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1. คาํนํา 

ปีน้ี (2562) ถา้จะนบัวา่เป็นจุดตั้งตน้ของวกิฤติ PM2.5 ของประเทศเรากค็งไม่น่าจะ

ผดิ ซ่ึงกไ็ม่รู้วา่เป็นเพราะวา่ PM2.5 มนัพึ่งแรงในปีน้ีหรือวา่กรมควบคุมมลพิษพึ่งจะมี

เคร่ืองวดัติดตั้งแลว้เสร็จในท่ีต่างๆเป็นจาํนวนมากข้ึนกวา่เดิมมาก ทาํใหเ้ราเร่ิมมองเห็น

ภาพของมนัชดัเจนมากยิง่ข้ึน ถา้จะลาํดบัเหตุการณ์กนัวา่อะไรบา้งเป็นตวัจุดชนวนใน

เร่ืองน้ี ตามบนัทึกของผูเ้ขียนอยา่งคร่าวๆกมี็ดงัน้ี 

• กรมควบคุมมลพิษพึ่งจะสามารถติดตั้งเคร่ืองวดั PM2.5 แลว้เสร็จเพิ่มเติมไดอี้ก

เป็นจาํนวนค่อนขา้งมาก สามารถตรวจวดัค่า PM2.5 ไดอ้ยา่งค่อนขา้งเตม็รูปแบบ

และประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งจริงจงัในปีน้ี 

• เกิด Smog ข้ึนอยา่งชดัเจนอาทิเช่นในตอนเชา้ของวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 และ

ตอนเชา้ของวนัท่ี 14 มกราคม 2562 เป็นตน้ 

• ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2562 กรุงเทพมหานครถึงขั้นตอ้งสั่งปิดโรงเรียนใน

สังกดักวา่ 437 แห่งเน่ืองจากค่า PM2.5 ข้ึนสูงถึงระดบัประมาณ 100 ไมโครกรัม

ต่อลูกบาศกเ์มตรในหลายๆพื้นท่ี และสูงถึงประมาณ 150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์

เมตรในบางพื้นท่ี 
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• วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 ค่า PM2.5 ท่ีสถานีศูนยร์าชการจงัหวดัเชียงใหม่ มีค่าข้ึน

สูงถึงกวา่ 252 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

• วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 ค่า PM2.5 ท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนสูงกวา่ 496 ไมโครกรัม

ต่อลูกบาศกเ์มตร 

• วนัท่ี 30 มีนาคม 2562 ค่า PM2.5 ท่ีศูนยร์าชการจงัหวดัเชียงใหม่มีค่าข้ึนสูงกว่า 

470 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

 

 

 

 

รูปท่ี 1: ASHRAE’s Indoor Air Quality Guide 
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สาํหรับส่วนตวัของผูเ้ขียนเองแลว้เม่ือเห็นค่าท่ีระบุดงักล่าวขา้งตน้ กรู้็สึกตกใจเป็น

อยา่งมากเน่ืองจากปกติจะชินอยูก่บั ค่ามาตรฐานทีไ่ม่ควรเกนิ (ซ่ึงมีค่าตํ่ากวา่ค่าท่ีระบุ

ดงักล่าวขา้งตน้มาก) อาทิเช่น ค่ามาตรฐานท่ีกาํหนดโดยหน่วยงานควบคุมมลพิษของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีระบุไวใ้หค่้าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงไม่ควรเกิน 35 ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศกเ์มตร และของ WHO ท่ีระบุไวว้า่ไม่ควรเกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ก็

เลยทาํใหเ้กิดความรู้สึกวา่สภาวะแวดลอ้มของเรานั้นมีอาการน่าเป็นห่วงเป็นอยา่งมาก 

ในช่วงเดือนมกราคม 2562 ท่ีผา่นมา หน่วยงานต่างๆกต่ื็นตวักนัเป็นอยา่งมากและมี

ความพยายามมาจากแหล่งต่างๆท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือกนัตามกาํลงัความสามารถ เพื่อ

ผอ่นหนกัใหเ้ป็นเบาใหแ้ก่ประชาชน ในส่วนของสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่ง

ประเทศไทยและตวัของผูเ้ขียนเองกพ็ยายามใหค้วามช่วยเหลือในดา้นของการใหค้วามรู้ 

ซ่ึงกค็งจะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นขอบเขตของการป้องกนัตนเองจาก PM2.5 เม่ืออยูภ่ายใน

อาคารเสียเป็นส่วนมาก เน่ืองจากความเช่ียวชาญของพวกเราจะเป็นในประเดน็น้ี 

สาํหรับในส่วนตวัของผูเ้ขียนเองแลว้ส่ิงใดท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้กมี็ 

 

• ไดจ้ดัทาํวดีีทศันเ์ร่ือง “วธีิการป้องกนัฝุ่ น PM2.5 ภายในอาคารบา้นเรือน อาคาร

สาํนกังาน และโรงเรียน” เพื่อใหผู้ช้มเกิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการ

ป้องกนัตนเองเม่ืออยูใ่นอาคาร โดยไดท้าํการเผยแพร่ไวใ้นช่อง YouTube เม่ือ

วนัท่ี 11 กมุภาพนัธุ์ 2562 ซ่ึงช่วงนั้นเป็นช่วงท่ีเกิดวิกฤติ PM ข้ึนใน

กรุงเทพมหานครฯ 

• ไดจ้ดัทาํวดิีทศันอี์กเร่ืองหน่ึงช่ือวา่ “การป้องกนั PM2.5 ในหอ้งนอน” เพื่อใหส้ั้น

ลงและเขา้ใจง่ายข้ึนสาํหรับประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะในทางภาคเหนือ โดยเนน้

เฉพาะการป้องกนัตนเองเม่ืออยู ่ท่ีบา้นเท่านั้น โดยไดท้าํการเผยแพร่ไวใ้นช่อง 

YouTube เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 ซ่ึงในตอนนั้นค่า PM2.5 ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่

ข้ึนสูงถึงราวประมาณ 250 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

• ไดจ้ดัทาํ ”สรุปสาระสาํคญัท่ีจาํเป็นในการป้องกนัตนเองจาก PM2.5” เพื่อ Post 

ลงในช่องทาง Facebook เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงประชาชนไดง่้ายมากยิง่ข้ึน สรุป

สาระสาํคญัทั้ง 14 ประการน้ีไดเ้ผยแพร่ไปแลว้ในส่ีจงัหวดัภาคเหนือและมีผู ้

รับชมไปแลว้กวา่ 20,000 คน บทความฉบบัน้ีจริงๆแลว้กเ็ป็นการนาํเอา
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สาระสาํคญัทั้ง 14 ประการดงักล่าวมาขยายความและกล่าวซํ้ าเพื่อใหเ้กิดเป็น

บทความท่ีสามารถนาํไป ตีพิมพเ์พื่อประโยชนใ์นการอา้งอิงและใชใ้นการ

เผยแพร่ความรู้ในงานสัมมนาต่างๆ 

• ไดท้าํการทดลองจดัสร้าง “เคร่ืองอดัอากาศบริสุทธ์ิ” หรือ Positive Pressure 

Fresh Air Unit หรือ OAU หรือ PAU แลว้แต่จะเรียก ข้ึนใชเ้องท่ีบา้นและ

เผยแพร่ผลสาํเร็จของการใชง้านลงในช่องทาง Facebook “ตุลย ์มณีวฒันา/Tul 

Manewattana” เพื่อใหป้ระชาชนเห็นวา่ประสิทธิภาพในการป้องกนั PM ของ

เคร่ืองแบบน้ีดีกวา่การใชเ้คร่ืองฟอกเป็นอยา่งมากในขณะท่ีการลงทุนกเ็ท่ากนั 

 

2. รายละเอยีดของสาระสําคญั 14 ประการ 

สาระสาํคญัทั้ง 14 ประการ มีดงัต่อไปน้ีคือ 

1) คุณภาพชีวติท่ีดีเกิดข้ึนมาจากหลายส่ิงหลายอยา่งประกอบกนั อาทิเช่น การได้

รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ์การไดด่ื้มนํ้าท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ การออกกาํลงักาย การ

นอนหลบัพกัผอ่นท่ีเพียงพอ การฝึกจิตใจ และท่ีสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่ส่ิงอ่ืนๆคือ การ

ไดมี้อากาศบริสุทธ์ิไวส้าํหรับหายใจ PM2.5 ไม่ใช่แค่ทาํใหอ้ากาศท่ีเราหายใจสกปรก

เท่านั้น มนัยงัเป็นเสมือนหน่ึงฆาตกรท่ีเรามองไม่เห็น ท่ีทาํใหคุ้ณภาพชีวติท่ีดีของเรา

ตอ้งสูญเสียไป และในแต่ละวนัหาก PM2.5 มีค่าสูง เราจะตอ้งหายใจเอาส่ิงต่างๆท่ีเป็น

ภยัมืดเหล่าน้ีเขา้ไปกวา่ 20,000 ลา้นอนุภาคต่อวนั และส่ิงเหล่าน้ีมีผลเสียอยา่งร้ายแรงต่อ

สุขภาพของเรา ของครอบครัวของเรา และของลูกหลานของเราในระยะยาว 

2) เวลาท่ีค่า PM2.5 ข้ึนสูง ตอ้งพยายามอยูแ่ต่ในอาคาร และตอ้งเป็นอาคารท่ีปลอดภยัจาก 

PM2.5 เท่านั้น (สาํหรับท่านท่ีสนใจวา่อาคารท่ีปลอดภยัจาก PM2.5 และมีคุณภาพของ

อากาศในอาคารท่ีดีตอ้งเป็นอยา่งไร สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมไดจ้าก ASHRAE’s Indoor 

Air Quality Guide ดงัแสดงในรูปท่ี 1) 

3) อาคารท่ีปลอดภยัจาก PM2.5 จะตอ้งเป็นอาคารปิด โดยคาํวา่ปิดในท่ีน้ีแปลวา่ตอ้งไม่ให้

มีรูลมร่ัวเลย ยิง่ปิดหนาแน่นมากเท่าไหร่กย็ิง่ดี จะมีไดก้แ็ต่เฉพาะท่ีจาํเป็นต่อการหายใจ

และการระบายอากาศขั้นตํ่าเท่านั้น เวลามนัมีรูใหล้มร่ัวเขา้มา PM2.5 มนักจ็ะเขา้มา

พร้อมกบัลม (รูปท่ี 2) 
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เร่ืองน้ีผมจะขอขยายความเพิ่มเติมสักเลก็นอ้ยคือวา่ความจริงแลว้ในการปิดไม่ให้

มีรูลมร่ัวเลยนั้นไม่ถูกตอ้งตามหลกัวศิวกรรมการระบายอากาศท่ีดี แต่ท่ีเราจาํเป็นตอ้งทาํ

กเ็พื่อป้องกนัไม่ให ้PM ไหลเขา้มาเท่านั้น การปิดหอ้งใหมิ้ดชิดมากจนเกินไปจะทาํให้

ปริมาณออกซิเจนในหอ้งลดลง ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละมลพิษตวัอ่ืนๆ จะมี

ค่าสูงข้ึน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ดี มีผลเสียกบัสุขภาพอยูเ่หมือนกนั แต่ตรงน้ีเราตอ้งแลกกนักบั

การป้องกนั PM และกไ็ม่ควรท่ีจะปิดหอ้งอยา่งมิดชิดอยูใ่นลกัษณะน้ีอยูเ่ป็นเวลานานๆ

หรือถา้มนัมีความจาํเป็นตอ้งนานแต่ไม่นานมากกใ็หเ้ปิดเพื่อการระบายอากาศบา้งเป็น

คร้ังคราว แต่ถา้จะปิดตลอดนั้นผมไม่แนะนาํ วธีิท่ีสมบูรณ์แบบคือตอ้งใชเ้คร่ืองอดั

อากาศบริสุทธ์ิตามรายละเอียดท่ีผมจะกล่าวต่อไปในหวัขอ้ยอ่ยท่ีหา้และหก           

 

 

รูปท่ี 2: แสดงการร่ัวของลมเขา้มาภายในอาคารผา่นรูร่ัวตามช่องเปิดต่างๆอาทิ

เช่นทางบงัใบของหนา้ต่างเป็นตน้ การร่ัวของลมเขา้มาภายในหอ้งตามธรรมชาติ

น้ีจะนาํเอา PM2.5 เขา้มากบัลมดว้ย 

 

4) อาคารท่ีเปิดหรืออาคารท่ีไม่มีระบบป้องกนั PM2.5 ท่ีถูกตอ้ง ค่า PM2.5 ภายในจะไม่ต่าง

ไปจากค่า PM2.5 ภายนอกมากนกั ซ่ึงไม่ปลอดภยั ดงันั้นตอ้งไม่ไปอยูใ่นอาคารท่ีเปิด
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หรืออาคารท่ีไม่ปลอดภยัจาก PM2.5 หอ้งแอร์หรือหอ้งต่างๆในหา้งสรรพสินคา้จะไม่มี

ความปลอดภยัจาก PM2.5 เลย ยกเวน้สถานท่ีเหล่านั้นมีระบบป้องกนัท่ีไดรั้บการ

ออกแบบมาอยา่งถูกตอ้งจริงๆ ดงันั้นอยา่ไปนึกวา่ถา้เดินเขา้ไปในหา้งสรรพสินคา้แลว้

จะปลอดภยั หรือวา่อยูใ่นหอ้งแอร์ท่ีบา้นแลว้จะปลอดภยั 

 

 

รูปท่ี 3: แสดงการจดัการกบั PM2.5 ภายในหอ้งดว้ยการฟอกและโดยการใช ้OAU ร่วมกนักบั

เคร่ืองฟอก (OAU ยอ่มาจาก Outdoor Air Unit ซ่ึงเป็นช่ือยอ่อีกช่ือหน่ึงท่ีนิยมใชเ้รียกตวั 

Positive Pressure Fresh Air Unit) 
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5) สาํหรับในกรณีบา้นท่ีอยูอ่าศยั หากค่า PM2.5 ภายนอกไม่สูงมากนกั เช่นมีค่าไม่เกิน

ประมาณ 160 มคก./ลบม. ระบบป้องกนัPM2.5 ท่ีถูกตอ้งสามารถใชเ้คร่ืองฟอกอากาศแต่

เพียงอยา่งเดียวได ้แต่ถา้ค่า PM2.5 ภายนอก มีค่าสูงเกินกวา่ 160 เป็นอยา่งมาก อาทิเช่น 

300 หรือ 400 มคก./ลบม. (เช่นในกรณีภาคเหนือในหลายจงัหวดัในปีน้ี) เคร่ืองฟอก

อากาศแต่เพียงอยา่งเดียวจะเอาไม่อยู ่คาํวา่เอาไม่อยูแ่ปลวา่หลงัจากฟอกแลว้ระดบัค่า 

PM2.5 ภายในหอ้งกย็งัคงสูงอยูใ่นระดบัท่ีไม่ปลอดภยั เช่นสูงเกินกวา่ 50 มคก./ลบม. 

มากๆเป็นตน้ ในกรณีท่ี PM2.5 มีค่าสูงมากๆ ระบบป้องกนัPM2.5 ท่ีถูกตอ้งจะตอ้งเป็น

หอ้งเกือบปิดท่ีมี “ระบบอดัอากาศบริสุทธ์ิ (Positive Pressure Fresh Air System)” (ตาม

รูปท่ี 3, 4 และ 6) รายละเอียดของระบบพิเศษดงักล่าวสามารถดูคาํอธิบายเพิ่มเติมไดจ้า

กวดีีทศัน์หลายอนัในช่อง YouTube ของผูเ้ขียน (ช่อง Tul Manewattana) 

 

 

รูปท่ี 4: OAU สาํเร็จรูปท่ีมีขายกนัอยูท่ ัว่ไป 

 

6) ระบบอดัอากาศบริสุทธ์ิดงักล่าวขา้งตน้ ในความเป็นจริงแลว้สามารถทาํเองได ้(DIY) 

โดยใชเ้คร่ืองฟอกอากาศเป็นตวัผลิตอากาศท่ีบริสุทธ์ิ (รูปท่ี 5) รายละเอียดขอแนะนาํให้

ดูใน Post ของคุณนทัพล ตงัสิกบุตร ท่ีผม Share ไวใ้นหนา้ Page “ตุลย ์มณีวฒันา/Tul 

Manewattana” ระบบ Positive Pressure Fresh Air System ดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นแบบ

สาํเร็จรูป หรือ DIY จะสามารถทาํใหบ้า้นทั้งหลงั หรือหอ้งทั้งหอ้งมีค่า PM2.5 ประมาณ 

“ศูนย”์ ไดเ้ลยถึงแมว้า่ค่า PM2.5 ภายนอกจะสูงมากๆ เช่น 400-500 มคก./ลบม. ระบบ 

Positive Pressure Fresh Air System หรือ OAU น้ีกล่าวไดว้า่เป็น “ทางเลือกเดียว ถ้าค่า 

PM2.5 ภายนอกสูงมากๆ” เคร่ืองฟอกจะไม่สามารถต่อสู้กบั PM ท่ีมีค่าสูงๆไดเ้ลย 
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ภาคเหนือของเราในปี 2562 เป็นกรณีตวัอยา่งท่ีดีท่ีทาํใหเ้ราเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ตอนท่ี

ค่า PM2.5 สูงมากๆ เคร่ืองฟอกไม่สามารถทาํใหค่้า PM ภายในหอ้งลดตํ่าลงไดเ้ลย มี

เฉพาะเคร่ือง OAU เท่านั้นท่ีทาํได ้

7) ในกรณีของหอ้งนอนหรือหอ้งในบา้นท่ีอยูอ่าศยั วธีิท่ีง่ายท่ีสุดคือทาํใหห้อ้งเป็นหอ้งปิด

ใหม้ากท่ีสุดและใชเ้คร่ืองฟอกอากาศ HEPA ช่วย แต่ในกรณีของหอ้งเรียนตามโรงเรียน

หรือสาํนกังานท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัหนาแน่น หรือในหา้งสรรพสินคา้ระบบป้องกนั PM2.5 จะ

ใชแ้ต่เฉพาะเคร่ืองฟอกอากาศไม่ได ้ระบบป้องกนัท่ีถูกตอ้งสาํหรับหอ้งท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยั

หนาแน่นเหล่าน้ีตอ้งใชร้ะบบอดัอากาศบริสุทธ์ิตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้

เท่านั้น นอกจากน้ันแล้วอาคารทีม่ผู้ีคนอยู่อาศัยหนาแน่น ควรทีจ่ะมกีารออกแบบติดตั้ง

ระบบระบายอากาศให้ถูกต้องและสามารถป้องกนั PM2.5 และมลพษิอ่ืนๆได้สมบูรณ์

ด้วยจึงจะดีทีสุ่ด รูปท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของวธีิการต่อสู้กบั PM2.5 

แบบต่างๆ 

 

 

รูปท่ี 5: แสดงตวัอยา่งของ DIY-OAU ท่ีสามารถทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
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8) ควรท่ีจะพยายามรณรงคใ์หอ้าคารท่ีเราตอ้งใชชี้วติอยูเ่ป็นประจาํทุกวนั รวมถึง

หา้งสรรพสินคา้ สาํนกังานและโรงแรมต่างๆ จดัใหมี้ระบบป้องกนั PM2.5 ท่ีถูกตอ้ง ถา้

อาคารทั้งหมดท่ีเราตอ้งใชชี้วติอยูใ่นแต่ละวนั มีระบบป้องกนั PM2.5 ท่ีถูกตอ้ง อนัตราย

ท่ีเราจะตอ้งสัมผสักบั PM2.5 ท่ีมีค่าสูงกจ็ะลดลง 

 

 

 

รูปท่ี 6: แสดงค่า PM2.5 ภายนอกบา้นสูงสุดท่ีระบบแบบต่างๆสามารถรับมือได ้

 

9) ควรจะตอ้งหมัน่ติดตามข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัค่าดชันีคุณภาพอากาศเป็นประจาํทุกวนั

เช่นจากแอพพลิเคชัน่ของกรมควบคุมมลพิษ Air4Thai (รูปท่ี 7) เป็นตน้ เพื่อท่ีจะทาํให้

เราทราบไดว้า่ในวนัไหนเราตอ้งป้องกนัตวัเองมากนอ้ยแค่ไหน เหมือนกบัท่ีวา่เรา

จะตอ้งเอาร่มไปดว้ยหรือไม่ ถา้วนัน้ีฝนอาจจะตกเป็นตน้ 
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รูปท่ี 7: แอพพลิเคชัน่ Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ 

 

10) ปัญหาควนัพิษเหล่าน้ีจะไม่จากเราไปในเร็ววนั และจะตอ้งเกิดซํ้ าเป็นประจาํทุกปี และ

น่าจะอยูก่บัเราไปอีกนานหลายปี ดงันั้นควรท่ีจะรณรงคใ์หเ้กิดการจดัการป้องกนัและ

ก่อสร้างระบบป้องกนั PM2.5 ข้ึนในอาคารทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติเรา เพื่อท่ีเราจะได้

มีท่ีหลบภยั 

11) พยายามช่วยกนัรณรงคใ์หเ้กิดการจดัการกบัตน้กาํเนิดของหมอกควนัเท่าท่ีเราจะสามารถ

ทาํไดเ้พราะคุณภาพอากาศภายนอกอาคารเป็นเร่ืองท่ียิง่ใหญ่และตอ้งการพลงัจาก

มวลชนร่วมมือร่วมใจกนัและถา้เราทาํสาํเร็จในอนาคต อากาศภายนอกท่ีบริสุทธ์ิสะอาด

กจ็ะกลบัคืนมาสู่พวกเราอีกคร้ังและจะเป็นผลดีกบัสุขภาพของทุกคน ตวัเมืองและ

เศรษฐกิจท่ีเราจะตอ้งมีชีวิตอยูก่บัมนัต่อไป 
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12) เคร่ืองมือวดัระดบั PM2.5 แบบมือถือขนาดเลก็ ดงัแสดงในรูปท่ี 8 มกัจะใหค่้าท่ีไม่ค่อย

ถูกตอ้ง และมกัจะใหค่้าท่ีสูงเกินกวา่ความเป็นจริงดว้ยเหตุผลหลายประการอาทิเช่น 

• ค่าจากเคร่ืองมือถือเป็นค่า Real Time ส่วนค่าของกรมฯเป็นค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ทาํใหค่้าของกรมฯมกัจะดูตํ่ากวา่อยูเ่สมอ 

• ค่าจากเคร่ืองมือถือไดม้าจากการยงิแสงแลว้เอารูปภาพของแสงสะทอ้นไป

ประมาณจาํนวนอนุภาคจากสมมุติฐานท่ีอนุมานไว ้แลว้จึงเอาจาํนวนท่ีอาจไม่

ถูกตอ้งน้ี ไปคูณอีกทีหน่ึง กบันํ้าหนกัของอนุภาคท่ีไดอ้นุมานไว ้อีกเช่นกนั เลย

ผดิไปกนัใหญ่ 

• ความช้ืนในอากาศมีผลสูง สามารถทาํใหค่้าผดิพลาดไดม้าก 

ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งขอใหช่้วยกนัตรวจสอบวา่เคร่ืองมือวดัของท่านใหค่้าท่ี

ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียรายชัว่โมงของกรมควบคุมมลพิษหรือไม่ เพราะมิฉะนั้นจะทาํใหเ้กิด

ความแตกต่ืนตกใจกบัค่าท่ีสูงเกินเหตุและนาํไปสู่ความเขา้ใจผดิต่างๆได ้

 

 

รูปท่ี 8: เคร่ืองวดัฝุ่ นขนาดเลก็ยีห่อ้หน่ึง 

 

13) วธีิเดียวท่ีจะรู้ไดว้า่อาคารไหนหรือหอ้งไหนมีความปลอดภยัจาก PM2.5 เราควรท่ีจะมี

เคร่ืองวดัฝุ่ นติดตวัไวต้ลอดเวลาดว้ยจะดีท่ีสุด ถา้สามารถจดัหาไดถึ้งแมว้า่จะเป็นเคร่ืองท่ี

ไม่มีความแม่นยาํมาก กย็งัดีกวา่ไม่มี ความรู้วา่อาคารไหนมีค่า PM2.5 สูงตํ่าแค่ไหน จะมี

ผลเป็นอยา่งมากกบัการหลบภยัของเราและต่อการรณรงคเ์พื่อจดัการใหมี้การป้องกนั 
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PM2.5 ในอาคารต่างๆ อาทิเช่น ถา้เราเขา้ไปในหา้งสรรพสินคา้แห่งใดท่ีมีค่า PM2.5 สูง 

เรากช่็วยกนัแชร์ ผมเช่ือว่าไม่นานเขากต็อ้งจดัการใหมี้ระบบป้องกนัPM2.5 ในหา้งของ

เขา 

14) ค่า PM2.5 ในรถยนต ์ถา้เป็นรถยนตท่ี์ใหม่และมีแผงกรองฝุ่ นอยา่งดี ค่า PM2.5 กจ็ะไม่

สูงมากนกัและค่อนขา้งจะปลอดภยัโดยไม่ตอ้งทาํอะไรเพิ่มเติม แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น ดีท่ีสุดเรา

ควรท่ีจะใชเ้คร่ืองมือวดัแบบมือถือทาํการตรวจสอบ ถา้แผงกรองฝุ่ นในรถไม่ดี หาก

สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดก้ดี็ ถา้ทาํไม่ไดก้ต็อ้งซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศเพิ่มเติมสาํหรับ

ภายในรถ 

 

 

รูปท่ี 9: ตารางเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของวธีิการต่อสู้กบั PM2.5 ในอาคาร 
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3. สรุป 

การจดัการกบั PM2.5 ภายในอาคารมีอยูเ่พียงแค่สองวธีิหลกัๆคือ   

1) ใชเ้คร่ืองฟอก HEPA 

2) ใช ้OAU 

 

วธีิแรกเหมาะสมกบัในกรณีท่ีค่า PM2.5 ภายนอกอาคารมีค่าไม่สูงมากนกัเท่านั้น อาทิเช่นมี

ค่าไม่เกินประมาณ 160 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร เป็นตน้ และตอ้งปิดหอ้งใหมิ้ดชิด เพราะถา้

หอ้งมีลมร่ัวมาก PM2.5 จะเขา้มากบัลมและจะทาํใหเ้คร่ืองฟอกเอาไม่อยู ่ ขอ้เสียท่ีสาํคญัอีก

ประการหน่ึงคือการปิดหอ้งใหมิ้ดชิดจะทาํใหคุ้ณภาพอากาศภายในหอ้งไม่ดี ไม่เหมาะสมกบั

การอยูอ่าศยั ดงันั้นวธีิการแรกจึงใชไ้ดเ้ฉพาะในกรณีท่ีค่อนขา้งจะชัว่คราว เพราะไม่ควรปิดหอ้ง

มิดชิดมากเป็นเวลานานๆเกินไป หรือในกรณีท่ีค่า PM2.5 มีค่าไม่สูงมากนกั เช่นในกรณีของ

กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ ส่วนในกรณีภาคเหนือท่ีมีค่า PM2.5 สูงมากๆ เคร่ืองฟอกจะเอาไม่อยู ่

ขอ้ดีของเคร่ืองฟอกบางตวัคือการฆ่าเช้ือโรคดว้ยซ่ึงไม่เก่ียวกบัเร่ืองของการป้องกนั PM แต่เป็น

เร่ืองของคุณภาพอากาศภายในอาคารมากกวา่ ดงันั้นผูท่ี้มีความตอ้งการจะฆ่าเช้ือโรคและทาํลาย

สารก่อภูมิแพต่้างๆภายในหอ้งกค็วรจะเลือกใชเ้คร่ืองฟอกท่ีมีฟังกช์นัดงักล่าว 

วธีิท่ีสองเหมาะสมมากท่ีสุดในการต่อสู้กบั PM2.5 ในทุกสถานท่ี อาจจะ Overkill ไปหน่อย

สาํหรับในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ถา้เป็นทางภาคเหนือท่ีมีค่า PM สูงๆแลว้ละก ็ตอ้งใชว้ธีิท่ี

สองน้ีแต่เพียงอยา่งเดียวถึงจะเห็นผลดีชดัเจน วธีิน้ีมีขอ้เสียอยูอ่ยา่งหน่ึงคือเคร่ือง OAU ตอ้งการ

การติดตั้งไม่เหมือนเคร่ืองฟอกท่ียกมาเสียบปลัก๊แลว้กใ็ชง้านไดเ้ลย OAU ตอ้งการการติดตั้ง

เหมือนเม่ือเราซ้ือเคร่ืองแอร์แบบ Split Type มากต็อ้งมีคนมาติดตั้งให ้จึงกลายเป็นเร่ืองยุง่ยาก

ไป มูลค่าในการลงทุนกบั OAU จริงๆกมิ็ไดแ้พงไปกวา่เคร่ืองฟอกแต่การติดตั้งจะกลายเป็น

อุปสรรคสาํคญั ขอ้ดีอยา่งท่ีสุดของ OAU คือจะทาํใหค่้า PM ในหอ้งลดลงไดต้ ํ่ามากๆ (แทบจะ

เป็นศูนยเ์ลย) และคุณภาพอากาศภายในหอ้งไม่เสียเพราะมีการเติมอากาศบริสุทธ์ิเขา้มาอยู่

ตลอดเวลา เหมาะสมเป็นอยา่งยิง่ในการต่อสู้กบั PM ในระยะยาว ปัจจุบนัโดยประเทศท่ีประสบ

ปัญหาเร่ือง  PM มาก่อนเราเขากห็นัมาใช ้OAU กนัเป็นจาํนวนมากแลว้ และจะใชก้นัมากข้ึน

เร่ือยๆ มีการคาดการณ์กนัวา่ในอนาคต อาคารบา้นเรือนสมยัใหม่ กจ็ะมีการติดตั้ง OAU มาเลย
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พร้อมกบัการสร้างบา้น และอีกหน่อยจะกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจาํบา้น ดงันั้นผูเ้ขียนจึง

อยากใหท่้านผูอ่้านหนัมาสนใจ OAU กนัใหม้ากๆและพยายามทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ

ทาํงานของ OAU กนัใหช้ดัเจนเพราะผูเ้ขียนเช่ือวา่ในอนาคต การต่อสู้กบั PM จะหนัไปสู่การใช ้

OAU เกือบทั้งหมด เคร่ืองฟอกจะคงมีอยู ่แต่จะแค่มีไวเ้ป็นตวัช่วยกบั OAU ในประเดน็ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของการฆ่าเช้ือโรคและทาํลายสารก่อภูมิแพต่้างๆเป็นหลกัเท่านั้น 

___________________________________ 
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