
มาตรการ
คณภาพอากาศ 
เพอภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค



เกีย่วกับ

มาตรการเพื่อคุณภาพอากาศในภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิค
ขับเคล่ือนด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ท่ีประเมินภาพรวม
ของสภาวะคุณภาพอากาศท่ีสมบูรณ์ฉบับแรกของภูมิภาคนี้ 
รายงานฉบับนี้ได้วางกรอบมาตรการการจัดการเพื่อคุณภาพ
อากาศท่ีดีจำานวน 25 มาตรการ ท่ีจะทำาใหร้ะดับคณุภาพอากาศ
อยู่ในระดับปลอดภัยต่อประชากร 1000 ล้านคนภายในปี 
2573 (คศ. 2030)  ซึ่งจะสง่ผลประโยชน์ท่ีดีเพิม่อีกหลายด้าน 
ได้แก่ ด้านสาธารณสุข การพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านสภาวะ
ภูมิอากาศโลก คู่มือฉบับน้ีแสดงภาพรวมของมาตรการ
เพื่ออากาศสะอาดจำานวน 25 มาตรการท่ีคัดสรรแล้วสำาหรับ
ภมูภิาคเอเซียและแปซิฟิค

พิมพ์ในกรุงเทพ ประเทศไทย กุมภาพันธ์ 2562

สามารถอ่านรายงานฉบับสมบูรณ์ภาษาอังกฤษได้ท่ี  
http://ccacoalition.org/solutions 



รายงานได้พจิารณาความหลากหลายของภมิูภาคและจัดกลุม่
มาตรการดังกล่าวออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่

มาตรการควบคุมการปล่อยมลพิษแบบพื้นฐาน
มาตรการคณุภาพอากาศขัน้ตอนถัดไปเพื่อลดการปล่อย
มลพิษท่ีก่อให้เกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็ก และเป็น
มาตรการสว่นใหญท่ี่ยงัไมไ่ด้บรรจุในนโยบายการจัดการ
คุณภาพอากาศ 
มาตรการท่ีสง่ผลลัพธส์นบัสนนุการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนจากประโยชน์ของคุณภาพอากาศท่ีดี

การดำาเนินมาตรการท้ัง 25 มาตรการน้ันประมาณการว่าเป็น
เงินค่าใช้จ่ายของท้ังภมูิภาคประมาณ 3-6 แสนล้านเหรยีญ
สหรฐั (หรอื 9-18 ล้านล้านบาท) ต่อปี ซึง่คิดเป็นเพยีง รอ้ยละ 
ประมาณ 5 ของค่าประมาณการณ์ผลผลิตมวลรวมประชากร
รวมรายปีของท้ังภมูิภาคจำานวน 12 ล้านล้านเหรยีญสหรฐั  
(360 ล้านล้านบาท) ในปี พศ. 2573 (คศ.2030)

ประชากรในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคร้อยละ 92 หรือ
ประมาณ 4 พันล้านคน กำาลังสูดอากาศที่มีมลพิษในระดับ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสขุภาพอยา่งมนัียสำาคัญ 

มลพิษทางอากาศไม่เพียงจะส่งผลต่อสุขภาพในระดับ
ความเสี่ยงสูง ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลผลิต
ด้านเกษตรกรรมอีกด้วย ผลกระทบเหล่านี้ส่งผลเสียเชิง
เศรษฐกิจอย่างมีนัยสำาคัญท้ังสิ้น ถึงแม้นโยบายจัดการ
คุณภาพอากาศท่ีได้ดำาเนินการในปัจจุบันมีความก้าวหน้า
ในการลดมลพิษทางอากาศ แต่ยังมีความจำาเป็นต้องดำาเนิน
มาตรการอีกมากเพื่อให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปลอดภัย

รายงานฉบับนี้ได้ใช้ข้อมูลคุณภาพสูงมาประมวลผลในแบบ
จำาลองคุณภาพอากาศ  เพื่อหามาตรการเพื่อลดมลพิษทาง
อากาศท่ีมีประสิทธิผลสูงสุดจำานวน 25 มาตรการ

•
•

•



ประโยชน์ของการลงมือปฏิบัติตาม
มาตรการ

ด้านสขุภาพ

ประชากรในภูมิภาคจำานวน 1 พันล้านคนจะสามารถสูดหายใจ
อากาศสะอาดท่ีอยู่ในระดับปลอดภัยตามคำาแนะนำาของ
องค์การอนามัยโลก ภายในปี พศ. 2573 (คศ. 2030)

ความมัน่คงด้านอาหาร

ลดความสูญเสียผลผลิตการเกษตรจากมลพิษก๊าซโอโซนลง
อยา่งมากถึง รอ้ยละ 45 สำาหรับผลผลิตรวมของข้าวโพด ขา้ว 
ถ่ัวเหลืองและข้าวสาลี นอกจากน้ีระบบนเิวศนท์างธรรมชาติจะ
ฟ้ืนแข็งแรงขึ้นอยา่งเห็นได้ชัด 

ความมัน่คงด้านทรพัยากรนำา

ลดการละลายของนำาแข็งขั้วโลกและพ้ืนท่ีหิมะปกคลุมทำาให้
ลดความเสี่ยงของภัยพิบัตินำาท่วมท่ีเก่ียวเนื่องจากปริมาณ
นำาแข็งละลาย  และสง่ผลด้านความมัน่คงของการจัดการนำา
สำาหรับประชากรเป็นจำานวนหลายพันคน

ด้านสภาวะภมูิอากาศโลก

ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี พศ.2573 
(คศ. 2030) ลงประมาณ รอ้ยละ 20 และลดก๊าซมเีทนประมาณ 
ร้อยละ 45 จึงลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนลงประมาณ 
0.33 องศาเซลเซยีส ภายในปี พศ. 2593 (คศ. 2050) และ
ทำาใหบ้รรลุตามเป้าหมายความตกลงตามกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศท่ีได้ทำาไว้ 
ณ การประชุมท่ีปารีส (หรอืเรียกอังกฤษว่า: Paris Agreement) 

เป้าหมายการพัฒนาอยา่งยั่งยนื

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอยา่งยั่งยืน  หรือ Sustainable 
Development Goals (SDG) โดยการจัดการคณุภาพอากาศและ
การลดผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาวะภมูอิากาศ จะชว่ยให้
บรรลุเป้าหมายในหัวข้อดังนี้ 

   •   เป้าหมายท่ี 3 หรือ SDG 3: ด้านสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี
   •   เป้าหมายท่ี 11 หรือ SDG 11: เมืองและชุมชนยั่งยืน   
   •   เป้าหมายท่ี 12 หรือ SDG 12: การผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน
   •   เป้าหมายท่ี 13 หรอื SDG 13: การปฏิบติัเพ่ือลดการ  
        เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

้

้
้

้้



25 มาตรการคณุภาพอากาศ
ปรับค่ามาตรฐานไอเสียรถยนต์ชนิดต่างๆให้เข้มงวด

ตรวจวัดและบำารุงรักษายานพาหนะต่างๆสมำาเสมอ

สง่เสริมยานยนต์ไฟฟ้า

ปรับปรุงการขนสง่มวลชนและระบบการเดินทาง
โดยการเดินและจักรยาน

ลดฝุ่ นจากก่อสร้างและถนน

ลดไอเสียจากการเดินเรือ

ควบคุมมลพิษจากไอเสียของกระบวนการเผาไหม้

เข้มงวดค่ามาตรฐานการปล่อยมลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ

ใช้เทคโนโลยีเตาเผาอิฐประสิทธิภาพสูง

ลดการแพรก่ระจายของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
จากอุตสาหกรรมโรงกล่ันและโรงผลิตก๊าซต่างๆ

การใช้สารทำาความเย็นท่ีเป็นมิตรต่อบรรยากาศ

การหุงต้มและทำาความร้อนด้วยเทคโนโลยีหรือเชื้อเพลิงสะอาด1
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หา้มการเผาขยะชุมชน

โครงการประหยดัพลังงานภาคครวัเรอืน

ผลิตพลังงานด้วยแหล่งพลังงานทดแทน/หมุนเวียน

โครงการประหยัดพลังงานภาคอุตสาหกรรม

ระบบดูดกลับก๊าซระเหยจากเหมืองถ่านหิน

การจัดการมลูปศสุตัว์

การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอยา่งมีประสทิธภิาพ

สรา้งระบบจัดการซากพืชผลการเกษตร

การป้องกันไฟป่าและไฟป่าพรุ

แนวปฏิบติัในการปลกูขา้วอยา่งมปีระสทิธิภาพ

ปรับปรุงการจัดการขยะ

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

่

ลดก๊าซขีวมวลจากระบบบำาบัดนำาเสีย้ลดการใช้สารระเหยภาคครัวเรือนและไอระเหย
จากโรงกลันนำามัน



1

ปรบัค่ามาตรฐานไอเสยีรถยนต์ชนิด
ต่างๆใหเ้ข้มงวด

ปรับปรุงมาตรฐานไอเสียของรถยนต์ชนิดต่างๆให้เข้มงวด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎระเบียบควบคุมรถยนต์เครื่ องยนต์
ดีเซลท้ังบรรทุกหนกัและเบา มาตรการนีต้้องอาศัยความรว่มมือ
ระหว่างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม การขนสง่ บริษัทนำามัน 
โรงงานผลิตรถยนต์ และอ่ืนๆ

้



ตรวจวัดและบำารุงรกัษายานพาหนะ
ต่างๆสมำาเสมอ

กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้มีการตรวจสอบระดับ
การปล่อยมลพษิและการบำารุงรักษาภาคบงัคับของยานพาหนะ
ต่างๆ  มาตรการนีจ้ะรวมถึงการสุม่ตรวจเพื่อป้องกันการฝ่าฝืน
ใช้ยานพาหนะท่ีมีผลการทดสอบไม่ผ่านการอนุญาตของ
ระบบการจำากัดการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ

ใหมี้ศูนยร์วมระบบการตรวจสอบและซอ่มบำารุงของยานพาหนะ 
พร้อมท้ังจัดต้ังระบบกลไกทางการเงินเพ่ือสนับสนุนให้
ศูนย์ทดสอบยานพาหนะต่างๆสามารถทำาการทดสอบได้อยา่ง
ต่อเนื่อง

2

่



สง่เสรมิยานยนต์ไฟฟ้า

วางแผนนโยบายการคลัง และนโยบายอ่ืนๆเพื่อสนับสนุน
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจำาเป็นเพ่ือส่งเสริมการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้าได้รวดเร็วขึ้น 

3



4

ปรบัปรุงการขนส่งมวลชนและระบบ
การเดินทางโดยการเดินและจักรยาน

ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเพื่ อจูงใจให้ประชาชนเปล่ียน
จากการขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาเป็นใช้ขนส่งสาธารณะ และ
ให้มีแผนงานด้านการขนส่งสาธารณะอยู่ในแผนการพัฒนา
เมืองอย่างย่ังยืน
   
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีสง่เสริมการเดินและการใช้จักรยาน 
(ทางเดินเท้า และทางขี่จักรยาน การจัดแสงสว่างให้เพียงพอ
ในทางเลือกการใชจั้กรยานเชา่ ฯลฯ)



5

ลดฝุ่ นจากก่อสร้างและถนน

ลดฝุ่ นละอองจากการก่อสร้างและฝุ่ นถนนโดยมาตรการต่างๆ 
เชน่การล้างและทำาความสะอาดถนน การปูพื้นถนน การฉดีนำา 
การติดต้ังเคร่ืองคลุมป้องกันฝุ่น หลีกเล่ียงกิจกรรมการก่อให้
เกิดฝุ่นในช่วงวันท่ีมีลมแรง เป็นต้น

เพิม่พื้นท่ีสเีขียวต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตเมอืง ซ่ึงรวมถึง
สวนสาธารณะ และสวนขนาดเล็ก เป็นต้น

้



6

ลดไอเสยีจากการเดินเรอื

กำาหนดให้ใช้เช้ือเพลิงท่ีมีกำามะถัน (ซัลเฟอร์) ตำา และลด
ปริมาณฝุ่นจากไอเสีย 

ให้ความรว่มมือกับองค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ 
(International Maritime Organization) เพื่อให้สัตยาบัน
และปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพื่ อป้องกัน
มลพิษจากเรือเดินสมุทร  

่



7

ควบคมุมลพิษจากไอเสยีของกระบวน
การเผาไหม้

การนำามาตรการท่ีทันสมัยในการควบคุมไอเสียเพื่ อลด
การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซกลุ่มออกไซด์ของ
ไนโตรเจน และฝุ่นละอองจากแหล่งกำาเนิดด้านพลังงาน 
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่   

ตัวอย่างอุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่ 
  •  เคร่ืองฟอกก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากปล่องไอเสีย  หรือ   
      desulphurization เพื่อลดปรมิาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 
        •   เครื่ องผันอะตอมของไนโตรเจนด้วยตัวคะตะลิสต์ หรือ     
     selective catalytic reduction เพื่อลดปริมาณกลุ่มก๊าซ
     ออกไซด์ของไนโตรเจน และ
  •          เครื่องดักอนุภาคฝุ่นประสิทธิภาพสูง เช่นเคร่ืองกรองฝุ่น 
     ด้วยใยผ้า  หรือ fabric filters เคร่ืองดักฝุ่ นด้วยไฟฟ้าสถิต  
     หรอื multistage electrostatic precipitator 



8

เข้มงวดค่ามาตรฐานการปล่อยมลพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

กำาหนดค่ามาตรฐานท่ีทันสมัยในการอนุญาตการปล่อย
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
และเหล็กกล้า ซเีมนต์ แก้ว สารเคม ีและอ่ืนๆ 

ส่งเสริมการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานการปล่อย
มลพษิท่ีเขม้งวดเพื่อควบคมุไอเสยีและสารระเหยท่ีปลดปล่อย
จากแหล่งกำาเนิดให้ลดลง และช่วยกระตุ้นให้เพิ่มการลงทุน
ในการติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมมลพิษหรือใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตท่ีสะอาดกว่า 
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ใช้เทคโนโลยีเตาเผาอิฐ
ประสิทธิภาพสูง

ปรับปรุงประสิทธิภาพ และกำาหนดค่ามาตรฐานสำาหรับ
เตาเผาอิฐเพื่ อกระตุ้นให้เปล่ียนไปเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงกว่า ได้แก่ เทคโนโลยีเตาเผาแบบ
ซิกแซก (zig-zag) แบบเพลาแนวต้ัง (vertical shaft 
brick kiln) หรือ แบบอุโมงค์ (tunnel kiln) 

การดำาเนินมาตรการนี้อาศัยความร่วมมือระหว่างเจ้าของ
เตาเผา ผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค และรฐับาลเพื่อสาธติใหเ้หน็
ประโยชนข์องเทคโนโลยสีะอาดของเตาเผาอิฐ 
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ลดการแพรก่ระจายของสารประกอบ
อินทรีย์ระเหยง่ายจากอุตสาหกรรม
โรงกล่ันและโรงผลิตก๊าซต่างๆ

ส่งเสริมการดูดกลับก๊าซระเหยในการผลิตนำามันและ
การผลิตก๊าซเช้ือเพลิงปิโตรเลียมต่างๆ  

ห้ามการเผาก๊าซส่วนเกินจากกระบวนการผลิต โดยให้มี
การดึงกลับมาใช้ใหม่ หรือเปล่ียนเป็นเชื้ อเพลิงเหลว 
ท่ีมีมูลค่าการขายสูงขึ้น

ปรับปรุงการควบคุมการรั่วไหลในอุตสาหกรรมผลิตก๊าซ 
และตลอดเส้นทางการขนส่งก๊าซ

้
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ลดการใช้สารระเหยภาคครวัเรอืน
และไอระเหยจากโรงกล่ันนำามัน

การแนะนำาให้เลือกใช้สีชนิดมีส่วนผสมของสารระเหยตำา
ท้ังการใช้งานในอุตสาหกรรมและสำาหรับประชาชนท่ัวไป
ท่ีซื้อใช้เอง 

การปรับปรุงใหมี้ระบบการดดูไอสารระเหยกลับ หากไมส่ามารถ
ดดูกลับไปใช้ได้ ใหใ้ช้การเผาไอระเหยท่ีมสีารไฮโดรคารบอนสูง
เหล่านั้น 

การติดต้ังระบบตรวจวัดการรั่วไหลของไอระเหย และ
มีข้อปฏิบัติการซ่อมแซมสมำาเสมอสำาหรับโรงกล่ัน พร้อมท้ัง
มีการติดต้ังระบบซลีป้องกันการร่ัวไหล 2 ชัน้ หนว่ยการดูด
ไอระเหยกลับ ฝาปิดแบบยดึแนน่ และให้มีระบบตรวจติดตาม
ค่าการรั่วไหลของไอระเหยท่ีโรงกล่ันกับคลังนำามัน

้

่

่

้
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การใช้สารทำาความเย็นที่เป็นมิตร
ต่อบรรยากาศ

ต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง Kigali ซึ่งกำาหนดให้
เลิกใช้สารทำาความเย็นกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ท่ีใช้ใน
แอร์ ตู้เย็นและในกระบวนการทำาความเย็นของอุตสาหกรรม
การผลิตต่างๆ 

กำาหนดกฎระเบียบท่ีสนับสนุนการเปล่ียนสารทำาความเย็น
ให้เป็นสารในกลุม่ท่ีมค่ีาศักยภาพการเปล่ียนสภาวะโลกรอ้นใน
ระดับตำา (low- global warming potential cooling agent)่
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การหุงต้มและทำาความรอ้นด้วย
เทคโนโลยีหรอืเชื้อเพลิงสะอาด

เลือกใชพ้ลังงานสะอาด ได้แก่ ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหงุต้ม
สำาหรับผู้อาศัยในเมือง และใช้เตาหุงต้มและเตาทำาความร้อน
ชนิดชีวมวลลดมลพิษสำาหรับผู้อาศัยในชนบท 

ใชถ่้านอัดแท่ง(ด้วยผงถ่านหนิ หรือเช้ือเพลิงชวีมวลต่างๆเชน่ 
ถ่านคารบ์อน ขีเ้ล่ือย เศษไม ้ดินพรุ)  แทนถ่านหนิ 
สำาหรบัการหุงต้มและทำาความรอ้น
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ห้ามการเผาขยะชุมชน

เขม้งวดการบงัคับใช้ระเบยีบการหา้มเผาขยะชุมชนในท่ีโล่งแจ้ง 
โดยมีทางเลือกในการจัดการขยะอย่างครอบคลุมรอบด้าน
ต้ังแต่ระบบการเก็บขยะ การแยกขยะรีไซเคิล การบำาบัด
จัดการขยะ และการสร้างจิตสำานึก
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โครงการประหยัดพลังงานภาค
ครวัเรอืน

ใหร้างวัลจูงใจในการปรับปรุงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประหยัดพลังงาน
ในภาคครัวเรือน  การประหยดัพลังงานของอาคาร แสงสว่าง 
ระบบทำาความร้อนและระบบทำาความเยน็

ส่งเสริมการติดต้ังแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร
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ผลิตพลังงานด้วยแหล่งพลังงาน
ทดแทน/หมุนเวียน

วางเป้าหมายและแผนสนบัสนนุใหบ้รรลเุป้าหมายในการติดต้ัง
แหล่งพลังงานทดแทน ซ่ึงรวมถึงการสนบัสนนุโดยการใหแ้รงจูงใจ
ต่างๆเพือ่นำาพลังงานลม แสงแดด และนำามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
และวางแผนการรื้อถอนโรงไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพตำา 
 
สรา้งแรงสนบัสนุนจากภาคประชาชนใหผ้ลักดันรฐัในการเปล่ียน
เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิงทดแทนหมุนเวียนต่างๆ 

่
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โครงการประหยัดพลังงานภาค
อุตสาหกรรม

กำาหนดมาตรฐานการประหยัดพลังงานท่ีเข้มงวดสำาหรับ
ภาคอุตสาหกรรม

กำาหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงานของภาคอุตสาหกรรม
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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ระบบดูดกลับก๊าซระเหยจากเหมือง
ถ่านหิน

ส่งเสริมการดูดกลับก๊าซมีเทนท่ีระเหยขึ้นมาจากการทำา
เหมืองถ่านหินก่อนการเริ่มเปิดเหมือง 

สร้างแรงจูงใจทางการเงิน การให้สิทธิประโยชน์ท่ีชัดเจน
ในการนำาก๊าซไปใช้ และสร้างตลาดการขายก๊าซเสรีท่ีรัฐ
ไม่ต้องให้เงินอุดหนุน  
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การจัดการมูลปศุสัตว์

มวัีตถุประสงค์เพ่ือลดก๊าซมเีทน และลดการสูญเสยีแอมโมเนยี 
โดยอาศัยการใช้บอ่เก็บแบบมีฝาปิด (ฝาปิดแบบลอยขึ้นลง 
หรอืแบบยึดถาวร) และการนำามูลสตัว์ไปใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
(เชน่ใช้ใสเ่ป็นปุ๋ยให้แก่พืชเมื่อพืชต้องการ หรือนำามูลสัตว์มา
เรง่ผสมกับดิน หรือนำามาใสเ่ป็นแถวขนานแนวแคบๆ ใกล้กับ
พืชให้มากท่ีสุดเพื่อให้ดูดซึมโดยเร็วท้ังในไม้ยืนต้นหรือ
ทุ่งหญ้าก็ตาม 

สง่เสริมให้ใช้การยอ่ยสลายแบบไมใ่ช้ออกซิเจน (anaerobic 
digestion) เพื่อชว่ยลดปริมาณการระบายก๊าซมีเทนโดยไม่
ลดปริมาณแอมโมเนีย และไนโตรเจน

พิจารณาทางเลือกการสร้างโรงเรือนปศุสัตว์ใหม ่ท่ีสามารถ
กวาดพืน้เก็บมลู ปรบัการระบายอากาศ และเก็บมลูในถังปิดได้
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การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอยา่งมี
ประสทิธิภาพ

ให้ควบคุมการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำานึง
ถึงระยะเวลาและจำานวนท่ีเหมาะสม 

การทดแทนการใช้ปุ๋ยยูเรียและแอมโมเนียมไบคาร์บอเนต
ด้วยปุ๋ยตัวอ่ืนเช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท

ส่งเสริมการใช้สูตรปุ๋ยทางเลือก เช่น ปุ๋ยยูเรียท่ีเคลือบด้วย
สารสกัดสะเดาเพื่ อให้ค่อยๆละลายปุ๋ยออกมาให้พืชดูดซึม 
หรือการใช้เอ็นไซม์ยูเรียสในการยับย้ังการละลายของปุ๋ยยูเรีย 
หากทางเลือกเหล่าน้ีสามารถเข้าถึงได้และราคาเหมาะสม
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สรา้งระบบจัดการซากพืชผล
การเกษตร

มาตรการการจัดการซากพืชผลการเกษตรรวมไปถึง
การบังคับใช้ระเบียบห้ามเผาในท่ีโล่งแจ้งอย่างเข้มงวด

เพิม่ทางเลือกในการนำาซากวัสดุการเกษตรไปใช้แทนการเผา 
ซึ่งอาจจะเป็นการนำาซากวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์
นอกพื้นท่ี การใช้เทคโนโลยีการพลิกไถกลบตอซังในพื้นท่ี  
การใช้วิธีเพาะปลูกแบบไมไ่ถพรวนดิน หรือการนำาซากวัสดุ
การเกษตรไปทำาพื้ นโรงเรือนปศุสัตว์ หรือรองบ่อหมักทาง
ชีวภาพ
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การป้องกันไฟป่าและไฟป่าพรุ

ปรับปรุงและบังคับใช้กลยุทธการจัดการป่า ผืนดิน และนำา 
รวมท้ังการป้องกันไฟป่า ซึ่งรวมท้ังการจัดแบ่งโซนกันชนไม่
ให้ไฟป่าแพร่กระจาย ระบบการเตือนเม่ือมีไฟป่าเกิดขึ้น และ
ระบบการดับไฟป่า ปิดทางไมอ่นุญาตให้เข้าผืนป่าในหน้าแล้ง 
และห้ามการหักล้างถางป่าเพื่อการเพาะปลูก

้
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แนวปฏิบัติในการปลูกข้าวอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการเพิ่มอากาศเป็นคร้ังคราวในการกักนำาขังต้นข้าว 
(เชน่ผนันำาออกจากนาเป็นชว่งๆให้มชีว่งนำาขังและชว่งนำาแห้ง 
ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติให้ระดับนำาใต้ผิวดินลดลงตำากว่าระดับ
ผิวหน้าดินระดับหนึ่งหรือหลายระดับในช่วงฤดูเพาะปลูก)

้
้ ้ ้

้ ่
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ลดก๊าซชวีมวลจากระบบบำาบดันำาเสยี

เลือกใช้ระบบบำาบัดนำาเสียท่ีมีการบำาบัดสองขั้นตอน และ
มีการดูดก๊าซชีวมวลกลับไปใช้ประโยชน์ 

สง่เสรมิการกระจายระบบบำาบดันำาเสยีใหบ้ำาบดัท่ีแหล่งกำาเนดิ
โดยไม่ต้องรวมศูนย์ 

้

้

้
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ปรบัปรุงการจัดการขยะ

ส่งเสริมการจัดเก็บขยะแบบรวมศูนย์ และส่งเสริม
การคัดแยกขยะ การบำาบัด รวมท้ังการการแยกก๊าซชีวมวล
มาใช้ประโยชน์ 



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 

โครงการความรว่มมือด้านอากาศสะอาดในภาคพ้ืนเอเซยีแปซฟิิค
Asia Pacific Clean Air Partnership 
อีเมล: apcap@un.org 

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
สำานักงานภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิค
UN Environment, Asia Pacific Office
อีเมล: uneproap@un.org

ความรว่มมือด้านสภาวะอากาศและอากาศสะอาด
Climate and Clean Air Coalition
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