


รอบตวัเราในทกุๆ วนัไม่เวน้แม้แตใ่นบ้านอาจแฝงมลภาวะ
อากาศท่ีเรามองแทบไม่เห็น เช่น ฝุ่นละอองหรือไรฝุ่น รวมถึง 
การใช้ชีวิตนอกบ้านท่ีต้องคลุกคลีในย่านถิ่นซึ่งเผชิญกับ
ควันท่อไอเสีย ยานพาหนะ หรือหมอกควันท่ีเกิดจากการ
เผาไหม้ขยะ การเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม 
ซึ่งเจ้าฝุ่นเล็กๆ โดยเฉพาะฝุ่นในหมอกควันสามารถสร้าง
โรคภัยทางเดินหายใจขั้นร้ายแรงได้ เราจึงไม่ควรมองข้าม
การดแูลสขุภาพและรว่มดว้ยช่วยกันลดมลภาวะทางอากาศ
เหล่านี้



ฝุ่นละอองรวม 
(Total Suspended
Particulate : TSP) 
มีอนุภาคขนาดเล็ก เกิดขึ้น
ตามภายในและนอกอาคาร 
โดยฝุ่นชนิดน้ีที่เกิดจากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น นำามัน
เตา ถ่านหิน ฟืน แกลบ จะ
มีสารพิษที่เป็นอินทรียสาร 
และอนินทรียสารเป็นส่วน
ประกอบ

้

ฝุ่นหยาบ 
(Particutate Matter : 
PM10) 
มีอนุภาคขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน เช่น ฝุ่นท่ีเกิดจาก
ถนนท่ีไม่ได้ ลาดยาง หรือ
โรงงานบดหิน เป็นต้น

ฝุ่นละเอียด 
(Particulate Matter : 
PM 2.5) 
มีอนุภาคขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน เกิดจากควันเสีย
ของรถยนต ์โรงไฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรรม 

โดยทั่วไปแล้วฝุ่นละอองในอากาศมีขนาดตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา ซึ่งเป็นฝุ่นที่
สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ท้ังในรูปแบบท่ี
เรามองเหน็และมองแทบไม่เหน็อยา่งฝุ่นละอองหรอืฝุ่นท่ีมองเหน็เปน็สีดำาอยา่งเขม่า 
หมอกควัน ซึ่งฝุ่นเหล่านี้ยังแยกย่อยออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

ฝุ่นในชีวิตประจำ�วัน



ภัยร้�ยจ�กฝุ่นเล็กในหมอกควัน

หมอกควันพิษม�จ�กไหน 

หมอกควันที่เราเห็นในสภาพแวดล้อมคือการรวมกันของเม็ดฝุ่นขนาดเล็กและควันต่างๆ 
ซึ่งจะยิ่งเห็นหมอกควันชัดเมื่ออยู่ในสภาพอากาศแห้งอย่างช่วงปลายฤดูหนาวเข้าสู่
ฤดูร้อนดังที่ยังคงเป็นปัญหาของจังหวัดทางภาคเหนืออย่างเชียงใหม่ที่มีพื้นที่เป็นแอ่ง
กักเก็บหมอกควัน 

เกิดจากธรรมชาติ เช่น ไฟป่า เป็นต้น ้เกิดจากนำามือมนุษย์ ได้แก่ การเผาเศษพืช
และเศษวัสดุการเกษตร การเผาขยะมูลฝอย
จากชุมชน การเผาวัชพืชริมถนน และมลพิษ
จากอุตสาหกรรม

โดยฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนสามารถเข้า
สูร่ะบบทางเดนิหายใจไปจนถงึถงุลมในปอดแลว้ทำาใหเ้กดิ
การอักเสบ ระคายเคอืง และก่อโรคระบบทางเดนิหายใจได ้
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ปัญหามลภาวะอากาศในปัจจุบันเกิดจากมนุษย์ละเลยที่จะ
ใสใ่จสิง่แวดลอ้มเปน็หลกั และยิง่เมด็ฝุน่ในหมอกควนัมขีนาด
เล็กเท่าไรก็ยิ่งอันตราย

วิธีสังเกต
ระดับคว�มเข้มข้น
ของฝุ่นละออง
ในหมอกควัน

หากอยู่บนถนน สามารถมองเห็นรถยนต์
ข้างหน้าได้ไกลไม่เกิน 100 เมตร
มองเห็นเสาไฟได้ไม่เกิน 3-4 ต้น
มองออกไปไม่เห็นยอดภูเขา เป็นต้น
 

เม็ดฝุ่นในหมอกควันที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (ขนาด
เล็กกวา่ 1,000 เทา่ของขนาดเมด็นำาตาลทราย) และมคีา่ความ
เข้มข้นสูงเกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

นอกจากน้ีเม็ดฝุ่นยังปะปนไปด้วยแก๊สพิษและสารไฮโดรคาร์บอน 
บางชนดิทีเ่ปน็ภยัตอ่สขุภาพ และหากหายใจเอาหมอกควนัพษิ
เข้าไปนานวันเข้าอาจเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดได้ในที่สุด

้



หากสะสมนานวันเข้าก็สามารถส่งผลรุนแรง
ข้ึนจนเกิดเป็นโรคร้าย อาทิ โรคหลอดลม
อักเสบ โรคปอดแข็งจากภาวะฝุ่นจับปอด 
(Pneumoconiosis) และฝุ่นละอองอาจ

อ�ก�รแพ้
ฝุ่นหมอกควัน

ระคายเคือง
ผิวหนัง

อึดอัด
แน่นหน้าอก

หายใจไม่สะดวก
โดยเฉพาะผู้ที่มีโรค
หอบหืด คนแก่หรือ
เด็กที่เป็นโรคระบบ
ทางเดินหายใจเสี่ยงท่ี
จะมีอาการทรุดหนัก

ระคายเคือง
หรือแสบตา

ปวดศรีษะ คลืน่ไส ้
และอาเจียน

ภูมิแพ้หรือ
แสบจมูก

ซึมเข้าสู่ระบบนำาเหลืองหรือเลือด ซ่ึงมีผลต่อ 
ระบบทางเดินหายใจ ทำาให้เป็นโรคปอด
เรื้อรัง หรือมะเร็งปอดได้

้



นักเรียนในกรุงเทพมหานครได้รับสาร 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
(PAHs) และ Benzene มากกว่า
นักเรียนในชนบทถึง 6 และ 2 เท่า 
ตามลำาดับ

ตำารวจจราจร แม่ค้าข้างถนน และ
เด็กนักเรียน

อ�ชีพทีเ่สี่ยงรับส�รก่อมะเร็ง

วิธีเอ�ตัวรอด
จ�กฝุ่นหมอกควัน

หากคุณจำาเป็นต้องอยู่ในละแวกที่มีปัญหา
มลภาวะอากาศ ควรปฏิบัติตามคำาแนะนำาดังนี้

ปิดประตูหน้าต่าง
ไม่ให้ฝุ่นเข้ามาในตัวอาคาร 

ดื่มนำามากๆ้

1

2



ใช้นำาเกลือหรือนำาสะอาดกลั้วคอ
บ้วนทิ้งวันละ 3-4 ครั้ง ห้ามกลืน

้้

หลีกเลี่ยงการทำากิจกรรมกลางแจ้ง
ท่ีต้องออกแรงมากๆ โดยเฉพาะการ

ออกกำาลังกายในที่แจ้ง

หากต้องออกจากบ้าน ควรสวม
หน้ากากอนามัยชนิดกรอง 3 ชั้น
ซึ่งจะช่วยป้องกันฝุ่นละอองท่ีมีขนาด
ใหญ่กว่า 5 ไมครอนได้ และต้องหมั่น
เปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน หรือใช้

ผ้าชุบนำาปิดปากและจมูก

้
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8
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ผู้ที่มีโรคประจำาตัว
เช่น โรคหอบหืด โรคหัวใจ
โรคปอด ควรเตรียมยา
และอุปกรณ์ที่จำาเป็นติดตัว

งดสูบบุหรี่

ปลูกต้นไม้สงูรอบบ้านสามารถชว่ย
กรองอากาศและผลิตออกซิเจน

หากมีอาการผิดปกติหลังสูดดม
ฝุ่นหมอกควัน เช่น หายใจไม่ออก
หรือระคายเคืองแสบตา ควรรีบไป

พบแพทย์



ปัญหาฝุ่นละอองหรือหมอกควันพิษไม่ใช่
เรื่องไกลตัว เพราะสาเหตุหลักเกิดขึ้นจาก
การกระทำาของมนุษย์ ฉะนั้นหากมนุษย์
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมก็จะช่วยลดปัญหา
มลพิษอากาศได้ เช่น

ใช้นำามันไร้สารตะก่ัวสำาหรับรถเครื่องยนต์
เบนซินหรือนำามันดีเซลกลั่นอุณหภูมิตำา
สำาหรับรถเครื่องยนต์ดีเซล
เปลี่ยนนำามันเครื่องตามกำาหนดเวลา
ติดตั้งอุปกรณ์กรองไอเสีย 
เปลี่ยนมาใช้ระบบการขนส่งท่ีมีมลพิษน้อย 
และหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน
เพื่อลดการแพร่ควันท่อไอเสียรถยนต์ 

่
้

้

้

ลดการเผา แต่ควรนำาไปทำาปุ๋ยหมักชีวภาพ 
นอกจากพืชผักปลอดภัย ดินก็จะไม่ถูกทำาลาย

Tip: ฟางข้าวมีประโยชน์ใช้เพาะเห็ดได้ 

ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชจากพืชเชิงเดี่ยว
ไปสูร่ะบบการปลกูสรา้งสวนปา่แบบผสมผสาน 
ซึ่งเป็นรูปแบบการเกษตรสำาคัญที่สามารถ
ลดการเผาไปได้จำานวนมาก

รถยนต์

เศษพืชและวัสดุ
ก�รเกษตร

คนละไม้ละมือ
งดก่อมลภ�วะ
อ�ก�ศ



ปลูกต้นไม้รอบบ้านเพื่อ
ช่วยกรองฝุ่นและดูดมลพิษ
เลิกสูบบุหรี่
หมั่นทำาความสะอาด
พื้นที่อยู่อาศัย

ลดการเผาทำาลาย เปลี่ยนเป็นรวบรวมวัสดุ
เหลือใช้ไปขายเพื่อสร้างรายได้
ลดและเลิกการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มี
สารประกอบของสารท่ีทำาให้เกิดภาวะเรือน
กระจก เช่น สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน 
(CFC) และสารไฮโดรฟลโูอคารบ์อน (HCFC) 

สร้�งพื้นที่
สีเขียว 

ขยะหรือวัสดุ
เหลือใช้



เอกสารหมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัด
เชียงใหม่ (เอกสารวิชาการ : ชุดความรู้นโยบาย
สาธารณะ) เขียนโดยรศ.ดร.มงคล รายะนาคร 
สนับสนุนโดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงานสร้าง
เสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการ
พัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.), สถาบันศึกษา
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
เครือข่ายสถาบันทางปัญญา
หลากมิติเวทีทัศน์ : แก้วิกฤติหมอกควัน ประชาชน
ต้องมีส่วนร่วม : โดย เดโช ไชยทัพ มูลนิธิเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
คลปิวดิโีอ “มนัมากบัหมอกควัน : ฝุน่ เมด็เลก็ๆ แต่
อาจทำาให้ตายได้” โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารผลกระทบปัญหาสุขภาพจากมลพิษ
หมอกควนั จากกลุ่มสือ่สารและรณรงค์ด้านสขุภาพ 
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คู่มือมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (ด้านอากาศ นำา
ดิน เสียง ความสั่นสะเทือน ความร้อน และความ
เข้มของแสงสว่าง) และเอกสารสถานการณ์และ
ประเด็นปัญหาสำาคัญด้านอนามัยกับสิ่งแวดล้อม 
จากสำานกัอนามยัสิง่แวดลอ้ม กระทรวงสาธารณสขุ
บทความเกร็ดความรู้เรื่องฝุ่นละอองจากเว็บไซต์
กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/
info_serv/air_dust.htm 
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