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อะไรคือ PM2.5?



ขนาดของ PM2.5





ปริมาณฝุ่นละอองที่เจอในอากาศ



ผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเลก็





PM2.5 60 ug/m3



ผลกระทบของฝุ่นละออง



แหล่งก าเนิดของฝุ่นละอองขนาดเลก็



PM

แหล่งก ำเนิดของฝุ่นละออง

















ดชันีคุณภาพอากาศ



ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)



ค่ามาตรฐาน



ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 
2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป

• 24 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 50 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

• 1 ปี ไม่เกนิ 25 ไมโครกรัม/ลบ.ม.



องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 
WHO) Air Quality Guideline(AQG)

• 24 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 25 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

• 1 ปี ไม่เกนิ 10 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

Source : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-
(outdoor)-air-quality-and-health



สถานการณ์ PM 2.5



ผลการตรวจวดัฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ปี 2559 - 2562

ทีม่า : สรุปสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย ปี 2561, กรมควบคุมมลพษิ 



สาเหตุปัญหาฝุ่น PM 2.5



ปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวทิยา

ในช่วงฤดูแล้งสภาพอากาศน่ิง แนวความกดอากาศสูง
ปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้มลพษิสะสมตวัอยู่ในพืน้ที่
และเม่ือเข้าฤดูมรสุม คุณภาพอากาศจึงดขีึน้

ปัจจัยด้านแหล่งก าเนิด
- กรุงเทพมหานคร = การจราจรทีห่นาแน่น / พืน้ที่

อุตสาหกรรม / การก่อสร้าง
- ภาคเหนือ = การเผาวสัดุทางการเกษตร
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วาระแห่งชาติ

“การแก้ไขปัญหามลพษิด้านฝุ่นละออง พ.ศ. 2562 – 2567”

เป้าหมายประเทศ

สร้างอากาศด ีเพ่ือคนไทย และผู้มาเยือน



30

การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ

ควบคุมและลดมลพษิจากยานพาหนะ

ควบคุมและลดมลพษิจากการเผาในทีโ่ล่ง/ภาคการเกษตร

ควบคุมและลดมลพษิจากการก่อสร้างและผงัเมือง

ควบคุมและลดมลพษิจากอุตสาหกรรม

ควบคุมและลดมลพษิจากภาคครัวเรือน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม



พฒันาเครือข่ายการตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกบัสถานการณ์

ส่งเสริมการวจิัย/พฒันาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยกีารตดิตามตรวจสอบ การตรวจ
วเิคราะห์ และนวตักรรมเพ่ือลดมลพษิทางอากาศ เพ่ือนาไปประยุกต์ใช้ด้านการ
จัดการคุณภาพอากาศ รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้

มาตรการการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพษิ



การแก้ไขปัญหามลพษิข้ามแดน

จัดท าบัญชีการระบายมลพษิทางอากาศจากแหล่งก าเนิดเป็นระยะๆ

พฒันาระบบฐานข้อมูล เฝ้าระวงัทีเ่ป็นหน่ึงเดยีว

พฒันาระบบคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง



สถานการณ์ไฟป่ากบัการเผาในที่โล่ง
และแนวทางการแก้ไขปัญหา



http://www.guardian.co.uk/world/gallery/2009/feb/10/?picture=343037993
http://www.guardian.co.uk/world/gallery/2009/feb/10/?picture=343037315




ปัญหาไฟป่าหมอกควัน





ข้อสรุปและเสนอแนะการแก้ปัญหา PM 2.5

1. การควบคุมมลพิษอากาศต้องควบคุมที่แหล่งก าเนิด 

• รถยนต์ทุกชนิด/จักรยานยนต์

• โรงงานอุตสาหกรรม

• เกษตรกรรม

• การก่อสร้าง

• เผาในที่โล่ง



2. การบริหารจัดการคุณภาพอากาศเชิงพื้นที่

• จัดท าโครงการศึกษาการป้องกัน PM2.5 ของแต่ละพื้นที่

• ระบุพื้นที่เสี่ยงและจัดให้มีพื้นที่ปลอดฝุ่น เช่น ศูนย์การค้า รถไฟฟ้าใต้ดิน 
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงแรม สนามบิน สถานีขนส่ง อาคาร
สาธารณะและอื่นๆ 

• เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้ยืนต้นในพ้ืนที่เขตเมือง

• ท า BIG DATA ศูนย์ประเมินผลด้านฝุ่น ท าแอปพลิเคชั่นรายไปยังบุคคล

ข้อสรุปและเสนอแนะการแก้ปัญหา PM 2.5



3. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เช่น โรงงานอ้อย / การเผาอ้อย /

การปลูกข้าว / ข้าวโพด / การเผาฟางข้าว /การบริหารหลังการเก็บเกี่ยว

• เครื่องจักรการเกษตร โดยโรงงานเป็นผู้จัดหาและให้เช่าในราคาถูก

• การสนับสนุนการปลูกพืชที่มีเศษวัชพืชน้อย

• เอาเศษวัสดุหลังการเก็บเกี่ยวมาท าปุ๋ยหมัก/ท าเชื้อเพลิงแข็ง/ท า

ถ่านกัมมันต/์ท าไม้อัด 

ข้อสรุปและเสนอแนะการแก้ปัญหา PM 2.5



4. การส่งเสริมการใช้รถยนต์มลพิษต่ า

• การใช้รถยนต์ไฟฟ้า

• การปรับปรุงคุณภาพน้ ามันดีเซล และมาตรฐานรถยนต์ดีเซล เป็นยูโร5 และ 6

• เร่งรัดการบังคับใช้มาตรฐาน เช่น รถบัส รถร่วมบริการ รถเก่า มอเตอร์ไซต์

• สร้างแรงจูงใจโดยลดราคาน้ ามันยูโร5 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งระบบราง เช่น ลดค่าโดยสาร

• ออกประกาศ/พรบ. สิ่งแวดล้อมฯ อากาศสะอาดเพื่อการบริหารจัดการอากาศอย่างครบวงจร (เพื่อหาผู้รับผิดชอบ)

• ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพอากาศให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง PM2.5 จาก 50 ไมโครกรัม/ลบม. เป็น 

35 ไมโครกรัม/ลบม.

• ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายออกกฎระเบียบ/แนวทาง/ข้อบังคับในการแก้ไขปัญหาอย่างเข้มงวด

• การเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

• ประเมิน KPI ของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎมาย เช่น ตรอ.

ข้อสรุปและเสนอแนะการแก้ปัญหา PM 2.5



5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ โดยใช้กลไก คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (กก.วล.) เป็นกลไกหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องขบัเคลื่อนการด าเนนิงานเพือ่ให้การแก้ไขปัญหาเปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

• สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน/เยาวชน ให้ตระหนักถึงอันตรายของมลพิษ
อากาศ และการดูแลสุขภาพ

• บรรจุหลักสูตรในโรงเรียนทุกระดับ

ข้อสรุปและเสนอแนะการแก้ปัญหา PM 2.5



ขอบคุณครับ


