
รายงานสถานการณฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผลการดําเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ป ๒๕๖๕ 

๑. การติดตามตรวจสอบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 

 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)  ไดเฝาระวัง ติดตาม และวิเคราะหขอมูลสถานการณฝุนละออง PM2.5 พ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมักพบเกินคามาตรฐาน ๕๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (มคก./ลบ.ม.) ระหวาง
เดือนพฤศจิกายน – เมษายน ของทุกป ซ่ึงเปนชวงความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทย 
โดยในชวงสถานการณท่ีผานมา กรมควบคุมมลพิษไดมีสถานีตรวจวัด PM2.5 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ท้ังหมด ๒๓ สถานี (ดังรูปท่ี ๑) ประกอบดวย   
๑. กรุงเทพมหานคร ๑๒ สถานี ไดแก ๑) ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน ๒) ริมถนนพระราม ๔ เขต  

ปทุมวัน ๓) ริมถนนอินทรพิทักษ เขตธนบุรี ๔) ริมถนนลาดพราว 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.ปทุมธาน ี
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  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
รูปท่ี ๑ จุดตรวจวัด PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

๒. สถานการณฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)  
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ พบวาสถานการณฝุนละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง  

ป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบเกินเกณฑมาตรฐาน (๕๐ มคก./ลบ.ม.) ในชวงตนป 

๑ 



(เดือนมกราคมถึงเมษายน) และปลายป (เดือนพฤศจกิายนถึงธันวาคม) ของทุกป ซ่ึงมีสาเหตุสําคัญ ๒ ประการ 
ไดแก 

• สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา : ในชวงฤดูหนาว (ระหวางเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ) ของทุกป บริเวณ
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุมพ้ืนท่ีประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในบางชวงเวลาท่ีความกดอากาศสูงแผลงมาปกคลุมมีกําลังออนลง เกิดสภาพ
อุตุนิยมวิทยาท่ีไมเอ้ือตอการกระจายตัวของฝุนละออง สภาพอากาศนิ่ง ลมสงบ ความชื้นสูง ประกอบกับมีการ
ผกผันกลับของอุณหภูมิ (Inversion) ในระดับลาง สงผลใหระดับเพดานการลอยตัวและการกระจายตัวของฝุน
ละอองอยูในระดับต่ํา การไหลเวียนและถายเทของอากาศไมดี จึงทําใหเกิดการสะสมของฝุนละอองเพ่ิมมากข้ึน 

• แหลงกําเนิด : ฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแหลงกําเนิดหลัก
ดังนี้ (รูปท่ี ๒)   

- ภาคการขนสงทางถนน (รอยละ ๕๑) จากสถิติจํานวนรถจดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ณ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ พบวา มีจํานวนรถจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร ๑๑.๓ ลานคัน 
และมีจํานวนรถจดทะเบียนในพ้ืนท่ีปริมณฑล ๑.๓๐ ลานคัน รวมเปน ๑๒.๖ ลานคัน  

- ภาคอุตสาหกรรม (รอยละ ๒๑) จากสถิติโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการ  ขยายกิจการ  และเลิกกิจการ สะสม ณ สิน้ป ๒๕๖๔ ในกรุงเทพมหานคร จํานวน ๖,๒๐๐ แหง และ
ในจังหวัดปริมณฑล จํานวน ๒๑,๔๑๒ แหง รวมเปน ๒๗,๖๑๒ แหง 

- ภาคครัวเรือน (รอยละ ๑๐)  
- ภาคการขนสงอ่ืนๆ (รอยละ ๙.๕)  
- ภาคการเผาในท่ีโลง (รอยละ ๖)  
- ภาคอ่ืนๆ (รอยละ ๒.๕)        

      

 
 

 

 

 

 
 

รูปท่ี ๒ สัดสวนแหลงกําเนิดฝุนละออง PM2.5 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุนละออง PM2.5 จากสถานีของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแตวันท่ี ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ พบวา ปริมาณฝุนละออง PM2.5 เริ่มเกินมาตรฐานตั้งแต วันท่ี ๖ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ท่ี ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร หลังจากนั้น พบเกินมาตรฐานเปนระยะๆในหลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในชวงกลางเดือนธันวาคมเปนตนไป ดังแสดงในรูปท่ี ๓  

 

๒ 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

รูปท่ี ๓ ปริมาณฝุนละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕ 

นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาไดออกประกาศเรื่อง การเขาสูฤดูรอนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ (รูปท่ี 
๔) พรอมรายละเอียดระบุวา “ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มตนเขาสูฤดูรอน ในวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 
โดยในตอนกลางวันพ้ืนท่ีสวนใหญของประเทศไทยตอนบนมีอากาศรอน อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต ๓๕ องศาเซลเซียส
ข้ึนไป ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ไดเปลี่ยนเปนลม
ตะวันออกเฉียงใต หรือลมใตพัดปกคลุมแทน ซ่ึงเปนการเขาสูฤดูรอนของประเทศไทย” โดยการเขาสูฤดูรอนของ
ประเทศไทย เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหระดับเพดานการลอยตัวของอากาศยกตัวสูงข้ึน ประกอบกับลมใตและลม
ตะวันออกเฉียงใตจะชวยพัดพาและระบายฝุนละอองท่ีสะสมตัวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดดียิ่งข้ึน 
สอดคลองกับผลการติดตามตรวจสอบผลการตรวจวัดฝุนละออง PM2.5 จะพบวาตั้งแตวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
เปนตนมา ปริมาณฝุนละออง PM2.5 อยูในเกณฑมาตรฐานทุกพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๔ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง การเขาสูฤดูรอนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓ 



๒.๑ จํานวนวันท่ีฝุนละออง PM2.5 เกินคามาตรฐาน  

จากการตรวจวัดปริมาณฝุนละออง PM2.5 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ พบวาพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจํานวนวันท่ีฝุนละออง PM2.5 เกินคา
มาตรฐาน จํานวน ๒๖ วัน ซ่ึงลดลงอยางมีนัยสําคัญ (ลดลงรอยละ ๖๑) เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ี
แลว ท่ีมีจํานวนวันท่ีฝุนละออง PM2.5 เกินคามาตรฐาน จํานวน ๖๗ วัน (รูปท่ี ๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี ๕ กราฟเปรียบเทียบจํานวนวันของฝุนละออง PM2.5 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ชวงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

ซ่ึงหากวิเคราะหจํานวนวันของฝุนละออง PM2.5 แยกรายพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ ๕ จังหวัด
ปริมณฑล ในชวงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม เปรียบเทียบกัน (รูปท่ี ๖) จะพบวา จํานวนวันท่ีฝุนละออง PM2.5 

เกินมาตรฐาน มีแนวโนมลดลงในทุกพ้ืนท่ี โดยกรุงเทพมหานคร มีแนวโนมลดลงรอยละ ๖๖ จังหวัด
สมุทรปราการ ลดลงรอยละ ๕๙  จังหวัดสมุทรสาคร ลดลงรอยละ ๗๐ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และ
จังหวัดนครปฐม มีแนวโนมลดลง รอยละ ๗๑ รอยละ ๗๖ และ รอยละ ๕๐ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ
สถานการณในภาพรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี ๖ กราฟเปรียบเทียบจํานวนวันของฝุนละออง PM2.5 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ชวงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

๔ 



๒.๒ ปริมาณฝุนละออง PM2.5 

ในภาพรวม ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละออง PM2.5 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
สถานีของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ตรวจวัดไดระหวาง ๖ - 
๑๐๑ มคก./ลบ.ม. และมีคาเฉลี่ย PM2.5 ทุกพ้ืนท่ีเทากับ ๒๙ มคก./ลบ.ม. ซ่ึงมีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
(ลดลงรอยละ ๑๙.๔) เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีแลวท่ีมีคาเฉลี่ย PM2.5 เทากับ ๓๖ มคก./ลบ.ม. (รูป
ท่ี ๗) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

รูปท่ี ๗ กราฟเปรียบเทียบคาเฉลี่ย PM2.5 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ชวงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

โดยหากวิเคราะหปริมาณฝุนละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง แยกรายพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ ๕ 
จังหวัดปริมณฑล ระหวางวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕  ณ เวลา ๐.๐๐ น. จะพบวา
คาสูงสุดฝุนละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ในทุกพ้ืนท่ี มีแนวโนมตํ่ากวาคาสูงสุดของปกอนหนาในชวงเวลา
เดียวกัน โดย  

- พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดไดระหวาง ๗ - ๗๖ มคก./ลบ.ม. พบ PM2.5 มีคาสูงสุดท่ีริมถนนลาดพราว 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

- จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจวัดไดระหวาง ๗ – ๑๐๑ มคก./ลบ.ม. พบคาสูงสุดท่ี ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ  

- จังหวัดปทุมธานี ตรวจวัดไดระหวาง ๘ - ๖๓ มคก./ลบ.ม. พบคาสูงสุดท่ี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธาน ี

- จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจวัดไดระหวาง ๖ – ๘๔ มคก./ลบ.ม. พบคาสูงสุดท่ี ต.มหาชัย อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร  

- จังหวัดนนทบุรี ตรวจวัดไดระหวาง ๗ – ๕๘ มคก./ลบ.ม. พบคาสูงสุดท่ี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
- จังหวัดนครปฐม ตรวจวัดไดระหวาง ๘ – ๖๔ มคก./ลบ.ม. พบคาสูงสุดท่ี ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 
 

๕ 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
รูปท่ี ๘ กราฟปริมาณฝุนละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ระหวางเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
 
 

 

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร นนทบุรี 

ปทุมธาน ี นครปฐม 

๖ 



 ดังแสดงใน รูปท่ี ๘ กราฟปริมาณฝุนละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ ๕ 
จังหวัดปริมณฑล ระหวางเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม พบวาคาเฉลี่ยฝุนละอองในแตละพ้ืนท่ีลดลงเม่ือเทียบ
กับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีแลว แสดงใหเห็นวาสถานการณฝุนละอองมีแนวโนมดี ข้ึนอยางเห็นไดชัด           
ซ่ึงสถานการณฝุนละอองในปนี้ เริ่มเขาสูชวงวิกฤติ โดยพบเกินมาตรฐานทุกพ้ืนท่ี ในวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
และเริ่มกลับเขาสูสภาวะปกติ ตั้งแตวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เปนตนมา ดังรูปท่ี ๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๙ รายงานสถานการณฝุนละออง PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง  
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ เวลา ๗.๐๐ น. 

 
๓. นโยบาย/มาตรการ/แผนท่ีเกี่ยวของในการแกไขปญหาฝุนละออง PM2.5 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรี มีมติกําหนดให “การแกไขปญหามลภาวะดานฝุนละออง”   
เปนวาระแหงชาติ ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทํา
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง” เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใน
การดําเนินการแกไขปญหาฝุนละออง โดยใหมีการบูรณาการการดําเนินงานรวมกันในทุกภาคสวน ซ่ึงประกอบ
ไปดวยแผนหลักและแผนเฉพาะกิจท่ีใชขับเคลื่อน ดังนี้ 

๑) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง” คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบเม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบดวย ๓ มาตรการหลัก ไดแก (๑) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี (๒) ปองกันและลดการเกิดมลพิษท่ีตนทาง (แหลงกําเนิด) และ (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการมลพิษ  

๗ 



๒) แผนเฉพาะกิจเพ่ือการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละอองในป ๒๕๖๔ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เม่ือ
วันท่ี ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

๓) แผนเฉพาะกิจเพ่ือการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ ป ๒๕๖๕ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีรับทราบ เม่ือวันท่ี 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ภายใตหลักแนวคิด “๑ สื่อสาร ๕ ปองกัน ๓ เผชิญเหตุ”  

๔. การดําเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 พ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

๔.๑. ติดตามตรวจสอบ แจงเตือนสถานการณ และรายงานสูสาธารณะผานชองทางตางๆ 

 กรมควบคุมมลพิษ ไดมีการติดตามตรวจสอบและแจงเตือนสถานการณ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินมาตรการลด เฝาระวัง และปองกันผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชน พรอมท้ังรายงานสูสาธารณะผานชองทางตางๆ รวมถึงเผยแพรองคความรูท่ีเปนประโยชนให
ประชาชนรับทราบในรูปแบบท่ีเขาใจงายและทันตอสถานการณ ผานทางเว็บไซต Air4Thai.com แอปพลิเคชัน 
Air4Thai และ Facebook Fanpage “ศูนยแกไขปญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)” โดยมีความถ่ีของการรายงาน
และแจงเตือนสถานการณ ตามระดับความเขมขนของฝุนละออง PM2.5 ท่ีตรวจวัดได 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 

 แจงเตือนจังหวัดกรณีฝุนละอองมีแนวโนมสูงข้ึนและมีคาเกินมาตรฐาน ๓ วันตอเนื่อง โดย
ประสานและสงหนังสือขอความรวมมือใหตรวจสอบและควบคุมแหลงกําเนิดฝุนละอองอยางเขมงวด  

 คาดการณปริมาณฝุนละอองและแจงเตือนตอสาธารณะ โดยกรมควบคุมมลพิษไดจัดต้ังศูนย
แบบจําลองคุณภาพอากาศ และภูมิศาสตรสารสนเทศ โดยประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมประเภท
แบบจําลองทางคณิตศาสตร พรอมการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง เพ่ือสนับสนุนการคาดการณ
สถานการณคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีสําคัญของประเทศไทย โดยใชแบบจําลองคณิตศาสตร Weather 
Research Forecast (WRF) ในการคาดการณฝุน PM2.5 ประเมินรวมกับขอมูล Global Forecast System 
และการวิเคราะหขอมูลอุตุนิยมวิทยาจากกรมอุตุนิยมวิทยา และประมวลผลบน Super Computer ของ 
NECTEC/สวทช เพ่ือคาดการณสถานการณมลพิษทางอากาศลวงหนาถึง ๗ วัน และรายงาน ผานชองทาง 
Facebook “ศูนยแกไขปญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)” และไลนกลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือ
แจงเตือนประชาชน รวมถึงประชาสัมพันธขอมูลการคาดการณใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและประชาชนรับทราบ
เพ่ือปฏิบัติตนในการปองกันและผลกระทบตอสุขภาพ ยกระดับมาตรการ รวมท้ังลดกิจกรรมท่ีกอใหเกิด      
ฝุนละอองผานชองทางตางๆ ท้ัง เพจ ศกพ. สื่อสังคมออนไลน โดยหากมีการประเมินวาสถานการณฝุนละอองมี
แนวโนมสูงข้ึน สภาวะอากาศไมเอ้ือตอการกระจายตัว ศกพ.จะขอความรวมมือทุกภาคสวนงดกิจกรรมท่ี
กอใหเกิดฝุนเพ่ือลดการปลอยฝุนละอองออกสูบรรยากาศ 

 

 

๘ 



๔.๒. การเผยแพรองคความรูสูสาธารณะ 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ เพ่ือกําหนดแผนการสื่อสาร
การแกไขปญหามลพิษทางอากาศ รวมถึงเสริมสรางการรับรู สื่อสารประชาสัมพันธรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เชน กรมประชาสัมพันธ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เปนตน มุงเนนใหมีการสื่อสารขอมูลท่ีมีความชัดเจนและเปนเอกภาพในรูปแบบ One Voice One 
Team และทันตอสถานการณ  

 สนับสนุนขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือใหหนวยงานรับผิดชอบ เชน กรมประชาสัมพันธ เพ่ือนําไปจัดทํา
สื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 

 จัดทําคลิปวีดีโอ/บันทึกเทป/แถลงขาว/อินโฟกราฟก เพ่ือเผยแพรองคความรู แผนการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติฯ  

๔.๓. การยกระดับการดําเนินมาตรการแกไขปญหา PM2.5 เพ่ือเตรียมรับมือสถานการณชวงปลายป 
๒๕๖๔ ถึงตนป ๒๕๖๕ /จัดทําแผนเฉพาะกิจเพ่ือการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละอองป ๒๕๖๕ 

 ยกรางแผนเฉพาะกิจเพ่ือการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละอองป ๒๕๖๕ เสนอคณะอนุกรรมการ
ดานวิชาการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ทราบ เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และมอบหมาย พรอมท้ัง แจงเวียนหนวยงานท่ีเกียวของนําไปดําเนินการ 
และใหรายงานผลการดําเนินงานมาท่ีกรมควบคุมลพิษ 

๔.๔. ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ "การแกไขปญหามลพิษ
ดานฝุนละออง" และแผนเฉพาะกิจเพ่ือการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง ป ๒๕๖๕ 

 ประชุมหารือ/ประสานหนวยงานเพ่ือติดตามการดําเนินงาน  

 ประสานหนวยงานท่ีเกียวของยกระดับความเขมงวดการดําเนินงานตามระดับปริมาณฝุนละออง 
PM2.5 (ภายใตแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติฯ) 

 สรุปผลการดําเนินงานและนําเสนอผูบริหารเพ่ือเปนขอมูลประกอบการประชุมตางๆ อาทิ การ
ประชุมผูบริหารกระทรวง การประชุมผูตรวจราชการ การประชมุคณะอนุกรรมการตางๆการควบคุมมลพิษท่ี
ตนทาง 

 โครงการลดรัฐลดมลพิษ กรมควบคุมมลพิษไดมีการตรวจวัดมลพิษจากปลายทอไอเสียของรถ
ดีเซลในสังกัดสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมทรัพยากรน้ํา เม่ือวันท่ี 
๒๖ พฤศจิกายน และ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๒๕ คัน ภายใตโครงการ “รถรัฐ ลดมลพิษ” ป ๒ โดย
รถรัฐทุกคันจะตองผานเกณฑคาควันดําในระดับเขมขนไมเกิน รอยละ ๒๕  เม่ือตรวจวัดดวยระบบวัดความทึบ
แสง อันเปนมาตรการสําคัญในการลด PM2.5 จากภาครัฐ โดยผลการตรวจวัดรถยนตในสังกัดของ ๒ หนวยงาน 
พบวา รถท่ีมีคาควันดําผานเกณฑ “รถรัฐ ลดมลพิษ” จํานวน ๒๓ คัน และมีระดับเสียงผานเกณฑมาตรฐานทุก
คัน สําหรับรถทีไมผานเกณฑขางตน กรมควบคุมมลพิษ ไดใหคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงเครื่องยนต และให
นํารถกลับมาตรวจวัดมลพิษอีกครั้ง ภายใน ๑๕ วัน 

 ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของและภาคเอกชน สนับสนุนการดําเนินโครงการเพ่ือชวยลดฝุน ในชวง
วิกฤต โดยรวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรม จากคายรถยนต จัดทํา 
“โครงการคลินิกรถ ลดฝุน PM2.5” เพ่ือสนับสนุนการตรวจสอบสภาพเครื่องยนตและการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 

๙ 



โดยคายรถยนตรวมใจใหสวนลดคาบํารุงรักษาเพ่ือลดควันดําสําหรับใหกับประชาชนท่ีใชรถยนตเครื่องยนตดีเซล
และเบนซิน ในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ตั้งแต ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จนสิ้นเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๕ โดยจะมี
ศูนยบริการจากคายรถยนตพรอมใหบริการกวา ๑,๙๐๐ แหง และสามารถรองรับปริมาณรถยนตสําหรับการเขา
รวมโครงการกวา ๔๘๐,๐๐๐ คัน และผลักดันใหมีการนําน้ํามันกํามะถันตํ่ามาจําหนายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลในชวงวิกฤตสถานการณ 

 ประสานหนวยงาน รวมลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามตรวจสอบ ควบคุมแหลงกําเนิดและกิจกรรมท่ีกอใหเกิด
ฝุนละออง เชน การตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะควันดํา การขอความรวมมือสถานประกอบการอุตสาหกรรมให
มีการจัดการมลพิษท่ีตนทาง และการควบคุมการเผาในท่ีโลงทุกประเภท 

 ดําเนินการปรับปรุงคามาตรฐานควันดําใหเขมงวดมากข้ึนโดยออกเปนประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดําของรถยนตท่ีใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิด
ดวยการอัด พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ  ๒๕๑ ง วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ซ่ึงมีผลบังคับใช ตั้งแตวันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ เปนตนไป โดย 

- ปรับลดคาควันดําจากรอยละ ๔๕ เหลือรอยละ ๓๐ เม่ือตรวจวัดดวยเครื่องมือระบบวัดความทึบแสง  
- ปรับลดคาควันดําจากรอยละ ๕๐ เหลือรอยละ ๔๐ เม่ือตรวจวัดดวยเครื่องมือระบบกระดาษกรอง  

๕. การประชุมเพ่ือแกไขปญหาฝุนละออง PM2.5 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

๕.๑. ประชุมถอดบทเรียนการปองกันและแกไขปญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละอองป ๒๕๖๔ เม่ือ
วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ เปนประธาน ซ่ึงไดมีการ
นําเสนอผลการดําเนินงานการแกไขปญหาฝุนละอองในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลป ๒๕๖๔ ผลการ
ดําเนินงานการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ป ๒๕๖๔ ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพแผนการดําเนินงานในป ๒๕๖๕  โดยรองนายกรัฐมนตรี พลเอก 
ประวิตร วงษสุวรรณ ไดมอบนโยบายในการปองกันและแกไขปญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละออง ป ๒๕๖๕  
ใหทุกหนวยงานดําเนินการภายใตแผนปฏิบัติการฯ อยางเต็มท่ี โดยขยายผล ปรับปรุง และยกระดับการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๕.๒. ประชุมคณะอนุกรรมการดานวิชาการแกไขปญหามลภาวะทางอากาศครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี 
๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธาน
การประชุมฯ และมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พรอมท้ังอนุกรรมการจากหนวยงาน
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม โดยท่ีประชุมฯ ไดมีการพิจารณา (ราง) แผนเฉพาะกิจเพ่ือการแกไขปญหา
มลพิษดานฝุนละออง ป ๒๕๖๕ บนรากฐาน “ขยายผล พัฒนา ขจัดปญหา” เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัด
การดําเนินงานในการปองกันและแกไขปญหาฝุนละออง โดยเฉพาะในชวงเกิดสถานการณ เพ่ือควบคุม
แหลงกําเนิดและปริมาณฝุนละอองไมใหสูงเกินเกณฑมาตรฐาน และสงผลกระทบตอประชาชน ภายใตแนวคิด 
“๑ สื่อสาร ๕ ปองกัน ๓ เผชิญเหตุ” เนนย้ํามาตรการท่ีสามารถทําไดจริง ทันตอสถานการณ และเกิด
ประโยชนตอประชาชน เพ่ือเตรียมรับมือสถานการณวิกฤติใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี โดยมอบหมายกรมควบคุม
มลพิษ นําขอเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ มาปรับแกไขใหสมบูรณเพ่ือเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติตอไป 

๕.๓. กรมควบคุมมลพิษ เสนอ (ราง) แผนเฉพาะกิจเพ่ือการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง        
ป ๒๕๖๕ ท่ีผานการเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ
แหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง” ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน 

๑๐ 



๒๕๖๔ และคณะอนุกรรมการดานวิชาการแกไขปญหามลภาวะทางอากาศ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เม่ือ
วันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ วันท่ี 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดเห็นชอบใน (ราง) แผนเฉพาะกิจเพ่ือการแกไข
ปญหามลพิษดานฝุนละออง ป ๒๕๖๕ และมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยกรม
ควบคุมมลพิษเสนอตอคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี มีมติในการประชุม
รับทราบ (ราง) แผนเฉพาะกิจเพ่ือการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง ป ๒๕๖๕ ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอและไดแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบดวยแลว  

๕.๔. ประชุมพิจารณายกรางแผนการประชาสัมพันธและสื่อสารการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ    
ป ๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง เปนประธานใน
การประชุมรวมกับ ผูอํานวยการสํานักขาว กรมประชาสัมพันธ พรอมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ โดยท่ีประชุมได
รวมกันยกรางแผนการประชาสัมพันธและสื่อสารการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ ซ่ึงกําหนดใหมีความ
สอดคลองกับแผนเฉพาะกิจเพ่ือการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละอองป ๒๕๖๕  เนนใหมีการประชาสัมพันธ
และสื่อสารในประเด็นท่ีครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย เชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องยนต งดเผาปา/เผาไร/เผาขาม
แดน การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การใชแอพลิเคชั่น Air4Thai และ Burn Check ผานสื่อออนไลน วิทยุและโทรทัศน
เปนตน โดยปนี้จะมุงเนนใหเกิดการตระหนักรู และสรางความรูสึกใหทุกภาคสวนเกิดการมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา โดย กรมประชาสัมพันธจะนําเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารการแกไขปญหามลพิษทาง
อากาศครั้งท่ี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ ท่ีจะจัดข้ึนในวันพุธท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป 

๕.๕. ประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี   
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมฯ 
และมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พรอมท้ังอนุกรรมการจากหนวยงานตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของเขารวมประชุม โดยท่ีประชุม รับทราบรางแผนเฉพาะกิจเพ่ือการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง ป 
๒๕๖๕ ภายใตหลักการ ๑ สื่อสาร ๕ ปองกัน ๓ เผชิญเหตุ และเห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนการ
ประชาสัมพันธและสื่อสารการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ ป ๒๕๖๕ ซ่ึงเนนการสื่อสารเชิงบวก สราง
ความรูสึกเห็นอกเห็นใจ ผาน Key Massage และ Slogan โดยแบงการดําเนินงานออกเปนเปน ๓ ระยะ ตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน ถึงเมษายน ครอบคลุมทุกชวงการเกิดสถานการณฝุนละอองในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย และ
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ผาน ๔ ชองทางหลัก ไดแก On Air ,Online, On Ground และ On influ’s และ
ใหรับความเห็นของคณะอนุกรรมการไปพิจารณาปรับปรุง(ราง) แผนการประชาสัมพันธฯ ป ๒๕๖๕ โดย
เพ่ิมเติมรายละเอียดใหครอบคลุมท้ังป ครบทุกมิติ ท้ังในเมืองและนอกเมือง การปรับสโลแกนเพ่ือสื่อสารตาม
ชวงเวลาตางๆ การดึงภาคสวนอ่ืนๆเขารวมประชาสัมพันธ ท้ังนี้ ประธานฯ เนนย้ําใหทุกหนวยงานเตรียมความ
พรอมในการสื่อสาร และประสานความรวมมือในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติฯการอยางเขมงวด เพ่ือเตรียม
รับมือกับสถานการณฝุนละอองท่ีกําลังจะเกิดข้ึน 

๕.๖. ประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เพ่ือ
ยกระดับการดําเนินงานแกไขปญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละออง เม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมี นาย
ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมฯ และมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รอง
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พรอมท้ังอนุกรรมการจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม โดยท่ีประชุมมี
มติเห็นชอบ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ิมความเขมงวดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ
แหงชาติฯ และแผนเฉพาะกิจเพ่ือการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง ป ๒๕๖๕ เพ่ือปองกันและแกไขปญหา

๑๑ 



ไฟปา หมอกควัน และฝุนละอองใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และใหมีการสื่อสารทําความเขาใจผลการ
ดําเนินงานของภาครัฐ โดยแบงออกเปนเชิงบริหารจัดการและเชิงการขับเคลื่อนแผน ไดแก การควบคุม กํากับ 
ดูแลแหลงกําเนิดฝุนละอองในทุกดาน ท้ังยานพาหนะ การเผาในท่ีโลง เปนตน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับ
ประชาชน และสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหามลพิษทางอากาศรวมกัน  
 

๑๒ 


