
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ภายใต้
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ 
“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 
❑ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีประกาศให้การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง 

เป็นวาระแห่งชาติ
❑ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไข

ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
❑ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุมทางไกลและสั่งการก าชับผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้เร่ง
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยจะติดตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

❑ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานที่ทีข่้อง
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ อย่างเคร่งครัด และบังคับใช้กฎหมายที่อยูใ่นอ านาจ
อย่างเข้มงวด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น single command โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสนับสนุนการด าเนินงาน และให้หน่วยงานต่าง ๆ สร้างการรับรู้และความ
เข้าใจให้กับประชาชน 



แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนวาระแห่งชาติ         

“การแก้ไขปัญหามลพษิ        
ด้านฝุ่นละออง”



แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ 
“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”



การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (ช่วงวิกฤต)

❑ช่วงก่อนวิกฤติ – ประชุม ชี้แจง   
เตรียมการ

❑ช่วงสถานการณ์วิกฤต 

❑ช่วงหลังวิกฤต – ประชุม
ถอดบทเรียน/AAR

แนวทางการด าเนินงาน

มาตรการที่ ๑ 

กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานหลัก 

กลไกปฏิบัติการตาม PM2.5 เพื่อเป็นแผนเผชิญเหตุ/
มาตรการตอบโต้สถานการณ์ ดังนี้

ระดับที่ 1 PM2.5 ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.
หน่วยงานด าเนินภารกิจตามสภาวะปกติ

ระดับที่ 2 PM2.5 ระหว่าง 51- 75 มคก./ลบ.ม.
ทุกหน่วยงานด าเนินมาตรการให้เข้มงวดขึ้น 

ระดับที่ 3 PM2.5 ระหว่าง 76 -100 มคก./ลบ.ม.          
ผู้ว่าราชการกทม./จังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์            
โดยใช้อ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมพื้นที่ 
ควบคุมแหล่งก าเนิดและกิจกรรมที่ท าให้เกิดมลพิษ 

ระดับที่ 4 PM2.5 มากกว่า 100 มคก./ลบ.ม.            
เสนอให้ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (กก.คพ. 
กก.วล)  เพื่อเสนอมาตรการให้นายกรัฐมนตรี
พิจารณาสั่งการ



ช่วงก่อนวิกฤติ วันที่ 27 มิถุนายน 2563

มีการประชุมมอบนโยบาย
เตรียมความพร้อมรับมือ
สถานการณ์หมอกควัน
ภาคใต้ ปี 2563 โดย 
รมว.ทส. ณ ศาลากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 



แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ 
“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”



การป้องกันและลดการเกดิมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งก าเนิด)มาตรการที่ ๒ 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย        
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานหลัก 

ยานพาหนะ

การเผาในที่โล่ง/
ภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรม

การก่อสร้างและ
ผังเมือง 

ภาคครัวเรือน 

แนวทาง
การด าเนินงาน

ระยะสั้น ๖๒-๖๔ ระยะยาว ๖๕-๖๗

▪ บังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจาก
รถยนต์ใหม่ Euro5 ภายในปี ๒๕๖๔

▪ พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ
▪ ปรับลดอายุรถทีจ่ะเข้ารับการตรวจสภาพรถประจ าป ี
▪ พัฒนาระบบการตรวจสภาพรถยนต์และพัฒนาการ

เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสภาพ
▪ ใช้มาตรการจูงใจ/ส่งเสริมการผลิตและใช้รถยนต์ไฟฟ้า

▪ บังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพษิทางอากาศจากรถยนต์
ใหม่ Euro6 ภายในปี ๒๕๖๕

▪ บังคับใช้น้ ามันเชื้อเพลงิที่มีก ามะถันไม่เกิน ๑๐ ppm 
ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๖๗

▪ พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ
▪ ใช้มาตรการจงูใจ/ส่งเสริมการผลิตและใช้รถยนต์ไฟฟา้
▪ เปลี่ยนรถโดยสารประจ าทางของ ขสมก.ทั้งหมดให้เป็น

รถ รถโดยสารไฟฟา้/NGV/ไฮบรดิ
▪ ปรับปรุง/แก้ไขการเก็บภาษปีระจ าปสี าหรบัรถใช้งาน

▪ ก าหนดมาตรฐานอากาศเสียในรูป Loading ตาม
ศักยภาพการรองรับมลพษิของพื้นที่

▪ ให้มีการติดตั้งระบบ CEMs โรงงานจ าพวก ๓

▪ ปรับปรุงมาตรฐานอากาศเสียให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล

▪ ให้มีการน าเศษวัสดุการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสทิธิภาพทดแทนการเผา 
▪ ส่งเสริมให้ปรับเปลีย่นการปลกูพืชหรือไม้ยืนต้นอื่นทดแทนพชืเชิงเดี่ยว/พืชที่มีการเผา 
▪ ห้ามไม่ให้มีการเผาในที่โลง่และเผาขยะโดยเด็ดขาด
▪ ป้องกันไฟป่าและจัดการไฟป่าอย่างมีประสทิธิภาพ

▪ ควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง/บังคับใช้กฎหมาย
▪ เพิ่มพื้นที่สีเขียว/ส่งเสริม CSR
▪ ผลักดันการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

▪ ใช้พลังงานสะอาดในครวัเรือน 
▪ พัฒนา/ส่งเสริมการใช้เตาไรค้วัน /ถ่านปลอดมลพษิ

▪ ไม่ให้มีอ้อยไฟไหม้ ๑๐๐% ภายในปี ๒๕๖๕



แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนวาระแห่งชาติ 
“การแก้ไขปัญหามลพษิด้านฝุ่นละออง”



การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษมาตรการที่ ๓ 
แนวทางการด าเนินงาน

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานหลัก 

ระยะสั้น ๖๒-๖๔ ระยะยาว ๖๕-๖๗

❖ พัฒนาเครือข่ายการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ

❖ ทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/
มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ

❖ ส่งเสริมการวิจัย/พัฒนา
องค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์

▪ การแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนภายใต้ ASEAN Haze Free 
Roadmap

❖ จัดท าบัญชีการระบายมลพิษ
ทางอากาศ

▪ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเฝ้าระวังสุขภาพที่เป็นหนึ่งเดียว 

❖ การแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดน

❖ พัฒนาระบบฐานข้อมูล/ระบบ
คาดการณ์

▪ จัดท าบัญชีการระบายมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งก าเนิดพ้ืนที่วิกฤตเป็นระยะ

▪ พัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์มลพิษทางอากาศ

▪ การแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนภายใต้ 
ASEAN Haze Agreement

▪ ปรับค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ยรายปี ตาม WHO IT-3
▪ ปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ /

ศึกษาความเหมาะสมเรื่องกฎหมายอากาศสะอาด 
▪ พิจารณาการจัดระเบียบการเผาภาคการเกษตร

▪ พิจารณาปรับค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ 
ชั่วโมง ตาม WHO IT-3

▪ ขยายเครือข่าย/พื้นที่การติดตามตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงและ
ให้ท้องถิ่นติดตามตรวจสอบในพื้นที่ตนเอง

▪ ขยายเครือข่าย/พื้นที่การติดตามตรวจสอบ
ครอบคุลม ๗๗ จังหวัดและให้ท้องถิ่น
ติดตามตรวจสอบในพื้นที่ตนเอง

▪ ทดสอบความเป็นไปได้ในการติดตั้งอุปกรณ์กรองฝุ่น 
(DPF) ในรถใช้งาน

▪ เผยแพร่/ถ่ายทอดองค์ความรู้

▪ เผยแพร/่ถ่ายทอดองค์ความรู้

▪ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพที่เป็นหนึ่งเดียว 



แนวทางการแก้ไขปัญหา         
หมอกควันและการเผาในที่โล่ง



ช่วงเวลาเกิดสถานการณ์หมอกควันของประเทศไทย

ภาคใต้
Dry season: กรกฎาคม - กันยายน
Problems: หมอกควันข้ามแดน และไฟในพื้นที่พรุ 

ภาคเหนือ
Dry season: กุมภาพันธ์ - เมษายน
Problems: ไฟป่า การเผาในพื้นที่เกษตร การเผา  

ขยะมูลฝอย และหมอกควันข้ามแดน



แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคใต้

การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ
- การป้องกันไฟป่า
- การจัดการเชื้อเพลิง
- การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
- การดับไฟป่า 

การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน

- แจ้งเตือนสถานการณ์ หมอกควันให้ประชาชนทราบ 
- แจ้งเตือนสถานการณ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตาม

แนวทางปฏิบัติตามระดับสถานการณ์ที่ก าหนด
- แจ้งเตือนประเทศที่เป็นต้นเหตุหมอกควันและส านักเลขาธิการอาเซียนเพื่อให้ควบคุม

สถานการณ์และด าเนินการตามข้อก าหนดในข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดน

โครงการปฏิบัติการท าฝนหลวง 



พืน้ทีเ่ส่ียงสูง 17 จังหวดัภาคเหนือ พืน้ที่เป้าหมาย 65 จงัหวดั
“ด าเนินการภายใต้กลไก พ.ร.บ. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550”

4 พืน้ที่

พืน้ที่เกษตร

พืน้ทีชุ่มชน

พืน้ที่ป่า

พืน้ที่ริมทาง

ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าอนุรักษ์

ระบบ
บัญชาการ

สร้างความ
ตระหนัก

ลดเช้ือเพลงิ

เครือข่าย/
จิตอาสา

บังคบัใช้
กฎหมาย

5 มาตรการ

แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการเผาในที่โล่ง



กระทรวงมหาดไทย • ควบคุมการเผาในทีโ่ล่ง
• สร้างการรับรู้กบัประชาชนในพืน้ที่
• มีหนังสือส่ังการจังหวดัให้ด าเนินการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
ฝุ่นละอองขนาดเลก็ PM2.5



สุราษฎร์ธานี

สงขลา

นครศรีธรรมราช

ปัตตานีภูเก็ต
ตรัง

สตูล
ยะลา

นราธิวาส

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในภาคใต้ของประเทศไทย

เครื่องตรวจวัด PM2.5 
แบบภายนอกอาคาร

ณ อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ

หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ 
อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรธีรรมราช

พัทลุง





กราฟแสดงสถานการณ์จุดความร้อนในภูมิภาคอาเซียนตอนใต้ เปรียบเทียบระหว่างปี 2556-2562

1,048
1,098

12,735

19,681

สถานการณ์จุดความร้อน ปี 2019
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2562 รวม 24,085 จุด
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562 (ทั้งป)ี รวม 34,562 จุด  



การแก้ไขปัญหาหมอกควนัข้ามแดน



ริเร่ิมและผลกัดนั  โดยประเทศไทย**

Conference of the Parties 
(COP)

ASEAN Secretariat
Committee under COP

(COM)

ASEAN Coordinating Center (ACC)

Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC)
Sub-Regional Ministerial Steering Committee 
for the Mekong sub-Region (MSC Mekong)  

Technical Working Group (TWG) for 
the Southern part of the Region

Technical Working Group (TWG) for 
the Mekong Sub-Region (TWG Mekong)

ประเทศไทย
บริจาค 
50,000 USD 
เม่ือมถุินายน 2552
ตามมติ ครม. 
28 เมษายน 2552

กลไกขบัเคล่ือนข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพษิจากหมอกควนัข้ามแดน
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: AATHP



การประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
ครั้งที่ ๒๑ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม



การประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 15 

(Fifteenth meeting of the conference of the parties to the ASEAN agreement on 

transboundary haze pollution : COP AATHP) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ราชอาณาจักรกัมพูชา 

รมว.ทส. ได้แสดงจุดยืนในการร่วมแก้ไขปัญหาในระดับภูมภิาค เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนจากมลพิษหมอกควันข้ามแดน เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนื

ด้วยความร่วมมือจาก ๑๐ ประเทศอาเซียน 



การรายงานข้อมูลหมอกควนัข้ามแดนของประเทศสมาชิก

- ประเทศสมาชิกรายงานข้อมูลทีก่ าหนดตามแบบฟอร์มมาตรฐาน ต่อ ASEAN Secretariat



- ประเทศสมาชิกเม่ือได้รับผลกระทบ อาจพจิารณาแจ้งสถานการณ์หมอกควนัต่อ
ASEAN Secretariat เพ่ือด าเนินการแจ้งเวยีน หรืออาจแจ้งไปประเทศสมาชิกโดยตรง

การแจ้งเตือนหมอกควนัข้ามแดน


