกใช้เป้าหมายระหว่างทางระดับที่ 2 ขององค์การอนามัยโลกมาก�ำหนด

เป็นมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน เป็นมาตรฐานระดับ
เดียวกันกับมาเลเซียและเกาหลีใต้

ตารางที่ 1 ระดับพีเอ็ม 2.5 ตามค�ำแนะน�ำองค์การอนามัยโลกและเกณฑ์
มาตรฐานของประเทศต่าง ๆ ณ ปี พ.ศ. 2562

เกณฑ์ระดับพีเอ็ม 2.5

(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

เป้าหมายระหว่างทางระดับที่ 1

เป้าหมายระหว่างทางระดับที่ 2
ไทย, มาเลเซีย, เกาหลีใต้

เป้าหมายระหว่างทางระดับที่ 3
ญี่ปุ่น, ไต้หวัน

สหรัฐอเมริกา

เป้าหมายองค์การอนามัยโลก
ออสเตรเลีย

ค่าเฉลีย
่ ราย

ค่าเฉลีย
่

75

35

24 ชั่วโมง

รายปี

50

25

37.5

15

35

15

35

12

25

10

25

8

ที่มา: ดัดแปลงจาก ศิวัช พงษ์เพียจันทร์และคณะ (2562)

อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังไม่ได้มก
ี ฎหมายหรือมาตรการอะไรที่

บังคับว่า เราต้องมีการปรับเกณฑ์มาตรฐานเป็นระยะ อย่างเช่นหน่วยงาน

EPA ของสหรัฐอเมริกา เคยถูกฟ้องร้องเนื่องจากไม่ปรับเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่บทบัญญัติของกฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) ก�ำหนดไว้
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4

ดัชนีคุณภาพอากาศคืออะไร
และดัชนีที่มีอยู่มีข้อจ�ำกัดอย่างไร

ดัชนีคณ
ุ ภาพอากาศคืออะไร
“ดัชนีคุณภาพอากาศ” (Air Quality Index: AQI) เป็นตัวเลขส�ำหรับ

แสดงค่าอย่างง่ายที่แปลงมาจากค่าการตรวจวัดความเข้มข้นของมลพิษทาง
อากาศ ดัชนีคณ
ุ ภาพอากาศใช้เป็นค่าแสดงส�ำหรับการรายงานคุณภาพอากาศ

ส�ำหรับคนทั่วไป เพื่อเตือนภัยให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ทราบถึงผลกระทบ

ด้านสุขภาพ และแนวทางการปฏิบัติตนจากมลพิษทางอากาศในระดับต่าง ๆ

เมื่อค่ าดั ชนีคุณภาพอากาศสูงขึ้น จะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าคุณภาพอากาศมีสภาพ
เสื่อมโทรมลง และมีโอกาสที่จะก่อผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยกับผู้อยู่อาศัย
ในพื้นที่นั้นได้มากขึ้นอย่างไร

ดั ช นี คุ ณ ภาพอากาศถู ก พั ฒ นาขึ้ น มาใช้ เ ป็ น ครั้ ง แรกในประเทศ

สหรั ฐ อเมริ ก า ในเวลาต่ อ มาหลั ก การเดี ย วกั น นี้ ถู ก น� ำ ไปใช้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
หลายประเทศรวมทั้ งประเทศไทย โดยมีการแบ่งระดั บของสารมลพิษตาม
ระดั บของผลกระทบทางสุขภาพที่ จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้ รับ ก�ำหนดให้ตัวเลข

ระดับมลพิษที่เป็นค่ามาตรฐานของประเทศนั้นเท่ากับค่าดัชนี 100 แล้วจัด
แบ่งช่วงของค่าดัชนี ก�ำหนดเป็นสัญญาณสีเพื่อแจ้งเตือนและให้ค�ำแนะน�ำกับ

ประชาชน (AirNow, 2016) ดั งนั้นค่ าดั ชนีคุณภาพอากาศที่คิดโดยวิ ธีนี้
จึงขึน
้ อยูก
่ ับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของของประเทศทีน
่ ำ� มาใช้ในการ
คิดค�ำนวณ

Clean Air White Paper, Thailand

17

ข้อจ�ำกัดของดัชนีทม
ี่ อ
ี ยูเ่ ดิม
ค่ าดั ชนีคุณภาพอากาศที่มาจากหน่วยงานและองค์ กรต่ าง ๆ

ในเวลาและสถานที่เดียวกัน แสดงค่าออกมาต่างกัน เนื่องจากการหาค่า
ดัชนีคุณภาพอากาศของแต่ละประเทศหรือองค์กร เช่น กรมควบคุมมลพิษ

(air4thai.pcd.go.th) The World Air Quality Project (aqicn.org) และ IQ Air
(airvisual.com) จะใช้วิธก
ี ารที่ต่างกันในรายละเอียด เช่น ชนิดและจ�ำนวนสาร
มลพิษ ค่ามาตรฐานของสารมลพิษ ค่าความเข้มข้นของมลสารจากการตรวจ

วัดหรือจากการท�ำนาย การแบ่งช่วงชั้นความเข้มข้นของมลสาร ผลกระทบ
ต่อสุขภาพและค�ำแนะน�ำในแต่ละช่วงชั้น การก�ำหนดสีของแต่ละช่วงชั้น

ไม่ได้แจ้งเตือนสถานการณ์ปัจจุบัน การรายงานค่าดัชนีคุณภาพ

อากาศ ไม่ว่าจะมาจากการรายงานของ air4thai.pcd.go.th หรือ airvisual.com
จะไม่ได้บอกว่า ผู้ที่จะอยู่อาศัยในบริเวณนั้น ณ ปัจจุบัน และในเวลาต่อจากที่

รายงานค่ าดั ชนีคุณภาพอากาศจะได้ รับผลกระทบทางสุขภาพอย่างไรจาก
คุณภาพอากาศในบริเวณนั้น เนื่องจากค�ำนวณจากค่าการตรวจวัดเฉลี่ย 24

ชั่วโมงที่ย้อนหลัง จึงเป็นเหตุให้ The World Air Quality Project (aqicn.org)
เสนอวิธค
ี �ำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 ชั่วโมงย้อนหลัง เรียกระบบนี้ว่า Instant-Cast
ซึ่งให้ค่าดัชนีคณ
ุ ภาพอากาศที่บง่ บอกสถานการณ์ปจ
ั จุบน
ั ได้ใกล้เคียงมากกว่า

ระบบ Nowcast ของ US EPA (airnow.gov) ที่พยายามแก้ปัญหาเดียวกัน
แต่ใช้ค่าเฉลี่ย 12 ชั่วโมง โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากธรรมชาติของอากาศมี
สภาพพลวัต คุณภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงเป็นดีข้ึนหรือเลวลงได้ภายใน
เวลาไม่นาน ดังนั้นค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่คิดจากค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของการ
วัดระดับพีเอ็ม 2.5 จึงไม่น่าจะเป็นเครื่องมือเตือนภัยที่เหมาะสม (The World
Air Quality Project, 2015)
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ไม่ได้ รวมเอาผลจากการเสริมฤทธิ์กันจากการมีมลสารหลาย

ชนิ ด ปะปนอยู่ ใ นอากาศพร้อ มกั น เนื่ อ งจากความรุ น แรงต่ อ สุ ข ภาพจาก

มลสารแต่ละตัวนัน
้ ไม่เท่ากัน เช่น โอโซน ไนโตรเจนไดออกไซด์ สามารถก่อผล
แบบเฉียบพลัน ส่วนพีเอ็ม 2.5 ก่อผลแบบกึ่งเฉียบพลันกึ่งเรื้อรัง ดังนัน
ี าร
้ วิธก

ประมวลผลเพื่อแสดงค่าดัชนีคุณภาพอากาศแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นแบบเชิงเดี่ยว

(individual AQI) จึงน่าจะเป็นเครื่องมือเตือนภัยทีย
่ งั มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
ส�ำหรับกรณีปัญหามลพิษทางอากาศที่มีมลสารปะปนอยู่หลายชนิด จึงมีการ
พัฒนาดัชนีทีเรียกว่า “ดัชนีสุขภาพเหตุคุณภาพอากาศ” (Air Quality Health

Index: AQHI) ขึ้น (Stieb et al, 2008) โดยน�ำหลักการที่ว่าในอากาศมีมลสาร
ปะปนอยูห
่ ลายตัวพร้อมกัน และแต่ละตัวก่อผลรุนแรงต่อสุขภาพต่างกัน จึงน�ำ

ค่ า ระดั บของมลสารหลายตั วเข้ ามาผนวกในการค� ำนวณค่ าดั ชนีในรู ป ของ
ค่าถ่วงน้�ำหนัก โดยใช้ค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 3 ชัว่ โมง ดัชนีมีค่าตั้งแต่ 1 - 10

และ มากกว่า 10 ซึง่ ปัจจุบน
ั ดัชนีสข
ุ ภาพเหตุคณ
ุ ภาพอากาศนีใ้ ช้อยูใ่ นประเทศ

แคนาดา และฮ่องกง (ศิวัช พงษ์เพียจันทร์และคณะ, 2562) การคิดค่าดัชนี
คุณภาพอากาศระบบนี้ใช้การศึกษาผลกระทบทางระบาดวิทยาเทียบกับ

ระดับของมลสารในอากาศโดยตรง จึงไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศของประเทศ
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ปัญหาฝุ่นพิ ษพี เอ็ม 2.5 ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างไร
นอกจากผลกระทบทางสุ ข ภาพแล้ ว ปั ญ หาฝุ่ น พี เ อ็ ม 2.5 ยั ง มี

ผลกระทบและความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วย ซึ่งแม้ปัจจุบันจะยังมีข้อมูล
ไม่ ม ากนั ก แต่ เ ริ่ ม มี ห ลั ก ฐานที่ ป ระเมิ น เป็ น ตั ว เลขทางเศรษฐศาสตร์ ไ ด้ ว่ า
ปัญหานี้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยในภาพรวมอย่างไร

ผลกระทบต่อสังคมไทย
งานศึ ก ษาหลายงานในต่ า งประเทศได้ พ ยายามตี มู ล ค่ า ต้ น ทุ น

ความเสี ย หายทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึ ง ครอบคลุ ม มิ ติ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คม

จากมลพิษทางอากาศ อาทิ Levinson (2012) ได้ประเมินมูลค่าต้นทุนของ

มลพิษทางอากาศในสหรัฐอเมริกาช่วงปี ค.ศ. 1984 - 1996 พบว่า ความเต็มใจ

ที่จะจ่ายในการลดมลพิษ 1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ของฝุ่น
พีเอ็ม 10 (PM10) มีค่าเท่ากับ 1,037 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อครัวเรือนต่อปี

อย่ า งไรก็ ต าม ในประเทศไทยงานศึ ก ษาในลั ก ษณะนี้ มี จ� ำ กั ด อย่ า งมาก
Attavanich (2019) นั บ เป็ น งานวิ จั ย ชิ้ น แรกที่ ไ ด้ พ ยายามตี มู ล ค่ า ต้ น ทุ น
ความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์จากฝุ่นพิษในประเทศไทย โดยงานวิจัยชิ้นนี้
ได้ ประยุ กต์ ใช้แนวคิ ด Subjective Well-Being เหมือนกับงานศึกษาของ

Levinson (2012) ซึ่งมีข้อสมมติ ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในปัจจั ยที่ ก�ำหนด
คุณภาพชีวิตที่วัดจาก “ความพึงพอใจในชีวิต” ที่จะถูกประมาณให้เป็นฟังก์ชน
ั

ของปัจจัยต่างๆ อาทิ รายได้ สิ่งแวดล้อม โดยมีการควบคุมปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ประชากรศาสตร์ และปัจจัยเชิงพื้นที่
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Attavanich (2019) พบว่า ในกรุ งเทพฯ แต่ละครัวเรือนจะมีมูลค่า

ความเต็มใจที่จะจ่ายหน่วยสุดท้ายเท่ากับ 6,379.67 บาท/ปี/µg/m3 ของฝุ่น
พีเอ็ม 10 ถ้าน�ำมูลค่าดังกล่าวมาคูณกับจ�ำนวนครัวเรือนของกรุงเทพฯ ณ สิน
้ ปี

พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ�ำนวน 2,887,274 ครัวเรือน (กรมการปกครอง, 2561)
จะพบว่า ทุก ๆ 1 µg/m3 ของฝุน
่ พีเอ็ม 10 ที่เกินกว่าระดับปลอดภัยตามเกณฑ์

มาตรฐาน จะสร้างความเสียหายให้กับคนกรุ งเทพฯ สูงถึง 18,420 ล้านบาท
ต่อปี นอกจากนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ยังได้ท�ำการประมาณมูลค่าความเต็มใจที่จะ
จ่ายหน่วยสุดท้ายรายจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยใช้รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน

ต่อปีของจังหวัดต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2560 ที่มีการรายงานโดยส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ในทุก ๆ 1 µg/m3 ของฝุ่นพีเอ็ม 10 ที่เพิ่มขึ้น

เกินกว่าระดับปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน ครัวเรือนเต็มใจที่จะจ่าย 3,458
ล้านบาทต่อปีในจังหวัดนนทบุรี 3,456 ล้านบาทต่อปีในจังหวัดชลบุรี 3,081

ล้านบาทต่อปีในจังหวัดปทุมธานี 2,939 ล้านบาทต่อปีในจังหวัดนครราชสีมา
2,386 ล้านบาทต่อปีในจังหวัดสมุทรปราการ 2,338 ล้านบาทต่อปีในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี 1,890 ล้านบาทต่อปีในจังหวัดเชียงใหม่ 1,855 ล้านบาทต่อปี
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ 1,807 ล้านบาทต่อปีในจังหวัดอุบลราชธานี
ตามล�ำดับ (ภาพที่ 3)

ทีเ่ พิ่มขึ้นรายจังหวัด
ที่มา: Attavanich (2019)
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ภาพที่ 3 มูลค่าต้นทุนทางสังคมจากฝุน
่ PM10 ต่อ 1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ปี
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หากน�ำมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายหน่วยสุดท้ายที่ประมาณได้ในภาพ

ที่ 5.1 มาคูณกับความเข้มข้นของฝุ่นพีเอ็ม 10 ในกรุงเทพฯ ที่มีค่าเกินระดับ

ปลอดภัยถึง 24.21 µg (ค�ำนวณจากส่วนต่างระหว่างระดับปลอดภัยของฝุ่น
พีเอ็ม 10 ตามมาตรฐานทีแ
่ นะน�ำโดยองค์การอนามัยโลกที่ 20 µg/ปี และระดับ

ฝุ่นพีเอ็ม 10 ในปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 44.21 µg/ปี) ผลการศึกษาครั้งนีพ
้ บว่า

หากทุกครัวเรือนในกรุงเทพฯ ได้รบ
ั ผลกระทบจากฝุน
่ พิษ มูลค่าต้นทุนทาง
สังคมจากฝุ่นพีเอ็ม 10 ของกรุงเทพฯ จะมีมล
ู ค่าสูงที่สุดในประเทศไทยถึง

446,023 ล้านบาท/ปี (ภาพที่ 4) รองลงมาอีก 10 จังหวัดที่มีมูลค่าต้นทุนทาง
สังคมจากฝุน
่ พีเอ็ม 10 สูงทีส
่ ด
ุ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา นนทบุรี ชลบุรี สระบุรี

สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ขอนแก่น และราชบุรี
ตามล�ำดับ

ที่มา: Attavanich (2019)

ภาพที่ 4 มูลค่าต้นทุนทางสังคมจากฝุน
่ PM10 ระดับประเทศและจังหวัด
ในปี พ.ศ. 2560
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ในกรณีนี้ที่สมมติให้ทุกครัวเรือนในประเทศไทยได้รับผลกระทบ

จากฝุ่ น พีเ อ็ ม 10 ต้ น ทุ น ของสั ง คมไทยรวมทุ ก จั ง หวั ด จะมีมู ล ค่ า สู ง ถึ ง
1.79 ล้ านล้ านบาท หรือคิ ดเป็นร้อยละ 11.62 ของผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวม

ภายในประเทศเบื้องต้น (GDP) ณ ปี 2560 อย่างไรก็ตาม สถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศของไทยยังมีไม่ครบทุกจังหวัด และมักท�ำการติดตั้งในพื้นที่ที่มี

ความเสีย
่ งจะได้รับมลพิษสูงเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในแต่ละจังหวัด

ดังนัน
ุ ครัวเรือนในประเทศไทยทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบเชิงลบจากฝุน
่ พิษ
้ อาจไม่ใช่ทก
หากสมมติให้ร้อยละ 75 ของครัวเรือนไทยได้รับผลกระทบจากฝุ่นพีเอ็ม 10

ต้นทุนของสังคมไทยรวมทุกจังหวัดจะมีมล
ู ค่า 1.35 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.71 ของ GDP และหากสมมติให้เพียงร้อยละ 50 ของครัวเรือนไทย
ได้รบ
ั ผลกระทบจากฝุน
่ พีเอ็ม 10 ต้นทุนของสังคมไทยรวมทุกจังหวัดจะมีมล
ู ค่า

0.90 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.81 ของ GDP ณ ปี 2560 เนื่องจาก

ในปัจจุบน
ั ยังไม่มงี านศึกษาใดในประเทศไทยประเมินต้นทุนความเสียหาย

ของสังคมจากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เราอาจพิจารณาใช้ต้นทุนความเสียหายของ
สังคมจากฝุน
่ พีเอ็ม 10 เป็นข้อมูลแสดงความเสียหายขั้นต่�ำทีเ่ กิดขึน
้ เพราะ

ฝุน
่ ละอองขนาดเล็กสามารถเข้าไปในร่างกายมนุษย์พร้อมเชื้อโรคทีต
่ ิดอยู่
กับฝุ่นได้ง่ายกว่าฝุ่นละอองที่มข
ี นาดใหญ่กว่า
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ผลกระทบต่อการท่องเทีย
่ ว
แม้ว่าการประมาณมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายหน่วยสุดท้ายข้างต้นจะ

ใช้ชี้วัดมูลค่าต้นทุนที่สังคมไทยสูญเสียจากฝุ่นพิษ แต่นับว่ายังไม่ครอบคลุม
ผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยว โดยงาน
ศึกษาในอดีตพบว่า มลพิษทางอากาศจะส่งผลให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวลดลงใน
พื้นทีท
่ ม
ี่ ม
ี ลพิษทางอากาศสูง โดยผลกระทบจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะ

ของนักท่องเทีย
่ ว อาทิ Cheung, Catherine & Law (2001) ได้ศก
ึ ษาผลกระทบ
ของคุณภาพอากาศในประเทศฮ่องกงต่อการท่องเทีย
่ ว และพบว่า ชาวตะวันตก

ที่อาศัยในประเทศที่มค
ี ณ
ุ ภาพอากาศดีกงั วลกับมลพิษทางอากาศน้อยกว่าคน

เอเชีย และ Zhang et al. (2015) ได้ศึกษาผลกระทบของวิกฤตหมอกควัน

ในกรุ งปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี นต่ อการท่ องเที่ ยว ซึ่ งพบว่ า

นักท่องเที่ยวต่างประเทศมีจ�ำนวนลดลงในช่วงเวลาที่มลพิษทางอากาศรุนแรง

และบางรายระงั บ หรื อ เลื่ อ นการท่ อ งเที่ ย วตามแผนที่ ก� ำ หนดไว้ ส� ำ หรั บ
ประเทศไทยซึ่งภาคการท่องเที่ยวเป็นกลจักรส�ำคัญในการสร้างรายได้ให้

ประเทศอาจได้รบ
ั ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศเช่นกันหากระดับมลพิษ
มีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงต่อไป โดยเฉพาะในช่วงธันวาคมถึงมีนาคม

ทีม
่ รี ะดับมลพิษทางอากาศสูงในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับฤดูกาล
ที่ชาวตะวันตกและชาวเอเชียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
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ปรากฏการณ์ฝุ่นในกรุงเทพฯ กับ
หมอกควันในภาคเหนือ มีอะไรที่ต่าง
และอะไรที่เหมือนกัน
ปัญหาฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 เป็นปัญหาร่วมของคนไทยทั่วประเทศ โดยมี

สองปรากฏการณ์ส�ำคัญที่ท�ำให้สังคมไทยตื่นตัวกับปัญหานี้ คือ ปรากฏการณ์
ฝุ่นในกรุ งเทพฯ และหมอกควันในภาคเหนือ ประเด็นที่จ�ำเป็นต้องท�ำความ
เข้าใจคือในสองกรณีนี้ อะไรที่เป็นสิ่งที่ต่างกัน และอะไรที่เป็นปัญหาร่วมกัน

สิง่ ทีต
่ ่างคือแหล่งทีม
่ าและการแก้ไขปัญหา
การศึกษาหาแหล่งที่มาของฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในกรุงเทพฯ พบว่ามีแหล่ง

ส�ำคัญจากไอเสียรถดีเซล การเผาชีวมวล และฝุ่นทุติยภูมิ (กรมควบคุมมลพิษ,
2561) ส่วนในภาคเหนือ แหล่งที่มาส�ำคัญคือการเผาชีวมวลในที่โล่งซึ่งเกิดขึ้น
เป็นประจ�ำทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน

การแก้ไขปัญหาฝุน
่ ในกรุงเทพฯ ได้รบ
ั การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

มากกว่าภาคเหนือ โดยมีการประกาศหยุดการเรียนการสอน ในขณะที่ทาง
ภาคเหนือไม่มีการแก้ไขใด ๆ เป็นระยะเวลาเกือบ 60 วัน นอกจากมาตรการ

ห้ามเผาที่มีแบบนี้ทุกปี แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจากแหล่งก�ำเนิดของ

การเผาในที่โล่งนั้นยังไม่มีแนวโน้มว่าปัญหาจะถูกแก้ไข เพราะมีแต่มาตรการ
ห้ามเผา แบบเหมาจ่ายเพียงอย่างเดียว ขณะที่สาเหตุของการเผามีหลายมิติ
เช่น การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตร (ในพื้นที่ป่า) การท�ำไร่หมุนเวียน การเผา

เพื่อหาของป่า ได้ แก่ เห็ด ผักหวาน และล่าสัตว์ เป็นต้ น ซึ่งแต่ ละสาเหตุ
ล้วนแต่มีวิธก
ี ารจัดการที่แตกต่างกัน
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สิง่ ทีเ่ หมือนกันคือปัญหาความไม่เป็นธรรม
ฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกคน แต่

ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน หายใจอยู่ในอากาศเดียวกัน ได้รับผลกระทบ
ไม่เท่ากัน ซึ่งนอกจากเป็นผลจากปัจจัยด้านสุขภาพส่วนบุคคลแล้ว ยังเป็นผล
จากปัจจัยทางสังคมที่เกิดจากความเหลื่อมล้�ำในด้านต่าง ๆ ได้แก่

• ความเหลื่อมล้�ำของการเข้าถึ งข้อมูลและความรู้ โดยเฉพาะการ

เข้าถึงข้อมูลระดับมลพิษ ทั้งด้วยพื้นที่นั้นไม่มีเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น พีเอ็ม 2.5
หรือมีแต่เสียบ่อย ประชาชนจึงต้องใช้ชีวิตอยู่ในอากาศที่เป็นพิษ โดยไม่ได้
รับรู้ ไม่ได้รับค�ำแนะน�ำที่เหมาะสม

• ความเหลื่อมล้�ำของการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโดยเฉพาะหน้ากาก

N-95 และเครื่องฟอกอากาศที่มีราคาสูง เมื่อเทียบกับรายได้และค่าครองชีพ
ของประชาชนทั่วไป

• ความเหลื่ อมล้� ำ ระหว่ างเมื องกั บชนบท ที่ คนในกรุ งเทพหรือใน

เมืองใหญ่ได้รบ
ั การเอาใจใส่จากรัฐมากกว่าคนต่างจังหวัดหรือในอ�ำเภอรอบนอก
โดยเฉพาะคนชายขอบของสังคมที่ไม่ได้รับการดูแลหรือตกเป็นจ�ำเลย
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มาตรการที่ผ่านมาเพี ยงพอหรือไม่
จากความตื่นตัวต่อปัญหาฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 ของประชาชนในช่วงที่

ผ่านมา ภาครัฐได้มก
ี ารด�ำเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา การทบทวน

มาตรฐานที่ได้ด�ำเนินการมาแล้วจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น ประเด็นพื้นฐานหนึ่งจึงเป็น
การตั้งค� ำถามว่ามาตรการที่ผ่านมาเพียงพอหรือไม่ โดยในที่นี้เป็นตัวอย่าง
ของค�ำถามต่อมาตรการส�ำคัญบางประการ

มาตรการสร้างความตระหนักรูเ้ รื่องผลกระทบเชิงลบ
จากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เพียงพอหรือไม่

ค�ำตอบคือ “ไม่เพียงพอ” หลายคนคงทราบว่าประเทศไทยเริม
่ ก�ำหนด

ค่ามาตรฐานฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ตั้งแต่ปี 2553 (คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ,
2553) แต่ปจ
ั จุบน
ั ประชาชนจ�ำนวนน้อยมากที่ทราบถึงอันตรายที่รา้ ยแรงของ

ฝุน
่ พิษดังกล่าว ซึ่งสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในวันที่ฝน
ุ่ พิษมีความเข้มข้นสูง
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง นอกจากนั้น

เครื่องวัดคุณภาพอากาศที่เชื่อมโยงกับระบบการรายงานผล (ทางอินเตอร์เน็ต
หรือแอพพลิเคชัน
ื ถือ) เพื่อแสดงค่าฝุน
่ พิษยังมีไม่ท่ัวถึงในหลาย
่ ในโทรศัพท์มอ

พื้นที่ท�ำให้ประชาชนไม่ทราบสถานการณ์ในขณะนัน
้ ดังนัน
้ สิง่ ที่จ�ำเป็นคือการ
ท�ำให้ประชาชนมีความรูแ
้ ละความตระหนักถึงอันตรายของมลพิษและแนวทาง

ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย และการเพิ่มจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศให้

ครอบคลุม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยจากฝุ่นพิษที่เชื่อมโยงกับ
ระบบการแจ้งเตือนให้กบ
ั ประชาชน ให้สามารถรับรูส
้ ถานการณ์คณ
ุ ภาพอากาศ
ในพื้นที่นั้นในเวลานั้น เพื่อสามารถปกป้องสุขภาพของตนเองและผู้ที่อยู่ใน
ความดูแลได้อย่างเหมาะสม
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มาตรฐานไอเสียและน้�ำมันยูโร 3 และยูโร 4 ทีใ่ ช้ใน

รถบรรทุกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพียงพอหรือไม่
ค�ำตอบคือ “ไม่เพียงพอ” ประเทศไทยมีการใช้มาตรฐานไอเสียและ

น้�ำมันยูโร 3 (Euro 3) ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ตั้งแต่ปี 2550 หรือนานกว่า

12 ปี และมีการใช้มาตรฐานไอเสียและน้�ำมันยูโร 4 (Euro 4) ในรถบรรทุก
ขนาดเล็กตั้งแต่ปี 2555 หรือนานกว่า 7 ปี จากสถิติที่รายงานโดยกรมการขนส่ง

ทางบก (2562) พบว่า รถยนต์นง่ั ส่วนบุคคลและรถยนต์บรรทุกได้เพิม
่ ปริมาณ
ขึ้นจากปี 2555 - 2561 ถึงจ�ำนวน 3,259,945 คัน ขณะที่รถบรรทุกขนาดใหญ่
รวมรถโดยสารเพิ่มปริมาณขึ้นจากปี 2550 - 2561 ถึงจ�ำนวน 160,916 คัน

ดังนั้น ด้วยจ�ำนวนรถยนต์และรถบรรทุกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงการ
บังคับใช้มาตรฐานไอเสียและน้�ำมันเดิมโดยไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงเป็นเวลานาน
ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นที่ถูกปล่อยออกมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพิม
่ ขึ้น แม้ว่า
ประเทศไทยมี แ ผนที่ จ ะยกระดั บ มาตรฐานไอเสี ย และน้� ำ มั น เป็ น ยู โ ร 5

แต่แผนดังกล่าวก็ได้ถูกเลื่อนออกไปจากปี 2563 เป็น 2565 และเป็นปี 2567
แม้ ว่ า รั ฐ บาลมี ค วามพยายามที่ จ ะเร่ ง ใช้ ใ ห้ เ ร็ ว ขึ้ น ภายในปี 2566 แต่ เ มื่ อ

เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ อาทิ สหภาพยุโรป ฮ่องกง และเกาหลีใต้ พบว่า
ประเทศเหล่านีใ้ ช้เวลาเพียง 3 ปี และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้เวลา
เพียง 4 ปี ในการยกระดับมาตรฐานไอเสียและน้�ำมัน (European Environment

Agency, 2016) ดังนัน
้ การเร่งยกระดับมาตรฐานไอเสียและน้�ำมันเป็นสิง่ จ�ำเป็น
ที่จะช่วยลดผลกระทบจากฝุ่นพิษ
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มาตรการสั่งห้ามเผาสามารถใช้ได้ผลหรือไม่
ค�ำตอบคือ “ไม่ได้ผล” แม้วา่ นโยบายของรัฐเกีย
่ วกับการควบคุมมลพิษ

ทางอากาศอันเกิดจากการเผาในทีโ่ ล่งแจ้งทัง้ ภาคเกษตรและป่าไม้จะปรากฏอยู่
ในนโยบายของรัฐทุกระดับ ตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2579

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 แผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 และแผนแม่บทแห่งชาติ

ว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง แต่ยังขาดกรอบการด�ำเนินงานร่วมกันของ
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งพบว่ามาตรการห้ามเผาที่แต่ละจังหวัดก�ำหนดขึ้น
ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งมักจะเป็นช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน

ของทุกปี กลับไม่ได้ผล ในช่วงเวลาดังกล่าว ภาพถ่ายทางดาวเทียมยังคงพบ
“จุดความร้อน” (hotspot) อยู่ท่ัวทุกพื้นที่ และตรวจพบระดับของฝุ่นละออง

ขนาดเล็กทั้งพีเอ็ม 10 และพีเอ็ม 2.5 อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่เป็นประจ�ำทุกปี เช่นกัน

ดังนั้น จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีการก�ำหนดนโยบายเพื่อเป็นกรอบในการ

ด�ำเนินงาน ที่จะท�ำให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด�ำเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ต้องการ ควรหาแนวทางลด

ความสับสนที่ เกิดจากเวลาของการห้ามเผาของแต่ ละจั งหวั ดไม่เหมือนกัน

โดยเฉพาะความสับสนที่เกิดกับประชาชนในพื้นที่เขตรอยต่อ ควรมีการรื้อฟื้ น
องค์ความรู้เรื่องการก�ำจัดเชื้อเพลิง ลดปริมาณเชื้อเพลิง การชิงเผาตามหลัก

วิชาการ และหลักวนศาสตร์ ให้มีการกระจายการท�ำงานและงบประมาณด้าน

ไฟป่าหมอกควันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐควรท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ไร่หมุนเวียน และท�ำข้อตกลงร่วมกันระหว่างชุมชนที่ยังมีการท�ำไร่หมุนเวียน
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ท� ำระบบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในช่วงห้ามเผา ต้ องไม่มีการเผา

ซึ่งหมายถึงต้องมีการจัดการเชื้อเพลิงต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งควรมีการ
จัดท�ำระบบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าอย่างชัดเจน

ดังนั้นจึงเห็นได้วา่ มาตรการทีม
่ อ
ี ยูใ่ นปัจจุบน
ั นั้นไม่เพียงพอ จ�ำเป็น

จะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5
ได้อย่างรอบด้าน

8

เหตุใดการจัดการปัญหาที่ผ่านมา
จึงไม่ได้ผล
นอกจากมาตรการที่ไม่เพียงพอแล้ว ยังมีเหตุปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้การ

จัดการปัญหาที่ผ่านมาไม่ได้ผล ที่ส�ำคัญคือ การขาดความรู้และความเข้าใจ

ภาพรวมของปัญหา โดยเฉพาะการขาดข้อมูลแหล่งที่มาของฝุ่นพิษจากภาค

อุตสาหกรรม และการให้ความส�ำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าผลก
ระทบที่เกิดขึ้น

การขาดความเข้าใจภาพรวมของปัญหา

ตัวอย่าง การขาดข้อมูลฝุ่นพิษจากภาคอุตสาหกรรม
ในการวิเคราะห์และจัดการปัญหาฝุน
่ พิษพีเอ็ม 2.5 โดยเฉพาะในพื้นที่

กรุงเทพฯ และในเขตภาคเหนือ มักไม่ได้ให้ความส�ำคัญมากนักกับแหล่งมลพิษ

จากภาคอุตสาหกรรม ปัจจัยที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือ การขาดข้อมูลที่ชัดเจน
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ถึ งปริมาณสารมลพิษที่ โรงงานอุ ตสาหกรรมต่ าง ๆ สร้างขึ้น เนื่องจากขาด

การจัดท�ำ “บัญชีการระบายมลพิษทางอากาศ” (Emission Inventory: EI) จาก
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งนีก
้ ารได้ขอ
้ มูลส่วนนีม
้ า จะต้องมีกฎหมายบังคับ
ซึ่งสหประชาชาติหรือกลุม
่ ประเทศ OECD จะเรียกว่า Pollutant Release and

Transfer Registers หรือ PRTR หรือที่สหรัฐอเมริกาเรียกว่า Toxics release
inventory ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ท�ำหน้าที่นี้

แม้ในประเทศไทยมีโรงงานมากกว่ า 140,000 โรงงาน แต่ ยังไม่มี

การก�ำหนดค่ามาตรฐานของพีเอ็ม 2.5 ที่โรงงานปล่อย ดังนั้นจึงไม่สามารถ
ระบุได้ว่ามีหรือไม่มีโรงงานที่ปล่อยพีเอ็ม 2.5 เกินมาตรฐาน ภาพของปล่อง
ที่ มี ค วั น ด� ำ เป็ น สิ่ ง ที่ เ ห็ น ได้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น ของผู้ ที่ อ ยู่ ใ กล้ โ รงงาน ซึ่ ง สิ่ ง ที่

ปล่อยออกมาเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก ไม่ว่าจะเป็นสารก่อมะเร็ง
หรือสารเคมีอ่ ืน ๆ ที่มาจากกระบวนการของโรงกลั่นน้�ำมัน โรงงานปิโตรเคมี
โรงงานเหล็ ก โรงไฟฟ้ า ถ่ า นหิ น และโรงงานหลอม มลพิ ษ เหล่ า นี้ คื อ สิ่ ง ที่

อถูกปล่อยออกมาทุกวันในพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น ในจังหวัดระยอง สระบุรี
สมุทรสาคร (เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, 2562) การขาดข้อมูล “บัญชีการระบายมลพิษ

ทางอากาศ” จากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้การวิเคราะห์

แหล่งที่มาของพีเอ็ม 2.5 ที่ผา่ นมาอาจไม่สะท้อนความเป็นจริง โดยเฉพาะ
กรุงเทพฯ ซึ่งรายรอบด้วยนิคมอุตสาหกรรม

เนื่ อ งจากฝุ่ น พิ ษ พี เ อ็ ม 2.5 ที่ โ รงงานอุ ต สาหกรรมปล่ อ ยออกมา

สามารถกระจายไปได้ในระยะทางไกล ๆ การจัดการกับหมอกควันและฝุ่นพิษ
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ จึงต้องให้ความส�ำคัญกับโรงงานอุตสาหกรรมที่

ตั้งอยูใ่ นพื้นที่นน
ั ประเทศไทยมีนโยบาย
้ั หรือพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะปัจจุบน
การส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารตั้ ง โรงงาน

อุ ต สาหกรรมใหม่ ๆ เพิ่ม มากขึ้ น โดยมี ก ารผ่ อ นผั น ข้ อ บั ง คั บ ของกฎหมาย
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สิ่ ง แวดล้ อ ม กฎหมายสาธารณสุ ข หรื อ กฎหมายผั ง เมื อ ง จึ ง ท� ำ ให้ มีก าร
ย้ า ยฐานอุ ต สาหกรรมที่ ส ร้า งมลพิ ษ จากประเทศที่ มีค วามเข้ ม งวดด้ า น
สิ่งแวดล้อม (เช่นญีป
่ ุ่นและจีน) มายังประเทศไทยเพิม
่ ขึ้น

การให้ความส�ำคัญการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทีข
่ าดความสมดุล

การพัฒนาทีผ
่ า่ นมารัฐให้ความส�ำคัญกับตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ

โดยมองข้ามความต้องการพื้นฐานของประชาชน ท�ำให้ต้องเผชิญกับปัญหา

สิง่ แวดล้อมเสื่อมโทรม โดยตัวชีว้ ัดหนึ่งที่นก
ั เศรษฐศาสตร์มก
ั ใช้เป็นเครื่องชีว้ ัด
การเติบโตที่ยง่ั ยืนคือ “ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว” (Green GDP) งานศึกษาของ
Attavanich et al. (2016) พบว่า มูลค่าต้นทุนด้านสิง่ แวดล้อมและทรัพยากร
คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 14.58 ของจีดีพี สะท้อนให้เห็นการเติบโตแบบ

ไม่ยง่ั ยืน และหากพิจารณาจากมิติของงบประมาณแผ่นดิน พบว่า ประเทศไทย
ยังขาดความสมดุลในการพัฒนา โดยงบประมาณแผ่นดิ นด้ านสิ่งแวดล้อม
มีเพียง 10,945 ล้านบาท จากงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด 3 ล้านล้านบาท

ขณะที่งบประมาณแผ่นดินด้านเศรษฐกิจ มีสูงถึง 642,031 ล้านบาท ในปี
งบประมาณ 2562 (Attavanich, 2019)

นอกจากนั้ น ตั ว เลขเปรี ย บเที ย บในเรื่ อ งของงบประมาณด้ า นการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากประเทศต่าง ๆ พบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนที่ต่�ำมาก
โดยประเทศไทยมีงบประมาณรายจ่ายด้านสิ่งแวดล้อมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

0.05 ของ GDP ขณะที่สหภาพยุโรปและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มีงบประมาณร้อยละ 0.70 และ 0.64 ของ GDP ตามล�ำดับ หากเปรียบเทียบ
สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายด้านการปกป้องสิง่ แวดล้อมต่องบประมาณรายจ่าย
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รวมกับประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ พบว่า ในปี 2559 ประเทศไทยมีสัดส่วน
งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมต่องบประมาณรายจ่ายรวมร้อยละ 0.25 ขณะที่
สหภาพยุโรป 28 ประเทศ (EU-28) และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

มีสด
ั ส่วนงบประมาณด้านสิง่ แวดล้อมต่องบประมาณรายจ่ายรวมร้อยละ 1.62
และ 2.52 ตามล�ำดั บ โดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี นได้ ตั้งเป้าไว้ ว่า

ในปี 2563 จะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 3 (Attavanich,

2019; ส�ำนักงบประมาณ, 2560; EUROSTAT, 2019; OECD, 2019; และ
World Bank, 2017)

ฉะนั้ น สิ่ ง ที่ จ� ำ เป็ น นอกจากการก� ำ หนดให้ ปั ญ หาฝุ่ น พิ ษ เป็ น วาระ

แห่งชาติ การก�ำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน เป็นสิ่งจ�ำเป็น เนื่องจาก
การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มาจากสามขา คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ ม และต้ อ งมี ก ารก� ำ หนดนโยบายและโครงสร้ า งที่ จ ะท� ำ ให้
งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ

ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น รากฐานของปั ญ หาที่ อ ยู่ “ใต้ ภู เ ขาน้� ำ แข็ ง ” คื อ

กระบวนทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาของรั ฐ ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจมากกว่าผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เป็นสิง่ ที่เรียกได้ว่า
ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural Violence) ที่ประชาชนโดยเฉพาะ

คนยากจนและผูค
้ นที่อยู่ “ชายขอบ” ที่ไม่มอ
ี �ำนาจต่อรอง จะต้องทนทุกข์

กับผลกระทบสุขภาพ หรือได้รบ
ั ผลกระทบจากมาตรการของรัฐที่เป็นการ
สั่งการจากเบื้องบน โดยไม่เข้าใจบริบทของวิถีชีวิตของประชาชน ที่ต่าง
เป็นมนุษย์ที่ใช้ชว
ี ิตหายใจอยูใ่ นอากาศเดียวกัน
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9

การจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน
ควรด�ำเนินการอย่างไร
จากการวิ เ คราะห์ ใ นประเด็ น พื้ น ฐานข้ า งต้ น ท� ำ ให้ เ ห็ น ได้ ชั ด ว่ า

ปัญหาฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 มีความซับซ้อนในหลายมิติ รวมทั้งเป็นปรากฏการณ์

ที่ เ กิ ด จากความไม่ เ ป็ น ธรรมในสั ง คมและสิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า “ความรุ น แรงเชิ ง
โครงสร้าง” ดังนั้น การจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนจึงจ�ำเป็นต้องมีการทบทวน
โครงสร้างทางกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นที่ส�ำคัญได้แก่

กฎหมายและโครงสร้างองค์กรเก่าไม่เพียงพอ
เพราะกฎหมายเดิมมีอยูค
่ ่อนข้างจ�ำกัด กระจัดกระจาย มีการบังคับใช้

กฎหมายที่ ยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานยั ง มี ลั ก ษณะต่ า งฝ่ า ย
ต่างท�ำภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดภายใต้กฎหมาย
ที่หน่วยงานมีหน้าที่รักษาการ นอกจากนี้ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเองก็ไม่ได้รับ

การปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนทันต่อสภาพปัญหาในทุกมิตห
ิ ลังจากการประกาศ
ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 แล้ว

การแก้ไขกฎหมายบางมาตราหรือบางฉบับเท่านั้น
ไม่เพียงพอ

เนื่ อ งจากปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มรวมทั้ ง มลพิ ษ ทางอากาศ โดยเฉพาะ

พีเอ็ม 2.5 ที่เผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อน มีผลกระทบรุนแรง
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มากขึ้นทั้งต่อสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นกฎหมายที่ต้องการ
การบูรณาการ ต้องการองค์ความรู้สหสาขาวิชา และที่ส�ำคัญที่สุด คือ ต้องการ

การเปลีย
่ นกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm Shift) ทั้งในเนื้อหาและกระบวนการ
ของกฎหมาย การพึง่ พาเครื่องมือเดิมทีม
่ อ
ี ยู่ ทัง้ ตัวกฎหมายและองค์กรทัง้ ระบบ

ไม่สามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้ จ� ำเป็นต้ องแสวงหา “คุณค่ า” ใหม่ที่

พึงประสงค์เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่างถูกจุด ไม่ใช่แก้ปัญหาเรื่องหนึ่งแต่กลับไป
ก่อปัญหาอีกเรื่องหนึ่งหรือหลายๆ เรื่อง วนเวียนไปไม่จบสิ้น

การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน

จ�ำเป็นต้องมีกฎหมายใหม่และองค์กรใหม่ ได้แก่
1. พระราชบัญญัติอากาศสะอาด (Clean Air Act: CAA)
โดยเป็นกฎหมายบูรณาการซึ่งมีเนื้อหารับรอง “สิทธิของประชาชนที่

จะหายใจอากาศสะอาด (Right to breath clean air)” และมีบทบัญญัติเพื่อ

ก�ำหนด “หน้าที่ของรัฐ” ให้รัฐต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการท�ำให้สิทธิ
ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง (Progressive Realization of Rights: Respect - Protect

- Fulfill) ภายใต้ระบบบริหารจัดการโดยภาครัฐและการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งประกอบด้วย

1.1 บทบัญญัติที่รองรับให้ประชาชนได้รับการเคารพ (Respect) ซึ่ง
สิทธิที่จะหายใจอากาศที่สะอาด

1.2 บทบั ญ ญั ติ ท่ี เ ป็ น หลั ก ประกั น ให้ ป ระชาชนได้ รั บ การปกป้ อ ง
(Protect) จากรัฐ ในกรณีถูกละเมิดซึ่งสิทธิที่จะหายใจอากาศที่
สะอาด
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1.3 บทบัญญัติที่รองรับให้ประชาชนได้ เข้าถึ งการหายใจอากาศที่

สะอาด โดยการที่รัฐค่อยๆ ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องจนภารกิจ

ด้ า นอากาศสะอาดส� ำ เร็ จ ลุ ล่ ว งและบรรลุ เ ป้ า หมาย (Fulfill)
ในที่สุด

2. จัดตั้งองค์กรพิทักษ์ ส่งิ แวดล้อม (Thai Environmental
Protection Agency: TH EPA)
โดยจะเป็นการปฏิ รูปเชิงโครงสร้างของหน่วยงานด้ านสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงและยุบรวมหน่วยงานเดิมที่มีอยู่แล้ว และจัดโครงสร้างใหม่ และ
ให้ TH EPA เป็นองค์ กรก�ำกับดูแลและสั่งการที่ มีอ�ำนาจจริงในการจั ดการ

สิ่งแวดล้อมทั้งประเทศ ซึ่งรายงานตรงต่อรัฐสภา สามารถบูรณาการมาตรการ
ต่ าง ๆ ในการจั ดการสิ่งแวดล้อมและอากาศสะอาด โดยเฉพาะการจั ดการ

หมอกควัน ไฟป่า และแหล่งก�ำเนิด พีเอ็ม 2.5 รวมทั้งบูรณาการการบังคับใช้
กฎหมาย เพื่อขจัดปัญหาความกระจัดกระจายของกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เคยมีมา
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บทสรุป

และสิ่งที่ต้องด�ำเนินการต่อไป
การท� ำความเข้าใจประเด็ นพื้นฐานทั้ ง 9 ประเด็ น เป็นสิ่งจ� ำเป็นที่

ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพของ “ภูเขาน้�ำแข็ง” ของปัญหาฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5
โดยยอดน้�ำแข็งที่โผล่พ้นน้�ำเปรียบเสมือน ปรากฏการณ์ (Event) ที่เราเห็น

ปัญหาฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 ที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์ปัญหาในกรุงเทพฯ หรือใน
พื้นที่ภาคเหนือ ดูเหมือนเป็นสิ่งที่เวียนมาซ้�ำ ๆ ตามฤดูกาล การวนแก้ปัญหา

แบบเดิมมีข้อจ�ำกัด ไม่สามารถแก้ได้อย่างยั่งยืน แต่ใต้ภูเขาน้�ำแข็งมีสิ่งที่ก่อให้

เกิด รูปแบบ (Pattern) อันวนเวียนเหมือนเดิมในทุกภาคส่วนทีม
่ ส
ี ว่ นเกีย
่ วข้อง
ภายใต้ โครงสร้าง (Structure) ที่มอ
ี ยูแ
่ ละปราศจากการปรับให้สอดคล้องกับ

บริบทที่เปลีย
่ นแปลงไป ซึ่งเป็นโครงสร้างที่วางอยูบ
่ น วิธค
ี ิด (Mental Model)
แบบเดิม การแก้ปญ
ั หาเฉพาะส่วนที่อยูเ่ หนือน้�ำ จึงเป็นการแก้ปญ
ั หาแบบเดิม

ที่วนอยู่ในอ่าง จึงจ�ำเป็นต้องแก้ส่วนใต้น้�ำคือการแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุของ

ส่วนที่อยูเ่ หนือน้�ำ ซึ่งต้องแก้ท้ังระบบ โดยการแก้เชิงโครงสร้าง และต้องเปลีย
่ น
กระบวนทัศน์ จึงจะเป็นการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน
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ภาพที่ 5 ภูเขาน้�ำแข็งของปัญหาฝุน
่ พิษพีเอ็ม 2.5

ดังนัน
่ วข้อง
้ เครือข่ายอากาศสะอาดจะด�ำเนินการศึกษากฎหมายทีเ่ กีย

และยกร่างกฎหมายอากาศสะอาดฉบับประชาชนควบคูไ่ ปกับการเสนอแนวทาง
การจัดตัง้ องค์กรพิทก
ั ษ์สงิ่ แวดล้อมเพื่อปกป้องสิทธิในการหายใจอากาศสะอาด

ของประชาชนทุกคน ทั้ งนี้ โดยอยู่บนหลักการว่ าด้ วยการศึกษานิติศาสตร์

ที่พึงประสงค์ที่จะต้องครบวงจรทั้ง 3 สถานี “กฎหมาย” ถึงจะแก้ “ปัญหา

สังคม” ได้ ไม่ใช่ “กฎหมาย” ไปเป็นต้ นเหตุของปัญหาเสียเอง สามสถานี
ดังกล่าว ได้แก่

1. What is? คื อ การศึ ก ษากฎหมายตามตั ว บทว่ า เขี ย นว่ า อะไร?

แปลว่าอะไร?

2. What happen? คือ การศึกษากฎหมายกับสภาพความจริงของ

สังคม เพื่อตรวจสอบว่ากฎหมายตามตัวบทได้ตอบสนองสภาวการณ์ปัจจุบัน
ของปัญหาสังคมหรือไม่?
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3. What should be? คือ การศึกษากฎหมายเชิงคุณค่า เพื่อทบทวน

คุณค่าของกฎหมายว่าคุณค่าของกฎหมายเดิมหากไม่ตอบสนองสังคมอีกต่อไป
สมควรจะต้องหาทางออกที่อยูบ
่ นคุณค่าใหม่แทน เพื่อเสนอกฎหมายฉบับใหม่
ที่สอดคล้องกับปัญหาสังคมมากกว่ากฎหมายเดิม
1. What is?

3. What should be?

2. What happen?

ภาพที่ 6 สามสถานีการศึกษานิติศาสตร์ทพ
่ี ึงประสงค์

โดยต้องเป็นกฎหมายแบบ Bottom up Legislation ทั้ง “เนื้อหา” และ

“กระบวนการ” โดยจะต้องเป็นกฎหมายทีต
่ อบสนองต่อ “ผลประโยชน์สด
ุ ท้าย”

ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ในฐานะ “ผลประโยชน์ของส่วนรวม
(Public Interest)” โดยน�ำหลักการสองเรื่องเป็นฐานคิด คือ

1) การพัฒนาที่ยั่งยืน - ซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะต้องสมดุล
กับประโยชน์ระยะยาวด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

2) ปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9
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รายชื่อคณะผู้จัดท�ำ
ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท

ส�ำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

(บรรณาธิการ)

รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

Clean Air White Paper, Thailand

เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ประกอบด้วย
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มช่วยเพื่อนดับไฟ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มเยาวชนเขียวสดใส รักษ์ป่าเชียงดาว
กลุ่มรักษ์ล้านนา

กลุ่มรุ้งอรุณองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดล�ำปาง
แก๊งค์ถิ่นนิยม (บ้านหัวทุ่ง)
เขียวสวยหอม

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายแก้ไขปัญหาหมอกควันเชียงใหม่

เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี
เครือข่ายต้นไม้ในเมือง

เครือข่ายทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ

เครือข่ายผู้เดือดร้อนจากฝุ่น (Bangkok Breathe)
เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพภาคอีสาน
เครือข่ายเพื่อนร่วมทุกข์

เครือข่ายพ่อแม่ต่ ืนรู้สู้ภัยฝุ่น

เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้น�ำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เจ้ากวางน้อย ( little deer project )
เจียงใหม่ออร์แกนิก

Chiangrai Fights Smog
Smoke Watch

ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่

ชมรมฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดเชียงใหม่
ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่

ชมรมผู้สูงอายุ เต้าเต๋อซิ่นซี ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน
บางกอกฟอรั่ม

ปลูกป่าอย่างยั่งยืน The Forest Creator
ภาคีคนฮักเชียงใหม่

ภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว
ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP)
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ไทยพีบีเอส

ไทยพร้อม | ThaiPrompt

มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (CIVICNET)
มูลนิธิโกลบอลแคมปัสเซส

มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
มูลนิธิชุมชนไทย

มูลนิธิบูรณะนิเวศ

มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ม่วนใจ๋ l กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติเชียงดาว
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนฝึกหัดครูผู้สูงอายุเชียงใหม่
โรงเรียนรุง่ อรุณ

รักษ์ไม้ใหญ่ (BIGTree Project)

ศูนย์พัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันขวัญแผ่นดิน

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่

สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX)
สมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่

สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่
สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

