
คูมือปฏิบัติการ
ในการปองกัน
และแกไขปญหา
ฝุนละออง PM2.5

   ระดับจังหวัด

กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2298 2000  โทรสาร 0 2298 5389

http://www.pcd.go.th

กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

¤¾. 03-132





1

คำ�นำ�

	 จากปัญหาหมอกควัน	ไฟป่า	และฝุ่นละออง	PM2.5	ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพอนามัยของประชาชน	สิ่งแวดล้อม	และกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติ	

รัฐบาลจึงยกให้การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองถือเป็นวาระแห่งชาติ											

เมื่อวันท่ี	12	กุมภาพันธ์	2562	โดยคณะรัฐมนตรี	ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ							

ขับเคล่ือนวาระแห่งชาติ	“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”	เมื่อวันท่ี												

1	ตุลาคม	2562	โดยกำาหนดมาตรการที่	1	การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการเชิงพื้นที่	ใช้กลไกการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ	(Single	command)	โดยให้

ผู้วา่ราชการจังหวดัท่ัวประเทศ	และผู้วา่ราชการกรงุเทพมหานคร	เป็นผู้บัญชาการ

เหตุการณ์	เพ่ืออำานวยการ/สั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการ										

ที่วางไว้อย่างมีเอกภาพ	

	 กรมควบคมุมลพิษจึงไดจั้ดทำา	“คูม่อืปฏิบัตกิารในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ฝุ่นละออง	PM2.5	ระดบัจังหวดั”	ฉบับน้ีขึน้เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้จังหวดัต่างๆ	

และกรงุเทพมหานคร	นำาไปพิจารณาปรบัใช	้ให้สอดคล้องกับบรบิทการบรหิารงาน 

และกลไกการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ	ด้านสาธารณสุข	ด้านเศรษฐกิจ										

และทรัพยากรของแต่ละจังหวัด	เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์หมอกควัน	

ไฟป่า	และฝุ่นละออง	PM2.5	ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

กรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 “ฝุ่นละออง	หรือ	Particulate	Matter	(PM)”	หมายถึง	อนุภาคแขวนลอย

ในบรรยากาศ	การตรวจวัดฝุ่นละอองกระทำาโดยการแยกคัดขนาด	เพ่ือเป็น

ตวัแทนกลุม่สารมลพิษ	เชน่	PM2.5	หมายถงึฝุ่นละอองขนาดเลก็กวา่	2.5	ไมครอน	

และ	PM10	หมายถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า	10	ไมครอน	เป็นต้น

 “ฝุ่นละออง	PM
2.5
”	หรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก	ประกอบด้วยอนุภาคสารเคมี				

ที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง	มีแหล่งกำาเนิดจาก	ไฟป่า	การเผา

เศษวัสดุการเกษตรประเภทข้าว	ข้าวโพด	และอ้อย	การคมนาคมขนส่ง										

โรงงานอุตสาหกรรม	การใช้เชื้อเพลิงในครัวเรือน	เป็นต้น	และบางจังหวัดท่ีมี

ขอบเขตติดประเทศเพื่อนบ้านอาจได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน	

	 “สถานการณ์วิกฤตฝุ่นละออง”	ช่วงเวลาท่ีมักพบปริมาณฝุ่นละอองมีค่าสูง

เกินค่ามาตรฐานติดต่อกันหลายวัน	ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำาทุกปีและเป็นปัญหา							

ในหลายจังหวดัของประเทศไทย	สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่สิง่แวดลอ้ม	สง่ผลกระทบ	

ต่อเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน	ซึ่งจะเกิดขึ้นตามฤดูกาล	จากปัจจัย								

ด้านอุตุนิยมวิทยาท่ีก่อให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ	และด้าน

กิจกรรมของแหล่งกำาเนิดที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
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	 1.1	 สถ�นก�รณ์วิกฤตฝุ่นละอองต�มฤดูก�ล	

	 ในช่วงฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน	ค่าฝุ่นละอองในบรรยากาศจะเพ่ิมสูงขึ้น									

อันเน่ืองมาจากปัจจัยความกดอากาศสูง	ปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผันกลับ													

ในชั้นบรรยากาศ	และลมสงบ	เป็นอุปสรรคต่อการแพร่กระจายของฝุ่นละออง					

จึงเกดิการสะสมในพ้ืนท่ี	ประกอบกบัความแห้งแลง้ท่ีอาจจะก่อให้เกดิไฟป่า	และ

กิจกรรมของแหล่งกำาเนิดฝุ่นละอองที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล	โดยฤดูกาล

ในแต่ละภาค	มีช่วงเวลาแตกต่างกัน	ดังนี้

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ฤดูกาลท่ีเกิดสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละออง	

ประมาณเดือนพฤศจิกายน	-	มีนาคม	โดยฝุ่นละอองในพื้นที่มาจากการจราจร

และยานพาหนะ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงรถยนต์ดีเซล	โรงงานอุตสาหกรรม	และ							

การเผาในที่โล่ง

 ภาคเหนือ	และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	ฤดูกาลที่เกิดสถานการณ์

วิกฤตฝุ่นละอองประมาณเดือนมกราคม	-	พฤษภาคม	มาจาก	ไฟป่า	และ									

การเผาเศษวัสดุการเกษตรประเภทข้าว	ข้าวโพด	และอ้อย	หมอกควันข้ามแดน	

และการจราจรและขนส่งในเขตเมืองใหญ่

 ภาคกลาง	ภาคตะวันตก	และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	ฤดูกาล									

ที่เกิดสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองประมาณเดือนมกราคม	-	พฤษภาคม	มาจาก

การเผาเศษวสัดกุารเกษตรประเภทขา้ว	ขา้วโพด	และอ้อย	รองลงมาคอืการจราจร

และขนส่งในเขตเมืองใหญ่

 ภาคใต้	ฤดูกาลท่ีเกิดสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองประมาณเดือนกรกฎาคม	

-	กนัยายน	อันเกิดจากไฟไหมป่้าพร	ุและฝุ่นละอองขา้มแดนจากประเทศเพ่ือนบ้าน
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	 1.2	 ก�รติดต�มตรวจวัดฝุ่นละออง	PM2.5 
	 	 	 ในบรรย�ก�ศ

	 เครือข่ายการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของประเทศไทย	โดย									

กรมควบคุมมลพิษ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นการ										

ตรวจวดัดว้ยเครือ่งตรวจวดัฝุ่นละออง	PM2.5	ประเภทเครือ่งมือวเิคราะห์ตวัอย่าง

แบบอัตโนมตั	ิในวธีิการท่ีกฎหมายกำาหนดเป็นมาตรฐาน	สามารถทำาการตรวจวดั	

แบบอัตโนมัติและต่อเนื่องตลอด	24	ชั่วโมง	ทุกวันตลอดทั้งปี	และมีระบบการ

รับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์และ													

แอพพลเิคชัน่	Air4Thai	เพ่ือให้ทุกหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งและประชาชนไดร้บัขอ้มูล

อย่างรวดเร็ว	ทันต่อเหตุการณ์	

 ในปี	พ.ศ.	2563	กรมควบคมุมลพิษมจีำานวนเครือ่งมอืตรวจวดัคณุภาพอากาศ 

ดังนี้

-	 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ	จำานวน	68	สถานี	

ครอบคลุม	37	จังหวัดทั่วประเทศ	

-	 หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่	จำานวน	9	คัน	สามารถให้

บริการได้กรณีเหตุฉุกเฉิน

-	 เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง	PM2.5	แบบติดตั้งภายนอกอาคาร	จำานวน								

14	เครื่อง	

	 สำาหรับกรุงเทพมหานคร	มีสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ	12	สถานี	

และของกรุงเทพมหานคร	อีก	50	สถานี	ครอบคลุมท้ัง	50	เขต	รวมท้ังสิ้น											

62	สถานี
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เครือข่�ยสถ�นีตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศของกรมควบคุมมลพิษ

  
ภาคเหนือ
14 สถานี

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

5 สถานี

ภาคใต�
7 สถานี

ภาค
ตะวันออก
11 สถานี

ภาค
ตะวันตก
3 สถานี

กทม. 12 สถานี
ปริมณฑล 9 สถานี
ภาคกลาง 7 สถานี

ระยอง
5 สถานี

กรมควบคุมมลพิษ
Pollution Control Department

ประเทศไทย
อุทัยธานี

กำแพงเพชร

สุโขทัย

นครสวรรค

ลพบุรี

อำนาจเจริญ

กาฬสินธุ

ศรีษะเกษสุรินทร
บุรีรัมย

ชัยภูมิ

ขอนแกน

มหาสารคาม

หนองบัวลำภู
เลย

รอยเอ็ด

อุดรธานี

มุกดาหาร

ยโสธร

หนองคาย

สกลนคร นครพนม

นครราชสีมา

อุบลราชธานี
ชัยนาท

เชียงใหม

ลำพูน

ลำปาง

แมฮองสอน

เชียงราย

พะเยา

นาน

ตาก

อุตรดิตถ

แพร

เพชรบูรณ

พิษณุโลก

พิจิตร

อางทอง
สุพรรณบุรี

กาญจนบุรี

สระแกว
นนทบุรีกรุงเทพฯ
ปทุมธานี

สมุทรสาคร

สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา

จันทบุรี

ตราด

ชลบุรี

ประจวบคีรีขันธ

กระบี่

ตรัง

สตูล

สุราษฎรธานี

ระนอง

นครศรีธรรมราช

ชุมพร

สงขลา

นราธิวาส

ปตตานี

พัทลุง

พังงา

ยะลา

ภูเก็ต

ระยองเพชรบุรี

ราชบุรี

พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
นครนายก

ปราจีนบุรีนครปฐม

สิงหบุรี
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2
ก�รจัดตั้งศูนย์อำ�นวยก�ร
ป้องกันและแก้ไขปัญห�
ฝุ่นละอองระดับจังหวัด/
กรุงเทพมห�นคร
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	 วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์อำานวยการกลาง	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการเชิงพื้นที่	มีแนวทางให้มีการกำาหนดให้มีการจัดทำาแผนเผชิญเหตุ/

แผนตอบโต้สถานการณ์ให้มีประสิทธิภาพ	และการดำาเนินงานตามแผนฯ	ให้ใช้

ระบบบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ	(Single	Command)	เป็นกลไกจัดการ								

ปัญหาฝุ่นละออง	โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการ	หรือศูนย์อำานวยการระดับจังหวัด										

มผู้ีวา่ราชการกรงุเทพมหานครหรอืผู้วา่ราชการจังหวดัเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ	์

เพ่ือให้การสั่งการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองมีเอกภาพและมีหน่วยงาน														

ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

	 โครงสร้�งและอำ�น�จหน้�ที่ศูนย์อำ�นวยก�ร
	 ป้องกันและแก้ไขปัญห�ฝุ่นละออง
	 ระดับจังหวัด/กรุงเทพมห�นคร

(1)	 ฝ่�ยอำ�นวยก�ร
	 ทำาหน้าท่ี	อำานวยการ	ควบคุมกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	รวมท้ังวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสารในการ

ปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศระหว่างศูนย์อำานวยการ	และ

ฝ่ายท่ีเกีย่วขอ้งให้การติดต่อเป็นไปอย่างรวดเรว็ต่อเน่ืองและเชือ่ถอืไดต้ลอดเวลา
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(2)	 ฝ่�ยแผนและโครงก�ร
	 ทำาหน้าท่ีเก่ียวกับงานการวางแผนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาฝุ่นละอองระดบั

จังหวัด	การพัฒนาแผนงาน	การพัฒนาเกี่ยวกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหา									

ฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน	งานติดตามประเมินผลงานการฝึกซ้อมแผนฯ	งานการจัด

ฝึกอบรมต่างๆ	และงานการจัดทำาโครงการที่เกี่ยวข้อง

(3)	 ฝ่�ยป้องกันและปฏิบัติก�ร
	 ทำาหน้าท่ี	ติดตามสถานการณ์	รวบรวมข้อมูล	ประเมินสถานการณ์ท่ีอาจ							

เกิดขึ้น	วางมาตรการต่างๆ	ในการป้องกันสถานการณ์	หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับ

ความเสยีหายนอ้ยท่ีสดุ	จัดระเบียบแจ้งเตือนภัยการชว่ยเหลอืและปกป้องสขุภาพ

ของประชาชน	งานการขา่วการรกัษาความปลอดภัย	และการปฏิบัติการจิตวทิยา

(4)	 ฝ่�ยประช�สัมพันธ์
	 ทำาหน้าท่ีประชาสมัพันธ์	เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

และการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์	และความช่วยเหลือให้แก่

สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ
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3
แนวท�งปฏิบัติ
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	 3.1	 ก่อนเกิดสถ�นก�รณ์วิกฤตฝุ่นละออง

 วัตถุประสงค์	เพ่ือเตรียมการด้านทรัพยากร	ระบบการปฏิบัติการและ								

เตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองท่ีอาจเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี									

รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงวางแผนงานโครงการป้องกันปัญหา			

ฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน

 หลักการปฏิบัต	ิให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ

และให้ความสนับสนุนแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	ในการจัดเตรียมและจัดหา

ทรัพยากรท่ีจำาเป็นเพ่ือการป้องกันและรับมือสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองให้							

เหมาะสม	รวมท้ังการวางแนวทางการปฏิบัติการให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์

วิกฤตฝุ่นละอองและดำาเนินการฝึกซ้อมตามแผนท่ีกำาหนดอย่างสม่ำาเสมอ											

เป็นประจำาเพ่ือให้เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วน	รวมถึงการดำาเนิน

ตามแผนงานการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน

	 แนวทางปฏิบัติของแต่ละจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	ก่อนเกิดสถานการณ์

วิกฤตฝุ่นละออง	แยกเป็นแนวทางปฏิบัติ	ตามแหล่งกำาเนิดฝุ่นละอองในแต่ละ

ประเภท	คือ

1)	 การควบคุมการเผาป่า	ในพื้นที่เกษตร	และการเผาในที่โล่งต่างๆ

2)	 การควบคุมมลพิษจากการจราจรและยานพาหนะ

3)	 การควบคุมฝุ่นละอองจากอุตสาหกรรม

4)	 การควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
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5)	 การควบคุมฝุ่นละอองจากชุมชน

6)	 กรณีหมอกควันข้ามแดน

	 โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

 
หลักการปฏิบัติ	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	 	 	 รับผิดชอบ

(1)	การควบคุมการเผาป่าในพื้นที่เกษตร	และการเผาในที่โล่งต่างๆ

1.	ติดตาม	

สถานการณ์	

และการเฝ้าระวัง

-	ติดตาม	เฝ้าระวงัสถานการณฝุ่์นละออง

ขนาดเล็กจากการเผาในท่ีโล่ง	โดย

ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศจาก							

กรมควบคุมมลพิษ	ข้อมูลจุดความร้อน

จาก	GISTDA

จังหวัด

ทสจ.

ปภ.จังหวัด

กษจ.

-	จัดอบรมเพ่ือเตรยีมความพรอ้มบุคลากร	

ในการใช/้เขา้ถงึขอ้มลูท่ีเกีย่วขอ้งในการ	

ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า	การเผา

ในที่โล่ง	และหมอกควัน

-	สำารวจปริมาณเชื้อเพลิง ท้ังในพ้ืนท่ี

เกษตร	และพ้ืนท่ีป่า	และจัดทำาแผนท่ี

พ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและการเผา

ในที่โล่ง

จังหวัด

ทส.	มท.

ทส.	มท.	กษ.

-	ติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำาในพ้ืนท่ีพรุ	

(ภาคใต้)

กรมชลประทาน

ทส.



14

 
หลักการปฏิบัติ	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	 	 	 รับผิดชอบ

2.	การบริหาร

จัดการ

เชื้อเพลิง

-	รณรงคใ์ห้เกษตรกรนำาเศษวสัดกุารเกษตร

ไปใช้ประโยชน์หรือย่อยสลายด้วยวิธี												

ท่ีเหมาะสมแทนการเผา	(เชน่	การไถกลบ	

ตอซัง	การหมักทำาปุ๋ย	การใช้ เป็น			

อาหารสัตว์	แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงหรือ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	เป็นต้น)

จังหวัด

กษ.

-	พ้ืนท่ีท่ีมคีวามจำาเป็นต้องเผา	ให้กำาหนด

แผนงานในการจัดการเชื้อเพลิงและ							

จัดระเบียบการเผาตามลักษณะพ้ืนท่ี	

และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

และปฏิบัติตาม

จังหวัด

อปท.	ทส.

มท.	กษ.	

-	ดำาเนินการตัดหญ้า	กิ่งไม้	กำาจัดเศษ

วัชพืชริมทางหลวง	และในพ้ืนท่ีชุมชน	

รวมถึงเร่งกำาจัดเชื้อเพลิง	ทั้งในพื้นที่ป่า	

พ้ืนท่ีเกษตร	และพ้ืนท่ีชมุชน	โดยการเผา 

ก่อนเข้าช่วงวิกฤตหมอกควัน

จังหวัด

คค.	ทส.

มท.	กษ.



15

 
หลักการปฏิบัติ	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	 	 	 รับผิดชอบ

3.	การเตรียม

ความพร้อม

ด้านกำาลังพล	

อุปกรณ์

เครื่องมือ	

ยานพาหนะ	

และอากาศยาน

-	จัดทำาแผนเผชิญเหตุ	โดยให้ครอบคลุม

ท้ังช่วงก่อนเกิดเหตุ	ระหว่างเกิดเหตุ	

และหลั ง เกิด เหตุ	 และให้กำ าหนด										

รายละเอียดการแบ่งพ้ืนท่ี	ผู้รับผิดชอบ

ที่ชัดเจน

จังหวัด

ทส.

-	จัดตัง้และเตรยีมความพรอ้มชดุปฏิบัติการ 

ระดับหมู่ บ้าน	ตำาบล	และอำาเภอ											

ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	ตำาบล	และ

อำาเภอเสี่ยงของจังหวัด

ทสจ.	

ปภ.จังหวัด

-	เตรียมความพร้อมในการระดมสรรพ

กำาลงั	และเคลือ่นย้ายกำาลงัพล	อุปกรณ์

เครื่องมือ	ยานพาหนะ	และอากาศยาน	

ในการปฏิบัติงานลาดตระเวน	เฝ้าระวัง	

และดับไฟ

ทส.	มท.	กห.	

และจังหวัด

-	ประสาน	กษ.	และ	ทส.	เพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการดำาเนินมาตรการ						

เพ่ิมและรักษาความชุ่มชื้นให้พ้ืนท่ีป่า	

เช่น	ปฏิบัติการฝนหลวง	ทำาฝายหรือ										

ป่าเปียก

จังหวัด
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หลักการปฏิบัติ	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	 	 	 รับผิดชอบ

4.	การบริหาร

จัดการและสร้าง

ความยั่งยืน

-	เตรียมความพร้อมและจัดตั้ งศูน ย์		

อำานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข

ปัญหาไฟป่า	การเผาในท่ีโล่ง	และ		

หมอกควันระดับพื้นที่

จังหวัด

-	ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานของ	ทส.	กษ.	คค.	ในพ้ืนท่ีท่ีม ี

งบประมาณและหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า				

และการ เผาใน ท่ี โล่ งอ ย่างใกล้ชิ ด														

ท้ั ง งบประมาณของส่ วน ร าชกา ร													

งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค	

งบประมาณขององค์ ก รปกครอง										

ส่วนท้องถิ่น	และงบประมาณจาก

กองทุน/เงินบริจาคของภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน	เพื่อจัดระบบและวิธีการ

จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน									

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละ

พื้นที่	

จังหวัด
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หลักการปฏิบัติ	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	 	 	 รับผิดชอบ

-	สร้างการรับรู้	เตรียมความพร้อมในการ

ดำาเนินการ	และแจ้งอำาเภอ	ตำาบล	และ

หมู่บ้าน	ให้เตรียมความพร้อมในการ

ดำาเนินการ	“4	มาตรการเชิงพ้ืนท่ี												

5	มาตรการบริหารจัดการ”

จังหวัด

มท.

-	เร่งสร้างการรับรู้และทำาความเข้าใจกับ

ประชาชนในระดับหมู่บ้าน	ถึงความ

สำาคญัของป่า	ผลกระทบท่ีเกดิจากไฟป่า	

การเผาในท่ีโล่งและหมอกควัน	และ

ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับจากการ

ดูแลรักษาป่า	(เช่น	รายได้จากการ							

ท่องเท่ียว	การจับสัตว์น้ำา	และการหา

ของป่า	เป็นตน้)	และลดการเผาในท่ีโลง่

จังหวัด

-	จัดทำาและซอ่มบำารงุฝายชะลอน้ำา	จัดทำา

ทำานบกัน้น้ำา	ตดิตัง้เครือ่งสบูน้ำา	ควบคมุ

การเปิด-ปิดประตูน้ำา	ขุดสระน้ำาในพื้นที่

สำาหรับสำารองน้ำา	เพื่อรักษาความชุ่มชื้น

ของป่า	และรักษาระดับน้ำาในป่าพรุ

ทส.

จังหวัด

กรมชลประทาน
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หลักการปฏิบัติ	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	 	 	 รับผิดชอบ

-	จัดท่ีทำากินตามนโยบายรัฐบาลให้แก่

ชุมชน	ส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนสามารถ

อ ยู่ ร่ วมกั บ ป่ าได้ และส่ ง เ สริ มการ									

ดำาเนินการตามพระราชบัญญตัป่ิาชมุชน	

พ.ศ.	2562

จังหวัด

ทส.

-	สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ			

แกไ้ขปัญหาจากทุกภาคสว่น	ท้ังหน่วยงาน	

ภ าค รั ฐ 	 กลุ่ ม ผู้ ไ ด้ รั บ ผ ลก ร ะทบ	

ประชาชน	ภาคเอกชนท่ีประกอบธุรกิจ

การท่องเที่ยว	และสถาบันการศึกษาใน

พื้นที่

จังหวัด

-	ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนชนิดพืช							

เป็นชนิดท่ีไม่มีการเผาและเป็นการ							

ทำาเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/

เกษตรปลอดการเผา

จังหวัด

กษ.



19

 
หลักการปฏิบัติ	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	 	 	 รับผิดชอบ

-	กำากบัตดิตามให้การลดการเผาในไรอ้่อย	

เป็นไปตามเป้าหมายของสำานักงาน		

คณะกรรมการอ้อยและน้ำาตาลทราย								

ท่ีไม่ให้มีการเผาในไร่อ้อย	ร้อยละ	100	

ภายในปี	2565

อก.	และ

สนง.

คณะกรรมการ

อ้อยและ

น้ำาตาลทราย

จังหวัด

-	ส่งเสริมและขยายผลหมู่บ้าน/ชุมชน/

พ้ืนท่ีต้นแบบท่ีประสบผลสำาเร็จหรือ							

เป็นแบบอย่างท่ีดีในการอนุรักษ์ป่าไม้	

ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า	การเผา				

ในพื้นที่เกษตร	และหมอกควัน

จังหวัด	

กษ.	ทส.	มท.

5.	การดูแล

เส้นทางจราจร

เพื่อลดมลพิษ

ทางอากาศ

-	จัดทำาแผนการปรับปรุงเส้นทางจราจร	

เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ	ลดอุบัติเหตุ	

และเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางสัญจร

ให้กับประชาชนท่ีสะดวกและปลอดภัย	

เช่น	ทางจักรยาน	ทางเดินเท้า	เป็นต้น

จังหวัด

อปท.

ขสจ.

(2)	การควบคุมมลพิษจากการจราจรและยานพาหนะ
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หลักการปฏิบัติ	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	 	 	 รับผิดชอบ

6.	การเตรียม

การตั้งจุดตรวจ

ควันดำา

-	จัดเตรยีมอุปกรณแ์ละซักซอ้มการทำางาน

ของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเพ่ิมการตัง้จุดตรวจจับ

รถควันดำาในช่วงสถานการณ์

ตำารวจจราจร

ขสจ.

7.	การลด

มลพิษจาก

ภาคการขนส่ง

อย่างยั่งยืน

-	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

-	โครงการลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว	

เปลี่ยนมาใช้	Car	pool	รถจักรยาน	

หรือรถขนส่งสาธารณะ

-	จัดหารถยนต์มลพิษต่ำาท่ีใช้พลังงาน

ประเภทก๊าซธรรมชาติหรือไฟฟ้า	เพ่ือ

ทดแทนรถยนต์ของหน่วยงานราชการ

และรัฐวิสาหกิจที่ใช้น้ำามันดีเซล

ขสจ.

อปท.

8.	การเตรียม

การควบคุม

ฝุ่นละอองจาก

อุตสาหกรรม

-	ประชาสัมพันธ์โครงการอุตสาหกรรม							

สีเขียวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

-	รณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้องค์กร

รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเข้าร่วม

โครงการการดำาเนินกิจกรรมการแสดง

ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม	(CSR)	ในการ

ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ

อสจ.

(3)	การควบคุมฝุ่นละอองจากอุตสาหกรรม



21

 
หลักการปฏิบัติ	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	 	 	 รับผิดชอบ

9.	การออก

ข้อกำาหนด	

และกฎระเบียบ

เพื่อควบคุม

ฝุ่นละอองจาก

การก่อสร้าง

กำาหนดกฎระเบียบมาตรการและเกณฑ์

ปฏิบัติท่ีดีในการควบคุมฝุ่นละอองจาก	

การก่อสร้างประเภทต่างๆ	ตัวอย่างเช่น

-	ฉีดพรมน้ำาบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างและ							

ทางเข้า-ออกโครงการ

-	ฉีดล้างล้อรถบรรทุกท่ีวิ่งเข้าออกพ้ืนท่ี

ก่อสร้าง	หรือจัดให้มีที่สำาหรับล้างล้อรถ

ก่อนออกนอกโครงการ

-	จัดหาวัสดุ ปิดคลุมท้ายรถให้มิดชิด								

เพือ่ป้องกันการฟุง้และร่วงหล่นของวัสดุ

-	ใช้ผ้าใบปิดคลุมอาคารท่ีกำาลังก่อสร้าง

ตลอดแนว

-	ให้มีการจัดการขยะอย่างเหมาะสม						

ห้ามมีการเผาขยะในพื้นที่ก่อสร้าง

มท.	

จังหวัด

(4)	การควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
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หลักการปฏิบัติ	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	 	 	 รับผิดชอบ

(5)	การควบคุมฝุ่นละอองจากชุมชน

10.	การสำารวจ

และจัดการ

ขยะชุมชน

-	จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนท่ีถูกต้อง	

ลดการเผาขยะชุมชน

จังหวัด

อปท.

11.	การลด

มลพิษจาก

กิจการของ

ชุมชน

อย่างยั่งยืน

-	โครงการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มและ			

เตาปิ้งย่างปลอดมลพิษ

-	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้								

เตาเผาอิฐและถ่านปลอดมลพิษ

-	เพ่ิมพ้ืนท่ีสี เขียวในเขตเมืองได้ตาม

มาตรฐานสากล	(9	ตรม./คน)

สสจ.

อปท.
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หลักการปฏิบัติ	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	 	 	 รับผิดชอบ

(6)	กรณีหมอกควันข้ามแดน

12. การ

ดำาเนินงานตาม

ข้อตกลงอาเซียน

เรื่องมลพิษ

จากหมอกควัน

ข้ามแดน

-	เจรจาเพ่ือสรา้งความรว่มมอืกบัประเทศ

อาเซียนในการป้องกนัและลดผลกระทบ

จากปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่าง								

ต่อเนื่อง

ทส.	กต.

กห.	และ

จังหวัดชายแดน

-	ติดตามสถานการณ์จุดความร้อนและ

หมอกควนัในอนภุมูิภาคอาเซียนตอนใต้

คพ.	และ

จังหวัดชายแดน

-	สนับสนุนด้านวิชาการ/พัฒนาศักยภาพ

ในการจัดการหมอกควนัขา้มแดน	ให้แก่

ประเทศเพ่ือนบ้าน	เช่น	จัดฝึกอบรม			

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ	

การดับไฟป่า	การทำาการเกษตรปลอด

การเผา	และการจัดการปัญหาหมอกควนั

ทส.	กต.

13.	การเตรียม

พร้อมรับมือ

หมอกควัน

ข้ามแดน

-	เ ฝ้าระวั งและติดตามสถานการณ์										

ฝุ่นละอองในพ้ืนท่ีชายแดน	พร้อมท้ัง

เตรียมการในการติดต้ังหน่วยตรวจวัด

คุณภาพอากาศแบบเคลื่อนท่ี	และแบบ

เคลื่อนย้ายได้	(Outdoor)	เพ่ิมเติมใน

พ้ืนท่ีเสี่ยงผลกระทบจากหมอกควัน		

ข้ามแดน

คพ.
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หลักการปฏิบัติ	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	 	 	 รับผิดชอบ

-	เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ	จัดทำา

แผนงานในการแ จ้ ง เ ตื อนและใ ห้											

คำาแนะนำาด้านสุขภาพกับประชาชน	

และเตรียมความพร้อมบุคลากรและ

อุปกรณ์ทางการแพทย์	 เพ่ือป้องกัน						

และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์

หมอกควันและฝุ่นละอองต่อสุขภาพ

อนามัยของประชาชน

สธ.
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	 ปริมาณ
	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	ฝุ่นละออง	PM2.5	 	 รับผิดชอบ

	 3.2	แนวท�งปฏิบัติในช่วงสถ�นก�รณ์

	 เพ่ือให้การดำาเนินงานระงับเหตุท่ีก่อให้เกิดฝุ่นละอองให้ยุติลงโดยเร็ว											

เพ่ือลดความรุนแรงของสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น	และปกป้องสุขภาพของประชาชน	

โดยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้

อำานาจส่ังการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	ดำาเนินตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ												

รายจังหวัดแยกเป็นภาคต่างๆ	ดังนี้

(1)	 กรุงเทพมห�นคร	และจังหวัดต่�งๆ	
	 (ยกเว้นจังหวัดภ�คเหนือ	และภ�คใต้)

0	-	50	

มคก./ลบ.ม.

•	ติดตามเฝ้าระวงัปรมิาณฝุ่นละออง	PM2.5 

และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการ

เฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควัน	ได้แก่	

จำานวนจุดความร้อนจากภาพถ่าย

ดาวเทียม	ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

จังหวัด

ปภ.จังหวัด

ทสจ.

•	เรง่รณรงคแ์ละสรา้งการรบัรูใ้ห้ประชาชน

งดการเผาเศษวัสดุการเกษตร	วัชพืช	

เศษกิ่งไม้ใบไม้	และมูลฝอยชุมชน	

51	-	75

มคก./ลบ.ม.

ปภ.จังหวัด

กษจ.

ทสจ.	สจป.

สบอ.
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•	ควบคุมฝุ่นละอองจากแหล่งกำาเนิด								

ทุกประเภทให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย

กำาหนด	

	 -	การจราจรและขนส่ง

	 -	อุตสาหกรรม

	 -	การก่อสร้าง

	 ปริมาณ
	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	ฝุ่นละออง	PM2.5	 	 รับผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน

•	สื่ อสารข้อมูล ท่ีมีความชัด เจนและ						

เข้ าใจง่ าย	 ให้ประชาชนรับทราบ

สถานการณ์ที่ถูกต้อง

จังหวัด	

ปชส.จังหวัด

•	ให้คำาแนะนำาด้านสุขภาพแก่ประชาชน	

และแจ้งให้กลุ่มเสี่ยงลดเวลาการทำา

กิจกรรมนอกบ้าน	หากจำา เ ป็นใ ห้									

สวมหน้ากาก	สำาหรับประชาชนท่ัวไป				

ให้เฝ้าระวังสุขภาพ	หากพบอาการ								

ผิดปกติ	ให้รีบพบแพทย์

สสจ.
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กรณี	PM2.5	มีค่าระหว่าง	51	-	75	มคก./

ลบ.ม.	ติดต่อกัน	3	วัน

•	เพ่ิมและยกระดับมาตรการให้มีความ			

เขม้งวด	เพ่ือลดปรมิาณฝุ่นละออง	PM2.5 

ให้อยู่ในระดับท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพอนามัยของประชาชน

	 ปริมาณ
	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	ฝุ่นละออง	PM2.5	 	 รับผิดชอบ

จังหวัด

76	-	100

มคก./ลบ.ม.

•	ใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	เพ่ือระงับเหตุ									

ท่ีก่อให้เกิดฝุ่นละออง/ควบคุมพ้ืนท่ี								

หรือแหล่งกำาเนิดท่ีก่อให้เกิดเหตุรำาคาญ	

หรอืมผีลกระทบตอ่ประชาชน	โดยสัง่การ	

ตามกฎหมายให้หยุดกิจกรรมใดๆ							

เพ่ือให้คณุภาพอากาศกลบัสูส่ภาวะปกติ

ผู้ว่าราชการ

จังหวัด

•	ห้ามประชาชนเผาเศษวัสดุการเกษตร	

วัชพืช	เศษก่ิงไม้ใบไม้	และมูลฝอย

ชมุชน	ควบคูไ่ปกบัการดำาเนินมาตรการ

ลดผลกระทบจากฝุ่นละออง

จังหวัด	

ทสจ.

กษจ.	

ปภ.จังหวัด
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•	ระดมสรรพกำาลังเพ่ือดำาเนินมาตรการ		

ลดและควบคุมแหล่งกำาเนิดฝุ่นละออง

อย่างเข้มงวด

	 ปริมาณ
	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	ฝุ่นละออง	PM2.5	 	 รับผิดชอบ

ผู้ว่าราชการ

จังหวัด

•	เปิดคลินิคมลพิษและห้องปลอดฝุ่น									

ในสถานบริการสาธารณสุข

สสจ.

•	เร่งสื่อสารทำาความเข้าใจประชาชนถึง

สถานการณ์ท่ีเป็นจริง	การดำาเนินงาน

ของภาครัฐ	และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

ในภาวะวิกฤตฝุ่นละออง

จังหวัด	

ปชส.จังหวัด

•	ให้คำาแนะนำาด้านสุขภาพแก่ประชาชน	

ใ ห้ ล ด แ ล ะ ง ด กิ จ ก ร ร มน อก บ้ า น												

หากจำาเป็นต้องสวมหน้ากากป้องกัน					

งดออกกำาลังกายกลางแจ้ง	หากพบ

อาการผิดปกติ	 ให้รีบไปพบแพทย์	

สำาหรับกลุ่มเสี่ยง	งดออกนอกบ้านและ

ออกกำาลังกายกลางแจ้ง	อยู่ในอาคาร				

ผู้มีโรคประจำาตัว	ควรเตรียมยาและ

อุปกรณท่ี์จำาเป็น	และปฏิบัตติามคำาแนะนำา	

ของแพทย์

สสจ.
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>100 

มคก./ลบ.ม.

	 ปริมาณ
	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	ฝุ่นละออง	PM2.5	 	 รับผิดชอบ

	 ปริมาณ
	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	ฝุ่นละออง	PM2.5	 	 รับผิดชอบ

ยกระดับความเข้มข้นของการดำาเนิน

มาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพจาก						

ฝุ่นละออง	และบังคับใช้กฎหมายอย่าง				

เด็ดขาดกับผู้ท่ีฝ่าฝืนข้อบังคับการควบคุม

ฝุ่นละอองในพื้นที่

จังหวัด

(2)	 จังหวัดภ�คเหนือ

0	-	37

มคก./ลบ.ม.

ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจาก

แอพพลิเคชั่น	air4thai	และเว็บไซต์	

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/	

จังหวัด

38	-	50

มคก./ลบ.ม.

•	ตดิตามเฝ้าระวงัปรมิาณฝุ่นละออง	PM2.5 

และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประกอบการ

เฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควัน	ได้แก่	

จำานวนจุดความร้อนจากภาพถ่าย

ดาวเทียม	ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

จังหวัด	

ปภ.จังหวัด	

ทสจ.



30

	 ปริมาณ
	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	ฝุ่นละออง	PM2.5	 	 รับผิดชอบ

51	-	75

มคก./ลบ.ม.

•	ดำาเนินมาตรการเพ่ือลดและควบคุม			

การเผาและแหล่งกำาเนิดฝุ่นละออง						

อย่างเร่งด่วน	เร่งรณรงค์และสร้างการ

รับรู้ให้ประชาชนงดการเผาเศษวัสดุ

การเกษตร	วัชพืช	เศษกิ่งไม้ใบไม้	และ

มูลฝอยชุมชน

จังหวัด

ปภ.จังหวัด	

กษจ.

ทสจ.	สจป.	

สบอ.

•	สื่ อสารข้อมูล ท่ีมีความชัดเจนและ							

เข้าใจง่ าย	 ให้ประชาชนรับทราบ

สถานการณ์ที่ถูกต้อง

จังหวัด

ปชส.จังหวัด

•	ให้คำาแนะนำาด้านสุขภาพแก่ประชาชน	

และแจ้งให้กลุ่มเสี่ยงลดเวลาการทำา

กิจกรรมนอกบ้าน	หากจำา เ ป็นให้										

สวมหน้ากาก	สำาหรับประชาชนท่ัวไป						

ให้เฝ้าระวังสุขภาพ	หากพบอาการ									

ผิดปกติ	ให้รีบพบแพทย์

สสจ.

•	รายงานผลการปฏิบัตงิานให้กองทัพภาค

ที่	3	และ	คพ.	ทราบเป็นประจำาทุกวัน

จังหวัด
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	 ปริมาณ
	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	ฝุ่นละออง	PM2.5	 	 รับผิดชอบ

กรณี	PM2.5	มีค่าระหว่าง	51	-	75	มคก./

ลบ.ม.	ติดต่อกัน	3	วัน	ในจังหวัดใด

จังหวัดหนึ่ง

•	สัง่การให้ทุกหน่วยงานเพ่ิมและยกระดบั

มาตรการให้มีความเข้มงวด	เพ่ือลด

ปริมาณฝุ่นละออง	PM2.5	ให้อยู่ในระดับ

ท่ีไมส่ง่ผลกระทบต่อสขุภาพอนามัยของ

ประชาชน	

ผู้ว่าราชการ

จังหวัด

กรณี	PM2.5	มีค่าระหว่าง	51	-	75	มคก./

ลบ.ม.	ติดต่อกัน	3	วัน	ใน	3	จังหวัด						

ขึ้นไป

•	เพ่ิมและยกระดับมาตรการให้มีความ			

เขม้งวด	เพ่ือลดปรมิาณฝุ่นละออง	PM2.5 

ให้อยู่ในระดับท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพอนามัยของประชาชน	โดยมี

กองทัพภาคท่ี	3	ร่วมบูรณาการและ

บัญชาการ

จังหวัดและ

กองทัพภาคที่	3



32

	 ปริมาณ
	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	ฝุ่นละออง	PM2.5	 	 รับผิดชอบ

76	-	90

มคก./ลบ.ม.

•	ใช้กฎหมายท่ีมีอยู่	เพ่ือเข้าไปควบคุม

พ้ืนท่ีหรือแหล่งกำาเนิดท่ีก่อให้เกิดเหตุ

รำาคาญหรือมีผลกระทบต่อประชาชน	

โดยอาจสั่งการตามกฎหมายให้หยุด								

กิจกรรมใดๆ	เพ่ือให้คุณภาพอากาศ			

กลับสู่สภาวะปกติ

ผู้ว่าราชการ

จังหวัด

•	ระดมสรรพกำาลังเพ่ือดำาเนินมาตรการ

ลดและควบคุมแหล่งกำาเนิดฝุ่นละออง

อย่างเข้มงวด

ผู้ว่าราชการ

จังหวัด

•	ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเผา

เศษวัสดุการเกษตร	วัชพืช	เศษกิ่งไม้

ใบไม้	และมูลฝอยชุมชน	ควบคู่ไปกับ

การดำาเนินมาตรการลดผลกระทบจาก

ฝุ่นละอองและหมอกควัน

จังหวัด	

ทสจ.

กษจ.

ปภ.จังหวัด

•	เร่งสื่อสารทำาความเข้าใจประชาชนถึง

สถานการณ์ท่ีเป็นจริงและการปฏิบัติตัว

ที่ถูกต้อง

ปชส.จังหวัด

สสจ.

•	เปิดคลินิคมลพิษและห้องปลอดฝุ่น								

ในสถานบริการสาธารณสุข

สสจ.
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•	รายงานผลการปฏิบัติงานให้กองทัพ				

ภาคที่	3	และ	คพ.	ทราบทุกวัน

	 ปริมาณ
	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	ฝุ่นละออง	PM2.5	 	 รับผิดชอบ

จังหวัด

กรณท่ีี	PM2.5	มคีา่ระหวา่ง	76	-	90	มคก./

ลบ.ม.	

ควบคุมไม่ให้มีการเผาโดยเด็ดขาด	โดยมี

กองทัพภาคท่ี	3	ร่วมบูรณาการและ

บัญชาการ

จังหวัดและ

กองทัพภาคที่	3

กรณีหมอกควันข้ามแดน

ประสานประเทศเพ่ือนบ้าน	เพ่ือลดและ

ควบคุมการเผาบริเวณชายแดนโดยด่วน

จังหวัดชายแดน

91	-	190

มคก./ลบ.ม.

•	ดำาเนินมาตรการเพ่ือควบคุมไม่ให้มี								

การเผาโดยเด็ดขาด	ควบคู่ ไปกับ

มาตรการลดผลกระทบจากฝุ่นละออง

และหมอกควัน

จังหวัด

•	เร่งสื่อสารทำาความเข้าใจประชาชนถึง

สถานการณ์ท่ีเป็นจริง	การดำาเนินงาน

ของภาครัฐ	และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

ในภาวะวิกฤตหมอกควัน

จังหวัด	

ปชส.จังหวัด
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	 ปริมาณ
	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	ฝุ่นละออง	PM2.5	 	 รับผิดชอบ

•	ให้คำาแนะนำาด้านสุขภาพแก่ประชาชน	

ใ ห้ ลด แล ะ งดกิ จ ก ร ร มนอก บ้ า น											

หากจำาเป็นต้องสวมหน้ากากป้องกัน				

งดออกกำาลังกายกลางแจ้ง	หากพบ

อาการผิดปกติ	 ให้รีบไปพบแพทย์	

สำาหรับกลุ่มเสี่ยง	งดออกนอกบ้านและ

ออกกำาลังกายกลางแจ้ง	อยู่ในอาคาร								

ผู้มีโรคประจำาตัว	ควรเตรียมยาและ

อุปกรณ์ ท่ีจำ า เ ป็น	 และปฏิบั ติตาม									

คำาแนะนำาของแพทย์

สสจ.

•	รายงานผลการปฏิบัติงานให้กองทัพ

ภาคที่	3	และ	คพ.	ทราบเป็นประจำา			

ทุกวัน

จังหวัด

กรณีท่ี	PM2.5	มีค่าระหว่าง	91	-	190	

มคก./ลบ.ม.	ติดต่อกัน	3	วัน	(นับรวม								

9	จังหวัด)

กำ าหนดใ ห้มี ก ารประชุ มห น่วยงาน													

ท่ีเก่ียวข้อง	เพ่ือพิจารณาสั่งการในการ

ปรับแผนการดำาเนินงานในการรับมือ

สถานการณ์หมอกควันโดยด่วน

ผู้ว่าราชการ

จังหวัด
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	 ปริมาณ
	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	ฝุ่นละออง	PM2.5	 	 รับผิดชอบ

	 ปริมาณ
	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	ฝุ่นละออง	PM2.5	 	 รับผิดชอบ

ยกระดับความเข้มข้นของการดำาเนิน

มาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพจาก			

ฝุ่นละออง	และบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เด็ดขาดกับผู้ลักลอบเผา

>190

มคก./ลบ.ม.

จังหวัด

(3)	 จังหวัดภ�คใต้

0	-	25

มคก./ลบ.ม.

ติ ดตามข้ อมู ลคุณภาพอากาศจาก												

แอพพลิเคชั่น	air4thai	และเว็บไซต์	

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/

จังหวัด

26	-	37

มคก./ลบ.ม.

•	ติดตามเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละออง	

PM2.5	และขอ้มลูท่ีเกีย่วขอ้งเพ่ือประกอบ

การเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควัน	

ไดแ้ก	่จำานวนจุดความรอ้นจากภาพถา่ย

ดาวเทียม	การรายงานสถานการณ์ไฟ				

ในพ้ืนท่ีพรุของประเทศไทย	ข้อมูล

อุตุนิยมวทิยา	(ทิศทางและความเรว็ลม	

ปริมาณน้ำาฝน	ความชื้นสัมพัทธ์	และ			

ค่าทัศนวิสัย)

จังหวัด

ปภ.จังหวัด

ทสจ.
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	 ปริมาณ
	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	ฝุ่นละออง	PM2.5	 	 รับผิดชอบ

•	เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน	

ลาดตระเวน	รณรงค์ประชาสัมพันธ์

สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังไฟในพื้นที่พรุ

จังหวัด

สจป.

สบอ.

•	เตรียมความพร้อมบุคลากร	เครื่องมือ	

และอุปกรณ์ทางการแพทย์	และออก							

ให้คำาแนะนำาด้านสุขภาพแก่ประชาชน

กลุ่มเสี่ยง	 (เด็กเล็ก	หญิงต้ังครรภ์									

ผู้สงูอายุ	และผู้มโีรคประจำาตวั)	หลกีเลีย่ง	

การทำากิจกรรมหรือออกกำาลังกาย			

กลางแจ้ง	หากมีอาการผิดปกติ	เช่น	

หายใจลำาบาก	แน่นหน้าอก	เจ็บหน้าอก	

คลื่นไส้	หรือวิงเวียนศีรษะให้รีบไปพบ

แพทย์

สสจ.

กรณีตรวจพบไฟในพ้ืนท่ีภาคใต้ของ

ประเทศไทย

•	ระดมสรรพกำาลังหน่วยภาคพ้ืนดิน	

ห น่วย เครื่ อ ง จักรกล	 และห น่วย

อากาศยาน	 เข้าปฏิบั ติการดับไฟ								

ก่อนเกิดการลุกลาม

จังหวัด

สจป.	

สบอ.
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	 ปริมาณ
	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	ฝุ่นละออง	PM2.5	 	 รับผิดชอบ

•	เพ่ิมการเฝ้าระวงัสถานการณห์มอกควนั	

และแจ้งเตือนประชาชนตามความ

เหมาะสม

38	-	90

มคก./ลบ.ม.

จังหวัด

•	สื่อสารข้อมูล ท่ีมีความชัดเจนและ							

เข้าใจง่าย	 ให้ประชาชนรับทราบ

สถานการณ์ที่ถูกต้อง

จังหวัด

•	ให้คำาแนะนำาด้านสุขภาพแก่ประชาชน	

และแจ้งให้กลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงการทำา

กิจกรรมนอกบ้านหรือออกกำาลังกาย

กลางแจ้ง	หากจำาเป็นให้สวมหน้ากาก

ป้องกันฝุ่นละออง	สำาหรับประชาชน

ท่ัวไปให้เฝ้าระวังสุขภาพ	หากมีอาการ

ผิดปกติ	ให้รีบไปพบแพทย์

สสจ.

กรณีตรวจพบไฟในพ้ืนท่ีภาคใต้ของ

ประเทศไทย

•	ระดมสรรพกำาลังหน่วยภาคพ้ืนดิน	

ห น่วย เครื่ อ ง จั ก รกล	 และห น่วย

อากาศยาน	 เข้าปฏิบั ติการดับไฟ							

อย่างเร่งด่วน

จังหวัด	

สจป.

สบอ.
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	 ปริมาณ
	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	ฝุ่นละออง	PM2.5	 	 รับผิดชอบ

>91

มคก./ลบ.ม.

•	เร่งสื่อสารทำาความเข้าใจประชาชนถึง

สถานการณ์ท่ีเป็นจริง	การดำาเนินงาน

ของภาครัฐ	และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

ในภาวะวิกฤตหมอกควัน

จังหวัด

ปชส.จังหวัด

•	ให้คำาแนะนำาด้านสุขภาพแก่ประชาชน	

ให้ลดหรืองดการทำากิจกรรมนอกบ้าน	

งดออกกำาลังกายกลางแจ้ง	หากจำาเป็น

ให้สวมหน้ากาก	กลุ่มเสี่ยง	ให้งดออก

นอกบ้านและงดออกกำาลงักายกลางแจ้ง	

พิจารณาประกาศการใช้	Safety	Zone

สสจ.

กรณีตรวจพบไฟในพ้ืนท่ีภาคใต้ของ

ประเทศไทย

•	ใช้กฎหมายท่ีมีอยู่	เพ่ือเข้าไปควบคุม

พ้ืนท่ีหรือแหล่งกำาเนิดท่ีก่อให้เกิดเหตุ

รำาคาญหรือมีผลกระทบต่อประชาชน	

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งการตาม

กฎหมายให้หยุดกิจกรรมใดๆ	เพ่ือให้

คุณภาพอากาศกลับสู่สภาวะปกติ

ผู้ว่าราชการ

จังหวัด
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	 ปริมาณ
	 แนวทางปฏิบัติ

	 หน่วยงาน

	ฝุ่นละออง	PM2.5	 	 รับผิดชอบ

•	ระดมสรรพกำาลังหน่วยภาคพ้ืนดิน	

ห น่วย เครื่ อ ง จั ก รกล	 และห น่วย

อากาศยาน	เข้าปฏิบัติการดับไฟตาม

แผนระดมพลดบัไฟป่าท่ี	3	สถานการณ์

วิกฤตของ	อส.	และ	ปม.

ผู้ว่าราชการ

จังหวัด
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	 ก.	อักษรย่อและร�ยชื่อหน่วยง�น

อักษรย่อ	 	 ชื่อหน่วยงาน

กห.	 กระทรวงกลาโหม

กษ.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คค.	 กระทรวงคมนาคม

มท.	 กระทรวงมหาดไทย

อก.	 กระทรวงอุตสาหกรรม

ทส.	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สธ.	 กระทรวงสาธารณสุข

นร.	 สำานักนายกรัฐมนตรี

คพ.	 กรมควบคุมมลพิษ

ปภ.	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปม.	 กรมป่าไม้

อส.	 กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช

สจป.	 สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้

สบอ.	 สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

อปท.	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทสจ.	 สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

กษจ.	 สำานักงานเกษตรจังหวัด

อสจ.	 สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ปชส.จังหวัด	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ปภ.จังหวัด	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สสจ.	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขสจ.	 สำานักงานขนส่งจังหวัด
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	 ข.	นโยบ�ย	แนวท�ง	และกรอบม�ตรก�รที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติก�รขับเคลื่อนว�ระแห่งช�ติ
“ก�รแก้ไขปัญห�มลพิษด้�นฝุ่นละออง”
	 จากสถานการณ์ฝุ่นละออง	PM2.5	เม่ือต้นปี	2562	คณะรัฐมนตรีมีมติให้				

การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองถือเป็นวาระแห่งชาติ	เมื่อวันท่ี	12	

กุมภาพันธ์	2562	เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนวาระกลไก									

การแกไ้ขปัญหาให้เกดิผลเป็นรปูธรรมโดยเรว็	และไดม้มีติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

ขับเคล่ือนวาระแห่งชาติ	“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”	เมื่อวันท่ี													

1	ตุลาคม	2562	โดยแผนปฏิบัติการมีเป้าหมาย/ตัวชี้วัด	กำาหนดให้จำานวนวันที่

ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	จำานวนจุดความร้อนลดลง	และ

จำานวนผู้ป่วยดว้ยโรคระบบทางเดนิหายใจ	และผู้ป่วยโรคอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกบัมลพิษ

ทางอากาศมีจำานวนลดลง	โดยการดำาเนินการประกอบด้วย	3	มาตรการ	ได้แก่	

 มาตรการท่ี	1	การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี													

เพ่ือควบคุมมลพิษในช่วงวิกฤตในระยะเร่งด่วนเพ่ือควบคุมพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหา											

ฝุ่นละออง	โดยใช้กลไกการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ	(Single	command)	

 มาตรการท่ี	2	การป้องกันและลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง	(แหล่งกำาเนิด)					

โดยมีแนวทางการดำาเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	

 มาตรการท่ี	3	การเพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการมลพิษ	เป็นการพัฒนา

ระบบ	เครื่องมือ	กลไกการบริหารจัดการ	การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	

โดยมีแนวทางการดำาเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	
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	 เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดผล

เป็นรูปธรรม	คณะกรรมการควบคุมมลพิษ	มีคำาสั่งให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

กำากบัดแูลการขบัเคลือ่นแผนปฏิบัติการขบัเคลือ่นวาระแห่งชาต	ิ“การแก้ไขปัญหา

มลพิษด้านฝุ่นละออง”	ลงวันท่ี	1	พฤศจิกายน	2562	เพ่ือจัดทำารายละเอียด

มาตรการและแนวทางการดำาเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ	

ไปสูก่ารปฏิบัต	ิตดิตามและประเมนิผลการดำาเนินมาตรการ	และรายงานผลการ	

ดำาเนินงานให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษ	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	

และคณะรัฐมนตรี	เพื่อทราบเป็นระยะ	

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ	

“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

https://bit.ly/3gtMCQU
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แนวท�งปฏิบัติในก�รแก้ไขปัญห�หมอกควัน	
ต�มม�ตรก�ร	4	พื้นที่	5	ม�ตรก�รบริห�รจัดก�ร	
ของกระทรวงมห�ดไทย

	 ครอบคลุม	4	พื้นที่หลัก	ได้แก่	

	 1)	 พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ	ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในพ้ืนท่ีเป็นหน่วยรบัผิดชอบในการบูรณาการ

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ดำาเนินการควบคุมไฟป่าโดยจัดทำาแนวป้องกันไฟ									

การจัดกำาลงัลาดตระเวนให้สนธิกำาลงัเจ้าหน้าท่ีจากทุกหนว่ยงานและอาสาสมัคร

ภาคประชาชน	การประกาศเขตพ้ืนท่ีห้ามเผา	พร้อมท้ังบูรณาการประสาน										

การปฏิบัติกับหน่วยทหารและกองกำาลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ีอย่าง		

ใกล้ชิด	เพ่ือร่วมปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่า	ตลอดจนให้ผู้นำาท้องท่ี	กำานัน/

ผู้ใหญ่บ้าน	สร้างกฎกติกาการห้ามเผาป่าขึ้นมาบังคับใช้กันเองในหมู่บ้าน/ชุมชน	

และจัดทำาบัญชีผู้มีพฤติกรรมการเข้าป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์	

 2)	 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม	ให้หน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณใ์นพ้ืนท่ี

เป็นหน่วยรบัผิดชอบในการบูรณาการรว่มกบัหน่วยงานต่างๆ	ดำาเนินการควบคมุ

การเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร	การห้ามเผาเด็ดขาด	และการรณรงค์ให้มีการใช้										

สารย่อยสลายหรอืไถกลบตอซงัขา้ว/ขา้วโพด/ซากวชัพืชฤดแูลง้	และการแปรวสัดุ

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า	เช่น	การทำาสารชีวมวล	การทำาปุ๋ยหมัก	การทำาอาหาร

สัตว์	ตลอดจนให้ผู้นำาท้องท่ี	กำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน	จัดอาสาสมัครเฝ้าระวังไม่ให้

เกษตรกรลักลอบเผา	
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 3)	 พ้ืนท่ีชุมชนและเขตเมือง	ให้จังหวัด	อำาเภอ	และองค์กรปกครอง									

ส่วนท้องถิ่นกำาหนดกฎกติการ่วมกันของชุมชน	โดยใช้กลไกประชารัฐในการ									

เฝ้าระวังป้องกันการเผาในพ้ืนท่ีชุมชน/เมือง	และให้จัดชุดปฏิบัติการประจำา

ตำาบล/หมู่บ้าน	เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการหมู่บ้าน	และประชาชน								

ในพ้ืนท่ีเพ่ือให้ทราบมาตรการและแนวทางการดำาเนนิการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด	

 4)	พ้ืนท่ีริมทาง	ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในพ้ืนท่ีเป็นหน่วย								

รับผิดชอบในการบูรณาการ	ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ดำาเนินการจัดกำาลัง									

อาสาสมัครภาคประชาชน	จิตอาสา	ทำาการลาดตระเวน	เฝ้าระวัง	และกำาจัด					

เศษวัสดุ	ขยะ	ใบไม้แห้งท่ีเป็นเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีริมทาง	เพ่ือไม่ให้มีเชื้อไฟและ								

ใช้เป็นแนวกันไฟ

	 ม�ตรก�รบริห�รจัดก�ร	5	ม�ตรก�ร	ได้แก่	

	 1)	 ระบบบัญชาการเหตุการณ์	ให้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับ

จังหวัด/อำาเภอ	โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำาเภอ	เป็นผู้บัญชาการ

เหตุการณ์	เพ่ืออำานวยการ	สั่งการป้องกันแก้ไขปัญหา	ระดมสรรพกำาลัง	

ทรัพยากร	และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ	รวมท้ังจัดประชุม

ติดตามสถานการณ์	วิเคราะห์ข้อมูล	พ้ืนท่ีเสี่ยง	เพ่ือแบ่งพ้ืนท่ีรับผิดชอบ	และ

กำาหนดแนวทาง	การแก้ไขในแต่ละพื้นที่	
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 2)	 มาตรการสร้างความตระหนัก	ประชาสัมพันธ์ชี้แจงห้ามการเผาป่า											

เผาเศษวัสดุการเกษตร	เพ่ือให้ประชาชนรู้ถึงอันตรายและผลกระทบ	และให้									

ชดุปฏิบัตกิารประจำาตำาบล/หมูบ้่านรว่มประชมุชีแ้จงสรา้งจิตสำานึก	ให้ความรูแ้ก่

ประชาชน	นักเรียนและเยาวชน	ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา										

ไฟป่าและหมอกควัน	รวมท้ังจัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าไม้	การสนับสนุนการปลูก										

ป่าชุมชนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน	

	 3)	 มาตรการลดปริมาณเชื้อเพลิง	ให้ควบคุมการเผา	การจัดทำาแนวกันไฟ	

การส่งเสริมการใช้สารหมักชีวภาพเพ่ือย่อยสลายตอซัง	และส่งเสริมการนำา									

เศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตเป็นอาหารสัตว์	รวมท้ังพิจารณาตั้งกองทุน

สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	

	 4)	 มาตรการจิตอาสาประชารัฐ	ให้จังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วน	ท้ังภาค

ประชาชน	สว่นราชการ	หน่วยทหาร	และภาคเอกชน	ให้มสีว่นรว่มสนบัสนุนและ

กำาหนดแนวทางมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน								

ในพื้นที่	

 5)	 การบังคับใช้กฎหมาย	ให้จังหวัดกำาชับเจ้าพนักงานตามกฎหมาย									

บังคบัใชก้ฎหมายอย่างเครง่ครดั	โดยทำาการจับกมุผู้กระทำาความผิดท่ีลกัลอบเผา

ในพื้นที่ป่า	พื้นที่การเกษตร	พื้นที่ชุมชน/เมือง	และพื้นที่ริมทาง
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	 ค.	กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

1)	 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พ.ศ.	2550

2)	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3)	 พระราชบัญญัติป่าไม้	พ.ศ.	2484

4)	 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	2507

5)	 ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	220	ผู้ใดกระทำาให้เกดิเพลงิไหม้แกว่ตัถใุดๆ	

แม้เป็นของตนเอง	จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์ของผู้อ่ืน					

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน	7	ปี	และปรับไม่เกิน	140,000	บาท

6)	 พระราชบัญญัติการจราจรทางบก	พ.ศ.	2522

7)	 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	พ.ศ.	2522

8)	 พระราชบัญญัติรถยนต์	พ.ศ.	2522

9)	 พระราชบัญญัติทางหลวง	พ.ศ.	2535

10)	พระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	2535	

11)	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535

12)	พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน	พ.ศ.	2550

13)	พระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	2560

14)	พระราชบัญญัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม										

พ.ศ.	2562

15)	พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ								

บ้านเมือง	พ.ศ.	2535
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ง.	 ตัวอย่�งคำ�สั่ง/ประก�ศ	
	 ด้�นก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ฝุ่นละออง

1)	 ประกาศกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	กำาหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำาคาญ	

2)	 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่	เรื่อง	กำาหนดช่วงเวลาห้ามเผาในท่ีโล่งทุกชนิด		

อย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

3)	 คำาสั่งจังหวัดสมุทรปราการ	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก	(PM2.5)	ในจังหวัดสมุทรปราการ

ตัวอย่างคำาสั่ง/ประกาศ

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

https://bit.ly/2PsJsAO





คูมือปฏิบัติการ
ในการปองกัน
และแกไขปญหา
ฝุนละออง PM2.5

   ระดับจังหวัด
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