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ค�ำน�ำ

จากสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในช่วงต้นปีของทุกปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำ�หนดแนวทาง         
และมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ               
ซึง่ คณะรัฐมนตรี มีมติรบั ทราบแนวทางและมาตรการฯ เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และต่อมาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2562 คณะรัฐมนตรี มีมติให้ “การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุน่ ละออง” เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ�แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษ
ด้านฝุ่นละออง” และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562         
มีมติเห็นชอบแผนปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุน่ ละออง” เพือ่ ใช้เปน แนวทางปฏิบตั ิ
ในการดําเนินการแกไขปญหาฝุ่นละอองในภาพรวมของประเทศ และในพื้นที่วิกฤต โดยการบูรณาการการดําเนินงาน
รว มกันในทุกภาคสวน และเพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีขนั้ ตอน/การปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนในช่วงสถานการณ์วกิ ฤตปัญหา
ฝุน่ ละอองด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ (1) การเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่ (2) การป้องกันและลดการ
เกิดมลพิษทีต่ น้ ทาง (แหล่งกำ�เนิด) และ (3) การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ขอบคุณทุกหน่วยงานที่จะร่วมกันนําแผนปฏิบัติการฯ สู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ            
ตามบทบาทของหน่วยงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กันยายน 2562
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บทน�ำ

1. ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาเห็นว่าปัญหาฝุน่ ละอองมีคา่ สูงเกินค่ามาตรฐาน
ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�และเป็นปัญหาในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
รวมทัง้ พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน
และมีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวเป็นปัญหาสำ�คัญไปยังจังหวัดข้างเคียงในภูมภิ าคอีกด้วย โดยแหล่งกำ�เนิดฝุน่ ละอองทีส่ �ำ คัญ
ได้แก่ การเผาในที่โล่ง การจราจรขนส่ง และอุตสาหกรรม การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจำ�เป็นต้องดำ�เนินการอย่าง          
เร่งด่วน เป็นระบบ โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้การแก้ไข
ปัญหามลภาวะด้านฝุน่ ละอองเป็นวาระแห่งชาติ เพือ่ ให้การดำ�เนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นกลไกหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ        
สิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
2. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จะดำ�เนินการโดยจัดทำ�         
แผนปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุน่ ละออง” พ.ศ. 2562 - 2567 เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วน
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำ�เนินงานด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล           
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว นำ�ไปสู่เป้าหมายประเทศ “สร้างอากาศดี เพื่อคนไทย และผู้มาเยือน”
3. สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ฝุ่นละออง หมายถึงอนุภาคของแข็งหรือของเหลวที่มีอยู่ในอากาศ ฝุ่นละอองเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งโดย
ธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ สำ�หรับปัญหามลพิษด้านฝุน่ ละอองมักเกิดจากฝุน่ ละอองขนาดเล็ก ซึง่ ส่วนใหญ่
เกิดจากการเผาไหม้ต่างๆ เช่น การเผาไหม้ของน้ำ�มันดีเซล การเผาเศษวัชพืช ขยะ และปฏิกิริยาเคมีในอากาศ           
โดยมีแหล่งกำ�เนิดมาจาก
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1) การคมนาคมและขนส่ง จากสถิติกรมการขนส่งทางบก รายงานสถิติจำ�นวนรถจดทะเบียนใหม่ในแต่ละปี        
แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีจำ�นวนรถจดทะเบียนใหม่ 3.09 ล้านคัน และ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562                
มีจำ�นวนรถจดทะเบียนใหม่ 0.54 ล้านคัน จากสถิติรถจดทะเบียน พบว่าจำ�นวนรถที่จดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ           
ณ กุมภาพันธ์ 2562 มี 39.72 ล้านคัน เป็นรถดีเซล 10.93 ล้านคัน โดยในกรุงเทพมหานคร มี 10.33 ล้านคัน              
และเป็นรถดีเซล 2.7 ล้านคัน ซึ่งปริมาณการจำ�หน่ายน้ำ�มันดีเซลในปี 2561 ทั่วประเทศ จำ�นวน 23.09 พันล้านลิตร
แบ่งเป็นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำ�นวน 7.09 พันล้านลิตร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งปริมาณการจำ�หน่าย
น้�ำ มันดีเซลทัว่ ประเทศ จำ�นวน 22.68 พันล้านลิตร แบ่งเป็นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำ�นวน 6.86 พันล้านลิตร
2) การเผาในทีโ่ ล่ง จากข้อมูลสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) ทีไ่ ด้มกี าร
ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ประเทศไทยจากดาวเทียม TERRA และ AQUA ระบบ MODIS ระหว่าง         
วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2561 พบว่า มีจุดความร้อนสะสม (Hotspot) จำ�นวน 14,565 จุด โดยส่วนใหญ่
เกิดจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�นวน 5,085 จุด และพบสูงสุดในเดือนมีนาคม โดยเมื่อ
วิเคราะห์แยกตามการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ พบจุดความร้อนสะสมสูงสุดในพืน้ ทีเ่ กษตร ร้อยละ 50 รองลงมาเป็นพืน้ ที่ สปก.
ร้อยละ 19 พืน้ ทีช่ มุ ชน ร้อยละ 11 พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ ร้อยละ 10 พืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ ร้อยละ 8 และพืน้ ทีร่ มิ ทางหลวง
(50 เมตร) ร้อยละ 2 ตามลำ�ดับ
3) ภาคอุตสาหกรรม จากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ รายงานสถิตสิ ะสมของโรงงานอุตสาหกรรม ในปี 2560
มีจำ�นวน 139,446 แห่ง โดยเป็นโรงงานจำ�พวกที่ 3 เป็นโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการก่อนถึงจะประกอบกิจการได้ จำ�นวน 78,798 โรง
4) การก่อสร้าง มีทั้งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองโดยตรง เช่น ฝุ่นที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ฝุ่นจาก          
การทำ�งานของเครื่องจักร ฝุ่นจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฝุ่นจากการเปิดหน้าดิน ฝุ่นที่เกิดจากการเข้า-ออกพื้นที่
โครงการก่อสร้าง และในทางอ้อม โดยการก่อสร้างซึ่งทำ�ให้พื้นผิวจราจรลดลง ทำ�ให้การจราจรติดขัด ส่งผลให้           
การระบายมลพิษจากยานพาหนะสูงขึ้น
5) หมอกควันข้ามแดน เนื่องจากมลพิษทางอากาศสามารถแพร่กระจายไปได้ในระยะไกล ทำ�ให้ในช่วงต้นปี
ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน ที่ประเทศไทยเกิดปัญหาสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด           
ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนจากข้อมูลสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) ที่ได้มีการติดตามตรวจสอบสถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ประเทศไทยและประเทศ
ในอนุภูมิภาคแม่โขง จากดาวเทียม TERRA และ AQUA ระบบ MODIS ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม
2561 พบว่าประเทศเมียนมา มีจุดความร้อนสะสมสูงที่สุด จำ�นวน 41,204 จุด ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560
ที่พบจุดความร้อนสะสม 48,041 จุด รองลงมา คือ สปป.ลาว พบจุดความร้อนสะสม 27,417 จุด ลดลงจากปี 2560
ที่พบจุดความร้อน 28,496 จุด ประเทศกัมพูชา พบจุดความร้อนสะสม 23,106 จุด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่พบ               
จุดความร้อน 20,890 จุด ประเทศไทย พบจุดความร้อนสะสม 14,565 จุด ลดลงจากปี 2560 ที่พบจุดความร้อน
16,006 จุด และประเทศเวียดนาม พบจุดความร้อนสะสม 9,593 จุด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่พบจุดความร้อน              
8,867 จุด ตามลำ�ดับ (รูปที่ 1)
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23,106
16,006 14,565
8,867 9,593

10,000
0

2561

àÁÕÂ¹ÁÒ

Ê»».ÅÒÇ

¡ÑÁ¾ÙªÒ

»ÃÐà·Èä·Â

àÇÕÂ´¹ÒÁ

รูปที่ 1 จำ�นวนจุดความร้อนสะสมในประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง ระหว่าง 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม
สำ�หรับสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบในช่วงกลางปีระหว่างเดือนมิถุนายน กันยายน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาป่าพรุบนเกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียวในประเทศอินโดนีเซียในช่วงฤดูแล้ง              
ซึ่งเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวจะพัดเอาหมอกควันจากเกาะสุมาตราเข้าสู่
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้หลายจังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบไปด้วย
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
สถานการณ์ต่อเนื่อง แบ่งเป็น
• ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากเมื่อหายใจ
เข้าไปสามารถเข้าไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ
• ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่า เนื่องจาก
สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ จำ�นวน 63 สถานี                   
ใน 33 จังหวัด พบว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะในช่วงต้นปี          
และปลายปี โดยพื้นที่ที่มีปัญหามลพิษทางอากาศจะเป็นพื้นที่เมืองใหญ่ที่มีการจราจรหรือบรรทุกขนส่งหนาแน่น เช่น
กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ขอนแก่น เป็นต้น และพื้นที่ที่มีการเผาในที่โล่ง เช่น พื้นที่ภาคเหนือ กาญจนบุรี
ขอนแก่น เป็นต้น พื้นที่เขตอุตสาหกรรม เช่น สระบุรี เป็นต้น (รูปที่ 2)
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»ÃÔÁÒ³½Ø†¹ÅÐÍÍ§ PM2.5 ¾×é¹·ÕèÀÒ¤àË¹×Í

»ÃÔÁÒ³½Ø†¹ÅÐÍÍ§ PM2.5 ¾×é¹·Õè¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤ÃáÅÐ»ÃÔÁ³±Å

¨Ó¹Ç¹ÇÑ¹·Õèà¡Ô¹ÁÒµÃ°Ò¹ (ÇÑ¹)
¤‹ÒµèÓÊØ´

Á¤¡./Åº.Á.
250

¤‹ÒÊÙ§ÊØ´
¤‹Òà©ÅÕèÂ
216

115

120

150

116

24
2

24
3

2560

2561

61

52

40

28

47
4

26

20

4

4

2560

2561

0

2562

*¢ŒÍÁÙÅ¶Ö§ÇÑ¹·Õè 17 ÁÕ.¤. 62

»ÃÔÁÒ³½Ø†¹ÅÐÍÍ§ PM2.5 ¾×é¹·ÕèÀÒ¤ãµŒ
¤‹ÒÊÙ§ÊØ´
¤‹Òà©ÅÕèÂ

150

250

303

5

2562

*¢ŒÍÁÙÅ¶Ö§ÇÑ¹·Õè 17 ÁÕ.¤. 62
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41

45
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15

3

18
7

2560

2561

2562

36

*¢ŒÍÁÙÅ¶Ö§ÇÑ¹·Õè 17 ÁÕ.¤. 62

318

165
120

153

46
36

100

108
103

50

20

28

2560

2561

0

¤‹ÒÊÙ§ÊØ´
¤‹Òà©ÅÕèÂ

257

200

100

2

28

¨Ó¹Ç¹ÇÑ¹·Õèà¡Ô¹ÁÒµÃ°Ò¹ (ÇÑ¹)
¤‹ÒµèÓÊØ´

Á¤¡./Åº.Á.
350
300

50

36

»ÃÔÁÒ³½Ø†¹ÅÐÍÍ§ PM10 ¾×é¹·Õè µ.Ë¹ŒÒ¾ÃÐÅÒ¹ ¨.ÊÃÐºØÃÕ

¨Ó¹Ç¹ÇÑ¹·Õèà¡Ô¹ÁÒµÃ°Ò¹ (ÇÑ¹)
¤‹ÒµèÓÊØ´

Á¤¡./Åº.Á.
200

84

60

83

67

0

96

80

100
50

100

133

¤‹ÒÊÙ§ÊØ´
¤‹Òà©ÅÕèÂ
134

140

200

0

¨Ó¹Ç¹ÇÑ¹·Õèà¡Ô¹ÁÒµÃ°Ò¹ (ÇÑ¹)
¤‹ÒµèÓÊØ´

Á¤¡./Åº.Á.
160

2562

*¢ŒÍÁÙÅ¶Ö§ÇÑ¹·Õè 17 ÁÕ.¤. 62

รูปที่ 2 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กและจำ�นวนวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ
สาเหตุหลักของปัญหาฝุ่นละออง

1) แหล่งกำ�เนิด : ฝุ่นละอองมีแหล่งกำ�เนิดมาจากยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล การเผาในที่โล่ง (การเผา
วัสดุการเกษตร การเกิดไฟป่า การเผาขยะกิ่งไม้ใบไม้) โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
2) สภาวะทางอุตนุ ยิ มวิทยา : ในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปี บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมเป็นระลอกๆ ทำ�ให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำ�ลัง
แรงขึ้น ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงโดยทั่วไป โดยมีอากาศเย็นถึงหนาวและหนาวจัดบางพื้นที่ แต่มีบางช่วง
ความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำ�ลังอ่อนลงจึงส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำ�ลังอ่อนลง
หรือมีลมสงบตามไปด้วย ประกอบกับมีการผกผันกลับของอุณหภูมิ (Inversion) ในระดับล่าง ส่งผลให้ระดับเพดาน
การลอยตัวและการกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่ำ�  การไหลเวียนและถ่ายเทของอากาศไม่ดี จึงทำ�ให้เกิด          
การสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศและมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
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428
โดยพื้นที่ที่มีปัญหา/พื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาฝุ่นละออง
381
ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบสถานการณ์ฝนุ่ ละอองเกินมาตรฐาน
324
317
ในบางช่วงเวลา ได้แก่
237 233
1) พื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด
ช่วงหน้าแล้งตัง้ แต่เดือนมกราคม - เมษายนของ
ทุกปี มักพบการเพิม่ สูงขึน้ ของฝุน่ ละอองในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
ของประเทศไทยเนื่องจากความแห้งแล้ง ประกอบกับ 2556 2557 2558 2559 2560 2561
PM10 à©ÅÕèÂ 24 ªÁ. ÊÙ§ÊØ´ (Á¤¡./Åº.Á.)
เกษตรกรจะทำ�การเผาเศษวัสดุเพือ่ เตรียมพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
สภาวะอากาศที่แห้งและนิ่ง ภูมิประเทศบางแห่งเป็น      
แอ่งกระทะทำ�ให้ฝนุ่ ละอองไม่แพร่กระจายและแขวนลอย
อยู่ในบรรยากาศได้นาน โดยสาเหตุหลักของปัญหา  
61
48
หมอกควันในแต่ละพื้นที่มีดังนี้
46
42
38
34
(1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
เกิดจากการเผาเพื่อบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำ�กิน
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2556 2557 2558 2559 2560 2561
แต่ด้วยความสูงและความลาดชัน เกษตรกรจึงต้องใช้         
¨Ó¹Ç¹ÇÑ¹·Õèà¡Ô¹ÁÒµÃ°Ò¹ (ÇÑ¹)
วิธีการเผาเพื่อกำ�จัดเศษวัสดุการเกษตร การเผาเพื่อหา
12,117 12,223
10,133
ของป่าและล่าสัตว์ รวมถึงการเผาพืน้ ทีร่ อบป่าและลุกลาม
9,987
เข้าสู่ป่าเกิดเป็นไฟป่า
(2) พืน้ ทีเ่ กษตร จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
5,418 4,722
ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ และเนื้อที่ประเทศไทย ปี 2556
พบพืน้ ทีป่ ลูกข้าวและข้าวโพดคิดเป็นร้อยละ 34 และ 26
ของพืน้ ทีก่ ารเกษตรในภาคเหนือตามลำ�ดับ ซึง่ เกษตรกร
จะเผาเพื่ อ เตรี ย มพื้ น ที่ เ พาะปลู ก และกำ � จั ด เศษวั ส ดุ           2556 2557 2558 2559 2560 2561
¨Ø´¤ÇÒÁÃŒÍ¹ÊÐÊÁ 9 ¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤àË¹×Í (¨Ø´)
เช่นเดียวกับการเกษตรในพื้นที่ป่า

รูปที่ 3 สถานการณ์หมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2556 - 2561
2) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในปี 2560 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงพบว่าปริมาณฝุ่นละออง มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานในช่วงต้นปี
ทัง้ นีแ้ หล่งกำ�เนิดหลักมาจากยานพาหนะทีใ่ ช้เครือ่ งยนต์ดเี ซล การเผาในทีโ่ ล่ง โรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ สถิตจิ �ำ นวนรถ
ที่จดทะเบียนสะสม ณ เดือนธันวาคม 2561 พบว่ามีมากกว่า 12 ล้านคัน นอกจากนี้ยังมาจากการก่อสร้าง            
ระบบรถไฟฟ้า อาคารสูง ระบบสาธารณูปโภค ยังส่งผลให้การจราจรติดขัดทำ�ให้ปริมาณการระบายมลพิษเพิ่มขึ้น

10

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

»‚ 2559

»‚ 2560

»‚ 2561

»‚ 2562

100
90

PM2.5 à©ÅÕèÂ 24 ªÑèÇâÁ§ (Á¤¡./Åº.Á.)

80
70
60
50

¤‹ÒÁÒµÃ°Ò¹ 50 Á¤¡./Åº.Á.

40
30
20
10

1 Á.¤.
15 Á.¤.
29 Á.¤.
12 ¡.¾.
26 ¡.¾.
11 ÁÕ.¤.
25 ÁÕ.¤.
8 àÁ.Â.
22 àÁ.Â.
6 ¾.¤.
20 ¾.¤.
3 ÁÔ.Â.
17 ÁÔ.Â.
1 ¡.¤.
15 ¡.¤.
29 ¡.¤.
12 Ê.¤.
26 Ê.¤.
9 ¡.Â.
23 ¡.Â.
7 µ.¤.
21 µ.¤.
4 ¾.Â.
18 ¾.Â.
2 ¸.¤.
16 ¸.¤.
30 ¸.¤.

0

รูปที่ 4 แนวโน้มปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงในกรุงเทพมหานคร ปี 2559 - 2562
3) พื้นที่เสี่ยงปัญหาหมอกควันภาคใต้
พืน้ ทีภ่ าคใต้ซงึ่ เป็นพืน้ ทีท่ อี่ าจได้รบั ผลกระทบจากฝุน่ ละอองทีม่ สี าเหตุหลักมาจากการเผาพืน้ ทีพ่ รุในประเทศ
อินโดนีเซีย
4) พื้นที่ตำ�บลหน้าพระลาน อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
พื้นที่ตำ�บลหน้าพระลาน อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่ที่มีการประกอบกิจการโรงโม่บด
หรือย่อยหิน เหมืองหิน โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานปูนขาว โรงแต่งแร่ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการจราจร        
และบรรทุกขนส่งในพื้นที่เป็นจำ�นวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง PM10
5) พื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่เสี่ยงปัญหาฝุ่นละออง
นอกจากพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นละอองซึ่งนำ�ไปสู่การระดมสรรพกำ�ลังในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องยังพบว่า        
ยังมีพนื้ ทีจ่ งั หวัดอืน่ ๆ อีกหลายพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบปัญหาฝุน่ ละอองขนาดเล็กในบางช่วงเวลา เช่น พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น ซึ่งในปี 2561 และปี 2562 ที่ผ่านมาพบว่า พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าฝุ่นละออง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินมาตรฐานในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่พบจำ�นวนจุดความร้อนสะสมในพื้นที่สูง
เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนจุดความร้อนตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่าในพื้นที่เกษตรมีจุดความร้อนสูงสุดถึงร้อยละ 50
ของจำ�นวนจุดความร้อนในพื้นที่ทั้งหมด (รูปที่ 5)
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»ÃÔÁÒ³½Ø†¹ÅÐÍÍ§ PM2.5 à©ÅÕèÂ 24 ªÑèÇâÁ§ ¨.¢Í¹á¡‹¹

»ÃÔÁÒ³½Ø†¹ÅÐÍÍ§ PM2.5 à©ÅÕèÂ 24 ªÑèÇâÁ§ ¨.àÅÂ
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¤‹ÒÁÒµÃ°Ò¹
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0

0

1 Á.¤. 1 ¡.¾. 1 ÁÕ.¤. 1 àÁ.Â. 1 ¾.¤. 1 ÁÔ.Â. 1 ¡.¤. 1 Ê.¤. 1 ¡.Â. 1 µ.¤. 1 ¾.Â. 1 ¸.¤.

¨Ó¹Ç¹¨Ø´¤ÇÒÁÃŒÍ¹¨Óá¹¡µÒÁ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹·Õè´Ô¹
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รูปที่ 5 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กและสัดส่วนจุดความร้อน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

4. ขั้นตอนการจัดท�ำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการดำ�เนินงาน โดยสรุปได้ดังนี้
4.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้จดั ทำ�แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุน่ ละอองขนาดเล็ก
PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2562 2564) และระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) เพื่อนำ�ไปสู่เป้าหมายในการ “สร้างอากาศดี เพื่อคนไทย และผู้มาเยือน”
4.2 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
มีมติ 1) เห็นชอบกับแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระยะเร่งด่วน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 2) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ           
สิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ นำ�ความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ไปปรับปรุงมาตรการ            
ระยะกลางและระยะยาว เสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาในรายละเอียด พร้อมทัง้ ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป และ 3) มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ นำ�เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นวาระเร่งด่วนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
4.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำ�มติและความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ไปปรับปรุงแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุน่ ละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลและผนวกพืน้ ที่
จังหวัดอื่นเข้ามาด้วย และนำ�เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นวาระเร่งด่วน
4.4 คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติ 1) รับทราบแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา
ฝุน่ ละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลและในพืน้ ทีจ่ งั หวัดต่างๆ ตามทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมเสนอ ทัง้ นี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องปรับปรุงแนวทาง
และมาตรการฯ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของมาตรการระยะเร่งด่วน ขั้นปฏิบัติการ ระดับที่ 2         
ระดับที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่ามากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้พิจารณากำ�หนดแนวทาง
และมาตรการเพิ่มเติมเพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้รถยนต์ดีเซลเท่าที่จำ�เป็นเท่านั้น เนื่องจากไอเสียของ      
เครื่องยนต์ดีเซลเป็นสาเหตุสำ�คัญประการหนึ่งของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รวมทั้งให้ปรับเพิ่มแนวทางและ
มาตรการฯ ให้ครอบคลุมถึงการดำ�เนินการด้านสาธารณสุขในการป้องกันและดูแลสุขภาพของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วย และ 2) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำ�เนินการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการดำ�เนินการ         
ตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ดังกล่าว รวมทั้งมาตรการเร่งด่วนต่างๆ ที่ได้            
ดำ�เนินการไปแล้ว เช่น กรณีการปิดสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร มิใช่เป็นการแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หรือลดสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยตรง แต่มีเจตนารมณ์สำ�คัญที่จะปกป้อง
คุ้มครองเด็กที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความเปราะบางและอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว และกรณีการฉีดพ่น
ละอองน้�ำ ในอากาศจากอาคารสูงและโดยเครือ่ งบินในพืน้ ทีต่ า่ งๆ อาจไม่สามารถลดปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็ก PM2.5
ได้โดยตรงแต่เป็นการดำ�เนินการควบคู่ไปพร้อมกับมาตรการอื่นอีกหลายมาตรการที่หน่วยงานต่างๆ ดำ�เนินการอยู่      
ซึ่งจะช่วยให้ลดปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมลงได้

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”
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4.5 คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาเห็นว่าปัญหาฝุ่นละอองสูงเกินกว่า          
ค่ามาตรฐานทีเ่ กิดขึน้ ในหลายพืน้ ทีร่ วมทัง้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำ�ลังเป็นปัญหาสำ�คัญ ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และมีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวไปยังจังหวัดอืน่ ในภูมภิ าคอีกด้วย การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวจึงจำ�เป็นต้องดำ�เนินการอย่างเร่งด่วน เป็นระบบ โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้การดำ�เนินการแก้ไขปัญหา         
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นกลไกหลักร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติดังกล่าว         
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป
4.6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำ�มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2562 ยกร่างแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุน่ ละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพืน้ ที่
จังหวัดต่างๆ เสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษมีมติให้กรมควบคุมมลพิษนำ�ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมมลพิษไปปรับปรุง       
และจัดทำ�เป็นแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”
4.7 นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี คำ � สั่ ง เห็ น ชอบ/ดำ � เนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษของ            
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเกินมาตรฐาน และเสนอให้ปี 2562
เป็น “ปีแห่งความร่วมมือต่อต้านการเกิดมลพิษทางอากาศของอาเซียน”
4.8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ ได้นำ�ความเห็นและข้อเสนอแนะของ     
คณะกรรมการควบคุมมลพิษไปปรับปรุงและจัดทำ�ร่างแผนปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษ
ด้านฝุ่นละออง” โดยได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กรมอนามัย               
กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กองบังคับการตำ�รวจจราจร กรมธุรกิจพลังงาน         
สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ชื กรมป่าไม้ กรมทางหลวง กรมการปกครอง พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ น
วาระแห่งชาติฯ แล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562
4.9 กรมควบคุมมลพิษ ได้นำ�ร่างแผนปฏิบัติการฯ เสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษในการประชุมเมื่อวันที่          
26 มีนาคม 2562 โดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีมติเห็นชอบและให้รบั ข้อสังเกตของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ไปปรับปรุงและแจ้งเวียนให้หน่วยงาน และเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป โดยกรมควบคุมมลพิษ            
ได้ปรับปรุงตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
4.10 วันที่ 22 เมษายน 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบแนวทาง           
ในการปรับปรุงร่างแผนปฏิบตั กิ ารฯ โดยให้กรมควบคุมมลพิษปรับแก้ไขมาตรการให้ชดั เจน กำ�หนดบทบาทหน้าทีข่ อง
หน่วยงาน วิธกี ารดำ�เนินงาน และกรอบเวลา และเสนอเข้าคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
4.11 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการฯ และให้ปรับ
แก้ไขตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และนำ�เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ           
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เป็นการแก้ไขปัญหาซึ่งจะต้อง
พิจารณาผลกระทบในทุกมิติ โดยเฉพาะผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับประชาชน เพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชวี ติ ปกติ
มากเกินไป โดยมีเป้าหมาย “สร้างอากาศดี เพื่อคนไทย และผู้มาเยือน”
2.1 กรอบแนวคิด

การป้องกันไว้ก่อน (Precautionary Principle) เป็นหลักการจัดการเชิงรุกที่เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า
โดยการสร้างระบบภูมคิ มุ้ กันให้กบั ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมโดยเฉพาะพืน้ ทีเ่ สีย่ ง เพือ่ ป้องกันความเสียหาย/
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ และคำ�นึงถึงกิจกรรมทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสีย่ งและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือสิง่ แวดล้อม
เพื่อนำ�ไปสู่เป้าหมายระดับชาติ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาตินี้ จึงได้กำ�หนดมาตรการ/แนวทางการดำ�เนินงานในการจัดการ         
คุณภาพอากาศเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคตให้มคี วามสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือกลไก          
ระบบฐานข้อมูล การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้ในการตัดสินใจทั้งใน
สถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤต การพัฒนาอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเพื่อลดและควบคุมการระบายมลพิษจาก
แหล่งกำ�เนิด และจัดการมลพิษในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง การส่งเสริมทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนให้เข้ามามีสว่ นร่วม
รับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะการให้ความสำ�คัญกับการจัดการปัญหามลพิษ        
ในเชิงพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและให้นำ�ไป
ประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพอากาศให้ดียิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแหล่งกำ�เนิด
ผูป้ ระกอบการ และประชาชนด้วยการจูงใจ การออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และกำ�หนดบทลงโทษแก่ผกู้ อ่ มลพิษ
เพื่อลดมลพิษตั้งแต่ต้นทาง
2.2 ตัวชี้วัด

1) จำ�นวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2) จำ�นวนจุดความร้อน (Hotspot) ภายในประเทศลดลง
3) จำ�นวนผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ (ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ) ลดลง
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2.3 วัตถุประสงค์

1) เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการแกไขปญหาฝุ่นละอองในภาพรวมของประเทศ และในพื้นที่วิกฤต
โดยการบูรณาการการดําเนินงานรวมกันในทุกภาคสวน
2) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอน/การปฏิบัติงานที่ชัดเจนในช่วงสถานการณ์วิกฤตปัญหาฝุ่นละออง
2.4 มาตรการและแนวทางการด�ำเนินงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

มาตรการและแนวทางการดำ � เนิ น งานขั บ เคลื่ อ นวาระแห่ ง ชาติ “การแก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ ด้ า นฝุ่ น ละออง”                
เป็นมาตรการทีก่ �ำ หนดขึน้ โดยมุง่ เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเชิงพืน้ ที่ ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญั หา/พืน้ ทีเ่ สีย่ งปัญหา
ฝุ่นละอองในช่วงวิกฤต ได้แก่ พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่จังหวัดอื่นๆ             
ที่เสี่ยงปัญหาฝุ่นละออง เช่น พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น การป้องกันและลดมลพิษ           
ที่ต้นทาง (แหล่งกำ�เนิด) ซึ่งจะพิจารณาจากแหล่งกำ�เนิดหลักที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น ยานพาหนะ การเผาในที่โล่ง
ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้าง หมอกควันข้ามแดน รวมถึงภาคครัวเรือน และการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โดยประกอบด้วย 3 มาตรการ
มาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

ผลผลิต : จำ�นวนวันที่ฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในช่วงวิกฤต เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
หน่วยงานหลัก: กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร จังหวัด
มาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่ มุง่ เน้นการบริหารจัดการ/ควบคุมมลพิษจากแหล่งกำ�เนิด
ในเชิงพื้นที่ โดยการกำ�หนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตสถานการณ์ รวมถึงการดำ�เนินงานใน        
ระยะเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วงวิกฤตในพื้นที่ที่มีปัญหาและพื้นที่เสี่ยง
ปัญหาฝุ่นละออง ได้แก่
• พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
• พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
• พื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันภาคใต้
• พื้นที่ตำ�บลหน้าพระลาน อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
• พื้นที่จังหวัดอื่นที่เสี่ยงปัญหาฝุ่นละออง เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น
โดยมีแนวทางการดำ�เนินงานในการบริหารจัดการดังนี้ (รายละเอียดดังตารางที่ 1)
1.1 ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผล สถานการณ์ PM2.5 ที่เกิดขึ้นและการดำ�เนินการที่ผ่านมาเพื่อ    
ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่ผ่านมา
1.2 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินและจัดทำ�แผนเผชิญเหตุ/แผนตอบโต้สถานการณ์ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแบ่งการทำ�งานออกเป็น 3 ช่วง คือ
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1) ช่วงก่อนวิกฤต
2) ช่วงระหว่างเกิดสถานการณ์วิกฤต (กำ�หนดให้มีโครงสร้าง/กลไกการบริหารจัดการ แผนเผชิญเหตุ/
มาตรการตอบโต้สถานการณ์ที่จะดำ�เนินการในแต่ละช่วงระดับของฝุ่นละอองหรือ AQI) และ
3) ช่วงหลังวิกฤต
1.3 การดำ�เนินการตามแผนเผชิญเหตุ/แผนตอบโต้สถานการณ์ในช่วงวิกฤตตามที่กำ�หนดไว้ ใช้ระบบบริหาร
จัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) เป็นกลไกจัดการปัญหาฝุ่นละอองโดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการระดับจังหวัด     
มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประสบปัญหาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อให้การอำ�นวยการ         
สั่งการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองมีเอกภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเกิดสถานการณ์วิกฤต (ธันวาคม - เมษายน) เป็นขั้นปฏิบัติการช่วงปริมาณ PM2.5
เกินมาตรฐานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำ�นาจหน้าที่สามารถปฏิบัติได้ทันทีตามการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ฝุ่นละอองโดยได้กำ�หนดเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 เป็นระดับทีป่ ริมาณฝุน่ ละออง PM2.5 มีคา่ ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้สว่ นราชการ
ทุกหน่วยต้องดำ�เนินการตามภารกิจ อำ�นาจหน้าที่ และกฎหมายที่มีอยู่ให้ครบถ้วนตามสภาวการณ์ปกติ เพื่อควบคุม
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลให้อยู่ในระดับปกติ
ระดับที่ 2 เป็นระดับที่ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าระหว่าง 51 - 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร             
ให้ทกุ ส่วนราชการต้องดำ�เนินการเพิม่ และยกระดับมาตรการต่างๆ ให้เข้มงวดขึน้ ในระดับนี้ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
และผูว้ า่ ราชการจังหวัดทีป่ ระสบปัญหาฝุน่ ละอองเป็นผูบ้ ญั ชาการเหตุการณ์ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ สำ�หรับส่วนราชการอืน่ ๆ
เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยสนับสนุนในการปฏิบัติการ
ระดับที่ 3 เป็นระดับที่ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าระหว่าง 76 - 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ
ได้มีการดำ�เนินการในระดับที่ 2 แล้ว แต่สถานการณ์ฝุ่นละอองยังไม่ลดลง และเมื่อคาดการณ์แล้วพบว่าจะมีแนวโน้ม
สูงขึ้น ให้เป็นอำ�นาจและหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประสบปัญหาฝุ่นละออง         
ในการใช้กฎหมายที่มีอยู่ เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็นต้น เพื่อเข้าไปควบคุมพื้นที่หรือควบคุมแหล่งกำ�เนิดที่ก่อให้เกิดเหตุรำ�คาญหรือ
มีผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งการตามกฎหมายให้หยุด        
กิจกรรมใดๆ เพื่อให้คุณภาพอากาศกลับสู่สภาวะปกติ โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในการให้         
ข้อเสนอแนะ สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและพิจารณากำ�หนดมาตรการควบคุมแหล่งกำ�เนิดมลพิษ เพื่อระงับยับยั้ง
สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
ระดับที่ 4 เป็นระดับที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่ามากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
และมีการดำ�เนินการในระดับที่ 3 แล้ว แต่สถานการณ์ฝนุ่ ละอองยังไม่ลดลงและมีแนวโน้มสูงขึน้ มากกว่า 100 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ต่อเนื่อง แนวทางปฏิบัติกำ�หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นกรณีเร่งด่วน
พิเศษ และพิจารณากลั่นกรองแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุน่ ละอองขนาดเล็ก โดยจะต้องนำ�กราบเรียนนายกรัฐมนตรี
เป็นการเร่งด่วน เพื่อพิจารณาในการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นแนวทางหรือมาตรการในการลดมลพิษจาก            
แหล่งกำ�เนิดของหน่วยงานต่างๆ ต่อไป
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ตารางที่ 1 แนวทางการดำ�เนินงานตามมาตรการที่ 1 การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่ (พืน้ ทีท่ มี่ ปี ญั หา/
พื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาฝุ่นละออง)
มาตรการ

แนวทางการดำ�เนินงาน

มาตรการที่ 1 1.1 ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลและ
การเพิ่ม
ประเมินผล สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ประสิทธิภาพ
และการดำ�เนินการที่ผ่านมา
การบริหาร
เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหา
จัดการเชิงพื้นที่
ฝุ่นละอองที่ผ่านมา
(พื้นที่ที่มีปัญหา/ 1.2 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
พื้นที่เสี่ยงต่อ
ในภาวะฉุกเฉินและจัดทำ�แผน
ปัญหาฝุ่นละออง) เผชิญเหตุ/แผนตอบโต้สถานการณ์
ในช่วงวิกฤต
ให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น ช่วงก่อน
ระหว่าง และภายหลังช่วงวิกฤต
- ทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ดำ�เนินงาน
- ซักซ้อมแผนในทุกพื้นที่
1.3 การดำ�เนินการตามมาตรการ/
แผนการแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤต
		
ตามที่กำ�หนดไว้ใช้ระบบบริหารจัดการ
แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)
เป็นกลไกจัดการปัญหาฝุ่นละออง
- ควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองโดยใช้
กลไกตาม พ.ร.บ. ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550/
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- การเสริมสร้างความพร้อมของ
ระบบสาธารณสุขและการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
มท.,
ทส.,
ü
จังหวัด กษ., สธ.

ü

มท.,
ทส.,
จังหวัด กษ., สธ.

ü

มท., ทส., สธ.
จังหวัด

ü

ü

ü

มท.

ทส., กษ.,
สธ.,
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

มท., ทส., สธ.
จังหวัด

สธ.

มท./รพ.
เอกชน/
กทม.
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มาตรการ

แนวทางการดำ�เนินงาน
พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

1) ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล และ
		
ประเมินผล สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และการดำ�เนินการที่ผ่านมา
เพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละออง
2) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินและจัดทำ�แผน
เผชิญเหตุ/แผนตอบโต้สถานการณ์
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วงก่อน
ระหว่าง และหลังช่วงวิกฤต
3) การดำ�เนินการตามมาตรการ/
แผนการแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤต
โดยใช้ระบบบริหารจัดการแบบ
เบ็ดเสร็จ (Single Command)
เป็นกลไกจัดการปัญหา
(1) ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน
และรายงานผลให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ได้ทราบเป็นประจำ�ทุกวัน
อย่างต่อเนื่อง
(2) จัดตั้งศูนย์/คณะทำ�งานติดตาม
สถานการณ์โดยบูรณาการ
หน่วยงานเพื่อติดตาม
สถานการณ์และเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ระยะ
เร่งด่วน/
ช่วงวิกฤต
พ.ย. พ.ค.
ü

ระยะสั้น
(2562 2564)
2562 2564
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ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
(2565 หลัก สนับสนุน
2567)
(2565 2567)
มท., ทส., กษ.,
จังหวัด สธ.,
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ü

มท., ทส., กษ.,
จังหวัด สธ.,
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ü

มท., ทส., กษ.,
จังหวัด สธ.,
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ü

ทส., วท.,
จังหวัด

ü

จังหวัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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มาตรการ

แนวทางการดำ�เนินงาน

ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
มท.,, ทส., สธ.,
ü
จังหวัด, กษ., คค.,
ท้องถิ่น, หน่วยงาน
ประชาชน ที่เกี่ยวข้อง

(3) ดำ�เนินการตามมาตรการ/
แผนเผชิญเหตุในการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในช่วงวิกฤตโดยมีแนวทาง
การดำ�เนินงาน ได้แก่
- ระบบบัญชาการเหตุการณ์
- สร้างความตระหนัก
- ลดปริมาณเชื้อเพลิง
- ทีมประชารัฐ
- การบังคับใช้กฎหมาย
(4) โครงการปฏิบัติการทำ�ฝนหลวง ü
- จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง		
(5) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ü
มลพิษหมอกควันข้ามแดน
- แจ้งเตือนประเทศที่เป็นต้นเหตุ
				หมอกควันและสำ�นักเลขาธิการ
อาเซียน เพื่อให้ควบคุม
สถานการณ์และดำ�เนินการ
ตามข้อกำ�หนดในข้อตกลง
อาเซียนเรื่องมลพิษจาก
หมอกควันข้ามแดน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ก.ย. - 2562 - (2565 พ.ค. 2564 2567)
1) ทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลและประเมิน
ü
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการ
		
ดำ�เนินงานที่ผ่านมา เพื่อถอดบทเรียน
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
2) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินและจัดทำ�แผน
เผชิญเหตุ/แผนตอบโต้สถานการณ์
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วงก่อน
ระหว่าง และหลังช่วงวิกฤต

ฝล.
ทส.

กต.

ทส.

สธ., กษ.,
มท.,
กทม.,
จังหวัด
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ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
มาตรการ
แนวทางการดำ�เนินงาน
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
(1) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ทส. สธ., กษ.,
ü
ในภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ
(2562)
กทม.,
ยิ่งขึ้น ช่วงก่อน ระหว่าง และ
จังหวัด
ภายหลังช่วงวิกฤต (โครงสร้าง
การบริหารจัดการแผนฉุกเฉิน
			 สำ�หรับการดำ�เนินการในช่วงวิกฤต
มาตรการตอบโต้ (Response
measures) ที่จะดำ�เนินการใน
แต่ละช่วงระดับของฝุ่นละออง
หรือ AQI)
(2) กำ�หนดระบบ ระเบียบ แนวทาง		
ข้อบังคับเพื่อขับเคลื่อน
การดำ�เนินงานตามแผนการ/
มาตรการในช่วงวิกฤต
• ขสมก. ปรับเปลี่ยนรถโดยสาร
คค., ขสมก.,
ü
ประจำ�ทางปรับอากาศเก่าของ
(2562)
กทม.
ขสมก. ให้เป็นรถโดยสาร
ปรับอากาศ NGV ให้ครบ
489 คัน ภายในมีนาคม 2562
• วางระบบการเดินทางร่วมกัน
หน่วย
ü
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยราชการ
(2562)
ราชการ
ต่างๆ (Car Pooling
หรือ Ride Sharing)
• จัดทำ�ระเบียบและระบบเพื่อ		ü
กพ.
หน่วย
รองรับการทำ�งานจากระยะไกล
(2562)
ราชการ
(Work from remote) สำ�หรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และขยายผล
ในวงกว้างต่อไป
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มาตรการ

แนวทางการดำ�เนินงาน

ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
คค.
ทส.
ü
(2562)

• บังคับใช้เครื่องมือตรวจวัด
ควันดำ�แบบความทึบแสง
แทนเครื่องตรวจวัดควันดำ�
แบบกระดาษกรองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจ
สภาพรถประจำ�ปี โดย
หน่วยงานตรวจสภาพรถยนต์
ที่มีการจัดซื้อเครื่องมือวัด
ควันดำ�ใหม่จะต้องจัดซื้อ
เครื่องมือวัดควันดำ�แบบ
ความทึบแสงเท่านั้น หรือ
ผู้ประกอบการที่ขออนุญาต
จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถยนต์
ขึ้นใหม่กำ�หนดให้ใช้เครื่องมือ
วัดควันระบบความทึบแสง
ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ตรอ. เร่งให้ใช้เครื่องมือวัด
				ควันดำ�แบบความทึบแสงในการ
ตรวจวัดและตรวจสภาพรถ
				ทั้งหมดตั้งแต่ 1 มกราคม 2568
			 • ออกกฏกระทรวงตามมาตรา 144		 ü
				ของพระราชบัญญัติจราจรทางบก
(2562)
พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อกำ�หนดวิธีการตรวจรับรอง
รถที่ถูกสั่งเป็นหนังสือให้ระงับ
การใช้รถเป็นการชั่วคราว และ
ให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ซ่อม
หรือแก้ไขรถให้ถูกต้องตาม
มาตรา 143 ทวิ เนื่องจากมี
ควันดำ�เกินเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการ
ตำ�รวจแห่งชาติกำ�หนด
ตามมาตรา 10 ทวิ

ตช.

ทส.
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มาตรการ

แนวทางการดำ�เนินงาน
3) การดำ�เนินการตามมาตรการ/
แผนการแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤต
ตามที่กำ�หนด โดยใช้ระบบบริหาร
จัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Single
Command) เป็นกลไกจัดการปัญหา
ฝุ่นละออง
- การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
สถานการณ์
- ติดตามตรวจสอบและพยากรณ์
คุณภาพอากาศล่วงหน้า และ
รายงานผลให้สาธารณชนได้ทราบ
เป็นประจำ�ทุกวันอย่างต่อเนื่อง
- ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบด้าน
สุขภาพอนามัยและการเจ็บป่วย
ที่อาจเกิดจากมลพิษทางอากาศ
โดยเฉพาะฝุ่นละอองและรายงานผล
พร้อมคำ�แนะนำ�ในการปฏิบัติตน
ให้สาธารณชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง
- ปฏิบัติการทำ�ฝนหลวงภายใต้
เงื่อนไขภาวะอากาศที่เอื้ออำ�นวย
- สื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน
เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจง่าย
โดยให้จัดเตรียมข้อมูลการสื่อสาร
ให้ทันสถานการณ์ และจัดลำ�ดับ
การสื่อสารข้อมูล รวมถึงกำ�หนด
ช่องทางในการสื่อสารในภาวะวิกฤต
- หน่วยงานราชการต่างๆ
ดำ�เนินการระบบการเดินทาง
ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ (Car
Pooling หรือ Ride Sharing)
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ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
มท., หน่วยงาน
กทม., ที่เกี่ยวข้อง
จังหวัด

ü

ทส.

ü

ทส.

ü

สธ.,
กทม.

ü

กษ.

ü

ทส., สธ.

ü

หน่วย
ราชการ

วท.,
จังหวัด,
ท้องถิ่น
ดศ., นร.

นร.,
กทม.,
จังหวัด,
ท้องถิ่น,
ศธ.
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มาตรการ

แนวทางการดำ�เนินงาน
- ให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาให้
เจ้าหน้าที่ทำ�งานจากระยะไกล
(Work from remote) โดย
ไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่สำ�นักงาน
ในกรุงเทพฯ และขอความร่วมมือ
จากบริษัทเอกชนให้พนักงาน
ทำ�งานจากระยะไกล
- นำ�น้ำ�มันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณ
กำ�มะถันไม่เกิน 10 ppm
มาจำ�หน่ายในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลให้ได้มากที่สุด
- บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับ
รถและเรือที่มีควันดำ�และห้ามใช้
ชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการซ่อม
หรือแก้ไขให้ถูกต้องและผ่านการ
ตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายแล้ว
- ขยายเขตพื้นที่ในการจำ�กัดเวลา
รถบรรทุกขนาดใหญ่เข้ามาใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
จากวงแหวนรัชดาภิเษก ไปเป็น
วงแหวนกาญจนาภิเษก
- ห้ามจอดรถบนถนนสายหลักและ
สายรองตลอด 24 ชั่วโมง
- ห้ามการเผาในที่โล่งและเผาขยะ
โดยเด็ดขาดในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ
- คืนพื้นที่ผิวจราจรจากโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ เช่น
การก่อสร้างรถไฟฟ้า และการ
ก่อสร้างถนนและทางพิเศษ เป็นต้น

ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
หน่วย ภาค
ü
ราชการ เอกชน

ü

พน.

ü

คค.,
ตช.

ü

ตช.

ü

ตช.

ü
ü

ทส.

กทม.

กทม.,
จังหวัด,
ท้องถิ่น
คค., กทม.,
กทม. จังหวัด
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ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
มาตรการ
แนวทางการดำ�เนินงาน
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
- ควบคุมฝุ่นจากโครงการก่อสร้าง
คค.,
ü
ต่างๆ เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้า
จังหวัด
การก่อสร้างถนนและทางพิเศษ
การก่อสร้างอาคาร เป็นต้น
- เข้มงวดตรวจสอบเตาเผาศพ/
กทม.,
ü
			เตาเผาขยะ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
จังหวัด
- ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับ ü
อก.
กทม.,
โรงงานอุตสาหกรรมและหม้อไอน้ำ�
จังหวัด,
หรือแหล่งกำ�เนิดความร้อน
ท้องถิ่น,
ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ทส.
จังหวัดปริมณฑลอย่างเข้มงวด
- ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรม ü
อก. จังหวัด/
หยุดหรือลดกำ�ลังการผลิต
ภาค
เอกชน
พื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันภาคใต้
(2562 - (2565 2564) 2567)		
1) การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ
พ.ค. ก.ย.
- การป้องกันไฟป่า
ทส. จังหวัด,
ü
- การจัดการเชื้อเพลิง
หน่วยงาน
- การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
ที่เกี่ยวข้อง
- การดับไฟป่า
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ มิ.ย. หมอกควันข้ามแดน
ก.ย.
- แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน
ทส.
กต.
ü
ให้ประชาชนทราบ
- แจ้งเตือนสถานการณ์ไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินการตาม
แนวทางปฏิบัติตามระดับ
สถานการณ์ที่กำ�หนด
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แนวทางการดำ�เนินงาน
- แจ้งเตือนประเทศที่เป็นต้นเหตุ
หมอกควันและสำ�นักเลขาธิการ
อาเซียนเพื่อให้ควบคุมสถานการณ์
และดำ�เนินการตามข้อกำ�หนด
ในข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษ
จากหมอกควันข้ามแดน
3) โครงการปฏิบัติการทำ�ฝนหลวง
- จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
พื้นที่ตำ�บลหน้าพระลาน
จังหวัดสระบุรี
1) ทบทวน และประเมินผลการ
ดำ�เนินการที่ผ่านมา เพื่อถอดบทเรียน
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
2) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ในช่วงเกิดสถานการณ์
3) การดำ�เนินการตามแนวทาง/
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
- เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบ่งชี้แหล่งกำ�เนิด
- เฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
- ควบคุมมลพิษจากแหล่งกำ�เนิด

- พัฒนามาตรฐานการบรรทุกขนส่ง
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพยากรณ์การเกิดโรคของ
ประชาชน
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
โดยปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
			ปรับปรุงถนนให้เหมาะกับการใช้งาน
รองรับการบรรทุกขนส่งในพื้นที่

ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
ทส.
ü

ฝล.

ü
ต.ค มี.ค.
ü

(2562 - (2565 2564) 2567)
จังหวัด

ทส.

จังหวัด ทส., อก.,
สธ.

ü

ทส., อก., ท้องถิ่น
จังหวัด
สธ. ท้องถิ่น
อก., ทส., คค., ตช.
ท้องถิ่น
คค.
ตช.
สธ.

ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü

สธ.

ü

ü

คค.,
ท้องถิ่น
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ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
แนวทางการดำ�เนินงาน
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
- เสริมสร้างความเข้าใจแก่
อก.,
ทส.,
ü
ü
ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการ
จังหวัด, ผู้ประกอบ
สิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น การ
- พัฒนากระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ü
อก., คค., จังหวัด,
ü
และตรวจบังคับการตามกฎหมาย
ตช., ทส. ท้องถิ่น
อย่างเข้มงวด
- ยกย่องให้รางวัลสถานประกอบการ ü
ทส., อก., ท้องถิ่น
ü
ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดี
จังหวัด
4) ประเมินผลและถอดบทเรียน
ทส. จังหวัด,
ü
ท้องถิ่น
พื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่เสี่ยงปัญหาฝุ่นละออง พ.ย. - (2562 - (2565 พ.ค. 2564) 2567)
1) ทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ü
มท. ทส., กษ.,
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการ
สธ.
ดำ�เนินการที่ผ่านมาเพื่อถอดบทเรียน
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่ผ่านมา
2) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
มท.
ทส.,
ü
ในภาวะฉุกเฉินและจัดทำ�แผน
กษ., สธ.
เผชิญเหตุ/แผนตอบโต้สถานการณ์
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วงก่อน
ระหว่าง และภายหลังช่วงวิกฤต
3) การดำ�เนินการตามมาตรการ/
มท. ทส., กษ.,
ü
แผนการแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤต
สธ.,
ตามที่กำ�หนดไว้ใช้ระบบบริหารจัดการ
หน่วยงาน
แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)
ที่เกี่ยวข้อง
เป็นกลไกจัดการปัญหาฝุ่นละออง
เพื่อการควบคุมและลดการระบาย
มลพิษจากแหล่งกำ�เนิดฝุ่นละออง
ในพื้นที่
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มาตรการที่ 2 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งก�ำเนิด)

มุ่ งให้ ค วามสำ � คั ญในการควบคุ ม และลดการระบายมลพิ ษ ทางอากาศจากแหล่ ง กำ � เนิ ด รวมถึ ง ลดจำ � นวน             
แหล่งกำ�เนิดมลพิษ
1)

2)
3
4)

ผลผลิต
มีการนำ�น้ำ�มันเชื้อเพลิงมีกำ�มะถันไม่เกิน 10 ppm
มาใช้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ก่อนกฎหมายบังคับใช้ และกำ�หนดใช้ทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567
ไม่ให้มีการเผาในไร่อ้อยร้อยละ 100
ภายในปี พ.ศ. 2565
บังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่
Euro 6/VI ภายในปี พ.ศ. 2565
จำ�นวนจุดความร้อนในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร
พื้นที่ริมทาง และพื้นที่ชุมชน ลดลง

5) จำ�นวนวันที่ฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ในช่วงวิกฤตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

หน่วยงานหลัก
กระทรวงพลังงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม
(สำ�นักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำ�ตาลทราย)
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร จังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน
กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

โดยมีแนวทางการดำ�เนินงานในการควบคุมและลดมลพิษจากแหล่งกำ�เนิดแต่ละประเภท ซึง่ ประกอบด้วยมาตรการ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (รายละเอียดดังตารางที่ 2) ดังนี้
2.1 ควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะ
		มาตรการระยะสั้น (พ.ศ. 2562 - 2564) ประกอบด้วย
ให้ใช้มาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมให้มีการนำ�น้ำ�มันเชื้อเพลิงมีกำ�มะถันไม่เกิน 10 ppm มาจำ�หน่ายก่อน
กฎหมายมีผลบังคับใช้ บังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ Euro 5 ภายในปี 2564              
ให้เร่งรัดให้มีการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ทั้งระบบหลักและระบบรองให้มีประสิทธิภาพ        
ปลอดมลพิษ และอำ�นวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้บริการ เพิม่ ความเข้มงวดมาตรฐานและวิธกี ารตรวจวัดการระบายมลพิษ
จากรถยนต์ ปรับลดอายุรถที่จะต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถประจำ�ปี พัฒนาระบบการตรวจสภาพรถยนต์ให้มีการ
เชือ่ มโยงข้อมูลผลการตรวจสภาพให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพิม่ ทางเลือกในการเดินทางสัญจรให้ประชาชนทีส่ ะดวก
และปลอดภัย เช่น ทางจักรยาน ทางเดินเท้าที่สะดวกและปลอดภัย เป็นต้น การศึกษาความเหมาะสมในการจำ�กัด
อายุการใช้งานรถยนต์ รวมถึงระบบการจัดการซากรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน การจัดการคมนาคมขนส่งด้าน         
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Demand Side Management ให้ควบคุมการนำ�รถยนต์ใช้แล้วในต่างประเทศ (ใช้ส่วนตัว) เข้ามาในประเทศ           
การควบคุมการนำ�เข้าเครื่องยนต์เก่าใช้แล้ว (ทั้งรถและเรือ) โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการระบายมลพิษสำ�หรับ       
รถผลิตใหม่ที่ประเทศไทยบังคับใช้อยู่ ณ เวลาที่นำ�เข้า และต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี ใช้มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุน        
ส่งเสริมการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ให้กำ�หนดพื้นที่และมาตรการในการจำ�กัดจำ�นวนรถเข้าในเขตใจกลางเมือง
ให้มีการซื้อทดแทนรถราชการเก่าด้วยรถยนต์ไฟฟ้า
		มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) ประกอบด้วย
ปรับปรุงคุณภาพน้�ำ มันเชื้อเพลิงที่มีกำ�มะถันไม่เกิน 10 ppm ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2566 และบังคับใช้
น้ำ�มันเชื้อเพลิงที่มีกำ�มะถันไม่เกิน 10 ppm ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป บังคับใช้มาตรฐาน           
การระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ Euro 6 ภายในปี 2565 ใช้มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการผลิต
และการใช้รถยนต์ไฟฟ้า การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะทั้งระบบหลัก และระบบรองให้มี
ประสิทธิภาพ ปลอดมลพิษ และอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เปลี่ยนรถโดยสารประจำ�ทางของ ขสมก. ทั้งหมด
ให้เป็นรถที่มีมลพิษต่ำ�  (รถไฟฟ้า/NGV/มาตรฐาน Euro VI) การจัดการคมนาคมขนส่งด้าน Demand Side            
Management เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงบริการของประชาชนผู้ใช้บริการ ปรับปรุง/แก้ไขการเก็บภาษีประจำ�ปี
สำ�หรับรถยนต์ใช้งาน การควบคุมการระบายฝุ่นจากการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือและจากเรือสู่เรือ การพิจารณาการย้าย
ท่าเรือคลองเตยออกจากพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร การห้ามนำ�เข้าเครือ่ งยนต์ใช้แล้วทุกประเภท การซือ้ ทดแทนรถราชการเก่า
ด้วยรถยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริม/สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ การควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศจาก Non-road Engine
2.2 ควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในที่โล่ง/ภาคการเกษตร
		มาตรการระยะสั้น (พ.ศ. 2562 - 2564) ประกอบด้วย
ส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุทางการทำ�เกษตร โดยการนำ�มาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลด         
การเผาในที่โล่ง ห้ามไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ชุมชน ริมทาง และเผาขยะโดยเด็ดขาด การเพิ่มประสิทธิภาพของท้องถิ่น
ในการจัดการขยะมูลฝอย ยกระดับการป้องกันไฟป่าและจัดการไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้มาตรการทางสังคม
กับผู้ลักลอบเผาป่า กำ�หนดมาตรการทางกฎหมายโดยการออกระเบียบกำ�หนดให้โรงงานน้�ำ ตาลรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้
ไม่เกินร้อยละ 20 ต่อวัน ภายในปี 2564 กำ�หนดมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนเครือ่ งจักรกลการเกษตร
เพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ กำ�หนดพื้นที่ปลอดการเผาอ้อยเพื่อเป็นจังหวัดต้นแบบปลอดการเผาอ้อย ร้อยละ 100
จำ�นวน 5 จังหวัด ในปี 2563 ส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร การประชาสัมพันธ์
เพือ่ สร้างเครือข่ายชุมชนในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารเผา การเพิม่ ประสิทธิภาพของท้องถิน่ ในการจัดการขยะมูลฝอยเพือ่ ไม่ให้มกี าร
กำ�จัดโดยการเผา ควบคุมเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลเพื่อไม่ให้มีการกำ�จัดโดยการเผาในที่โล่ง
		มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) ประกอบด้วย
ให้มีการกำ�หนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการจัดการเศษวัสดุจากการทำ�เกษตรประเภทต่างๆ โดยให้มีการ           
นำ�มาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง ห้ามไม่ให้มีการเผาในที่โล่งและเผาขยะโดยเด็ดขาด
ให้มีการพิจารณาการพัฒนาระบบหรือยกระดับโดยผนวกมิติด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกระบวนการกำ�หนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร สำ�หรับพืชเกษตรที่มักมีการเผา
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วัสดุการเกษตรก่อนหรือหลังการเก็บเกีย่ วให้มคี วามเข้มงวดขึน้ ใช้มาตรการหรือกลไกทางเศรษฐศาสตร์หรือมาตรการ
ทางสังคมผลักดันให้เกิดแนวทางรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางการเกษตร การใช้มาตรการ
ทางสังคมกับผู้ลักลอบเผาป่า การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ที่มีการเผา กำ�หนดมาตรการ           
ทางกฎหมายโดยการออกระเบียบ กำ�หนดให้โรงงานน้�ำ ตาลรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 0 - 5 ต่อวัน ภายใน
ปี 2565 เพื่อให้อ้อยไฟไหม้หมดไปภายในปี 2565 ป้องกันไฟป่าและจัดการไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อไม่ให้มีการกำ�จัดโดยการเผา ควบคุมเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ        
ของสถานพยาบาลเพื่อไม่ให้มีการกำ�จัดโดยการเผาในที่โล่ง กำ�หนดแนวทางการจัดการปุ๋ยไนโตรเจน รวมถึงปรับปรุง
การจัดการมูลสัตว์ในภาคปศุสัตว์
2.3 ควบคุมและลดมลพิษจากการก่อสร้างและผังเมือง
		มาตรการระยะสั้น (พ.ศ. 2562 - 2564) ประกอบด้วย
กำ�หนดกฎระเบียบมาตรการและเกณฑ์ปฏิบัติที่ดีในการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างประเภทต่างๆ         
ส่งเสริมให้มีการจัดทำ�ผังเมืองและการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ต้องคำ�นึงถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อการระบายอากาศ
และการสะสมของมลพิษทางอากาศ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ท�ำ ให้กรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือ
เศษวัตถุก่อสร้างตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนน ส่งเสริมการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ        
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้ได้ตามมาตรฐานสากล รวมถึงรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้องค์กรรัฐวิสาหกิจและ
ภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการในลักษณะการดำ�เนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในการเพิ่มและ
การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน
		มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) ประกอบด้วย
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผูท้ กี่ ระทำ�การใดๆ ทีท่ �ำ ให้กรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุกอ่ สร้าง
ตกหล่น รัว่ ไหล ปลิว ฟุง้ กระจายลงบนถนน ส่งเสริมการก่อสร้างทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในเขตเมือง
ให้ได้ตามมาตรฐานสากล รวมถึงรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้องค์กรรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการในลักษณะ
การดำ�เนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน
2.4 ควบคุมและลดมลพิษจากอุตสาหกรรม
		มาตรการระยะสั้น (พ.ศ. 2562 - 2564) ประกอบด้วย
กำ�หนดมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศในรูป Loading ในพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นละอองโดยคำ�นึงถึง          
ความสามารถหรือศักยภาพในการรองรับมลพิษทางอากาศของพืน้ ที่ ติดตัง้ ระบบตรวจสอบการระบายมลพิษทางอากาศ
แบบอัตโนมัติต่อเนื่องที่ปล่องของโรงงานอุตสาหกรรม จำ�พวก 3 เตาเผาเชื้อเพลิงและหม้อไอน้ำ�หรือแหล่งกำ�เนิด          
ความร้อนที่มีขนาดตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำ�หนด และรายงานผลผ่านระบบ on-line ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม การจัดทำ�เนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
		มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) ประกอบด้วย
ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
ปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก
ในการผลิตไฟฟ้า
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2.5 ควบคุมและลดมลพิษจากภาคครัวเรือน
		มาตรการระยะสั้น (พ.ศ. 2562 - 2564) และมาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) โดยเป็นการดำ�เนินงาน
ต่อเนื่องในการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน พัฒนาและส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มและเตาปิ้งย่าง            
ปลอดมลพิษ พัฒนาและส่งเสริมการใช้เตาเผาอิฐและถ่านปลอดมลพิษ
ตารางที่ 2 แนวทางการดำ�เนินงานตามมาตรการที่ 2 ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำ�เนิด)
มาตรการ

แนวทางการดำ�เนินงาน

ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)

มาตรการที่ 2 2.1 ควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะ
ป้องกัน และลด
2.1.1 ใช้มาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริม
ü
การเกิดมลพิษ
ให้มีการนำ�น้ำ�มันเชื้อเพลิง
ที่ต้นทาง
มีก�ำ มะถันไม่เกิน 10 ppm
(แหล่งกำ�เนิด)
มาจำ�หน่าย/ก่อนกฎหมาย
มีผลบังคับใช้
2.1.2 ปรับปรุงคุณภาพน้ำ�มันเชื้อเพลิง			 ü
ที่มีกำ�มะถันไม่เกิน 10 ppm
			 ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2566
และบังคับใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิง
ที่มีกำ�มะถันไม่เกิน 10 ppm
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป
2.1.3 เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง
ü
สัญจรให้ประชาชนที่สะดวก
และปลอดภัย เช่น
ทำ�ทางจักรยาน ทางเดินเท้า
			 ที่สะดวกและปลอดภัย เป็นต้น
2.1.4 เร่งรัดให้มีการเชื่อมโยงโครงข่าย		 ü
ü
ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ
ทั้งระบบหลักและระบบรองให้
มีประสิทธิภาพ ปลอดมลพิษ
และอำ�นวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ

พน.

พน.

คค.,
จังหวัด,
ท้องถิ่น
คค.
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ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)

2.1.5 ควบคุมการนำ�รถยนต์ใช้แล้ว		 ü
ในต่างประเทศ (ใช้ส่วนตัว)
เข้ามาในประเทศไทย
โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
การระบายมลพิษทางอากาศ
สำ�หรับรถผลิตใหม่ที่
ประเทศไทยบังคับใช้อยู่
ณ เวลาที่นำ�เข้า
2.1.6 ควบคุมการนำ�เข้า		
ü
เครื่องยนต์เก่าใช้แล้ว
(ทั้งรถและเรือ) ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานการระบาย
มลพิษทางอากาศสำ�หรับ
รถผลิตใหม่ที่ประเทศไทย
บังคับใช้อยู่ ณ เวลาที่นำ�เข้า
และต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี
2.1.7 ห้ามนำ�เข้าครื่องยนต์ใช้แล้ว			 ü
ทุกประเภท
2.1.8 เพิ่มความเข้มงวดมาตรฐาน
ü
และวิธีการตรวจวัดการ
ระบายมลพิษจากรถยนต์
ปรับลดอายุรถที่จะต้องเข้ารับ
การตรวจสภาพรถประจำ�ปี
พัฒนาระบบการตรวจสภาพ
รถยนต์ให้มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลผลการตรวจสภาพ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.1.9 ใช้มาตรการจูงใจเพื่อ
ü
สนับสนุนส่งเสริม
การใช้รถยนต์ไฟฟ้า

พณ.

พณ.

พณ.
คค.

อก., พน.,
คค.
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ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
แนวทางการดำ�เนินงาน
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
2.1.10 ซื้อทดแทนรถราชการเก่า
หน่วย
ü
ü
ด้วยรถยนต์ไฟฟ้า
ราชการ
2.1.11 การจัดการคมนาคมขนส่งด้าน		 ü
คค.
ü
Demand Side Management
เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
เข้าถึงบริการของประชาชน
ผู้ใช้บริการ
2.1.12 กำ�หนดพื้นที่และมาตรการ		
ตช.
ü
ในการจำ�กัดจำ�นวนรถเข้า
ในเขตใจกลางเมือง
2.1.13 ศึกษาความเหมาะสมในการ
คค., ทส.,
ü
จำ�กัดอายุการใช้งานรถยนต์
อก.
รวมถึงระบบการจัดการซาก
รถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน
2.1.14 บังคับใช้มาตรฐานการ
อก.
ü
ü
ระบายมลพิษทางอากาศ
จากรถยนต์ใหม่ Euro 5
ภายในปี 2564 และ
Euro 6 ภายในปี 2565
2.1.15 เปลี่ยนรถโดยสารประจำ�ทาง			
คค.,
ü
ของ ขสมก. ทั้งหมด ให้เป็น
ขสมก.
รถที่มีมลพิษต่� 
ำ (รถไฟฟ้า/
NGV/มาตรฐาน Euro VI)
2.1.16 ส่งเสริม/สนับสนุนการใช้
หน่วย ประชาชน
ü
รถยนต์ไฟฟ้า และการใช้
ราชการ,
บริการระบบขนส่งสาธารณะ
เอกชน
2.1.17 ปรับปรุง/แก้ไข การเก็บภาษี
คค.
ü
ประจำ�ปีสำ�หรับรถยนต์ใช้งาน
2.1.18 ควบคุมการระบายฝุ่นจาก
คค.
ทส.
ü
การขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ
และจากเรือสู่เรือ
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ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
คค.
ü

2.1.19 พิจารณาการย้ายท่าเรือ
คลองเตยออกจากพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
2.1.20 ควบคุมการระบายมลพิษ
ü หน่วยงาน
ทางอากาศจาก Non-road
ที่เกี่ยวข้อง
Engine เช่น เครื่องจักรกล
(ดีเซล) ที่ใช้ในการก่อสร้าง/
การเกษตร อุปกรณ์ภาคพื้น
ในสนามบิน รถไฟ เป็นต้น
2.2 ควบคุมและลดมลพิษจากการเผา		
		
ในที่โล่ง/ภาคการเกษตร					
2.2.1 ส่งเสริมให้มีการจัดการ
กษ.
ü
ü
เศษวัสดุทางการเกษตร
ประเภทต่างๆ โดยการ
นำ�มาใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดการเผา
ในที่โล่งจากภาคการเกษตร
2.2.2 ส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนการ
กษ.
ü
ü
ปลูกพืชหรือไม้ยืนต้นอื่น
ทดแทนพืชเชิงเดี่ยว/
พืชที่มีการเผา
2.2.2 ห้ามการเผาในชุมชน ริมทาง
ü
ü มท., คค.,
และเผาขยะโดยเด็ดขาด
กทม.,
ในกรุงเทพมหานคร
จังหวัด,
จังหวัดปริมณฑล
ท้องถิ่น
และจังหวัดอื่นๆ
2.2.3 กำ�หนดมาตรการทางกฎหมาย		 ü
อก.
กษ.,
ü
			 โดยการออกระเบียบกำ�หนดให้
จังหวัด,
โรงงานน้ำ�ตาลรับอ้อยไฟไหม้
ท้องถิ่น
เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 20
ต่อวัน ภายในปี 2564 และ
ให้อ้อยไฟไหม้หมดไปภายใน
ปี 2565

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

มาตรการ

35

ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
แนวทางการดำ�เนินงาน
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
2.2.4 กำ�หนดพื้นที่ปลอดการ		
อก.
กษ.
ü
เผาอ้อย เพื่อเป็นจังหวัด
ต้นแบบปลอดการเผาอ้อย
ตัดอ้อยสด ร้อยละ 100
จำ�นวน 5 จังหวัด ในปี 2563
2.2.5 ยกระดับการป้องกันไฟป่า
ü
ü ทส., มท. กห.,
และจัดการไฟป่าอย่างมี
จังหวัด,
ประสิทธิภาพ
ท้องถิ่น
2.2.6 การใช้มาตรการทางสังคม
ü
ü มท., ทส. ตช.
กับผู้ลักลอบเผาป่า
2.2.7 การประชาสัมพันธ์
ü
ü นร., มท. ทส., กษ.,
เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน
คค.
ในพื้นที่ที่มีการเผา
2.2.8 ให้มีการพิจารณาการพัฒนา
กษ.
ü
ระบบหรือยกระดับโดยผนวก
มิติด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปใน
กระบวนการกำ�หนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตร : การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี หรือ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหาร สำ�หรับพืชเกษตร
ที่มักมีการเผาวัสดุการเกษตร
ก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยว
ให้ความเข้มงวดขึ้น
ใช้มาตรการ/กลไกทาง
เศรษฐศาสตร์หรือมาตรการ
ทางสังคมผลักดันให้เกิด
แนวทางรับซื้อสินค้าจาก
เกษตรกรที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานทางการเกษตรที่ดี
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ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
กษ.
ü

2.2.9 ปรับปรุงการจัดการ
ปุ๋ยไนโตรเจน
2.2.10 ปรับปรุงการจัดการมูลสัตว์
ในภาคปศุสัตว์
2.2.11 การเพิ่มประสิทธิภาพของ
ท้องถิ่นการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อไม่ให้มีการกำ�จัดขยะ
โดยการเผาในที่โล่ง
2.2.12 ควบคุมเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ		
ของสถานพยาบาล
2.3 ควบคุมและลดมลพิษจากการ		
		
ก่อสร้างและผังเมือง					
2.3.1 กำ�หนดกฎระเบียบ มาตรการ		
และเกณฑ์ปฏิบัติที่ดีในการ
ควบคุมฝุ่นละอองจากการ
ก่อสร้างประเภทต่างๆ เช่น
การก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างถนนและทางพิเศษ
การก่อสร้างรถไฟฟ้า
2.3.2 ส่งเสริมให้มีการจัดทำ�ผังเมือง		
และการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ ต้องคำ�นึงถึงปัจจัยที่
จะมีผลต่อการระบายอากาศ
และการสะสมของมลพิษ
ทางอากาศ
2.3.3 บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวดกับผู้ที่กระทำ�การใดๆ
ที่ทำ�ให้กรวด หิน ดิน เลน
ทราย หรือเศษวัตถุก่อสร้าง
ตกหล่น รั่วไหล ปลิว
ฟุ้งกระจายลงบนถนน

ü

กษ.

ü

ü

มท.,
จังหวัด,
ท้องถิ่น

ü

ü

สธ.

ü

จังหวัด,
ท้องถิ่น

ü

มท.,
จังหวัด,
ท้องถิ่น

ü

ü

จังหวัด,
ท้องถิ่น,
ตช.

ทส.
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ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
แนวทางการดำ�เนินงาน
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
2.3.4 ส่งเสริมการก่อสร้างที่
ü
ü หน่วยงาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาครัฐ
2.3.5 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
ü
ü จังหวัด,
ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
ท้องถิ่น
(9 ตรม./คน)
2.3.6 รณรงค์และสร้างแรงจูงใจ
กทม., ภาค
ü
ü
ให้องค์กรรัฐวิสาหกิจและ
จังหวัด, เอกชน
ภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ
มท.
ในลักษณะการดำ�เนินกิจกรรม
การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ในการเพิ่ม
และการจัดการพื้นที่สีเขียว
อย่างยั่งยืน
2.4 ควบคุมและลดมลพิษจาก
		
ภาคอุตสาหกรรม					
2.4.1 กำ�หนดมาตรฐานการระบาย		 ü
ทส., อก.
มลพิษทางอากาศในรูปแบบ
Loading โดยคำ�นึงถึง
ความสามารถหรือศักยภาพ
ในการรองรับมลพิษทาง
อากาศของพื้นที่
2.4.2 การติดตั้งระบบตรวจสอบ
อก.
ü
การระบายมลพิษทางอากาศ
แบบอัตโนมัติต่อเนื่องที่ปล่อง
ของโรงงานอุตสาหกรรม
จำ�พวก 3 เตาเผา เชื้อเพลิง
และหม้อไอน้ำ�ที่มีขนาดตาม
ที่ก�ำ หนด และรายงานผล
ผ่านระบบ on-line ไปยัง
กระทรวงอุตสาหกรรม
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ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
แนวทางการดำ�เนินงาน
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
2.4.3 จัดทำ�ทำ�เนียบการปลดปล่อย		 ü
ทส.
อก.
และเคลื่อนย้ายมลพิษ
(Pollutant Release and
Transfer Register)
2.4.4 ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน			
ü ทส., อก.
การระบายมลพิษทางอากาศ
จากโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
2.4.5 ปรับปรุงการใช้พลังงาน
อก.
ü
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในภาคอุตสาหกรรม
2.4.6 เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน
พน.
ü
และพลังงานทางเลือกในการ
ผลิตไฟฟ้า
2.5 ควบคุมและลดมลพิษจาก
		
ภาคครัวเรือน					
2.5.1 สนับสนุนการใช้พลังงาน
พน.
ü
ü
สะอาดในครัวเรือน
2.5.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้
พน. ท้องถิ่น,
ü
ü
เตาหุงต้มและเตาปิ้งย่าง
อว.
ปลอดมลพิษ
2.5.3 พัฒนาและส่งเสริมการใช้
พน. ท้องถิ่น,
ü
ü
เตาเผาอิฐและถ่านปลอดมลพิษ
อว.
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มาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ

เป็นการพัฒนาระบบ เครือ่ งมือ กลไกในการบริหารจัดการ รวมถึงการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นต่างๆ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและกำ�หนดแนวทางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต ประกอบด้วย
มาตรการระยะสั้นและระยะยาว
ผลผลิต
1) เครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปี 2567
2) มีเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
- ระบบฐานข้อมูลด้านมลพิษ/สิ่งแวดล้อม
และผลกระทบต่อสุขภาพ 1 ระบบ
- ระบบคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 1 ระบบ
- กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อลดมลพิษข้ามแดน

หน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม

โดยมีแนวทางการดำ�เนินงานในการพัฒนาระบบ เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการมลพิษ (รายละเอียด           
ดังตารางที่ 3) ดังนี้
3.1 พัฒนาเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
		มาตรการระยะสั้น (พ.ศ. 2562 - 2564) และมาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) โดยเป็นการ             
ดำ�เนินงานต่อเนื่องในการขยายเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและให้ท้องถิ่นติดตามตรวจวัด          
คุณภาพอากาศในพืน้ ทีข่ องตนเอง พัฒนาศักยภาพของท้องถิน่ ในการดำ�เนินการติดตามการตรวจสอบคุณภาพอากาศ
เพื่อให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่
3.2 ทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์
มาตรการระยะสั้น (พ.ศ.2562 - 2564) ประกอบด้วย
การกำ�หนดค่ามาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศเฉลีย่ รายปีให้เป็นไปตามเป้าหมายระยะที่ 3 ขององค์การอนามัยโลก
(WHO IT-3) การปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รวมทั้งศึกษาความเหมาะสม
เรือ่ งกฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดระเบียบการเผาภาคการเกษตร
		มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) ประกอบด้วย
พิจารณากำ�หนดค่ามาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ให้เป็นไปตามเป้าหมายระยะที่ 3 ของ
องค์การอนามัยโลก (WHO IT-3)
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3.3 ส่งเสริมการวิจัย/พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบ การตรวจวิเคราะห์ และนวัตกรรม
เพื่อลดมลพิษทางอากาศ เพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
		มาตรการระยะสั้น (พ.ศ. 2562 - 2564) ประกอบด้วย
ดำ�เนินโครงการนำ�ร่องเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ในการติดตั้งอุปกรณ์กรองฝุ่น (Diesel Particulate Filter,
DPF) ในรถใช้งาน การจัดทำ�คู่มือการเรียนการสอนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและข้อควรปฏิบัติในการ
ร่วมกันลดโลกร้อนเพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษทางอากาศ (รวมถึงสาเหตุ/การป้องกัน
การเกิดฝุ่นละออง) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
สร้างความตระหนักและปรับพฤติกรรมของประชาชนในการลดการปล่อยมลพิษจากกิจกรรมต่างๆ
		มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) ประกอบด้วย
ศึกษาความเหมาะสมในการใช้เครือ่ งมือการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเซนเซอร์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   
และถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายประชาสังคม เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ประชาชน
3.4 การแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดน
		มาตรการระยะสั้น (พ.ศ. 2562 - 2564) ประกอบด้วย
การขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตามข้อตกลงเรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน : ขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน           
ตามโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Transboundary Haze - Free Roadmap) และขับเคลื่อน
การดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารเชียงราย 2017 เพือ่ ป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ChiangRai 2017 Plan
of Action for Transboundary Haze Pollution Control in the Mekong Sub-Region) การประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ โดยใช้กลไกในทุกระดับ ได้แก่ ระดับอาเซียน ระดับคณะกรรมการ
ชายแดนภายใต้กระทรวงกลาโหม และระดับจังหวัดชายแดนคู่ขนานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน            
การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนจากการขนส่ง
		มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) ประกอบด้วย
การขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตามข้อตกลงเรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน : ขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน           
ตามโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Transboundary Haze - Free Roadmap) ขับเคลื่อน         
การดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารเชียงราย 2017 เพือ่ ป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ChiangRai 2017 Plan
of Action for Transboundary Haze Pollution Control in the Mekong Sub-Region) การประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ โดยใช้กลไกในทุกระดับ ได้แก่ ระดับอาเซียน ระดับคณะกรรมการ
ชายแดนภายใต้กระทรวงกลาโหม และระดับจังหวัดชายแดนคู่ขนานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
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3.5 จัดทำ�บัญชีการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำ�เนิด
มาตรการระยะสั้น (พ.ศ. 2562 - 2564)
การจัดทำ�บัญชีการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำ�เนิดเป็นระยะๆ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำ�หนด/
ปรับปรุงแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
3.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเฝ้าระวังที่เป็นหนึ่งเดียว
		มาตรการระยะสั้น (พ.ศ.2562 - 2564) และระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567)
บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบทัง้ แหล่งกำ�เนิด ปริมาณมลพิษในบรรยากาศ และผลกระทบ
ต่อสุขภาพเพือ่ การวางแผนการบริหารจัดการและสือ่ สารแจ้งเตือน พัฒนาระบบ เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพทีเ่ กิดจาก
มลพิษทางอากาศและการรายงานผล สร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนในการดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
3.7 พัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง
		มาตรการระยะสั้น (พ.ศ. 2562 - 2564) ประกอบด้วย
การพัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการ
และแนวทางการดำ�เนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในระยะต่อไป
ตารางที่ 3 แนวทางการดำ�เนินงานตามมาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ
มาตรการ
มาตรการที่ 3
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการมลพิษ

แนวทางการดำ�เนินงาน
3.1 พัฒนาเครือข่ายการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ
3.1.1 ขยายเครือข่ายการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศให้
ครอบคลุมทุกจังหวัดและ
สารมลพิษหลักและให้ท้องถิ่น
ติดตามตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในพื้นที่ของตนเอง
3.1.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น
ในการดำ�เนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่รับผิดชอบ

ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
ü

ü

ü

ทส., มท.

ทส., มท.
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มาตรการ

แนวทางการดำ�เนินงาน

ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)

3.2 ทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/
		
มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ
		
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์					
3.2.1 ปรับค่ามาตรฐาน PM2.5
ในบรรยากาศเฉลี่ยรายปีให้
เป็นไปตามเป้าหมายระยะที่ 3
ขององค์การอนามัยโลก
3.2.2 พิจารณาความเหมาะสมใน
การปรับค่ามาตรฐาน PM2.5
ในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ให้เป็นไปตามเป้าหมายระยะที่ 3
ขององค์การอนามัยโลก
3.2.3 ปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการจัดการมลพิษทางอากาศ
รวมทั้งศึกษาความเหมาะสม
เรื่องกฎหมายอากาศสะอาด
(Clean Air Act)
3.2.4 พิจารณาความเหมาะสมใน
การจัดระเบียบการเผา
ภาคการเกษตร
3.3 ส่งเสริมการวิจัย/พัฒนาองค์ความรู้
		
ด้านเทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบ
		
การตรวจวิเคราะห์ และนวัตกรรม
		
เพื่อลดมลพิษทางอากาศเพื่อนำ�ไป
		
ประยุกต์ใช้ด้านการจัดการคุณภาพ
อากาศ รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
		
		
และถ่ายทอดองค์ความรู					
้
3.3.1 พิจารณาความเหมาะสม
ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดแบบ
เซนเซอร์
3.3.2 ดำ�เนินโครงการนำ�ร่องเพื่อ
ทดสอบความเป็นไปได้ในการ
ติดตั้งอุปกรณ์กรองฝุ่น
(Diesel Particulate Filter,  
DPF) ในรถใช้งาน

ทส.

ü

ü

ทส.

ü

ทส.

ü

กษ.,
ท้องถิ่น

ü

ü

อว., ทส.

อว.

ทส., อก.
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ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
แนวทางการดำ�เนินงาน
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
สธ.วช./ สถาบัน
3.3.3 วิจัย/พัฒนาองค์ความรู้
ü
นวัตกรรมในเรื่องข้อมูล
วท./ทส./ การศึกษา/
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
สกสว. อาชีวศึกษา
ทางอากาศ วิธีการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศอย่างง่ายสำ�หรับ
ประชาชน เกณฑ์พิจารณา
ประกาศควบคุมการทำ�กิจกรรม
นอกบ้าน หรือทำ�กิจกรรมของ
สถานศึกษา นวัตกรรมในการ
ป้องกันตนเองจากมลพิษทาง
อากาศ ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ด้าน
สุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
3.3.4 จัดทำ�คู่มือการเรียนการสอน		
ศธ. ทส./สธ.
ü
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและข้อควรปฏิบัติ
ในการร่วมกันลดโลกร้อนเพื่อ
สร้างความตระหนักและการมี
ส่วนร่วมในการลดการระบาย
มลพิษทางอากาศจากแหล่ง
กำ�เนิด และการป้องกันสุขภาพ
3.3.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
ü
ü ทส., นร., ศธ.,
ถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้ง
สธ., สถาบัน
สร้างเครือข่ายประชาสังคม
การศึกษา,
เพื่อสร้างความตระหนักรู้และ
สกสว.,
สร้างความร่วมมือระหว่าง
วช.
หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น
เอกชน ประชาชน เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
ผลกระทบความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพอุตุนิยมวิทยากับมลพิษ
ผลการศึกษาวิจัย เป็นต้น
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ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
แนวทางการดำ�เนินงาน
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
3.3.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทส., คค., หน่วยงาน
ü
สร้างความตระหนัก และ
มท., อก., ภาครัฐ
ปรับพฤติกรรมของประชาชน
สธ., นร.
ในการลดการปล่อยมลพิษ
จากกิจกรรมต่างๆ
3.4 การแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดน					
3.4.1 การขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
ü
ü ทส., กห., กต.
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
มท.
เรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน
- ขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
ตามโรดแมปอาเซียนปลอด
				หมอกควันข้ามแดน (ASEAN
Transboundary Haze Free Roadmap)
- ขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการเชียงราย
2017 เพื่อป้องกันมลพิษจาก
หมอกควันข้ามแดน
- ประสานความร่วมมือระหว่าง
				ประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันข้ามแดน
โดยใช้กลไกในทุกระดับ
ได้แก่ ระดับอาเซียน
				ระดับคณะกรรมการชายแดน
ภายใต้กระทรวงกลาโหม
และระดับจังหวัดชายแดน
คู่ขนานระหว่างประเทศไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน
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แนวทางการดำ�เนินงาน
3.4.2 การป้องกันมลพิษข้ามแดน
จากการขนส่ง
- การจัดการมลพิษทางอากาศ
และของเสียจากรถยนต์
เช่น การพิจารณาปรับปรุง
มาตรฐานรถยนต์และน้�ำ มัน
ในภูมิภาคอาเซียนให้มีระดับ
ใกล้เคียงกัน
3.5 จัดทำ�บัญชีการระบายมลพิษทาง
		
อากาศจากแหล่งกำ�เนิดเป็นระยะๆ

ระยะ ระยะสั้น ระยะยาว หน่วยงานรับผิดชอบ
เร่งด่วน/ (2562 - (2565 หลัก สนับสนุน
ช่วงวิกฤต 2564) 2567)
ทส. คค., กต.
ü

ทส.

อก.,
จังหวัด,
ท้องถิ่น

ü

ทส./ดศ.

ทุก
หน่วยงาน

ü

สธ. รพ.เอกชน/
มหา
วิทยาลัย/
กห./กทม.
พม./สธ. ทส./มท./
นร.

ü

3.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวัง				
		
ที่เป็นหนึ่งเดียว
3.6.1 บูรณาการระบบข้อมูล
ü
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ทั้งแหล่งกำ�เนิด ปริมาณมลพิษ
ในบรรยากาศ และผลกระทบ
ต่อสุขภาพ เพื่อการวางแผน
การบริหารจัดการและสื่อสาร
แจ้งเตือน
3.6.2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบ		 ü
ต่อสุขภาพที่เกิดจากมลพิษ
ทางอากาศและการรายงานผล
3.6.3 สร้างความเข้มแข็งของ
ประชาชน ชุมชน ในการดูแล
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
3.7 พัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์
		
ฝุ่นละออง
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ü
ü

ü

ทส.,

อว., ดศ.
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ       
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้อาศัยมติคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่ นการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ        
นำ�มาตรการและแนวทางการดำ�เนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฉบับนี้ไปปฏิบัติ
3.1 กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
1. กลไกในการขับเคลื่อนมาตรการที่ 1

		ใช้กลไกของระบบศูนย์สงั่ การแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ภายใต้ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ในการเข้าควบคุม
สถานการณ์ อำ�นวยการ สั่งการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่
ภาวะปกติโดยเร็ว
2. กลไกในการขับเคลื่อนมาตรการที่ 2

ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายออกกฎระเบียบ/แนวทาง/ข้อบังคับในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

3. กลไกในการขับเคลื่อนมาตรการที่ 3

ใช้กลไกคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติเป็นกลไกหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานเพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3.2 การติดตามประเมินผล

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง
เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้การดำ�เนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้              
ให้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติเป็นกลไกหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ดังนั้น กระบวนการขับเคลื่อน    
วาระแห่งชาติฯ ติดตาม และประเมินผล มีดังนี้
1. ใช้กลไกคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติขบั เคลือ่ นให้เกิดความร่วมมือในการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ การติดตาม และประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวบรวมผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี            
เพื่อทราบต่อไป
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