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วิเคราะห
 : มีอะไรในวอร
รูมรับมือฝุ�น PM2.5 
ปฏิบัติการปราบฝุ�นพีเอ็ม 2.5 เวียนกลับมาอีกรอบ คราวนี้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ
 จันทร
โอชา ต้ังวอร
รูม เน.นพยากรณ
ฝุ�น
ล0วงหน.า 3 วัน แจ.งเตือนประชาชนผ0านระบบ sms และแอพพลิเคชั่น “Burn Check” 
คุณอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ให.รายละเอียดจากการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล.อมแห0งชาติ ท่ีมี พล.อ.
ประวิตร วงษ
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเปGนประธานว0า ท่ีประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห0งชาติ การแก.ไข
ปIญหามลพิษด.านฝุ�นละออง พ.ศ.2563 และแผนเฉพาะกิจแก.ไขปIญหามลพิษด.านฝุ�นละออง 
การแก.ปIญหาเชิงรุกมี 3 แนวทางหลัก คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี การปNองกันและลดการเกิดมลพิษท่ี
ต.นทางแหล0งกำเนิด และใช.เทคโนโลยีการศึกษาวิจัยของคณะอนุกรรมการด.านวิชาการแก.ไขปIญหามลพิษทางอากาศ 
นอกจากนี้ ยังมีแผนเฉพาะกิจ 12 มาตรการแก.ปIญหามลพิษด.านฝุ�นละออง การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป�า การสร.าง
เครือข0ายอาสาสมัครฯ การใช.เทคโนโลยีสนับสนุนเรื่องการพยากรณ
ฝุ�นละออง การประเมินปริมาณฝุ�นละอองเชิงพ้ืนท่ี 
คุณอรรถพลบอกอีกว0า จะเปSดตัวการใช.แอพพลิเคชั่น “Burn Check” เพ่ือลงทะเบียนชิงเผา และบริหารจัดการเชื้อเพลิงใน
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ด.วยการให.เกษตรกรลงทะเบียนกระจายการเผาไม0ให.กระจุกตัวจนเกิดมลพิษหมอกควันข้ึนกระทบสุขภาพ
ประชาชน เพราะไม0อยากให.เกษตรกรเผาพร.อม ๆ กันท้ังในเขตป�าและนอกเขตป�า 
“เม่ือไม0สามารถปฏิเสธการเผาได.จำเปGนต.องบริหารจัดการการเผาอย0างเปGนระบบ ในเดือนพฤศจิกายนนี้จะขอให.กรมป�าไม. กรม
อุทยานฯ เข.าช0วยกำจัดเชื้อเพลิงในเขตป�าร0วมกับชุมชนเสี่ยงท้ัง 17 จังหวัดภาคเหนือ” คุณอรรถพลอธิบายเหตุผล 
ส0วนการประชาสัมพันธ
ข0าวสารเก่ียวกับปIญหาด.านมลพิษจะมีสำนักนายกรัฐมนตรีช0วยผลกัดันสร.างการรับรู.ไปยังหน0วยงานต0าง 
ๆ และประชาชนให.เข.าใจถึงผลกระทบจากฝุ�นละออง ขณะท่ีกรมประชาสัมพันธ
จะช0วยประชาสัมพันธ
เก่ียวกับแนวทางการ
ปNองกันและแก.ปIญหาผ0านสื่อโทรทัศน
 สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน
ต0าง ๆ ด.วย 
โดยเฉพาะการแจ.งเตือน SMS ให.กับประชาชนทันทีท่ีระดับฝุ�นเกินมาตรฐาน 
ย.อนกลับไปดูมาตรการ 12 ข.อในการปNองกันและแก.ไขปIญหาฝุ�น PM 2.5 ท่ีคณะรัฐมนตรีชุดท่ีแล.วนำมาใช. 
1. ขยายเขตพ้ืนท่ีจำกัดรถบรรทุกเข.ากรุงเทพฯ จากวงแหวนรัชดาภิเษก เปGนวงแหวนกาญจนาภิเษก 
2. ห.ามรถบรรทุกเข.าพ้ืนท่ีชั้นในของกรุงเทพฯ ในวันค่ี ตรวจวัดควันดำรถโดยสาร (ไม0ประจำทาง) ทุกคัน โดยเพ่ิมชุดตรวจเปGน 
50 ชุด ครบท้ัง 50 เขตของกรุงเทพฯ 
3. ตรวจสอบ ตรวจจับรถควันดำสำหรับรถโดยสารและรถบรรทุก เพ่ือออกคำสั่งห.ามใช.รถ 
4. ตรวจสอบโรงงานท่ีทำให.เกิดฝุ�นละออง หากไม0เปGนไปตามมาตรฐานให.สั่งปรับปรุงแก.ไขภายในระยะเวลาท่ีกำหนด หรือสั่ง
หยุดการประกอบกิจการ 



5. กำกับให.กิจกรรมการก0อสร.างรถไฟฟNาและก0อสร.างอ่ืน ๆ เปGนไปตามข.อกำหนด ไม0ทำให.เกิดฝุ�นและปIญหาการจราจรบริเวณ
รอบพ้ืนท่ีก0อสร.าง 
6. ไม0ให.เผาในท่ีโล0งในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล และบังคับใช.กฎหมายอย0างเข.มงวดกับผู.ท่ีกระทำการเผา 
7. จังหวัดและองค
กรปกครองส0วนท.องถ่ินอาศัยอำนาจและหน.าท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข.อง ควบคุมการเผาในท่ีโล0งในช0วง
สถานการณ
วิกฤตฝุ�นละออง และเข.มงวดการควบคุมยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และการก0อสร.าง 
8. ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีมีปริมาณกำมะถันไม0เกิน 10 ppm เปGนน้ำมันท่ีก0อให.เกิดฝุ�นละอองน.อย 
9. ขอความร0วมมือลดการใช.รถยนต
ส0วนตัวมาทำงาน และรถยนต
ของส0วนราชการต.องผ0านมาตรฐานควันดำทุกคัน 
10. สนับสนุนการจัดโครงการเปลี่ยนถ0ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต
ดีเซลท่ีมีอายุเกิน 5 ปc เพ่ือช0วยลดฝุ�นละออง 
11. สร.างการรับรู.และเข.าใจแก0ประชาชนเก่ียวกับสถานการณ
ปIญหาฝุ�นละออง 
ไม0แน0ใจว0าคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะงัด 12 มาตรการเก0าเม่ือปcท่ีแล.วมาใช.อีกหรือไม0 แต0ท่ีแน0 ๆ คือสถานการณ
ขณะนี้ได.เปลี่ยนไปมาก
แล.ว เปGนผลมาจากโควิด-19 ทำให.เศรษฐกิจย่ำแย0 โรงงานอุตสาหกรรมปSดตัวไปไม0น.อย การทำกิจกรรมทางสังคมลดลงไปเยอะ 
ลองเข.าไปคลิกดูรายงานสถานการณ
และคุณภาพอากาศประเทศไทยในเว็บของกรมควบคุมมลพิษ เม่ือเช.ามืดเวลา 05.00 น.
ของวันท่ี 9 พฤศจิกายน พบว0าแทบทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทยมีคุณภาพอากาศปานกลางถึงดีมาก ยกเว.นแค0พ้ืนท่ีริมถนน
พหลโยธิน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 เขตจตุจักรกับริมถนนเพชรเกษม 8 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานครเท0านั้นท่ีมีฝุ�นพี
เอ็ม 2.5 เกินค0ามาตรฐาน 
รายงานชิ้นนี้บอกให.รู.ว0า บริเวณใดกิจกรรมทางสังคมหยุดนิ่ง บริเวณนั้น ๆ จะมีอากาศสะอาด ไร.ฝุ�นควันละออง 
แต0หากบนถนนมีรถวิ่งแออัด โรงงานเดินเครื่องจักรปล0อยควันโขมง คนงานง0วนอยู0กับการขนปูน กองดิน กองทรายในเขต
ก0อสร.าง ชาวนาจุดไฟเผากองฟาง 
หรือบรรดาชาวเขาเผาป�าทำไร0เลื่อยลอยบนภูเขาสูง บริเวณนั้น ๆ คุณภาพอากาศเลวร.ายลงทันที 
ความสัมพันธ
ระหว0างคุณภาพอากาศกับการดำเนินกิจกรรมทางสังคมมีนัยยะสำคัญยิ่ง 
การควบคุมคุณภาพอากาศให.สะอาด พร.อม ๆ กับการมีกิจกรรมทางสังคมจึงเปGนโจทย
ใหญ0ของท้ังโลก 
รัฐบาลท่ีมีความมุ0งม่ันให.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีต.องมีนโยบายชัดเจนและบังคับใช.กฎหมายอย0างเคร0งครัด เช0น เม่ือมี
นโยบายควบคุมการปล0อยกeาซพิษของโรงงานอุตสาหกรรม รัฐบาลไม0ได.ใช.กฎหมายลงโทษเพียงอย0างเดียวหากต.องมีมาตรการ
ช0วยเหลือสนับสนุนโรงงานให.พัฒนาเครื่องจักรกลลดปริมาณการปล0อยกeาซพิษ เม่ือได.รับการสนับสนุนแล.วยังฝ�าฝgนกฎหมายอีก
ต.องมีบทลงโทษท่ีรุนแรงข้ึน 
หรือนโยบายการควบคุมปริมาณควันดำจากท0อไอเสียของรถยนต
 ไม0ใช0เพียงแค0จับตรวจควันดำเท0านั้น จะต.องมีนโยบายชักชวน
ประชาชนให.ใช.พาหนะทางเลือกอ่ืน เช0น ใช.บริการขนส0งมวลชนแทนการขับรถส0วนตัว หรือสนับสนุนการซ้ือรถยนต
ขับเคลื่อน
ด.วยไฟฟNาแทนรถเก0า 
เช0นเดียวกัน การวางนโยบายลดปริมาณรถยนต
และการปล0อยควันพิษในพ้ืนท่ีจราจรแออัดคับค่ัง ด.วยการจัดเก็บภาษีรถยนต

เพ่ิมข้ึนเปGนสิ่งท่ีต.องทำ 
การกำหนดมาตรฐานรถยนต
ขนส0งดิน หินหรือปูนซีเมนต
เพ่ือควบคุมฝุ�นควันระหว0างก0อสร.างถนน อาคารบ.านเรือน จะต.องมี
ความชัดเจนครอบคลุมท่ัวประเทศ 
นอกจากนี้ จะต.องจัดวางผังเมืองแบ0งเขตท่ีอยู0อาศัย เขตธุรกิจ อุตสาหกรรมให.กลมกลืนกับธรรมชาติปลูกป�า สวนสาธารณะล.อมรอบ 
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ
มีความกล.าหาญออกนโยบายชัดเจนและบังคับใช.กฎหมายให.ได.อย0างนี้ ปฏิบัติการวอร
รูม “ฝุ�นพีเอ็ม 
2.5” แทบไม0ต.องมีเลยก็ยังได. 
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