
 

อากาศพิษ : ราคาของเช้ือเพลิงฟอสซิล 
 
รายงานฉบับน้ี เปิดเผย มูลคา่ความเสยีหายของมลพิษทางอากาศจากเช้ือเพลิงฟอสซิลและ
หยบิยกแนวทางแกไ้ขท่ีสามารถปกป้องสุขภาพ และยังเป็นประโยชน์ตอ่ชุมชนของเรา โดย
รายงานแสดงให้เหน็วา่ มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลเป็น
สาเหตุของการเสยีชีวติกอ่นวัยอันควรของผูค้นท่ัวโลกราว 4.5 ลา้นคนตอ่ปี มลพิษทาง
อากาศยังทาํให้โรคเจบ็ป่วยเร้ือรังและโรคเจบ็ป่วยฉับพลันเพิม่สูงข้ึน ทาํให้คนหลายลา้น
คนตอ้งเขา้โรงพยาบาล และตอ้งขาดงานเพราะลาป่วยหลายพันลา้นวันตอ่ปี รวมถึงยังสร้าง
ความเสยีหายตอ่ทางเศรษฐกิจและสิง่แวดลอ้ม  

 
เป็นครัง้แรกท่ี กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้และศูนยว์จัิยดา้นพลังงานและอากาศ
สะอาด (CREA) คาํนวณมูลคา่ความเสยีหายท่ัวโลกของมลพิษทางอากาศจากเช้ือเพลิง
ฟอสซิล โดยพบวา่ มูลคา่ความเสยีหายดังกลา่วพุง่ข้ึนมาอยูท่ี่ประมาณ 8,000 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่วัน หรือคดิเป็นสัดสว่นราว 3.3% ของจีดีพีโลก และตราบใดท่ี 
ถา่นหิน นํา้มัน และบริษัทรถยนตยั์งคงผลักดันการใชเ้ทคโนโลยีเกา่ลา้สมัย เรากยั็งคงตอ้ง
จา่ยคา่ความเสยีหายเป็นสุขภาพของผูค้นและชุมชน 
 
กระนัน้ ขณะท่ีมลพิษทางอากาศเป็นภัยคุกคามโลก หนทางแกปั้ญหากเ็ร่ิมมีมากข้ึน ใน
ราคาท่ีเขา้ถึงได ้ยิง่ไปกวา่นัน้ ทางออกของปัญหามลพิษทางอากาศยังนําไปสูก่ารกูว้กิฤต
สภาพภูมิอากาศกลา่วคือ การใชพ้ลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาดในระบบขนสง่สาธารณะไม่
เพียงลดมลพิษทางอากาศเทา่นัน้ แตยั่งมีสว่นสาํคัญในการจาํกัดการเพิม่ข้ึนของอุณหภูมิ
เฉล่ียผิวโลกให้อยูต่ ํา่กวา่ 1.5 องศาเซลเซียส เม่ือเทียบกับระดับยุคกอ่นอุตสาหกรรมอีก
ดว้ย 
 

ขอ้คน้พบสาํคัญ 

1.       มูลคา่ความเสยีหาย 

มลพิษทางอากาศจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล โดยเฉพาะ ถา่นหิน นํา้มัน และ ก๊าซ 
เป็นสาเหตุหลักของการเสยีชีวติกอ่นวัยอันควรของผูค้นท่ัวโลกราว 4.5 ลา้นคนในแตล่ะปี 
ซ่ึงตัวเลขดังกลา่วมีจาํนวนมากกวา่ 3 เทา่ของการเสยีชีวติจากอุบัติเหตุบนทอ้งถนนท่ัว
โลก [1]  โรคหลอดเลือดสมอง(stroke) นัน้เช่ือมโยงกับการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 และ



 

อัตราการเสยีชีวติจากโรคหลอดเลือดในสมอง(stroke)  600,000 คน ตอ่ปี เก่ียวขอ้ง
กับฝุ่น PM2.5 ท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล 

ประมาณการณ์ของมูลคา่ความเสยีหายของมลพิษทางอากาศจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง
ฟอสซิลอยูท่ี่ 2.9 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่ปี หรือคดิเป็นสัดสว่นราว 3.3% ของจีดีพี
โลก เฉพาะการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 ท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล ทาํให้เกิด
การขาดงานเน่ืองจากความเจบ็ป่วยท่ัวโลกมากราว 1,800 ลา้นวันตอ่ปี คดิเป็นมูลคา่
ความเสยีหายทางเศรษฐกิจราว 101,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่ปี  

 
มลพิษทาง

อากาศ 
ผลกระทบ จาํนวนทัง้หมด มูลคา่ความเสยีหาย

ทัง้หมด 
(ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 

คา่ประมาณกลาง* คา่ประมาณกลาง* 

 

 

NO2 

(ไนโตรเจนได )

ออกไซด ์

การเสยีชีวติกอ่น
วัยอันควร** 

500,000 335,000 

โรคหอบหืดราย
ใหมท่ี่พบในเดก็ 

 

4,000,000 16,000 

  จาํนวนผูป่้วยเดก็
หอบหืดเน่ืองจาก
อากาศเป็นพิษ 

16,100,000 16,000 

โอโซน การเสยีชีวติกอ่น
วัยอันควร** 

1,000,000 379,000 

โรคหอบหืด (
จาํนวนผูป่้วยท่ี

5,600,000 1,000 



 

เขา้รับการรักษาท่ี
ห้องฉุกเฉิน) 

PM2.5 การเสยีชีวติกอ่น
วัยอันควร** 

3,000,000 1,766,000 

โรคหอบหืด (
จาํนวนผูป่้วยท่ี
เขา้รับการรักษาท่ี
ห้องฉุกเฉิน) 

2,700,000 350 

ภาวะคลอดกอ่น
กาํหนด 

2,000,000 91,000 

การขาดงาน (วัน) 1,755,200,000 101,000 

รวมมลพิษ
ทางอากาศ
ทัง้หมด 

การเสยีชีวติกอ่น
วัยอันควร 4,500,000 2,480,000 

มูลคา่ความเสยี
หายทางเศรษฐกิจ
โดยรวม   2,880,000 

 

*ตัวเลขในตารางแสดงการประมาณคา่กลาง สว่นชว่งความเช่ือม่ัน 95% ระดับบนและลา่ง
นัน้อธิบายไวใ้นรายงาน ‘Toxic air: The price of fossil fuels’ 
**ตน้ทุนผลกระทบจากการเสยีชีวติกอ่นวัยอันควรเก่ียวขอ้งกับกับจาํนวนปีของชีวติท่ีมี
ศักยภาพตอ้งสูญเสยี(โดยลบจากอายุท่ีเสยีชีวติกับอายุขัยเฉล่ีย) 

มลพิษทางอากาศเป็นภัยคุกคามดา้นสุขภาพของเดก็ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในประเทศรายได้
ตํา่ ซ่ึงรายงานพบวา่  มีเดก็ราว 40,000 คนท่ัวโลกเสยีชีวติกอ่นครบรอบวันเกิดวัย 5 ขวบ 
เพราะรับฝุ่น PM2.5 ท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล  ในขณะเดียวกัน ฝุ่นPM2.5 



 

ท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล ยังเป็นสาเหตุของภาวะคลอดกอ่นกาํหนดราว 2 
ลา้นคนตอ่ปี 

ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ผลผลิตจากกระบวนการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล ในยาน
พาหนะ โรงงานไฟฟ้า และโรงงานผลิตทัง้หลาย สัมพันธกั์บการเกิดโรคหอบหืดในเดก็
ประมาณ 4 ลา้นคนตอ่ปี และทาํให้เดก็ราว 16 ลา้นคนท่ัวโลกตอ้งใชชี้วติอยูกั่บโรคหอบ
หืด เน่ืองจากการรับสัมผัสกับมลพิษไนโตรเจนไดออกไซดท่ี์เกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง
ฟอสซิล  การรับสัมผัส PM2.5 และโอโซน จากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นสาเหตุท่ี
ทาํให้ผูค้นท่ัวโลกตอ้งเขา้รับการรักษาอาการหอบหืดท่ีห้องฉุกเฉินราว 7.7 ลา้นครัง้ตอ่ปี  

 

 

 

 
มลพิษทางอากาศ ผลกระทบ คา่ประมาณการณ์กลาง* 

NO2 

ไนโตรเจนได
ออกไซด ์

มูลคา่ความเสยีหาย
โดยรวมทางเศรษฐกิจ 

351,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

% GDP 0.4% 

Ozone 

โอโซน 

มูลคา่ความเสยีหาย
โดยรวมทางเศรษฐกิจ 

380,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

% GDP 0.4% 

PM2.5 มูลคา่ความเสยีหาย
โดยรวมทางเศรษฐกิจ 

2.2 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

% GDP 2.5% 



 

การขาดงาน (วัน) 1,755,200,000 

มูลคา่ความเสยี
หายท่ัวโลกของ
มลพิษทางอากาศ
ทัง้หมด 

มูลคา่ความเสยีหาย
โดยรวมทางเศรษฐกิจ 

2.9 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

% GDP 3.3% 

*ตัวเลขในตารางแสดงการประมาณคา่กลาง สว่นชว่งความเช่ือม่ัน 95% ระดับบนและลา่ง
นัน้อธิบายไวใ้นรายงาน ‘Toxic air: The price of fossil fuels’  

 
มูลคา่ความเสยีหายทางเศรษฐกิจของมลพิษทางอากาศสะทอ้นให้เหน็ระดับความเขม้ขน้
ของมลพิษ ขนาดประชากร และความพร้อมกับตน้ทุนดา้นการสาธารณสุข รายงานระบุวา่
จีนแผน่ดินใหญ ่สหรัฐอเมริกา และอินเดียตอ้งแบกรับมูลคา่ความเสยีหายจากมลพิษทาง
อากาศมากท่ีสุดในโลกตามลาํดับ โดยจีนแผน่ดินใหญอ่ยูท่ี่ราว 900,000 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ ตอ่ปี ขณะท่ีสหรัฐอเมริกาอยูท่ี่ประมาณ 600,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่ปี และ
อินเดียท่ี 150,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่ปี  

อยา่งไรกต็าม ขณะท่ีตน้ทุนของการพ่ึงพาการใชถ้า่นหิน นํา้มัน และก๊าซ ยังคงเพิม่สูงข้ึน
อยา่งตอ่เน่ือง ทางเลือกของพลังงานท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่สุขภาพกเ็พิม่ข้ึนในวงกวา้งและ
เขา้ถึงไดม้ากข้ึนดว้ย 

 
2.       ทางออก 

สารพัดทางออกจากวกิฤตมลพิษทางอากาศจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลนัน้เป็น
ทางออกของวกิฤตสภาพภูมิอากาศดว้ย  ระบบการขนสง่ท่ีสะอาดและระบบพลังงาน
หมุนเวียน ไมเ่พียงแตช่ว่ยลดปริมาณมลพิษ อยา่ง PM2.5, ไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) และ โอโซน ไดอ้ยา่งมีนัยยะสาํคัญเทา่นัน้ แตยั่งชว่ยลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
ซ่ึงเป็นสาเหตุของวกิฤตสภาพภูมิอากาศ 

ยิง่ไปกวา่นัน้ ทางออกของวกิฤตมลพิษทางอากาศยังแสดงให้เหน็ถึงผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจอยา่งมีนัยยะสาํคัญ ซ่ึงจากการศกึษาท่ีตีพิมพโ์ดยองคก์รพิทักษ์สิง่แวดลอ้มแหง่
สหรัฐอเมริกา พบวา่ ทุกๆ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีลงทุนไปภายใตก้ฎหมายอากาศสะอาด 
(United States Clean Air Act) ให้ผลตอบแทนคืนกลับมาอยา่งน้อย 30 ดอลลาร์



 

สหรัฐฯ   ขณะเดียวกัน ผลการศกึษาท่ีตีพิมพใ์นวารสารสุขภาพเขตเมือง (Journal of 1

Urban Health)  พบวา่ การลงทุนทุกๆ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในโครงการวันปลอดรถ 2

(Car Free Day) ประจาํสัปดาหข์องเมืองโบโกตา รัฐโคลัมเบียให้ผลประโยชน์ทาง
สุขภาพคดิเป็นมูลคา่ 3.20-4.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยตัวเลขผลประโยชน์ทางการเงนิจาก
การลดลงของมลพิษทางอากาศสามารถมองเหน็ไดอ้ยา่งชัดเจนทัง้ในประเทศรายไดสู้งและ
ตํา่ 
 
ก.การขนสง่ 

บรรดาเมืองตา่งๆ ท่ัวโลก ตา่งเผชิญกับการจราจรโดยรถยนตส์ว่นบุคคลท่ีคับค่ังแออัดอยู่
ตามทอ้งถนน ท่ีเคร่ืองยนตทั์ง้ดีเซลและเบนซิล ตา่งปลอ่ยมลพิษทางอากาศออกมา กลาย
เป็นภัยคุกคามตอ่สุขภาพของเรา  

การเปล่ียนไปใชร้ะบบขนสง่ท่ีเป็นกลางทางคาร์บอน หรือมีการปลอ่ยคาร์บอนเทา่กับศูนย ์
ในราคาท่ีเขา้ถึงได ้จึงเป็นหัวใจสาํคัญท่ีจะรับประกันสุขภาวะท่ีแขง็แรงของเมือง  ระบบการ
ขนสง่สาธารณะท่ีมีประสทิธิภาพ ควบคูกั่บทางเดินเทา้ท่ีดี และระบบโครงสร้าง
สาธารณูปโภคขัน้พ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอ่การป่ันจักยาน จะชว่ยลดมลพิษทางอากาศและการ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงมีสว่นเก่ียวขอ้งกับการลดลงของอัตราการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบตัน มะเร็ง โรคอว้น เบาหวาน อาการป่วยทางจิต และโรคท่ีเก่ียวกับระบบ
ทางเดินหายใจ  3

หน่ึงในวธีิทางสาํคัญท่ีรัฐบาลนานาประเทศสามารถนํามาใชเ้ป็นตัวกระตุน้ให้เกิดระบบการ
ขนสง่อยา่งย่ังยืนกคื็อการกาํหนดวันสิน้สุดการใชร้ถยนตนํ์า้มันเบนซิล ดีเซล และก๊าซ 
ควบคูไ่ปกับการนําเสนอระบบขนสง่สาธารณะท่ีครอบคลุมและเขา้ถึงไดง้า่ยมาใชง้าน 
พร้อมกับทางเดินเทา้ท่ีปลอดภัย และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีรองรับการป่ันจักรยาน เราจาํเป็น
ตอ้งหลีกหนีจากการพ่ึงพารถยนตส์ว่นบุคคลในฐานะทางเลือกแรกสุดในการเดินทาง และ
ริเร่ิมโครงการอยา่ง วันปลอดรถ เพ่ือทาํให้เราสามารถมองเหน็ภาพของเมืองในแบบท่ีจะ
เป็นหากปราศจากรถยนตแ์ละมลพิษทางอากาศ  

ข.พลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาด 

การลด ละ เลิกโครงการและโครงสร้างพ้ืนฐานของการใชถ้า่นหิน นํา้มัน และก๊าซ ไมเ่พียง
เป็นสิง่จาํเป็นท่ีจะชว่ยหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของวกิฤตสภาพภูมิอากาศเทา่นัน้ 

1 United States Environmental Protection Agency: Office of Air and Radiation. The benefits and costs of the Clean Air Act                    
from 1990 to 2020. Available at: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-07/documents/fullreport_rev_a.pdf       
(2011) [Accessed January 9, 2020].  
2 Montes, F. et al. Do Health Benefits Outweigh the Costs of Mass Recreational Programs? An Economic Analysis of Four                    
Ciclovía Programs. J. Urban Health 89, 153–170 (2012).  
3 Watts N., et al. Health and climate change: Policy responses to protect public health. Lancet 386, 1861–1914. (2015). 



 

แตยั่งนํามาซ่ึงผลประโยชน์ตอ่สุขภาพอยา่งมหาศาล เน่ืองจากปัจจัยดังกลา่วมีสว่นในการ
ลดมลพิษทางอากาศ  

ทัง้น้ี การศกึษาไดแ้สดงให้เหน็วา่ การปิดโรงไฟฟ้าถา่นหิน ไดเ้อ้ือประโยชน์ตอ่สุขภาพ
โดยมีมูลคา่มากกวา่ท่ีโรงไฟฟ้าเหลา่น้ีหามาได้   โดยผลการศกึษาท่ีตีพิมพล์งในรายงาน4

การประชุมของ National Academy of Sciences (สถาบันวทิยาศาสตร์แหง่ชาติ) 
พบวา่ การยุติการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีขยายวงกวา้งมากข้ึน และการลงทุนในแหลง่
พลังงานหมุนเวียน เป็นตัวการสาํคัญท่ีชว่ยลดอัตราการตายกอ่นวัยอันควร ซ่ึงมีสาเหตุ
เก่ียวขอ้งกับมลพิษทางอากาศท่ัวโลกมากถึง 2 ใน 3  5

การเปล่ียนไปใชพ้ลังงานหมุนเวียนจึงเป็นสิง่จาํเป็นในแงข่องการหลีกเล่ียงหายนะของ
วกิฤตสภาพภูมิอากาศและการป้องกันสุขภาพร่างกายของเราเอง ขณะเดียวกัน บรรดา
อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงฟอสซิลยังคงเดินหน้าทาํการตลาดดว้ยเทคโนโลยีท่ีลา้สมัย ชุมชน
ของเรากลับตอ้งจา่ยราคาคา่ความเสยีหายท่ีเกิดข้ึน ทางออกคือการเปล่ียนผา่นท่ีเป็นธรรม
(just transition)ไปสูร่ะบบพลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาด ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีเกิดข้ึนได ้เพียงแต่
เราไมอ่าจผัดวันประกันพรุ่งไดอี้กตอ่ไป 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 

ทีมนักวจัิยใชชุ้ดขอ้มูลอธิบายความเขม้ขน้ของฝุ่น PM2.5, โอโซน และไนโตรเจนได
ออกไซด ์ซ่ึงมีการตีพิมพเ์ผยแพร่ท่ัวโลก กอ่นนํามาประเมินเปรียบเทียบกับผลกระทบตอ่
สุขภาพ และคาํนวณมูลคา่ความเสยีหายในภายหลัง สาํหรับปี 2561 

สาํหรับผลกระทบทางสุขภาพ นักวจัิยใชเ้กณฑก์าํหนดดว้ยการรวมแผนท่ีคา่ความเขม้ขน้
ของสารพิษ ,  เขา้กับสถิติสุขภาพในระดับประเทศ   และองคป์ระกอบตา่งๆซ่ึงอธิบาย6 7 8

ผลลัพธท์างสุขภาพกับความเขม้ขน้ของมลพิษทางอากาศแตล่ะชนิด  การประเมินผลกระ9

ทบยังพิจารณาถึงงานวจัิยท่ีระบุบทบาทของเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีมีตอ่ระดับมลพิษทางอากาศ
โลกกับผลกระทบตอ่สุขภาพ จากนัน้ มูลคา่ความเสยีหายโดยรวมตอ่สุขภาพจะนําไป
ประเมินดว้ยการใชค้า่ประมาณการณ์ของโรคภัยไขเ้จบ็ หรือ มูลคา่ความเสยีหายของผลก

4 Strasert, B., Teh, S. C. & Cohan, D. S. Air quality and health benefits from potential coal power plant closures in Texas. J.                        
Air & Waste Manage. 69, 333–350 (2019).  
5 Lelieveld, J., et al. Effects of fossil fuel and total anthropogenic emission removal on public health and climate. PNAS 116,                     
7192–7197 (2019). 
6 Lelieveld, J., et al. Effects of fossil fuel and total anthropogenic emission removal on public health and climate. PNAS 116,                     
7192–7197 (2019). 

7 Larkin, A., et al. Global land use regression model for nitrogen dioxide air pollution. Environmental science & technology 
51.12: 6957-6964. (2017) 

8 GBD 2017 Mortality Collaborators. Global, regional, and national age-sex-specific mortality and life expectancy,              
1950–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet. 392:1684-735. (2018). 
9 Burnett, R, et al. Global estimates of mortality associated with long-term exposure to outdoor fine particulate matter.                  
Proceedings of the National Academy of Sciences 115.38: 9592-9597. (2018). 



 

ระทบแบบเฉพาะเจาะจง โดยปรับให้เขา้กับระดับผลิตผลทางเศรษฐกิจหรือรายไดข้อง
แตล่ะประเทศ 

รายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกับระเบียบวธีิวจัิยสามารถดูเพิม่เติมไดใ้นรายงาน  


