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ปจจบุนั ฝุนละอองเปนมลพษิทางอากาศ
ท่ีเปนปญหาหลักในกรุงเทพมหานครและชมุชน
ขนาดใหญคือฝุนละอองท่ีมีอยู ในบรรยากาศ
รอบๆ ตัวเรา มีขนาดต้ังแต 0.002  ไมครอนซึง่
เปนกลุมของโมเลกุล (มองดวยตาเปลาไมเห็น
ตองใชจุลทรรศนแบบอิเลคตรอน) ไปจนถึง
ขนาดใหญกวา 500 ไมครอน ซึ่งเปนฝุนทราย

การไหลเวียนของอากาศ กระแสลม เปนตน จะ
ทําใหแขวนลอยอยูในอากาศไดนานมากข้ึน ฝุน
ละอองท่ีมีขนาดใหญ (ขนาดเสนผาศูนยกลาย
ใหญกวา 100 ไมครอน) อาจแขวนลอยอยูใน
บรรยากาศไดเพียง 2-3 นาที แตฝุนละอองท่ีมี
ขนาดเล็กกวา 0.5 ไมครอน อาจแขวนอยูใน
อากาศไดนานเปนป

    ฝุนละอองในบรรยากาศอาจแยกไดเปน
2 ประเภท ตามแหลงกําเนิดของฝุนละออง คือ

ฝุนละอองท่ีเกดิข้ึนและแพรกระจายสูบรรยากาศ
โดยตรง และฝุนละอองท่ีเกิดข้ึนภายหลัง โดย
ปฏิกริิยาตางๆ ในบรรยากาศ เชน การรวมตัวของ
ฝุนละอองดวยกนัหรือรวมตัวกบักาซหรือรวมตัว
กบัของเหลวหรือรวมตัวกบัของแข็งดวยปฏิกริิยา
ทางฟสิกสหรือทางเคมีหรือทางเคมีแสง

แหลงทีม่ทีีส่าํคญัของฝุนละออง
แหลงท่ีมีของฝุนละอองในบรรยากาศ

โดยท่ัวไปจะแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
 ฝุ นละอองท่ี เกิดข้ึนตามธรรมชาติ

(Natural Particle) ไดแก ดิน ทราย หิน ละออง
ไอน้ํา เขมาควันจากไฟปา และฝุนเกลือจาก
ทะเล เปนตน

 ฝุนละอองท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีมนุษย
สรางข้ึน (Man-made Particle) ไดแก ฝุนจาก
การคมนาคม ขนสง และการจราจร เชน ฝุนดิน
ทรายท่ีฟุงกระจายในถนน ขณะท่ีรถยนตว่ิงผาน
ฝุนดินทรายท่ีหลนจากการบรรทุกขนสง การ
กองวัสดุสิง่ของบนทางเทาหรือบนเสนทางจราจร

 ฝุนจากการกอสราง เชน ฝุนจากการ
สรางถนน/อาคาร การปรับปรุงผวิการจราจร การ
ร้ือถอนอาคารและสิง่กอสรางตางๆ การกอสราง
เพื่อติดต้ังหรือปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

 ฝุนจากการประกอบการอุตสาหกรรม
เชน การทําปูนซีเมนต โรงงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน สําหรับใชใน
การกอสรางอยางใดอยางหนึ่ง การโมบดหรือ

ขนาดใหญมองเห็นไดดวยตาเปลา (ฝุนท่ีมอง
เห็นดวยตาเปลามีขนาดต้ังแต 50 ไมครอน ข้ึน
ไป) ฝุนละอองเปนสารท่ีมีความหลากหลายทาง
ดานกายภาพและองคประกอบ อาจมีสภาพเปน
ของแข็งหรือของเหลว ฝุนละอองท่ีแขวนลอยอยู
ในอากาศไดนานมักจะเปนฝุนละอองขนาดเล็ก
(มีขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 10 ไมครอน)
เนื่องจากมีความเร็วในการตกตัวตํ่า หากมีแรง
กระทําจากภายนอกเขามีสวนเกี่ยวของ เชน

ฝุนมลพิษ ภัยรายที่ปลายจมูก
ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ฝุนมลพิษ ภัยรายที่ปลายจมูก
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ยอยหิน การรอนหรือการคัดกรวดหรือทราย
 ฝุนจากการประกอบกจิกรรมอ่ืนๆ เชน

การทําความสะอาด การทําอาหาร การทาสี
เปนตน

ผลกระทบของฝุ นละอองตอสภาพ
บรรยากาศทัว่ไป

ฝุนละอองลดความสามารถในการมองเห็น
เนือ่งจากฝุนละอองในบรรยากาศท้ังท่ีเปนของแข็ง
และของเหลวสามารถดูดซับและหักเหแสงได
ทําใหทัศนวิสยัในการมองเห็นเสือ่มลง ท้ังนี ้ข้ึนอยู
กบัขนาด ความหนาแนน และองคประกอบทาง
เคมีของฝุนละอองนั้น

ผลกระทบของฝุนละอองตอวัตถุและ
สิง่กอสราง

ฝุนละอองในบรรยากาศสามารถจะทํา
อันตรายตอวัตถแุละสิง่กอสรางได เชน การสกึ-
กรอนของโลหะ การทําลายผวิหนาของสิง่กอสราง
การ เสื่อมคุณภาพของผลงานทางศิลปะ ความ
สกปรก/เลอะเทอะของวัตถุ เปนตน

ผลกระทบของฝุนละอองตอสุขภาพ
อนามยัของมนษุย

ฝุนละอองท่ีมีขนาดใหญกอใหเกดิปญหา
มลพษิหรือเหตุเดือดรอนรําคาญ สวนฝุนละออง

จะสามารถสะสมในเนื้อเยื่อปอดเกิดเปนพังผืด
หรือแผลข้ึนได และทําใหการทํางานของปอด
เสือ่มประสทิธภิาพลง ทําใหหลอดลมอักเสบเกดิ
หอบหืดถงุลมโปงพอง และโอกาสเกดิโรคระบบ
ทางเดินหายใจเนื่องจากติดเชื้อเพิ่มข้ึนได

ฝุ นละอองท่ีถือวาเปนสารมลพิษทาง
อากาศท่ีสงผลกระทบตอประชาชนมากท่ีสดุใน

สถานการณปจจุบันมีอยูดวยกัน 6 ชนิด (เร่ิม
จากสงผลกระทบมากไปยังสงผลกระทบนอย
ตามลําดับ) ไดแก

 ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) เปนฝุนท่ีมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน
2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหมท้ังจากยาน
พาหนะ การเผาวัสดุทางเกษตรกรรม ไฟปา
และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเขาไปถงึ
ถุงลมในปอดได เปนผลทําใหเกิดโรคในระบบ
ทางเดินหายใจและโรคปอดตางๆ หากไดรับใน
ปริมาณมากหรือเปนเวลานานจะสะสมในเนือ้เยือ่
ปอดทําใหการทํางานของปอดเสือ่มประสทิธภิาพ
ลง เกิดหลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด ฯลฯ
ฝุนมีลักษณะขรุขระคลายสาํลี เปนพาหะนาํสาร
อ่ืนเขามาดวย เชน แคดเมียม ปรอท โลหะหนกั
ไฮโดรคารบอน และสารกอมะเร็งจํานวนมาก
ซึง่กลุม Greenpeace ระบวุาองคการอนามัยโลก
หรือ WHO ไดกําหนดให PM2.5 นี้เปนสารกลุม
ท่ี 1 ของสารกอมะเร็งในป 2556 (http://www.
greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/
pm25/blog/57660/) ขณะท่ีไทยรัฐออนไลน
เสนอขาว กระทรวงสาธารณสขุอธิบายเกีย่วกบั
“ฝุน PM2.5” วา หมายถึงฝุนละอองขนาดเล็ก
ไมเกิน 2.5 ไมครอน หรือมีขนาด ประมาณ 1
ใน 25 ของเสนผาศูนยกลางของเสนผมมนุษย
ขนจมูกของมนุษยไมสามารถกรองได ท้ังนี้ ฝุน
ละออง PM2.5 สามารถแพรกระจายเขาสูทางเดิน
หายใจกระแสเลือดและ แทรกซมึสูกระบวนการ
ทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกาย เพิ่มความ

ท่ีสามารถเขาสูระบบทางเดินหายใจของมนษุย
ไดมีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ฝุนละออง
ขนาดเล็กเหลานี ้เม่ือเขาสูระบบทางเดินหายใจ
จะเกาะตัวหรือตกตัวไดในสวนตางๆ ของระบบ
ทางเดินหายใจ กอใหเกิดการระคายเคืองและ
ทําลายเนือ้เยือ่ของอวัยวะนัน้ๆ เชน เนือ้เยือ่ปอด
ซึง่หากไดรับในปริมาณมากหรือในชวงเวลานาน
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เสีย่งเปนโรคเร้ือรังและมะเร็งตามคําเตือนของ
องคการอนามัยโลก (https://www.thairath
.co.th/content/1469319)

 ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน
(PM10) เปนฝุนท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ไมเกิน 10 ไมครอน เกิดจากการเผาไหมเชื้อ
เพลิง การเผาในท่ีโลง กระบวนการอุตสาหกรรม
การบด การโมหรือการทําใหเปนผงจากการ
กอสราง สงผลกระทบตอสขุภาพ (เม่ือหายใจเขา
ไปสามารถเขาไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ)

 กาซโอโซน (O3) เปนกาซท่ีไมมีสหีรือม ี
สฟีาออน กล่ินฉุน ละลายน้าํไดเล็กนอย เกดิข้ึน
ไดท้ังในระดับบรรยากาศชั้นท่ีสูงจากผิวโลก
และระดับชั้นบรรยากาศผิวโลกท่ีใกลพื้นดิน
กาซโอโซนท่ีเปนสารมลพิษทางอากาศคือกาซ
โอโซนในชัน้บรรยากาศผวิโลกเกดิจากปฏิกริิยา
ระหวางกาซออกไซดของไนโตรเจนและสารประกอบ

อินทรียระเหยงาย โดยมีแสงแดดเปนตัวเรง
ปฏิกิริยา มีผลกระทบตอสุขภาพ โดยกอใหเกิด
การระคายเคืองตาและระคายเคืองตอระบบ
ทางเดินหายใจและเยื่อบุตางๆ ความสามารถ
ในการทํางานของปอดลดลง เหนือ่ยเร็ว โดยเฉพาะ
ในเด็ก คนชรา และคนท่ีเปนโรคปอดเร้ือรัง

 กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เปนกาซ
ท่ีไมมีสี กล่ิน และรส เกิดจากการเผาไหมท่ีไม
สมบรูณของเชือ้เพลิงท่ีมีคารบอนเปนองคประกอบ
กาซนี้สามารถสะสมอยูในรางกายไดโดยจะไป
รวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงไดดีกวา
ออกซเิจนประมาณ 200-250 เทา เม่ือหายใจ
เขาไป กาซชนดินีจ้ะไปแยงจบักบัฮีโมโกลบนิใน
เลือดเกดิเปน “คารบอกซฮีีโมโกลบนิ” (CoHb)
ทําใหการลําเลียงออกซเิจนไปสูเซลลตางๆ ของ
รางกายลดนอยลง สงผลใหรางกายเกิดอาการ
ออนเพลีย และหัวใจทํางานหนักข้ึน

 กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เปน
กาซท่ีไมมีสีและกล่ิน ละลายน้ําไดเล็กนอย มี
อยูท่ัวไปในธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทํา
ของมนุษย เชน การเผาไหมเชื้อเพลิงตางๆ
อุตสาหกรรมบางชนิด เปนตน กาซนี้มีผลตอ
ระบบการมองเห็นและผูท่ีมีอาการหอบหืดหรือ
โรคเกีย่วกับทางเดินหายใจ

 กาซซลัเฟอรไดออกไซด (SO2) เปนกาซ
ท่ีไมมีสีหรืออาจมีสีเหลืองออนๆ มีรสและกล่ิน
ท่ีระดับความเขมขนสูง เกิดจากธรรมชาติและ
การเผาไหมเชือ้เพลิงท่ีมีกาํมะถนั (ซลัเฟอร) เปน
สวนประกอบ สามารถละลายน้ําไดดี สามารถ
รวมตัวกับสารมลพิษอ่ืนแลวกอตัวเปนอนุภาค
ฝุนขนาดเล็กได กาซนี้มีผลกระทบโดยตรงตอ
สุขภาพ ทําใหเกิดการระคายเคืองตอเยื่อบุตา
ผวิหนงัและระบบทางเดินหายใจ หากไดรับเปน
เวลานานๆ จะทําใหเปนโรคหลอดลมอักเสบ
เร้ือรังได

ท้ังนี ้สารมลพษิดังกลาวขางตนจะสงผล
กระทบตอประชาชนข้ึนอยูกบัปริมาณท่ีปนเปอน
อยูในอากาศ (เรียกวา “คาความเขมขนของสาร
มลพิษในอากาศ”) หากสารมลพิษผสมอยูใน
อากาศในปริมาณมากกจ็ะทําใหอากาศเสยีและ
มีผลกระทบตอสขุภาพทําใหผูสดูเขาไปมีแนวโนม
จะไดรับอันตรายเขาสูรางกาย โดยปริมาณท่ีผสม
อยูของสารมลพษิท้ัง 6 ชนดิในระดับตางๆ ท่ีจะ
สงผลกระทบตอสขุภาพของผูท่ีหายใจเขาไปมีดังนี้

ระดับผลกระทบ 

(คุณภาพอากาศ) 
PM2.5 

(µg./m3) 

PM10 
(µg./m3) 

O3 
(ppb) 

CO 
(ppm) 

NO2 
(ppb) 

SO2 
(ppb) 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมงตอเนื่อง เฉลี่ย 8 ชั่วโมงตอเนื่อง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ไมมีผลกระทบ 

(อากาศดีมาก) 

 

0 – 25 
 

0 – 50 
 

0 – 35 
 

0 – 4.4 
 

0 – 60 
 

0 – 100 

 ไมมีผลกระทบ 

(อากาศดี) 

 

26 – 37 
 

51 – 80 
 

36 – 50 
 

4.5 – 6.4 
 

61 – 106 
 

101 – 200 

ไมมีผลกระทบ 

(คุณภาพอากาศ

ปานกลาง) 

 

38 – 50 
 

81 – 120 
 

51 – 70 
 

6.5 – 9.0 
 

107 – 170 
 

201 – 300 

เริ่มมีผลกระทบ 51 – 90 121 – 180 71 – 120 9.1 – 30.0 171 – 340 301 – 400 

มีผลกระทบ 91 ขึ้นไป 181 ขึ้นไป 121 ข้ึนไป 30.1 ข้ึนไป 341 ข้ึนไป 401 ข้ึนไป 
 

ปริมาณสวนผสมในอากาศของสารมลพิษที่สงผลกระทบตอสุขภาพของผูหายใจเขาไป
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ปจจุบันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ไดรับผลกระทบจากฝุน PM2.5 มากกวาสาร
มลพษิชนดิอ่ืนเพราะหลายพืน้ท่ีมีคาความเขมขน
ของฝุนชนิดเกินมาตรฐานในระดับเร่ิมมีผล
กระทบ (51 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)

ประชาชนท่ัวไปสามารถตรวจสอบระดับ
ความเขมขนของสารมลพิษตางๆ ไดท่ี https:/
/www.facebook.com/PCD.go.th และ http://
air4thai.pcd.go.th รวมท้ังติดตามสถานการณ
คุณภาพอากาศจากสถานตีรวจวัดของกรุงเทพ-
มหานครไดท่ีbangkokairquality.co

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แจงประเด็น
ปญหาฝุนละอองเกนิมาตรฐานท่ีนกัวิชาการระบุ
ถงึกรณปีญหาฝุนละอองขนาดเล็กใน กทม. และ
ปริมณฑลวาเปนเร่ืองท่ีวิกฤติมากสงผลตอสขุภาพ
ของประชาชนหลายสบิลานคนซึง่อากาศท่ีวิกฤติ
นีส้ะทอนถงึวิธกีารบริหารประเทศ ในประเด็นท่ี
ตองชี้แจง ประกอบดวย

1) วิธีการปองกนัฝุนละอองท่ีถูกตอง
2) แนะนําวิธีการใชหนากากปองกัน

รวมถึงการควบคุมราคาหนากาก
3) มาตรการท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของได

ดําเนินการไปแลว
4) มาตรการระยะยาวท่ีจะดําเนินการ

ปองกันปญหาฝุนละออง
โดยนายประลอง ดํารงคไทย อธบิดีกรม

ควบคุมมลพิษ ชี้แจงวา
1) การปองกนัฝุนละอองท่ีถกูตองสาํหรับ

วิธปีองกนัตัวเองจากฝุนละออง PM2.5 ประชาชน
ควรทําซึง่กระทรวงสาธารณสขุไดแนะนาํไว มี 5
มาตรการ “หลีก ปด ใช เลี่ยง ลด” คือ

1. หลีกเล่ียงการสัมผัสฝุน โดยเฉพาะ
กลุมเสี่ยง ไดแกผูสงูอายุ หญิงต้ังครรภ เด็กเล็ก
และผูปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด
ภูมิแพ

2.ปดประตู หนาตางใหมิดชิด ปองกัน
ฝุนละออง หม่ันทําความสะอาดบานทุกวัน

3.ใชหนากากท่ีมีประสิทธิภาพในการ
กรองอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กกวา 0.3 ไมครอนได

4. เล่ียงการออกกําลังกายหรือทํางาน
นานกวา 12 ชั่วโมงในท่ีโลงแจง และ

กดสวนท่ีเปนโลหะใหกระชับแนนกับสันจมูก
3. เลือกขนาดท่ีเหมาะ ครอบไดกระชับ

กับจมูกและใตคาง ควรแนบกับกับใบหนา
4. ควรท้ิง เม่ือพบวาหายใจลําบาก หรือ

ภายในหนากากสกปรก
5. หากเปนไปได ควรเปล่ียนหนากาก

อันใหมทุกวัน และ
6. ถาสวมใสแลวมีอาการมึนงงหรือ

คล่ืนไส ควรหลบไปอยูท่ีท่ีปลอดมลพิษอากาศ
ถอดหนากากออกและปรึกษาแพทย

5. ลดการใชรถยนตและการเผาขยะ
ถามีอาการผิดปกติ เชน หายใจติดขัด แนน
หนาอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ใหรีบไปรับ
การตรวจรักษาท่ีสถานพยาบาลโดยเร็ว

2) วิธกีารใชหนากากปองกนั รวมถงึการ
ควบคุมราคาหนากากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขแนะนําวิธีใชหนากากอนามัย ดังนี้

1.เลือกใชหนากากอนามัยกันฝุนขนาด
เล็กกวา 2.5 ไมครอนท่ีไดมาตรฐาน

2. ควรสวมหนากากใหกระชบักบัใบหนา
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ท้ังนี้ กรณีเปนผูท่ีมีปญหาเกี่ยวกับโรค
หัวใจหรือโรคปอด ควรปรึกษาแพทยกอนใช
หนากาก สาํหรับการควบคุมราคาหนากากอนามัย
กรมการคาภายในไดใหการคาภายในจังหวัด
ตางๆ ท้ังเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตรวจสอบปริมาณหนากากอนามัยพรอมกําชบั
ใหพาณชิยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลสอดสอง
หากพบกกัตุนเพือ่โกงราคาในชวงนีจ้ะดําเนนิการ
ข้ัน เด็ดขาด เพราะถือเปนการเอาเปรียบ สราง
ความเดือดรอนประชาชน โทษกักตุนคอนขาง
สงู จาํคุกไมเกนิ 7 ป ปรับไมเกนิ 140,000 บาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ

  3) มาตรการท่ีหนวยงานท่ีเกีย่วของได
ดําเนนิการไปแลว กรมควบคุมมลพษิ กรุงเทพ-
มหานคร จังหวัดปริมณฑล กองบังคับการ
ตํารวจจราจร กรมการขนสงทางบก กองทัพ
กรมอนามัย กรมอุตุนยิมวิทยา และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของไดมีการประชุมหารือและบูรณาการ

การดําเนินมาตรการปองกันและแกไขปญหา
PM2.5 อยางตอเนือ่งดังนี้

1.เพิ่มความถี่ในการกวาดลางทําความ
สะอาดถนน และฉีดพนน้าํในอากาศต้ังแตเวลา
18.00-06.00 น. ทุกวัน จนกวาฝุนละอองจะ
ลดลงอยูในระดับมาตรฐาน

2. แจกหนากากอนามัย N95 ในพื้นท่ี
งานอุนไอรัก สวนลุมพินี บางคอแหลม จตุจักร

บางกะป บางขุนเทียน โดยจะใหความสาํคัญกบั
กลุมเสี่ยง ผูปวย คนชรา เด็ก และผูปฏิบัติงาน
ใกลชิดกับแหลงกําเนิด

3. เขมงวดตรวจจบัรถควันดําและบงัคับใช 
กฎหมายอยางเครงครัด ท้ังรถยนตขนาดเล็ก
รถยนตขนาดใหญ รวมท้ังรถโดยสารสาธารณะ

4. จัดต้ังคณะกรรมการรวมในการแกไข
ปญหาฝุนละอองจากเสนทางกอสรางรถไฟฟา
โดยเรงคืนพืน้ผิวการจราจร ณ จดุท่ีดําเนนิการ
เสร็จแลว สําหรับจุดท่ีอยูระหวางดําเนินการจะ
ปรับพืน้ท่ีผวิถนนใหกวางข้ึนโดยบบีหรือลดพืน้ท่ี
การกอสรางบนพืน้ผิวการจราจรใหแคบลง

5. จดัต้ังคณะทํางานรวมเพือ่แกไขปญหา
ฝุนละอองจากการกอสรางอาคารสูงและระบบ
สาธารณปูโภคโดยจะดําเนนิการติดตามตรวจสอบ
และสํารวจใหผูประกอบการดําเนินการตาม
มาตรการลดฝุนละอองใหถกูตองตามหลักวิชาการ

6. การแกไขปญหาการจราจรท่ีติดขัด

โดยอํานวยความสะดวกในการจราจรใหดีข้ึน
รวมถึงการเขมงวดมิใหมีการจอดรถริมถนน
สายหลัก

7. เขมงวดมิใหมีการเผาขยะและการ
เผาในท่ีโลง

8. รณรงคไมใหติดเคร่ืองยนตขณะจอด
ในสถานท่ีราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และ
พื้นท่ีท่ีมีมลพิษสูง

9. การทําฝนเทียม กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร ไดมีการต้ังหนวยเคล่ือนท่ีเร็ว
จ.ระยอง เพื่ อเตรียมทําฝนเทียมในระหวาง
15-19 มกราคม 2562

4) มาตรการระยะยาวท่ีจะดําเนินการ
ปองกันปญหาฝุนละออง การแกไขปญหาระยะ
ยาวเปนการลดการระบายมลพิษจากแหลง
กําเนิด โดย

1. การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
และคุณภาพรถยนตใหเปนไปตามมาตรฐานยโูร
5/ยโูร 6

2. สงเสริมและผลักดันใหใชรถโดยสาร
ท่ีใชแกสธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง รถโดยสาร
ไฟฟา รวมท้ังรถโดยสารไฮบริด

3. การพิจารณาปรับลดอายุการตรวจ
สภาพรถยนตใชงาน การเพิ่มภาษีรถยนตเกา

4. การพิจารณาจัดโซนนิ่งจํากัดจํานวน
รถเขาเมืองในชวงเวลาเรงดวนเชาและเย็น

5. การเรงรัดการกอสรางรถไฟฟาพรอม
ท้ังโครงขายการใหบริการขนสงสาธารณะให
เชื่อมโยงทุกระบบครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพ-
มหานครโดยเร็ว

ท้ังนี้ มาตรการระยะยาวจะดําเนินการ
ท้ังในชวงกอนและหลังท่ีเครือขายการใหบริการ
ขนสงสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟาจะแลวเสร็จ


