w w w. s a f e t y l i f e t h a i l a n d . c o m

ฝุนมลพิษ ภัยรายที่ปลายจมูก
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ปจจุบนั ฝุน ละอองเปนมลพิษทางอากาศ
ทีเ่ ปนปญหาหลักในกรุงเทพมหานครและชุมชน
ขนาดใหญ คือฝุ นละอองที่ มี อยู ในบรรยากาศ
รอบๆ ตัวเรา มีขนาดตัง้ แต 0.002 ไมครอนซึง่
เปนกลุมของโมเลกุล (มองดวยตาเปลาไมเห็น
ต องใชจุ ลทรรศนแบบอิเลคตรอน) ไปจนถึ ง
ขนาดใหญกวา 500 ไมครอน ซึ่งเปนฝุนทราย

ขนาดใหญมองเห็นไดดวยตาเปลา (ฝุนที่มอง
เห็นดวยตาเปลามีขนาดตัง้ แต 50 ไมครอน ขึน้
ไป) ฝุน ละอองเปนสารทีม่ คี วามหลากหลายทาง
ดานกายภาพและองคประกอบ อาจมีสภาพเปน
ของแข็งหรือของเหลว ฝุน ละอองทีแ่ ขวนลอยอยู
ในอากาศไดนานมักจะเปนฝุน ละอองขนาดเล็ก
(มีขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 10 ไมครอน)
เนื่องจากมีความเร็วในการตกตัวต่ํา หากมีแรง
กระทําจากภายนอกเขามีส วนเกี่ ยวข อง เชน

การไหลเวียนของอากาศ กระแสลม เปนตน จะ
ทําใหแขวนลอยอยูใ นอากาศไดนานมากขึน้ ฝุน
ละอองที่มีขนาดใหญ (ขนาดเสนผาศูนยกลาย
ใหญกวา 100 ไมครอน) อาจแขวนลอยอยูใน
บรรยากาศไดเพียง 2-3 นาที แตฝนุ ละอองทีม่ ี
ขนาดเล็กกวา 0.5 ไมครอน อาจแขวนอยูใน
อากาศไดนานเปนป
ฝุน ละอองในบรรยากาศอาจแยกไดเปน
2 ประเภท ตามแหลงกําเนิดของฝุนละออง คือ

ฝุน ละอองทีเ่ กิดขึน้ และแพรกระจายสูบ รรยากาศ
โดยตรง และฝุนละอองที่เกิดขึ้นภายหลัง โดย
ปฏิกริ ยิ าตางๆ ในบรรยากาศ เชน การรวมตัวของ
ฝุน ละอองดวยกันหรือรวมตัวกับกาซหรือรวมตัว
กับของเหลวหรือรวมตัวกับของแข็งดวยปฏิกริ ยิ า
ทางฟสิกสหรือทางเคมีหรือทางเคมีแสง
แหลงทีม่ ที สี่ าํ คัญของฝุน ละออง
แหล งที่ มี ของฝุ นละอองในบรรยากาศ
โดยทั่วไปจะแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
 ฝุ นละอองที่ เกิ ด ขึ้ นตามธรรมชาติ
(Natural Particle) ไดแก ดิน ทราย หิน ละออง
ไอน้ํา เขมาควันจากไฟปา และฝุ นเกลือจาก
ทะเล เปนตน
 ฝุนละอองที่เกิดจากกิจกรรมที่มนุษย
สรางขึ้น (Man-made Particle) ไดแก ฝุนจาก
การคมนาคม ขนสง และการจราจร เชน ฝุน ดิน
ทรายทีฟ่ งุ กระจายในถนน ขณะทีร่ ถยนตวงิ่ ผาน
ฝุนดินทรายที่หลนจากการบรรทุกขนสง การ
กองวัสดุสงิ่ ของบนทางเทาหรือบนเสนทางจราจร
 ฝุนจากการกอสราง เชน ฝุนจากการ
สรางถนน/อาคาร การปรับปรุงผิวการจราจร การ
รือ้ ถอนอาคารและสิง่ กอสรางตางๆ การกอสราง
เพื่อติดตัง้ หรือปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
 ฝุน
 จากการประกอบการอุตสาหกรรม
เชน การทําปูนซีเมนต โรงงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน สําหรับใชใน
การกอสรางอยางใดอยางหนึ่ง การโมบดหรือ
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ยอยหิน การรอนหรือการคัดกรวดหรือทราย
 ฝุน
 จากการประกอบกิจกรรมอืน่ ๆ เชน
การทําความสะอาด การทําอาหาร การทาสี
เปนตน
ผลกระทบของฝุ นละอองต อ สภาพ
บรรยากาศทัว่ ไป
ฝุน ละอองลดความสามารถในการมองเห็น
เนือ่ งจากฝุน ละอองในบรรยากาศทัง้ ทีเ่ ปนของแข็ง
และของเหลวสามารถดูดซับและหักเหแสงได
ทําใหทศั นวิสยั ในการมองเห็นเสือ่ มลง ทัง้ นี้ ขึน้ อยู
กับขนาด ความหนาแนน และองคประกอบทาง
เคมีของฝุน ละอองนั้น
ผลกระทบของฝุนละอองตอวัตถุและ
สิง่ กอสราง
ฝุ นละอองในบรรยากาศสามารถจะทํา
อันตรายตอวัตถุและสิง่ กอสรางได เชน การสึกกรอนของโลหะ การทําลายผิวหนาของสิง่ กอสราง
การ เสื่อมคุณภาพของผลงานทางศิลปะ ความ
สกปรก/เลอะเทอะของวัตถุ เปนตน
ผลกระทบของฝุ นละอองต อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย
ฝุน ละอองทีม่ ขี นาดใหญกอ ใหเกิดปญหา
มลพิษหรือเหตุเดือดรอนรําคาญ สวนฝุน ละออง

ทีส่ ามารถเขาสูร ะบบทางเดินหายใจของมนุษย
ได มี ขนาดเล็ กกว า 10 ไมครอน ฝุ นละออง
ขนาดเล็กเหลานี้ เมือ่ เขาสูร ะบบทางเดินหายใจ
จะเกาะตัวหรือตกตัวไดในสวนตางๆ ของระบบ
ทางเดินหายใจ กอใหเกิดการระคายเคืองและ
ทําลายเนือ้ เยือ่ ของอวัยวะนัน้ ๆ เชน เนือ้ เยือ่ ปอด
ซึง่ หากไดรบั ในปริมาณมากหรือในชวงเวลานาน

จะสามารถสะสมในเนื้อเยื่อปอดเกิดเปนพังผืด
หรือแผลขึ้นได และทําใหการทํางานของปอด
เสือ่ มประสิทธิภาพลง ทําใหหลอดลมอักเสบเกิด
หอบหืดถุงลมโปงพอง และโอกาสเกิดโรคระบบ
ทางเดินหายใจเนื่องจากติดเชื้อเพิ่มขึน้ ได
ฝุ นละอองที่ ถื อว าเป นสารมลพิ ษ ทาง
อากาศทีส่ ง ผลกระทบตอประชาชนมากทีส่ ดุ ใน

สถานการณปจจุบันมีอยูดวยกัน 6 ชนิด (เริ่ม
จากสงผลกระทบมากไปยังสงผลกระทบนอย
ตามลําดับ) ไดแก
 ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) เปนฝุนที่มีเสนผานศูนยกลางไมเกิน
2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหมทั้งจากยาน
พาหนะ การเผาวัสดุทางเกษตรกรรม ไฟปา
และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเขาไปถึง
ถุงลมในปอดได เปนผลทําใหเกิดโรคในระบบ
ทางเดินหายใจและโรคปอดตางๆ หากไดรับใน
ปริมาณมากหรือเปนเวลานานจะสะสมในเนือ้ เยือ่
ปอดทําใหการทํางานของปอดเสือ่ มประสิทธิภาพ
ลง เกิดหลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด ฯลฯ
ฝุน มีลกั ษณะขรุขระคลายสําลี เปนพาหะนําสาร
อืน่ เขามาดวย เชน แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก
ไฮโดรคารบอน และสารกอมะเร็งจํานวนมาก
ซึง่ กลุม Greenpeace ระบุวา องคการอนามัยโลก
หรือ WHO ไดกําหนดให PM2.5 นี้เปนสารกลุม
ที่ 1 ของสารกอมะเร็งในป 2556 (http://www.
greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/
pm25/blog/57660/) ขณะทีไ่ ทยรัฐออนไลน
เสนอขาว กระทรวงสาธารณสุขอธิบายเกีย่ วกับ
“ฝุน PM2.5” วา หมายถึงฝุนละอองขนาดเล็ก
ไมเกิน 2.5 ไมครอน หรือมีขนาด ประมาณ 1
ใน 25 ของเสนผาศูนยกลางของเสนผมมนุษย
ขนจมูกของมนุษยไมสามารถกรองได ทั้งนี้ ฝุน
ละออง PM2.5 สามารถแพรกระจายเขาสูท างเดิน
หายใจกระแสเลือดและ แทรกซึมสูก ระบวนการ
ทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกาย เพิ่มความ
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กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เปน
กาซที่ไมมีสีและกลิ่น ละลายน้ําไดเล็กนอย มี
อยูทั่วไปในธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทํา
ของมนุ ษย เช น การเผาไหม เชื้ อเพลิงต างๆ
อุตสาหกรรมบางชนิด เปนตน กาซนี้มีผลตอ
ระบบการมองเห็นและผูท มี่ อี าการหอบหืดหรือ
โรคเกีย่ วกับทางเดินหายใจ
 กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO ) เปนกาซ
2
ที่ไมมีสีหรืออาจมีสีเหลืองออนๆ มีรสและกลิ่น
ที่ระดับความเขมขนสูง เกิดจากธรรมชาติและ
การเผาไหมเชือ้ เพลิงทีม่ กี าํ มะถัน (ซัลเฟอร) เปน
สวนประกอบ สามารถละลายน้ําไดดี สามารถ
รวมตัวกับสารมลพิษอื่นแลวกอตัวเปนอนุภาค
ฝุนขนาดเล็กได กาซนี้มีผลกระทบโดยตรงตอ
สุขภาพ ทําใหเกิดการระคายเคืองตอเยื่อบุตา
ผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ หากไดรบั เปน
เวลานานๆ จะทําใหเปนโรคหลอดลมอักเสบ
เรื้อรังได
ทั้งนี้ สารมลพิษดังกลาวขางตนจะสงผล
กระทบตอประชาชนขึน้ อยูก บั ปริมาณทีป่ นเปอ น
อยูใ นอากาศ (เรียกวา “คาความเขมขนของสาร
มลพิษในอากาศ”) หากสารมลพิษผสมอยูใน
อากาศในปริมาณมากก็จะทําใหอากาศเสียและ
มีผลกระทบตอสุขภาพทําใหผสู ดู เขาไปมีแนวโนม
จะไดรบั อันตรายเขาสูร า งกาย โดยปริมาณทีผ่ สม
อยูข องสารมลพิษทัง้ 6 ชนิดในระดับตางๆ ทีจ่ ะ
สงผลกระทบตอสุขภาพของผูท หี่ ายใจเขาไปมีดงั นี้


เสียงเป
่ นโรคเรือรั
้ งและมะเร็งตามคําเตือนของ
องค การอนามั ยโลก (https://www.thairath
.co.th/content/1469319)
 ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน
(PM10) เปนฝุ นที่ มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ไมเกิน 10 ไมครอน เกิดจากการเผาไหมเชื้อ
เพลิง การเผาในทีโ่ ลง กระบวนการอุตสาหกรรม
การบด การโม หรือการทําใหเปนผงจากการ
กอสราง สงผลกระทบตอสุขภาพ (เมือ่ หายใจเขา
ไปสามารถเขาไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ)
 กาซโอโซน (O ) เปนกาซทีไ่ มมส
ี หี รือมี
3
สีฟา ออน กลิน่ ฉุน ละลายน้าํ ไดเล็กนอย เกิดขึน้
ได ทั้ งในระดั บบรรยากาศชั้ นที่ สู งจากผิ วโลก
และระดั บชั้ นบรรยากาศผิ วโลกที่ ใกล พื้ นดิ น
กาซโอโซนที่เปนสารมลพิษทางอากาศคือกาซ
โอโซนในชัน้ บรรยากาศผิวโลกเกิดจากปฏิกริ ยิ า
ระหวางกาซออกไซดของไนโตรเจนและสารประกอบ

อิ นทรี ย ระเหยง าย โดยมีแสงแดดเป นตั วเร ง
ปฏิกิรยิ า มีผลกระทบตอสุขภาพ โดยกอใหเกิด
การระคายเคื องตาและระคายเคื องต อระบบ
ทางเดินหายใจและเยื่อบุตางๆ ความสามารถ
ในการทํางานของปอดลดลง เหนือ่ ยเร็ว โดยเฉพาะ
ในเด็ก คนชรา และคนที่เปนโรคปอดเรื้อรัง
 กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เปนกาซ
ที่ไมมีสี กลิ่น และรส เกิดจากการเผาไหมที่ไม
สมบูรณของเชือ้ เพลิงทีม่ คี ารบอนเปนองคประกอบ
กาซนี้สามารถสะสมอยูในรางกายไดโดยจะไป
รวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงไดดีกวา
ออกซิเจนประมาณ 200-250 เทา เมือ่ หายใจ
เขาไป กาซชนิดนีจ้ ะไปแยงจับกับฮีโมโกลบินใน
เลือดเกิดเปน “คารบอกซีฮโี มโกลบิน” (CoHb)
ทําใหการลําเลียงออกซิเจนไปสูเ ซลลตา งๆ ของ
รางกายลดนอยลง สงผลใหรางกายเกิดอาการ
ออนเพลีย และหัวใจทํางานหนักขึ้น

ปริมาณสวนผสมในอากาศของสารมลพิษที่สงผลกระทบตอสุขภาพของผูหายใจเขาไป
ระดับผลกระทบ
(คุณภาพอากาศ)
ไมมีผลกระทบ
(อากาศดีมาก)
ไมมีผลกระทบ
(อากาศดี)
ไมมีผลกระทบ
(คุณภาพอากาศ
ปานกลาง)
เริ่มมีผลกระทบ
มีผลกระทบ

PM2.5
PM10
3
(µg./m )
(µg./m3)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงตอเนื่อง

O3
CO
(ppb)
(ppm)
เฉลี่ย 8 ชั่วโมงตอเนื่อง

NO2
SO2
(ppb)
(ppb)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

0 – 25

0 – 50

0 – 35

0 – 4.4

0 – 60

0 – 100

26 – 37

51 – 80

36 – 50

4.5 – 6.4

61 – 106

101 – 200

38 – 50

81 – 120

51 – 70

6.5 – 9.0

107 – 170

201 – 300

51 – 90
91 ขึ้นไป

121 – 180
181 ขึ้นไป

71 – 120
121 ขึ้นไป

9.1 – 30.0
30.1 ขึ้นไป

171 – 340
341 ขึ้นไป

301 – 400
401 ขึ้นไป
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ปจจุบันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ได รับผลกระทบจากฝุ น PM2.5 มากกว าสาร
มลพิษชนิดอืน่ เพราะหลายพืน้ ทีม่ คี า ความเขมขน
ของฝุ นชนิ ดเกิ นมาตรฐานในระดั บเริ่ มมี ผ ล
กระทบ (51 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)
ประชาชนทัว่ ไปสามารถตรวจสอบระดับ
ความเขมขนของสารมลพิษตางๆ ไดที่ https:/
/www.facebook.com/PCD.go.th และ http://
air4thai.pcd.go.th รวมทั้งติดตามสถานการณ
คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครไดที่bangkokairquality.co
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แจงประเด็น
ปญหาฝุน ละอองเกินมาตรฐานทีน่ กั วิชาการระบุ
ถึงกรณีปญ
 หาฝุน ละอองขนาดเล็กใน กทม. และ
ปริมณฑลวาเปนเรือ่ งทีว่ กิ ฤติมากสงผลตอสุขภาพ
ของประชาชนหลายสิบลานคนซึง่ อากาศทีว่ กิ ฤติ
นีส้ ะทอนถึงวิธกี ารบริหารประเทศ ในประเด็นที่
ตองชี้แจง ประกอบดวย
1) วิธีการปองกันฝุนละอองทีถ่ ูกตอง
2) แนะนําวิ ธี การใช หน ากากป องกั น
รวมถึงการควบคุมราคาหนากาก
3) มาตรการที่หนวยงานที่เกี่ยวของได
ดําเนินการไปแลว
4) มาตรการระยะยาวที่จะดําเนินการ
ปองกันปญหาฝุน ละออง
โดยนายประลอง ดํารงคไทย อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษ ชี้แจงวา
1) การปองกันฝุน ละอองทีถ่ กู ตองสําหรับ
วิธปี อ งกันตัวเองจากฝุน ละออง PM2.5 ประชาชน
ควรทําซึง่ กระทรวงสาธารณสุขไดแนะนําไว มี 5
มาตรการ “หลีก ปด ใช เลี่ยง ลด” คือ

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุน โดยเฉพาะ
กลุม เสี่ยง ไดแกผูสงู อายุ หญิงตั้งครรภ เด็กเล็ก
และผูป ว ยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด
ภูมิแพ
2.ปดประตู หนาตางใหมิดชิด ปองกัน
ฝุนละออง หมั่นทําความสะอาดบานทุกวัน
3.ใช หนากากที่ มี ประสิ ทธิภาพในการ
กรองอนุภาคทีม่ ีขนาดเล็กกวา 0.3 ไมครอนได
4. เลี่ยงการออกกําลังกายหรือทํางาน
นานกวา 12 ชั่วโมงในที่โลงแจง และ

5. ลดการใช รถยนต และการเผาขยะ
ถามีอาการผิดปกติ เชน หายใจติดขัด แนน
หนาอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ใหรบี ไปรับ
การตรวจรักษาที่สถานพยาบาลโดยเร็ว
2) วิธกี ารใชหนากากปองกัน รวมถึงการ
ควบคุมราคาหนากากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขแนะนําวิธีใชหนากากอนามัย ดังนี้
1.เลือกใชหนากากอนามัยกันฝุนขนาด
เล็กกวา 2.5 ไมครอนที่ไดมาตรฐาน
2. ควรสวมหนากากใหกระชับกับใบหนา

กดสวนที่เปนโลหะใหกระชับแนนกับสันจมูก
3. เลือกขนาดที่เหมาะ ครอบไดกระชับ
กับจมูกและใตคาง ควรแนบกับกับใบหนา
4. ควรทิ้ง เมื่อพบวาหายใจลําบาก หรือ
ภายในหนากากสกปรก
5. หากเปนไปได ควรเปลี่ยนหนากาก
อันใหมทุกวัน และ
6. ถ าสวมใสแล วมี อ าการมึ นงงหรื อ
คลื่นไส ควรหลบไปอยูที่ที่ปลอดมลพิษอากาศ
ถอดหนากากออกและปรึกษาแพทย
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การดําเนินมาตรการปองกันและแกไขปญหา
PM2.5 อยางตอเนือ่ งดังนี้
1.เพิ่มความถี่ในการกวาดลางทําความ
สะอาดถนน และฉีดพนน้าํ ในอากาศตัง้ แตเวลา
18.00-06.00 น. ทุกวัน จนกวาฝุนละอองจะ
ลดลงอยูในระดับมาตรฐาน
2. แจกหนากากอนามัย N95 ในพื้นที่
งานอุนไอรัก สวนลุมพินี บางคอแหลม จตุจักร

ทั้งนี้ กรณีเปนผูที่มีปญหาเกี่ยวกับโรค
หัวใจหรือโรคปอด ควรปรึกษาแพทยกอนใช
หนากาก สําหรับการควบคุมราคาหนากากอนามัย
กรมการคาภายในไดใหการคาภายในจังหวัด
ตางๆ ทั้ งเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตรวจสอบปริมาณหนากากอนามัยพรอมกําชับ
ใหพาณิชยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลสอดสอง
หากพบกักตุนเพือ่ โกงราคาในชวงนีจ้ ะดําเนินการ
ขั้น เด็ดขาด เพราะถือเปนการเอาเปรียบ สราง
ความเดือดรอนประชาชน โทษกักตุนคอนขาง
สูง จําคุกไมเกิน 7 ป ปรับไมเกิน 140,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
3) มาตรการทีห่ นวยงานทีเ่ กีย่ วของได
ดําเนินการไปแลว กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร จั ง หวั ดปริ มณฑล กองบั ง คั บ การ
ตํารวจจราจร กรมการขนสงทางบก กองทัพ
กรมอนามัย กรมอุตนุ ยิ มวิทยา และหนวยงานที่
เกี่ยวของไดมีการประชุมหารือและบูรณาการ

บางกะป บางขุนเทียน โดยจะใหความสําคัญกับ
กลุมเสี่ยง ผูปวย คนชรา เด็ก และผูปฏิบัติงาน
ใกลชิดกับแหลงกําเนิด
3. เขมงวดตรวจจับรถควันดําและบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัด ทั้งรถยนตขนาดเล็ก
รถยนตขนาดใหญ รวมทัง้ รถโดยสารสาธารณะ
4. จัดตัง้ คณะกรรมการรวมในการแกไข
ปญหาฝุนละอองจากเสนทางกอสรางรถไฟฟา
โดยเรงคืนพืน้ ผิวการจราจร ณ จุดที่ดําเนินการ
เสร็จแลว สําหรับจุดที่อยูระหวางดําเนินการจะ
ปรับพืน้ ทีผ่ วิ ถนนใหกวางขึน้ โดยบีบหรือลดพืน้ ที่
การกอสรางบนพืน้ ผิวการจราจรใหแคบลง
5. จัดตัง้ คณะทํางานรวมเพือ่ แกไขปญหา
ฝุนละอองจากการกอสรางอาคารสูงและระบบ
สาธารณูปโภคโดยจะดําเนินการติดตามตรวจสอบ
และสํารวจให ผู ประกอบการดําเนิ นการตาม
มาตรการลดฝุน ละอองใหถกู ตองตามหลักวิชาการ
6. การแกไขปญหาการจราจรที่ ติดขัด

โดยอํานวยความสะดวกในการจราจรใหดีขึ้ น
รวมถึ งการเข มงวดมิ ให มี การจอดรถริ มถนน
สายหลัก
7. เข มงวดมิ ให มี การเผาขยะและการ
เผาในที่โลง
8. รณรงคไมใหติดเครื่องยนตขณะจอด
ในสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และ
พื้นที่ทมี่ ีมลพิษสูง
9. การทําฝนเทียม กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร ไดมีการตั้งหนวยเคลื่อนที่เร็ว
จ.ระยอง เพื่ อเตรี ยมทําฝนเที ยมในระหว าง
15-19 มกราคม 2562
4) มาตรการระยะยาวที่จะดําเนินการ
ปองกันปญหาฝุนละออง การแกไขปญหาระยะ
ยาวเป นการลดการระบายมลพิ ษ จากแหล ง
กําเนิด โดย
1. การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
และคุณภาพรถยนตใหเปนไปตามมาตรฐานยูโร
5/ยูโร 6
2. สงเสริมและผลักดันใหใชรถโดยสาร
ที่ ใช แกสธรรมชาติ เปนเชื้ อเพลิ ง รถโดยสาร
ไฟฟา รวมทั้งรถโดยสารไฮบริด
3. การพิจารณาปรับลดอายุการตรวจ
สภาพรถยนตใชงาน การเพิ่มภาษีรถยนตเกา
4. การพิจารณาจัดโซนนิ่งจํากัดจํานวน
รถเขาเมืองในชวงเวลาเรงดวนเชาและเย็น
5. การเรงรัดการกอสรางรถไฟฟาพรอม
ทั้ งโครงขายการใหบริ การขนสงสาธารณะให
เชื่ อมโยงทุ กระบบครอบคลุ มพื้ นที่ ก รุ งเทพมหานครโดยเร็ว
ทั้งนี้ มาตรการระยะยาวจะดําเนินการ
ทัง้ ในชวงกอนและหลังทีเ่ ครือขายการใหบริการ
ขนสงสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟาจะแลวเสร็จ
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