
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝ่นละอองขนาดเล็ก (p m 2.5)

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเฝ็าระวังและติดตามสถานการณ์ 
ป ัญหาฝ่นละอองขนาดเล ็ก (p m 2.5) ซึ่งตั้งอยู่ที่ กองส ่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูม ิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารเสมาร ักษ ์ ขั้น ๓ ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร น้ัน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านป้องกัน แก้ไขปัญหาฝ่นละอองขนาดเล็ก (p m 25) ของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และครอบคลุมทั่วประเทศ จึงเห็นสมควรมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการ 
ช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติกระทรวงศึกษาการจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ทุกจังหวัด ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานเพื่อเฝืาระวังและติดตามสถานการณ์ ปัญหาฝ่นละอองขนาดเล็ก (p m 2.5)
ในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ เพ ื่อให ้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้เป ็นแนวทางการปฏิบ ัต ิ 
ประกอบด้วย ๑) มาตรการเร่งด่วน และ ๒) มาตรการระยะยาว ดังนี้

©. มาตรการเร่งด่วน
๑.๑  ศ ูน ย ์ป ระสาน งาน เฝ ัาระว ังและต ิดตามสถาน การณ ์ป ัญ ห าฝ ุน ละอองขน าดเล ็ก  (PM2.5) 

ท ั้งส ่วนกลางและส ่วนภ ูม ิภาค เฝ ็าระว ัง และต ิดตามสถานการณ ์ป ัญ หาฝ ่นละอองขนาดเล ็ก (p m 25) 
และแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อม และดำเนินการตามมาตรการท่ีกำหนด 

๑.๒ หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกขน และสถานศึกษา ติดตามสถานการณ์ 
และตรวจสอบคุณภาพอากาศประเทศไทยทางเว ็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือแอปพสิเคซัน Air4thai 
ของกรมควบคุมมลพิษเป ็นประจำทุกว ัน หากพบว่าค ุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ ์ม ีผลกระทบต่อส ุขภาพ 
ให้พิจารณาเปิด - ปิดสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๘ 

๑.๓ หน่วยงานและสถานศึกษา เตรียมความพร้อม'ในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝ่นละออง 
ขนาดเล็ก (PM2j ) ดังนี้

๑.๓.๑ หน่วยงานและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ (สีฟ้า) ดำเนินการ
ดังนี้

๑ )ให้จัดกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 
๒) ให้ทำกิจกรรมได้ตามปกติ

๑.๓.๒ หน่วยงานและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ (สีเขียว) ดำเนินการ
ดังนี้

๑) ให้จัดกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 
๒) ให้ทำกิจกรรมได้ตามปกติ

/ ๓) นักเรียน นักศึกษา...



- t e 

rn) นักเรียน นักศึกษา ท่ีป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ 
เซ่น หอบหืด ให้พิจารณาลดการเรียนพลศึกษาและกิจกรรมกลางแจ้ง

๑.๓.๓ หน่วยงานและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ (สีเหลือง) ดำเนินการ
ดังนี้

๑ )ให้จัดกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 
te) ให้ลดการทำกิจกรรมนอกอาคาร
๓) นักเรียน นักศึกษา ท่ีป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ 

เซ่น หอบหืด ให้พิจารณายกเว้นการเรียนพลศึกษาและกิจกรรมกลางแจ้ง
๔) ผู้บรีหาร ครู อาจารย์ ส่ือสารข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศและวิธีการ,ปิองกันตนเอง 

แก่นักเรียน นักศึกษาทุกเข้า และสังเกตอาการนักเรียน นักศึกษา หากมีอาการผิดปกติ เซ่น เคืองตา ดันตา ตาแดง 
ให้ใข้นํ้าสะอาดล้างดวงตา หลีกเลี่ยงการขยี้ตา และดูแลอย่างใกล้ชิด ฑ้ังน้ีหากมีอาการรุนแรงให้พบแพทย์ทันที

๑.๓.๔ หน่วยงานและสถานศึกษาที,ตั้งอยู่ในพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน 
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีล้ม) ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู อาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา ต้องสวม 
หน้ากากอนามัยที,ป้องกันฝ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ได้ ในกรณีที,สถานศึกษามีหน้ากากอนามัยไม'เพียงพอ
ให้ประสานกับศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอรับ 
การสนับสนุน

๒) ควรเรียนในขั้นเรียน สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ อาจได้รับการพิจารณายกเลิก
ตามความเหมาะสม

๓) เด ็กเล ็ก ให ้เร ียนในห้องเรียนที่จ ัดเป ็นห้องเรียนปลอดฝ่น เข ้าแถวในขั้นเรียน 
ยกเลิกการออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งอ่ืนๆ อาจได้รับการพิจารณายกเลิกตามความเหมาะสม 

๔) นักเรียน นักศึกษา ท่ีป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ 
เซ่น หอบหืด ควรให้อยู่ภายในอาคารในห้องปลอดฝ่น งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง และต้องได้รับการดูแลจากครู 
อย่างใกล้ชิด

๔) ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ส่ือสารข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศและวิธีการป้องกันตนเอง 
แก่นักเรียน นักศึกษาทุกเข้า/บ่าย และสังเกตอาการนักเรียน นักศึกษา หากมีอาการผิดปกติ เซ่น เคืองตา คันตา ตาแดง 
ให้ใข้นํ้าสะอาดล้างดวงตา หลีกเลี่ยงการขยี้ตา และดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งน้ีหากมีอาการรุนแรงให้พบแพทย์ทันที

๑.๓.๔ หน่วยงานและสถานศึกษาที,ตั้งอยู่ในพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน 
มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) นักเรียน นักศึกษาทุกคน ควรอยู่ในอาคาร หรือห้องเรียบ และปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด 
๒) ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เซ่น การเข้าแถวหน้าเสาธง และการออกกำลังกาย 

กลางแจ้ง นักเรียน นักศึกษาสามารถออกมาพักในซ่วงพักระหว่างคาบเรียนหรือพักกลางวันได้ แต่ไม่ควรอยู่กลางแจ้ง 
เป็นเวลานาน

๓) เด ็ก เล ็ก  และน ักเร ียน น ักศึกษา ท ี่ป ่วยด ้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเล ือด 
โรคระบบทางเดินหายใจ ควรอยู่ภายในอาคาร หรือห้องเรียนที่มีประดูและหน้าต่างปิดสนิทหรือห้องปลอดผับ 
ที่ม ีเครื่องปรับอากาศ/เครื่องฟอกอากาศ งดการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้ง และต้องได้รับ 
การดูแลจากครูอย่างใกล้ชิด

/ ๔) ผับริ,หาร ครู อาจารย์...
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๔) ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ล่ือสารข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศและวิธีการป้องกันตนเอง 

แก่นักเรียน นักศึกษาทุกเข้า/เที่ยง/บ่าย และสังเกตอาการนักเรียน นักศึกษา หากมีอาการผิดปกติ เซ่น เคืองตา 
คันตา ตาแดง ให้ใ,ข้นํ้าสะอาดล้างดวงตา หลีกเลี่ยงการขยี้ตา และดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หากมีอาการรุนแรง 
ให้!ปพบแพทย์ทันที

๔) พิจารณา เปิด - ปิดสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา 
การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๙ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิด 
สถานศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๘

๑.๔ หน่วยงานและสถานศึกษา ประซาสัมพันธ์ลื่อองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน 
และแก้!ขป้ญหาฝ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5) ผ่านซ่องทางต่างๆ รวมท้ังทางล่ือออนไลน์/เว็บไซต์ เพื่อสร้างการรับรู้
ให้เกิดความเข้าใจ และนำไปป้องกันและแก้!ฃป้ญหา รวมทั้งดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

๑.๔ หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้มงวดในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 
ตรวจสอบรถยนต์ในสังกัด และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใข้เครื่องยนต์ดีเซลอย่างสมํ่าเสมอ

๑ .๖ ส ำน ักงาน คณ ะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา และสำน ักงานส ่งเสร ิมการศ ึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยผลิตหน้ากากอนามัยโดยจัดส่งให้ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ 
กระทรวงศึกษาธิการทุกจังหวัด เพื่อจัดสรรให้กับสถานศึกษาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ (ลีล้ม) และมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ลีแดง) รวมทั้งผลิตเครื่องพ่นละอองนี้า พร้อมติดตั้งในพื้นที่ 
คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

๑ .๗ สถานศึกษาในส ังก ัดสำน ักงานคณะกรรมการส ่งเสร ิมการศ ึกษาเอกซนท ี่ม ีความพร้อม 
ติดตั้งเครื่องพ่นละอองนํ้าในพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

๑.๘ หน่วยงานด้นสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และลงพ้ืนท่ีให้การช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัด 
อย่างเร่งด่วน โดยบูรณาการความช่วยเหลือกับหน่วยงาบที่เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรมตามความเหมาะสม
๒. มาตรการระยะยาว

๒.๑ หน่วยงานและสถานศึกษารณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เดินทางโดยระบบขนส่งมวลซนแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือวางแผนการเดินทางโดยใช้รถยนต์ร่วมกัน

๒.๒ หน่วยงานและสถานศึกษาส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาขาด 
นักศึกษาวิขาทหาร จิตอาสา เพื่อร่วมรณรงค์การป้องกับ เฝ ็าระวัง แก้!ขป้ญหาฝ่นละออง ในสถานศึกษา 
ตามความเหมาะสม และสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ป้ญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอน/บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และขุมซน

๒.๓ ห น ่วยงาน และสถาน ศ ึกษา รณ รงค ์ และสร ้างแรงจ ูงใจให ้ดำเน ิน ก ิจกรรมท ี่เก ี่ยวก ับ  
การดูแลรักษาด้นโม้ รวมถึงการเพิ่มและจัดการพื้นที่ส ีเชียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับ 
การเพิ่มพันธ์ไม้ฟอกอากาศ

๒.๔ หน่วยงานและสถานศึกษากำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ 
กำห น ดค ่ามาตรฐาน ความปลอดภ ัยเก ี่ยวก ับมลพ ิษใน สถาน ศ ึกษา เช่น อากาศ นํ้า เล ียง ขยะ ฯลฯ 
และให้มีการประเมินเป็นประจำทุกปี เพื่อการรับรองเป็นสถานศึกษาปลอดภัย

๒.๔ หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทำศูมัอการเรียนการสอนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และข้อควรปฏิบัติในการลดโลกร้อน รวมทั้ง จัดทำหน่วยการเรียนรู้เก ี่ยวกับฝ่นละอองขนาดเล็ก (p m 2.5) 
ในทุกระดับขั้น

/ ๒.๖ สถานศึกษา...
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๒.๖ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม/สิ่งแวดล้อมศึกษา/การบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อม/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ 
จิตสำนึกที่ดีและมีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน แก้ไข และลดป้ญหานำไปสู่ความผาสุกและคุณภาพชีวิตที่ดี 
อย่างยั่งยืน

๒.๗ ศ ูนย ์ประสานงานเฝ ืาระว ังและต ิดตามสถานการณ ์ป ้ญ หาฝ ่นละอองขนาดเล ็ก (p m 2.5) 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สร้างเครือข่ายความร่วมมีอที่เข้มแข็งกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐ เอกซน และประซาสังคม ในการเผยแพร่ ประซาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งด้านการลด 
และป้องกันผลกระทบ/วิธีการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ปกครอง และชุมซน

๒.๘ หน่วยงานปรับแผนปฏิบัติราซการประจำปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที,เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม โดยให้เน้นการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๒.๙ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดมลพิษทางอากาศ 
๒.๑๐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลการดำเนินการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขป้ญหาฝ่นละออง 

ขนาดเล็ก (PM2.5)

จึงประกาศให้ทราบ และถือปภิบัติต่อไป

(นายอรรถพล สังขวา3) 
ปลัดกระทรวงค์ฦษาฐกา,


