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ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือตรวจวัด

คุณภาพอากาศแบบพกพา 

ยงัเป็นข้อกังขาในแวดวงนกัวชิาการในการน�า
เครือ่งมอืเหล่าน้ีมาใช้ในการตรวจวดัคณุภาพอากาศ 
กล่าวคือ ค่าที่ตรวจวัดได้จากเครื่องมือนี้มีความถูกต้อง
แม่นย�ามากเพียงใด มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน 
เน่ืองจากหลกัการท�างานของเครือ่งเซนเซอร์ตรวจวัด PM2.5 แบบ
พกพาอาศัยหลักการกระเจิงของแสง (Light scattering) เมื่ออากาศ
ที่มีฝุ ่นละอองผ่านเข้าไปในเครื่องกระทบกับแสงที่ถูกยิงออกมาจาก
เซนเซอร์จะเกดิการหกัเหไปกระทบกับไดโอดและจะแปลงเป็นค่าทางไฟฟ้า 
ซึ่งจะถูกค�านวณเป็นค่าความเข้มข้นของฝุ่น ณ เวลานั้นๆ 

ในขณะที่การตรวจวัด PM2.5 ในบรรยากาศตามมาตรฐาน ใช้วิธี
กราวเิมตริก (Gravimetric) ซึง่เป็นการวดัค่าฝุน่ละอองโดยการดดูอากาศ
ในบรรยากาศด้วยอัตราไหลคงที่ผ่านแผ่นกระดาษกรองตลอดช่วงเวลา
การเกบ็ตวัอย่าง (24 ชัว่โมง) แล้วน�าแผ่นกรองมาชัง่น�า้หนัก (หลังการอบ
กระดาษกรองเพื่อไล่ความชื้นแล้ว) เพื่อหามวลของฝุ่นละออง และน�ามา
หาค่าเฉล่ีย 24 ชม. ซ่ึงค่าทีต่รวจวดัได้จะอยูใ่นหน่วยของน�า้หนักฝุน่ละออง
ต ่ อ ป ริ ม า ต ร อ า ก าศ  เช ่ น  ไ ม โ ค ร ก รั ม ต ่ อ ลู ก บ า ศก ์ เ ม ต ร 
ความแตกต่างระหว่างการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน ด้วยวิธีมาตรฐานกับเซนเซอร์

วิธีกราวิเมตริก 

(Gravimetric)

เซนเซอร์ 

(Light Scattering)

1.ระยะเวลาในการตรวจวัด

ใช้เวลานานในการตรวจวัด

เนื่องจากวิธีมาตรฐานจะต้อง

เดินเครื่องเก็บตัวอย่างเป็น

ระยะเวลา 24 ชม. 

สามารถรายงานผลได้ทันที 

(real-time)

2.ความถูกต้องของผล

การตรวจวัด

มีความแม่นย�าสูงเนื่องจาก

ตัวอย่างที่เก็บได้มีการก�าจัด

ความชื้นออกซึ่งมีผลต่อความ

ถูกต้องของผลการตรวจวัด 

และเป็นวิธีมาตรฐานตาม

กฎหมายก�าหนด

มีความแม่นย�าลดลงเมื่อมี

ความชื้นสูงเนื่องจาก เซนเซอร์

อาจตรวจจับความชื้นเป็น

อนุภาคฝุ่นละอองด้วย ถ้าไม่มี

การสอบเทียบ

3. ราคา อุปกรณ์ตรวจวัดมีราคาแพง ราคาที่หลากหลาย

 

วิธีการป้องกันตัว

ข้อควรปฏิบัติท่ีส�าคัญคือ การท�าความเข้าใจในรูปแบบของ

ข้อมลูคณุภาพอากาศทีมี่การรายงานผลว่าเป็นข้อมลูทีม่กีารรายงานผล
ตามมาตรฐานที่ก�าหนดโดยหน่วยงานรัฐ หรือข้อมูลแบบตามเวลาจริง 
(Real-Time) ถ้าหากขาดความเข้าใจในมาตรฐานหรอืเกณฑ์ต่างๆทีใ่ช้ใน
การน�าเสนอผลการตรวจติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแล้ว ก็จะ
ท�าให้การแปลความหมายของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีความคลาด
เคลื่อนจากความเป็นจริงได้ 

ในขณะเดยีวกนัประชาชนควรตดิตามสถานการณ์ดงักล่าวผ่าน

สื่อที่เชื่อถือได้ เช่น เว็บไซต์ระบบตรวจติดตามสถานการณ์คุณภาพ
อากาศของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพอากาศ  ซึ่ง
ถ้าหากมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการตรวจวัด 
การรายงานผล ควรสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีมีหน้าทีร่บัผิดชอบโดยตรง
ของรัฐ เช่น กรมควบคุมมลพิษ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ
องค์กรการศกึษา  กรณทีีไ่ม่สามารถหลีกเล่ียงการท�ากิจกรรมนอกอาคาร 
หรืออยู่กลางแจ้งเมื่อเกิดสถานการณ์หมอกฝุ่นควัน 

ประชาชนควรเลอืกใช้อปุกรณ์ป้องกันส่วนบคุคลทีเ่หมาะสม
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คุณภาพชีวิตเมือง 
ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ

กับดนตรีในสวน ครั้งที่ 26 

เอียน ทอม (Ian Thom) 
นักแสดงตลกจากกรุงลอนดอน
 สหราชอาณาจักร 

ผศ.ดร.นรอรรถ จันทร์กล�่า 
ผู้อ�านวยเพลงวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ
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	 หลายคนตกเป็นทาสแมวและน้องหมา	เพราะหลง
ในความน่ารัก	ขี้อ้อน	ซื่อสัตย์	ร่าเริง	ของสัตว์เล้ียงที่ชวน
ให้เจ้าของย้ิมและหัวเราะได้เสมอ	 แต่ก็มีสุนัขและแมว
หลายตัวที่มีพฤติกรรมที่ชวนให้ปวดหัว	เช่น	หวงอาหาร
และสิ่งของ	ขับถ่ายไม่เป็นที่	ท�าลายข้าวของ	ส่งเสียงดัง
รบกวน	และดุร้าย	ฯลฯ	เมื่อสัตว์เลี้ยงมีพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหา	 ความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของจะ
ลดลง	 และหากเจ้าของไม่รู้วิธีจัดการที่ดี	 ก็อาจจะน�าไปสู่ปัญหาการทิ้ง 
สัตว์เลี้ยงได้	
	 “ในสหรัฐอเมริกาพบว่า	 สาเหตุหลักที่เจ้าของน�าสุนัขไปทิ้งไว้ที ่
ศูนย์พักพิงของรัฐนั้นมาจากปัญหาพฤติกรรมของสัตว์เล้ียง	ส่วนเมืองไทย
น้ัน	 ข้อมูลตรงนี้ไม่ได้มีบันทึกไว้	 เนื่องจากเจ้าของจะแอบน�าสัตว์เลี้ยง 
ไปทิ้ง”	 อ.สพ.ญ.ดร.จุฑามาส	 เบ็ญจนิรัตน์	 คลินิกเฉพาะทางพฤติกรรม
สัตว์เลี้ยง	คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาฯ	กล่าว
	 ปัญหาพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงแก้ไขได้	 ถ้าเจ้าของเข้าใจและเต็มใจ
ที่จะปรับวิธีการดูแลของตนเอง	 ซึ่งท่ีคลินิกเฉพาะทางพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง	
คณะสัตวแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	 เปิดบริการให้ค�าปรึกษาแนะน�าในเรื่องนี้
มากว่า	5	ปีแล้ว	
	 อ.สพ.ญ.ดร.จุฑามาส	 อธิบายว่า	 โดยมาก	 ปัญหาพฤติกรรมของ 
สัตว์เลี้ยงมาจากปัจจัย	 3	 ประการ	 คือ	 พันธุกรรม	 การเล้ียงดู	 และ 
สภาพแวดล้อม	
	 “หากปญัหามาจากพนัธกุรรมจริงๆ	การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกย็าก	
บางพฤติกรรม	 เจ้าของต้องเข้าใจว่าเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติหรือ
สัญชาตญาณของสัตว์	 เช่น	 การวิ่งไล่มอเตอร์ไซค์	 สุนัขที่สืบสายพันธุ ์
มาจากหมาป่าก็จะมีนิสัยล่าเหย่ือและส่ิงที่เคล่ือนไหว	ดังนั้น	การปรับก็จะ
ยากเล็กน้อย	แต่ก็สามารถลดพฤติกรรมได้	โดยพยายามไม่ให้เขาออกไป
เจอสิ่งกระตุ้นเร้า	และห้ามเจ้าของวิ่งตามสุนัขเพราะสุนัขบางตัวจะคิดว่า
เจ้าของเล่นด้วย”	
	 ส่วนปัญหาที่มาจากปัจจัยวิธีการเลี้ยงดู	 อ.สพ.ญ.ดร.จุฑามาส	 

ความเครียดและมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้	 “ยกตัวอย่างการปัสสาวะ 
ไม่เป็นที่ซ่ึงพบมากในแมว	 ก็ต้องมาดูว่ามาจากความเครียดหรือเปล่า	 
ถ้าไม่ใช่	 ก็อาจจะแค่ปรับเปลี่ยนกระบะทรายหรือเปลี่ยนจุดวางให้ 
เหมาะสม	ปัญหาก็จะคลี่คลายได้”
	 ส่วนมาก	 ปัญหาที่ เจ้าของเข้ามารับการปรึกษาที่คลินิกฯ	 คือ 
ความดุร้ายของสัตว์เลี้ยง	โดยเฉพาะสุนัข	
	 “การแก้ไขเรื่องนี้ก็ขึ้นกับสาเหตุ”	 อ.สพ.ญ.ดร.จุฑามาส	 กล่าว	 
“หากเกิดจากความกลัว	 เขาขู่เพื่อป้องกันตัว	 ก็ต้องมาดูว่าเขากลัวอะไร	 
ถ้าท�าให้เขากลัวน้อยลงได้	 เขาก็จะไม่ดุ	 แต่ถ้าความดุมาจากพันธุกรรม	 
ก็แก้ยาก	แต่ก็สามารถปรับให้ลดลงได้”
	 อ.สพ.ญ.ดร.จุฑามาส	 แนะเสริมว่า	 “หลักการเรียนรู้ของสุนัข 
จะเหมือนกับเด็ก	คือ	ถ้าอะไรที่ท�าแล้วได้รางวัล	ก็จะท�าซ�้าอีก	อะไรที่ท�า
แล้วท�าให้รู้สึกไม่ดีก็จะหยุดท�า	 เช่น	 ถูกลงโทษ	 หรือเอาของที่เขาชอบ 
ออกไป	ถ้าเจ้าของเข้าใจหลักการตรงนี้ก็จะช่วยได้”	
	 ความดุร้ายของสัตว์เป็นเรื่องที่ควรรีบมาปรึกษาแต่เนิ่นๆ	 คือตั้งแต่ 
ทีย่งัเปน็ลกูสนุขั	ขอ้สงัเกตแนวโนม้ลกูสนุขัทีจ่ะโตเปน็สนุขัดกุเ็ชน่	ลกูสนุขั
ที่มีพฤติกรรมหวงอาหาร	
		 “ถ้าปล่อยให้ลูกสุนัขดุไปถึงตอนที่เขาโตขึ้น	จะเป็นปัญหาใหญ่และ
อาจจะท�าให้เขาโดนทิ้ง”	 อ.สพ.ญ.ดร.จุฑามาส	 ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้น 
ในเรื่องนี้ว่า	“ห้ามแหย่หรือแกล้งเวลาที่สุนัขก�าลังกินอาหาร	บางคนแกล้ง
เอาอาหารออก	 ท�าให้เขาหวาดระแวงว่าจะถูกแย่งอาหาร	 ส่ิงที่ฝึกได้คือ	
เวลาให้อาหาร	 ให้หยิบจานมาเติมอาหารและคืนให้โดยเร็ว	 หรือผ่านไป
ผ่านมา	แล้วหย่อนขนมให้	ก็จะท�าให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องหวงอาหาร”	
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงท�าได้แต่ใช้เวลาเป็นเดือน	ดังนั้น	
เจ้าของจึงต้องใช้ความอดทนและใจเย็น	อย่างไรก็ตาม	พฤติกรรมบางอย่าง
อาจต้องพึ่งยา	 เช่น	 พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อ
ประสาทในสมอง	 สัตว์เลี้ยงจะมีอาการ	 เช่น	 ไล่กัดหางตัวเองจนเป็นแผล	
เรียกแล้วไม่ตอบสนอง	 ในกรณีเช่นนี้ก็อาจต้องให้ยาเพื่อช่วยให้เขากลับสู่
ภาวะที่ตอบสนองได้ระดับหนึ่ง	แล้วจึงให้เจ้าของปรับพฤติกรรมให้สัตว์ 
	 นอกจากการให้ค�าปรึกษาแล้ว	คลินิกฯ	ยังมี	Puppy	class	ที่เปิดให้
เจ้าของพาลูกสุนัขมาเจอกัน	 เพื่อฝึกลูกสุนัขให้รู้จักการเข้าสังคม	 รวมทั้ง
จะมีการสอนวิธีการฝึกแบบง่ายๆ	และให้ความรู้แก่เจ้าของเกี่ยวกับปัญหา
พฤติกรรมที่อาจจะเกิดข้ึนและวิธีการป้องกันอีกด้วย	■
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เรื่องของสารทดแทนความหวาน

ที่ไม่หวานอย่างที่คิด

ความหวานเทียบกับน�้าตาลปกติ

หวานมากที่สุด

รองลงมาจากฟรุกโตส 
แต่หวานกว่ากลูโคส

ความหวานน้อยกว่า
น�้าตาลกลูโคสเล็กน้อย

65-75 % ของน�้าตาลทราย

50 -60 % ของน�้าตาลทราย

ความหวานเท่ากับน�้าตาลทราย

300 –1,000 เท่าของน�้าตาลทราย

280-400 เท่าของน�้าตาลทราย

180-200 เท่าของน�้าตาลทราย

200 เท่าของน�้าตาลทราย

200-700 เท่าของน�้าตาลทราย
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เรื่อง : ณัฐชนิดา กองขุนชาญ และปริณดา แจ้งสุข
ภาพ : พิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร
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Strawberry Daifuku
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เง่ือนไข

Mochi Mochi

โมจหิมสูชีมพไูส้คาราเมล

Mizu Suishyo Mochi
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ร้านค้าและโรงอาหารทุกแห่งในจุฬาฯ “เลิกใช้” 
ภาชนะที่ท�าจากโฟม “งด” แจกถุงพลาสติกแบบครั้งเดียว
ทิ้ง (ยกเว้นเฉพาะใส่อาหารปรุงสุก) “ลด” การแจกช้อน-
ส้อม-หลอดพลาสติก โดยหากจ�าเป็นสามารถใช้ถงุพลาสตกิ
ทีผ่ลิตจากวตัถดุบิรไีซเคลิ 100% ได้ เทรนด์ต่อไปคอื “พก” 
ช้อน-ส้อม-หลอด-กล่องอาหารส่วนตัวไว้ รับรองไม่เอ๊าต์!

1

ปรับพฤติกรรมหน่อย “เลิกใช้” ถุงพลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวท้ิง รวมท้ัง Oxo-bidegradable ที่อ้างว่าเป็น  
“ถุงรักษ์โลก” ย่อยสลายได้ เพราะในความเป็นจริงแล้ว 
ถุงประเภทนี้จะกลายเป็นไมโครพลาสติกตกค้างใน 
สิ่งแวดล้อม สะสมในร่างกายคนและสัตว์ได้

2

แก้วกระดาษเคลอืบ-พลาสตกิชวีภาพ (Zero Waste 
Cup) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่เราอยากให้คุณเอาแก้ว
มาเองดีกว่า “ใช้” กระบอกน�้า หลอดส่วนตัว ไม่เพิ่มขยะ 
แถมยังไม่ต้องจ่ายค่าแก้วด้วย

4

จุฬาฯ ได้รวบรวมแก้วกระดาษเคลือบพลาสติก
ชีวภาพที่ใช้แล้วไปท�าปุ๋ยหมักที่ศูนย์เครือข่าย
การเรียนรู้เพื่อภูมิภาคฯ จ. สระบุรี และเปิดให้
หน่วยงานที่สนใจน�าไปใช้ประโยชน์ เช่น
 น�าไปเพาะช�าต้นไม้แทนถุงเพาะแบบพลาสติก

ถุงพลาสติก
ย่อยสลายได้ 100%แก้ว Zero Waste ใหม่ ต้อนรับ

เทศกาลฟุตบอลประเพณีฯ ‘62 
Limited Edition

อย่าลืม “พก” ถุงผ้า หรือถุงพลาสติกที่ผลิต 
จากวัตถุดิบรีไซเคิล 100% ซึ่งถุงประเภทน้ีมี จ�าหน่ายที่
ร้านสหกรณ์ฯ และเงินรายได้จากการจ�าหน่ายถุง หลังหัก
ค่าใช้จ่าย จะน�ากลับไปเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมด้าน 
สิ่งแวดล้อมของจุฬาฯ

3
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กาลครั้งหนึ่งกับบทเรียน

ของอาจารย์
“รักในวัยเรียน”



2/9/16 
FEB 
2019
โครงการอบรมหลักสูตร
ผู�กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ด�านธุรกิจการธนาคารพาณิชย� รุ�นที่ 12
ณ ห�อง ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาว�น ชั้น 5 
อาคารเทพทวารวดี คณะนิติศาสตร� จ�ฬาฯ
      สอบถามเพ��มเติม : 
กลุ�มภารกิจบร�การว�ชาการและว�จัย 
คณะนิติศาสตร� จ�ฬาฯ 
โทร. 0-2218-2017 ต�อ 216, 226 

4 FEB -
31 MAR 
2019
นิทรรศการส�งเสร�มพระพ�ทธศาสนา 
ครั้งที่ 3/2562 
ณ บร�เวณรอบห�องโถง 
อาคารธรรมสถานจ�ฬาฯ
      สอบถามเพ��มเติม :  
ธรรมสถานจ�ฬาฯ 
โทร. 0-2218-3018-9

7 – 23 
FEB 
2019
หลักสูตรวุฒิบัตร Advanced
Business Analysis รุ�นที่ 1
ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ�
      สอบถามเพ��มเติม : 
ศูนย�บร�การว�ชาการแห�งจ�ฬาฯ 
โทร. 0-2559-3638

8 
FEB 
2019
เสวนา “อินเดียโพ�นทะเล : 
ตัวตน ความหมาย และบ�านเกิด”
ณ ห�องประชุมชั้น 7 
สำนักงานว�ทยทรัพยากร จ�ฬาฯ
      สอบถามเพ��มเติม : 
ศูนย�สารสนเทศประเทศไทยและ
ประชาคมอาเซียน 
สำนักงานว�ทยทรัพยากร จ�ฬาฯ      
โทร.0-2218-2958

9 
FEB 
2019
ฟ�ตบอลประเพณีจ�ฬาฯ – ธรรมศาสตร� 
ครั้งที่ 73 ณ สนามศุภชลาศัย
      สอบถามเพ��มเติม : 
สมาคมนิสิตเก�าจ�ฬาฯ 
โทร.0-2218-3680

11 
FEB 
2019
การแข�งขันกอล�ฟการกุศล
ณ สนามกอล�ฟ กรุงเทพกร�ฑา
      สอบถามเพ��มเติม : 
สมาคมศิษย�เก�าแพทย�จ�ฬาฯ 
โทร.0-22564116

16 - 17 
FEB 
2019
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“Storytelling Techniques and 
Visualization for Business 
Presentation”  รุ�นที่ 2
ณ คณะอักษรศาสตร� จ�ฬาฯ
      สอบถามเพ��มเติม : 
ภาคว�ชาศิลปการละคร 
คณะอักษรศาสตร� จ�ฬาฯ 
โทร 0-2218 4802 

16 
FEB 
2019
Sasin Open House
ณ อาคารศศปาฐศาลา ศศินทร�
      สอบถามเพ��มเติม : 
สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจ
ศศินทร�แห�งจ�ฬาฯ
โทร.0-2218-3853
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