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เรื่องนโยบายจัดการคุณภาพอากาศ PM2.5 ของประเทศไทย
22 กุมภาพันธ์ 2561
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะองค์กรรณรงค์อิสระด้านสิ่งแวดล้อมและทํางานรณรงค์ “Right to Clean Air

ขออากาศดีคืนมา” ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลในการจัดการวิกฤตฝุ่นละออง PM2.5 ทีก
่ ําลังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของผู้คน
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต กรีนพีซเห็นว่าการทีจ
่ ะไปให้ถึงวิสัยทัศน์ “อากาศสะอาดเพื่อเราทุกคน(Safe Air for All)” ที่
รัฐบาลตั้งไว้ในร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพอากาศ 20 ปี รัฐบาลต้องลงมือทําดังต่อไปนี้

(1) ยกระดับดัชนีคุณภาพอากาศให้ทันสมัยโดยกําหนดให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5) เป็น

หนึ่งในสารมลพิษทางอากาศหลักในการคํานวณดัชนีคุณภาพอากาศ (จากเดิมทีม
่ ีสารมลพิษทางอากาศ 5 ชนิดคือ ก๊าซ

โอโซน(O3)เฉลีย
่ 1 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)เฉลีย
่ 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) เฉลีย
่ 8 ชั่วโมง

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย
่ 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลีย
่ 24 ชั่วโมง) ทั้งนี้
เพื่อความถูกต้องและทันท่วงทีในการระบุผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงและบุคคลทั่วไป และเพื่อดําเนินงาน
ให้สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย
่ ั่งยืนเป้าหมายที่ 3 ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตทีม
่ ีคุณภาพ
และส่งเสริมสุขภาวะทีด
่ ีของคนทุกเพศทุกวัย(Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)

ตามเป้าประสงค์ทจ
ี่ ะลดจํานวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากมลพิษทางอากาศโดยมีตัวชีว้ ัดคือประชากรในเขตเมืองทีไ่ ด้รับ
มลพิษทางอากาศกลางแจ้งเกินค่ามาตรฐานตามข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลก(WHO)

(2) กําหนดค่ามาตรฐาน PM2.5 และปรอททีแ
่ หล่งกําเนิดทีอ
่ ยู่กับที(่ Stationery Sources) รวมถึงการตรวจวัด

และรายงานการปล่อย PM2.5 และปรอทจากปล่องโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

(3) เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการมีชีวิตอยู่ในอากาศทีส
่ ะอาด ต้องตั้งเป้าหมายการลดการสัมผัสฝุ่น

ละออง PM2.5 ในบรรยากาศทั่วไปของกลุ่มประชากรลงอย่างน้อยทีส
่ ุดร้อยละ 30 ภายในระยะเวลาของการดําเนินงานใน

ร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพอากาศ 20 ปี โดยใช้ทั้งมาตรฐานความเข้มข้น PM2.5 ในบรรยากาศทั่วไปทีเ่ ป็นค่า
เฉลีย
่ 24 ชั่วโมง (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และค่าเฉลีย
่ รายปี (25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ทีก
่ ําหนดสําหรับ
ประเทศไทยเป็นเกณฑ์

(4) เพิม
่ เป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากมลพิษทางอากาศให้เป็นตัวชีว้ ัดในแผนยุทธศาสตร์

ให้ชัดเจน จากการศึกษาโดย Institute for Health and Evaluation มหาวิทยาลัยวอชิงตัน พบว่ามลพิษทางอากาศเป็น
ปัจจัยร่วมทีเ่ ป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เนื่องจากมีส่วนประกอบของสารเคมีหลายชนิด ทั้งทีเ่ ป็นสารระคายเคืองไปจนถึงสาร
ก่อมะเร็ง จึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็ง

ปอดและโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่าง ก่อให้เกิดการตายก่อนวัยอันควรในประเทศไทย ประมาณ 50,000

คนต่อปี การวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดใน State of Global Air https://www.stateofglobalair.org/data ระบุว่า PM2.5 ก่อ
ให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในประเทศไทยประมาณ 37,500 คน ในปี 2558 และจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ฮาร์วาร์ดและกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่าจนถึง พ.ศ. 2554 มลพิษทางอากาศรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน
2.5 ไมครอน(PM2.5) จากโรงไฟฟ้าถ่านหินทีม
่ ีอยู่ในประเทศไทยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากร
้ ถึง 5,300 คนต่อปี
ประมาณ 1,550 คนต่อปี อัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอาจเพิม
่ ขึน

(5) กําหนดมาตรการการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายอาเซียนปลอดหมอกควัน HAZE-FREE 2020 อย่าง

ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รัฐบาลต้องรับรองว่าภายใต้วิสัยทัศน์ภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควันภายในปี 2563 (Haze-free
ASEAN by 2020) นอกเหนือจากการควบคุมและป้องกันการเผาวัสดุการเกษตรในพื้นทีเ่ พาะปลูก ป่าไม้และพื้นทีส
่ งวน
แล้ว ต้องมีการติดตามตรวจสอบและรายงานความเข้มข้นของฝุ่นละออง ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5) และสาร
มลพิษทางอากาศอื่นๆ ทีเ่ ป็นภัยคุกคามสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน(PAHs)
โดยสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

้ ภายใต้บริบทที่
(6) ในร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพอากาศ 20 ปี ระบุว่า “แผนยุทธศาสตร์นี้จัดทําขึน

สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ทเี่ กีย
่ วข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศรวมถึงเป้าหมาย

การพัฒนาทีย
่ ั่งยืน(Sustainable Development Goals-SDGs) ซึง่ รัฐบาลไทยได้ลงนามขานรับร่วมกับประเทศต่างๆ 193
ประเทศทั่วโลก” อย่างไรก็ตามกลับพบว่า “ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมายการจัดการคุณภาพอากาศ” ทีร่ ะบุไว้ในร่างแผน

ยุทธศาสตร์กลับละเลยตัวชีว้ ัดสําคัญทีป
่ ระเทศไทยยังอยู่ในระดับแย่ นั่นคือ “ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน
2.5 ไมครอน(PM2.5)ในพื้นทีเ่ มือง” ทั้งทีๆ
่ สถานการณ์คุณภาพอากาศในส่วนของสารมลพิษทางอากาศหลัก(Criteria

Pollutants) ทีร่ ะบุไว้ในบทที่ 2 ระบุชัดเจนว่า “จากการติดตามตรวจสอบพบว่าปริมาณ PM2.5 ในหลายพื้นทีม
่ ีแนวโน้ม
้ อย่างต่อเนื่องและมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน”
เพิม
่ ขึน

(7) ประเด็นสําคัญทีต
่ กหล่นในร่างแผนยุทธศาสตร์นี้คือการเชื่อมโยงกฎหมาย นโยบาย กลไกการเแปลงแผนและ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เข้ากับผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย
่ วกับแหล่ง
กําเนิดมลพิษทางอากาศในร่างแผนยุทธศาสตร์นั้นยังไม่ครอบคลุม

(8) มีความจําเป็นอย่างยิง่ ทีแ
่ ผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพอากาศ 20 ปี จะต้องคํานึงการดําเนินมาตรการใน

ข้อ 8 (Article 8) ของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สืบเนื่องจากการทีป
่ ระเทศไทยลงนามเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามิ
นามาตะว่าด้วยปรอท(Minamata Convention on Mercury) เป็นอันดับที่ 66 ของโลก และเป็นประเทศแรกของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคีอนุสัญญาได้ยอมรับร่วมกันว่า “ปรอทเป็นสารเคมีทท
ี่ ั่วโลกมีความกังวลเนื่องจากปรอท

สามารถเคลื่อนย้ายได้ไกลในชั้นบรรยากาศ ปรอทตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ปรอทมีความ

สามารถในการสะสมในสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และปรอทส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ
อนึ่ง เป็นทีร่ ับรู้กันดีว่า ปรอททีป
่ ล่อยออกสู่บรรยากาศนั้นเป็นองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5

ไมครอน (PM2.5) โดยอนุสัญญาข้อนี้มุ่งเน้นถึงการควบคุมและลดการปล่อย(emission)ปรอทออกสู่บรรยากาศจากแหล่ง
กําเนิดทีม
่ ีจุดกําเนิดแน่นอน(point sources) ตามรายการทีร่ ะบุไว้ในภาคผนวก D (Annex D) ของอนุสัญญาฯ อันได้แก่

โรงไฟฟ้าถ่านหิน หม้อนํ้าอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ถ่านหิน กระบวนการถลุงแร่และอบแร่ทใี่ ช้ในกระบวนการผลิตโลหะทีไ่ ม่ใช่เหล็ก
เตาเผาขยะและโรงงานผลิตปูนซีเมนต์

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หวังว่า ข้อเสนอข้างต้นจะได้รับการพิจารณาเพื่อปรับปรุงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่

เกีย
่ วข้องและนําไปสู่การปฎิบัติจริงเพื่อบรรลุประโยชน์ต่อประชาชนและเป้าหมายการพัฒนาทีย
่ ั่งยืนทีป
่ ระเทศไทยให้คํามั่น
ต่อประชาคมโลกต่อไป

