
โดย

นายพันศักด์ิ ถิรมงคล

ผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

กรมควบคุมมลพิษ

มลพิษทางอากาศของประเทศไทย
การสนับสนุนขอมูล และการสรางความตระหนัก



การแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

หนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือรวมกันแกปญหา ประกอบดวย 

1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

3) กระทรวงการคลัง 

4) กระทรวงคมนาคม  

5) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

6) กระทรวงพลังงาน 

7) กระทรวงมหาดไทย 

8) กระทรวงสาธารณสุข 

9) กระทรวงอุตสาหกรรม 

10) สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ 

11) สํานักนายกรัฐมนตรี



การมีสวนรวมของประชาชน

การเก่ียวของ
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน หรือรวมเสนอแนะแนวทาง เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา

ประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ การจัดต้ังคณะทํางานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย 

ความรวมมือ
ใหกลุมประชาชน ผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม เปนหุนสวนกับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนิน

กิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง เชน คณะกรรมการที่มีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ

การเสริมอํานาจแกประชาชน
เปนการใหบทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตางๆ

การใหขอมูลขาวสาร
เปดโอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมสีวนรวม ผาน

ชองทาง เอกสารสิ่งพิมพ การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง

สื่อตาง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลง

ขาว การติดประกาศ การใหขอมูลผานเว็บไซต และมือถือ

การรับฟงความคิดเห็น
เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐ เชน การรับฟงความคิดเห็น 

การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความ

คิดเห็นผานเว็บไซต



การรายงานและเผยแพรขอมูล
ตามมาตรการระยะเรงดวน 3 ขั้นตอน ในการแกไขปญหาฝุน

ข้ันเตรียมการ 

(ชวงกอนเกิด
สถานการณ)

• ใหจังหวัดมีการตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษในพ้ืนที่ จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณใน
การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพ่ือติดตามเฝาระวังสถานการณ และเตรียมพรอมเพ่ือสั่ง
การ หากปริมาณฝุนละอองในพ้ืนที่มีปริมาณสูงข้ึน

ข้ันปฏิบัติการ 

(ชวงเกิด
สถานการณ) 

• ระดับที่ 1 PM2.5 ไมเกิน 50 มคก./ลบ.ม. สวนราชการทุกหนวยดําเนินการตาม

ภารกิจที่มีอยู เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ใหอยูในระดับปกติ

• ระดับที่ 2 PM2.5 มากกวา 50 มคก./ลบ.ม. สวนราชการเพ่ิมและยกระดับ

มาตรการตางๆ ใหเขมงวดข้ึน โดยผูวาราชการจังหวัดที่มีปญหา PM2.5 เปนผู

บัญชาการเหตุการณในพ้ืนที่รับผิดชอบ สวนราชการอ่ืนๆ เปนหนวยสนับสนุนการ

ดําเนินการ

• ระดับที่ 3 ปริมาณ PM2.5 ยังไมลดลงและมแีนวโนมสงูข้ึนหลงัจากที่ไดมกีาร

ดําเนินการในระดับที่ 2 แลว ใหเปนอํานาจและหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดใช

กฎหมายที่มีอยูเขาไปควบคุมพ้ืนที่หรือควบคุมแหลงกาํเนิด

• ระดับที่ 4 PM2.5 ยังไมลดลง และมีแนวโนมสูงข้ึนตอเนื่องกําหนดใหมีการประชุม

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณา

ในการสั่งการ
ข้ันฟนฟู                 

(ชวงหลังเกิด

สถานการณ)
ถอดบทเรียน /ปรับปรุงมาตรการ

การตรวจวัด และรายงาน
คุณภาพอากาศ และ ดัชนี

คุณภาพอากาศ

• การตรวจวัด และรายงาน
คุณภาพอากาศ และ ดัชนี
คุณภาพอากาศ

• การแจงเตือนระดับคุณภาพ
อากาศ

• การปองกันและดูแลสขุภาพ

• มาตรการดานกฎหมาย

• ความรวมมือในการลด
มลพิษ

• รายงานการดําเนินงาน

• ขอมูลความรูที่เกี่ยวของ

• ชองทางการแจงเหตุ และ
เร่ืองรองเรียน



การรายงานและเผยแพรขอมูล
ตามมาตรการระยะกลาง และระยะยาว ในการแกไขปญหาฝุน

• การใหความรูเรื่อง
มาตรฐานนํ้ามันเช้ือเพลิง 
เครื่องยนตและรถยนต

• การรณรงคสนับสนุนการ
เดินทางโดยใชระบบ
ขนสงสาธารณะ และ
รถยนตไฟฟา

• การใหความรูเรื่องการ
ตรวจสภาพรถยนต
ประจําป และภาษี
รถยนต

• เผยแพรขอมูลมาตรฐาน
คุณภาพอากาศและ
มาตรฐานระบายอากาศ
เสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมถึง
กฎหมายท่ีเก่ียวของ และ
บทลงโทษ

• ประกาศใชมาตรฐานน้ํามันเช้ือเพลิงใหมีกํามะถนัไมเกิน 10 ppm

• ปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนตใหมใหเปนไปตามมาตรฐาน EURO 6

• กําหนดใหมกีารตดิตัง้ Diesel Particulate Filter (DPF) ในรถดีเซลเพ่ิมเติม 

• หามนําเขาเคร่ืองยนตใชแลวมาเปลี่ยนแทนเคร่ืองยนตเกาในรถยนต 

• ปรับปรุงมาตรฐานระบายอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

• ปรับคามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ยรายปใหเปนไปตามขอเสนอแนะของ WHO IT-3

• กําหนดใหเจาของ/ผูประกอบการที่มีการเผาในที่โลงในพ้ืนทีข่องโครงการหรือพ้ืนที่ครอบครอง

เปนความผิดอาญา

• สงเสริมการใชรถยนตไฟฟา 

• พัฒนาโครงขายการใหบริการขนสงสาธารณะใหเช่ือมโยงทุกระบบ

• เรงรัดแผนการเปลี่ยนรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพใหเปนรถยนตที่มมีลพิษต่าํ 

• พิจารณาปรับวิธีการและปรับลดอายุรถที่เขารับการตรวจสภาพรถยนตประจําป พิจารณาการ

เพ่ิมภาษีรถยนตเกา การลดภาษีรถยนตไฟฟา การซื้อ-ทดแทนรถราชการดวยรถยนตไฟฟา 

• การจัดโซนนิ่งจํากัดจํานวนรถเขาเมือง การพัฒนาระบบเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพ 

• เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

• พัฒนาศักยภาพทองถิ่นในการดาํเนินการตดิตามการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ 

• การควบคุมเปนระบบ Single Command



การตรวจวัดและการรายงาน

คุณภาพอากาศ



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)



ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศและวธีิการตรวจวดั

พารามเิตอร์ หน่วย
ค่าเฉลีย่ความเข้มข้นใน

เวลา
ค่ามาตรฐาน วธีิการตรวจวดั

CO ppm 1 ชม. 30 Non-dispersive Infrared Detection

NO2 ppb 1 ชม. 170 Chemiluminescence

SO2 ppb 1 ชม. 300 Ultraviolet Fluorescence

O3 ppb 1 ชม. 100 Ultraviolet Absorption Photometry

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ

100 ไมครอน (TSP)
mg/m3 24 ชม. 0.33 Gravimetric 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ

10 ไมครอน (PM10)

mg/m3 24 ชม. 0.12 Gravimetric 

µg/m3 1 ปี 0.05

Beta Ray/

Tapered Element Oscillating Microbalance, 

(TEOM) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ

2.5 ไมครอน (PM2.5)

mg/m3 24 ชม. 0.05
Gravimetric/USEPA Federal Reference Method 

(FRM) 

µg/m3 1 ปี 0.025 Beta Ray 

ตะกัว่ µg/m3 1 เดือน
1.5

Atomic Absorption Spectrometer



การรายงานขอมูลคุณภาพอากาศและเสียง 
โดย กรมควบคุมมลพิษ

จอแสดงผลขอมูล

คุณภาพอากาศ 10 จอ

website และ application 

Air4Thai

เฟซบุค แฟนเพจ 

กรมควบคุมมลพิษ

รายงานประจําป
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รายงานผลการตรวจวัดการตกสะสมของกรด

ขอมูลผลการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดรายป (Annual 

Data Reports) สืบคนไดจากเว็ปไซตของ EANET

www.eanet.asia



การรายงาน

คุณภาพอากาศ



• แอพพลิเคชั่นรายงานคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบบ Real Time

• แสดงผลในรูปแบบดัชนีคุณภาพอากาศผานสัญลักษณ ตัวการตูนหนากลมที่ใชสี
ตางๆ เปนตัวแทนของระดับคุณภาพอากาศ

• ใหบริการผานระบบปฎิบติัการทั้ง Android และ  iOS

 ความเขมขนของสารมลพิษ 6 ประเภท ไดแก PM2.5 PM10 O3 NO2 SO2 CO

 ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)

ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 100 เท่ากบั
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศประเทศไทย



หนาแสดงผลหลัก รายงานงาน

คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด

คุณภาพอากาศบริเวณใกลเคียงที่

ผูใชงานอยู

รายงาน AQI และความเขมขนของ

สารมลพิษ 6 ชนิด ที่มีการตรวจวัด 

ณ สถานีนั้น

แสดงสีตามชวงคาดัชนีคุณภาพ

อากาศ สามารถเทียบสีคุณภาพ

อากาศไดจากแถบสีดานลาง

คลิกไอคอนเพ่ือดูเทรนดยอนหลัง



พิมพชื่อสถานที่ที่ตองการคนหา

แบงการรายงานเปนภูมิภาค

รายงานในรูปแบบแผนที่



Download เอกสารเผยแพร ต้ังคาการใชงาน





 สามารถเรียกดู
สถานการณคุณภาพ
อากาศในภาพรวมท่ัว
ประเทศ และระบุ
ภูมิภาค

หนาแรกแสดงคุณภาพอากาศทั่วประเทศ
ในรูปแบบดัชนีคุณภาพอากาศ AQI



 สามารถเรียกดู

สถานการณคณุภาพ

อากาศรายพื้นที/่สถานี

ตรวจวัด

 แสดงขอมูลสถานการณคณุภาพ

อากาศของทุกพื้นที่/สถานี

ตรวจวัดในรูปแบบตาราง



ส า ม า ร ถ เ รี ย ก ดู

ส ถ า น ก า ร ณ

คุณภ าพ อาก า ศ

รายพื้ น ท่ี/สถานี

ตรวจวัดคุณภาพ

อากาศรายชั่วโมง



การแจงเตือน



แอพพลิเคช่ัน





การปองกัน

และดูแลสุขภาพจาก PM2.5



• การสูดฝุนละออง PM2.5 อาจไมกอใหเกิดผลขางเคียงแบบเฉียบพลันในประชาชน

บางกลุม 

• การสะสมสารพิษที่ปะปนอยูในฝุนขนาดเล็กที่สูดดมเขาไป อาจกอใหเกิดโรคหัวใจ 

โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็งไดในระยะยาว

• กลุมที่ตองดูแลตนเองเปนพิเศษ คือกลุมคนไขที่ปวยเปนโรคภูมิแพ โรคหอบหืด หรือ

โรคทางเดินหายใจ โดยเฉพาะกลุมคนไขสูงอายุ เด็ก และสตรีที่กําลังต้ังครรภอยู 

ควรหลีกเลี่ยงการสูดฝุนละออง PM2.5

• ในคนทั่วไปที่ไมมีโรคประจําตัวหรือในคนไขกลุมเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงฝุนโดยการทํา

กิจกรรมอยูภายในอาคาร หากมีความจําเปนตองออกนอกอาคาร ควรสวมหนากาก

อนามัย เพ่ือปองกันฝุน รวมทั้งมาพบแพทยเม่ือสังเกตเห็นอาการผิดปกติ

PM2.5 และผลกระทบตอสุขภาพ



โดย กรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงสาธารณสุข
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สื่อประชาสัมพันธโดย กระทรวงสาธารณสุข

วิธีการดูแลสุขภาพเม่ือคา PM2.5 ในบรรยากาศสูง



ขอมูลประกอบการประเมิน

สถานการณ PM2.5



Forest Fire Monitoring system  

http://forest.gistda.or.th  

Information and Technology

Web Services

Application on Smart Phone

Geo-Informatics and Space 
Technology Development Agency

(GISTDA)



การแบงพื้นที่จังหวัดเสี่ยงไฟปา 65 จังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย

ระดับความเสี่ยงไฟปา รายชื่อจังหวัด

เสี่ยงสูง 25 จังหวัด

เชียงใหม ลําพูน เชียงราย พะเยา แมฮองสอน ลําปาง แพร นาน ตาก 

อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ กาแพงเพชร อุทัยธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา 

เลย ขอนแกน อุดรธานี หนองบัวลําภู กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ 

นครศรีธรรมราช และนราธิวาส

เสี่ยงปานกลาง 28 จังหวัด

สุโขทัย นครสวรรค กาฬสินธุ นครพนม สกลนคร บุรีรัมย มหาสารคาม 

มุกดาหาร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานี หนองคาย บึงกาฬ 

ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ชลบุรี นครนายก 

ปราจีนบุรี สระแกว ชุมพร กระบี่ ตรัง และสตูล

เสี่ยงนอย 12 จังหวัด
ยโสธร อํานาจเจริญ ตราด ระยอง ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา 

ระนอง สงขลา และสุราษฎรธานี

ไมเสี่ยง 12 จังหวัด
กรุงเทพฯ ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พิจิตร สมุทรปราการ 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงหบุรี อางทอง



สภาพอากาศ ป 2562 โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

- ประเทศไทยมีอณุหภมูิเฉลีย่สงูกวาคาเฉลี่ยปกติ และเขาสูฤดูแลงเร็วข้ึน 

- ปริมาณนํ้าฝนตํ่ากวาคาปกติรอยละ 10 - 30 สวนมากบริเวณประเทศไทยตอนบน

- ปรากฏการณเอลนีโญ ชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562



การลดมลพิษ

จากแหลงกําเนิด



แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ

• การคมนาคมและขนสง

• การเผาในที่โลง 

• ภาคอุตสาหกรรม

• การกอสราง
• หมอกควันขามแดน 

ตัวอยาง การศึกษาสัดสวนของแหลงกําเนิดมลพิษ ของ

ฝุนในบรรยากาศ (PM2.5) บริเวณดินแดง กรุงเทพฯ 

มาจาก  - ไอเสียรถดีเซล 52% 

- จากการเผาชีวมวล 35% 

- ฝุนทุติยภูมิและอื่นๆ 13%

แหลงขอมูล: Kim Oanh (2007)

วิเคราะหหาแหลงกําเนิด

หลักของพ้ืนที่



ตัวอยางการเผยแพรขอมูล การปองกันและแกไขปญหา PM 2.5

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงคมนาคม



ตัวอยางการเผยแพรขอมูล การปองกันและแกไขปญหา PM 2.5

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม



กิจกรรมการสรางความตระหนัก

และการมีสวนรวมในพื้นท่ี



Public Awareness and Engagement





ปญหาและแนวทางการแกไขในการเผยแพรขอมูล

ปญหา แนวทางการแกไข
ขอมูลคุณภาพอากาศไมคลอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี

เพิ่มสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ไดมาตรฐาน โดยหนวยงานสวนกลาง และ

หนวยงานระดับทองถ่ิน

ขอมูลเผยแพรท่ีบิดเบือนจากความเปน

จริง

ระบุหนวยงานหลักในการอางอิงขอมูลการเผยแพรแตละดาน

การเขาถึงขอมูลประชาสัมพันธและ

ความรูของกลุมเปาหมาย

- การพัฒนา Application การใหขอมูล และการแจงเตือนผานมือถือ

- การเพิ่มปายประชาสัมพันธ และสื่อตาง ๆ ในพื้นที่สาธารณะ เชน บน

รถเมล รถไฟฟา ปายรถเมล สวนธารณะ โรงพยาบาล สํานักงาน และใน

พื้นที่ของแหลงกําเนิดตาง ๆ 

- ความรวมมือกบัหนวยงานภาครฐัที่เกี่ยวของ หนวยงานเอกชน สื่อมวลชน 

สถาบันการศึกษาและองคกรพัฒนาเอกชนดานตาง ๆ ที่มีอยูทั้งในสวนกลาง

และสวนทองถ่ิน ในการเผยแพรขอมูล



ชองทางติดตอสื่อสารกับกรมควบคุมมลพิษ

สายดวนกรมควบคุมมลพิษ 1650

0 2298 2000

เฟซบุคแฟนเพจ 

กรมควบคุมมลพิษ



ขอบคุณครับ
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