รายงานสถานการณฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผลการดําเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ป ๒๕๖๕
๑. การติดตามตรวจสอบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ไดเฝาระวัง ติดตาม และวิเคราะหขอมูลสถานการณฝุนละออง PM2.5 พื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มักพบเกินคามาตรฐาน ๕๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (มคก./ลบ.ม.) ระหวาง
เดือนพฤศจิกายน – เมษายน ของทุกป ซึ่งเปนชวงความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทย
โดยในชวงสถานการณที่ผานมา กรมควบคุมมลพิษไดมีสถานีตรวจวัด PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทั้งหมด ๒๓ สถานี (ดังรูปที่ ๑) ประกอบดวย
๑. กรุงเทพมหานคร ๑๒ สถานี ไดแก ๑) ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน ๒) ริมถนนพระราม ๔ เขต
ปทุมวัน ๓) ริ มถนนอินทรพิ ทักษ เขตธนบุรี ๔) ริ มถนนลาดพร าว โชคชัย ๔ เขตวังทองหลาง ๕) ริมถนน
ดินแดง เขตดินแดง ๖) แขวงบางนา เขตบางนา ๗) แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ๘) แขวงดินแดง เขตดินแดง
๙) แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา ๑๐) แขวงพญาไท เขตพญาไท ๑๑) แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี และ ๑๒) แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง
๒. จังหวัดสมุทรปราการ ๕ สถานี ไดแก ๑) ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง ๒) ต.บางโปรง อ.เมือง ๓) ต.ตลาด
อ.พระประแดง ๔) ต.ปากน้ํา อ.เมือง และ ๕) ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
๓. จังหวัดสมุทรสาคร ๒ สถานี ไดแก ๑) ต. มหาชัย อ.เมือง ๒) ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร
๔. จังหวัดปทุมธานี ๑ สถานี บริเวณ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
๕. จังหวัดนนทบุรี ๒ สถานี ไดแก ๑) ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง ๒) ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
๖. จังหวัดนครปฐม ๑ สถานี บริเวณ ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

รูปที่ ๑ จุดตรวจวัด PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๒. สถานการณฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)
จากการติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพอากาศ พบวาสถานการณฝุ น ละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่ ว โมง
ป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบเกินเกณฑมาตรฐาน (๕๐ มคก./ลบ.ม.) ในชวงตนป

๑

(เดือนมกราคมถึงเมษายน) และปลายป (เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม) ของทุกป ซึ่งมีสาเหตุสําคัญ ๒ ประการ
ไดแก
• สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา : ในชวงฤดูหนาว (ระหวางเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ) ของทุกป บริเวณ
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในบางชวงเวลาที่ความกดอากาศสูงแผลงมาปกคลุมมีกําลังออนลง เกิดสภาพ
อุตุนิยมวิทยาทีไ่ มเอื้อตอการกระจายตัวของฝุนละออง สภาพอากาศนิ่ง ลมสงบ ความชื้นสูง ประกอบกับมีการ
ผกผันกลับของอุณหภูมิ (Inversion) ในระดับลาง สงผลใหระดับเพดานการลอยตัวและการกระจายตัวของฝุน
ละอองอยูในระดับต่ํา การไหลเวียนและถายเทของอากาศไมดี จึงทําใหเกิดการสะสมของฝุนละอองเพิ่มมากขึ้น
• แหลงกําเนิด : ฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแหลงกําเนิดหลัก
ดังนี้ (รูปที่ ๒)
- ภาคการขนสงทางถนน (รอยละ ๕๑) จากสถิติจํานวนรถจดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ณ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ พบวา มีจํานวนรถจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร ๑๑.๓ ลานคัน
และมีจํานวนรถจดทะเบียนในพื้นที่ปริมณฑล ๑.๓๐ ลานคัน รวมเปน ๑๒.๖ ลานคัน
- ภาคอุ ตสาหกรรม (ร อยละ ๒๑) จากสถิติโ รงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญ าตใหประกอบ
กิจการ ขยายกิจการ และเลิกกิจการ สะสม ณ สิน้ ป ๒๕๖๔ ในกรุงเทพมหานคร จํานวน ๖,๒๐๐ แหง และ
ในจังหวัดปริมณฑล จํานวน ๒๑,๔๑๒ แหง รวมเปน ๒๗,๖๑๒ แหง
- ภาคครัวเรือน (รอยละ ๑๐)
- ภาคการขนสงอื่นๆ (รอยละ ๙.๕)
- ภาคการเผาในที่โลง (รอยละ ๖)
- ภาคอื่นๆ (รอยละ ๒.๕)

รูปที่ ๒ สัดสวนแหลงกําเนิดฝุนละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จากการติ ดตามตรวจสอบปริ มาณฝุ นละออง PM2.5 จากสถานี ของกรมควบคุ มมลพิ ษ ตั้ งแต วั นที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ พบวา ปริมาณฝุนละออง PM2.5 เริ่มเกินมาตรฐานตั้งแต วันที่ ๖ ธันวาคม
๒๕๖๔ ที่ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร หลังจากนั้น พบเกินมาตรฐานเปนระยะๆในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในชวงกลางเดือนธันวาคมเปนตนไป ดังแสดงในรูปที่ ๓

๒

รูปที่ ๓ ปริมาณฝุนละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕
นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาไดออกประกาศเรื่อง การเขาสูฤดูรอนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ (รูปที่
๔) พรอมรายละเอียดระบุวา “ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มตนเขาสูฤดูรอน ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕
โดยในตอนกลางวันพื้นที่สวนใหญของประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอน อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต ๓๕ องศาเซลเซียส
ขึ้ น ไป ประกอบกั บ มรสุ มตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อที่ พัด ปกคลุ มบริ เวณประเทศไทยตอนบน ได เปลี่ ย นเป น ลม
ตะวันออกเฉียงใต หรือลมใตพัดปกคลุมแทน ซึ่งเปนการเขาสูฤดูรอนของประเทศไทย” โดยการเขาสูฤดูรอนของ
ประเทศไทย เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหระดับเพดานการลอยตัวของอากาศยกตัวสูงขึ้น ประกอบกับลมใตและลม
ตะวันออกเฉียงใตจะชวยพัดพาและระบายฝุนละอองที่สะสมตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดดียิ่งขึ้น
สอดคลองกับผลการติดตามตรวจสอบผลการตรวจวัดฝุนละออง PM2.5 จะพบวาตั้งแตวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เปนตนมา ปริมาณฝุนละออง PM2.5 อยูในเกณฑมาตรฐานทุกพื้นที่อยางตอเนื่อง

รูปที่ ๔ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง การเขาสูฤดูรอนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕
๓

๒.๑ จํานวนวันที่ฝุนละออง PM2.5 เกินคามาตรฐาน
จากการตรวจวัดปริมาณฝุนละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต ๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ พบวาพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจํานวนวันที่ฝุนละออง PM2.5 เกินคา
มาตรฐาน จํานวน ๒๖ วัน ซึ่งลดลงอยางมีนัยสําคัญ (ลดลงรอยละ ๖๑) เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่
แลว ที่มีจํานวนวันที่ฝุนละออง PM2.5 เกินคามาตรฐาน จํานวน ๖๗ วัน (รูปที่ ๕)

รูปที่ ๕ กราฟเปรียบเทียบจํานวนวันของฝุนละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชวงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ซึ่งหากวิ เคราะห จํ านวนวั น ของฝุน ละออง PM2.5 แยกรายพื้น ที่กรุงเทพมหานครและ ๕ จังหวัด
ปริมณฑล ในชวงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม เปรียบเทียบกัน (รูปที่ ๖) จะพบวา จํานวนวันที่ฝุนละออง PM2.5
เกิ น มาตรฐาน มี แ นวโน ม ลดลงในทุ ก พื้ น ที่ โดยกรุ ง เทพมหานคร มี แ นวโน ม ลดลงร อ ยละ ๖๖ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ลดลงรอยละ ๕๙ จังหวัดสมุทรสาคร ลดลงรอยละ ๗๐ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และ
จังหวั ดนครปฐม มีแนวโนมลดลง ร อยละ ๗๑ ร อยละ ๗๖ และ ร อยละ ๕๐ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
สถานการณในภาพรวม

รูปที่ ๖ กราฟเปรียบเทียบจํานวนวันของฝุนละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชวงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
๔

๒.๒ ปริมาณฝุนละออง PM2.5
ในภาพรวม ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
สถานีของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ตรวจวัดไดระหวาง ๖ ๑๐๑ มคก./ลบ.ม. และมีคาเฉลี่ย PM2.5 ทุกพื้นที่เทากับ ๒๙ มคก./ลบ.ม. ซึ่งมีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสําคัญ
(ลดลงรอยละ ๑๙.๔) เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่แลวที่มีคาเฉลี่ย PM2.5 เทากับ ๓๖ มคก./ลบ.ม. (รูป
ที่ ๗)

รูปที่ ๗ กราฟเปรียบเทียบคาเฉลี่ย PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชวงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
โดยหากวิเคราะหปริมาณฝุนละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง แยกรายพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ๕
จังหวัดปริมณฑล ระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ เวลา ๐.๐๐ น. จะพบวา
คาสูงสุดฝุนละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ในทุกพื้นที่ มีแนวโนมต่ํากวาคาสูงสุดของปกอนหนาในชวงเวลา
เดียวกัน โดย
- พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจวัดไดระหวาง ๗ - ๗๖ มคก./ลบ.ม. พบ PM2.5 มีคาสูงสุดที่ริมถนนลาดพราว
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
- จังหวัดสมุ ทรปราการ ตรวจวั ดไดระหว าง ๗ – ๑๐๑ มคก./ลบ.ม. พบคาสูงสุดที่ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ
- จังหวัดปทุมธานี ตรวจวัดไดระหวาง ๘ - ๖๓ มคก./ลบ.ม. พบคาสูงสุดที่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี
- จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ตรวจวั ด ได ร ะหว า ง ๖ – ๘๔ มคก./ลบ.ม. พบค า สู ง สุ ด ที่ ต.มหาชั ย อ.เมื อ ง จ.
สมุทรสาคร
- จังหวัดนนทบุรี ตรวจวัดไดระหวาง ๗ – ๕๘ มคก./ลบ.ม. พบคาสูงสุดที่ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
- จังหวัดนครปฐม ตรวจวัดไดระหวาง ๘ – ๖๔ มคก./ลบ.ม. พบคาสูงสุดที่ ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

๕

กรุงเทพมหานคร

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

นนทบุรี

ปทุมธานี

นครปฐม

รูปที่ ๘ กราฟปริมาณฝุนละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระหวางเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม

๖

ดังแสดงใน รูปที่ ๘ กราฟปริมาณฝุนละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานครและ ๕
จังหวัดปริมณฑล ระหวางเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม พบวาคาเฉลี่ยฝุนละอองในแตละพื้นที่ลดลงเมื่อเทียบ
กั บ ช ว งเวลาเดี ย วกั น ของป ท่ี แ ล ว แสดงให เ ห็ น ว า สถานการณ ฝุ น ละอองมี แ นวโน ม ดี ขึ้ น อย า งเห็ น ได ชั ด
ซึ่งสถานการณฝุนละอองในปนี้ เริ่มเขาสูชวงวิกฤติ โดยพบเกินมาตรฐานทุกพื้นที่ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
และเริ่มกลับเขาสูสภาวะปกติ ตั้งแตวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เปนตนมา ดังรูปที่ ๙

รูปที่ ๙ รายงานสถานการณฝุนละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ เวลา ๗.๐๐ น.
๓. นโยบาย/มาตรการ/แผนที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาฝุนละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรี มีมติกําหนดให “การแกไขปญหามลภาวะดานฝุนละออง”
เปนวาระแหงชาติ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํา
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง” เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใน
การดําเนินการแกไขปญหาฝุนละออง โดยใหมีการบูรณาการการดําเนินงานรวมกันในทุกภาคสวน ซึ่งประกอบ
ไปดวยแผนหลักและแผนเฉพาะกิจที่ใชขับเคลื่อน ดังนี้
๑) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง” คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบดวย ๓ มาตรการหลัก ไดแก (๑) การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการเชิงพื้นที่ (๒) ปองกันและลดการเกิดมลพิษที่ตนทาง (แหลงกําเนิด) และ (๓) เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการมลพิษ
๗

๒) แผนเฉพาะกิจเพื่อการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละอองในป ๒๕๖๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อ
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๓) แผนเฉพาะกิจเพื่อการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ ป ๒๕๖๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ภายใตหลักแนวคิด “๑ สื่อสาร ๕ ปองกัน ๓ เผชิญเหตุ”
๔. การดําเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 พื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๔.๑. ติดตามตรวจสอบ แจงเตือนสถานการณ และรายงานสูสาธารณะผานชองทางตางๆ
 กรมควบคุมมลพิษ ไดมีการติดตามตรวจสอบและแจงเตือนสถานการณ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินมาตรการลด เฝาระวัง และปองกันผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชน พร อมทั้ งรายงานสูส าธารณะผานชองทางตางๆ รวมถึ งเผยแพรองค ความรู ที่เปน ประโยชน ให
ประชาชนรับทราบในรูปแบบที่เขาใจงายและทันตอสถานการณ ผานทางเว็บไซต Air4Thai.com แอปพลิเคชัน
Air4Thai และ Facebook Fanpage “ศูนยแกไขปญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)” โดยมีความถี่ของการรายงาน
และแจงเตือนสถานการณ ตามระดับความเขมขนของฝุนละออง PM2.5 ที่ตรวจวัดได ดังนี้
- กรณีสถานการณปกติ (ระดับความเขมขนของฝุนละออง PM2.5 ต่ํากวา ๕๐ มคก./ลบ.ม.) :
รายงานและแจงเตือนสถานการณ วันละ ๑ ครั้ง เวลา ๐๗.๐๐ น.
- กรณีสถานการณเริ่มเขาสูชวงวิกฤติ (ระดับความเขมขนของฝุนละออง PM2.5 สูงกวา ๕๐ มคก./
ลบ.ม.) : ยกระดับการแจงเตือนในชวงวิกฤต รายงานและแจงเตือนสถานการณ วันละ ๓ ครั้ง เวลา ๐๗.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ น. ประชาสัมพันธผานเว็บไซต Air4Thai Facebook Fanpage “ศูนยแกไขปญหา
มลพิษทางอากาศ (ศกพ.)” ไลนกลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และไลนกลุม PM2.5 ๕๙ จังหวัด
 แจ งเตื อนจั งหวั ด กรณี ฝุ น ละอองมี แ นวโน มสู งขึ้ น และมีคาเกิน มาตรฐาน ๓ วัน ตอ เนื่อง โดย
ประสานและสงหนังสือขอความรวมมือใหตรวจสอบและควบคุมแหลงกําเนิดฝุนละอองอยางเขมงวด
 คาดการณปริ มาณฝุน ละอองและแจงเตื อนตอสาธารณะ โดยกรมควบคุ มมลพิษไดจัด ตั้งศูน ย
แบบจํ าลองคุ ณภาพอากาศ และภู มิศาสตรส ารสนเทศ โดยประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมประเภท
แบบจําลองทางคณิตศาสตร พรอมการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนการคาดการณ
สถานการณ คุ ณ ภาพอากาศในพื้ น ที่ สํ า คั ญ ของประเทศไทย โดยใช แ บบจํ า ลองคณิ ต ศาสตร Weather
Research Forecast (WRF) ในการคาดการณฝุน PM2.5 ประเมินรวมกับขอมูล Global Forecast System
และการวิเคราะหขอมูลอุตุนิยมวิทยาจากกรมอุตุนิยมวิทยา และประมวลผลบน Super Computer ของ
NECTEC/สวทช เพื่อคาดการณสถานการณมลพิษทางอากาศลวงหนาถึง ๗ วัน และรายงาน ผานชองทาง
Facebook “ศูนยแกไขปญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)” และไลนกลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อ
แจงเตือนประชาชน รวมถึงประชาสัมพันธขอมูลการคาดการณใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนรับทราบ
เพื่ อปฏิ บั ติ ตนในการป องกั น และผลกระทบตอสุขภาพ ยกระดับ มาตรการ รวมทั้ งลดกิจ กรรมที่กอใหเกิด
ฝุนละอองผานชองทางตางๆ ทั้ง เพจ ศกพ. สื่อสังคมออนไลน โดยหากมีการประเมินวาสถานการณฝุนละอองมี
แนวโน มสู งขึ้ น สภาวะอากาศไม เอื้ อต อการกระจายตัว ศกพ.จะขอความรวมมือทุกภาคสวนงดกิจ กรรมที่
กอใหเกิดฝุนเพื่อลดการปลอยฝุนละอองออกสูบรรยากาศ

๘

๔.๒. การเผยแพรองคความรูสูสาธารณะ
 จัดประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ เพื่อกําหนดแผนการสื่อสาร
การแกไขปญหามลพิษทางอากาศ รวมถึงเสริมสรางการรับรู สื่อสารประชาสัมพันธรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เชน กรมประชาสัมพันธ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) เปนตน มุงเนนใหมีการสื่อสารขอมูลที่มีความชัดเจนและเปนเอกภาพในรูปแบบ One Voice One
Team และทันตอสถานการณ
 สนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใหหนวยงานรับผิดชอบ เชน กรมประชาสัมพันธ เพื่อนําไปจัดทํา
สื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
 จัดทําคลิปวีดีโอ/บันทึกเทป/แถลงขาว/อินโฟกราฟก เพื่อเผยแพรองคความรู แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติฯ
๔.๓. การยกระดับการดําเนินมาตรการแกไขปญหา PM2.5 เพื่อเตรียมรับมือสถานการณชวงปลายป
๒๕๖๔ ถึงตนป ๒๕๖๕ /จัดทําแผนเฉพาะกิจเพื่อการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละอองป ๒๕๖๕
 ยกรางแผนเฉพาะกิจเพื่อการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละอองป ๒๕๖๕ เสนอคณะอนุกรรมการ
ดานวิชาการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และมอบหมาย พรอมทั้ง แจงเวียนหนวยงานที่เกียวของนําไปดําเนินการ
และใหรายงานผลการดําเนินงานมาที่กรมควบคุมลพิษ
๔.๔. ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ "การแกไขปญหามลพิษ
ดานฝุนละออง" และแผนเฉพาะกิจเพื่อการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง ป ๒๕๖๕
 ประชุมหารือ/ประสานหนวยงานเพื่อติดตามการดําเนินงาน
 ประสานหนวยงานที่เกียวของยกระดับความเขมงวดการดําเนินงานตามระดับปริมาณฝุนละออง
PM2.5 (ภายใตแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติฯ)
 สรุปผลการดําเนินงานและนําเสนอผูบริหารเพื่อเปนขอมูลประกอบการประชุมตางๆ อาทิ การ
ประชุมผูบริหารกระทรวง การประชุมผูตรวจราชการ การประชุมคณะอนุกรรมการตางๆการควบคุมมลพิษที่
ตนทาง
 โครงการลดรัฐลดมลพิษ กรมควบคุมมลพิษไดมีการตรวจวัดมลพิษจากปลายทอไอเสียของรถ
ดีเซลในสังกัดสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมทรัพยากรน้ํา เมื่อวันที่
๒๖ พฤศจิกายน และ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๒๕ คัน ภายใตโครงการ “รถรัฐ ลดมลพิษ” ป ๒ โดย
รถรัฐทุกคันจะตองผานเกณฑคาควันดําในระดับเขมขนไมเกิน รอยละ ๒๕ เมื่อตรวจวัดดวยระบบวัดความทึบ
แสง อันเปนมาตรการสําคัญในการลด PM2.5 จากภาครัฐ โดยผลการตรวจวัดรถยนตในสังกัดของ ๒ หนวยงาน
พบวา รถที่มีคาควันดําผานเกณฑ “รถรัฐ ลดมลพิษ” จํานวน ๒๓ คัน และมีระดับเสียงผานเกณฑมาตรฐานทุก
คัน สําหรับรถทีไมผานเกณฑขางตน กรมควบคุมมลพิษ ไดใหคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงเครื่องยนต และให
นํารถกลับมาตรวจวัดมลพิษอีกครั้ง ภายใน ๑๕ วัน
 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคเอกชน สนับสนุนการดําเนินโครงการเพื่อชวยลดฝุน ในชวง
วิกฤต โดยรวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรม จากคายรถยนต จัดทํา
“โครงการคลินิกรถ ลดฝุน PM2.5” เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสภาพเครื่องยนตและการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง
๙

โดยคายรถยนตรวมใจใหสวนลดคาบํารุงรักษาเพื่อลดควันดําสําหรับใหกับประชาชนที่ใชรถยนตเครื่องยนตดีเซล
และเบนซิ น ในพื้ นที่ ทั่ วประเทศ ตั้ งแต ๑๕ พฤศจิ กายน ๒๕๖๔ จนสิ้ น เดื อนกุ มภาพั นธ ๒๕๖๕ โดยจะมี
ศูนยบริการจากคายรถยนตพรอมใหบริการกวา ๑,๙๐๐ แหง และสามารถรองรับปริมาณรถยนตสําหรับการเขา
รวมโครงการกวา ๔๘๐,๐๐๐ คัน และผลักดันใหมีการนําน้ํามันกํามะถันต่ํามาจําหนายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลในชวงวิกฤตสถานการณ
 ประสานหนวยงาน รวมลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบ ควบคุมแหลงกําเนิดและกิจกรรมที่กอใหเกิด
ฝุนละออง เชน การตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะควันดํา การขอความรวมมือสถานประกอบการอุตสาหกรรมให
มีการจัดการมลพิษที่ตนทาง และการควบคุมการเผาในที่โลงทุกประเภท
 ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ค า มาตรฐานควั น ดํ า ให เ ข ม งวดมากขึ้ น โดยออกเป น ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดําของรถยนตที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิด
ดวยการอัด พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
ซึ่งมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ เปนตนไป โดย
- ปรับลดคาควันดําจากรอยละ ๔๕ เหลือรอยละ ๓๐ เมื่อตรวจวัดดวยเครื่องมือระบบวัดความทึบแสง
- ปรับลดคาควันดําจากรอยละ ๕๐ เหลือรอยละ ๔๐ เมื่อตรวจวัดดวยเครื่องมือระบบกระดาษกรอง
๕. การประชุมเพื่อแกไขปญหาฝุนละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๕.๑. ประชุมถอดบทเรียนการปองกันและแกไขปญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละอองป ๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ เปนประธาน ซึ่งไดมีการ
นําเสนอผลการดําเนินงานการแกไขปญหาฝุนละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลป ๒๕๖๔ ผลการ
ดํ า เนิ น งานการแก ไขป ญ หาไฟป า และหมอกควัน ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ป ๒๕๖๔ ปญ หา อุป สรรค และ
ข อเสนอแนะเพื่ อปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภ าพแผนการดําเนิน งานในป ๒๕๖๕ โดยรองนายกรัฐ มนตรี พลเอก
ประวิตร วงษสุวรรณ ไดมอบนโยบายในการปองกันและแกไขปญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละออง ป ๒๕๖๕
ให ทุกหน ว ยงานดํา เนิ นการภายใตแผนปฏิบัติการฯ อยางเต็มที่ โดยขยายผล ปรับปรุง และยกระดับ การ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๕.๒. ประชุมคณะอนุกรรมการดานวิชาการแกไขปญหามลภาวะทางอากาศครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธาน
การประชุมฯ และมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พรอมทั้งอนุกรรมการจากหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขารวมประชุม โดยที่ประชุมฯ ไดมีการพิจารณา (ราง) แผนเฉพาะกิจเพื่อการแกไขปญหา
มลพิษดานฝุนละออง ป ๒๕๖๕ บนรากฐาน “ขยายผล พัฒนา ขจัดปญหา” เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัด
การดํ า เนิ น งานในการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาฝุ น ละออง โดยเฉพาะในช ว งเกิ ดสถานการณ เพื่อ ควบคุ ม
แหลงกําเนิดและปริมาณฝุนละอองไมใหสูงเกินเกณฑมาตรฐาน และสงผลกระทบตอประชาชน ภายใตแนวคิด
“๑ สื่ อสาร ๕ ป อ งกั น ๓ เผชิ ญ เหตุ ” เน น ย้ํ ามาตรการที่ส ามารถทํ า ได จ ริ ง ทั น ต อสถานการณ และเกิ ด
ประโยชนตอประชาชน เพื่อเตรียมรับมือสถานการณวิกฤติใหครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมอบหมายกรมควบคุม
มลพิษ นําขอเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ มาปรับแกไขใหสมบูรณเพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติตอไป
๕.๓. กรมควบคุ ม มลพิ ษ เสนอ (ร า ง) แผนเฉพาะกิ จ เพื่ อการแก ไขป ญ หามลพิ ษ ด า นฝุ น ละออง
ป ๒๕๖๕ ที่ผานการเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ
แหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษด านฝุ นละออง” ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กัน ยายน
๑๐

๒๕๖๔ และคณะอนุกรรมการดานวิชาการแกไขปญหามลภาวะทางอากาศ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดเห็นชอบใน (ราง) แผนเฉพาะกิจเพื่อการแกไข
ปญหามลพิษดานฝุนละออง ป ๒๕๖๕ และมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยกรม
ควบคุมมลพิษเสนอต อคณะรัฐ มนตรี ซึ่งเมื่ อวัน ที่ ๒๘ ธั นวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐ มนตรี มีมติในการประชุ ม
รั บ ทราบ (ร า ง) แผนเฉพาะกิ จ เพื่ อ การแก ไ ขป ญ หามลพิ ษ ด า นฝุ น ละออง ป ๒๕๖๕ ตามที่ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอและไดแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบดวยแลว
๕.๔. ประชุมพิจารณายกรางแผนการประชาสัมพันธและสื่อสารการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ
ป ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง เปนประธานใน
การประชุมรวมกับ ผูอํานวยการสํานักขาว กรมประชาสัมพันธ พรอมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ โดยที่ประชุมได
รว มกั น ยกร า งแผนการประชาสั มพัน ธ และสื่อสารการแกไขปญ หามลพิษทางอากาศ ซึ่ งกําหนดใหมีความ
สอดคลองกับแผนเฉพาะกิจเพื่อการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละอองป ๒๕๖๕ เนนใหมีการประชาสัมพันธ
และสื่อสารในประเด็นที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย เชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องยนต งดเผาปา/เผาไร/เผาขาม
แดน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การใชแอพลิเคชั่น Air4Thai และ Burn Check ผานสื่อออนไลน วิทยุและโทรทัศน
เปนตน โดยปนี้จะมุงเนนใหเกิดการตระหนักรู และสรางความรูสึกใหทุกภาคสวนเกิดการมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา โดย กรมประชาสัมพันธจะนําเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารการแกไขปญหามลพิษทาง
อากาศครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป
๕.๕. ประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมฯ
และมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พรอมทั้งอนุกรรมการจากหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของเขารวมประชุม โดยที่ประชุม รับทราบรางแผนเฉพาะกิจเพื่อการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง ป
๒๕๖๕ ภายใต ห ลั ก การ ๑ สื่ อ สาร ๕ ป อ งกั น ๓ เผชิ ญ เหตุ และเห็ น ชอบในหลั ก การ (ร า ง) แผนการ
ประชาสั มพั น ธ และสื่ อสารการแก ไขป ญหามลพิษทางอากาศ ป ๒๕๖๕ ซึ่งเนน การสื่อสารเชิงบวก สราง
ความรูสึกเห็นอกเห็นใจ ผาน Key Massage และ Slogan โดยแบงการดําเนินงานออกเปนเปน ๓ ระยะ ตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน ถึงเมษายน ครอบคลุมทุกชวงการเกิดสถานการณฝุนละอองในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และ
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ผาน ๔ ชองทางหลัก ไดแก On Air ,Online, On Ground และ On influ’s และ
ใหรั บความเห็น ของคณะอนุกรรมการไปพิจารณาปรับ ปรุ ง(ราง) แผนการประชาสั มพัน ธฯ ป ๒๕๖๕ โดย
เพิ่มเติมรายละเอียดใหครอบคลุมทั้งป ครบทุกมิติ ทั้งในเมืองและนอกเมือง การปรับสโลแกนเพื่อสื่อสารตาม
ชวงเวลาตางๆ การดึงภาคสวนอื่นๆเขารวมประชาสัมพันธ ทั้งนี้ ประธานฯ เนนย้ําใหทุกหนวยงานเตรียมความ
พรอมในการสื่อสาร และประสานความรวมมือในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติฯการอยางเขมงวด เพื่อเตรียม
รับมือกับสถานการณฝุนละอองที่กําลังจะเกิดขึ้น
๕.๖. ประชุ มคณะอนุ ก รรมการสื่อ สารการแก ไขปญ หามลพิษ ทางอากาศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่ อ
ยกระดับการดําเนินงานแกไขปญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละออง เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมี นาย
ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมฯ และมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รอง
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พรอมทั้งอนุกรรมการจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขารวมประชุม โดยที่ประชุมมี
มติ เห็ นชอบ ใหห นว ยงานที่เ กี่ย วข องเพิ่ มความเขมงวดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ
แหงชาติฯ และแผนเฉพาะกิจเพื่อการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง ป ๒๕๖๕ เพื่อปองกันและแกไขปญหา
๑๑

ไฟป า หมอกควั น และฝุ น ละอองให เ กิ ด ผลอย างเปน รูป ธรรม และใหมีก ารสื่อ สารทํา ความเขา ใจผลการ
ดําเนินงานของภาครัฐ โดยแบงออกเปนเชิงบริหารจัดการและเชิงการขับเคลื่อนแผน ไดแก การควบคุม กํากับ
ดูแลแหลงกําเนิดฝุนละอองในทุกดาน ทั้งยานพาหนะ การเผาในที่โลง เปนตน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ประชาชน และสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหามลพิษทางอากาศรวมกัน

๑๒

