
 

ผลการวเิคราะห์จุดความร้อน พืน้ทีเ่ผาไหม้ ความเข้มข้นของ PM2.5 และพืน้ทีป่ลูกข้าวโพด 

ในอนุภูมภิาคลุ่มน า้โขง ระหว่างปี  2562-2563 
 

ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศขา้มพรมแดนท่ีภาคเหนือตอนบนของไทยไดรั้บผลกระทบมากวา่ 15 ปีนั้น แมปั้ญหาน้ีจะไดรั้บ

ความสนใจจากภาครัฐบา้งในช่วง 3-4 ท่ีผา่นมา จากการขบัเคล่ือนเพ่ือเรียกร้องสิทธิขออากาศดีคืนมา อยา่งไรก็ตาม ขอ้คน้พบส าคญั

จากการวเิคราะห์ความเขม้ขน้ของ PM2.5 รายเดือนในพ้ืนท่ีอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง (ภาคเหนือของไทย ตอนบนของสปป.ลาว และรัฐ

ฉานของเมียนมา) ตลอด 6 ปีท่ีผา่นมา ยงัแสดงใหเ้ห็นวา่ปัญหามลพิษขา้มพรมแดน PM2.5 ไม่ไดล้ดความรุนแรงลงเลย เป็นการย  ้า

ใหเ้ห็นวา่ จ าเป็นตอ้งมีการทบทวนความลม้เหลวในการบรรลุเป้าหมายภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควนัภายในปี พ.ศ. 2563 (Haze-

free ASEAN by 2020) และมีมาตรการท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมขั้นต่อไปภายใตค้วามตกลงอาเซียนวา่ดว้ยมลพิษจากหมอกควนั

ขา้มแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution)  ประกอบกบันโยบายมาตรการทางกฎหมายจากภาครัฐท่ีเอาผิด

บริษทัอุตสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัการก่อหมอกควนัพิษตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต  หากยงัขาดมาตรการแกไ้ขอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีภาคเหนือตอนบนของไทยท่ีมีสาเหตหุลกัจากการเผาวสัดุจากการท าเกษตรกรรมเชิง

อุตสาหกรรม ก็จะยงัคงมีแนวโนม้ท่ีจะคุกคามสุขภาพของประชาชนต่อไปทุกปี 

 

ในปี 2563 ท่ีผา่นมากรีนพีซ ประเทศไทย เผยรายงานวเิคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ของอุตสาหกรรมเน้ือสตัวแ์ละขา้วโพดเล้ียงสตัว ์และ
มลพิษทางอากาศขา้มพรมแดน โดยวเิคราะห์ขอ้มูลจากดาวเทียมท่ีระบุถึงการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพด จุดความร้อน และ
ร่องรอยพ้ืนท่ีเผาไหมจ้ากภาพถ่ายดาวเทียมในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง คือ ภาคเหนือตอนบนของไทย ตอนบนของ สปป.ลาว และรัฐ
ฉานของเมียนมา (ระหวา่งปี พ.ศ.2558-2562) พบวา่ มีพ้ืนท่ีเผาไหมแ้ละจุดความร้อนในพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพดในอนุภาคภูมิภาคลุ่มน ้ า
โขงอยูโ่ดยเฉล่ีย 1 ใน 3 (30%) ของพ้ืนท่ีเผาไหมแ้ละจุดความร้อนท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ในขณะเดียวกนั รายงานดงักล่าวยงัระบุถึง 
ภาพรวมความสมัพนัธ์หวา่งพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพดและจุดความร้อนในพ้ืนท่ีอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงพบวา่ จุดความร้อนท่ีตรวจพบและอยู่
ในพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพดนั้น พบมากท่ีสุดในเดือนเมษายนเกือบทุกปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจุดความร้อนท่ีเร่ิมมีมากตั้งแต่ช่วงตน้ปีเป็นตน้มา 
และสะสมมากท่ีสุดประมาณช่วงปลายมีนาคม ถึงกลางเมษายนของทั้งสามประเทศ 
 
ในการวเิคราะห์ล่าสุดถึงขอ้มูลความเขม้ขน้ของ PM2.5 รายเดือนในพ้ืนท่ีอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ระหวา่งปี 2562-2563 มีขอ้คน้พบ

ส าคญัดงัน้ี 

 
●  ในช่วงปี 2563 แบบแผนการกระจายตวัของฝุ่ น PM2.5 ท่ีมีความเขม้ขน้เกินค่าเฉล่ียรายเดือนตามขอ้แนะน าขององคก์าร

อนามยัโลก(มากกวา่ 25 µg/m3) ครอบคลุมพ้ืนท่ีอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงรวม 112.6 ลา้นไร่  โดยกระจายครอบคลุมตอนเหนือ
ของ สปป.ลาว มากท่ีสุด 56.07 ลา้นไร่ รองลงมาคือภาคเหนือตอนบนของไทย 39.3 ลา้นไร่ และรัฐฉานของเมียนมา 17.2 
ลา้นไร่ 

●  ในช่วงปี 2563 พบร่องรอยพ้ืนท่ีเผาไหมใ้นอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงสูงท่ีสุดในเดือนมีนาคมรวมกนัเป็น 7,004,171 ไร่ 

รองลงมาคือเดือนกมุภาพนัธ์จ านวน 6,524,028 ไร่ และเดือนเมษายนจ านวน 5,344,935 ไร่ 

●  ร่องรอยพ้ืนท่ีเผาไหมฉ้ล่ียรายปีทั้งหมด 3,594,992 ไร่ ในช่วงปี 2563 อยูใ่นเขตรัฐฉานของเมียนมา 2,001,539 ไร่ ตอนบน

ของ สปป.ลาว 986,761ไร่  และภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 606,692 ไร่ ตามล าดบั 

https://www.greenpeace.org/static/planet4-thailand-stateless/2020/05/23188342-haze-maize-report-final-for-online.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-thailand-stateless/2020/05/23188342-haze-maize-report-final-for-online.pdf


 

●  พบจุดความร้อนในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงทั้งหมดในปี 2563 สูงท่ีสุดในเดือนมีนาคมจ านวน 75,115 จุด 
และรวมตลอดทั้งปีมีจ านวน 131,498 จุด โดยอยูใ่นรัฐฉานของเมียนมามากท่ีสุด 66,855 จุด หรือร้อยละ 50.84 ของจุด
ความร้อนทั้งหมด รองลงมา คือ ตอนเหนือของ สปป.ลาว 34,890 จุด หรือร้อยละ 26.53 ของจุดความร้อนทั้งหมด และ
ภาคเหนือตอนบนของไทย 29,753 จุด หรือร้อยละ 22.63 ของจุดความร้อนทั้งหมด 

●  ผลจากการวเิคราะห์ยอ้นหลงัปี 2562 ของจุดความร้อนในพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพด(เชิงอุตสาหกรรม) และแบบแผนการกระจาย
ตวัของฝุ่ น PM2.5 เกินค่าเฉล่ียรายเดือนตามขอ้แนะน าขององคก์ารอนามยัโลก(มากกวา่ 25 µg/m3)  ในพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพด
(เชิงอุตสาหกรรม) พบวา่ ตอนบนของ สปป.ลาว มีจุดความร้อนสะสมในพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพด(เชิงอุตสาหกรรม) มากท่ีสุด 
11,842 จุด โดยมีการกระจายตวัของฝุ่ น PM2.5 (ท่ีมีความเขม้ขน้เฉล่ียรายเดือนมากกวา่ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
เป็นสดัส่วนถึง 99.97% อยูเ่หนือพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพด ส่วนรัฐฉานของเมียนมา แมว้า่จะมีจุดความร้อนสะสมในพ้ืนท่ีปลูก
ขา้วโพด(เชิงอุตสาหกรรม) มีจ านวน 6,964 จุด แต่การกระจายตวัของฝุ่ น PM2.5 (ท่ีมีความเขม้ขน้เฉล่ียรายเดือนมากกวา่ 
25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) เหนือพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพด นั้นมีสดัส่วนนอ้ยท่ีสุดท่ี 51.68% ในขณะท่ีภาคเหนือตอนบน
ของไทย มีจุดความร้อนสะสมในพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพด(เชิงอุตสาหกรรม) นอ้ยท่ีสุดจ านวน 3,142 จุด แต่พบการกระจายตวั
ของฝุ่ น PM2.5 (ท่ีมีความเขม้ขน้เฉล่ียรายเดือนมากกวา่ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) เหนือพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพด นั้นใน
สดัส่วน 94.68% รองจากตอนบนของ สปป.ลาว 

●  ขอ้มูลจากการวเิคราะห์ดงักล่าวน้ี ช้ีใหเ้ห็นถึงลกัษณะท่ีเป็นพลวตัรของฝุ่ น PM2.5 โดยเง่ือนไขท่ีเป็นตวัก าหนดความ

เขม้ขน้ของฝุ่ น PM2.5 ในระดบัท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยข้ึ์นอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น แหล่งก าเนิด 

ลกัษณะทางอุตุนิยมวทิยา และสภาพอากาศสุดขั้ว เป็นตน้) ในกรณีน้ี เราจะเห็นวา่ การกระจายตวัและความเขม้ขน้ของฝุ่ น 

PM2.5 ไม่จ าเป็นตอ้งแปรผนัตามจ านวนจุดความร้อนท่ีตรวจพบในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงเสมอไป และสะทอ้นถึงคุณลกัษณะ

ของฝุ่ น PM2.5 ในฐานะเป็นมลพิษทางอากาศขา้มพรมแดนท่ีชดัเจน 

 

ดา้นผลกระทบของการเผาในท่ีโล่ง สถานการณ์ความรุนแรงของ PM2.5 ในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงสามประเทศ ในปี 2563 จะมีความ
รุนแรงนอ้ยกวา่ปี 2562 เลก็นอ้ย แต่ยงัมีพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมหรือไดรั้บผลกระทบอยูใ่นระดบัท่ีส่งผลต่อสุขภาพมาก (มากกวา่ 70 µg/m3) 
อยู ่71,199,607 ไร่ โดยหากแบ่งตามประเทศ พบวา่ตอนเหนือของ สปป.ลาว ไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด โดยรายละเอียดมีดงัน้ี  

 

  
ปี 2562 ปี 2563 

ภาพเปรียบเทียบค่าความเขม้ขน้ของ PM2.5 ระหวา่งปี 2562 และ 2563 



 

 
ตาราง 5 เปรียบเทียบเน้ือท่ีค่าความเขม้ขน้ของ PM2.5 ระหวา่งปี 2562 และ 2563 

COUNTRY   PM2.5 (µg/m3)  
 AREA(Rai)   

2563 2562 

 Northern Laos  

0 - 10 245,267.40 79,526.04 
11 - 15 207,114.69 57,837.12 
16 - 25 714,000.65 86,755.67 
26 - 35 1,106,428.48 144,592.79 
36 - 70 9,723,489.73 15,449,739.73 

> 70 45,249,109.71 40,124,499.54 
No data 195,606.34 1,498,066.11 

Total  57,441,017.00 57,441,017.00 

 Upper Northern Thailand  

0 - 10 8,050,221.04 1,503,765.03 
11 - 15 2,986,811.87 310,874.50 
16 - 25 4,551,072.83 939,853.14 
26 - 35 4,512,920.12 1,388,090.79 
36 - 70 12,492,286.13 14,611,101.54 

> 70 22,368,386.68 28,694,439.39 
No data 129770.17 7,643,344.43 

Total 55,091,468.84 55,091,468.84 

 Shan state of Myanmar  

0 - 10 40,632,632.24 6,427,149.57 
11 - 15 14,645,188.84 1,677,276.38 
16 - 25 24,553,991.72 4,236,568.78 
26 - 35 7,875,808.66 6,781,401.90 
36 - 70 4,905,347.96 49,935,120.42 

> 70 4,382,110.84 17,278,838.55 
No data 289,362.55 10,948,087.24 

Total 97,284,442.82 97,284,442.82 

 Total  

0 - 10 48,928,120.68 8,010.440.63 
11 - 15 17,839,115.40 2,045,987.99 
16 - 25 29,819,065.19 5,263,177.60 
26 - 35 13,495,157.27 8,314,085.49 
36 - 70 27,121,123.82 79,995,961.69 

> 70 71,999,607.23 86,097,777.48 
No data 614,739.06 20,089,497.78 

Total 209,816,928.65 209,816,928.65 
หมายเหต:ุ เกณฑ์ท่ีใช้ในการแบ่งช่วงค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ยึดตามเกณฑ์ของ WHO (2018) 



 

 
●  สปป.ลาว มีเน้ือท่ีท่ีมีค่า PM2.5 สูงกวา่ 70 µg/m3 ในปี 2562 และ 2563 อยูถึ่ง 40,124,499.54 ไร่ และ 45,249,109.71  ไร่ 

ตามล าดบั 
●  ตอนบนของประเทศไทยเป็นบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบรองลงมา คือ เน้ือท่ีท่ีมีค่า PM2.5 สูงกวา่ 70 µg/m3 22,368,386.68 

ไร่ และ 28,694,439.39 ไร่ ในปี 2562 และ 2563 
●  รัฐฉานของเมียนมาไดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุดหากเปรียบเทียบกบัอีก 2 บริเวณ คือ เน้ือท่ี 17,278,838.55 ไร่ และ 

4,382,110.84 ไร่ ในปี 2562 และ 2563 
 

ท่ีน่าสงัเกตคือ แมจ้ านวนจุดความร้อนและพ้ืนท่ีเผาไหมข้องรัฐฉานของเมียนมาจะมีจ านวนและพ้ืนท่ีมากกวา่อีกสองประเทศ แต่
ดว้ยอิทธิพลทางภูมิประเทศประกอบกบัสภาพอากาศอ่ืน ๆ เช่น ลม ท าใหค้วามเขม้ขน้ของ PM2.5 ไม่รุนแรง และมีความรุนแรงนอ้ย
สุดในสามประเทศ  
 
แบบแผนการกระจายตวัของฝุ่น PM2.5 และจุดความร้อนในพื้นทีป่ลูกข้าวโพด ช่วงปี 2562 
 

 
ภาพ  4: แบบแผนการกระจายตัวของฝุ่ น PM2.5 เฉลีย่รายปี 2562 แบ่งระดบัความเข้มข้นตามเกณฑ์ของ WHO  และจุดความร้อนท่ี
พบในพืน้ท่ีปลกูข้าวโพด 
 



 

ผลการวเิคราะห์จุดความร้อนในพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพด(เชิงอุตสาหกรรม) และแบบแผนการกระจายตวัขา้มพรมแดนของฝุ่ น PM2.5 
(โดยเนน้ไปท่ีความเขม้ขน้เฉล่ียรายเดือนมากกวา่ 25 ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศกเ์มตรตามเกณฑข์อง WHO) ในพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพด(เชิง
อุตสาหกรรม) พบวา่ ตอนบนของสปป.ลาว มีจุดความร้อนสะสมในพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพด(เชิงอุตสาหกรรม) มากท่ีสุด 11,842 จุด โดย
มีการกระจายตวัของฝุ่ น PM2.5 (ท่ีมีความเขม้ขน้เฉล่ียรายเดือนมากกวา่ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) เป็นสดัส่วนถึง 99.97% อยู่
เหนือพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพด  
 
อยา่งไรก็ตาม ในรัฐฉานของเมียนมาและภาคเหนือตอนบนของไทยมีแบบแผนท่ีแตกต่างกนัออกไป ในกรณีรัฐฉานของเมียนมา 
แมว้า่จะมีจุดความร้อนสะสมในพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพด(เชิงอุตสาหกรรม) มีจ านวน 6,964 จุด รองจาก ตอนเหนือของ สปป.ลาว แต่การ
กระจายตวัของฝุ่ น PM2.5 (ท่ีมีความเขม้ขน้เฉล่ียรายเดือนมากกวา่ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) เหนือพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพด นั้นมี
สดัส่วนนอ้ยท่ีสุดท่ี 51.68% ในขณะท่ีภาคเหนือตอนบนของไทย มีจุดความร้อนสะสมในพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพด(เชิงอุตสาหกรรม) 
จ านวน 3,142 จุด ซ่ึงนอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบั สปป.ลาวและรัฐฉาน แต่มีการกระจายตวัของฝุ่ น PM2.5 (ท่ีมีความเขม้ขน้เฉล่ียรายเดือน
มากกวา่ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) เหนือพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพดในสดัส่วน 94.65%  
 

ข้อเสนอของกรีนพซี 

 

●  ยกร่างมาตรฐานในบรรยากาศของ PM2.5 ข้ึนใหม่ส าหรับประเทศไทยโดยก าหนดค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงเป็น 35 ไมโครกรัม

ต่อลูกบาศกเ์มตร และค่าเฉล่ียรายปีเป็น 12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรโดยเร็ว 

●  ทบทวนความลม้เหลวในการบรรลุเป้าหมายภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควนัภายในปี พ.ศ. 2563 (Haze-free ASEAN by 

2020) และมีมาตรการท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่แนวปฏิบติัท่ีมีความเป็นธรรมทางสงัคมในการควบคุม 

และป้องกนัการเผาวสัดุการเกษตรในพ้ืนท่ีเพาะปลูก ป่าไมแ้ละพ้ืนท่ีอนุรักษ ์

●  ผา่น (ร่าง)พ.ร.บ.สภาชนเผา่พ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย เพ่ือรับรองสิทธิของกลุ่มชาติพนัธ์ุในการด ารงชีวติและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 

●  เพ่ิมขอ้ก าหนดใน “มาตรฐานสญัญา” และ “การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ” ในพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาระบบ

เกษตรพนัธสญัญา (หรือท่ีรู้จกักนัวา่กฏหมายเกษตรพนัธสญัญา) โดยเนน้ขยายความรับผิดชอบของบริษทัและ

ผูป้ระกอบการเม่ือเกิดความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากเกษตรกรรมเชิงเด่ียว เช่น ในกรณีเกิดหมอก

ควนัจากการเผาในพ้ืนท่ีท่ีเป็นเกษตรแบบพนัธสญัญา และรับประกนัวา่ความเส่ียงของเกษตรกรจะถูกกระจายอยา่งเป็น

ธรรม 

●  ต่อภาครัฐและอุตสาหกรรมเน้ือสตัวด์งัน้ีคือการเพ่ิมและปรับปรุงนโยบายความโปร่งใสและมาตรการทางกฎหมายท่ีเอา

ผิดบริษทัอุตสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัการเปล่ียนแปลงผนืป่าและก่อหมอกควนัพิษตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต ตั้งแต่การ

ปลูกและรับซ้ือพืชอาหารสตัว ์การท าปศุสตัว ์ไปจนถึงการแปรรูป และสามารถใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว คือ

ทางออกท่ีทั้งทางรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมเน้ือสตัวจ์  าเป็นตอ้งด าเนินการร่วมกนั เพ่ือแกปั้ญหาท่ีเร้ือรังน้ีอยา่งเร่งด่วน 

และหนัมาสนบัสนุนนโยบายและเปล่ียนแปลงระบบโครงสร้างอาหารของเราไดด้ว้ยวธีิการผลิตท่ีย ัง่ยนื เพ่ือปกป้อง

สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มของประชาชนในภูมิภาค 



 

●  ภาครัฐและอุตสาหกรรมเน้ือสตัวด์งัน้ีคือการเพ่ิมและปรับปรุงนโยบายความโปร่งใสและมาตรการทางกฎหมายท่ีเอาผิด

บริษทัอุตสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัการเปล่ียนแปลงผนืป่าและก่อหมอกควนัพิษตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต ตั้งแต่การ

ปลูกและรับซ้ือพืชอาหารสตัว ์การท าปศุสตัว ์ไปจนถึงการแปรรูป และสามารถใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว คือ

ทางออกท่ีทั้งทางรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมเน้ือสตัวจ์  าเป็นตอ้งด าเนินการร่วมกนั เพ่ือแกปั้ญหาท่ีเร้ือรังน้ีอยา่งเร่งด่วน 

และหนัมาสนบัสนุนนโยบายและเปล่ียนแปลงระบบโครงสร้างอาหารของเราไดด้ว้ยวธีิการผลิตท่ีย ัง่ยนื เพ่ือปกป้อง

สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มของประชาชนในภูมิภาค 

●  ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ภายใตก้รอบการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและเกษตรกรรม

ยัง่ยนื โดยใหค้วามส าคญักบัความหลากหลายทางชีวภาพ ความเป็นธรรมระหวา่งเกษตรกรรายยอ่ยกบัผูป้ระกอบการ มี

การจดัการ/จดัสรรงบประมาณในสดัส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับเกษตรกรรายยอ่ย รวมถึงระบบสินเช่ือเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์

และตลาดสีเขียว 

●  ด าเนินนโยบายการจดัการคุณภาพอากาศใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป้าหมายท่ี 3 วา่ดว้ยการสร้าง

หลกัประกนัใหค้นมีชีวติท่ีมีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของคนทุกเพศทุกวยั (Ensure healthy lives and promote 

well-being for all at all ages) ตามเป้าประสงคท่ี์จะลดจ านวนผูเ้สียชีวติ และผูบ้าดเจ็บจากมลพิษทางอากาศโดยมีตวัช้ีวดั 

คือ ประชากรในเขตเมืองท่ีไดรั้บมลพิษทางอากาศกลางแจง้เกินขอ้ก าหนดขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

 

หมายเหต ุ

ผลการวเิคราะห์จุดความร้อน พ้ืนท่ีเผาไหม ้ความเขม้ขน้ของ PM2.5 และพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพด ในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ระหวา่ง
ปี  2562-2563 ฉบบัเตม็ https://act.gp/2ZMhyoM 

อ่านขอ้มูล PM2.5 และจุดความร้อน (Hot spot) ในพ้ืนท่ีประเทศไทย เมียนมา สปป.ลาว และกมัพชูา ช่วงปี พ.ศ. 2559-2561 

อ่านรายงานวเิคราะห์ “ขา้วโพด การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน และมลพิษทางอากาศขา้มพรมแดน” 

 
 

 

https://act.gp/2ZMhyoM
https://www.greenpeace.org/thailand/publication/6853/satellite-derived-pm25-mapping-report/
https://www.greenpeace.org/thailand/press/16498/food-agriculture-meat-industry-connects-with-deforestation-and-haze/

