รายงานสถานการณฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผลการดําเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ป ๒๕๖๒
๑. การติดตามตรวจสอบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ไดเฝาระวัง ติดตาม และวิเคราะหขอมูลสถานการณฝุนละออง PM2.5 พื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มักพบเกินคามาตรฐาน ๕๐ ไมโครกรั มตอลูกบาศกเมตร (มคก./ลบ.ม.)
ระหว างเดือนธัน วาคม – เมษายน ของทุกป ที่เป นชวงความกดอากาศสูงจากประเทศจี นแผล งมาปกคลุ ม
ประเทศไทย โดยในชวงสถานการณที่ผานมา คพ. ไดมีสถานีตรวจวัด PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ทั้งหมด ๑๙ สถานี ประกอบดวย
๑. กรุงเทพมหานคร ๑๐ สถานี ไดแก ๑) ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน ๒) ริมถนนพระราม ๔
เขตปทุมวัน ๓) ริมถนนอินทรพิทักษ เขตธนบุรี ๔) ริมถนนลาดพราว โชคชัย ๔ เขตวังทองหลาง ๕) ริมถนนดินแดง
เขตดินแดง ๖) แขวงบางนา เขตบางนา ๗) แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ๘) แขวงดินแดง เขตดินแดง ๙) แขวงพญาไท
เขตพญาไท และ ๑๐) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
๒. จังหวัดสมุทรปราการ ๔ สถานี ได แก ๑) ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง ๒) ต.ตลาด อ.พระประแดง
๓) ต.ปากน้ํา อ.เมือง และ ๔) ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
๓. จังหวัดสมุทรสาคร ๒ สถานี ไดแก ๑) ริมทางคูขนานพระราม ๒ ต. มหาชัย อ.เมือง ๒) ต.ออมนอย
อ.กระทุมแบน
๔. จังหวัดปทุมธานี ๑ สถานี บริเวณ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
๕. จังหวัดนนทบุรี ๑ สถานี บริเวณ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
๖. จังหวัดนครปฐม ๑ สถานี บริเวณ ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม (รูปที่ ๑)

รูปที่ ๑ จุดตรวจวัด PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๑

๒. สถานการณ ฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)
จากการติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพอากาศ พบวาสถานการณฝุ น ละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่ ว โมง
ป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบเกินเกณฑมาตรฐาน (๕๐ มคก./ลบ.ม.) ในชวงตนป
(เดือนมกราคมถึงเมษายน) และปลายป (เดือนธันวาคม) ของทุกป (รูปที่ ๒) ซึ่งมีสาเหตุสําคัญ ๒ ประการ ไดแก
• สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา : ในชวงปลายฤดูหนาว (ระหวางเดือนมกราคม – กุมภาพันธ) ของทุกป
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุมเปนระลอกๆ ทําใหมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้น ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง
โดยทั่วไป โดยมีอากาศเย็นถึงหนาวและหนาวจัดบางพื้นที่ แตมีบางชวงความกดอากาศสูงที่แผลงมาปกคลุม
บริเวณดังกลาวมีกําลังออนลงจึงสงผลใหมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังออนลงหรือมีลมสงบตามไปดวย
ประกอบกับมีการผกผันกลับของอุณหภูมิ (Inversion) ในระดับลาง สงผลใหระดับเพดานการลอยตัวและการ
กระจายตัวของฝุนละอองอยูในระดับต่ํา การไหลเวียนและถายเทของอากาศไมดี จึงทําใหเกิดการสะสมของฝุน
ละออง หมอก และควัน ในบรรยากาศมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
• แหลงกําเนิด : ฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลและชีวมวล โดย
แหลงกําเนิดหลักมาจากยานพาหนะ (จากสถิติจํานวนรถจดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานคร ณ ๓๐ เมษายน
๒๕๖๒ มีจํานวนมากกวา ๑๐.๔ ลานคันและในพื้นที่ปริมณฑลมีจํานวน ๑.๒ ลานคัน) รวมเปน ๑๑.๖ ลานคัน
นอกจากนั้นยังมาจากโรงงานอุตสาหกรรม การกอสรางอาคารและระบบขนสงมวลชนรถไฟฟาและการเผาในที่โลง
โดยเฉพาะการเผาวัสดุการเกษตรที่มักเกิดขึ้นในชวงตนปของทุกป

รูปที่ ๒ ปริมาณฝุนละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ พบวา ปริมาณฝุนละออง PM2.5 เริ่มเกิน
มาตรฐานตั้งแตตนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในบางพื้นที่ และพบเกินมาตรฐานทุกพื้นที่ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๖๑ หลังจากนั้นพบเกินมาตรฐานเปนระยะๆ และตั้งแตวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ปริมาณฝุนละออง
PM2.5 อยูในเกณฑมาตรฐานทุกสถานีตรวจวัดอยางตอเนื่อง
๒

๒.๑ จํานวนวันที่ฝุนละออง PM2.5 เกินคามาตรฐาน
จากการตรวจวัดปริมาณฝุนละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงเดือน
พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ – เมษายน ๒๕๖๒ พบว า จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร มี จํ า นวนวั น ที่ ฝุ น ละออง PM2.5
เกินคามาตรฐาน (๕๐ มคก./ลบ.ม.) สูงที่สุด จํานวน ๕๙ วัน ซึ่งสูงกวาในชวงเดียวกันของปที่แลว (พ.ย. ๒๕๖๐
– เม.ย. ๒๕๖๑) ที่เกินมาตรฐาน ๔๔ วัน รองลงมาคือกรุงเทพมหานคร ฝุนละออง PM2.5 เกินคามาตรฐาน
๔๙ วัน นอยกวาชวงเดียวกันในปที่แลว ที่เกินมาตรฐาน ๕๐ วัน และจังหวัดสมุทรปราการที่ฝุนละออง PM2.5
เกินคามาตรฐาน ๔๔ วัน นอยกวาชวงเดียวกันในปที่แลว ที่เกินมาตรฐาน ๔๖ วัน
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม เริ่มมีการตรวจวัดปริมาณฝุนละออง PM2.5 ในชวงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยในชวงระหวาง พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี มีฝุนละออง
PM2.5 เกินคามาตรฐาน ๒๒ วัน จังหวัดปทุมธานี มีฝุนละออง PM2.5 เกินคามาตรฐาน ๒๑ วัน และจังหวัด
นครปฐมมีฝุนละออง PM2.5 เกินคามาตรฐาน ๓๓ วัน (รูปที่ ๓)

รูปที่ ๓ กราฟจํานวนวันของฝุนละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จําแนกความเขมขนตามเกณฑดัชนีคุณภาพอากาศ ชวงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน
๒.๒ ปริมาณฝุนละออง PM2.5
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละออง PM2.5 สูงสุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในชวง
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – เมษายน ๒๕๖๒ พบวา จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจวัด PM2.5 ไดสูงที่สุด โดยตรวจวัด
ไดระหวาง ๔ – ๑๓๔ มคก./ลบ.ม. ต่ํากวาชวงเวลาเดียวกันในปที่แลวที่ตรวจวัดไดระหวาง ๙ – ๑๑๕ มคก./
ลบ.ม. รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร ตรวจวัดไดระหวาง ๕ – ๑๐๔ มคก./ลบ.ม. ต่ํากวาในชวงเวลาเดียวกัน
ของปที่แลวที่ตรวจวัดไดระหวาง ๑๑ – ๑๐๕ มคก./ลบ.ม. จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจวัดไดระหวาง ๘ – ๙๗
มคก./ลบ.ม. ต่ํากวาในชวงเวลาเดียวกันของปที่แลวที่ตรวจวัดไดระหวาง ๑๕ – ๑๐๖ มคก./ลบ.ม. จังหวัด
นครปฐม ตรวจวัดไดระหวาง ๙ – ๙๖ มคก./ลบ.ม. จังหวัดปทุมธานี ตรวจวัดไดระหวาง ๑๑ – ๘๘ มคก./ลบ.
ม. และจังหวัดนนทบุรี ตรวจวัดไดระหวาง ๑๐ – ๗๘ มคก./ลบ.ม. (รูปที่ ๔)

๓

รูปที่ ๔ ปริมาณฝุนละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ระหวางเดือนพฤศจิกายน– กุมภาพันธ
๓. การดําเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ
๓.๑ การรายงาน/แจงเตือน สถานการณฝุนละออง PM2.5
กรมควบคุมมลพิษ ไดรายงานขอมูลสถานการณ PM2.5 ในชวงสถานการณ (ธันวาคม – เมษายน)
จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษและสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร
เพื่อเปนการเฝาระวังและแจงเตือนสถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนรับทราบขอมูลในรูปแบบที่เขาใจงาย สะดวก และทันตอสถานการณ
ผานชองทางเว็บไซต Air4Thai และ เฟซบุคแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษเปนประจําทุกวัน นอกจากนี้ยังใชขอมูล
ดังกลาวเพื่อแจงเตือนหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการดําเนินมาตรการในการลดฝุนละออง PM2.5 และการ
เฝาระวังและปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุมเสี่ยงตามสถานการณ PM2.5
อยางตอเนื่อง โดยมีระดับความถี่ของการรายงาน/แจงเตือน สถานการณ ตามระดับความเขมขนของฝุนละออง
PM2.5 ที่ตรวจวัดได ดังนี้
๔

๑) ระดับความเขมขนของฝุนละออง PM2.5 ต่ํากวา ๕๐ มคก./ลบ.ม. ทําการรายงาน/แจงเตือน
วันละ ๑ ครั้ง เวลา ๐๘.๐๐ น.
๒) ระดับความเขมขนของฝุนละออง PM2.5 สูงกวา ๕๐ มคก./ลบ.ม. ทําการรายงาน/แจงเตือน
วันละ ๓ ครั้ง เวลา ๐๘.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น.
๓.๒ การพยากรณสถานการณ PM2.5
กรมควบคุ มมลพิ ษ ได ใช แบบจําลองทางคณิตศาสตรพยากรณส ถานการณฝุน ละออง PM2.5
ในชวงสถานการณ โดยจะคาดการณปริมาณ PM2.5 ตามระดับคุณภาพอากาศ ลวงหนา ๑ วัน ใน ๑๑ พื้นที่
ไดแก ๑) ริมถนนกาจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน ๒) แขวงบางนา เขตบางนา ๓) แขวงดินแดง เขตดินแดง
๔) ริ ม ถนนพระราม ๔ เขตปทุ ม วั น ๕) ริม ถนนอิน ทรพิทั กษ เขตธนบุ รี ๖) ริม ถนนลาดพรา ว โชคชั ย ๔
เขตวั ง ทองหลาง ๗) แขวงพญาไท เขตพญาไท ๘) แขวงพลั บ พลา เขตวั ง ทองหลาง ๙) ต.ทรงคะนอง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐) ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ และ ๑๑) ริมทางคูขนานถนน
พระราม ๒ อ.เมื อ ง จ.สมุ ท รสาคร ซึ่ ง ผลการพยากรณ ส ถานการณ ได ร ายงานอยู ในรายงานสถานการณ
ประจําวัน
ในป ๒๕๖๓ กรมควบคุ มมลพิ ษจะพยากรณส ถานการณฝุน ละออง PM2.5 ครอบคลุ มพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๓.๓ การประชุมเพื่อแกไขปญหาฝุนละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๑) ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การประชุมมอบนโยบายแนวทางการปองกันและแกไขปญหาฝุน
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมอบนโยบายแนวทางการ
ปองกัน และแกไขป ญหาฝุ นละอองขนาดเล็ ก PM2.5 ในกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล เพื่ อใหห นว ยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการตามมาตรการเพื่อเตรียมรับมือสถานการณที่จะเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
- ระยะเตรี ย มการ ซึ่ งเปน ขั้ น ตอนในการสรา งความเขาใจให แกทุกหน ว ยงานที่ เกี่ย วขอ ง
กรุงเทพมหานคร และ ๕ จังหวัดปริมณฑล เพื่อใหทราบแนวทางการดําเนินการ เมื่อพบปริมาณฝุนละออง
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
- ระยะปฏิบัติการ ซึ่งเปนขั้นปฏิบัติการในชวงเกิดสถานการณฝุนละอองเกินมาตรฐาน
- ระยะฟนฟูหลังจากสถานการณฝุนละอองไดกลับเขาสูสภาวะปกติ กําหนดใหมีการประชุม
เพื่อถอดบทเรียนหรือ After Action Review/AAR เพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานในการ
แกไขปญหาฝุนละอองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปตอไป
๒) วั น ที่ ๒๔ ธั น วาคม ๒๕๖๑ กรุ งเทพมหานคร กรมควบคุ มมลพิ ษ และกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ทยา
จัดการประชุมหารือกําหนดมาตรการเรงดวนการแกไขปญหาฝุนละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร
๓) วั น ที่ ๒๕ ธั น วาคม ๒๕๖๑ กรมควบคุ มมลพิ ษ กรุ งเทพมหานคร จั งหวั ดปริ มณฑล และ
หนวยงานที่เกี่ยวของประชุมหารือเพื่อแกไขปญหาฝุนละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อวาง
แนวทางและมาตรการในการปองกัน และแก ไขป ญหาฝุน ละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑลชวงวันหยุดยาว และระยะยาว
๔) วัน ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ การประชุมเพื่อเรงรัดและทบทวนมาตรการปองกันและแกไข
ปญหา PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปน
ประธานการประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕

๕) วั น ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ การประชุ ม หารื อ แนวทางการแก ไ ขป ญ หา PM2.5 พื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุม
มีแนวทางในการแกไขปญหา PM2.5 ๕ ขอหลัก คือ ๑) การลดและปองกันการเกิดฝุนละอองจากแหลงกําเนิด
๒) การลดปริ ม าณฝุ น ในบรรยากาศ ๓) การปอ งกั น ผลกระทบสุข ภาพ ๔) การคาดการณแ ละแจง เตื อ น
สถานการณ โดยบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และ ๕) การประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึก
โดยเนนการสรางการรับรูใหกับประชาชน
๖) วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ การประชุมหารือเตรียมการใชมาตรา ๙ ตาม พ.ร.บ.สงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขปญหาฝุนละออง PM2.5
๗) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ การประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วาระ
เพื่อพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีมติเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตามที่กรมควบคุมมลพิษเสนอ ซึ่งแบง
ขั้นตอนการดําเนินงานเปน ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการ และขั้นหลังจากเกิดสถานการณ โดยขั้น
ปฏิบัติการแบงออกเปน ๔ ระดับ ตามสถานการณระดับ PM2.5 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติงาน
(Action Plan) ที่ จะดํ าเนิ นการในแตล ะระดับส งให กรุงเทพมหานคร เพื่อให กรุงเทพมหานครจัดทํ าเป น
แผนปฏิ บั ติ ก ารต อ ไป และให ก รมควบคุ ม มลพิ ษ สรุ ป ผลการประชุ ม เสนอรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีตอไป
๘) วั น ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ การประชุ มหารือการแกไขปญ หาฝุน ละอองขนาดเล็ก PM2.5
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปน
ประธานการประชุม ณ หองประชุมรัตนโกสินทร ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให
กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดประกาศใหพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เปน พื้นที่ ควบคุมเหตุรําคาญ และ ๕ จังหวัด ปริมณฑล ไดมอบหมายผูวาราชการจั งหวัด และหน วยงานที่
เกี่ยวของในทองถิ่นใหดําเนินการเฝาระวัง ควบคุม กํากับ ดูแล แหลงกําเนิดฝุนละอองในพื้นที่
๙) วั นที่ ๔ กุ มภาพั นธ ๒๕๖๒ การประชุมคณะกรรมการสิ่ งแวดล อมแห งชาติ ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๒
(นัดพิเศษ) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับแนวทางและมาตรการแกไขปญหาฝุนละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ระยะเรงดวน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และมอบหมายใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเปนวาระเรงดวน
ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
๑๐) มติ ครม. เมื่ อวั น ที่ ๕ กุ มภาพั น ธ ๒๕๖๒ รั บ ทราบแนวทางและมาตรการแก ไขป ญหา
ฝุนละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และ ในพื้นที่จังหวัดตางๆ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเสนอ
๑๑) คณะรั ฐมนตรี ในการประชุม เมื่ อวัน ที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ มีมติ ใหการแกไขปญหา
มลพิษดานฝุนละอองเปนวาระแหงชาติ เพื่อใหการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทั้งนี้ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนกลไกหลักรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการขับเคลื่อนวาระแหงชาติดังกลาวใหเกิดผลเปนรูปธรรม
โดยเร็วตอไป
๑๒) วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ การประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ มี
มติใหกรมควบคุมมลพิษนําความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมมลพิษไปปรับปรุงและจัดทํา
เปนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษฝุนละออง” ตามที่กรมควบคุมมลพิษเสนอ

๖

๑๓) วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ การประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมการขนสงทางบก
กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กองบังคับการตํารวจจราจร
กรมธุรกิจพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมอุ ท ยานแห งชาติ สั ตว ป า และพั น ธุ พื ช กรมปาไม กรมทางหลวง กรมการปกครอง พิจ ารณาใหความ
เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง” ตามที่
กรมควบคุมมลพิษเสนอ
๑๔) วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ การประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ มีมติ
เห็นชอบตอรางแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง”และใหรับ
ขอสังเกตของคณะกรรมการ ควบคุมมลพิษไปปรับปรุงและแจงเวียนใหหนวยงาน และเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติตอไป
๑๕) วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดประชุมมอบแนวทางในการปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการฯ โดยใหกรมควบคุมมลพิษปรับแกไขมาตรการให
ชัดเจน กําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงาน วิธีการดําเนินงาน และกรอบเวลา และเสนอเขาคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ และ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
๑๖) วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
มีมติเห็นชอบ กับรางแผนปฏิบัติขับเคลื่อนวาระแหงชาติ "การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง" โดยใหรับ
ขอสังเกตของคณะกรรมการควบคุมมลพิษไปดําเนินการ และเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตอไป
๔. การดําเนินการในลําดับตอไป
๑) การประชุมถอดบทเรียนการแกไขปญหาฝุนละอองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ป ๒๕๖๒
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒) เสนอแผนปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นวาระแห ง ชาติ “การแก ไ ขป ญ หามลพิ ษ ด า นฝุ น ละออง” ต อ
คณะกรรมการกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบตอไป
๓) แจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและกําหนดรายละเอียดกิจกรรม/โครงการสําคัญ ภายใต
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง” เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนอยาง
เปนรูปธรรม ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
๔) การประชุ มมอบนโยบาย/แนวทางการปองกัน และแกไขปญ หาฝุน ละอองขนาดเล็ก PM2.5 ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

๗

