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 -เมื่อวันที่  14  กุมภำพันธ์  2563 นำยสุจินต์ ค ำหล้ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร 
เป็นประธำนในพิธีโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนรู้กำรลดกำรใช้พลังงำน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกร่วมกันในกำรลดกำรใช้พลังงำน หรือประหยัดพลังงำนให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรใช้พลังงำนให้คุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพมำก
ที่สุดก่อเกิดทัศนคติที่ดีในกำรประหยัดพลังงำน และเผยแพร่ควำมรู้ หรือส่งเสริมสนับสนุน
กำรเรียนรู้ลดกำรใช้พลังงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรและกลุ่มผู้น ำชุมชนหรือประชำชน
ผู้สนใจ โดยนำงสำวอัญชลี จิระดำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ส ำนักงำนพลังงำน               
จังหวัดพะเยำ เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้แก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้  ณ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลควร อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ 
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    -เมื่อวันที่  20  กุมภำพันธ์  2563 นำยสุจินต์ ค ำหล้ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร 
เป็นประธำนในพิธี โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำไฟป่ำ พร้อมทั้ง
มีกำรสำธิตวิธีกำรดับเพลิงไฟป่ำและวิธีกำรป้องกันอันตรำยและกำรควบคุมไฟป่ำ                        
โดยนำยประวัติ ค ำหล่อ หัวหน้ำสถำนีควบคุมไฟป่ำดอยผำช้ำง เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้แก่
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้  ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ 
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    -เมื่อระหว่ำงวันที่ 26-28 กุมภำพันธ์ 2563 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร ร่วมกับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุนควร เทศบำลต ำบลแม่ยม ได้ด ำเนินจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบั ติหน้ำที่ ให้แก่ชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ ให้ควำมรู้                        
ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรสำธำรณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ ( ics)                 
กำรควบคุมสั่งกำรกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ โดยนำยสิทธิ์ วงศ์ม่ำน 
นำยอ ำเภอปง เป็นประธำนในพิธี และขอขอบคุณวิทยำกร จิตอำสำ 904 /วิทยำกร 
ตชด.32ศูนย์เขต 15 เชียงรำย เป็นผู้ให้ควำมรู้โครงกำรดังกล่ำวในครั้งนี้ ณ เทศบำล
ต ำบลแม่ยม อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ 
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PM 2.5 คืออะไร? อันตรำยและกำรป้องกันฝุ่นละอองขนำดเล็ก 

          อำกำศที่เรำหำยใจเข้ำไปไม่ใช่อำกำศที่บริสุทธิ์ เพรำะมีฝุ่นละอองขนำด
เล็กอย่ำง PM2.5 รวมถึงเชื้อโรค และสำรปนเปื้อนต่ำงๆ ที่มองไม่เห็นอีก
มำกมำย ซึ่งโดยปกติแล้วจมูกของเรำจะมีขนจมูกที่ช่วยกรองฝุ่นละอองต่ำงๆ 
ก่อนเข้ำสู่ระบบทำงเดินหำยใจ ท ำให้ร่ำงกำยไม่ได้รับผลกระทบมำกนัก แต่
ปัจจุบันในประเทศไทยได้เกิดปัญหำมลภำวะทำงอำกำศที่รุนแรงมำกขึ้น 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง PM2.5 ซึ่งจมูกไม่สำมำรถกรองฝุ่นนี้ไม่ให้เข้ำสู่ร่ำงกำยได้ ท ำ
ให้ต้องหำวิธีหลีกเลี่ยงและป้องกัน เพรำะอำจส่งเป็นอันตรำยและผลเสียต่อ
สุขภำพร่ำงกำยอย่ำงมำกในภำยหลัง 

           PM 2.5  คืออะไร? 
PM2.5 คือ ฝุ่นละอองขนำดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เทียบได้ว่ำมีขนำดประมำณ 
1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเส้นผมมนุษย์ เล็กจนขนจมูกของมนุษย์ที่ท ำ
หน้ำที่กรองฝุ่นนั้นไม่สำมำรถกรองได้ จึงแพร่กระจำยเข้ำสู่ทำงเดินหำยใจ กระแส
เลือด และเข้ำสู่อวัยอื่นๆ ในร่ำงกำยได้ ตัวฝุ่นเป็นพำหะน ำสำรอื่นเข้ำมำด้วย เช่น 
แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก และสำรก่อมะเร็งอื่นๆ 
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ประจ ำเดือน  กุมภำพันธ์  2562 

 สำเหตทุี่ท ำให้เกิดฝุ่น PM2.5 
ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มำจำกสองแหล่งก ำเนิดใหญ่ๆ คือ 
แหล่งก ำเนิดโดยตรง ได้แก่ กำรเผำในที่โล่ง กำรคมนำคมขนส่ง กำรผลติไฟฟ้ำ    
                อุตสำหกรรมกำรผลติ 
กำรรวมตัวของก๊ำซอื่นๆ ในบรรยำกำศ โดยเฉพำะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) รวมทั้งสำรพิษอื่นๆ ที่ล้วนเป็นอันตรำยต่อ
ร่ำงกำยมนุษย์ เช่น สำรปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), อำร์เซนิก (As) หรือโพลไีซ                   
คลิกอะโรมำติกไฮโดรคำร์บอน (PAHs) 
                  อันตรำยและผลกระทบต่อสุขภำพจำก PM2.5 
ร่ำงกำยของผู้ที่แข็งแรงเมื่อได้รับฝุ่น PM2.5 อำจจะไม่ส่งผลกระทบให้เห็นใน
ช่วงแรกๆ แต่หำกได้รับตดิต่อกันเป็นเวลำนำน หรือสะสมในร่ำงกำย สุดท้ำยก็จะ
ก่อให้เกิดอำกำรผดิปกติของร่ำงกำยในภำยหลัง โดยแบ่งได้เป็นผลกระทบทำง
ร่ำงกำย และผลกระทบทำงผิวหนัง 
                 ผลกระทบทำงสุขภำพ 
-เกดิอำกำรไอ จำม หรือภูมิแพ้ 
-ผูท้ี่เป็นภูมิแพ้ฝุ่นอยู่แล้ว จะยิ่งถูกกระตุ้นให้เกดิอำกำรมำกขึ้น 
-เกดิโรคทำงเดินหำยใจเรือ้รัง 
-เกดิโรคหลอดเลอืดและหัวใจเรื้อรัง 
-เกิดโรคปอดเรื้อรัง หรือมะเร็งปอด 
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          ผลกระทบทำงผิวหนัง 
-มีผื่นคันตำมตัว 
-ปวดแสบปวดร้อน มอีำกำรระคำยเคอืง 
-เป็นลมพิษ ถ้ำเป็นหนักมำกอำจเกิดลมพษิบริเวณใบหน้ำ ข้อพับ ขำหนีบ 
-ท ำร้ำยเซลล์ผวิหนัง ท ำให้ผิวอ่อนแอ เหี่ยวย่นง่ำย 
           ระดับควำมรุนแรงของ PM2.5 
องค์กำรอนำมัยโลก หรอื World Health Organization (WHO) ก ำหนดให้
ฝุ่น PM2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสำรก่อมะเร็ง ประกอบกับรำยงำนของ
ธนำคำรโลก (World Bank) ที่ระบุว่ำ ประเทศไทยมผีู้เสียชวีิตจำกมลพิษ
ทำงอำกำศมำกถึง 50,000 รำย ส่งผลไปถงึระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึง
ค่ำใช้จ่ำยท่ีรัฐต้องสูญเสยีเกี่ยวเนื่องกับค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยจำกมลพิษ
ทำงอำกำศนี ้
เกณฑ์ของดัชนคีุณภำพอำกำศของประเทศไทย 
ส ำหรับคนที่ไม่รู้ว่ำเวลำไหนที่คุณภำพอำกำศเริ่มเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
สำมำรถตรวจเช็คดัชนคีุณภำพอำกำศ (Air Quality Index : AQI) ได้ที่
เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ 
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              สถำนกำรณฝ์ุ่น PM2.5 ในประเทศไทย 
ข่ำวเรื่องฝุ่น PM2.5 เกินค่ำมำตรฐำน ส่งผลให้คุณภำพอำกำศอยู่ในระดับปำน
กลำงถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภำพ เป็นข่ำวที่เกิดขึ้นบ่อยในระยะ 1-2 ปีมำนี้ 
และประเทศไทยมักถูกจัดอยู่ในล ำดับต้นๆ ของเมืองที่มีคุณภำพอำกำศแย่ที่สุดใน
โลก โดยกำรจัดอันดับตำมมำตรฐำนของประเทศสหรัฐอเมริกำ (US AQI) ซึ่ง
สำมำรถดูข้อมูลนี้ได้จำกแอปพลิเคชัน Air Visual 
แหล่งก ำเนิด PM2.5 หลักๆ ในประเทศไทย มี 3 อย่ำง คือ รถยนต์ กำรเผำในที่
โล่งแจ้ง และสภำพควำมกดอำกำศต่ ำ ซึ่งวิกฤตฝุ่น PM2.5 เมื่อช่วงเดือนตุลำคม 
- พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ทำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนำคม 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงมหำดไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงพลังงำน 
กรุงเทพมหำนคร และส ำนักนำยกรัฐมนตร ีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ขอควำมร่วมมือ    
        ลดกำรใช้รถยนต์ส่วนตัวแต่ไม่ได้ผลที่ดนีัก 
อย่ำงไรก็ตำม ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2563 นำยประลอง ด ำรงไทย อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำฝุ่น PM2.5 ได้ประชุม
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ "กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนวำระ
แห่งชำติ กำรแก้ไขปัญหำฝุ่นละออง" พบว่ำกำรลดใช้เชื้อเพลิงจำกโรงงำน กำร
เผำในที่โล่งแจ้ง ท ำให้ฝุ่น PM2.5 ลดลง แต่ก็ยังต้องเฝ้ำระวังกันต่อไป 
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         แนวทำงกำรป้องกันฝุ่น PM2.5 
สวมหน้ำกำกป้องกันฝุ่น โดยหน้ำกำกที่สำมำรถป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ดีและมี
ประสิทธิภำพคือ หน้ำกำก N95 ซึ่งมีรำคำสูงกว่ำหน้ำกำกอนำมัย และบำงคน
อำจสวมแล้วอำจให้ควำมรู้สกึอึดอัด เพรำะหำยใจได้ล ำบำกกว่ำปกติ 
หำกไม่ใช้หน้ำกำก N95 อำจใช้หน้ำกำกอนำมัยที่มีฟิลเตอร์ 3 ชั้น ซึ่งมักมีเขียน
ระบุบนผลติภัณฑ์ว่ำสำมำรถป้องกัน PM2.5 ได้ หรือถ้ำหำกหำไม่ได้จริงๆ อำจใช้
หน้ำกำกอนำมัยธรรมดำแต่สวมทับ 2 ชั้น หรือซ้อนผ้ำเช็ดหน้ำหรือทิชชูไว้ด้ำนใน
ก็ได ้
พยำยำมหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลำงแจ้งทุกชนดิเมื่อคุณภำพอำกำศอยู่ในระดับที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ หำกจ ำเป็นต้องใส่หน้ำกำกป้องกันฝุ่นละอองเมื่ออยู่ข้ำงนอก
อำคำร 
ใช้เครื่องฟอกอำกำศ เนื่องจำกภำยในอำคำรอำจไม่ปลอดภัยจำก PM2.5 เสมอ
ไป โดยเฉพำะอำคำรที่มีกำรเปิดปิดประตูบ่อยครั้งจำกกำรที่มีผู้คนเข้ำออก
จ ำนวนมำก ดังนั้นเครื่องฟอกอำกำศจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นเพื่อให้หำยใจในอำคำรอย่ำง
สบำยใจ  

หยุดเผา เพือ่ลดหมอกควันและหมอกฝุ่น 


