
โดย

นายเถลิงศักด์ิ เพ็ชรสุวรรณ

รองอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ

มลพิษทางอากาศของประเทศไทย
แหลงกําเนิดและการจัดการ
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พ.ศ. 2541 กลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกรวมกันจัดตั้ง 
“เครือขายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก” (Acid Deposition Monitoring Network in East Asia)
หรือ EANET

ความเปนมาของ EANET

Asia Center for Air Pollution Research (ACAP)
ทําหนาที่ศูนยเครือขาย (Network Center)
ตั้งอยูที่เมือง Niigata ประเทศญี่ปุน

โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
ทําหนาที่สํานักเลขาธิการ EANET 
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Acid Deposition Monitoring Network 
in East Asia (EANET)

13 ประเทศเครือขาย

กัมพูชา จีน                    

อินโดนีเซีย ญี่ปุน                             
สปป.ลาว มาเลเซีย
มองโกเลีย เมียนมาร  
ฟลิปปนส เกาหลีใต                       
รัสเซีย          เวียดนาม  
ประเทศไทย
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กิจกรรมที่ดําเนินการ

ติดตามตรวจสอบการ

ตกสะสมของกรด

รวบรวม ประมวลผล 

วิเคราะห-เก็บรักษาขอมูล

สงเสริมสนับสนุน

กิจกรรม QA/QC

กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพ

และสนับสนุนดานเทคนิค

กิจกรรมดาน 

Public awareness

ศึกษาวิจัยดานการตกสะสม

ของกรดและมลพิษอากาศ



การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง
โดย กรมควบคุมมลพิษ

การตรวจวัดสาร VOCs 7 พ้ืนท่ี 

(กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยอง เชียงใหม สงขลา 

ขอนแกน)

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

63* สถานี (33* จังหวัด)

สถานีตรวจวัดระดับเสียง

28 สถานี (13 จังหวัด)

จุดตรวจวัดช่ัวคราว

(18 จุด ใน กทม.)

จุดตรวจวัดการตกสะสมของกรด 

6 สถานี 

(กทม. เชียงใหม  นครราชสีมา 

กาญจนบุรี และปทุมธานี)

* ปลายปี 2562 จะเพิม่เป็น 64

สถานีใน 34 จงัหวดั 

และ 10 หน่วยตรวจวดัแบบ

เคล่ือนที่

หนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคล่ือนท่ี

(9* คัน)



สถานการณคุณภาพอากาศ ป 2561
รอยละของจํานวนวันที่เกินคามาตรฐาน
 มากกวารอยละ 20 จํานวน 4 จังหวัด
 รอยละ 11 – 20 จํานวน 14 จังหวัด
 รอยละ 6 – 10 จํานวน 4 จังหวัด
 รอยละ 1 – 5 จํานวน 4 จังหวัด
 ไมเกินคามาตรฐาน จํานวน 7 จังหวัด 

(เลย สระแกว สุราษฎรธานี ภูเก็ต สตูล ยะลา นราธิวาส)

ภาพรวมคุณภาพอากาศมีแนวโนมทรงตัว

พารามิเตอรที่มีปญหา : ฝุนละออง (PM2.5 ,PM10) และกาซโอโซน (O3)
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กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา ปทุมธานี กาญจนบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง สงขลา

ค่า
คว

าม
เป็

นก
รด

 (p
H)

สูงสุด ตํ�าสุด เฉลี�ยนํ�าฝนตามธรรมชาติมีค่า pH  ประมาณ 5.6 

สถานการณความเปนกรด-ดางน้ําฝน ป 2561

น้ําฝนสวนใหญมีความเปนกรดมากกวาน้ําฝนตามธรรมชาติทั่วไป 



แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ
การคมนาคมและขนสง
จํานวนรถเพ่ิมข้ึน ณ ก.พ. 62 รถสะสมทั่วประเทศ  39.72 ลานคัน เปนรถดีเซล 10.93 ลานคัน 

ปริมาณการใชเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึน (การจําหนายน้ํามันดีเซล ทั่วประเทศ 23.09 พันลานลิตร)

การเผาในที่โลง 
ป 2561 มีจุดความรอนสะสมในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม จํานวน 14,565 จุด จุดความรอน

สะสมในพ้ืนที่เกษตร 4,966 จุด ปาสงวนแหงชาติ 3,353 จุด ปาอนุรักษจํานวน 2,808 จุด  เขต 

สปก. จํานวน 1,786 จุด และอ่ืนๆ

ภาคอุตสาหกรรม
ในป 2560 มีจํานวน 139,446 โรง โดยเปนโรงงานจําพวกที่ 3 จํานวน 78,798 โรง

การกอสราง
กิจกรรมการขนสงวัสด ุรวมถึงเปนเหตใุหการจราจรติดขัด

หมอกควันขามแดน 
• สถานการณหมอกควันภาคเหนือ ระหวางเดือน มกราคม – เมษายน

• สถานการณหมอกควันภาคใต ระหวางเดือนมิถุนายน- กันยายน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผา

ปาพรุในประเทศอินโดนีเซียในชวงฤดูแลง



Source: กรมทางหลวง

ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงในประเทศไทย ป 2561
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การคมนาคมและขนสง



อัตราการเพ่ิมของปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ป

2557 – 2561 จําแนกตามภาค

Source: กรมทางหลวง

จังหวัด

ปริมาณการเดินทางโดยใชทางหลวง (PCU-

กิโลเมตร) 

1 กรุงเทพฯ 17,159,184,222 

2 นครราชสีมา 15,820,866,075 

3 ชลบุรี 14,826,415,514 

4 ปทุมธานี 11,797,907,821 

5 เชียงใหม 10,338,679,766 

6 พระนครศรีอยุธยา 9,517,778,576 

7 นครปฐม 8,002,303,738 

8 ฉะเชิงเทรา 7,753,524,741 

9 อุบลราชธานี 7,196,131,010 

10 สมุทรปราการ 7,073,596,221 

11 สุราษฎรธานี 7,057,262,989 

12 นนทบุรี 6,947,501,243 

13 สระบุรี 6,923,137,321 

14 ขอนแกน 6,915,654,898 

15 ลําปาง 6,681,322,407 

16 ลพบุรี 5,521,384,599 

17 เชียงราย 5,203,120,815 

18 ราชบุรี 5,026,296,213 

19 กาญจนบุรี 4,939,685,101 

20 นครศรีธรรมราช 4,879,892,729 

อัตราการเพ่ิมรอยละ

ภาค การโดยสาร การบรรทกุ รวม

เหนือ 4.31 3.02 3.72

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4.14 3.89 4.02

กลาง 1.2 2.64 1.8

ใต 2.84 1.85 2.4

ตะวันออก 2.05 3.01 2.47

ตะวันตก -0.9 1.22 0.11

กรุงเทพฯ ปริมณฑล 3.32 5.55 4.09

รวม 2.96 3.24 3.08

20 ลําดับแรก ของจังหวัดที่มีปริมาณการเดินทาง

โดยทางหลวง ป 2561 สูงสุด

การคมนาคมและขนสง



จํานวนจุดความรอนในประเทศไทย ตั้งแตมกราคม – ธันวาคม 2561
(ขอมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS)

จังหวัดที่มีจํานวนจุดความ

รอนเกิน 500 จุดในป 2561

 ตาก

 แมฮองสอน

 นครสวรรค

 นครราชสีมา

 เชียงใหม

 ชัยภูมิ 

 กาญจนบุรี

 รอยเอ็ด

 นาน

 สกลนคร

การเผาในที่โลง 



หมอกควันขามแดน 

กราฟแสดงจุดความรอนสะสม (โดย MODIS) ของ 5 ประเทศ

ระหวางวันท่ี 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2561 

• เมียนมา มีจุดความรอนสะสม 41,204 จุด มีคาสูงสุดในเดือนมีนาคม 21,687 จุด

• ลาว มีจุดความรอนสะสม 27,417 จุด มีคาสูงสุดในเดือนเมษายน 14,333 จุด 

• กัมพูชา มีจุดความรอนสะสม 23,106 จุด มีคาสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ  10,821 จุด

• ไทย มีจุดความรอนสะสม 14,565 จุด มีคาสูงสุดในเดือนมีนาคม 5,098 จุด 



พื้นที่เส่ียงตอปญหาฝุนละออง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สาเหตุ
สภาพอุตุนิยมวิทยา ชวงตนปสภาพอุตุนิยมวิทยาไมเอื้อตอการ

กระจายตัว เนื่องจากเปนชวงรอยตอฤดูหนาวเขาสูฤดูรอน 

สภาวะอากาศนิ่ง ลมสงบ ซ่ึงสงผลตอการสะสมของฝุนละออง

ในบรรยากาศ 

แหลงกําเนิดในพ้ืนที่ PM2.5 เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงตางๆ 

ซ่ึงหลักๆ ไดแก การจราจร อุตสาหกรรม และการเผาในที่โลง

มักพบเกินคามาตรฐาน ในชวงเดือน พฤศจิกายน -เมษายน



พื้นที ่9 จังหวัดภาคเหนือ
พื้นที่เส่ียงตอปญหาฝุนละออง

สาเหตุ
สภาพอุตุนิยมวิทยา ชวงตนปสภาพอุตุนิยมวิทยาไมเอื้อตอ

การกระจายตัว ความแหงแลงและความรอน สงผลใหเกิด

การเพ่ิมข้ึนของไฟปาท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือน

บาน ภูมิประเทศบางแหงเปนแองกระทะ ฝุนละอองไม

แพรกระจายและสามารถแขวนลอยอยูในบรรยากาศไดนาน 

ไมตกลงสูพ้ืนดิน 

แหลงกําเนิดในพ้ืนท่ี

- PM2.5 เกิดจากการเผาในท่ีโลงในประเทศ และ

การจราจรในตัวเมือง

- หมอกควันขามแดน



พ้ืนที่เสี่ยงผลกระทบตอสุขภาพป 2562 พิจารณาจากสถานการณฝุนละอองปลาสุด (2561)

สถานการณดีขึ้น สถานการณแยลง

พะเยา เชียงราย 

ลําปาง แมฮองสอน

ตาก เชียงใหม นาน 

แพร ลําพูน

คาฝุนละอองสูงสุด

จํานวนวันที่ฝุนละอองเกิน

มาตรฐาน

พะเยา ลําพูน 

เชียงราย ลําปาง 

ตาก แมฮองสอน

แพร นาน เชียงใหม

ตาก/เชียงราย/แมฮองสอน

จังหวัดที่ฝุนละอองมาจากการเผาในประเทศ จังหวัดท่ีไดรับผลกระทบจากหมอกควันขามแดน

แมฮองสอน/นาน/แพร 

(ฝุนละอองสัมพันธกับจุดความรอน)

พ้ืนท่ีเส่ียงตอปญหาฝุนละออง
พื้นที ่9 จังหวัดภาคเหนือ



จุดความรอนตามการใชประโยชนที่ดิน 9 จังหวัดภาคเหนือ ป 2562

มกราคม – พฤษภาคม 2562



พื้นทีเ่สีย่งหมอกควันภาคใต

พื้นที่เส่ียงตอปญหาฝุนละออง

ระหวางเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ้ืนที่ภาคใต

ตอนลางของประเทศไทย อาจไดรับผลกระทบจากมลพิษ

หมอกควันขามแดนอันเนื่องมาจากการเผาพ้ืนที่พรุใน

เกาะสุมาตราและบอรเนียว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ในชวงหนาแลงของอนุภูมิภาคอาเซียนตอนลาง 



สถานการณหมอกควันท่ีผานมา: ภาคใต

ป PM10 สูงสุด

(มคก./ลบ.ม.)

จํานวนวันเกิน

มาตรฐาน

2557 88 (สงขลา) -

2558 360 (สงขลา) 11

2559 94 (สตูล) -

2560 85 (สงขลา) -

2561 121 (ยะลา) 1

ป 2559 – 2561 ไมพบปญหาหมอกควันขามแดนภาคใต**

พืน้ที่เส่ียงหมอกควันภาคใต้



พื้นทีอ่ื่นๆ ที่มีปญหาฝุนละออง 

เชน ขอนแกน เลย กาญจนบุร ี

พื้นที่เส่ียงตอปญหาฝุนละออง

สาเหตุ 

การเผาในที่โลง โดยเฉพาะพ้ืนที่

เกษตรกรรม และพื้นท่ีปา  



พื้นที ่ต.หนาพระลาน จ.สระบุรี

พื้นที่เส่ียงตอปญหาฝุนละออง

สาเหตุ
• พ้ืนที่ที่มีการประกอบกิจการโรงโมบดยอยหิน

• เหมืองหิน

• โรงงานปูนซีเมนต โรงงานปูนขาว 

• โรงแตงแร และกิจกรรมที่เก่ียวเนื่อง

• การจราจรและบรรทุกขนสงในพ้ืนที่เปนจํานวน

มาก



ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึน้ของ PM2.5

 สภาพอุตุนิยมวิทยา สภาวะ Inversion ฤดูแลง

 การปลอยมลพิษจากแหลงกําเนิดทั้งนอกและในพ้ืนที่ ไดแก การจราจร อุตสาหกรรม 

และกิจกรรมของประชาชน เชน การเผา รวมถึงการทําปฏิกิริยาของกาซอ่ืนๆ เชน 

ซัลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนออกไซด เปนตน



การแกไขปญหาฝุนละออง PM2.5



การแกไขปญหาฝุนละออง PM2.5 

กก .วล . เ ห็นชอบ

แ น ว ท า ง แ ล ะ

มาตรการฯ ระยะ

เรงดวน และใหนํา

ความเห็น กก.วล. 

ไปปรับปรุงมาตรการ

ระยะกลาง  และ      

ระยะยาว

5 ก.พ. 624 ก.พ. 62 12 ก.พ. 62

ครม.  มีมติรับทราบ

แนวทางและมาตรการ

แกไขปญหาฝุนละออง

ข น า ด เ ล็ ก  PM2.5ใ น

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

และใน พ้ืน ท่ีจั งห วัด

ตางๆ และให ทส. /

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ปรับปรุงใหเหมาะสม

ยิ่งขึ้น

ครม. มีมติให "การแกไข

ปญหามลภาวะดานฝุน

ล ะออ ง "  เ ป น ว า ร ะ

แหงชาติ ท้ังนี้ให กก.วล. 

เปนกลไกหลักรวมกับ 

ทส.  และหนวยงาน ท่ี

เกี่ยวของขับเคลื่อนวาระ

แหงชาติใหเกิดผลเปน

รูปธรรมโดยเร็ว

แผนปฏบิัตกิาร

ขับเคลื่อนวาระ

แหงชาติ

"การแกไข

ปญหามลพิษดาน                  

ฝุนละออง"

2562 - 2567



ปญหา PM2.5 : ยุทธศาสตรและการแกไขปญหาเชิงระบบ

5W1H

What

ควบคุม/กํากับ/
ลดมลพิษ.. Who

มท. อก. คค. 
ทส. พน. ...

Why

PM2.5 สูงขึ้นจน

เกินคามาตรฐาน..
How

ยกระดับมาตรฐาน/
บังคับใชกฎหมาย..

Where

ภาคเหนือ/กรุงเทพฯ/
ทั่วประเทศ..

When

ชวงวิกฤต/ระยะ
สั้น/ระยะยาว



การเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
มาตรการที่ 1 

การปองกันและลดการเกิดมลพิษ

ที่ตนทาง (แหลงกําเนิด)
มาตรการที่ 2 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการมลพิษ
มาตรการที่ 3

เปนมาตรการแกไข

ปญหาในระยะเรงดวน

และในชวงวิกฤต

แกไขปญหา

o ระยะสั้น (62 – 64)

o ระยะยาว (65 -67)

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ
“การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง”

เปนการแกไขปญหา      

ในพื้นที่วิกฤตฝุนละออง

 9 จังหวัดภาคเหนือ 

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ต.หนาพระลาน จ.สระบุรี

 พ้ืนที่จังหวัดอื่นๆ ที่เสี่ยงปญหาฝุนละออง 

เชน ขอนแกน กาญจนบุรี



มาตรการท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี 

: การแกไขปญหาในชวงวิกฤต

กําหนดขั้นตอนการดําเนินการแกไขปญหา PM2.5 ชวงวิกฤต 3 ขั้นตอน 

• สรางความเขาใจหนวยงาน จัดเตรียม
อุปกรณ/เครื่องมือ

ขั้นเตรียมการ 

(ชวงกอนเกิดสถานการณ)

กําหนดกลไกการบริหารจัดการ/สั่งการ และ

มาตรการตามการเปลี่ยนแปลงของ PM2.5

ขั้นปฏิบัติการ 

(ชวงเกิดสถานการณ) 

ถอดบทเรียน /ปรับปรุงมาตรการ
ขั้นฟนฟู                 

(ชวงหลังเกิดสถานการณ)



1. เตรียมการ

(พ.ย. – ธ.ค.)

2. รับมือ

(1 ม.ค. – 30 เม.ย.) 3. ฟนฟูและ

สรางความยั่งยืน
กอนวิกฤต ชวงวิกฤต

• ประกาศนโยบาย

• ประชุมหารือเตรยีมการ

• ซักซอม ทําความเขาใจ

• บูรณาการขอมูล

• บริหารจัดการเชื้อเพลิง 

• ทําแนวกันไฟ

• ประชาสัมพันธเชิงรุก

• ระดมเครือขายให

ความรู/สรางความ

ตระหนัก

• รายงานขอมูลและแจง

เตือนสถานการณ

• กําหนดชวงหามเผา

• ระดมสรรพกําลัง 

อุปกรณเครื่องมือ/

เคลื่อนกําลังจากพ้ืนที่

อื่นเพ่ือเฝาระวัง

พ้ืนที่เสี่ยง

• ลาดตระเวน/เฝาระวัง/

ดับไฟ

• Single Command

• หามเผา/บังคับใช

กฎหมายอยางเครงครัด

• ลาดตระเวน/เฝาระวัง/

ดับไฟ

• ดําเนินมาตรการลด

ฝุนละออง/ลด

ผลกระทบตอสุขภาพ

• ประสานลดหมอกควัน

ขามแดนจากประเทศ

เพ่ือนบาน

• ฟนฟูพ้ืนที่ไฟไหม

• สงเสริมเครือขาย

เกษตรกร/ชุมชน

ปลอดการเผา

• สงเสริมการใช

ประโยชนเศษวัสดุ

การเกษตร

• สงเสริมการมีสวน

รวมจากทุกภาคสวน

• ASEAN Haze 

Agreement

แผนปฏิบัติการหมอกควัน 3 ข้ันมุงเนน: ปองกันเหตุ**



มาตรการท่ี 2 การปองกันและลดการเกิดมลพิษท่ีตนทาง (แหลงกําเนิด)

น้ํามัน

รถยนต

 ยานพาหนะ

มาตรการ/แนวทางสําคัญ

ใชมาตรการจูงใจ/สงเสริมการนําน้ํามันเชื้อเพลิงมีกํามะถัน
ไมเกิน 10 ppm มาจําหนายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

บังคับใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีกํามะถันไมเกิน 10 ppm ต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2567

บังคับใชมาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนตใหม Euro5
ภายในป 2564

บังคับใชมาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนตใหม Euro6       
ในป 2566

หนวยงานหลัก : กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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Diesel fuels)
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คุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ และการประกาศใชมาตรฐานเช้ือเพลิงและยานพาหนะ (Vehicle and Fuel standards)

Presenter
Presentation Notes
ผลการดำเนินงานใช้มาตรฐาน New vehicles and fuel standards พบว่า หลังการประกาศใช้ภายใน 1 ปี ค่า ozone, PM10 and nitrogen dioxide tend to decrease while the total number vehicles have increased. The pink lines are represented for pollutants concentrations in general areas while the dark blue lines means concentrations in roadside areas. The other colors mean the number of vehicles.Ozone, PM10 and nitrogen dioxide tend to decrease during the 1 year period, while the total number of vehicles has increased. The pink lines are represented by pollutants concentrations in general while dark blue lines means concentrations in roadside areas. The other colors mean the number of vehicles.



มาตรการ/แนวทางสําคัญ
 การเผาในที่โลง

 หามไมใหมีการเผาในพ้ืนที่ชุมชน ริมทาง และเผาขยะเด็ดขาด 
 เพ่ิมประสิทธิภาพของทองถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย

พื้นทีป่า

พื้นทีชุ่มชน/

ริมทาง

พื้นทีเ่กษตร

หนวยงานหลัก : กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

มาตรการท่ี 2 การปองกันและลดการเกิดมลพิษท่ีตนทาง (แหลงกําเนิด) 

 ยกระดับการปองกันและจัดการไฟปาอยางมีประสิทธิภาพ 
 การใชมาตรการทางสังคม/มาตรการทางกฎหมายกับผูลักลอบ

เผาปา 

 ลดปริมาณออยไฟไหมปละไมนอยกวา 10% และไมใหมีออย
ไฟไหม 100% ภายในป 2565



๔ พื้นที่ ๕ มาตรการบริหารจัดการ

มท./ Single Command โดย ผวจ.
พ.ร.บ. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

ริมทางหลวง

พ้ืนที่ปา

ชุมชน

พ้ืนที่เกษตร ระบบบัญชาการ สรางความตระหนัก

ลดเชื้อเพลิง จิตอาสาประชารัฐ

หนวยสนับสนุน : กห. คค. และ วท.

หนวยประสาน :  ทส. 

การปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน  (เริ่มป 2560)

พ้ืนที่เสี่ยงสูง ๙ จังหวัดภาคเหนือ พ้ืนที่เปาหมาย ๖๕ จังหวัด

งบประมาณ

๑. สงเสริมการพัฒนาจังหวัด

และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. การบริหารจัดการขยะและ

สิ่งแวดลอม โครงการปองกันและ

แกไขปญหาหมอกควันและไฟปา

๓. เสริมสรางความเขมแข็งและ

ย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ

ภายใต ๓ แผนงานบูรณาการ

มาตรการยั่งยืนตามศาสตรพระราชา: คนอยูกับปา “รัฐไดปา ประชาไดที่ทํากิน”

บังคับใชกฎหมาย



มาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ

ขยายเครือขายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศใหครอบคลุมทุก

จังหวัดและใหทองถ่ินติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ของตนเอง

• ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน

Haze - Free Roadmap/ แผนปฏิบัติการเชียงราย 2017

• ประสานความรวมมือระหวางประเทศ โดยใชกลไกในทุกระดับ      

(ระดับอาเซียน ระดับคณะกรรมการชายแดนภายใต

กระทรวงกลาโหม และระดับจังหวัดชายแดนคูขนาน)

ปรับคามาตรฐาน PM2.5ในบรรยากาศตามเปาหมายระยะที ่3 ของ WHO 

• เฉลี่ยรายป ภายใน ป 2564

• เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ภายในป 2567

หนวยงานหลัก : กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรฯ 

หนวยงานหลัก : กระทรวงทรัพยากรฯ 

หนวยงานหลัก: กระทรวงทรัพยากรฯ  กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 



การติดตามตรวจสอบมลพิษจากแหลงกําเนิด

ยานพาหนะ

ควันดํา เสียงดัง

อุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม คลังน้ํามัน โรงไฟฟา 

พ้ืนที่เหมืองแร โรงโม 

การติดตามตรวจสอบจากปลอง

โรงโมหิน เหมืองกิน 

คลังน้ํามัน 3 จังหวัด

(กทม. ปทุมธานี สุราษฎรธานี)

โรงไฟฟา การติดตามตรวจสอบดวยระบบ CEMS



PM10

(µg/m
3
)

PM2.5

(µg/m
3
)

Basis for the selected level

Interim target-1 (IT-1) 70 35 These levels are associated with about a 15% higher long-term 

mortality risk relative to the AQG level

Interim target-2 (IT-2) 50 25 In addition to other health benefits, these levels lower the risk of 

premature mortality by approximately 6%  (2–11%) relative to the 

IT-1 level

Interim target-3 (IT-3) 30 15 In addition to other health benefits, these levels reduce the 

mortality risk by approximately 6% (2–11%) relative to the IT-2 

level

Air Quality 

Guideline(AQG)
20 10 These are the lowest levels at which total, cardiopulmonary, and 

lung cancer mortality have been shown to increase with more than 

95% confidence in response to long-term exposure to PM2.5

WHO air quality guidelines and interim targets for particulate matter: annual mean concentrations*

a The use of PM2.5 guideline value is preferred.

ค่ามาตรฐานเฉล่ียรายปี กทม.

(µg/m3)

ค่ามาตรฐานรายปีประเทศไทย

2558 2559 2560 2561

PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5

40 27 43 30 43 25 45 29



การบังคับใชกฎหมายหามเผาในท่ีโลง

1. พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข   

พ.ศ. 2535

จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับ        

ไมเกิน 25,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

3. พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484

- ผูบุกรุกปามีความผิดตามมาตรา 54

มีโทษตามมาตรา 72

จําคุกไมเกิน 5 ป                      

หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

- ผูเผาปาเกิน 25 ไร มีโทษจําคุก     

ตั้งแต 2 ป ถึง 15 ป และปรับ     

ตั้งแต 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท

4. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ. 2507

- โทษตามมาตรา 31 จําคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 5 ป 

และปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท

- เผาปาเกิน 25 ไร โทษจําคุกตั้งแต 2 ป ถึง 15 ป 

และปรับตั้งแต 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท

- การจุดไฟเผาปา หรือปลอยไฟลุกลามในพ้ืนท่ี   

ของอุทยานฯ และเขตปาสงวนแหงชาติ               

มีโทษจําคุก ตั้งแต 4 ถึง 20 ป                             

และปรับตั้งแต 200,000 ถึง 2,000,000 บาท

- กฎหมายอาญา มาตรา 220 มีโทษจําคุก

ไมเกิน 7 ป และปรับไมเกิน 140,000 บาท

2. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

ปรับไมเกิน 1,000 บาท (500 เมตร จากทางเดินรถ)



กลไกการแกไขปญหาฝุนละออง

ใชกลไกของระบบศูนยสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ภายใต พ.ร.บ. ปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูบัญชาการเหตุการณ 

เพ่ือใหสถานการณจะกลับเขาสูภาวะปกติโดยเร็ว

กลไกในการขับเคลือ่นมาตรการที่ 1 

ใหหนวยงานที่มีหนาที่ตามกฎหมายออกกฎระเบียบ/แนวทาง/ขอบังคับในการแกไข

ปญหาฝุนละออง 

ใชกลไก กก.วล. เปนกลไกหลักรวมกับ ทส. และหนวยงานที่เก่ียวของขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานเพ่ือใหการแกไขปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

กลไกในการขับเคลือ่นมาตรการที่ 3

กลไกในการขับเคลือ่นมาตรการที่ 2 



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)

กลไกการขับเคลื่อน



“รับรอง”

“ริเริ่ม”
โดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

การประชุมสุดยอดอาเซียน

ครั้งที่ 27 ป 2558 ณ มาเลเซีย 

“เห็นชอบ”
Haze Free ASEAN 

Roadmap ป 2559

การประชุมประชุมสุดยอดอาเซียน 

ครั้งที่ 28 ป 2559 “ปฏิบัต”ิ
Chiang Rai

Plan of Action 

ป 2560

Haze Free ASEAN Roadmap
อาเซียนปลอดหมอกควัน ในป 2563

2560 2561 2562 2563

75,000 60,000 55,000 50,000

27,868 25,950

เปาหมายจุดความรอน

จุดความรอนที่เกิดขึ้นจริง

อนุภูมิภาคแมโขง



ถอดบทเรียน/ปรับปรุง

สอดคลองสถานการณจริง

กลไกประชารัฐ และ

บูรณาการทุกภาคสวน

บริหารจัดการเชื้อเพลิง

อยางเหมาะสม

กําหนดพื้นที่เสี่ยง 

และมาตรการรับมือชัดเจน

ใชเทคโนโลยี 

ติดตามสถานการณ

กํากับดูแลอยางเหมาะสม

ความรวมมือในอาเซียน
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