
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

31 มกราคม 2562

นายพันศักด์ิ  ถิรมงคล
ผู้อ านวยการกองจัดการคณุภาพอากาศและเสียง

กรมควบคุมมลพิษ



สถานการณ์ PM2.5 กทม.และปริมณฑล ปี2559-2561

 กทม. และ 5 จังหวัดปริมณฑล
PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและเกินมาตรฐาน 
ธันวาคม - เมษายน

ช่วงสถานการณ์ ช่วงเวลาปกติ



ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึน้ของ PM2.5

• สภาพอุตุนิยมวิทยา ช่วงตน้ปีสภาพอุตุนิยมวิทยาไม่เอื้อต่อการกระจายตัว 
เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อฤดูหนาวเขา้สู่ฤดูร้อน สภาวะอากาศนิ่ง ลมสงบ 
ซึ่งส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ 

• แหลง่ก าเนิดในพื้นที่ PM2.5 เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ ซึง่หลักๆ 
ได้แก่ การจราจร อุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง

มากกว่า 10 ล้านคนั ณ ปี 2561



ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของ PM2.5
• สภาพอุตุนิยมวิทยา ช่วงต้นปีสภาพอุตุนิยมวิทยาไม่เอื้อต่อการกระจายตัว 

สภาวะอากาศนิ่ง ลมสงบ ซึ่งส่งผลต่อการสะสม ของฝุ่นในบรรยากาศ 
• แหล่งก าเนิดในพ้ืนท่ี PM2.5 เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ          

หลักๆ ได้แก่ การจราจร อุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง

ปัจจัยที่มีผล 
ต่อการเพิ่มขึ้น
ของ PM2.5

Particulate Matter Source Apportionment for BMR in 2007,Dr. Kim Oanh, AIT

• ดีเซล 52%
• การเผาชีวมวล 35%

ปริมาณการระบาย PM ของรถดีเซล (g/km)
  ที่ความเร็วแตกต่างกนั (km/hr) 

Developing Integrated Emission Strategies for
Existing Land-Transport (DIESEL), 2008



การติดตามตรวจสอบ PM2.5 (ปี 2562)
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การตรวจวัดฝุ่นละอองของประเทศไทย



การตรวจวัดฝุ่น PM2.5

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 Inlet Analyzer



ค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 ใน
บรรยากาศโดยทั่วไป

o ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละออง PM2.5 
ในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้อง
ไมเ่กิน 0.05 มก./ลบ.ม. 
(50 มคก./ลบ.ม.)

o ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละออง PM2.5 

ในเวลา 1 ปี จะต้อง
ไม่เกิน 0.025 มก./ลบ.ม. 
(25 มคก./ลบ.ม.)

 วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM2.5 

o ใช้วิธีตรวจวัดมาตรฐาน Federal 
Reference Method (FRM) 
ตามที่ US EPA ก าหนด

o วิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
เป็นวธิีเทียบเท่า      

   - วิธีเบต้า เร แอทเทนนเูอชั่น (Beta Ray 
Attenuation)
   - วิธีเทปเปอ อิลเิม้นท์ ออสซิเลติ้ง ไมโครบาลานซ์ 
(Tapered Element Oscillating Microbalance; 
TEOM)
   - วิธีไดโคโตมัสส (Dichotomous)



สถานการณ์ PM2.5 กรุงเทพมหานคร ปี 2559-2562

PM2.5เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น
จนอยู่ในระดับเกินเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่

ปลายเดือนธันวาคม 2561

ระหว่างช่วงเดนื ธ.ค. – เม.ย. ของ
ทุกปี ปริมาณ PM2.5เฉลี่ย 24 

ชั่วโมง มีแนวโน้มสูงขึ้นจนอยู่ใน
ระดับเกนิเกณฑ์มาตรฐาน



แหลง่ก าเนดิมลพษิประเภทอตุสาหกรรมและแหลง่ก าเนดิทีอ่ยูก่บัที่
(Industrial and Stationary Sources) ทีม่กีารก าหนดมาตรฐานควบคมุ
การปลอ่ยทิง้ฝุ่ นละอองจากอากาศเสยี

แหลง่ก าเนดิ
ฝุ่ นละออง

(Particulate matter; PM)

ความทบึแสง
ของเขมา่ควนั 
(Opacity)

โรงไฟฟ้า  -

โรงงานเหล็ก  -

โรงงานปนูซเีมนต์  -

โรงงานอตุสาหกรรมทั่วไป  -

โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ  -

โรงกลัน่ปิโตรเลยีม  -

โรงโม ่บด หรอืยอ่ยหนิ  

เตาเผามลูฝอย  

เตาเผามลูฝอยตดิเชือ้  

สถานประกอบการทีใ่ชห้มอ้ไอน ้า - 

โรงสขีา้วทีใ่ชห้มอ้ไอน ้า - 

เตาเผาศพ - 



คา่มาตรฐานฝุ่ นละออง (PM) ในอากาศเสยีทีป่ลอ่ยทิง้จากอตุสาหกรรม
(หน่วย: มลิลกิรัม/ลกูบาศกเ์มตร)

โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเกา่
(ไดร้ับอนุญาต

กอ่น 30 ม.ค. 39)

ถา่นหนิ/น ้ามนั, 320
น ้ามนั, 240

กา๊ซธรรมชาต,ิ 60

โรงไฟฟ้าใหม่
(ไดร้ับอนุญาต

หลงั 15 ม.ค. 53)

ถา่นหนิ, 80
น ้ามนั/ชวีมวล, 120
กา๊ซธรรมชาต,ิ 60

โรงงานเหล็ก โรงเกา่ (กอ่น 8 พ.ค. 44), 240
โรงใหม ่(หลงั 8 พ.ค. 44), 120

โรงงานปนูซเีมนต์ โรงปนูเกา่ (กอ่น 31 ม.ค. 47)
หมอ้เผาปนู, 300

หมอ้เย็น/หมา้บดปนู-ถา่นหนิ, 200

โรงปนูใหม ่(หลงั 31 ม.ค. 47)
ทกุแหลง่ (ปลอ่ง), 120

โรงปนูเกา่เปลีย่น
มาใชม้าตรฐานเดยีว

กบัโรงปนูใหม่
(บงัคบัใช ้31 ม.ค. 49)

โรงงานปนูซเีมนตท์ีใ่ชข้องเสยีเป็นเชือ้เพลงิ/วตัถดุบิ โรงเกา่ (กอ่น 15 ธ.ค. 49), 240
โรงใหม ่(หลงั 15 ธ.ค. 49), 120

2539 2542 25472544 2549 2553

โรงไฟฟ้า
ทีไ่ดร้ับอนุญาต
หลงั 30 ม.ค. 39

ถา่นหนิ/น ้ามนั, 120
น ้ามนั, 120

กา๊ซธรรมชาต,ิ 60

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.pcd.go.th



คา่มาตรฐานฝุ่ นละออง (PM) ในอากาศเสยีทีป่ลอ่ยทิง้จากอตุสาหกรรม (ตอ่)
(หน่วย: มลิลกิรัม/ลกูบาศกเ์มตร)

โรงงาน
อตุสาหกรรม

(บงัคบัใชก้บั 
20 ประเภทโรงงาน)

โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ

Gas Turbine, 60

Furnace/Boiler/Cracking Unit
เชือ้เพลงิเหลว, 24/เชือ้เพลงิกา๊ซ, 60

เชือ้เพลงิผสม, 240/ถา่นโคก๊, 
320

Sulfur Recovery Unit, 120

(บงัคบัใช ้12 ต.ค. 54)

โรงกล ัน่ปิโตรเลยีม

2549 2553 2554

หมอ้ไอน ้า
น ้ามนัเตา, 240

ถา่นหนิ/ชวีมวล/อืน่ ๆ, 320

การถลงุ หลอ่หลอม รดีดงึ และ/หรอืผลติอลมูเินยีม
ไมม่กีารเผาไหม,้ 300/มกีารเผาไหม,้ 240

กระบวนการผลติ
ไมม่กีารเผาไหม,้ 400/มกีารเผาไหม,้ 320

(บงัคบัใช ้5 เม.ย. 49)

60
(บงัคบัใช ้16 ก.ค. 53)

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.pcd.go.th



คา่มาตรฐานฝุ่ นละออง (PM) ในอากาศเสยีทีป่ลอ่ยทิง้จากอตุสาหกรรม (ตอ่)
(หน่วย: มลิลกิรัม/ลกูบาศกเ์มตร)

เตาเผามลูฝอย เตาเผาฯ เกา่ (กอ่น 16 ก.ค. 53)
1-50 ตนั/วนั, 400
>50 ตนั/วัน, 120

เตาเผาฯ ใหม ่(หลงั 16 ก.ค. 53)
1-50 ตนั/วนั, 320
>50 ตนั/วัน, 70

เตาเผามลูฝอยตดิเชือ้ 120
(ประกาศฯ วันที ่25 ธ.ค. 46)

  - เตาเผาฯ เกา่ บงัคบัใชเ้มือ่พน้ 6 ปี 
  - เตาเผาฯ ใหม ่บงัคบัใชเ้มือ่พน้ 1 ปี)

2540 2546 2553

1-50 ตนั/วนั, 400
>50 ตนั/วัน, 120

(บงัคบัใช ้7 ส.ค. 40)
*ยกเลกิแลว้*

เตาเผาฯ เกา่ เปลีย่น
มาใชม้าตรฐานเดยีว
กบัเตาเผาฯ ใหม่

(บงัคบัใช ้16 ก.ค. 56)

2556

มาตรฐานคา่ความทบึแสงของเขมา่ควนั (Opacity) จากแหลง่ก าเนดิตา่ง ๆ

ไมเ่กนิ รอ้ยละ 10

(ใชว้ธิ ีRinglemann’s
Method ในการตรวจวดั)

แหลง่ก าเนดิทีค่วบคมุ ไดแ้ก่

- สถานประกอบการ
ทีใ่ชห้มอ้ไอน ้า

- โรงสขีา้วทีใ่ชห้มอ้ไอน ้า

- เตาเผามลูฝอย

- เตาเผามลูฝอยตดิเชือ้

- เตาเผาศพ
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.pcd.go.th



1.ระยะเร่งด่วน แบ่งเป็น 3 ขั้น 4 ระดับ
•ขั้นเตรียมการ : สร้างความเข้าใจให้แก่ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
•ขั้นปฏิบัติการ : ปฏิบัติการช่วงเกิดสถานการณ์ PM2.5 เกินมาตรฐาน โดยก าหนดแผนปฏบิัติการตามปริมาณ PM2.5 4 ระดับ

ระดับที ่(1) เป็นระดบัที่ PM2.5 มีค่าไมเ่กิน 50 มคก./ลบ.ม. ส่วนราชการทุกหน่วยต้องด าเนินการตามภารกิจ อ านาจหน้าท่ี และ
กฎหมายที่มีอยู่

ระดับที ่(2) เป็นระดบัที่ PM2.5 มีค่าระหว่าง 51-75 มคก./ลบ.ม.ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการเพิ่มและยกระดับมาตรการต่างๆ  
ให้เข้มงวดขึ้น โดยผู้ว่าราชการเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยส่วนราชการอื่นๆ เป็นหน่วยสนับสนุน 

ระดับที ่(3) เป็นระดบัที่ PM2.5 มีค่าระหว่าง 76-100 มคก./ลบ.ม. และมีการด าเนินการในระดับที ่2 แล้วแตส่ถานการณ์ฝุ่น     
ยังไม่ลดลง และคาดว่าจะมแีนวโน้มสูงข้ึน ใหเ้ป็นอ านาจและหน้าทีข่องผู้ว่าราชการในการใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ เขา้ไปควบคุมพื้นที่
หรือควบคุมแหล่งก าเนดิที่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือมีผลกระทบต่อประชาชน โดยค าแนะน าของ กก.คพ. ในการให้ข้อเสนอแนะ 
และพจิารณาก าหนดมาตรการควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษ เพื่อระงับสถานการณ์ PM2.5 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 

ระดับที ่(4) เป็นระดบัที่ PM2.5 มีค่ามากกว่า 100 มคก./ลบ.ม. และมีการด าเนินการในระดับที ่3 แล้ว แต่สถานการณ์ฝุ่นยังไม่
ลดลงและมีแนวโน้มสูงขึ้นมากกว่า 100 มคก./ลบ.ม.ต่อเนื่อง ให้มีการประชุม กก.วล เป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษ และพิจารณา
กลั่นกรองแนวทางการแก้ไขปัญหา PM2.5 โดยต้องน าเสนอกราบเรียน นรม. เป็นการเร่งด่วน เพื่อพิจารณาในการสั่งการอย่างใด
อย่างหนึ่งท่ีเป็นแนวทางในการลดมลพิษจากแหล่งก าเนิดของหน่วยงานต่างๆ ต่อไป
•ขั้นที่ ๓ : ขั้นฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์สู่สภาวะปกติ : ประชุม AAR เพื่อปรับปรุงการด าเนนิงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

2. ระยะกลาง ( พ.ศ. 2562-2564)
3. ระยะยาว  ( พ.ศ. 2565-2570)

แนวทางการแก้ไขปัญหา PM2.5 3 ระยะ



การรายงานข้อมูล

• รายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชน
รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

• ข้ อ แนะน า ก า รปฏิ บั ติ ตน เพื่ อ ป้ อ ง กั น
ผลกระทบต่อสุขภาพ

Facebook  กรมควบคุมมลพิษ

ผ่านเว็บไซด์ และ Application Air4Thai 

รายงานแนวโน้มรายวัน
รายงานแนวโน้ม 3 ชั่วโมงต่อวัน 

(ช่วงสถานการณ์)



ขอบคุณครับ


