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ระบบควบคุมแบบแอคท่้ฟ: ระบบควบคมุที่่�ลดการปลอ่ยมลพิิษที่าง

อากาศจากแหลง่กำาเนิิดโดยตรง (เช่่นิ ตวักรองอนุิภาคภายในิที่อ่ไอเส่ีย

รถยนิต)์.

(คารพ้์ลคลับ) สี่โมสี่รการใชุ้รถิ่รว่มกัน: กิจกรรมที่่� โรงเรย่นิในิละแวก

เดย่วกนัิสีามารถจดัการ เพิ่�อลดจำานิวนิรถในิช่่วงเวลารบัส่ีงนัิกเรย่นิ.

คารบ์อนไดออกไซด์: การใช้่เช่่ �อเพิลิงฟอสีซิิลเป็นิแหลง่ท่ี่�มาหลักของ

กา๊ซิคารบ์อนิไดออกไซิด ์แตส่่ีวนิหน่ิ�งของกา๊ซิน่ิ�ก็มาจากกระบวนิการ

หายใจของมนุิษยด์ว้ย การวดัระดบัของก๊าซิคารบ์อนิไดออกไซิดส์ีามารถ

ใช้่เพิ่�อประเมินิความเพ่ิยงพิอของการระบายอากาศในิสีภาวะแวดล้อมที่่�

ปิด ระดบัคารบ์อนิไดออกไซิดท์ี่่�สูีงบง่ช่่ �วา่ไมม่ก่ารระบายอากาศที่่�เหมาะ

สีมและมผ่ลกระที่บดา้นิลบตอ่การรบัรูแ้ละความเขา้ใจรวมถง่การลด

ลงของสีมาธิ.ิ

วท่้ยาศาสี่ติรพ์ลเมือง: การวจัิยที่างวทิี่ยาศาสีตรด์ำาเนิินิการโดยสีมาชิ่ก

ของช่มุช่นิเพิ่�อส่ีงเสีรมิความเข้าใจรว่มกนัิเก่�ยวกบัมลพิิษที่างอากาศ 

citizen science ควรรวบรวมและระดมความรว่มมอ่ในิระดบัตา่งๆไว้

ดว้ยกนัิเช่่นิ การมส่่ีวนิรว่มของช่มุช่นิ ในิการวางแผนิการวจัิย ความ

รว่มม่อระหวา่งโรงเรย่นิ ชุ่มช่นิและนัิกวจิยั และการนิำาเสีนิอผลงานิโดย

โรงเรย่นิตอ่ช่มุช่นิเพิ่�อขอขอ้เสีนิอแนิะ.

อนุภาคแบบหยาบ: อนุิภาคที่่�มเ่ส้ีนิผ่านิศนูิยก์ลางระหวา่ง 2.5 ถง่ 10 

ไมโครเมตร; หรอ่ท่ี่�เรย่กวา่ PM2.5-10 อนุิภาคหยาบในิอากาศส่ีวนิใหญ่่

เกดิจากแหล่งที่่� ไม่ ใช่่ ไอเส่ีย เช่่นิ การฟุ้งกระจายของฝุุ่่นิละอองที่่�ถกู

สีะสีมอยูบ่นิพิ่ �นิถนินิ. 

การรว่มสี่รา้งสี่รรค์: กระบวนิการออกแบบที่่�เกิดจากผูม้ส่่ีวนิไดส่้ีวนิเส่ีย

ที่ั �งหมด (เช่่นิ นัิกวจัิย โรงเรย่นิ เด็ก) มส่่ีวนิรว่มอยา่งเท่ี่าเท่ี่ยมกันิและ

มส่่ีวนิรว่มอยา่งอิสีระ. 

ชุุมชุน: ผูป้กครอง เด็ก ช่าวบา้นิ และประช่าช่นิที่ั�วไป

การกระจาย: การกระจายและการเจอ่จางของมลพิษิที่างอากาศจาก

แหล่งกำาเนิิด (เช่่นิไอเส่ียรถยนิต)์ โดยลม

อนุภาคละเอ่ยด: ฝุุ่่นิละอองที่่�มเ่ส้ีนิผา่นิศนูิยก์ลางน้ิอยกวา่ 2.5 

ไมโครเมตร หรอ่ท่ี่�เรย่กวา่ PM2.5 อนุิภาคละเอ่ยดเป็นิมลพิษิที่าง

อากาศประเภที่หน่ิ�งที่่�อนัิตรายที่่�สุีด เน่ิ�องจากขนิาดที่่�เล็กที่ำาให้สีามารถ

เดนิิที่างลก่เข้าไปในิระบบที่างเดนิิหายใจ ส่ีงผลใหเ้กดิโรคหวัใจและ

ปอด ส่ีวนิใหญ่เ่กดิจากการเผาไหมแ้ละปล่อยออกมาจากไอเส่ียของ

รถยนิตบ์นิที่อ้งถนินิ.

คุณุภาพอากาศภายในอาคาร: คณุภาพิอากาศภายในิอาคารและ

โครงสีรา้งที่่�ปิดลอ้ม เช่่นิ โรงเรย่นิ ซ่ิ�งส่ีงผลตอ่สุีขภาพิ ความสีะดวก

สีบาย และสีวสัีดภิาพิของผู้อยู่ ในิอาคาร คณุภาพิอากาศไมด่อ่าจรวมถง่

อนุิภาคที่่�เป็นิอนัิตรายและสีารมลพิษิอ่�นิๆ เช่่นิ ไนิโตรเจนิไดออกไซิด ์

ฟอรมั์ลด่ ไฮด ์และสีารประกอบอนิิที่รย์่ระเหยง่าย สีหราช่อาณาจักร

และหน่ิวยงานิระหวา่งประเที่ศเสีนิอแนิวที่างในิการกรองอากาศและ

การระบายอากาศ.

ท้ารกในรถิ่เข็นเด็ก: ที่ารกในิรถเข็นิเด็กแบบเด่�ยว/คู ่3 หรอ่ 4 ลอ้

ถิ่นนสี่ายหลัก: ถนินิสีาธิารณะที่ั�วไปที่่�มท่ี่างเขา้ออก (เช่่นิ ไม่รวมตรอก

ตนัิ) การจราจรตดิขดัตามถนินิสีายหลักมักสูีงสุีดในิช่่วงเช้่าและช่่วง

บ่ายแก่ๆ  เช่่นิ ระหวา่งส่ีงและรบัเด็ก.

ความเข้มข้นของจำานวนอนุภาค: จำานิวนิอนุิภาคที่ั �งหมดตอ่หน่ิวย

ปรมิาตรของอากาศ ซ่ิ�งมกัจะแสีดงเป็นิ # c3

การควบคุมแบบพาสี่ซ่ฟ: การเขา้ดำาเนิินิการเพิ่�อลดการสัีมผัสีมลพิษิ

ที่างอากาศโดยออ้ม เช่่นิ ที่ำาแนิวกั �นิส่ีเขย่วระหวา่งถนินิและคนิเดนิิเที่า้

จุดปล่อยมลพ่ษ: แหล่งการปลอ่ยมลพิิษเฉพิาะ เช่่นิ รถยนิต ์อาจที่ำาให้

สุีขภาพิของประช่าช่นิใกลเ้คย่งม่ความเส่ี�ยงสูีงข่ �นิ แหลง่มลพิษิน่ิ�มกั

รวมถง่ที่างแยกการจราจรและป้ายรถเมล์

เด็กเล็ก: ที่ารกและเด็กเล็กตั �งแตแ่รกเกดิถง่ 4 ขวบ เม่�อสัีมผัสีกบั

มลพิิษที่างอากาศ เป็นิกลุม่ที่่�ออ่นิไหวและเปราะบางที่่�สุีด เน่ิ�องจากม่

การสูีดลมหายใจในิระดบัตำ�าใกลกั้บพิ่ �นิดนิิมากกวา่และอัตราการหายใจ

ที่่�สูีงกวา่เม่�อเที่ย่บกับผู้ ใหญ่แ่ละเด็กโต (เช่่นิ วยัรุน่ิ).

อ้างอ่งท่้�แนะนำา 
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การสี่มัผัู้สี่กับมลพ่ษท้างอากาศในเด็กม่ความสี่มัพันธ์กับการขาดความตืิ�นตัิวหรอืความติระหนักและสี่มาธ่ รวมถึิ่งโรคหลอดลม

อักเสี่บ การชุลอการพัฒนาการของปอด และการเพ่�มขึ�นของความเสี่่�ยงในระยะยาว ของโรคหอบหืดและโรคระบบท้างเด่นหาย

ใจอื�นๆ เด็กม่ความเสี่่�ยงท่้�จะสี่มัผัู้สี่มลพ่ษในอากาศมากกวา่ผู้้้ ใหญ่่ เนื�องจากพัฒนาการของปอดท่้�ยังไม่สี่มบ้รณ์ุ การส้ี่ดอากาศ

ในระดับติำ�า( ใกล้พื�นมากกวา่ผู้้้ ใหญ่่) การออกกำาลังกายและอัติราการหายใจท่้�ส้ี่ง  

โรงเรย่นิหลายแหง่ตั �งอยู่ ใกลถ้นินิสีาย

หลักเพิ่�อใหส้ีะดวกในิการเดนิิที่างของผู้

ปกครองและนัิกเรย่นิ  ที่ำาใหม้ลพิษิจาก

ยานิพิาหนิะเขา้ไปถง่ในิบรเิวณโรงเรย่นิ 

รวมที่ั �งเขา้ไปในิหอ้งเรย่นิ  ในิสีหราช่

อาณาจกัร โรงเรย่นิและสีถานิรบัเล่ �ยงเด็ก

มากกวา่ 2,000 แหง่อยู่ ใกลถ้นินิที่่�มม่ลพิษิ

ที่างอากาศสูีง  รวมถง่มลพิษิที่่�สีำาคญั่ เช่่นิ 

ฝุุ่่นิละอองที่่�มเ่ส้ีนิผา่ศนูิยก์ลางน้ิอยกวา่ 

2.5 ไมโครเมตร (PM2.5)  เห็นิไดว้า่สีห

ราช่อาณาจกัรมค่วามชุ่กของโรคหอบหด่

ในิเด็กสูีงกวา่ประเที่ศอ่�นิๆ ในิยโุรป

การใช้่รถยนิตเ์พิ่�อส่ีง/รบัเด็กนัิกเรย่นิที่ำาให้

เกดิจดุที่่�มม่ลพิษิรนุิแรงข่ �นิที่ั �งในิและรอบ

โรงเรย่นิ ในิองักฤษการใช้่รถยนิตเ์พิ่�อเดนิิ

ที่างไปโรงเรย่นิเพิิ�มข่ �นิสีองเที่า่ในิช่่วงสีอง

ที่ศวรรษที่่�ผา่นิมา และ1ในิ4ของรถบนิ

ที่อ้งถนินิเป็นิรถส่ีง/รบัเด็กนัิกเรย่นิ 

นิอกจากน่ิ�ยงัมก่ารเพิิ�มข่ �นิของมลพิษิโดย

ไมจ่ำาเป็นิเช่่นิเกดิจากการที่่�จอดรถโดยไม่

ดบัเคร่�องยนิต ์และการเรง่/ลดความเรว็

รถ ทัี่ �งในิและใกล้ โรงเรย่นิ ระหวา่งเวลา

ส่ีง/รบั

รป้ด้านบนแสี่ดงระดับท่้�เด็กส้ี่ดลมหายใจเข้าปอด(ระดับจม้กเด็ก)ซึ�งอย่้ ในระดับความ

ส้ี่งท่้�มลพ่ษของยานพาหนะม่ความเข้มข้นมาก(นำามาใชุ้จาก Sharma และ Kumar3) 

ความส้ี่งของการส้ี่ดลมหายใจของเด็กเล็กอย่้ระหวา่ง 0.55 ถึิ่ง 0.85 เมติรเหนือระดับพื�น

ด่น และโดยทั้�วไปแล้วท่้อไอเสี่ย่ของรถิ่ยนต์ิจะอย่้ส้ี่งจากระดับพื�นไม่เก่น 1 เมติร อัน

จะเพ่�มความเสี่่�ยงต่ิอการสี่มัผัู้สี่มลพ่ษท้างอากาศของเด็ก

แมว้า่ระบบควบคมุแบบแอคที่ฟ่ (เช่่นิ การลดการปล่อยไอเส่ียท่ี่�แหลง่กำาเนิิด) จะเป็นิวธิิแ่ก้ปัญ่หา

ที่่�มป่ระสิีที่ธิผิลสูีงสุีดอยา่งสีมำ�าเสีมอ แตส่ีามารถใช้่กลยทุี่ธิต์ามหลักฐานิอ่�นิๆ เพิ่�อลดความเขม้ขน้ิ

และบรรเที่าการสัีมผสัีของมลพิษิในิและรอบโรงเรย่นิได ้อย่างไรก็ตาม แนิวที่างแบบองคร์วมเป็นิสิี�ง

จำาเป็นิจากผูท้ี่่�มส่่ีวนิรว่มโดยตรงและ/หรอ่ผูท่้ี่� ไดร้บัผลกระที่บจากมลพิษิเพิ่�อสีรา้งความแตกตา่ง

อยา่งแที่จ้รงิในิระดบัรากหญ่า้ กลยุที่ธิก์ารลดการสัีมผสัีท่ี่�ประสีบความสีำาเรจ็ตอ้งม่การดำาเนิินิการ

หลายแงม่มุที่่�กำาหนิดเป้าหมายไปที่่�เด็กนัิกเรย่นิ โรงเรย่นิ และชุ่มช่นิที่อ้งถิ�นิ

จุดมุ่งหมายของเอกสี่ารแนะแนวน่�คือการแปลวท่้ยาศาสี่ติรท่์้�ซับซ้อนเป็นจุดปฏ่ิบัต่ิการง่ายๆ ท่้�ชุ่วยให้ โรงเรย่น เด็ก และชุุมชุน

สี่ามารถิ่ตัิดสี่น่ใจได้อย่างม่ข้อม้ลและชุ่วยลดการสี่มัผัู้สี่มลพ่ษท้างอากาศของเด็กนักเรย่น

บท้นำา  
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เอกสีารน่ิ�สีรปุแนิวที่างปฏิบิตัทิี่่�ดท่ี่่�สุีดเก่�ยวกบัการบรรเที่ามลพิษิที่างอากาศในิและรอบโรงเรย่นิ ขอ้เสีนิอแนิะอยูบ่นิพิ่ �นิฐานิของหลกัฐานิ

ที่างวทิี่ยาศาสีตรร์ว่มสีมยั ดงันัิ�นิจง่อาจมก่ารปรบัเปล่�ยนิตามววิฒันิาการของหลกัฐานิ เอกลกัษณ์ของเอกสีารน่ิ�อยู่ ในิแนิวที่างปฏิบิตัทิี่่�

สีรา้งรว่มกนัิและออกแบบรว่มกนัิ โดยกำาหนิดเป้าหมายไปยงักลุม่ผูร้บัขอ้มลูหลกั (เด็ก โรงเรย่นิ และช่มุช่นิ) อยา่งเที่า่เที่ย่มกันิ ใช้่การ

วจิยัที่่�สีำาคญั่ที่่�เก่�ยวขอ้ง7-10 และที่บที่วนิการศ่กษา3,11-13 และตอ่ ยอดจากกจิกรรม Guildford Living Lab (GLL) และประ สีบการณ์

ที่่�กวา้งขวางในิการใหค้ำาแนิะนิำาสีาธิารณะและผูป้ฏิบิตังิานิ (เช่่นิ แนิวที่างผูบ้กุเบกิการนิำาโครงสีรา้งพิ่ �นิฐานิส่ีเขย่วไปใช้่ คำาแนิะนิำาทัี่�วไป

สีำาหรบัการเลอ่กพัินิธิุพ์ิช่่และ การจดัการ และบที่สีรปุนิโยบายมากมาย ) เอก สีารปัจจบุนัิน่ิ�ยงัเสีรมิการที่ำางานิก่อนิหน้ิาน่ิ� เช่่นิ คำาแนิะนิำา

คณุภาพิอากาศสีำาหรบัเจา้หน้ิาที่่� โรงเรย่นิและวทิี่ยาลยั คณุภาพิอากาศภายนิอกและสุีขภาพิ การวางแผนิและควบคมุการใช้่ที่่�ดนิิในิ

อนิาคต ช่ดุเคร่�องมอ่อากาศสีะอาด 21-25 ผลกระ ที่บตอ่สุีขภาพิของคณุภาพิอากาศภายในิอาคาร และ ตอ่ตา้นิการตดิเคร่�องยนิต์ ในิ

ขณะจอดรถ

คำาแนิะนิำาส่ีวนิใหญ่่ ในิเอกสีารแนิวที่างน่ิ�เก่�ยวขอ้งกบัการลดอนุิภาคขนิาดเล็ก ซ่ิ�งเป็นิมลพิษิที่างอากาศประเภที่หน่ิ�งที่่�ส่ีงผลกระที่บ

รา้ยแรงตอ่สุีขภาพิของมนุิษย์มากที่่�สุีด อยา่งไรก็ตาม ขอ้ความที่ั�วไปอาจนิำาไปใช้่กบัมลพิิษที่่�เป็นิอันิตรายอ่�นิๆ เช่่นิ ไนิโตรเจนิออกไซิด ์

คำาแนิะนิำาน่ิ�มุ่งเน้ินิไปที่่�ประเด็นิเฉพิาะของจุดส่ีง/รบั และความแออดัของการจราจรรอบโรงเรย่นิ คำาอธิบิายหรอ่คำาแนิะนิำาโดยละเอย่ด

เก่�ยวกับคณุภาพิอากาศภายในิอาคาร (เช่่นิ หอ้งเรย่นิ) และผลกระที่บดา้นิสุีขภาพิที่่�เก่�ยวขอ้งนัิ�นิอยูน่ิอกเหน่ิอขอบเขต เอกสีารน่ิ�มค่ำา

แนิะนิำาที่ั�วไป 10 ขอ้และคำาแนิะนิำาเฉพิาะ 10 ขอ้สีำาหรบั3กลุม่เป้าหมาย(เด็ก โรงเรย่นิ และช่มุช่นิที่อ้งถิ�นิ) เราตระหนัิกดว่า่โรงเรย่นิ

บางแหง่ เช่่นิ โรงเรย่นิในิเมอ่งที่่�ม่พิ่ �นิที่่�ขนิาดเล็ก จะเผชิ่ญ่กบัความที่า้ที่ายในิการดำาเนิินิการตามคำาแนิะนิำาบางอยา่ง แตก่ารดำาเนิินิการ

ใหม้ากที่่�สุีดเที่า่ที่่�จะเป็นิไปไดจ้ะเป็นิประโยช่น์ิ นิอกจากน่ิ�ยงัอาจใช้่เป็นิคูม่อ่การศ่กษา ปรบัให้เหมาะสีมกบัวยัในิกรณ่ที่่�จำาเป็นิ ช่่วยให้

โรงเรย่นิพิฒันิาความรูข้องเด็กและผูป้กครอง/ผูด้แูล และลดการมส่่ีวนิรว่มการสีรา้งและการสัีมผสัีกบัมลพิิษที่างอากาศ

คำาแนิะนิำาที่ั�วไปและที่่�ตรงเป้าหมายของเราไม่ ไดจ้ดัลำาดบัความสีำาคญั่หรอ่เรย่งลำาดบัตามความสีำาคญั่หรอ่ผลกระที่บ ส่ีวนิหน่ิ�งเป็นิ

เพิราะขาดหลกัฐานิเก่�ยวกบัผลกระที่บเชิ่งเปรย่บเที่ย่บของการดำาเนิินิการแตล่ะอย่าง และส่ีวนิหน่ิ�งเป็นิเพิราะจำาเป็นิตอ้งใช้่แนิวที่าง

แบบองคร์วมเพิ่�อจดัการกบัปัญ่หา (ดคูำาแนิะนิำาที่ั�วไป #1) ตามหลกัการที่ั�วไป ระบบควบคมุแบบแอคที่ฟ่ (เช่่นิ นิโยบายป้องกนัิการตดิ

เคร่�องยนิตข์ณะจอดรถและแรงจงูใจในิการลดการใช้่ยานิพิาหนิะ) เป็นิกลยทุี่ธิท์ี่่�มป่ระสิีที่ธิภิาพิสูีงสุีดและควรเป็นิแนิวป้องกนัิแรก
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คำาแนะนำาทั้�วไป 
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มาตรการจำากดัการสัีมผสัีกบัมลพิิษที่างอากาศรวมถง่ระบบควบคมุ

แบบแอคที่ฟ่และ/หรอ่แบบพิาสีซ่ิฟที่่�แหลง่กำาเนิิด (เช่่นิ การ

จำากดัการปลอ่ยไอเส่ีย) ตวัรบั (เช่่นิ หน้ิากาก) และระหวา่งแหลง่

กำาเนิิดและตวัรบั (เช่่นิ รั �วกั �นิส่ีเขย่ว) การเปิดรบัแสีงสีามารถ

บรรเที่าไดด้ว้ยการเปล่�ยนิแปลงพิฤตกิรรมที่่�เหมาะสีมและการ

ตดัสิีนิใจอย่างมข้่อมลู เช่่นิ การเลอ่กเส้ีนิที่างเพิ่�อหลก่เล่�ยงจดุที่่�

มม่ลพิษิ แนิวที่างแบบองคร์วมดว้ยการส่ี�อสีารและการมส่่ีวนิรว่ม

ระหวา่งโรงเรย่นิ เด็ก ผูป้กครอง ชุ่มช่นิ และหน่ิวยงานิของรฐั จง่

เป็นิกญุ่แจสู่ีการเปล่�ยนิแปลงโดยรวมและการลดการสัีมผัสีที่่�ม่

ประสิีที่ธิภิาพิ

การสีรา้งเขตอากาศบรสุิีที่ธิิ�รอบโรงเรย่นิโดยใช้่ โซิลชัู่นิ 'แบบ

แอ็คที่ฟ่' (วธิิก่ารป้องกนัิการหยุดนิิ�งของรถ เพ่ิ�อควบคมุการปลอ่ย

มลพิษิจากยานิพิาหนิะ การยา้ยจดุส่ีง/รบัจากที่างเขา้โรงเรย่นิ 

ฯลฯ) สีามารถลดระดบัมลพิษิในิและรอบ ๆ โรงเรย่นิได้

1. ม่สี่ว่นรว่มกับทุ้กคนและท้ำางานรว่มกัน

2. สี่รา้งโซนอากาศบรสุ่ี่ท้ธ่�รอบโรงเรย่น

หา้มรถยนิตเ์ปิดเคร่�องและหยดุ

รบั
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ระบบควบคมุ 'แบบพิาสีซ่ิฟ' เช่่นิ แนิวกั �นิส่ีเขย่ว (เช่่นิ รั �ว) ตามแนิว

เขตระหวา่งโรงเรย่นิและถนินิที่่�อยูต่ดิกันิ สีามารถลดโอกาสีที่่�เด็ก

นัิกเรย่นิในิโรงเรย่นิจะไดร้บัมลพิิษจากการจราจรในิแตล่ะวนัิ การ

คดัเลอ่กพิช่่อยา่งระมัดระวงั โดยคำาน่ิงถง่บรบิที่ที่างกายภาพิของพ่ิช่

และสีภาพิแวดลอ้มของพ่ิ�นิที่่� สีามารถลดผลที่่� ไมพ่่ิงประสีงคบ์าง

อยา่ง(เช่่นิ การปลอ่ยละอองเกสีรดอกไม)้ และเพิิ�มศักยภาพิสูีงสุีด

สีำาหรบัความสีมบรูณ์ของระบบนิิเวศอ่�นิๆ (เช่่นิ การลดมลพิิษที่าง

เส่ียงหรอ่การสีนัิบสีนุินิความหลากหลายที่างช่่วภาพิ)

การจำากดัการเปิดประต/ูหน้ิาตา่งที่่�หันิไปที่างจดุส่ีง/รบัสีามารถลด

การแที่รกซ่ิมของอนุิภาคที่่�ปลอ่ยออกมาจากการจราจร แตเ่พิิ�มการ

สีะสีมของกา๊ซิคารบ์อนิไดออกไซิด์ ในิห้องเรย่นิที่่�อยู่ ใกลเ้คย่ง การ

ใช้่เคร่�องช่่วยหมุนิเวย่นิอากาศและกรองอากาศที่่�เพิย่งพิอ ซ่ิ�งอาจ

รวมถง่ยูนิิตแบบตั �งเองได ้สีามารถลดการสีะสีมของอนุิภาคที่่�เป็นิ

อนัิตรายและสีารมลพิิษอ่�นิๆ รวมที่ั �งคารบ์อนิไดออกไซิด์ ไดอ้ก่

3. ใชุ้ระบบควบคุมแบบ 'แฝง'

4. พ่จารณุาคุณุภาพอากาศในห้องเรย่น

รบั
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โรงเรย่นิส่ีวนิใหญ่อ่ยู่ ใกลก้บัถนินิที่่�พิลกุพิลา่นิซ่ิ�งโดยที่ั�วไปแลว้

มลพิิษที่างอากาศจะสูีงที่่�สุีด ความเขม้ขน้ิของมลพิษิมแ่นิวโน้ิมลด

ลงอยา่งมากตามระยะที่างจากถนินิ ดงันัิ�นิ อาคารเรย่นิแหง่ใหม่

จง่ควรกอ่ตั �งข่ �นิภายใตก้ารวางแผนิที่่�ด ่โดยหากเป็นิไปไดค้วรห่าง

จากถนินิสีายหลกั แตม่ท่ี่างเดนิิที่่�ปลอดภยัระหวา่งบรเิวณโรงเรย่นิ

และถนินิเช่่�อมตอ่หลกั พิวกเขาควรอยู่ ในิระยะที่่�สีามารถเดนิิไดจ้าก

ช่มุช่นิ เพิ่�อส่ีงเสีรมิให้เดนิิและข่�จกัรยานิ และเพ่ิ�อลดผล

กระที่บของการปลอ่ยมลภาวะจากรถยนิตข์องผูป้กครอง/ผูด้แูลในิ

ระหวา่งโรงเรย่นิเปิดที่ำาการ

ควรส่ีงเสีรมิการเดนิิไป/กลบัจากโรงเรย่นิเพ่ิ�อประโยช่น์ิของสุีขภาพิ

จติและรา่งกาย และเพ่ิ�อสีนัิบสีนุินิความเป็นิอสิีระ ที่กัษะที่างสัีงคม 

และที่กัษะความปลอดภยัที่างถนินิสีำาหรบัเด็ก ตลอดจนิเพ่ิ�อลด

ปรมิาณการจราจร/ความแออดัและมลพิษิที่างอากาศ การเดนิิไป/

กลบัจากโรงเรย่นิเป็นิประจำายงัช่่วยเสีรมิสีรา้งความรูส่้ีกของช่มุช่นิ

และความเข้าใจในิพ่ิ�นิที่่�ของเด็ก

5. วางแผู้นอาคารเรย่นใหม่อย่างรอบคอบ

6. เด่นไปโรงเรย่น



8 

9

8  
 4  

ความเขม้ขน้ิของอนุิภาคละเอย่ดมักจะสูีงที่่�สุีดในิช่่วงเช้่า (07:00-

09:00 นิ.) เน่ิ�องจากปรมิาณการจราจรที่่�สูีงข่ �นิและสีภาวะเอ่ �ออำานิวย

ตอ่การกระจายของอนุิภาคน้ิอยกวา่เม่�อเปรย่บเที่ย่บกบัเวลารบั

นัิกเรย่นิในิช่่วงบา่ย (15:00-17:00 นิ.) อยา่งไรก็ตาม การหลก่เล่�ยง

การเดนิิที่างที่่� ไมจ่ำาเป็นิในิช่่วงชั่�วโมงเรง่ดว่นิที่ั �งช่่วงเช้่าและช่่วงบา่ย

สีามารถส่ีงผลโดยตรงในิเชิ่งบวกโดยการลดความแออดัของปรมิาณ

การจราจร  เวลาในิการเดนิิที่าง ส่ีงผลใหเ้ด็กนัิกเรย่นิและผูป้กครอง/

ผูด้แูล สัีมผัสีกบัมลภาวะลดลง

แม้ ในิช่่วงบา่ยจะมก่ารจราจรน้ิอยกวา่และสีภาพิการ

กระจายตวัของบรรยากาศดก่วา่ในิช่่วงเช้่า  ความเขม้ขน้ิของอนุิภาค

หยาบยงัคงสูีงข่ �นิเน่ิ�องจากพ่ิ�นิผวิถนินิท่ี่�แหง้มากข่ �นิในิช่่วงบา่ยเอ่ �อ

ใหฝุุ่้่นิบนิผิวถนินิฟุ้งข่ �นิในิขณะที่่�ยานิ

พิาหนิะเเลน่ิผา่นิ

นิำ �าคา้งในิกลางคน่ิที่่�ยงัคงหลงเหลอ่อยูบ่นิผวิถนินิจะช่่วยลดการฟุ้ง

ข่ �นิของฝุุ่่นิในิช่่วงเช้่า และการรดนิำาใ้ห้ถนินิเป่ยกในิฤดแูลง้ช่่วงกลาง

วนัิสีามารถลดการฟุ้งข่ �นิของฝุุ่่นิไดอ้ยา่งมป่ระสิีที่ธิภิาพิ

7. หล่กเล่�ยงการใชุ้ยานพาหนะท่้� ไม่จำาเป็น

8. ฝุ่นบนผู่้วถิ่นน
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การที่ำางานิรว่มกนัิโดยตรงผา่นิวทิี่ยาศาสีตรพ์ิลเมอ่งสีามารถเพิิ�มความ

ตระหนัิกเก่�ยวกบัมลพิษิที่างอากาศและมาตรการบรรเที่าผลกระที่บในิหมู่

เด็ก ผูป้กครอง โรงเรย่นิและช่มุช่นิ 

วทิี่ยาศาสีตรพ์ิลเมอ่งและการวจิยัแบบมส่่ีวนิรว่มยงัสีามารถช่่วยให้บคุคล

สีามารถแบง่ปันิประสีบการณ์และ/หรอ่ขอ้กังวลของตนิ (เช่่นิ เก่�ยวกับความ

ปลอดภยัที่างถนินิ) กบันัิกวจิยัและผูก้ำาหนิดนิโยบายสีำาหรบัการดำาเนิินิการ

รอบดา้นิเพิ่�อแก้ ไขปัญ่หาที่่�สีำาคญั่

ยทุี่ธิศาสีตรด์า้นิมลพิษิที่างอากาศและบรรเที่าผลกระที่บสีามารถบรูณาการ

เขา้กบัหลักสูีตรระดบัช่าติ ได ้ตวัอย่างเช่่นิ ทัี่กษะพิ่ �นิฐานิที่างวทิี่ยาศาสีตร ์

สัีงคม และความปลอดภัยของการจราจรไดร้บัการส่ีงเสีรมิเป็นิส่ีวนิหน่ิ�ง

ของแนิวที่างปฏิบิตัทิี่่�แนิะนิำาในิเอกสีารน่ิ� ซ่ิ�งที่ั �งหมดน่ิ�ช่่วยให้เด็กบรรลุ

วตัถปุระสีงคข์องหลกัสูีตร นิอกจากน่ิ�สีามารถหาเซ็ินิเซิอรต์รวจวดัมลภาวะ

ในิราคาที่่� ไมแ่พิง  ซ่ิ�งช่่วยสีนัิบสีนุินิการฝุ่่กปฏิิบตัทิี่่�เก่�ยวขอ้งและการที่ดลอง

ที่่�นิำาโดยนัิกเรย่นิในิวชิ่าตามหลกัสูีตรหรอ่ช่มรมก่อนิ/หลงัเลกิเรย่นิ

9. ตัิ�งโครงการวท่้ยาศาสี่ติรพ์ลเมือง

10. ปล้กฝังปัญ่หาเรื�องมลพ่ษท้างอากาศเข้าใน
การศกึษา

คุณุภาพอากาศ 
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คำาแนะนำาเป้าหมาย
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หล่กเล่�ยงการใชุ้ยานพาหนะท่้�ม่เครื�องยนต์ิ ในชุ่วงเวลารบั/สี่ง่ ม่ผู้ลให้เด็กนักเรย่นได้รบัมลพ่ษท่้�เป็นอันติรายลดลง
สี่ามเท่้า

• อยูห่า่งจากรถหรอ่รถเข้าควิที่่� ไม่ดบัเคร่�องยนิต์

• โรงเรย่นิควรสีนัิบสีนุินิใหเ้ด็กเดนิิมากข่ �นิ เช่่นิ มก่ารยกย่อง และที่ำาใหเ้กดิการเปล่�ยนิแปลงพิฤตกิรรม

• หา้มใช้่ยานิพิาหนิะที่่�ม่เคร่�องยนิตภ์ายในิหรอ่ใกลกั้บบรเิวณโรงเรย่นิดว้ยการยา้ยจดุส่ีง/รบัหา่งออกจากประตู

โรงเรย่นิ

• แนิะนิำาให้เหล่�อมเวลาส่ีง/รบันัิกเรย่นิ และ/หรอ่ การใช้่รถรว่มกนัิ

• ยำ �าวา่ควรปฏิบิตั ิตามกฏิเกณฑ์อ์ยา่งเครง่ครดัในิพิ่ �นิที่่�ที่่�กำาหนิดไวว้า่เป็นิที่่�หา้มหยุด(เช่่นิ เส้ีนิส่ีเหลอ่งสีองเส้ีนิ) 

รอบโรงเรย่นิ

• ดบัเคร่�องยนิต์ ในิขณะที่่�คณุรอ แมว้า่จะเป็นิช่่วงเวลาสัี�นิๆ เที่า่นัิ�นิ

• หลก่เล่�ยงการใช้่ยานิพิาหนิะที่่�มเ่คร่�องยนิต์ ในิการไปส่ีง/รบั

• หรอ่จอดรถใหห้า่งจากที่างเขา้โรงเรย่นิ

• ผูป้กครองและเด็กควรเดนิิหรอ่ข่�จกัรยานิไป/กลับจากโรงเรย่นิ หากเป็นิไปได ้เพ่ิ�อลดผลกระที่บดา้นิลบตอ่

คณุภาพิอากาศ เพิิ�มการออกกำาลงักาย และฝุ่่กทัี่กษะความปลอดภยัที่างถนินิและการเรย่นิรูเ้ส้ีนิที่าง

ข้อเท็้จจรง่ 
#1

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัเด็ก) 

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัโรงเรย่น)

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัชุุมชุน)

รถิ่ยนต์ิท่้�เข้าค่ว/ไม่ดับเครื�องยนต์ิ ในขณุะจอดท้ำาให้
ความเข้มข้นของอนุภาคละเอ่ยดในบรเ่วณุโรงเรย่นเพ่�ม
ขึ�นได้ถึิ่ง 300%

300%
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หลักการ
เวลาในการรบัเด็กนักเรย่นชุ่วงบ่าย /เย็นของผู้้้ปกครองท่้� ไม่พรอ้มกัน เนื�องจากก่จกรรมหลังเล่กเรย่นท่้�แติกต่ิางกัน
ออกไปของเด็ก  ชุ่วยลดความแออัดของการจราจร และการปล่อยมลพ่ษได้อย่างมาก

• รกัษาระยะหา่งจากรถที่่�จอดโดยไมด่บัเคร่�องใหม้ากที่่�สุีด

• จดัระเบ่ยบและกำาหนิดตารางเวลากิจกรรมก่อนิและหลงัเลิกเรย่นิเพิ่�อเหล่�อมเวลารบั/ส่ีงเด็ก หรอ่จดัใหม้ช่่มรม

การใช้่รถรว่มกนัิเพิ่�อลดจำานิวนิรถ

• สีนัิบสีนุินิการเข้าถง่จกัรยานิสีำาหรบัที่กุคนิ เช่่นิ ผา่นิโครงการbike pool 

• หากเป็นิไปได้ ใหห้ลก่เล่�ยงการใช้่รถในิช่่วงโรงเรย่นิที่ำาการ หรอ่จอดรถให้หา่งจากที่างเขา้โรงเรย่นิ

• ส่ีงเสีรมิใหห้น่ิวยงานิที่อ้งถิ�นิสีรา้งเขตจอดรถที่่�มก่ารควบคมุ และหา้มจอดรถบนิถนินิรอบโรงเรย่นิ เพิ่�อการ

เคล่�อนิตวัของรถเป็นิไปอยา่งสีะดวกในิช่่วงเวลาส่ีง/รบั

ข้อเท็้จจรง่ 
#2

ความเข้มข้นของอนุภาคละเอ่ยดชุ่วงรบัเด็กนักเรย่น
ติอนเย็นติำ�ากวา่เวลาสี่ง่เด็กติอนเชุ้าถึิ่งสี่ามเท่้า เนื�องจาก
เวลาการรบัม่ชุ่วงยาวกวา่และสี่ภาวะการกระจายตัิวท่้�ด่ขึ �น
ในชุ่วงบ่าย

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัเด็ก) 

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัโรงเรย่น)

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัชุุมชุน)



14

หลักการ

• วธ่่แก้ปัญ่หาโดยอาศยัธรรมชุาต่ิ เชุ่น รั �วท่้�หนาแน่นรอบๆ โรงเรย่น สี่ามารถิ่ชุ่วยปรบัปรงุคุณุภาพอากาศใน
โรงเรย่นได้

• ก่จกรรมใดๆ ในสี่นามเด็กเล่นควรถ้ิ่กจำากัดในชุ่วงเวลาสี่ง่นักเรย่นจนกวา่โรงเรย่นและ/หรอืชุุมชุนจะดำาเน่น
มาติรการบรรเท้าอย่างเพ่ยงพอ

• ถ้าสีนิามเด็กเลน่ิของคณุอยู่ ใกลถ้นินิ พิยายามอยา่เลน่ิใกลถ้นินินัิ�นิในิตอนิเช้่า

• หากเป็นิไปได ้ควรจดัตารางเรย่นิกลางแจง้ในิช่่วงเช้่าใหม่ โดยเปล่�ยนิเป็นิช่่วงบา่ยแที่นิ

• โรงเรย่นิสีามารถปลกูพิช่่หรอ่ปรบัปรงุแนิวกั �นิส่ีเข่ยว ที่่�ม่ โอกาสีที่ำาใหเ้กดิภาวะภมูแิพ้ิตำ�า หรอ่ปลอดสีารพิิษ

• (เช่่นิ รั �วป้องกนัิ) ระหวา่งบรเิวณโรงเรย่นิกบัถนินิใกลเ้คย่งเพ่ิ�อลดผลกระที่บจากการจราจรตอ่สีภาพิแวดลอ้ม

ของโรงเรย่นิ

• พิจิารณาสีรา้งที่างเขา้เพิิ�มเตมิใกล้กบัถนินิสีายหลกั โดยมท่ี่างเที่า้ท่ี่�ปลอดภยัลอ้มรอบดว้ยแนิวกั �นิส่ีเขย่วภายในิ

บรเิวณโรงเรย่นิ

• โรงเรย่นิควรป้องกันิไม่ ใหเ้ด็กเลน่ิใกลร้ั �วที่่�ตดิกบัถนินิที่่�พิลกุพิลา่นิ

• สีมาชิ่กในิช่มุช่นิที่อ้งถิ�นิสีามารถสีนัิบสีนุินิโรงเรย่นิในิการสีรา้งแนิวกั �นิส่ีเขย่วรอบโรงเรย่นิ และ/หรอ่ดำาเนิินิ

มาตรการควบคมุที่่�เหมาะสีมอ่�นิๆ

• ช่มุช่นิท้ี่องถิ�นิควรรว่มมอ่กบัหน่ิวยงานิที่อ้งถิ�นิเพิ่�อนิำาแผนิงานิเขา้ไปหลอมรวมกบัการพัิฒนิาเดมิที่่�ม่อยู ่ และ

การพิฒันิาใหม่ ซ่ิ�งจดัลำาดบัความสีำาคญั่ของถนินิที่่�ปลอดภยัและน่ิาเพิลดิเพิลนิิ เพ่ิ�อกระตุน้ิใหผู้ป้กครองและ

เด็ก ๆ เดนิิ

ข้อเท็้จจรง่ 
#3

ความเข้มข้นของอนุภาคละเอ่ยดในสี่นามเด็กเล่นท่้�อย่้
ต่ิดกับถิ่นนท่้�พลุกพล่านจะใกล้เค่ยงกับความเข้มข้น
ของอนุภาคละเอ่ยดท่้�อย่้บนถิ่นนสี่ายหลักในชุ่วงเวลาสี่ง่
นักเรย่น

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัเด็ก) 

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัโรงเรย่น)

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัชุุมชุน)
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หลักการ
ลดการปล่อยมลพ่ษจากการจราจรท่้�อย่้ ใกล้เค่ยงโรงเรย่นโดยการจำากัดรถิ่เข้าและย้ายจุดสี่ง่นักเรย่นให้ ไกลออกจาก
ท้างเข้าโรงเรย่น

• หล่กเล่�ยงการเปิดประตหูรอ่หน้ิาตา่งหอ้งเรย่นิที่่� ใกลก้บัจดุส่ีงนัิกเรย่นิ

• จดุส่ีง/รบันัิกเรย่นิควรอยูห่า่งจากที่างเขา้หอ้งเรย่นิ

• ควรพิาเด็กไปยงัหอ้งเรย่นิที่่�เก่�ยวข้องผา่นิประต/ูเส้ีนิที่างภายในิ เพ่ิ�อลดการสัีมผสัีกบัมลพิิษจากการจราจรจาก

จดุส่ีง/รบั

• ไมค่วรใหม้ก่ารเข้าหอ้งเรย่นิผา่นิที่างประตทูี่่�หนัิไปที่าง/ ใกลก้บัความแออดัของการจราจร เพ่ิ�อลดผลกระที่บ

ของอนุิภาคที่่�ปลอ่ยจากการจราจรตอ่คณุภาพิอากาศภายในิอาคาร

• หากเป็นิไปได ้หลก่เล่�ยงการใช้่ยานิพิาหนิะที่่�ม่เคร่�องยนิต์ ในิชั่�วโมง ส่ีง/รบั และพิยายามจอดใหห้า่งจากที่าง

เขา้โรงเรย่นิ

• ส่ีงเสีรมิให้ผูป้กครองและเด็ก ๆ เดนิิหรอ่ข่�จักรยานิไป/กลับจากโรงเรย่นิ

ข้อเท็้จจรง่ 
#4

ความเข้มข้นของอนุภาคละเอ่ยดในห้องเรย่นท่้�หันหน้า
เข้าหาถิ่นนอาจเพ่�มขึ�นเป็นสี่องเท่้าในชุ่วงเวลาสี่ง่เด็ก
นักเรย่น

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัเด็ก) 

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัโรงเรย่น)

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัชุุมชุน)
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หลักการ
เพื�อลดมลพ่ษท้างอากาศท่้�เก่�ยวข้องกับการจราจรในห้องเรย่น ให้ป่ดประต้ิ/หน้าต่ิางทุ้กบานท่้�หันไปท้างการจราจร
ในชุ่วงชัุ�วโมงเรง่ด่วน และเป่ดประต้ิ/หน้าต่ิางภายในแท้น

• หากคณุมองเห็นิที่างเขา้โรงเรย่นิจากหน้ิาตา่งหอ้งเรย่นิ ใหปิ้ดหน้ิาตา่งนัิ�นิในิระหวา่งคาบเรย่นิแรก เพ่ิ�อป้องกนัิ

ตวัเองจากมลภาวะในิช่่วงเช้่า และถา้ครขูองคณุเห็นิดว้ยคณุก็สีามารถเปิดหน้ิาตา่งในิเวลากลางวนัิหรอ่ถา้คณุ

รูส่้ีกรอ้นิหรอ่เหน่ิ�อย

• พิจิารณาตดิตั �งเคร่�องวดัคารบ์อนิไดออกไซิด์ ในิหอ้งเรย่นิ

• เปิดใหอ้ากาศบรสุิีที่ธิิ� ไดถ้า่ยเที่เขา้หอ้งเรย่นิหากครสัูีงเกตเห็นิ/รบัรูถ้ง่อาการของเด็กที่่�ม่ระดบั

คารบ์อนิไดออกไซิดสู์ีง (เช่่นิ เหน่ิ�อยล้า คดิไมอ่อก ปวดหวั เวย่นิหวั)

• ประต/ูหน้ิาตา่งที่่�หนัิไปที่างถนินิ ควรใช้่สีำาหรบัการแลกเปล่�ยนิอากาศเฉพิาะในิช่่วงนิอกชั่�วโมงเรง่ดว่นิเที่า่นัิ�นิ

• ที่ำาความสีะอาดเคร่�องฟอกอากาศ/ตวักรองอยา่งสีมำ�าเสีมอ หรอ่พิิจารณาตั �งคา่การกรองอากาศและระบบระบาย

อากาศที่่�เหมาะสีม เพิ่�อลดมลพิษิที่างอากาศภายในิอาคารและลดการแที่รกซ่ิมของมลพิษิภายนิอกอาคาร

• ผูอ้ยูอ่าศัยควรที่ำางานิรว่มกับหน่ิวยงานิที่อ้งถิ�นิเพิ่�อใหแ้น่ิ ใจวา่โรงเรย่นิใหม่ตั �งอยู่ ในิพ่ิ �นิที่่�ที่่�ห่างไกลจากถนินิ

สีายหลกั โดยม่ที่างเดนิิ/จกัรยานิท่ี่�ปลอดภยัเพิ่�อเช่่�อมโยงบรเิวณโรงเรย่นิกบัถนินิเช่่�อมตอ่หลกัตลอดจนิที่่�อยู่

อาศัย/ช่มุช่นิ

ข้อเท็้จจรง่ 
#5 

การป่ดประต้ิ/หน้าต่ิางห้องเรย่นสี่ามารถิ่จำากัดการเข้าของ
มลพ่ษท่้�เก่ดจากการจราจร อย่างไรก็ติาม การท้ำาเชุ่นน่�
ท้ำาให้ความเข้มข้นของคารบ์อนไดออกไซด์ ในห้องเรย่น
ส้ี่งขึ�น

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัเด็ก) 

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัโรงเรย่น)

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัชุุมชุน)
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หยุด ไป

หลักการ
สี่ภาวะการหยุด-สี่ติารท์้และการเรง่-ลดความเรว็มักจะท้ำาให้เพ่�มความเข้มข้นของสี่ารก่อมลพ่ษ
ณุสี่ถิ่านท่้�ต่ิางๆ เชุ่น ท้างแยกการจราจรและป้ายรถิ่เมล์  และการลดเวลาท่้� ใชุ้ ไปในจุดนั�นจะชุ่วยลดการสี่มัผัู้สี่
มลภาวะของคุณุ

• พิยายามยน่ิใหห้า่งจากขอบถนินิ ที่างแยกจราจร และป้ายรถเมล์เพิ่�อลดการสัีมผสัีกบัมลพิิษจากยานิพิาหนิะที่่�

เป็นิอนัิตราย

• ดว้ยการสีนัิบสีนุินิจากโรงเรย่นิ ชุ่มช่นิควรส่ีงเสีรมิใหห้น่ิวยงานิที่อ้งถิ�นิยา้ยจดุตดัของถนินิและป้ายรถประจำา

ที่างใหห้า่งจากที่างเขา้/ออกบรเิวณโรงเรย่นิหากเป็นิไปได้

• โรงเรย่นิควรแจง้ผู้ปกครอง/ผูด้แูลวา่การเดนิิที่างไป/กลบัจากโรงเรย่นิโดยใช้่ถนินิสีายหลกันัิ�นิมค่วามเส่ี�ยงสูีงที่่�

จะไดร้บัมลพิษิจากยานิพิาหนิะ

• ควรแนิะนิำาใหเ้ลอ่กเส้ีนิที่างอ่�นิที่่�มก่ารจราจรไม่หนิาแน่ินิมากแที่นิ

ข้อเท็้จจรง่ 
#6

จำานวนความเข้มข้นของอนุภาคณุจุดท่้�ม่มลพ่ษส้ี่งเชุ่น 
ท้างแยกและป้ายรถิ่ประจำาท้าง อาจส้ี่งกวา่ในเสี่น้ท้างท่้�ม่
การจราจรเลื�อนไหลอย่างอ่สี่ระเกือบสี่องในสี่าม

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัเด็ก) 

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัโรงเรย่น)

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัชุุมชุน)
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หลักการ
โดยทั้�วไป ความเข้มข้นของสี่ารก่อมลพ่ษจะส้ี่งท่้�สุี่ดในเมติรแรกจากระดับพื�นด่น และลดลงเมื�อระดับส้ี่งเพ่�มขึ�น
หากเป็นไปได้ การเพ่�มความส้ี่งของระดับการส้ี่ดอากาศเข้า และการรกัษาระยะห่างจากไอเสี่ย่ของรถิ่ยนต์ิ ให้มาก
ท่้�สุี่ดจะลดการสี่มัผัู้สี่

• พิยายามใหห้า่งจากขอบถนินิหากคณุกำาลงัเดนิิไปหรอ่กลบัจากโรงเรย่นิ

• โรงเรย่นิควรเน้ินิถง่ความอนัิตรายของความเข้มข้นิของมลพิษิที่่�สูีงในิระดบัใกลพ่้ิ �นิน่ิ�ตอ่ผูป้กครอง/เด็ก และ

แนิะนิำาเส้ีนิที่างอ่�นิที่่�สีะอาดกวา่ (เช่่นิ ผ่านิสีวนิสีาธิารณะ)

• หากเป็นิไปได ้การใช้่รถเข็นิแบบนัิ�งสูีงแที่นิรถเข็นิแบบเต่ �ยสีามารถเพิิ�มความสูีงของระดบัการสูีดหายใจในิเด็ก

และลดการสัีมผสัีได้

• การอุม้ที่ารกหรอ่เด็กเล็ก (เช่่นิ ใช้่เป้สีะพิายสีำาหรบัอุม้เด็ก) ในิบรเิวณจดุที่่�มม่ลพิิษสูีง (ถา้มค่วามปลอดภัยที่่�จะ

ที่ำาเช่่นินัิ�นิ)จะเพิิ�มความสูีงของจมกูเด็กและลดการสัีมผสัีกับมลภาวะ

• สีมาชิ่กในิช่มุช่นิอาจพิจิารณาเวน้ิที่่�วา่งไวส้ีำาหรบัแนิวกั �นิส่ีเขย่ว (เช่่นิ รั �ว) ระหวา่งถนินิสีายหลกักับอาคาร ที่าง

เดนิิ ที่างจกัรยานิ ฯลฯ เม่�อวางแผนิการพิฒันิาใดๆ บนิที่่�ดนิิส่ีวนิตวั

ข้อเท็้จจรง่ 
#7

ท้ารกในรถิ่เข็นเด็กและเด็กเล็กอาจส้ี่ดอากาศท่้�ม่มลพ่ษ
มากกวา่ผู้้้ ใหญ่่ถึิ่ง 60% ระหวา่งโรงเรย่นท้ำาการ เนื�องจาก
ระดับจม้กของพวกเขาอย่้ ใกล้กับระดับความส้ี่งของท่้อไอ
เสี่ย่ของรถิ่ยนต์ิซึ�งมลพ่ษม่ความเข้มข้นส้ี่งสุี่ด

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัเด็ก) 

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัโรงเรย่น)

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัชุุมชุน)
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หลักการ
หนึ�งเมติรแรกเหนือระดับถิ่นน ท่้�ซึ�งยานพาหนะปล่อยไอเสี่ย่ออกส้ี่อ่ากาศแวดล้อม ติรงกับความส้ี่งของการส้ี่ดลม
หายใจของเด็กเล็กหรอืเด็กท่้�อย่้ ในรถิ่เข็น ดังนั�นจึงเป็นโซนท่้�ม่ความเสี่่�ยงส้ี่งต่ิอการสี่มัผัู้สี่กับมลพ่ษท้างอากาศ

• จำาไวเ้สีมอวา่เดนิิบนิที่างเที่า้ที่่�หา่งไกลจากขอบถนินิเพิ่�อหลก่เล่�ยงมลภาวะ

• โรงเรย่นิควรจัดเตรย่มพิ่ �นิที่่�นัิ�งรอเฉพิาะ สีำาหรบัผูป้กครองที่่�มร่ถเข็นิเด็ก ซ่ิ�งควรอยูห่า่งจากท่ี่�จอดรถและอยู่

ในิระดบัสูีง

• หากเป็นิไปได ้ผูป้กครองควรหลก่เล่�ยงการนิำารถเข็นิเด็กเขา้ใกลถ้นินิที่่�พิลกุพิลา่นิและ/หรอ่การจราจรที่่�เขา้ควิ 

และอาจเลอ่กใช้่รถเข็นิที่่�หนัิหน้ิาเด็กเขา้หาผูเ้ข็นิ

• การควบคมุแบบแอ็คที่ฟ่ที่่�ตน้ิที่าง (เช่่นิ การลดการใช้่รถยนิต)์ มป่ระสิีที่ธิภิาพิมากกวา่เสีมอ เม่�อเที่ย่บกบั

กลยทุี่ธิแ์บบพิาสีซ่ิฟเพิย่งวธิิเ่ดย่วในิการปกป้องผูร้บั อยา่งไรก็ตาม ผูป้กครองที่่�พิิจารณารถเข็นิเด็กรุน่ิใหมอ่าจ

พิิจารณาระดบัความสูีงในิการสูีดหายใจของเด็กที่่�อยู่ ในิรถเข็นิ

ข้อเท็้จจรง่ 
#8

ระดับความส้ี่งของรถิ่เข็นเด็กสี่ามารถิ่แสี่ดงความแติก
ต่ิางในการรบัมลภาวะระหวา่งการเข้าไปในโรงเรย่นท่้�เป่ด 
ท้ำาการ ตัิวอย่างเชุ่น ความเข้มข้นของจำานวนอนุภาคอาจ
ส้ี่งขึ�นถึิ่ง 72% ท่้�ท่้�นั� งด้านล่างของรถิ่เข็นเมื�อเท่้ยบกับท่้�
นั�งด้านบน

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัเด็ก) 

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัโรงเรย่น)

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัชุุมชุน)
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หลักการ
ควรใชุ้ผู้้าคลุมรถิ่เข็นเด็กใกล้ถิ่นนท่้�พลุกพล่านหรอืจุดท่้�ม่มลพ่ษ

• หากรถเข็นิเด็กของคณุมท่ี่่�คลมุ คณุสีามารถใช้่เพิ่�อปกป้องคณุจากมลภาวะใกล้ถนินิ

• โรงเรย่นิสีามารถส่ีงเสีรมิมาตรการบรรเที่าผลกระที่บแกผู่ป้กครอง/ผูด้แูล เช่่นิ การเลอ่กเส้ีนิที่างอ่�นิและการ

จราจรที่่� ไมพ่ิลกุพิลา่นิ การลดเวลาที่่�ตอ้งอยู่ ในิจุดมลพิษิสูีงและใช้่ที่่�คลมุรถเข็นิเด็กตามความเหมาะสีม 

โรงเรย่นิควรแสีดงป้ายบอกที่างใหชั้่ดเจนิถง่ตำาแหน่ิงของจุดพิกัคอยที่่�จดัเตรย่มไว้ ใหส้ีำาหรบัผูป้กครองที่่�มร่ถ

เข็นิเด็กในิสีถานิศ่กษาดว้ย

• ที่่�คลมุรถเข็นิเด็กแบบกนัินิำ �า หรอ่แบบแข็งอาจใช้่ ในิช่่วงเวลาสัี�นิๆ ในิสีภาพิอากาศหนิาวเย็นิ ณ จุดที่่�มม่ลพิิษ

สูีง(เช่่นิ ที่างแยกและป้ายรถประจำาที่าง) เพิ่�อเป็นิตวักั �นิที่างกายภาพิระหวา่งไอเส่ียของรถยนิตแ์ละโซินิการ

หายใจในิรถเข็นิ ไม่มห่ลักฐานิที่างวทิี่ยาศาสีตรท์ี่่�พิรอ้มมลูที่่�บอกวา่ผ้าคลมุที่่�ระบายอากาศได ้(เช่่นิ สีำาหรบัการ

ป้องกนัิแสีงแดด) มป่ระสิีที่ธิภิาพิในิที่ำานิองเดย่วกันิหรอ่ไม่

• ไมแ่นิะนิำาให้ ใช้่ผา้คลมุรถเข็นิเด็กเป็นิเวลานิานิ เพิ่�อหลก่เล่�ยงการสีะสีมของคารบ์อนิไดออกไซิด ์หรอ่ในิสีภาพิ

อากาศรอ้นิ

ข้อเท็้จจรง่ 
#9

การใชุ้ผู้้าคลุมรถิ่เข็นเด็กท่้�ผู่้านการรบัรอง/ท้ดสี่อบความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างย่�งบรเ่วณุจุดท่้�ม่มลพ่ษ เชุ่น 
ท้างแยกหรอืป้ายรถิ่ประจำาท้าง อาจชุ่วยลดการสี่มัผัู้สี่
อนุภาคละเอ่ยดของเด็กเล็กได้มากกวา่หนึ�งในสี่าม
ระหวา่งเข้าในโรงเรย่น

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัเด็ก) 

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัโรงเรย่น)

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัชุุมชุน)
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หลักการ
โรงเรย่นและผู้้้อย่้อาศยัในท้้องถ่ิ่�นไม่ควรเป็นเพ่ยงผู้้้เข้ารว่มในการศกึษาวท่้ยาศาสี่ติรพ์ลเมืองเท่้านั�น แต่ิควร
เป็นพันธม่ติรท่้�กระตืิอรอืรน้กับนักวจั่ยติามแนวท้างสี่ามง่ามของ: (i) การรวม (เชุ่น การแนะนำาการสี่มัมนาและ
การประชุุมเชุ่งปฏ่ิบัต่ิการเพื�อให้ผู้้้คนจากหลากหลายสี่งัคมและประชุากรม่สี่ว่นรว่ม); (ii) ความรว่มมือ (เชุ่น 
ปฏ่ิสี่มัพันธ์อย่างต่ิอเนื�องระหวา่งนักวจั่ย ชุุมชุน และผู้้้กำาหนดนโยบาย) และ (iii) การติอบสี่นอง (เชุ่น การอภ่ปราย
ระหวา่งนักวท่้ยาศาสี่ติรพ์ลเมืองเก่�ยวกับผู้ลการวจั่ยของพวกเขา)

• โรงเรย่นิสีามารถมส่่ีวนิรว่มในิการออกแบบการศ่กษา เช่่นิ โดยการพัิฒนิาวตัถปุระสีงคก์ารวจิยัรว่มกนัิและการ

ระบสุีถานิท่ี่�สุ่ีมตวัอยา่งรว่มกนัิ

• โรงเรย่นิควรสีนัิบสีนุินิการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบง่ปันิสิี�งที่่�คน้ิพิบกบัพิอ่แม/่ผูป้กครองและเด็ก และนิำาแนิว

ปฏิบิตัทิี่่�ดม่าใช้่ (ที่ั �งในิแงข่องความเขม้งวดที่างวทิี่ยาศาสีตรแ์ละมาตรการควบคมุการสัีมผัสีใดๆ ที่่�ระบ)ุ เพ่ิ�อ

นิำาไปเป็นิตวัอยา่ง

• ช่มุช่นิสีามารถม่ส่ีวนิรว่มได้ โดยการสีรา้งรว่มและดำาเนิินิการศ่กษารว่มกันิ ซ่ิ�งจะที่ำาใหก้ารศ่กษาและผลการ

วจิยัเหลา่น่ิ�ม่ผลกระที่บตอ่สีาธิารณะในิวงกวา้ง

• พิวกเขาสีามารถอำานิวยความสีะดวกในิการเข้าถง่โรงเรย่นิในิที่อ้งถิ�นิ สีถานิที่่� และสีภาพิแวดลอ้มอ่�นิๆ สีำาหรบั

เวริก์ช็่อป การรวบรวมขอ้มลู ฯลฯ และสีามารถมส่่ีวนิรว่มเป็นิรายบคุคล

• เด็กสีามารถเขา้รว่มกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมลูเพิ่�อสัีมผสัีประสีบการณ์จรงิ

• พิวกเขาสีามารถแบง่ปันิประสีบการณ์กบัเพิ่�อนิและครอบครวัเพ่ิ�อจดัระเบ่ยบความคดิและส่ีงเสีรมิแนิวปฏิบัิติ

ท่ี่�ด่

ข้อเท็้จจรง่ 
#10

การม่สี่ว่นรว่มของชุุมชุนในการออกแบบรว่มและรว่ม
สี่รา้งสี่รรค์ความค่ดรเ่ร่�มท้างวท่้ยาศาสี่ติรด้์านคุณุภาพอากาศ 
ได้แสี่ดงให้เห็นเพื�อปรบัปรงุความเข้าใจวา่มลพ่ษท้างอากาศ
สี่ง่ผู้ลต่ิอสุี่ขภาพของมนุษย์อย่างไร และชุ่วยให้บุคคลตัิดสี่น่
ใจอย่างม่ข้อม้ลในการลดการสี่มัผัู้สี่ในแต่ิละวนั

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัเด็ก) 

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัโรงเรย่น)

ข้อควรท้ราบ 
(สี่ำาหรบัชุุมชุน)



ขอขอบคณุ University of Surrey's Living Lab Grant (2019-20) ที่่� ใหก้ารสีนัิบสีนุินิ ในิการจดักิจกรรมของ Guildford 
Living Lab; โครงการ iSCAPE (ปรบัปรงุการควบคมุอจัฉรยิะของมลพิษิที่างอากาศในิยโุรป)ซ่ิ�งไดร้บัที่นุิสีนัิบสีนุินิจาก
โครงการ H2020 ของประช่าคมยโุรปภายใตข้อ้ตกลงการใหสิ้ีที่ธิิ�หมายเลข 689954; โครงการนัิกศ่กษาปรญิ่ญ่าเอก EPSRC 
(1948919 และ 2124242); INHALE (การประเมนิิสุีขภาพิตามมาตราส่ีวนิความยาวที่างช่่วภาพิสีำาหรบัการสัีมผสัีมลภาวะ
ส่ีวนิบคุคลและการจดัที่ำามาตรการลดผลกระที่บ เลขที่่�อนุิญ่าต EP/T003189/1) และโครงการ COTRACE (การประเมนิิ
ความเส่ี�ยงในิการแพิรเ่ช่่ �อ COvid-19-สีถานิประกอบการดา้นิการศ่กษา โครงการ EP/W001411/1) ไดร้บัที่นุิสีนัิบสีนุินิ โดย 
EPSRC; และรางวลัจาก University of Surrey สีำาหรบัโครงการ CArE-Cities และ CArE-Homes ภายใตก้องที่นุิ Research 
England's Global Challenge Research Fund (GCRF)

ข้อจำากัดและขอบเขติความรบัผู่้ดชุอบ

เน่ิ�อหาของเอกสีารน่ิ�นิำาเสีนิอความคดิเห็นิและประสีบการณ์

ของผูเ้ขย่นิโดยเฉพิาะ และไม่จำาเป็นิตอ้งสีะที่อ้นิถง่มมุมองของ

หน่ิวยงานิใหท้ี่นุิหรอ่ผูส้ีนัิบสีนุินิ/ผูต้รวจสีอบ หรอ่หน่ิวยงานิให้

ที่นุิและ/หรอ่สีถาบนัิที่่�เก่�ยวขอ้ง คำาแนิะนิำาที่่�ม่อยู่ ในิเอกสีารน่ิ�ดง่

มาจากวรรณกรรมที่างวทิี่ยาศาสีตรท์ี่่�ตพ่ิมิพิ ์แม้วา่การแที่รกแซิง

ที่่�แนิะนิำาจะมค่วามสีำาคญั่ แตก็่ ไม่ ไดล้ะเอย่ดถ่�ถว้นิ ปัจจุบนัิยงั

ขาดวรรณกรรมที่่�มก่ารที่บที่วนิโดยผูท้ี่รงคณุวฒุิ ในิหวัขอ้บาง

หวัขอ้เพิ่�อใช้่เป็นิหลกัฐานิ ดังนัิ�นิคำาแนิะนิำาของเราจง่ควรไดร้บั

การพิจิารณาเป็นิขอ้พิจิารณาที่ั�วไปและในิเบ่ �องตน้ิมากกวา่ที่่�จะ

กำาหนิดไวส้ีำาหรบัสีถานิการณ์เฉพิาะใดๆ ฐานิความรูท้ี่่�เพิิ�มข่ �นิจะ

ช่่วยอำานิวยความสีะดวกในิการปรบัปรงุแนิวที่างน่ิ�ในิอนิาคต

ประกาศเก่ยรต่ิคุณุ

ต่ิดต่ิอ

ศาสีตราจารย ์ประชั่นิ กุมาร

ผูก้อ่ตั �ง Global Center for Clean Air Research (GCARE)

มหาวทิี่ยาลัยเซิอรร์ย่ ์สีหราช่อาณาจักร

p.kumar@surrey.ac.uk

โที่รศัพิที่:์ +44 (0)1483 682762

เวบ็ไซิต:์ https://www.surrey.ac.uk/people/prashant-kumar

 @AirPollSurrey  @pk_shishodia

• Kate Alger, Jen Gale, Victoria Hazel, Sadhana Shishodia, Idil Spearman, Rachel Spruce (ผูป้กครอง, โรงเรย่นิประถม
แซินิดฟิ์ลด,์ กิลดฟ์อรด์)

• Maria de Fátima Andrade (ศาสีตราจารย์แหง่มหาวทิี่ยาลยัเซิาเปาโล ประเที่ศบราซิิล)
• Simon Birkett (อากาศสีะอาดในิลอนิดอนิ)
• Stuart Cole (สีภาเที่ศมณฑ์ลอ็อกซ์ิฟอรด์เช่่ยร)์
• Silvana Di Sabatino (ศาสีตราจารย์แหง่มหาวทิี่ยาลยัโบโลญ่ญ่า ประเที่ศอติาล)่
• Claire Dilliway (ผูป้กครอง โรงเรย่นิประถมเอล์ม วูด ลอนิดอนิ)
• Gary Durrant, Justine Fuller (สีภาเที่ศบาลเม่องกลิดฟ์อรด์)
• Stephen Holgate (ศาสีตราจารย์ UKRI NERC แช่มป์อากาศสีะอาด)
• Stephen Jackson (อาจารย์ ใหญ่ ่โรงเรย่นิประถมวลัเลย์ บรอมลย์่)
• Neil Lewin (อาจารย์ ใหญ่ ่โรงเรย่นิประถมคาที่อลกิ เซินิต์ โธิมสัีแหง่แคนิเที่อรเ์บอร,่กิลดฟ์อรด์)
• Paul Linden (ศาสีตราจารย์แหง่มหาวทิี่ยาลยัเคมบรดิจ์)
• Antti Makela (สีถาบันิอตุนิุิยมวทิี่ยาฟินิแลนิด ์ฟินิแลนิด)์
• Lidia Morawska (ศาสีตราจารย์แหง่มหาวทิี่ยาลยัเที่คโนิโลยค่วน่ิส์ีแลนิด ์เมอ่งบริสีเบนิ)
• Francesco Pilla (รองศาสีตราจารย์ มหาวิที่ยาลยัคอลเลจดบัลนิิประเที่ศไอรแ์ลนิด)์
• Caroline Reeves (หัวหน้ิาสีภาเที่ศบาลกลิดฟ์อรด์)
• Dave Scarrough (พัินิธิมติรฉุกเฉินิดา้นิสีภาพิอากาศของ RBWM)
• Arun Sharma (ศาสีตราจารย์ ประธิานิ Society for Indoor Environment อินิเดย่)
• Ian Steers (ผูก่้อตั �ง CESA, Climate Emergency in the Sunnings and Ascot)
• Andrew Strawson (ประธิานิ สีมาคมผูอ้ยูอ่าศัย เมอร์ โรว,์ กิลดฟ์อรด์)
• Catherine Sutton (ผูอ้ำานิวยการฝุ่่ายปฏิบัิตกิารภมิูแพิท้ี่างอากาศ)
• สีมาคมช่มุช่นิเบอรฟ์าม, กิลดฟ์อรด์
• สีมาชิ่กของ Guildford Living Lab และ GCARE

ขอขอบคุณุผู้้้วจ่ารณ์ุและผู้้้สี่นับสี่นุน (ติามลำาดับตัิวอักษร):
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University of Surrey
Guildford, Surrey GU2 7XH

GCARE@surrey.ac.uk
surrey.ac.uk/gcare

University of Surrey
Guildford, Surrey GU2 7XH

GCARE@surrey.ac.uk
surrey.ac.uk/gcare

เราได้ ใชุ้ความพยายามอย่างสี่มเหตุิสี่มผู้ลอย่างเต็ิมท่้� เพื�อให้แน่ ใจวา่ข้อม้ลท่้�ปรากฎในเอกสี่ารท่้�เผู้ยแพรน่่�ม่ความ
ถ้ิ่กต้ิองในขณุะท่้�ท้ำาการจัดพ่มพ์ ณุ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่ิเราไม่รบัผู่้ดชุอบใด ๆ ท่้�อาจเก่ดความไม่ถ้ิ่กต้ิอง
ของข้อม้ลเนื�องจาก ข้อม้ลอาจม่การเปล่�ยนแปลงไปติามชุ่วงเวลา โดยท่้� ไม่ต้ิองแจ้งให้ท้ราบล่วงหน้า สี่ำาหรบัข้อม้ล

ล่าสุี่ดท่้�ม่การปรบัแก้ล่าสุี่ด สี่ามารถิ่เข้าเย่�ยมชุมท่้�เวบ็ไซด์ของเราได้ท่้� surrey.ac.uk/gcare

University of Surrey
Guildford, Surrey GU2 7XH

GCARE@surrey.ac.uk
surrey.ac.uk/gcare

iSCAPE H2020-SC5-04-2015
Grant Agreement No. 689954 


