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เกี่ยวกับรายงาน
นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ IQAir AirVisual ได้เป็นแพลตฟอร์มกลางท่ีให้ข้อมูลคุณภาพ
อากาศตามเวลาจริงในระดับโลกและภูมิภาค 

โดยการรวบรวมและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลตามเวลาจริงจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของหน่วยงานรัฐ 
บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ท่ัวโลก IQAir AirVisual มุ่งท่ีจะส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศตามเวลาจริง ประชาชน
สามารถลงมือปฏิบัติการเพ่ือขออากาศดีกลับคืนมาและปกป้องสุขภาพของตน

รายงานคุณภาพอากาศโลก พ.ศ.2561 น้ี นำาเสนอข้อมูลคุณภาพอากาศท่ีรวบรวมผ่านแพลตฟอร์ม IQAir AirVisual 
ในปี พ.ศ.2561 โดยเป็นชุดข้อมูล PM2.5 ท่ีตรวจวัดโดยสถานีภาคพ้ืนดินท่ีมีความพร้อมใช้ของข้อมูลในระดับสูง

รายงานฉบับนี้ยังมาพร้อมกับการแสดงผลข้อมูลเมืองที่มีมลพิษสูงสุดในโลกเชิงปฏิสัมพันธ์ (interactive) แบบ
ออนไลน์ซ่ึงสามารถค้นหาคุณภาพอากาศในภูมิภาคและภูมิภาคย่อยต่าง ๆ  ในปี พ.ศ.2561  และค้นหาสถานภาพคุณภาพ
อากาศตามเวลาจริงของสถานที่ทั้งหมดที่รวมอยู่ในรายงานฉบับนี้ ผ่านแผนที่ IQAir AirVisual ซึ่งเป็นแผนที่ที่นำา
การอ่านค่าคุณภาพอากาศตามเวลาจริงของทั่วโลกจากแหล่งข้อมูลสาธารณะมารวมไว้ในแหล่งเดียวและเข้าถึงได้
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มลพิษทางอากาศเป็นหน่ึงในความท้าทายเร่งด่วนท่ีสุดท่ีสุขภาพและส่ิงแวดล้อมของโลกกำาลังเผชิญอยู่ใน วันน้ี  คาดการณ์ว่า
มลพิษทางอากาศมีส่วนต่อการตายก่อนวัยอันควร 7 ล้านคนต่อปี 1 เฉพาะมลพิษทางอากาศ เป็นสาเหตุอันดับ 4 ของ
การตายก่อนวัยอันควรของโลก และเป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจโลก โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณสองแสนสองหมื่นห้าพันล้าน
เหรียญสหรัฐต่อปี 2 

1     https://www.who.int/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action

2     http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/08/air-pollution-deaths-cost-global-economy-225-billion 

เมืองที่มีมลพิษสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปี พ.ศ.2561 คือ
เมืองหลวงอย่างจาการ์ตาและฮานอย เมืองในประเทศไทยก็ติดอันดับ
สูง ๆ ในภูมิภาคนี้เช่นกัน ช่วงปี พ.ศ.2561 ความตระหนักของประชาชน
ต่อระดับมลพิษของท้องถ่ินในประเทศเหล่าน้ีเติบโตข้ึนอย่างมาก เช่นเดียว
กับในเกาหลีใต้และปากีสถาน การมีส่วนร่วมของสาธารณะต่อมลพิษทาง
อากาศเพิ่มขึ้นในอเมริกาและแคนาดาด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงไฟป่ารุนแรง ระหว่างเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายน  ซึ่งเกิดขึ้นใน
ภูมิภาคที่ปกติมีระดับ PM2.5 ต่ำา

ข้อมูลคุณภาพอากาศตามเวลาจริงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงกระตุ้น
ประชาชนให้รับมือกับสภาพการณ์ปัจจุบันและปกป้องสุขภาพของมนุษย์ แต่
ยังเป็นรากฐานสำาคัญในการสร้างความต่ืนรู้ของสาธารณะ และขับเคล่ือนปฏิบัติ
การเพ่ือต่อสู้กับมลพิษทางอากาศในระยะยาวอีกด้วย ยังมีความต้องการการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศของสาธารณะมากข้ึน ในพ้ืนท่ีอีกมากมายท่ัวโลกท่ียัง
เข้าไม่ถึงข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจท่ีเหมาะสมในการต่อกรกับมลพิษทางอากาศน้ี 

บทคัดย่อ

การจัดอันดับเมืองแสดงให้เห็นว่าสถานท่ีในเอเชียส่วนมากอยู่ใน 100 อันดับสูงสุดของเมืองท่ีมีระดับ PM2.5 สูงสุด ในช่วง
ปี พ.ศ.2561 โดยเมืองในอินเดีย จีน ปากีสถาน และบังคลาเทศ เป็นพ้ืนท่ี 50 อันดับสูงสุด เมืองในภูมิภาคตะวันออกกลาง
จำานวนมากก็ติดอันดับสูง ๆ เช่นกัน ท้ังคูเวตซิต้ี ดูไบ และมานามา ค่า PM2.5 ล้วนสูงเกินกว่าข้อกำาหนดขององค์การ
อนามัยโลกกว่า 500%  

หากคิดในระดับประเทศ ซ่ึงถ่วงน้ำาหนักโดยจำานวนประชากร บังคลาเทศพุ่งข้ึนมาเป็นประเทศท่ีมีมลพิษเฉล่ียสูงสุด ปากีสถาน
และอินเดียตามมาติด ๆ  กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง อัฟกานิสถานและมองโกเลียก็ติดอยู่ใน 10 อันดับสูงสุดเช่นเดียวกัน

องค์การอนามัยโลก
ประมาณการว่า 9 ใน 10 
คนทั่วโลกกำาลังหายใจ
นำามลพิษทางอากาศที่ไม่
ปลอดภัยเข้าสู่ร่างกาย 
หลายพื้นที่ทั่วโลกยัง
คงขาดการเข้าถึงข้อมูล
ตามเวลาจริง

ความตระหนักรู้เรื่อง
มลพิษทางอากาศ
ยังคงต่ำาในพื้นที่ที่
การตรวจวัดตาม
เวลาจริงมีจำากัด แต่
มลพิษทางอากาศ
อาจอยู่ในระดับสูง

รายงานฉบับนี้อิงกับข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด ในปี พ.ศ.2561 
โดยมุ่งเน้นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อประชาชนตามเวลาจริงหรือใกล้เคียงเวลาจริง 
ข้อมูลมาจากเครือข่ายการตรวจวัดของหน่วยงานภาครัฐ รวมท้ังข้อมูลท่ีผ่านการ
ตรวจสอบแล้วจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของบุคคลและองค์กรต่าง ๆ

ชุดข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่า 64% ของเมืองกว่า 3,000 แห่ง มีค่าฝุ่นละออง
ขนาดเล็กที่รู้จักกันว่า PM2.5 สูงเกินกว่าข้อกำาหนดขององค์การอนามัยโลก 
100% ของเมืองที่เก็บข้อมูลในตะวันออกกลางและแอฟริกา 99% ของเมืองใน
เอเชียใต้  95% ของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ 89% ของเมืองในเอเชีย
ตะวันออกก็สูงเกินกว่าข้อกำาหนดดังกล่าว 

เน่ืองจากประเทศจำานวนมากขาดการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศสาธารณะที่
ทันสมัย และด้วยเหตุผลนี้ จึงไม่ได้รวมอยู่ในรายงานฉบับนี้ ซึ่งมีการคาดการณ์
ว่า ตัวเลขที่แท้จริงของจำานวนเมืองที่มีค่ามลพิษ PM2.5 สูงเกินกว่าข้อกำาหนด
ขององค์การอนามัยโลกอาจสูงกว่าที่นำาเสนอในรายงาน

https://www.who.int/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/08/air-pollution-deaths-cost-global-economy-225-billion
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ข้อมูลในรายงานฉบับนี้รวบรวมมาจากแหล่งตรวจวัดที่ต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐ การตรวจวัดนี้จะถูกนำาไป
เผยแพร่ตามเวลาจริง (โดยทั่วไปเป็นรายชั่วโมง) นอกจากนี้ข้อมูลยังมาจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศกลาง
แจ้งที่ผ่านการตรวจสอบของ IQAir AirVisual ที่ดำาเนินการโดยบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในบางพื้นที่ในยุโรปยังได้
รับการสนับสนุนข้อมูล PM2.5 จากหน่วยงานสิ่งแวดล้อมแห่งยุโรป และในบางกรณีเป็นข้อมูลย้อนหลังจากสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศของหน่วยงานรัฐ1 

ข้อมูลถูกรวบรวมในระดับสถานีตรวจวัด จากนั้นจะถูกนำาไปจัดกลุ่มตามพื้นที่ ขนาดของพื้นที่นั้นหลากหลายกันไป
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นตำาแหน่งเมือง ดังนั้นในรายงานเล่มนี้ พื้นที่ทั้งหมดจะอ้างอิงโดยใช้คำาว่า เมือง

ทำาไมต้อง PM2.5
ในรายงานมุ่งเน้นท่ี PM2.5 ในฐานะตัวแทนการวัดค่ามลพิษทางอากาศ PM2.5 หมายถึงฝุ่นละออง (ambient airborne 
particles) ท่ีมีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีสารเคมีต่าง ๆ  เป็นองค์ประกอบ  และมีแหล่งกำาเนิดท่ีหลากหลาย PM2.5 
ถูกพิจารณาว่าเป็นมลพิษที่มีผลกระทบกับสุขภาพมากที่สุดในบรรดามลพิษทางอากาศโดยทั่วไป เนื่องด้วยขนาด
ที่เล็กมาก  PM2.5 สามารถเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้ และจากนั้นก็ไปทั่วร่างกาย เป็นสาเหตุของ
ผลกระทบด้านสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวมากมาย

ฝุ่นขนาดเล็กยังเป็นกลุ่มสารมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก ฝุ่นขนาดเล็กนี้สามารถ
มาจากแหล่งธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น โดยทั่วไปแหล่งกำาเนิด PM2.5 มาจากการ
เผาไหม้ (จากเครื่องยนต์ของยานพาหนะ อุตสาหกรรม การเผาฟืนและถ่านหิน) รวมทั้ง
ผ่านทางสารมลพิษอื่น ๆ ที่ทำาปฏิกิริยาอยู่ในบรรยากาศ

1     ระเบียบวิธี อธิบายไว้ที่หน้า 19

ที่มาของข้อมูล

เส้นผมมนุษย์
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องค์การอนามัยโลกเสนอให้ค่าเฉลี่ยรายปีของ PM2.5 ไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยเป็นเป้าหมาย
เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์จากฝุ่นละอองชนิดนี้ต่ำาที่สุด ขณะที่แนะนำาว่าไม่มีการสัมผัสในระดับใดที่
ปลอดภัยจากผลกระทบต่อสุขภาพ1

1        https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health

เพื่อสื่อสารเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อสัมผัสกับ PM2.5 รายงานฉบับนี้จะอ้างถึงข้อกำาหนด 
PM2.5 จากสองแหล่ง นั่นคือ ค่าการสัมผัส PM2.5 ตามข้อกำาหนดขององค์การอนามัยโลก
(WHO) และดัชนีคุณภาพอากาศขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา(US AQI) ซึ่ง
ใช้รหัสสีและเสริมด้วยข้อกำาหนดของ WHO

การนำาเสนอข้อมูล

ข้อกำาหนดคุณภาพอากาศขององค์การอนามัยโลก (WHO Air Quality Guideline)

ดัชนีคุณภาพอากาศขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา  
(US Air Quality Index)

ดัชนีคุณภาพอากาศขององค์กรพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศที่เป็น
ที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ดัชนีมาจากการเปลี่ยนความเข้มข้นของมลพิษ PM2.5 เป็นตัวเลขที่ไม่มีหน่วย 0-500 ตาม
รหัสสี เพื่อนำาเสนอระดับอันตรายต่อสุขภาพแบบง่าย ๆ  ช่วงดัชนี “ดี” (ต่ำากว่า 12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) เทียบ
เท่ากับค่าเฉลี่ยรายปีตามข้อกำาหนดขององค์การอนามัยโลก (ต่ำากว่า 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

ค่า PM2.5 ตามเป้าหมายของ WHO : 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3)

ดี

ปานกลาง

ไม่ปลอดภัยใน
กลุ่มอ่อนไหว

ไม่ปลอดภัย

ไม่ปลอดภัย
อย่างยิ่ง

อันตราย

0-12.0

12.1-35.4

35.5-55.4

55.5-150.4

150.5-250.4

250.5+

คุณภาพอากาศน่าพึงพอใจและมีความเส่ียงเล็กน้อย 
หรือไม่มีเลย

ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) PM2.5 
(μg/m³)

คำาแนะนำาด้านสุขภาพ (สำาหรับการสัมผัส
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง)

ผู้ท่ีอ่อนไหวควรหลีกเล่ียงกิจกรรมกลางแจ้ง เพราะ
อาจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ

ประชาชนท่ัวไปและโดยเฉพาะผู้อ่อนไหว มีความเส่ียง
ต่อการระคายเคืองและมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ 

ผลกระทบเชิงลบมีโอกาสเพ่ิมสูงข้ึน และเพ่ิมความเส่ียง
ต่อหัวใจและปอดในประชาชนทั่วไป

จะสังเกตเห็นผลกระทบในคนทั่วไปอย่างชัดเจน 
กลุ่มผู้อ่อนไหวควรงดกิจกรรมกลางแจ้งอย่างเข้มงวด

คนทั่วไปมีความเสี่ยงสูงที่จะมีปัญหาระคายเคือง
อย่างรุนแรง และมีผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพ  
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

0-50

51-100

101-150

151-200

201-300

301+

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
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ภาพรวมทั่วโลก

แผนท่ีแสดงระดับการสัมผัส PM2.5 แบ่งตามประเทศ/ภูมิภาค พ.ศ.2561

แผนที่โลกนี้ให้ภาพรวมประมาณการ PM2.5 โดยเฉลี่ย ตามประเทศหรือภูมิภาคในปี พ.ศ.2561 บนฐานข้อมูล 
PM2.5 จากเมืองหลักและถ่วงน้ำาหนักโดยประชากร พื้นที่สีเทาไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศสาธารณะตาม
เวลาจริงในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปี พ.ศ.2561

การจัดอันดับประเทศ/ภูมิภาค
จำาแนกตามความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของ PM2.5 (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

บังคลาเทศ
ปากีสถาน
อินเดีย
อัฟกานิสถาน
บาห์เรน
มองโกเลีย
คูเวต
เนปาล
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ไนจีเรีย
อินโดนีเซีย
จีน แผ่นดินใหญ่
ยูกันดา
บอสเนีย & เฮอร์เซโกวินา
มาซิโดเนีย
อุซเบกิสถาน
เวียดนาม
ศรีลังกา
โคโซโว
คาซัคสถาน
เปรู
เอธิโอเปีย
ประเทศไทย
บัลแกเรีย
อิหร่าน

97.1
74.3
72.5
61.8
59.8
58.5
56.0
54.2
49.9
44.8
42.0
41.2
40.8
40.0
35.5
34.3
32.9
32.0
30.4
29.8
28.0
27.1
26.4
25.8
25.0

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชิลี
เกาหลีใต้
เซอร์เบีย
โปแลนด์
โครเอเชีย
ตุรกี
มาเก๊า
เม็กซิโก
สาธารณรัฐเชค
ฮ่องกง
กัมพูชา
โรมาเนีย
อิสราเอล
ไต้หวัน
สโลวาเกีย
ไซปรัส
ลิทัวเนีย
ฮังการี
บราซิล
ออสเตรีย
อิตาลี
สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์
ยูเครน
โคลัมเบีย

24.9
24.0
23.9
22.4
22.2
21.9 
21.2
20.3
20.2
20.2
20.1
18.6
18.6
18.5
18.5
17.6
17.5
16.8
16.3
15.0
14.9
14.8
14.6
14.0
13.9

PM2.5 
(µg/m³)

250.4

55.0

45.0

35.4

12.0
10.0

WHO 
guideline

20.0

150.4

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

เปอร์โตริโก 
เบลเยียม
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
ญี่ปุ่น
เนเธอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
รัสเซีย
ลักเซมเบิร์ก
มอลตา
สหราชอาณาจักร
สเปน
ไอร์แลนด์
โปรตุเกส
สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
นิวซีแลนด์
นอร์เวย์
สวีเดน
เอสโตเนีย             
ออสเตรเลีย 
ฟินแลนด์ 
ไอซ์แลนด์

13.7
13.5
13.2
13.0
12.0
11.7
11.6
11.4
11.2
11.0
10.8
10.3

9.5
9.4
9.0
7.9
7.7
7.6
7.4
7.2
6.8
6.6
5.0
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10

เป้าหมาย PM2.5 ของ WHO

10

เป้าหมาย PM2.5 ของ WHO

39. เวียนนา, ออสเตรีย (15.2)

34. ไซปรัส, นิโคเซีย (17.4)

29. พนมเปญ, กัมพูชา (20.1)

การจัดอันดับเมืองหลวงนี้เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายปี PM2.5 จากชุดข้อมูลเมืองหลวงระดับภูมิภาคที่มีอยู่ 
ประเทศในเอเชียและตะวันออกกลางครอบครองพ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดของอันดับสูงสุดของเมืองหลวง ท้ังเดลีและธากา
มีค่าสูงกว่าเมืองหลวงอันดับ 3 อย่างคาบูลกว่า 50 %

มีเพียง 9 ใน 62 เมืองหลวงในรายงานฉบับนี้มีระดับ PM2.5 เฉลี่ยรายปีตามข้อกำาหนดคุณภาพอากาศของ
องค์การอนามัยโลก ไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

การจัดอันดับเมืองหลวงทั่วโลก
จำาแนกโดยความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของ PM2.5 (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

1. เดลี, อินเดีย (113.5)

2. ธากา, บังคลาเทศ (97.1)
3. คาบูล, อัฟกานิสถาน (61.8)
4. มานามา, บาห์เรน (59.8)

5. อูลานบาตอร์, มองโกเลีย (58.5)
6. คูเวตซิตี้, คูเวต (56.0)

7. กาฐมาณฑุ, เนปาล (54.4)
8. ปักกิ่ง, จีน  (50.9)

9. อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  (48.8)

10. จาการ์ตา, อินโดนีเซีย (45.3)
11. กัมปาลา, ยูกันดา  (40.8)
12. ฮานอย, เวียดนาม (40.8)

15. ทาชเค้นต์, อูซเบกิสถาน (34.3)

13. อิสลามาบัด, ปากีสถาน (38.6)
14.ซาราเจโว, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (38.4)

16. สโกเปีย, มาซิโดเนีย (34.0)
17. โคลัมโบ, ศรีลังกา (32.0)

18. พริสตินา, โคโซโว (30.4)
19. อัสตานา, คาซัคสถาน (29.8)
20. ซานติเอโก, ชิลี (29.4)
21. โซเฟีย, บัลแกเรีย (28.2)
22. ลิมา, เปรู (28.0)

23. เตหะราน, อิหร่าน (26.1)
24. กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (25.2)

25. วอร์ซอว์, โปแลนด์ (24.2)
26. เบลเกรด, เซอร์เบีย (23.9)

27. โซล, เกาหลีใต้ (23.3)

30. เม็กซิโกซิตี้, เม็กซิโก (19.7)

35. ปราก, สาธารณรัฐเชค (17.4)

36. บราติสลาวา, สโลวาเกีย  (17.2)

37. บูดาเปส, ฮังการี (16.5) 

38. ปารีส, ฝรั่งเศส (15.6)

40. ไทเป, ไต้หวัน (14.9)
41. สิงคโปร์, สิงคโปร์ (14.8)
42. มะนิลา, ฟิลิปปินส์ (14.3)
43. บรัสเซลส์, เบลเยียม (14.1)
44. โบโกตา, โคลอมเบีย (13.9)
45. เคียฟ, ยูเครน (13.8)
46. โตเกียว, ญี่ปุ่น (13.1)
47. เบิร์น, สวิตเซอร์แลนด์ (12.8)
48. ลอนดอน, สหราชอาณาจักร (12.0)

49. เบอร์ลิน, เยอรมนี (11.7)
50. อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ (11.5)

51. ลักเซมเบิร์กซิต้ี, ลักเซมเบิร์ก (11.2)

54. มาดริด, สเปน (9.9)

52.ลิสบอน, โปรตุเกส (10.2)
53. มอสโคว, รัสเซีย (10.1)

55. ดับลิน, ไอร์แลนด์ (9.5)
56. วอชิงตันดีซี, สหรัฐอเมริกา (9.2)
57. ออสโล, นอร์เวย์ (8.2)
58. เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์ (7.2)
59. ทาลลินน์, เอสโตเนีย (7.1)
60. สตอกโฮล์ม, สวีเดน (6.6)
61. ออตตาวา, แคนาดา (6.0)
62. เวลลิงตัน, นิวซีแลนด์ (6.0)

33. วิลเนียส, ลิทัวเนีย (18.2)

[ต่อ]

28.  บูชาเลส, โรมาเนีย (20.3)

31. อันคารา, ตุรกี (19.6)

32. เทล อวิฟ ยาโฟ, อิสราเอล (19.5) 
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ภาพรวมสถานภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปัจจุบัน
การตรวจวัดคุณภาพอากาศผันแปรอย่างยิ่งตามประเทศและภูมิภาค อันเนื่องมาจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเวลา
จริงของเครือข่ายการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง  โดยมีจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นเป็นผู้นำาในบรรดาชาติต่าง ๆ แผนที่
ด้านล่างแสดงการกระจายตัวทั่วโลกของเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 ที่ตรงกับหลักเกณฑ์ของ
รายงานฉบับนี้

การกระจายตัวของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 ทั่วโลกที่รวมอยู่ในรายงานฉบับนี้
จุดสีน้ำาเงิน แสดงให้เห็นเครื่องตรวจวัดคุณภาพของภาครัฐ จุดสีแดง หมายถึงข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ดำาเนินการเป็นอิสระ

จากแผนที่ แสดงให้เห็นว่า พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นจำานวนมากยังขาดแคลนการเข้าถึงข่าวสารคุณภาพอากาศ
ตามเวลาจริง

พื้นที่ที่ประชากรอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นในประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มเข้าถึงเครือข่ายตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ของหน่วยงานภาครัฐได้มากกว่า  ขณะที่การเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศของประเทศกำาลังพัฒนาจำานวนมากยัง
จำากัด  

ในประเทศและภูมิภาคที่ขาดแคลนเครือข่ายการตรวจวัดตามเวลาจริงของหน่วยงานภาครัฐ การมีเครื่องตรวจวัด
ราคาต่ำาซึ่งสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและใช้ทรัพยากรน้อยกว่า เป็นตัวช่วยในการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศ
ตามเวลาจริง รายงานฉบับนี้ยังรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบของ 
IQAir AirVisual ดำาเนินการโดยบุคคลและองค์กรต่าง ๆ อีกด้วย  ซึ่งเป็นข้อมูลตามเวลาจริงเพียงชนิดเดียวที่หาได้
ในปากีสถาน อัฟกานิสถาน ไนจีเรีย และกัมพูชา 



PM2.5 
(µg/m³)

250.4

150.4

55.4

35.4

12.0

ของเมืองในภูมิภาคผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยรายปี 
PM2.5 ของ WHO ในปี พ.ศ. 2561

เมืองที่มีมลพิษ PM2.5 สูงสุดในภูมิภาค

อันดับ อันดับเมือง เมืองเฉลี่ย พ.ศ.2561 เฉลี่ย พ.ศ.2561

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

เมืองที่มีคุณภาพอากาศดีที่สุดในภูมิภาค

1

2

3

4

5

6
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8
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15
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ช่วงค่าเฉลี่ยรายปี PM2.5 (μg/m³) ของเมืองในทั้งภูมิภาค

เมืองที่มีการตรวจวัด PM2.5 ตามเวลาจริง ในปี พ.ศ.2561 ค่า PM2.5 เฉลี่ยรายปี (μg/m³)

10.0

ดี ปานกลาง ไม่ปลอดภัยในกลุ่มอ่อนไหว ไม่ปลอดภัย ไม่ปลอดภัย
อย่างยิ่ง

อันตรายเป้าหมาย
ของ WHO

เอเชียตะวันออก
จีน | ฮ่องกง | ญี่ปุ่น | มาเก๊า | มองโกเลีย | เกาหลีใต้ | ไต้หวัน

7.0 116.0
เหอเถียน, จีน โอโตฟูเกะ,ญี่ปุ่น

10.9% สรุป
เมื่อเร็ว ๆ นี้ เอเชียตะวันออกได้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยง
ท่ีชัดเจนระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมลพิษทาง
อากาศท่ีเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม เม่ือการลดมลพิษทางอากาศอย่าง
เร่งด่วนได้เกิดข้ึน เช่นในประเทศจีน เครือข่ายการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศและนโยบายการลดมลพิษทางอากาศก็ได้ถูกนำามาใช้อย่าง
จริงจังโดยเฉพาะในจีน ได้นำามาสู่การปรับปรุงการลดความ
เข้มข้นของ PM2.5 แบบปีต่อปีอย่างมีนัยสำาคัญ1 

ขณะที่มีความก้าวหน้าที่ดีเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศ
ของภูมิภาค  ความท้าทายที่สำาคัญยังคงอยู่  ดังที่ระบุ
ว่า 89% ของเมืองในรายงานฉบับนี้มีคุณภาพอากาศสูงเกิน
กว่าข้อกำาหนดขององค์การอนามัยโลก ในช่วงปี พ.ศ. 2561 

การเผาไหม้ถ่านหินยังคงมีส่วนสำาคัญต่อมลพิษทางอากาศ
ในภูมิภาคนี้  โดยเฉพาะการผลิตและการใช้ถ่านหินในระดับสูง
ในจีนและมองโกเลีย2 มลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนยังเป็น
เรื่องน่าเป็นห่วงสำาหรับพื้นที่ข้างเคียงอย่างฮ่องกง ไต้หวัน 
และเกาหลีใต้  รวมกับการปลดปล่อยจากกิจกรรมของมนุษย์ 
พายุฝุ่นตามฤดูกาล ยังสามารถส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี้
อีกด้วย3

ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยกเว้นเกาหลีเหนือ สนับสนุน
การตรวจวัดคุณภาพอากาศสาธารณะตามเวลาจริง  เมื่อรวม
เข้าด้วยกัน จึงอยู่ในกลุ่มท่ีดีท่ีสุดของโลกท้ังการครอบคลุมพ้ืนท่ี
และคุณภาพข้อมูล PM2.5  

จีนมีเครือข่ายมากท่ีสุดและกว้างขวางท่ีสุดของโลก  มีเคร่ืองวัด
ท่ีดำาเนินการโดยรัฐบาลกลาง 1,500 เคร่ือง และเคร่ืองวัดท่ีดำาเนิน
การโดยหน่วยงานระดับกลาง จังหวัด เทศบาลและประเทศ
ทั้งหมดมากกว่า 5,000 เครื่อง4 

ปัจจุบันมองโกเลียมีข้อจำากัดเรื่องเครือข่ายตรวจวัดมากที่สุด
ในภูมิภาค เนื ่องจากขนาดพื้นที ่  มีสถานีตรวจวัดสาธารณะ
เพียงหยิบมือในอูลานบาตอร์ที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากร
เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศที่มีประชากรเบาบางนี้

1   http://www.greenpeace.org/eastasia/press/releases/climate-ener-
gy/2018/PM25-in-Beijing-down-54-nationwide-air-quality-improvements-
slow-as-coal-use-increases/
2    https://www.worldenergy.org/data/resources/region/east-asia/coal/ 
3    https://taqm.epa.gov.tw/taqm/en/b0301.aspx 
4   http://www.gov.cn/xinwen/2018-01/31/content_5262775.htm
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ฉือเจียจวง, จีน

อักซู, จีน

หันตัน, จีน

อันหยาง, จีน 

เป่าติ้ง, จีน
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ซูโจว, จีน

ชางโจว, จีน
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อันดับประเทศ/ ภูมิภาค

1. มองโกเลีย (58.5)

2. จีน (41.2)

3. เกาหลีใต้  (24.0)

4. มาเก๊า  (21.2)

5. ฮ่องกง  (20.2)

6. ไต้หวัน (18.5)

7. ญี่ปุ่น (12.0)

โอโตฟูเกะ, ญี่ปุ่น 

ซัปโปโร, ญี่ปุ่น

เอบินะ, ญี่ปุ่น 

ฮาคุบะ, ญี่ปุ่น

อูชินาดะ, ญี่ปุ่น

หลินจื่อ, จีน

วาจิมะ, ญี่ปุ่น

ซูซุ, ญี่ปุ่น

มินามิชิการะ, ญี่ปุ่น 

มิยาโกจิมะ, ญี่ปุ่น 

โทยามะ, ญี่ปุ่น

มินามิ,ยามานาชิ, ญี่ปุ่น

ซากาตะ, ญี่ปุ่น 

โกโจ, ญี่ปุ่น 

คานาซาวะ, ญี่ปุ่น

สถานภาพการตรวจวัด

http://www.greenpeace.org/eastasia/press/releases/climate-energy/2018/PM25-in-Beijing-down-54-nationwide-air-quality-improvements-slow-as-coal-use-increases/
http://www.greenpeace.org/eastasia/press/releases/climate-energy/2018/PM25-in-Beijing-down-54-nationwide-air-quality-improvements-slow-as-coal-use-increases/
http://www.greenpeace.org/eastasia/press/releases/climate-energy/2018/PM25-in-Beijing-down-54-nationwide-air-quality-improvements-slow-as-coal-use-increases/
https://www.worldenergy.org/data/resources/region/east-asia/coal/
https://taqm.epa.gov.tw/taqm/en/b0301.aspx
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ช่วงค่าเฉลี่ยรายปี PM2.5 (μg/m³) ของเมืองในทั้งภูมิภาค

เมืองที่มีการตรวจวัด PM2.5 ตามเวลาจริง ในปี พ.ศ.2561 ค่า PM2.5 เฉลี่ยรายปี (μg/m³)

10.0

ดี ปานกลาง ไม่ปลอดภัยในกลุ่มอ่อนไหว ไม่ปลอดภัย ไม่ปลอดภัย
อย่างยิ่ง

อันตรายเป้าหมาย
ของ WHO

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
กัมพูชา | อินโดนีเซีย | ฟิลิปปินส์ | สิงคโปร์ | ไทย | เวียดนาม

9.3 45.3
จาการ์ตา, อินโดนีเซียคาลัมบา, ฟิลิปปินส์ 

สรุป
แหล่งกำาเนิดมลพิษทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
ความแตกต่างระหว่างเขตชนบทและเขตเมืองในประเทศ
นั้น ๆ   โดยทั่วไปแหล่งกำาเนิดมลพิษชั้นนำามาจากการเผาใน
ที่โล่ง  การปลดปล่อยจากยานพาหนะ และการขนส่ง  มลพิษ
ทางอากาศที่พุ่งสูงในภูมิภาคน้ีมักเกี่ยวกับข้องกับการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในอินโดนีเซีย1 และมีส่วนก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศข้าม
พรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน2

ในเขตเมือง การขนส่งและอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในต้นตอหลัก
ของมลพิษทางอากาศ ด้วยจำานวนยานพาหนะขนาดเล็ก เช่น 
รถจักรยานยนต์ที่มีจำานวนมาก ความเป็นเมืองและมลพิษทาง
อากาศในภูมิภาคน้ีน้ันมีความสัมพันธ์อย่างย่ิงยวดดังจะเห็นได้
จาก จาการ์ตาและฮานอยซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีสถิติมลพิษทางอากาศ
สูงสุดในภูมิภาค และยังเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุด 

1   https://www.unenvironment.org/resources/report/south-east-asia-
air-quality-regional-report
2   http://www.ccacoalition.org/en/resources/air-pollution-asia-and-pa-
cific-science-based-solutions

สถานภาพการตรวจวัด
สถานีตรวจวัด PM2.5 ที่สนับสนุนโดยหน่วยงานของรัฐมี
อยู่เบาบางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ทั่วทั้งภูมิภาคมีสถานี
ตรวจวัดท่ีรายงานข้อมูลตามเวลาจริงที่ปรากฎในรายงาน
ฉบับนี้ เพียง 145 แห่ง เพื่อตอบรับกับข้อมูลตามเวลาจริง
ที่มีอย่างจำากัด องค์กรท้องถิ่นและพลเมืองที่มีความกังวล
จำานวนมากจึงหันไปใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศต้นทุน
ต่ำาของตัวเอง จึงส่งผลให้การตรวจวัดขององค์กรเอกชนกิน
พื้นที่ครอบคลุมประมาณครึ่งหนึ่งของภูมิภาค โดยเฉพาะใน
ฟิลิปปินส์ ไทย และอินโดนีเซีย ในกัมพูชา เครื่องตรวจวัดของ
องค์กรเอกชนเป็นแหล่งเดียวที่ให้ข้อมูลตามเวลาจริง   

ขณะที่มาเลเซียมีการดำา เนินการตั้ง เครือข่ายตรวจวัด
สาธารณะเพื่อตรวจวัดมลพิษชนิดอื่นมาก่อนหน้านี้  ในช่วง
ปี พ.ศ.2561 รัฐบาลท้องถิ่นได้เพิ่มการตรวจวัด PM2.5 
เข้ามาด้วย

4.5% 
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37.2
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32.2

32.2

32.2

31.4
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29.4

27.3

26.9

14.3

13.7

12.6

12.2

11.3

10.9

9.9

9.3

14.5

14.8

17.5

17.6

17.9

16.1

15.2

1. อินโดนีเซีย(42.0)

2.เวียดนาม (32.9)

3. ไทย (26.4)

4. กัมพูชา (20.1)

5. สิงคโปร์ (14.8)

6. ฟิลิปปินส์ (14.6)

อันดับประเทศ/ ภูมิภาค

จาการ์ตา, อินโดนีเซีย

ฮานอย, เวียดนาม

สมุทรสาคร, ไทย

นครราชสีมา, ไทย

ท่าบ่อ(หนองคาย), ไทย

สระบุรี, ไทย

เมย์กาวายัน, ฟิลิปปินส์

สมุทรปราการ, ไทย

ราชบุรี, ไทย

แม่สอด, ไทย

คาโลโอคัน, ฟิลิปปินส์

ศรีมหาโพธิ, ไทย

ปาย, ไทย

ชลบุรี, ไทย

โฮจิมินห์ซิตี้, เวียดนาม

คาลัมบา, ฟิลิปปินส์

วาเลนซูเอลา, ฟิลิปปินส์

คาร์โมนา, ฟิลิปปินส์

สตูล, ไทย

ปารานาเค, ฟิลิปปินส์

ดาเวาซิตี้, ฟิลิปปินส์

มากาติ, ฟิลิปปินส์

มะนิลา, ฟิลิปปินส์

มันดาลูยอง, ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์, สิงคโปร์

นราธิวาส, ไทย

บาลังกา, ฟิลิปปินส์

เกซอนซิตี้, ฟิลิปปินส์

น่าน, ไทย

ลาสปินาส, ฟิลิปปินส์

https://www.unenvironment.org/resources/report/south-east-asia-air-quality-regional-report
https://www.unenvironment.org/resources/report/south-east-asia-air-quality-regional-report
http://www.ccacoalition.org/en/resources/air-pollution-asia-and-pacific-science-based-solutions
http://www.ccacoalition.org/en/resources/air-pollution-asia-and-pacific-science-based-solutions
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ช่วงค่าเฉลี่ยรายปี PM2.5 (μg/m³) ของเมืองในทั้งภูมิภาค

เมืองที่มีการตรวจวัด PM2.5 ตามเวลาจริง ในปี พ.ศ.2561 ค่า PM2.5 เฉลี่ยรายปี (μg/m³)

10.0

ดี ปานกลาง ไม่ปลอดภัยในกลุ่มอ่อนไหว ไม่ปลอดภัย ไม่ปลอดภัย
อย่างยิ่ง

อันตรายเป้าหมาย
ของ WHO

เอเชียใต้
อัฟกานิสถาน | บังคลาเทศ | อินเดีย | อิหร่าน | เนปาล | ปากีสถาน | ศรีลังกา

7.8 135.8
กูรุคราม, อินเดีย กอร์เวห์, อิหร่าน

สรุป
จากประเทศท่ีมีข้อมูลเพ่ือจัดทำารายงานฉบับน้ีช่วงปี พ.ศ.2561 
ส่ีในห้าของประเทศท่ีมีมลพิษ PM2.5 สูงของโลกอยู่ในภูมิภาค
เอเชียใต้ จากเมืองท่ีตรวจวัดจำานวน 84 เมือง 99% ไม่ผ่าน
มาตรฐานรายปี PM2.5 ที่กำาหนดโดยองค์การอนามัยโลก 
โดยภาพรวม เมืองในภูมิภาคนี้มีความเข้มข้นของ PM2.5 
เฉลี่ย 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ 6 เท่าของ
ข้อกำาหนดของ WHO ที่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

แหล่งกำาเนิดมลพิษ PM2.5 ในภูมิภาคนี้ผันแปรไปในแต่ละ
ประเทศและเมือง แต่โดยทั่วไปผู้มีส่วนก่อมลพิษทางอากาศ
มาจากการปล่อยจากยานพาหนะ  การเผาในท่ีโล่ง  การปลดปล่อย
ของภาคอุตสาหกรรม และการเผาไหม้ถ่านหิน1 

เป็นที่น่าสนใจว่า บรรดาเมืองในเอเชียใต้ในรายงานฉบับนี้ แม้
จะมีการนำาเสนอข่าวทางสื่อมากที่สุดว่าเดลีเป็นหนึ่งใน “เมือง
หลวงแห่งมลพิษ” ของโลก แต่เมืองดังกล่าว“เพียง” ติดอยู่ใน
อันดับ 10 ของเมืองท่ีมีความเข้มข้นรายปีของ PM2.5 สูงสุด 
ในขณะท่ีเมืองอ่ืน ๆ ในทางตอนเหนือของอินเดียและปากีสถาน
มีสถิติระดับ PM2.5 แบบรายปีสูงกว่า เมืองข้างเคียงอย่าง
กูรุครามมีความเข้มข้นรายปีของ PM2.5 สูงสุดในบรรดา
เมืองที่มีการบันทึกข้อมูลในปี พ.ศ.2561 

อินเดียและอิหร่านมีข้อมูลคุณภาพอากาศตามเวลาจริง
ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางที่สุด และเดลีมีสถานีตรวจวัดมาก
ที่สุด ขณะที่ส่วนใหญ่ของเอเชียใต้ ประกอบด้วยอัฟกานิสถาน 
บังคลาเทศ ปากีสถาน และศรีลังกา ขาดการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในการตั้งสถานีตรวจวัดตามเวลาจริง การตรวจวัด
ทุกอย่างที่เป็นตัวแทนของประเทศเหล่านี้มาจากเครื่องตรวจ
วัดของหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา และเครือข่ายการตรวจ
วัดของพลเมือง  ซึ่งตั้งอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดในปากีสถาน2 
ที่มีอยู่ทั้งหมด 17 ตำาแหน่งในปี พ.ศ.2561

1   https://www.researchgate.net/publication/311901640_Fine_partic-
ulates_over_South_Asia_Review_and_meta-analysis_of_PM25_source_
apportionment_through_receptor_model
2   https://www.airvisual.com/blog/revealing-the-invisible-airvisual-com-
munity-activism-ignites-action-to-fight-smog-in-pakistan

สถานภาพการตรวจวัด

1.2% 

135.8

135.2

130.4

129.1

125.4

123.6

119.7

115.7

114.9

113.5

113.4

110.3

105.3

104.9

104.8

21.2

21.1

18.6

16.1

12.5

12.2

7.8

22.1

22.2

23.8

24.1

24.4

26.1

22.3

1. บังคลาเทศ (97.1)

2. ปากีสถาน (74.3)

3. อินเดีย (72.5)

4. อัฟกานิสถาน (61.8)

5. เนปาล (54.2)

6. ศรีลังกา (32.0)

7. อิหร่าน (25.0)

27.6

อันดับประเทศ/ ภูมิภาค

กูรุคราม, อินเดีย

กาเซียบัด, อินเดีย

ไฟซาลาบัด, ปากีสถาน

ฟาริดาบัด,อินเดีย

บิวาดี, อินเดีย  

นออิดา,อินเดีย 

ปัตนะ,อินเดีย

ลัคนาว, อินเดีย

ละฮอร์, ปากีสถาน

เดลี, อินเดีย

จ๊อดปูร์, อินเดีย

มูซาฟาปูร์, อินเดีย

พาราณสี, อินเดีย

มูราดาบัด, อินเดีย

อักครา, อินเดีย

กอร์เวห์, อิหร่าน 

ตาบริซ, อิหร่าน 

ซานันดาจ อิหร่าน

นาฮาวันด์, อิหร่าน 

ซานจาน, อิหร่าน 

เมย์บอด, อิหร่าน 

อับดานัน, อิหร่าน 

ฮาชเกิร์ด, อิหร่าน 

คาราจ, อิหร่าน

เซจซี, อิหร่าน 

อิสฟาฮาน, อิหร่าน 

โมบาราเคห์, อิหร่าน 

เคอร์มาน, อิหร่าน 

เตหะราน, อิหร่าน 

เอสฟาฮาน, อิหร่าน 

https://www.researchgate.net/publication/311901640_Fine_particulates_over_South_Asia_Review_and_meta-analysis_of_PM25_source_apportionment_through_receptor_model
https://www.researchgate.net/publication/311901640_Fine_particulates_over_South_Asia_Review_and_meta-analysis_of_PM25_source_apportionment_through_receptor_model
https://www.researchgate.net/publication/311901640_Fine_particulates_over_South_Asia_Review_and_meta-analysis_of_PM25_source_apportionment_through_receptor_model
https://www.airvisual.com/blog/revealing-the-invisible-airvisual-community-activism-ignites-action-to-fight-smog-in-pakistan
https://www.airvisual.com/blog/revealing-the-invisible-airvisual-community-activism-ignites-action-to-fight-smog-in-pakistan
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ช่วงค่าเฉลี่ยรายปี PM2.5 (μg/m³) ของเมืองในทั้งภูมิภาค

เมืองที่มีการตรวจวัด PM2.5 ตามเวลาจริง ในปี พ.ศ.2561 ค่า PM2.5 เฉลี่ยรายปี (μg/m³)

10.0

ดี ปานกลาง ไม่ปลอดภัยในกลุ่มอ่อนไหว ไม่ปลอดภัย ไม่ปลอดภัย
อย่างยิ่ง

อันตรายเป้าหมาย
ของ WHO

ตะวันออกกลาง
บาห์เรน | ไซปรัส | อิสราเอล | คูเวต | ตุรกี | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

0% 

12.4 59.8
มานามา, บาห์เรน เนสเชอร์,อสิราเอล 

17.4

17.2

16.7

16.6

16.1

14.3

12.9

12.4

17.5

17.6

59.8

56.0

55.3

48.8

37.6

30.7

28.4

26.8

สรุป
ตัวการหลักของมลพิษทางอากาศในตะวันออกกลางคือ
ธรรมชาติ จากพายุฝุ่น อย่างไรก็ตามกิจกรรมของมนุษย์
ก็มีส่วนสำาคัญในการสร้างมลพิษทางอากาศในท้องถิ่น  
รวมทั้งการปลดปล่อยของภาคอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำามัน  
โรงงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล  การขนส่งที่มีฐานจากการ
เผาไหม้และการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลอย่างสูง และการ
เผาขยะในที่โล่ง1

จากชุดข้อมูลปี พ.ศ. 2561 มีบางเมืองและบางประเทศที่
มีระดับ PM2.5 สูงที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง มานามา 
คูเวตซิตี้  และดูไบ ล้วนเกินกว่าข้อกำาหนดรายปีขององค์การ
อนามัยโลกมากกว่า 5 เท่า 

1    https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20255/
NorthAfricaMiddleEast_report.pdf

สถานภาพการตรวจวัด
การตรวจวัดคุณภาพอากาศของภาครัฐในภูมิภาคน้ีอยู่ใน
ระดับต่ำา  ไซปรัส อิสราเอล และตุรกีเป็นประเทศที่มีสถานี
ตรวจวัด PM2.5 ของรัฐบาลท้องถิ่น ที่เก็บข้อมูลและรายงาน
คุณภาพอากาศตามเวลาจริง อิสราเอลและตุรกีมีสถานี
ตรวจวัด PM2.5 มากที่สุดในภูมิภาค

ประเทศที่เหลือ (บาห์เรน คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) มี
ข้อมูลคุณภาพอากาศตามเวลาจริงดังที่ปรากฎในรายงาน
ฉบับนี้ ผ่านโครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในต่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา พร้อมกับเครื่องตรวจวัด IQAir AirVisual 
ที่ดำาเนินการโดยบุคคลและองค์กรต่าง ๆ 

1. บาห์เรน (59.8)

2. คูเวต (56.0)

3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (49.9)

5. อิสราเอล (18.6)

6. ไซปรัส (17.6)

อันดับประเทศ/ ภูมิภาค*

* อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่

*

* *

42.7

38.3

34.0

28.9

30.0

28.4

24.8

17.4

16.4

15.0

13.8

14.0

4. ตุรกี (21.9)

มานามา, บาห์เรน 

คูเวตซิตี้, คูเวต

ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

จาซิม คาราเบคิส, ตุรกี

เคซัน, ตุรกี

ชาร์จาห์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ฮามัสยา, ตุรกี   

บาร์ไค, อิสราเอล 

เพอนาร์ฮิซาร์, ตุรกี

แอร์ซินจัน, ตุรกี

อิน ทามา, อิสราเอล 

เบอร์ซา, ตุรกี

คาร์เคอร์, อิสราเอล

โชรุม, ตุรกี

เนสเชอร์, อิสราเอล 

อาเยีย มารินา, ไซปรัส 

ฮานาวุดคอย, ตุรกี   

กิเรซุน, ตุรกี

ไซกิ, ไซปรัส 

เอดิร์แน, ตุรกี

เบียร์เชวา, อิสราเอล 

อาทวิน, ตุรกี

เอส โยฟ, อิสราเอล  

ไฮฟา, อิสราเอล

เอเคอร์, อิสราเอล 

นิโคเซีย, ไซปรัส  

ชาคิคาราฮาช, ตุรกี

เนอร์ ยิสราเอล, อิสราเอล

จีฟวาร์อัม, อิสราเอล

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20255/NorthAfricaMiddleEast_report.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20255/NorthAfricaMiddleEast_report.pdf


PM2.5 
(µg/m³)

250.4

150.4

55.4

35.4

12.0

ของเมืองในภูมิภาคผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยรายปี 
PM2.5 ของ WHO ในปี พ.ศ. 2561

เมืองที่มีมลพิษ PM2.5 สูงสุดในภูมิภาค

อันดับ อันดับเมือง เมืองเฉลี่ย พ.ศ.2561 เฉลี่ย พ.ศ.2561

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

เมืองที่มีคุณภาพอากาศดีที่สุดในภูมิภาค

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1009080706050403020100

14  | 

ช่วงค่าเฉลี่ยรายปี PM2.5 (μg/m³) ของเมืองในทั้งภูมิภาค

เมืองที่มีการตรวจวัด PM2.5 ตามเวลาจริง ในปี พ.ศ.2561 ค่า PM2.5 เฉลี่ยรายปี (μg/m³)

10.0

ดี ปานกลาง ไม่ปลอดภัยในกลุ่มอ่อนไหว ไม่ปลอดภัย ไม่ปลอดภัย
อย่างยิ่ง

อันตรายเป้าหมาย
ของ WHO

ยุโรป
ออสเตรีย | เบลเยียม | บอสเนียและเฮอร์เซโกวินา | บัลแกเรีย | โครเอเชีย |  สาธารณรัฐเชค | เอสโตเนีย | ฟินแลนด์ | ฝรั่งเศส | เยอรมนี | ฮังการี

สรุป
ภายในยุโรป พื้นที่ในยุโรปตะวันออกและยุโรปใต้มีระดับมลพิษ 
PM2.5 แย่ท่ีสุด ระหว่างปี พ.ศ.2561 บอสเนียและเฮอร์เซโกวินา 
อีกท้ังมาซิโดเนีย มีระดับ PM2.5 รายปีสูงสุด ขณะท่ีโปแลนด์ 
สาธารณรัฐเชค บัลแกเรีย โรมาเนีย อิตาลี และโคโซโวเป็นเมือง
ท่ีมีมลพิษ PM2.5 สูงสุด 30 แห่งท่ีเหลือ 

แหล่งกำาเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กของประเทศและเมืองในยุโรป
แตกต่างกันอย่างย่ิง ในแทบทุกพ้ืนท่ี  การขนส่ง  การเกษตร
ขนาดใหญ่แบบเมือง ท่ีซ่ึงระยะการเดินทางส่งผลกระทบต่อเมือง  
และภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำาเนิดมลพิษ การทำาความร้อน
ในบ้านเรือนเป็นปัจจัยสำาคัญในประเทศยุโรปตะวันออกและบาง
ส่วนในอิตาลี1 และสหราชอาณาจักร2 โดยเฉพาะระดับมลพิษ 
PM2.5 ที่สูงในโปแลนด์ ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการใช้
ถ่านหินและฟืนจำานวนมาก โดยทั่วไปเผาเพื่อเป็นพลังงานใน
บ้านเรือนและในอุตสาหกรรม 

มลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนคือข้อห่วงใยสำาหรับกลุ่ม
ประเทศนี้  นโยบายระหว่างประเทศ เช่น พิธีสารว่าด้วยมลพิษ
ทางอากาศในสหภาพยุโรป (gothenburg protocol) จัดการ
การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน

ขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปมีระบบที่ เข้มแข็งพอ
สมควรในการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการรายงานผล  แต่ใช่
ว่าสถานีตรวจวัดทุกแห่งจะตรวจมลพิษ PM2.5 ได้ และบางพื้นที่
ไม่ได้รายงานผลตามเวลาจริง ซึ่งเป็นการจำากัดการใช้ประโยชน์
ของข้อมูลสาธารณะ อิตาลีเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่มีการเผยแพร่
ข้อมูลในวันถัดมา  ทำาให้เกิดข้อสงสัยถึงประโยชน์ของข้อมูล  เมื่อ
ผู้คนนำามาใช้ตัดสินใจหามาตรการในการปกป้องดูแลสุขภาพ 
หรือป้องกันกิจกรรมที่มีส่วนทำาให้เกิดมลพิษทางอากาศ 

ขณะที่บางประเทศในยุโรปที่อยู่นอกสหภาพยุโรปมีเครือข่าย
ตรวจวัด PM2.5 ของภาครัฐระดับปานกลาง  ประเทศในยุโรป
บางประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรปมีเครือข่ายสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศสาธารณะที่ทันสมัย รัสเซียมีสถานีตรวจวัด 
PM2.5 แค่เพียงภายในเขตกรุงมอสโกซึ่งนำาเสนอในรายงานนี้ 
ในขณะที่ประชาชนได้ทำาการติดตั้งเครือข่ายเครื่องตรวจวัดของ 
IQAir AirVisual ขึ้นเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะในภูมิภาค 
Krasnoyarsk ของรัสเซีย รวมถึงในประเทศยูเครน กระทรวง
การต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาจัดหาเครื่องมือตรวจวัดและ
การรายงานค่า PM2.5 ในกรณีของโคโซโวและเป็นการดำาเนิน
การโดยภาคเอกชน

1   https://ec.europa.eu/jrc/en/news/air-quality-atlas-europe-mapping-
sourc es-fine-particulate-matter 
2  https://www.gov.uk/government/publications/clean-air-strate-
gy-2019/clean-air-strategy-2019-executive-summary#chapter-6-ac-
tion-to-reduce-emissions-at-homeShow

สถานภาพการตรวจวัด

26.8% 

3.0 55.6
ลูคาวัค บอสเนีย และเฮอร์เซโกวินาเบรียดคาเลน สวีเดน

ไอซ์แลนด์ | ไอร์แลนด์ | อิตาลี | โคโซโว | ลิทัวเนีย | ลักเซมเบิร์ก | มาซิโดเนีย | มอลตา | เนเธอร์แลนด์ | นอร์เวย์ | โปแลนด์
โปรตุเกส | โรมาเนีย | รัสเซีย | เซอร์เบีย | สโลวาเกีย | สเปน | สวีเดน | สวิตเซอร์แลนด์ | ยูเครน | สหราชอาณาจักร

4.3

3.9

3.7

3.6

3.4

3.1

3.0

4.3

4.3

4.6

4.6

4.7

4.9

4.4

55.6

54.0

48.4

38.9

38.8

37.2

36.3

36.2

35.9

35.8

34.0

31.2

30.4

30.4

44.6

5.0

อันดับประเทศ/ ภูมิภาค

1. บอสเนีย&เฮอร์เซโกวินา (40.3)
2. มาซิโดเนีย (35.5)

4. บัลแกเรีย (25.8)
5. เซอร์เบีย (23.9)

6. โปแลนด์ (22.4)

8. สาธารณรัฐเชค (20.2)

10. สโลวาเกีย (18.5)
11. ลิทัวเนีย (17.5)

14. อิตาลี (14.9) 
13. ออสเตรีย (15.0)

15. ยูเครน (14.0) 

17. ฝรั่งเศส (13.2) 
16.เบลเยียม (13.5)  

18. เยอรมนี (13.0) 
19. เนเธอร์แลนด์ (11.7)
20. สวิตเซอร์แลนด์ (11.6)

24. สหราชอาณาจักร (10.8) 

21.รัสเซีย (11.4) 

25. สเปน (10.3) 

27. โปรตุเกส (9.4)
26. ไอร์แลนด์ (9.5)

28. นอร์เวย์ (7.6) 

30.เอสโตเนีย (7.2) 
29. สวีเดน (7.4)

31. ฟินแลนด์ (6.6) 
32. ไอซ์แลนด์ (5.0)

7. โครเอเชีย (22.2)

12. ฮังการี (16.8) 

22. ลักเซมเบิร์ก (11.2)
23. มอลตา (11.0)

3. โคโซโว (30.4)

9. โรมาเนีย (18.6) 

ลูคาวัค, บอสเนีย&เฮอร์เซโกวินา 

ซิวินิซ, บอสเนีย&เฮอร์เซโกวินา

กราคานิกา, บอสเนีย&เฮอร์เซโกวินา 

เตโตโว, มาซิโดเนีย  

จาวอร์ซโน, โปแลนด์

ซาราเจโว, บอสเนีย&เฮอร์เซโกวินา

คุมาโนโว, มาซิโดเนีย 

บิโตลา, มาซิโดเนีย 

อัล คราสินสกีโก, โปแลนด์

ตูลซา, บอสเนีย&เฮอร์เซโกวินา 

ดอลนี ลูทีน , สาธารณรัฐเชค 

สโกเทีย, มาซิโดเนีย

ซัสซูโอโล, อิตาลี

พริสตินา, โคโซโว

กาโตวิซ, โปแลนด์

เบรียดคาเลน, สวีเดน 

ฮูซาวิก, ไอซ์แลนด์ 

ซานตานา, โปรตุเกส

เซาฮอค โปรตุเกส 

กรุนดาร์ตองจิ, ไอซ์แลนด์ 

กัวปิโอ, ฟินแลนด์ 

ซาเลา, โปรตุเกส 

วาซา, ฟินแลนด์ 

ฮาฟนาร์ฟยอดร์, ไอซ์แลนด์  

อลาคันต์, สเปน   

เซนต์ปิแอร์, ฝรั่งเศส  

นาร์วิก, นอร์เวย์

อูมิอา, สวีเดน 

ลากรานฮา เดอ ซาน 
อิลเดอฟอนโซ, สเปน

อัลบารัต เดลส ตารองเยียส์,  
สเปน

https://www.gov.uk/government/publications/clean-air-strategy-2019/clean-air-strategy-2019-executive-summary#chapter-6-action-to-reduce-emissions-at-homeShow
https://www.gov.uk/government/publications/clean-air-strategy-2019/clean-air-strategy-2019-executive-summary#chapter-6-action-to-reduce-emissions-at-homeShow
https://www.gov.uk/government/publications/clean-air-strategy-2019/clean-air-strategy-2019-executive-summary#chapter-6-action-to-reduce-emissions-at-homeShow
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ช่วงค่าเฉลี่ยรายปี PM2.5 (μg/m³) ของเมืองในทั้งภูมิภาค

เมืองที่มีการตรวจวัด PM2.5 ตามเวลาจริง ในปี พ.ศ.2561 ค่า PM2.5 เฉลี่ยรายปี (μg/m³)

10.0

ดี ปานกลาง ไม่ปลอดภัยในกลุ่มอ่อนไหว ไม่ปลอดภัย ไม่ปลอดภัย
อย่างยิ่ง

อันตรายเป้าหมาย
ของ WHO

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา | แคนาดา

81.7%

3.0 27.8
แอนเดอร์สัน, 
สหรัฐอเมริกา 

โอ๊คฮาร์เบอร์, 
สหรัฐอเมริกา

สรุป
อเมริกาเหนือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่คุณภาพอากาศดีที่สุด
ในรายงานฉบับนี้ แม้ว่า 18% ของเมืองจะยังเกินเป้าหมาย
รายปีขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ 
อเมริกาเหนือยังเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกระบบตรวจวัดคุณภาพ
อากาศภายในสหรัฐอเมริกา

แหล่งกำาเนิดมลพิษทางอากาศที่สำาคัญในอเมริกาเหนือ
ประกอบด้วยการขนส่ง  การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 
การใช้พลังงานในบ้านเรือน  และไฟป่าในฐานะสาเหตุทางธรรมชาติ 
ท่ีสำาคัญ ปี พ.ศ.2561 มีไฟป่ารุนแรงเป็นชุดต่อเน่ือง โดยเฉพาะ 
ในแคลิฟอร์เนียและโอเรกอน ช่วงสิงหาคมและพฤศจิกายน   
อีก ท้ัง ใ น เ ข ต บ ริติช โ ค ล อ ม เ บีย ข อ ง แ ค น า ด า ท่ีมีค วัน
แพร่กระจายอย่างรุนแรงเหนือบริเวณใกล้เคียงอย่าง 
อัลเบอร์ตา ช่วงเดือนสิงหาคม1 เหตุการณ์ไฟป่าทั้งสองนี้
เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำาให้เกิด
มลพิษสูงกว่าระดับพื้นที่ปกติอย่างมากแบบชั่วคราว

16 ใน 20 เมืองท่ีมีมลพิษสูงสุดในอเมริกาเหนือคือแคลิฟอร์เนีย 
เมืองที่มีมลพิษสูงสุดของ 40 อันดับเมืองที่มีมลพิษสูงสุด
ในภูมิภาคคือเมืองแปซิฟิกเวสต์ ที่ซึ่งโดยทั่วไปไฟป่ามักส่ง
ผลกระทบรุนแรงหนึ่งเดือนโดยเฉลี่ย  ลอสแองเจลิส ซ่ึงเป็น
เมืองท่ีรู้กันว่ามีประวัติศาสตร์ต่อสู้กับหมอกควันในระดับสูง
และการจราจรติดขัด  ติดอันดับ 31 ในภูมิภาค และเพ่ิม PM2.5 
เข้าไปในหมอกควันระดับช้ันโอโซน2

สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำาระดับโลกในโครงการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ  ด้วยสถานีตรวจวัด PM2.5 จำานวน 914 แห่งทั่ว
ประเทศ ซึ่งข้อมูลรวมอยู่ในรายงานฉบับนี้ เพิ่มเติมด้วย
โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในต่างประเทศของแผนก
กิจการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา นำามาสู่การตรวจวัด
และรายงานผลคุณภาพอากาศที่เป็นประโยชน์แก่เมืองและ
ประเทศจำานวนมากที่ขาดแคลนข่าวสารข้อมูลด้านนี้ 

1   https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45250919 
2   https://doi.org/10.1002/jgrd.50472

สถานภาพการตรวจวัด
3.8

3.7

3.7

3.7

3.6

3.5

3.4

3.0

3.8

3.8

3.9

4.1

4.1

4.1

3.8

27.8

22.0

20.8

20.4

20.4

18.9

18.2

17.9

17.7

17.6

17.6

17.3

16.9

16.8

16.6

1. สหรัฐอเมริกา (9.0)

2. แคนาดา (7.9)

อันดับประเทศ/ ภูมิภาค

แอนเดอร์สัน, สหรัฐอเมริกา

เมดฟอร์ด, สหรัฐอเมริกา

ทรีริเวอร์ส, สหรัฐอเมริกา 

โยเซมิติ วัลเลย์, สหรัฐอเมริกา 

ปอร์โตลา,  สหรัฐอเมริกา 

น้ำาตกคลามัธ, สหรัฐอเมริกา 

ยูบาซิต้ี, สหรัฐอเมริกา   

พาราไดซ์, สหรัฐอเมริกา  

สต็อคตัน, สหรัฐอเมริกา

ชิโก, สหรัฐอเมริกา  

วิซาเลีย สหรัฐอเมริกา  

เตอร์ล็อค, สหรัฐอเมริกา 

กริดเลย์, สหรัฐอเมริกา 

ปอร์เตอร์วิลล์, สหรัฐอเมริกา  

ทวิส์ป, สหรัฐอเมริกา

โอ๊คฮาร์เบอร์, สหรัฐอเมริกา 

เวลลิงตัน, แคนาดา   

กาโปลี, สหรัฐอเมริกา 

เพอร่ี,  สหรัฐอเมริกา

วิลมิงตัน, สหรัฐอเมริกา  

ซานตาเฟ, สหรัฐอเมริกา 

คาฮูลูอิ, สหรัฐอเมริกา 

รูเบนส์ , สหรัฐอเมริกา   

มองตัน, แคนาดา  

เมาท์เวอร์นอน, สหรัฐอเมริกา 

เซาท์แฮมตัน, แคนาดา 

โฮโนลูลู,  สหรัฐอเมริกา

ปีเตอร์บอโรห์, สหรัฐอเมริกา

ฮอตสปริง, สหรัฐอเมริกา

บาร์ฮาร์เบอร์,  สหรัฐอเมริกา   

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45250919
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ช่วงค่าเฉลี่ยรายปี PM2.5 (μg/m³) ของเมืองในทั้งภูมิภาค

เมืองที่มีการตรวจวัด PM2.5 ตามเวลาจริง ในปี พ.ศ.2561 ค่า PM2.5 เฉลี่ยรายปี (μg/m³)

10.0

ดี ปานกลาง ไม่ปลอดภัยในกลุ่มอ่อนไหว ไม่ปลอดภัย ไม่ปลอดภัย
อย่างยิ่ง

อันตรายเป้าหมาย
ของ WHO

ละตินอเมริกาและแคริบเบียน
บราซิล | ชิลี | โคลอมเบีย | เม็กซิโก | เปรู | เปอร์โตริโก

4.8%

4.5 43.3
ปาเดร ลาส คาซัส, ชิลี ปันตา อารีนาส, ชิลี  

11.9

11.5

11.4

11.3

10.5

9.1

9.0

4.5

12.5

12.8

13.0

13.3

13.4

13.6

12.8

43.3

38.2

34.2

33.3

30.4

30.2

29.4

28.0

26.4

25.5

24.9

23.7

22.9

22.8

22.6

สรุป
ชิลีมีตัวเลขระดับมลพิษ PM2.5 สูงสุดในภูมิภาคนี้ ทำาให้ติด
อยู่ใน 5 อันดับเมืองมลพิษสูงสุด แหล่งกำาเนิดมลพิษทาง
อากาศหลักในทุกประเทศประกอบด้วย การเกษตร การขนส่ง
ด้วยยานพาหนะและน้ำามันเชื้อเพลิงที่ไม่มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐาน  รวมทั้งการเผาเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อบ้านเรือนและ
การค้า  และการหุงต้ม  

โดยเฉพาะชิลีทุกข์ทรมานจากมลพิษฝุ่นละอองระดับสูงจาก
การเผาฟืนจำานวนมากเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อน1  
ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายจัดการปัญหาด้วยการส่งเสริมให้เข้าถึง
เทคโนโลยีให้ความร้อนที่สะอาด

1    https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/chile-
takes-action-air-pollution

สถานภาพการตรวจวัด
การตรวจวัดอากาศตามเวลาจริงในภูมิภาคน้ียังอยู่ในระดับ
ต่ำาปานกลาง ชิลีและเม็กซิโกมีสถานีตรวจวัดมากที่สุด  ใน
บราซิล ข้อมูล PM2.5 ตามเวลาจริงมีเฉพาะเครือข่ายสถานี
ตรวจวัดที่ตั้งอยู่ในรัฐเซาเปาโลเท่านั้น ขณะที่โครงการแผนก
กิจการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้จัดหาเครื่อง
ตรวจวัดให้แก่โคลอมเบียและเปอร์โตริโก 

1. เปรู (28.0)

2. ชิลี (24.9)

3. เม็กซิโก (20.3)

4.บราซิล (16.3)

5. โคลอมเบีย (13.9)

6. เปอร์โตริโก (13.7)

อันดับประเทศ/ ภูมิภาค

ปาเดร ลาส คาซัส, ชิลี

โอซอร์นอ, ชิลี 

คอยาอิกิ, ชิลี

วาลดิเวีย,ชิลี

เตมูโก, ชิลี

เม็กซิกาลี, เม็กซิโก

ซานติเอโก, ชิลี  

ลิมา, เปรู  

โตลูกา, เม็กซิโก 

ลินาริซ, ชิลี

เอกาเตเปค เด มอเรโลส, เม็กซิโก  

แทลเนปาเตเล เด บาซ, เม็กซิโก 

รังกากัว, ชิลี 

เนซาวัลโกยอต  เม็กซิโก

เปอร์โต มอนต์, ชิลี

ปันตา อารีนาส, ชิลี  

กวานาคงโต, เม็กซิโก

อันโตฟากัสตา, ชิลี  

อับโต ฮอสปิชิโอ, ชิลี 

ฮีเบเรา เปรโต, บราซิล

เตาบาเต, บราซิล 

ฮูอัสโก, ชิลี

วินา เดล มาร์, ชิลี

อาริกา, ชิลี 

กาตาโน, เปอร์โตริโก

โกคิมโบ, ชิลี 

อบาโซโน, เม็กซิโก 

ปาชูกา เด โซโต, เม็กซิโก  

วาลปาราอิโซ, ชิลี 

ปิราซิกาบา, บราซิล 
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ช่วงค่าเฉลี่ยรายปี PM2.5 (μg/m³) ของเมืองในทั้งภูมิภาค

เมืองที่มีการตรวจวัด PM2.5 ตามเวลาจริง ในปี พ.ศ.2561 ค่า PM2.5 เฉลี่ยรายปี (μg/m³)

10.0

ดี ปานกลาง ไม่ปลอดภัยในกลุ่มอ่อนไหว ไม่ปลอดภัย ไม่ปลอดภัย
อย่างยิ่ง

อันตรายเป้าหมาย
ของ WHO

แอฟริกา
เอธิโอเปีย | ไนจีเรีย | ยูกันดา

0 % 

27.1 53.4
คาโน, ไนจีเรียแอดดิส อบาบา, เอธิโอเปีย

53.4

40.8

32.7

27.1 53.4

40.8

32.7

27.1

สรุป
ทวีปแอฟริกาขาดแคลนการเข้าถึงข้อมูลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศมากที่สุด  ขณะที่เผชิญกับความท้าทาย
มากมายที่ เกี ่ยวข้องกับคุณภาพอากาศของภูมิภาค  
แอฟริกาเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่อัตราการเติบโตของเมืองเร็ว
ท่ีสุด  ด้วยจำานวนประชากรท่ีเคล่ือนเข้าสู่เมืองใหญ่เพ่ิมข้ึน ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่มีระดับมลพิษทางอากาศมีแนวโน้มสูงขึ้น  แหล่ง
ปลดปล่อยมลพิษทางอากาศที่สำาคัญประกอบด้วยเช้ือ
เพลิงสกปรก เช่น ถ่านหิน  ฟืน  และน้ำามันก๊าดหุงต้ม  ใน
พื้นที่ชนบท การรับมือยิ่งท้าทายขึ้น เนื่องจากข้อจำากัดด้าน
สาธารณูปโภค หรือการเข้าถึงแหล่งพลังงานทางเลือก  
การเผาขยะและการเผาในภาคเกษตรกรรม และการขนส่งท่ี
ไม่มีประสิทธิภาพยังมีส่วนทำาให้ระดับ PM2.5 สูงข้ึน1

นอกเหนือจากแอฟริกาใต้ท่ีมีการกระจายตัวของเครือข่าย
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจำานวนมาก2 แอฟริกาท้ังหมดประสบ
กับการขาดแคลนข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างย่ิง  
ท้ิงให้ประชากรกว่าหน่ึงพันล้านคนไร้ข้อมูลมลพิษทางอากาศ
ที่เหมาะสม ข้อมูลตามเวลาจริงในรายงานฉบับนี้ได้มาจาก
การโครงการเฝ้าระวังของแผนกกิจการต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา และเพิ่มเติมด้วยเครื่องวัดของภาคเอกชนที่
ดำาเนินการโดย IQAir AirVisual 

การขาดแคลนข้อมูลส่งให้ผลให้การตระหนักรู้เกี่ยวกับมลพิษ
ทางอากาศของภูมิภาคนี้อยู่ในระดับต่ำา  จำากัดความสามารถ
ของประชาชนในการปกป้องสุขภาพของตนเอง

1   https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/air-pollu-
tion-africas-invisible-silent-killer-1
2    การรวบรวมข้อมูลตามเวลาจริงของเครือข่ายตรวจวัดของแอฟริกาใต้ไม่ได้
รวมอยู่ในรายงานฉบับนี้ เนื่องจากไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ของรายงาน 

สถานภาพการตรวจวัด

1. ไนจีเรีย (44.8)

2. ยูกันดา (40.8)

3. เอธิโอเปีย (27.1)

* คำานวณจากการวัดค่าตามเวลาจริงของสถานีที่มีอยู่ ในปี 2561 แอฟริกามีเพียง 4 สถานีที่สามารถให้ข้อมูลได้

*

* *

อันดับประเทศ/ ภูมิภาค *

คาโน, ไนจีเรีย 

คัมปาลา, ยูกันดา

พอร์ทฮาร์คอร์ต, ไนจีเรีย  

แอดดิส อบาบา , เอธิโอเปีย 

แอดดิส อบาบา , เอธิโอเปีย 

พอร์ทฮาร์คอร์ต, ไนจีเรีย

คัมปาลา, ยูกันดา

คาโน, ไนจีเรีย 

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/air-pollution-africas-invisible-silent-killer-1
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/air-pollution-africas-invisible-silent-killer-1
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นอกเหนือจากการเพ่ิมจำานวนสถานีตรวจวัดราคาสูงของหน่วยงานภาครัฐ 
การสร้างข้อมูลสาธารณะโดยเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศราคาต่ำาเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงของเมืองและชุมชน เพ่ือเร่งการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศ
ตามเวลาจริง และเป็นข้อมูลของท้องถ่ินน้ัน ๆ 

การเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศตามเวลาจริงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ การรายงานคุณภาพอากาศจะ
สร้างการตระหนักรู้ของสาธารณะซ่ึงขับเคล่ือนให้เกิดความต้องการลงมือ
ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในการควบคุมและลดมลพิษทางอากาศของจีน
หลังจากการดำาเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศของประเทศ เป็นตัวอย่าง
หน่ึงท่ีแสดงให้เห็นว่า การเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศตามเวลาจริงทำาให้เกิด
ผลกระทบเชิงบวกต่อการกำาหนดนโยบายและการจัดการคุณภาพอากาศของ
ประเทศ ทุกวันน้ีจีนเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีโครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ี
เข้มข้นท่ีสุด และเป็นผู้นำาด้านการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองหลักของตน

ทางเลือกระดับบุคคลสามารถส่งผลที่สำาคัญต่อระดับการปลดปล่อยมลพิษได้ เลือกใช้ยานพาหนะสะอาด 
(จักรยาน,เดิน,ขนส่งสาธารณะ) ลดการใช้พลังงานในบ้านเรือนและลดปริมาณขยะ และสนับสนุนการริเริ่มโครงการ
คุณภาพอากาศในท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพอากาศในชุมชนของเราและโลกของเรา

การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในท้องถิ่นยังเป็นหนทางหนึ่งที่เร่งการเข้าถึงข้อมูลตามเวลาจริง  และ
เพิ่มการตระหนักรู้คุณภาพอากาศในชุมชนของคุณ1

1        https://www.airvisual.com/air-pollution-information/blog/join-the-movement-for-a-cleaner-planet-become-a-public-air-pollution-da-
ta-contributor-today

เราทำาอะไรได้บ้าง?

ก้าวต่อไป

การเข้าถึงข้อมูล
คุณภาพอากาศ
ตามเวลาจริงคือ
หนึ่งในหนทางอัน
ทรงประสิทธิภาพ
ที่สุดที่จะกระตุ้น
ให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง

ตามที่รายงานฉบับนี้ได้นำาเสนอ  ขณะที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตามเวลาจริงได้ขยายเครือข่ายมากขึ้น แต่
ยังมีหลายเมืองและหลายภูมิภาคที่ยังไม่ครอบคลุม  ขอบเขตของอันตรายด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศทั่ว
โลกส่งผลให้มีความต้องการเร่งด่วนในการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศแบบทันท่วงทีมากขึ้น  เพื่อที่ประชาชนและ
ชุมชนจะสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล และมีมาตรการระยะสั้นในการปกป้องสุขภาพของตนได้ 

เราสามารถลดการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศได้ผ่านกิจกรรมง่าย ๆ  เช่น ลด
กิจกรรมกลางแจ้งเมื่อระดับมลพิษสูง  ปกป้องพื้นที่ภายในอาคารจากมลพิษ
ภายนอกด้วยการปิดหน้าต่างในช่วงมลพิษภายนอกสูง และใช้เครื่องฟอก
อากาศภายในอาคาร

แอปพลิเคชัน IQAir AirVisual Air Quality ท่ีไม่เสียค่าใช้จ่ายน้ีสามารถให้ข้อมูล
คุณภาพอากาศตามเวลาจริง การพยากรณ์คุณภาพอากาศ และข้อแนะนำาการ
ปฏิบัติตัวเชิงสุขภาพท่ีทำาให้ท้ังบุคคลและองค์กรลดการสัมผัสมลพิษได้

ลดการสัมผัส
กับมลพิษทาง
อากาศทำาได้ด้วย
กิจกรรมง่ายๆ

https://www.airvisual.com/air-pollution-information/blog/join-the-movement-for-a-cleaner-planet-become-a-public-air-pollution-data-contributor-today
https://www.airvisual.com/air-pollution-information/blog/join-the-movement-for-a-cleaner-planet-become-a-public-air-pollution-data-contributor-today
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ระเบียบวิธี

ข้อมูลคุณภาพอากาศในรายงานฉบับนี้มาจากสถานีตรวจวัดภาคพื้นดิน โดยเน้นที่ความเข้มข้นของ PM2.5
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่นำาเสนอในที่นี้รวบรวมจากข้อมูลตามเวลาจริง (real-time) (รายชั่วโมง) ที่เผยแพร่โดย
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐต่าง ๆ

นอกจากนี้ ในการรวบรวมข้อมูลตามเวลาจริงของหน่วยงานภาครัฐในยุโรป ยังได้รวมข้อมูลในอดีตที่เผยแพร่ใน
ในฐานข้อมูลที่ประชาชนเข้าถึงได้ของปี พ.ศ.2561 ของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมแห่งสหภาพยุโรป (EEA) ไว้ด้วย เพื่อ
ให้ได้ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ขึ้น ในบางพื้นที่ที่การรายงานข้อมูลตามเวลาจริงล่าช้า ขณะที่มีการจัดทำารายงาน ยัง
ไม่มีข้อมูลย้อนหลังที่เพิ่มเข้ามาจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมแห่งสหภาพยุโรปในตุรกี ฮังการีและ
โรมาเนีย

นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูล PM2.5 จากสถานีวัด PM2.5 ภายนอกอาคารของ IQAir AirVisual ที่ดำาเนิน
การโดยบุคคลหรือองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งเดียวที่ให้ข้อมูลคุณภาพอากาศตามเวลาจริงในพื้นที่นั้น ๆ 

แหล่งข้อมูล

การคำานวณข้อมูล 
ข้อมูลจะถูกรวบรวมจากสถานีตรวจวัดส่วนบุคคล และนำามาจัดกลุ่มภายใต้เมืองนั้น ๆ  สำาหรับเมืองที่มีมากกว่า
หนึ่งสถานี  ข้อมูลของเมืองจะถูกเฉลี่ยโดยการคำานวณค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงระหว่างสถานีในเมืองเดียวกัน ค่าเฉลี่ย
รายชั่วโมงนี้จะถูกใช้ไปคำานวณค่าเฉลี่ยรายเดือน และค่าเฉลี่ยรายปีของเมืองตามลำาดับ1

การรวบรวมข้อมูลของยุโรปมาจากข้อมูลตามเวลาจริงสะสมและข้อมูลในอดีตของ EEA เป็นการรวมแบบเมือง
ต่อเมือง เมืองใดที่มีการบันทึกข้อมูลทั้งตามเวลาจริงสะสมและข้อมูลในอดีตของ EEA ในการนำาเสนอภาพของ
เมือง จะให้ความสำาคัญอันดับแรกกับข้อมูลระดับสูงสุด และข้อมูลจำานวนสถานีตรวจวัดสูงสุดเป็นอันดับต่อมา

ค่าเฉลี่ยของประเทศ/ภูมิภาค (หน้า 7) เป็นการประมาณการจากค่าเฉลี่ยของประชากรที่สัมผัสกับมลพิษ ด้วย
การสุ่มตัวอย่างข้อมูล คำานวณข้อมูลที่หาได้ในประเทศหรือภูมิภาคนั้น  แล้วถ่วงน้ำาหนักประชากร  ระดับข้อมูล
คุณภาพอากาศอาจผันแปรระหว่างประเทศและภูมิภาค ดังนั้นจึงต้องแจ้งให้ทราบว่าการจัดอันดับนี้ขึ้นอยู่กับการ
สุ่มตัวอย่างข้อมูล และแม้ไม่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นความพยายามให้ภาพรวมและบริบทระดับโลกของเมืองและภูมิภาค
แบบกว้าง ๆ  ด้วยการใช้ข้อมูลที่มีอยู่

การคำานวณข้อมูลจะใช้ค่าเฉลี่ยของ PM2.5 ที่หาได้ในประเทศหรือภูมิภาคนั้น  และถ่วงน้ำาหนักประชากรตามสูตร
ดังต่อไปนี้:

ผลรวมของค่าเฉลี่ยของ PM2.5 (µg/m³) ของเมืองหรือประเทศ x จำานวนประชากรของเมืองหรือประเทศ

จำานวนรวมทั้งหมดของประชากรในพื้นที่ของเมืองหรือประเทศที่มีข้อมูล PM2.5 

1    ด้วยวิธีการคำานวณดังกล่าวนี้ ค่าเฉลี่ยรายปีอาจไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยรายเดือนของปีนั้นๆ เสมอไป หากบางเดือนไม่มีการตรวจวัดรายชั่วโมงที่
ครบถ้วน
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ความพร้อมใช้งานของข้อมูลในปีปฏิทิน 
(วัน/365)

ความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่เป็น
ค่าเฉลี่ยรายวัน (ชั่วโมง/24)

จะพิจารณาความพร้อมใช้งานของข้อมูลใน 2 กรณี คือ

• ความพร้อมใช้งานของข้อมูลในปีปฏิทิน : ร้อยละของวันใน 1 ปี เม่ือพ้ืนท่ีน้ันมีการอ่านค่า PM2.5 อย่างน้อย 1 
ค่าจากอย่างน้อย 1 สถานีตรวจวัด

• ความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยรายวัน : ร้อยละเฉลี่ยของชั่วโมงใน 1 วัน ซึ่งมีการวัดเกิดขึ้นจากใน
แต่ละวันที่มีการอ่านค่าอย่างน้อย 1 ค่าจากอย่างน้อย 1 สถานีตรวจวัด 

เกณฑ์ของความพร้อมใช้งานของข้อมูลในรายงานนี้คือ เมื่อเมืองใดเมืองหนึ่งมี “ความพร้อมใช้งานของข้อมูลใน
ปีปฏิทิน” มากกว่า 50% ในช่วงปี พ.ศ.2561 นอกจากนี้ ข้อมูลที่มาจากเมืองต่างๆ ที่มี “ความพร้อมใช้งานของ
ข้อมูลในปีปฏิทิน” มากกว่า 50% หรือ เมืองใดๆ ที่มี “ความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยรายวัน”(เทียบ
เท่ากับความพร้อมใช้งานเฉลี่ยของการอ่านค่าน้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน) น้อยกว่า 41% จะถูกนำาออกไปจากชุด
ข้อมูล

เพื่อการอ้างอิง ชุดข้อมูลที่มีความพร้อมใช้งานในปี พ.ศ.2561 สามารถสรุปได้ดังกราฟด้านล่างนี้ 

ความพร้อมใช้งานของข้อมูล

รายงานฉบับน้ีสรุปข้อมูล PM2.5 ท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ัวโลกในช่วงปี พ.ศ.2561 จากฐานข้อมูลคุณภาพอากาศ
สาธารณะท่ีรวบรวมโดย IQAir AirVisual และเสริมด้วยชุดข้อมูลย้อนหลังเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงาน
รัฐบาลท่ีมีอยู่

ไม่อาจอ้างได้ว่าข้อมูลที่นำาเสนอนี้มีความสมบูรณ์ทั้งหมด แหล่งข้อมูลที่รวบรวมตามเวลาจริงแสดงอยู่บนเว็บไซต์
ของ IQAir AirVisual

เรายินดีหากมีข้อแนะนำาและคำาวิพากษ์วิจารณ์การนำาเสนอข้อมูลนี้

IQAir เป็นอิสระจากการเมือง และภาพและเน้ือหาใดๆ รายงานฉบับน้ีไม่มีเจตนาแสดงจุดยืนทางการเมืองใด ๆ ภาพแผนท่ี
ระดับภูมิภาคสร้างโดย  OpenStreetMap1 

1        https://www.openstreetmap.org/

ขอบเขตของสิทธิและความรับผิดชอบ
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คำาถามที่พบบ่อย (FAQ) 
• พื้นที่นั้นขาดการเข้าถึงข้อมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรต่างๆ
• พื้นที่นั้นมีข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศชนิดอื่น ( เช่น PM10,โอโซน, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) แต่

ไม่มีข้อมูล PM2.5  รายงานฉบับนี้จะรวบรวมเฉพาะสถานีและเมืองที่วัดค่า PM2.5 เท่านั้น1

• การตรวจวัดที่มีอยู่ในเมืองนั้นๆ ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในช่วงปี พ.ศ. 2561 ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของชุด
ข้อมูลได้

1      ดูระเบียบวิธี, “ความพร้อมใช้งานของข้อมูล”, หน้า 20 

ทำาไมพื้นที่ (เมือง/ประเทศ/ภูมิภาค) ของฉันไม่อยู่ในการจัดอันดับนี้

• วิธีการคำานวณค่าเฉลี่ยรายปี รายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง แตกต่างกัน รายงานฉบับนี้รวบรวม
ข้อมูลในเมืองที่มีสถานีตรวจวัดหลายแห่ง ด้วยการคำานวณค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของทุกสถานี  ค่าที่
โดดเด่นบางตัวอาจส่งผลต่อค่าเฉลี่ยที่คำานวณด้วยวิธีที่ต่างไป

• ภาครัฐอาจมีข้อมูลจากสถานีตรวจวัดมากกว่าซึ่งอาจไม่ได้เผยแพร่ หรือ IQAir AirVisual ไม่ได้
รวบรวมข้อมูลมา ในอีกทางหนึ่ง IQAir AirVisual อาจอ้างอิงสถานีตรวจวัดในเมืองหรือประเทศ
นั้นๆ มากกว่าหน่วยงานภาครัฐ

• ภาครัฐอาจใช้ดัชนีคุณภาพอากาศแตกต่างกันในการรายงานคุณภาพอากาศของท้องถิ่นนั้น  เพื่อ
เปรียบเทียบโดยตรง จึงสำาคัญที่ต้องเปรียบเทียบกับความเข้มข้นของ PM2.5 ในหน่วยไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร

• มีความเป็นไปได้ว่าชุดข้อมูลที่ใหม่กว่าเพิ่งถูกเพิ่มเข้าไปในการรายงานผลบนแพลทฟอร์ม IQAir Air-
Visual ในขณะที่ชุดข้อมูลที่รวบรวมได้นั้นไม่ยาวนานพอที่จะจัดอยู่ในเกณฑ์ของความพร้อมใช้งาน
ของข้อมูลเพื่อนำามาเป็นตัวแทนของพื้นที่นั้นในรายงานนี้

• บางพื้นที่อาจรายงานค่ามลพิษทางอากาศชนิดอื่นผ่านเว็บไซต์ของ AirVisual แต่ไม่ใช่การรายงาน
ค่า PM2.5

• บางพื้นที่ขาดข้อมูล PM2.5 ตามเวลาจริง AirVisual ได้ทำาการประมาณค่า PM2.5 โดยมี
เครื่องหมายดอกจัน (*) สำาหรับพื้นที่นั้น ในรายงานนี้จะนำาค่า PM2.5 ที่เกิดจากการตรวจวัดจริง 
ไม่ใช่ค่าประมาณ มาใช้เท่านั้น

ทำาไมข้อมูลในรายงานฉบับนี้และข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศฉันจึงแตกต่างกัน

ทำาไมบางพื้นที่ที่อยู่บนเว็บไซต์ของ AirVisual จึงไม่ได้รวมอยู่ในรายงานนี้

คุณสามารถหาดูได้ในชุดข้อมูลเมืองมลพิษทาง PM2.5 สูงสุดในโลก ซึ่งเป็นชุดข้อมูลคุณภาพอากาศแบบอินเตอร์
แอคทีฟเต็มรูปแบบ ในเว็บไซต์ IQAir AirVisual

หากมีคำาถามเพิ่มเติม สอบถามได้โดยตรงที่ IQAir AirVisual

การจัดอันดับในรายงานนี้ใช้ข้อมูลการตรวจวัด PM2.5 จริงจากแหล่งต่าง ๆ วิธีการตรวจวัดทั้งหมดไม่ว่าจะ
เป็นวิธีการใดต่างมีระดับของความผิดพลาด การจัดอันดับที่นำาเสนอในรายงานนี้แสดงความเข้มข้นเฉลี่ยรายปี
ที่ได้มาจากสถานีตรวจวัดที่หลากหลาย ข้อมูลถูกนำามาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
จะผ่านกระบวนการดังกล่าว ข้อมูลที่ได้อาจมีความไม่แน่นอนอยู่บ้าง ในขณะที่เมืองหรือประเทศต่าง ๆ ในการจัด
อันดับนี้มีความเข้มข้นของ PM2.5 ที่ใกล้เคียงกัน แต่การจัดอันดับที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลมาจากความผิดพลาด
ในการตรวจวัด และให้พิจารณาว่าลำาดับของการจัดอันดับนั้นเป็นการบ่งชี้เชิงสัมพัทธ์มากกว่าที่จะเป็นลำาดับที่
สมบูรณ์

อยากดูการจัดอันดับเมืองทั้งหมด หาได้ที่ไหน

การจัดอันดับในรายงานนี้มีความเที่ยงตรงอย่างไร



กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความพยายามของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐทั่วโลก โดยที่การทำางาน
เผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศตามเวลาจริงอย่างเปิดกว้างนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคประชาชนเพื่อลงมือปกป้องสุขภาพของตนในแต่ละวัน

รายงานฉบับนี้ยังเกิดขึ้นได้ด้วยความพยายามของบุคคลและองค์กรไม่แสวงหากำาไรนับไม่ถ้วนที่ติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศของตน เพื่อค้นหาและแบ่งปันข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่

IQAir AirVisual เป็นแพลทฟอร์มนำาเสนอข้อมูลคุณภาพอากาศระดับโลก ดำาเนินการโดยกลุ่ม IQAir ด้วยการ
รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศของหน่วยงานภาครัฐ บุคคลและองค์กรต่าง ๆ IQAir AirVisual 
มีเป้าหมายเพื่อให้ข่าวสารคุณภาพอากาศในระดับโลกและระดับที่สูงกว่าท้องถิ่นที่อนุญาตให้บุคคล องค์กร และ
ภาครัฐใช้ได้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในชุมชน เมือง และประเทศทั่วโลก

เกี่ยวกับ IQAir AirVisual
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