เอกสารหมายเลข ๑
รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ครั้งที่ ๑/๒๕6๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕6๒
ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ
-------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายวิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นายอนุ กัลลประวิทย์
ผู้อํานวยการกองบริหารสิ่งแวดล้อม
แทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
3. นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์
ผู้อํานวยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
แทนอธิบดีกรมอนามัย
4. นางสาวลมัย ชูเกียรติวัฒนา
ผู้อํานวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
5. นายชัยยา เจิมจุติธรรม
ผู้อํานวยการกองควบคุมการก่อสร้าง
แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
6. นางเติมศิริ จงพูนผล
ผู้อํานวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
7. นางอนงค์ ชานะมูล
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
8. นางจินดา เตชะศรินทร์
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
9. พันตํารวจเอกกิตติ อริยานนท์
รองผู้บังคับการกองบังคับการตํารวจจราจร
แทนผู้บญ
ั ชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
10. นายพีระพล เดชะชาติ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ
แทนเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. นายมานพ คล้ายบัณดิษฐ์
หัวหน้ากลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม
แทนอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
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-๒12. นายวรวุฒิ อินไชยทอง
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
แทนอธิบดีกรมการปกครอง
13. นายไพบูลย์ พานทอง
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ
แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า
14. นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายชวลิต รัตนธรรมสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
16. นายธันวา จิตต์สงวน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
17. นายประลอง ดํารงค์ไทย
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอืน่ )
1. นายอํานาจ วงศ์บัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายธเรศ ศรีสถิตย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ
๒. นายจารุพงศ์ เพ็งเกลี้ยง
๓. นายชาญศักดิ์ คชานุบาล
๔. นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล
๕. นางสาวเบญจวรรณ ธวัชสุภา
๖. นางสาวมุทาทิพย์ รอดทิม
๗. นางสาวหทัยรัตน์ การีเวทย์
๘. นายจักรพันธ์ ห้องสวัสดิ์
๙. นางสาวปรียาภรณ์ เกราะแก้ว
๑๐. นายพันศักดิ์ ถิรมงคล
๑๑. นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์
๑๒. นางกัญชลี นาวิกภูมิ
๑๓. นางสาวชมพูนุท โลหิตานนท์
1๔. นายเสกสรร แสงดาว
1๕. นายธีระพล ติษยาธิคม
1๖. – 2๖. เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ จํานวน 10 คน
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
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-๓วาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุม
ประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมว่า การประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษครั้งนี้เป็นการประชุม
นัดพิเศษเพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วน เรื่อง แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๑
ประธานกรรมการแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ใด
แจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยไม่มีข้อแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องเพือ่ ทราบ
๓.๑ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ตามคําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 11/2558 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ได้ครบวาระการ
ดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
จํานวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ
2. นายธเรศ ศรีสถิตย์
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย
3. นายชวลิต รัตนธรรมสกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการมลพิษทางน้ํา
4. นายอํานาจ วงศ์บัณฑิต
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม
5. นายธันวา จิตต์สงวน
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
มติทปี่ ระชุม
รับทราบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
วาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ พิจารณา
๔.๑ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นายประลอง ดํ า รงค์ ไ ทย อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม มลพิ ษ กรรมการและเลขานุ ก าร นํ า เสนอ
ต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่พบเกิน
ค่ามาตรฐานมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๒ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ดําเนิน
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาอย่างต่อเนื่อง และในการประชุม
หารื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเมื่ อ วั น ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ได้ ร่ ว มกั น กํ าหนดมาตรการแก้ ไขปั ญ หา
ฝุ่นละออง ทั้งมาตรการเร่งด่วนและการเพิ่มเติมมาตรการให้มีความเข้มข้นขึ้น และได้นําข้อเสนอจากการ
ประชุม มาจัด ทํ า เป็น แผนปฏิบ ัต ิก ารแก้ไ ขปัญ หาฝุ ่น ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุง เทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว จะแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

-๔ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ เป็นการเตรียมการและซักซ้อมความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ ๕ จังหวัดปริมณฑล เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๔ ระดับ ตามความรุนแรงของสถานการณ์
ระดับที่ 1 ค่ าฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก (PM2.5) อยู่ ในช่ ว งน้ อ ยกว่ าหรื อ เท่ ากั บ ๕๐
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและดําเนินงานภารกิจตามสภาวะปกติ
ระดับที่ 2 ค่าฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อยู่ใ นช่ว ง 5๑ - ๗๕ มคก./ลบ.ม.
ทุกหน่วยงานดําเนินมาตรการตามภารกิจอํานาจหน้าที่ให้เข้มงวดขึ้น เช่น กองบังคับการตํารวจจราจร เพิ่มความ
เข้มงวดและจํานวนจุดตรวจจับรถควันดํา กรมการขนส่งทางบกตรวจสภาพรถยนต์ เช่น รถเมล์ ขสมก. รถบรรทุก
และให้ใช้น้ํามันไบโอ (B20) การขอคืนพื้นผิวจราจรจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า ตลอดจนการทําฝนเทียม
ระดับที่ 3 ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อยู่ในช่วง ๗๖ – ๑๐๐ มคก./ลบ.ม.
การยกระดับจะพิจารณาจากค่าฝุ่นละอองในสถานการณ์ ระดับที่ ๒ ไม่ลดลง จํานวนวันที่เกิดนานขึ้นและ
คาดการณ์แล้วว่าค่าฝุ่นละอองจะสูงขึ้นอีก ต้องยกเป็นระดับที่ ๓ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน คือ กรมควบคุม
มลพิษจะจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เพื่อพิจารณามาตรการในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการว่า
จะควบคุมแหล่งกําเนิดมลพิษอย่างไร เพื่อหยุดยั้งค่าฝุ่นละอองที่นิ่งและมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนจังหวัดในปริมณฑล ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดใน 5 จังหวัดนั้น พิจารณาใช้อํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายในระดับท้ องถิ่นซึ่งจะมี เทศบัญญั ติ เป็นต้น เพื่อดําเนินการควบคุม พื้นที่ ควบคุม
แหล่งกําเนิดมลพิษหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญต่อประชาชน โดยอาจจะสั่งให้หยุด
กิจกรรมใดๆ เพื่อให้สภาพอากาศกลับมาได้เหมือนเดิม
ระดับที่ ๔ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 ) มากกว่า ๑๐๐ มคก./ลบ.ม. เมื่อดําเนินการ
ตามที่กําหนดในสถานการณ์ระดับที่ ๓ แล้ว สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 ) ยังไม่ลดลง และมีแนวโน้ม
จะสูงขึ้นเกิน ๑๐๐ มคก./ลบ.ม. เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน ให้จัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษ เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อหยุดยั้งและทําให้สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองลดลง
โดยจะเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นหลังจากเกิดสถานการณ์ เป็นขั้นตอนการฟื้นฟูหลังจากสิ้นสุดเหตุการณ์ มีการ
แก้ไขและฝุ่นละอองได้สลายตัวไป จะมีการสรุปเหตุการณ์ ถอดบทเรียนหรือ After Action Review (AAR)
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีต่อไป เช่นเดียวกับกรณีการเกิด
มลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ
กรณีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เป็นเรื่องใหม่สําหรับคนไทย ทําให้คนบางกลุ่มตื่นตระหนก
มีการให้ข้อมูลเผยแพร่ข่าวที่บิดเบือน ซึ่งจากรายงานผลทางสุขภาพของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ขณะนี้ ยังไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 ) แต่กรมควบคุมมลพิษมีความ
ตระหนักและห่วงใย จึงเห็นควรเสนอการแบ่งระดับการปฏิบัติการให้ชัดเจนขึ้น โดยแบ่งระดับการปฏิบัติการใหม่
จากเดิม ๕๑ – ๙๐ มคก./ลบ.ม. เสนอเป็น ๕๑ – ๗๕ มคก./ลบ.ม. และ ๗๖ – ๑๐๐ มคก./ลบ.ม. และ
มากกว่า ๑๐๐ มคก./ลบ.ม.
ที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อมูลว่าสถานการณ์ในปีนี้ไม่ได้แตกต่าง
จากปีที่ผ่านมา ด้วยสภาพทางอุตุนิยมวิทยาถ้ามีสภาพความกดอากาศสูง จะเข้ามาพร้อมกับมวลอากาศเย็น
จะเป็นผลดีเพราะจะช้อนตัวฝุ่นละอองให้ลอยสูงขึ้น ประกอบกับลมแรง คุณภาพอากาศจะดีขึ้น แต่หลังจากความ
กดอากาศสูงถอยร่นกลับไป อากาศอุ่นและความชื้นเข้ามาแทนที่ไล่อากาศเย็นออกไป ช่วงรอยต่อนี้จะเกิดสภาพ
ปัญหาฝุ่นละอองขึ้น และหากเมื่อไหร่ที่มีสภาพลมนิ่งจะเป็นตัวเสริมให้ปัญหาเพิ่มขึ้น

-๕๒. นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยกับการแบ่งระดับการปฏิบัติการ
จากเดิ ม ๕๑ – ๙๐ มคก./ลบ.ม. เป็ น ๒ ระดั บ คื อ ๕๐ – ๗๕ มคก./ลบ.ม. และ ๗๕ – ๑๐๐ มคก./ลบ.ม.
เนื่องจากจะทําให้เพิ่มระดับของมาตรการให้เข้มข้นขึ้น และเพื่อไม่ให้คุณภาพอากาศกลายเป็นระดับสีส้ม ควรจะ
ดําเนินมาตรการที่มากกว่าการดําเนินการในสภาวะปกติ ตั้งแต่ก่อนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จะมีค่าถึง
๕๐ มคก./ลบ.ม. เนื่องจากสถานการณ์จะเกิดขึ้นเร็วมาก หากดําเนินการเมื่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีค่าถึง
๕๐ มคก./ลบ.ม. แล้ว จะแก้ไขสถานการณ์ไม่ทัน
๓. ประธานกรรมการ และนายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เน้นย้ําไม่ให้มีความ
สับสนระหว่างค่าดัชนีคุณ ภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) กับค่าความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) เนื่องจาก AQI เป็นค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศจาก ๖ พารามิเตอร์หรือสารมลพิษ โดยมี
ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เป็น ๑ ใน ๖ สารมลพิษ และในการระบุระดับสีของ AQI ในแต่ละวัน จะเลือก
มาจากสารมลพิษที่มีคา่ สูงสุด ดังนั้น ในการปฏิบัติการในแต่ละระดับให้ดูค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เป็นหลัก
๔. ประธานกรรมการเห็นด้วยกับการยกมาตรการในระดับที่ ๒ มาทําตั้งแต่ในระดับที่ ๑ ในช่วงเวลา
ที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของการดําเนินการในลักษณะ
เดียวกันกับ ๖๐ วันอันตรายของหมอกควันภาคเหนือ
๕. ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีความเห็นว่า เมื่อสถานการณ์ อยู่ในระดับสีเหลือง (ต่ํากว่า
๕๐ มคก./ลบ.ม.) ควรจะดําเนินมาตรการที่เข้มข้นเลย เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์กลายเป็นระดับสีส้ม เช่น
กองบังคับการตํารวจจราจรจะเพิ่มความเข้มงวดการตรวจจับควันดําจากเดิม ๑๒ จุด รอบกรุงเทพมหานคร
เป็น 2๐ จุด ตั้งแต่สีเหลือง หรือเป็น ๓๐ จุดเมื่อเป็นสีส้ม หรือ ๔๐ จุดเมื่อเป็นสีแดง และมีความถี่เพิ่มขึ้นตาม
ความรุนแรงของสถานการณ์ หรือเมื่อใดที่กรมควบคุมมลพิษ ให้ข้อมูลว่า เขตไหนมีปัญ หาก็ให้ดําเนินการ
เข้ม ข้น ในพื้ น ที่นั้น เช่น ถ้าเขตคลองเตยเป็ นระดับ สีส้ม ปกติตั้งด่านที่ บรมราชชนนีก็ย้ายมาตั้งด่านที่เขต
คลองเตย ส่วนพื้นที่อื่นก็ดําเนินการเพียงแต่ความเข้มข้นต่างกัน โดยหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็ปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกัน
๖. ผู้ แ ทนกรมอนามั ย มี ค วามเห็ น ว่า การแบ่ งค่ าความเข้ ม ข้ น ฝุ่ น PM2.5 ระดั บ สี ส้ ม ออกเป็ น
๒ ระดับ ควรมีเหตุผลรองรับ และควรจะกําหนดให้เข้าใจตรงกันว่าสถานการณ์นิ่งนานหมายถึงกี่วัน
๗. ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีข้อเสนอแนะว่า การพิจารณาระดับของ
การปฏิบัติการ อาจพิจารณาจาก ๒ วิธี คือ ๑) ตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ เช่น
ในอีก ๗ วันข้างหน้าสภาพลมจะนิ่ง ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการในระดับที่ ๒ หรือ ๒) จากช่วงเวลาวิกฤตตามที่
ประธานกรรมการให้ความเห็นว่าเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะเริ่มวิกฤตให้ทุกหน่วยงานเริ่มดําเนินการในระดับที่ ๒
ทั้งนี้ ประธานกรรมการให้กรมควบคุมมลพิษวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและกําหนดช่วงเวลาวิกฤต
ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเหมือนกรณีหมอกควันภาคเหนือ เพื่อดําเนินมาตรการในภาวะวิกฤต
๘. นายชวลิต รัตนธรรมสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะว่าจากข้อมูลช่วงเวลาวิกฤต คือ
เดือนพฤศจิกายน – มี นาคม จําเป็นต้องเตรียมความพร้อมสําหรับช่วงเวลานี้ และพบว่าปัญหาหลักเกิดจาก
การจราจร ควันดําของรถยนต์จําเป็นต้องเตรียมความพร้อมสําหรับช่วงเวลานี้ เราควรรู้ Loading หรือจํานวน
รถยนต์ว่ามีเท่าไหร่ เพื่อ Run Model สําหรับคาดการณ์และแก้ปัญหาที่แหล่งกําเนิดต่างๆ และเพื่อทราบจํานวน
จุดที่ แน่ นอนที่ จะต้องเฝ้ าระวัง นอกจากนี้ เมื่อมี การตรวจจั บปรับรถยนต์ ที่ มี ควันดํ าแล้วควรมี แนวทางการ
แก้ปัญหาสภาพรถยนต์ที่มีควันดําต่อไป รวมถึงการเผาในที่โล่งนั้น สามารถทราบแหล่งกําเนิดชัดเจนหรือยัง
รวมทั้งประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษ นอกจากแผนการเฝ้าระวังแล้ว ควรมีแผนเชิงป้องกันในระยะยาวด้วย
ทั้งนี้ ประธานกรรมการชี้แ จงว่า จํานวนรถยนต์มีเท่ าเดิม แต่ ปั ญ หาเกิดจากสภาพอากาศ
ที่แตกต่างจากสภาวะปกติและควบคุมไม่ได้ จึงต้องมีการดําเนินการที่พิเศษจากภาวะปกติ

-๖๙. นายธันวา จิตต์สงวน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่าควรให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ
ให้ กับประชาชน ถ้ าประชาชนไม่เข้าใจจะทํางานยาก เพราะความรู้สึกที่ คิ ดว่าเป็น กับ ข้อเท็ จจริงที่ เกิดขึ้น
บางครั้งต่างกัน บางมาตรการต้องทําเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับประชาชนในเชิงจิตวิทยา เช่น ควรมีการฉีด
ล้ างฝุ่ น ใต้ ส ะพานที่ มี ก ารก่ อ สร้ าง และมี ม าตรการที่ ดํ าเนิ น การกั บ แหล่ งกํ าเนิ ด ที่ เป็ น ต้ น ตอของฝุ่ น เช่ น
การจราจร โรงไฟฟ้า ก่อสร้าง หรือเกษตรกรรม แต่หากหาผู้ที่ทําให้เกิดฝุ่นไม่ได้รัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
การเผยแพร่ข้อมูลบางครั้งอาจต้องให้ประชาสัมพันธ์หรือโฆษกของรัฐบาลพูด ปัญหาเรื่องฝุ่นมีผลกระทบต่อทุก
คนไม่เลือกชนชั้น ช่วงที่ประชาชนมีการตื่นตัวเป็นโอกาสที่จะสร้างความตระหนักให้กับประชาชน แต่ต้องระวัง
การใช้ social media ในการโจมตีสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และถือเป็นโอกาสเสนอ
มาตรการที่สมควรดําเนินการหรือมาตรการที่แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น การตรวจสภาพรถยนต์เป็น
มาตรการที่ดีที่สุด แต่เป็นมาตรการที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมอบหมายให้เอกชนดําเนินการ หากมีการ
ตรวจสภาพรถยนต์ที่ดี การตรวจจับควันดําก็เป็นเพียงปลายเหตุ กรมควบคุมมลพิษจึงควรให้ข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินการตามมาตรการต่างๆ โดยไม่ต้องพูดถึงเรื่องของกฎหมายว่าเป็นของหน่วยงานใด เนื่องจาก
อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของมลพิษควรเชื่อมมาจากกรมควบคุมมลพิษ นอกจากนี้ ในระยะยาวควรมีการวิเคราะห์
ผลกระทบของปัญหาฝุ่นละอองในเชิงเศรษฐกิจด้วย
๑๐. ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอมาตรการเสริมโดยปลูกต้นไม้กั้นระหว่างคนเดินบน
ทางเท้ากับรถบนถนน พื ชที่วิจัยแล้วว่าสามารถดูดซับฝุ่นละอองได้ดี ได้แก่ ไผ่ ตะขบ พั งแหล โมกข์ หรือพืช
จําพวกไม้เลื้อยต่างๆ นอกจากนี้ ต้นไม้บนเกาะกลางถนนมีระยะห่าง ๑๐ – ๒๐ เมตร ควรเสริมต้นไม้อีก ๒ - ๓ ต้น
ให้สูงระดับจมูกเพื่อป้องกันฝุน่ หรืออาจจะใช้กระถางต้นไม้เสริมตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามขึ้น โดยขอความร่วมมือ
ประชาชนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ประดับตกแต่งให้มากขึ้นในช่วงวิกฤติฝุ่นละอองในเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ประธานกรรมการขอให้กรุงเทพมหานครซึ่งมีต้นไม้อยู่มากพิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมการด้วย
๑๑. ผู้แทนกรมการขนส่งทางบกแจ้งต่อที่ ประชุมว่า ในช่วงวิกฤติที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบก
ได้ดําเนินการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้ตรวจวัดควันดําจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถ
โดยสาร ขสมก. ให้เข้มข้นมากขึ้น ส่วนการตรวจสภาพรถยนต์ดําเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว โดยการตรวจสภาพรถ
ขนาดใหญ่ กรมการขนส่งทางบกดําเนินการเอง ส่วนรถขนาดเล็กดําเนินการโดยสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีการทําไม่ถูกต้อง ต้องขอความร่วมมือประชาชนให้นํารถยนต์ไปตรวจสภาพจริง และหาก
พบ ตรอ. ไหนทําไม่ถูกต้อง ขอความร่วมมือแจ้งมาที่กรมการขนส่งทางบก ปัจจุบันมีระบบ CCTV ออนไลน์มาที่
กรมการขนส่งทางบก การดําเนินการของ ตรอ. น่าจะดีขึ้น ผลการตรวจวัดควันดําจากรถเมล์เกือบ ๒,๐๐๐ คัน
ช่วงตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา พบว่ามีควันดําไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๒๓ คัน ได้ดําเนินการ
เปรียบเทียบและพ่นตัวอักษรห้ามใช้
ประธานกรรมการมีความเห็นขอให้ทางกรมการขนส่งทางบกตรวจวัดควันดําให้เข้มงวดมากขึ้น
ถ้าเป็นไปได้ขอให้ ขสมก. นํารถเมล์สะอาดมาให้บริการ ส่วนรถประเภทเครื่องยนต์ดีเซลอย่าเพิ่งนํามาให้บริการ
ในช่วงนี้
๑๒. ผู้แทนกรุงเทพมหานครสอบถามว่ากรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะต้องเป็นผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ ซึ่งสถานการณ์ที่ผ่านมาคุณภาพอากาศส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับที่ ๒ – ๔ หากสถานการณ์เป็นระดับสีส้ม
หรือสีแดง จํานวนกี่วันหรือจํานวนกี่เขต ผู้ว่าฯ จึงจะต้องดําเนินการใช้อํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในฐานะ
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษชี้แจงว่า หากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 ) เกิน ๗๕ มคก./
ลบ.ม. เป็นดุลยพินิจของผู้ว่าฯ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ในเขตที่มีปัญหา อาจจะระดมคนจากเขตอื่นมา
ช่วย โดยใช้พระราชบัญ ญัติที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญ ญั ติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น

-๗ทั้งนี้ ประธานกรรมการให้ข้อสังเกตว่าปัญ หามลพิษทางอากาศเป็นมลพิษข้ามแดน
ไม่ม ีเ ขตแดนให้ร ะมัด ระวัง ด้ว ย อธิบ ดีก รมควบคุม มลพิษ แจ้ง ว่า กรมควบคุม มลพิษ จะเป็น ผู ้ใ ห้ข ้อ มูล
แจ้งสถานการณ์เมื่อค่าเกิน ๗๕ มคก./ลบ.ม.
๑๒.๓ กรณีได้รับแจ้งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ แต่แหล่งกําเนิดมลพิษเกิดจากรถยนต์ ผู้ว่าฯ
มีอํานาจสั่งห้ามรถเข้ากรุงเทพฯ ได้หรือไม่ ประธานกรรมการให้ข้อมูลว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสามารถ
ใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา
๒๘/๑ ระงับเหตุรําคาญได้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ให้อํานาจท้องถิ่น
ในการดําเนินการ ซึ่งกรุงเทพมหานครก็เป็นท้องถิ่น
๑๒.๔ ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครและหลายหน่วยงานมีการดําเนินการไปมากแล้ว แต่ยังขาด
เจ้าภาพหลัก แม้ว่าผู้ว่าฯ จะดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่เรื่องของรถยนต์มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง
ทั้งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พระราชบัญญัติจราจรทางบก รวมถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม มลพิ ษ ให้ ค วามเห็ น ว่ า ในการดํ า เนิ น การผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นเพียงผู้บัญชาการเหตุการณ์ แต่การดําเนินงานยังเป็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ว่าฯ
เป็นเพียงผู้สั่งการไม่ต้องไปดําเนินการเอง ในต่างจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นซีอีโอ กรุงเทพมหานครก็เช่นกัน
โดยอาศัยพระราชบัญญั ติการสาธารณสุ ข เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุม ซึ่งท่านมีอํานาจในขณะที่
รัฐมนตรีไม่สามารถเรียกหน่วยงานข้ามกระทรวงมาสั่งการได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ
๑๓. ผู้อํานวยการกองกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า มาตรา ๒๘/๑ ของพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข ให้อํานาจท้องถิ่นในการกําหนดมาตรการควบคุมแหล่งกําเนิด หรือป้องกันผู้ได้รับผลกระทบก็ได้
เช่น สั่งห้ามรถเข้าพื้นที่ หรือสั่งปิดโรงเรียน เป็นต้น และจะต้องประกาศพื้นที่ จะประกาศทั้งกรุงเทพมหานครหรือ
เฉพาะเขต และกําหนดมาตรการห้ามรถขนาดไหน รถบรรทุกหรือรถขนาดเล็ก หรือแม้แต่ห้ามจอด หรือห้าม
ติดเครื่องรถยนต์ขณะจอดก็ได้ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สามารถศึกษารายละเอียดแนบ
ท้ า ยประกาศซึ่ งออกเมื่ อปี ๒๕๖๑ และนอกจากพระราชบั ญ ญั ติ การสาธารณสุ ขแล้ ว กรุ งเทพมหานครยั งมี
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย
๑๔. ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีค วามเห็นว่า ในการปฏิ บัติการจะต้องมี แผนปฏิบั ติการ
โดยละเอียดว่าจะต้องใช้มาตรการอะไร เกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหน ใช้ประกาศ/กฎหมายอะไร เป็นเครื่องมือ
ให้ผู้ว่าฯ จะได้ชัดเจนตั้งแต่แรกไม่ต้องถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสถานการณ์ถึงระดับที่ ๓ ระดับที่ ๔ ก็ตั้ง
War Room เรีย กหน่ วยงานมาประชุ ม เพื่ อทํ าการปิ ด ถนน ห้ ามรถเข้าเมือ ง จึงมี ข้ อเสนอว่าให้ ห น่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการในแต่ละระดับส่งให้กรุงเทพมหานคร เมื่อสถานการณ์ถึงระดับที่ ๓ ผู้ว่าฯ สั่งการลงมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการตามแผนแล้วรายงานผลให้ผู้ว่าฯ ทราบ หากดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ที่วางไว้แล้วสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ควรดําเนินการปรับแผนให้เข้มข้นขึ้น เป็นต้น
๑๕. ประธานกรรมการขอให้กรุงเทพมหานคร ซี่งจะเป็นผู้มีบทบาทเนื่องจากสถานการณ์เกิด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่น เมื่อเกิดเหตุจะต้องใช้อํานาจตามกฎหมายที่มีอยู่ควบคุมสถานการณ์
ที ่จ ะมาพิจ ารณากัน เป็น เพีย งกรอบการดํ าเนิน การ ส่ว นรายละเอีย ดใครจะทํ า อะไร ต้อ งไปทํ า แผนโดย
ละเอียดอีกครั้ง ขอให้กรมควบคุมมลพิษช่วยกรุงเทพมหานครในการจัดทําแผนเนื่องจากเป็นอํานาจหน้าที่ข้อ
ที่ ๑ ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
๑๖. ผู้ แทนกรมการปกครองแจ้งว่า หากต้ องการให้ กระทรวงมหาดไทยดํ าเนิ นการแก้ ไขปั ญ หา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 ) อย่างไร ขอให้แจ้งแนวทางการดําเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อจะได้สั่งการ
ให้จังหวัดปริมณฑลและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

-๘ประธานกรรมการได้แจ้งว่า สิ่งที่กรุงเทพมหานครดําเนินการ จังหวัดปริมณฑลก็ต้องดําเนินการ
ทั้งหมด และเป็นการดําเนินงานที่เสริมกัน เช่น การตรวจวัดควันดําเพื่อป้องกันปัญหาก่อนเข้ากรุงเทพมหานคร
อีกชั้นหนึ่ง การห้ามเผาในที่โล่งหรือพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาฝุ่นละออง
๑๗. นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีกระแส
สังคมกล่าวถึงแผนในระยะยาว ในส่วนที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษมอบให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
ได้ดําเนินการประชุมไปแล้ว ๒ เรื่อง คือ การกําหนดมาตรฐานไอเสียของรถยนต์ใหม่เป็นระดับ ๕ และระดับ ๖
การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง และยกระดับการผลิตรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับ ๕ ระดับ ๖
ซึ่งกระทรวงพลังงานได้มีการหารือกับผู้ผ ลิตน้ํามัน ให้ลดปริม าณกํามะถัน ลง ให้เหลือน้อยกว่า ๑๐ ppm
หากเป็นไปได้ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนําเสนอรัฐบาลให้เห็นชอบในหลักการ ซึ่งทั้ง
๒ เรื่องได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการไปแล้ว และจะนําเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาต่อไป
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือ ข้อเสนอในสถานการณ์วิกฤติ ควรมีการอนุญาตให้ทํางานที่บ้านได้เพื่อลดปัญหาการนํารถยนต์
ออกมาวิ่งบนท้องถนนเพื่อเดินทางมาทํางาน จะช่วยลดจํานวนรถยนต์ ประหยัดพลังงาน และเป็นการพัฒนาไปสู่
การเป็นไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งเชื่อว่าสามารถทําได้และหน่วยงานสามารถหาวิธีกํากับกรณีมีการทํางานที่บ้านจริงๆ ได้
มติทปี่ ระชุม
๑. เห็นชอบกับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตามที่กรมควบคุมมลพิษ
เสนอ ซึ่งแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติการเป็น ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการ และขั้นหลังจากเกิด
สถานการณ์ โดยขั้นปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ สถานการณ์ระดับที่ ๑ หน่วยงานดําเนินภารกิจตาม
สภาวะปกติ สถานการณ์ระดับที่ ๒ ทุกหน่วยงานดําเนินมาตรการให้เข้มงวดขึ้น สถานการณ์ระดับที่ ๓ ให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยใช้อํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ควบคุมพื้นที่ ควบคุมแหล่งกําเนิดและกิจกรรมที่ทําให้เกิดมลพิษ หากสถานการณ์เข้าสู่ระดับที่ ๔ เสนอให้
นายกรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาสั่ งการ และให้ จั ด ทํ ามาตรการแก้ ไขปั ญ หาฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก (PM2.5) ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
๒. ให้กรมควบคุมมลพิษสรุปผลการประชุมนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม นํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไป
วาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา 1๖.๔๕ น.
นางกัญชลี นาวิกภูมิ
นางสาวชมพูนุท โลหิตานนท์
นางเกวลิน วงศ์เศรษฐศิริ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายประลอง ดํารงค์ไทย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

