ก า ร ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร แ ห ล่ ง ม ล พิ ษ
(POLLUTION CONTROL AND MANAGEMENT)

บทที 3 มลพิษทางอากาศ
เรือง มาตรการควบคุมและกําจัดมลพิษทางอากาศ

1. คณะรัฐมนตรี
• มีมติเห็นชอบให้ การแก้ ไขปัญหามลภาวะด้ านฝุ่ นละออง
เป็ นวาระแห่งชาติ เพือให้ การดําเนินการแก้ ไขปัญหาอย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
• ให้ คณะกรรมการสิงแวดล้ อมแห่งชาติเป็ นกลไกหลัก
ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมและ
หน่วยงาน ทีเกียวข้ องดําเนินการขับเคลือนวาระแห่งชาติ
ดังกล่าวให้ เกิดผลเป็ นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

อาจารย์รุ่งเรื อง งาหอม
สาขาวิทยาศาสตร์ สิงแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2. กรมควบคุมมลพิษ
2.1 จัดทําแผนแม่บทด้ านการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580)
• ยกระดับมาตรฐานไอเสียรถยนต์ใหม่ และปรับปรุงคุณภาพนํามันเชือเพลิง ออก
มาตรฐาน Zero Emission จากรถยนต์ใหม่เพือสนับสนุนการใช้ รถยนต์ไฟฟ้ าและ
รถไฟฟ้ าสาธารณะ
• ส่งเสริมระบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ อุตสาหกรรมสีเขียว
• กําหนดอัตราการระบาย ขีดความสามารถการรองรับการระบายมลพิษของพืนที
• กําหนดมาตรการควบคุมปริมาณการจราจรหรือยานพาหนะในพืนทีการจราจร
หนาแน่น
• เร่ งรัดการแก้ ไขปั ญหามลพิษทางอากาศทียังเป็ นปั ญหาเฉพาะพืนที
• พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสารมลพิษหลักให้ ครอบคลุมทุก
จังหวัด เพือให้ หน่วยงานท้ องถินติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืนทีของตนเอง และ
ส่งข้ อมูลการตรวจวัดเข้ าสู่ระบบการรายงานกลางด้ านคุณภาพอากาศของประเทศ

2.2 แก้ ไขปั ญหาคุณภาพอากาศในพืนทีวิกฤต ใช้ มาตรการเชิงรุกในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหา
หมอกควัน
•พืนทีหลัก ได้ แก่ พืนทีป่ าอนุรักษ์และป่ าสงวนแห่งชาติ พืนทีเกษตรกรรม พื นทีชุมชน/เมือง และ
พืนทีริมทาง
•มาตรการบริหารจัดการ คือ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ มาตรการสร้ างความตระหนัก มาตรการลด
ปริมาณเชือเพลิง และ มาตรการจิตอาสาประชารัฐ
•โดยลงพืนทีดําเนินกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้สู่การแก้ ปัญหาหมอกควันอย่างยังยืน และมีการ
กําหนดแนวทางการดําเนินการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพือตอบสนองต่อสถานการณ์ในช่ วงวิกฤตได้ อย่างทันท่วงที เช่ น
เฝ้ าระวังและแจ้ งเตือนสถานการณ์ ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ผ่านช่ องทางต่างๆ ได้ แก่
เว็บไซต์ Air4Thai.pcd.go.th แอปพลิเคชัน Air4Thai และเฟชบุค๊ แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ
เพือให้ ประชาชนได้ รับทราบข้ อมูล และให้ หน่วยงานทีเกียวข้ องดําเนินงานตาม มาตรการในช่ วงเกิด
สถานการณ์ เป็ นต้ น
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3. กระทรวงคมนาคม
•กรมการขนส่งทางบกเร่ งดําเนินการตรวจสอบรถ
โดยสารทีมีควันดํา รถบรรทุก 6 ล้ อ และ
รถบรรทุกขนาดเล็ก
• สังการให้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและ
บริษัท ขนส่ง จํากัด ใช้ ไบโอดีเซล B20 กับรถ
โดยสารให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที 1 กุมภาพันธ์
2562
• สร้ างความเข้ าใจและเชิญชวนผู้ประกอบการรถ
โดยสารให้ ทดลองใช้ ไบโอดีเซล B20
• เร่ งรัดให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณา
ใช้ ไบโอดีเซล B10 กับรถดีเซลราง ภายในวันที 1
กุมภาพันธ์ 2562 และทดลองใช้ ไบโอดีเซล B20

5. กระทรวงศึกษาธิการ
• จัดกิจกรรม “อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่ น” ในช่วงของการ
ปิ ดเรียนระหว่างวันที 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วยกันผลิตหน้ ากากอนามัย จํานวน 140,000 ชิน เครืองพ่น
ละอองนําแบบติดตังบนอาคารสูงและบนพืนดินกว่า 750 ชิน
เพือบรรเทาสภาวะค่าฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
เกินค่ามาตรฐานทีมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
• เปิ ด “ศูนย์ Fix It Center อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่ น”
เพือออกหน่วยให้ บริการตรวจล้ างทําความสะอาดท่อไอเสีย
ไส้กรองรถยนต์ ตรวจสภาพเครืองยนต์

4. กระทรวงกลาโหม
•กองทัพอากาศจัดเครืองบินลําเลียง แบบที 2 ก (BT-67)
จากฝูงบิน 461 กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก 2 เครือง บิน
โปรยละอองนําลดฝุ่ นละอองในอากาศทังหมด 4 เทียวบิน
แบ่งเป็ น ช่วงเช้ า 2 เทียวบิน เหนือพืนทีเขตจตุจกั ร บริเวณ
สถานีรถไฟฟ้ าบีทเี อสหมอชิต และในช่วงบ่ายอีก 2 เทียวบิน
บริเวณ แนวถนนสุขสวัสดิ ซึงเป็ นพืนทีทีมีฝนละอองเกิ
ุ่
น
มาตรฐาน
• จัดชุดแพทย์และพยาบาลจากศูนย์ปฏิบตั ิการแพทย์ทหาร
อากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ออกให้ คาํ แนะนําเกียวกับการ
ดูแลตัวเองในสถานการณ์ทมีี ฝนละออง
ุ่
พร้ อมแจก หน้ ากาก
อนามัยประเภทคาร์บอน จํานวน 39,000 อัน

6. กระทรวงสาธารณสุข
6.1 การดําเนินงานด้ านการแพทย์และสาธารณสุข เพือลดและป้ องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5ไมครอน
o ติดตามสถานการณ์ ประเมินความเสียง กลุ่มเสียง และพืนทีเสียงทุกวัน
o เฝ้ าระวังผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสียง ได้ แก่ ผู้สงู อายุ เด็กเล็ก หญิงตังครรภ์ ผู้ป่วย
โรคเรือรัง (หอบหืด โรคปอดอุดกันเรือรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด)
o สือสารแจ้ งเตือน ประชาชน พร้ อมให้ คาํ แนะนําการปฏิบัติตน
o เจ้ าหน้ าทีให้ ความรู้และเผยแพร่ สอประชาสั
ื
มพันธ์ ชุดความรู้ในการป้ องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
จากฝุ่ นละอองในทุกช่ องทาง
o เตรียมความพร้ อมสถานพยาบาล จัดคลินิกเฉพาะโรค และจัดสายด่วนให้ คาํ ปรึกษา
6.2 จัดตังศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center) เพือการสือสาร การปฏิบัติการ
และติดตามสถานการณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพืนที ในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรคจากฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และสถานการณ์หมอกควันข้ ามแดน
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7. กรุงเทพมหานคร
• มาตรการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาฝุ่ นละอองเน้ นการลดมลพิษจากแหล่งกําเนิด
15 ลด เช่น ตรวจจับและห้ ามใช้ รถยนต์ควันดําทุกประเภท ได้ แก่ รถสองแถว รถ
โดยสารสาธารณะ รถราชการ และรถบรรทุก รณรงค์ไม่ขับ ช่วยดับเครือง รณรงค์
ให้ ประชาชนผู้ขับขีรถหมันดูแลบํารุงรักษาเครืองยนต์ และควบคุมดูแล ไม่ให้ มี
การเผาขยะและการเผาในทีโล่งทุกประเภท เป็ นต้ น เน้ น 2 เพิม ได้ แก่ เพิมพืนทีสี
เขียวและเพิมความถีล้ างและดูดฝุ่ นถนน
•เข้ มงวดในการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิงแวดล้ อม ด้ านฝุ่ นละอองและเสียง สําหรับโครงการก่อสร้ าง
อาคาร โครงการรถไฟฟ้ า
• เฝ้ าระวังสถานการณ์ฝนละอองขนาดไม่
ุ่
เกิน 2.5 ไมครอน ผ่านช่องทางต่ างๆ
ได้ แก่ เว็บไซต์ www.bangkokair quality.com และ Facebook: กองจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง สํานักสิงแวดล้ อม กรุงเทพมหานคร

การดําเนินการด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
• การดําเนินการตามข้ อตกลงจากการประชุมในเวทีสหประชาชาติภายใต้ อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้ วยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปั จจุบันกําลังดําเนินการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความเหมาะสมของประเทศกําลังพัฒนา (Nationally
Appropriate Mitigation Actions: NAMA)
• ภาคพลังงานและขนส่ง มี 9 มาตรการ จากการผลิตไฟฟ้ า การใช้ พลังงานในครัวเรือน
อาคาร อุตสาหกรรมการผลิต และการคมนาคมขนส่ง โดยการเพิมประสิทธิภาพการผลิต
และการใช้ พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทน และการใช้ เชือเพลิงชีวภาพ
• ภาคของเสีย มี 4 มาตรการ ครอบคลุมการจัดการขยะ นําเสียอุตสาหกรรมและชุมชน
• กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ ผลิตภัณฑ์ มี 2 มาตรการ โดยการปรับเปลียน
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และการปรับเปลียน
เทคโนโลยีสารทําความเย็น
•ซึงจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 115.6 ล้ านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ
ร้ อยละ 20.8 จากกรณีปกติ

8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม
• ป้ องกันการแพร่กระจายฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ด้ วยการปลูกต้ นไม้
ณ ตําบลหน้ าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
• ส่งเสริมให้ พืนทีป่ า เป็ นพืนทีกันชนด้ วยต้ นไม้ ทมีี ความสามารถในการดักจับฝุ่ น
ละอองด้ วยลักษณะการปลูกแบบหนาแน่น เช่น ลักษณะป่ านิเวศ เป็ นต้ น การเก็บ
ตัวอย่างใบไม้ ในพืนที พบว่า ใบไม้ ทมีี ลกั ษณะหยาบและมีขนสามารถดักจับฝุ่ น
ละอองได้ ดี
• การป้ องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองจากพืนถนนกลับสู่บรรยากาศ สามารถ
บริหารจัดการโดยการทําความสะอาดถนนในช่วงเวลา ก่อนเกิดช่วงความเข้ มข้ น
สูงสุด (Peak) ของฝุ่ นละออง รวมถึงการเพิมปริมาณต้ นไม้ ทมีี ใบสามารถดักจับ
ฝุ่ นได้ ดีเป็ นพืนที กันชน

ข้อเสนอแนะ
1. บังคับใช้ กฎหมายให้ มีความเข้ มงวดอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะการเผาในทีโล่งแจ้ ง โดยประชาสัมพันธ์ ให้ ทราบถึงบทลงโทษตังแต่โทษเบา
จนถึงโทษหนัก หากพบว่ามีผ้ แู จ้ งถึงการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในทีโล่ง ให้ เริมจากการตักเตือนจนไปถึงการลงโทษในขันถัดไป รวมทังให้
รางวัลแก่ผ้ ูแจ้ ง
2. จัดทําแนวทางและรูปแบบการเพิมภาษีสาํ หรับรถยนต์เก่า โดยพิจารณารูปแบบของต่างประเทศมาปรับใช้ เพือให้ สอดคล้ องกับบริบทของ
ประเทศไทย รวมทังสนับสนุนการติดตังอุปกรณ์ทลดเขม่
ี
าจากการเผาไหม้ ไม่ให้ ปล่อยออกไปสู่อากาศได้ เป็ นต้ น
3. กําหนดเป้ าหมายการยกเลิกการใช้ ยานพาหนะทีใช้ นามั
ํ นดีเซลหรือเบนซินภายในอีกสิบปี หรือยีสิบปี ข้ างหน้ า โดยให้ ใช้ เป็ นระบบไฟฟ้ าหรือ
พลังงานสะอาดทดแทน รวมทังใช้ มาตรการภาษีคาร์บอนสําหรับน้ ามันเชือเพลิงควบคู่ไปด้ วย
4. ส่งเสริมหรือสร้ างแรงจูงใจให้ ประชาชนใช้ รถสาธารณะให้ มากขึน เช่น ลดหย่อน ค่ารถไฟฟ้ า การสะสมแต้ มแลกของทีระลึก หรือนําตัวรถ
สาธารณะรายปี มาลดหย่อนภาษี เป็ นต้ น
5. สร้ างความเข้ าใจกับประชาชน ในการเฝ้ าระวังสถานการณ์ฝนละอองขนาดไม่
ุ่
เกิน 2.5 ไมครอน และ 10 ไมครอน ตรวจสอบแหล่งกําเนิด
มลพิษในพืนทีวิกฤต ได้ แก่ พืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดภาคเหนือ พืนทีตําบลหน้ าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพืนทีตําบล
มาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็ นต้ น
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