
 

 

 

ขอ้มูลล่าสุดระบุสถานะของคุณภาพอากาศทั�วโลก 

สถานะของคุณภาพอากาศโลก 

AirVisual นาํเสนอขอ้มลูมลพิษ PM2.51 ล่าสุดซึ�งรวบรวมมาจากสถานีตรวจวดัแหล่งต่างๆ เพื�อรายงานใหเ้ห็นถึงสถานะของ

คุณภาพอากาศโลกในปี พ.ศ.2561 โดยเป็นชุดขอ้มูลระดบัโลกที�ทนัต่อเวลาและมีรายละเอียดอยา่งที�ไม่เคยมีมาก่อนและเนน้ถึง

ขอ้มลูที�มีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะตามเวลาจริง แหล่งขอ้มูล PM2.5 รวมถึงเครือขา่ยสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศของหน่วยงาน

รัฐบาลทั�วโลกและการตรวจวดัโดยเครื�อง IQAir AirVisual ที�ดาํเนินการโดยบคุคล นกัวจิยัและองคก์รไมแ่สวงหากาํไร 

ระดบัมลพษิทางอากาศยงัคงมีระดบัที�สูงถึงขัFนอนัตรายในหลายส่วนของโลก ขอ้มูลจากองคก์ารอนามยัโลก หรือ WHO แสดงให้

เห็นวา่มี 9 ใน 10 คนของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที�ปนเปืF อนมลพษิในระดบัสูงเขา้ไป2 มลพิษทางอากาศนอกอาคารเป็น

สาเหตุอนัดบั 4 ของการเสียชีวติก่อนวยัอนัควรของประชากรโลก และคิดเป็นมูลคา่ความเสียหายทางเศรษฐกิจในระดบัโลกถึง 2.25 

แสนลา้นเหรียญสหรัฐตอ่ปี3 

รายงานคุณภาพอากาศโลก พ.ศ.2561 แสดงใหเ้ห็นวา่ : 

●  ชุดขอ้มูลลา่สุดแสดงใหเ้ห็นวา่ 64% ของเมืองกวา่ 3,000 แห่ง มี PM2.5 สูงเกินกวา่ขอ้กาํหนดขององคก์ารอนามยัโลก 

100% ของเมืองที�ตรวจวดัและรายงาน PM2.5 ในตะวนัออกกลางและแอฟริกา 99% ของเมืองในเอเชียใต ้ 95% ของเมือง

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ 89% ของเมืองในเอเชียตะวนัออกก็สูงเกินกวา่ขอ้กาํหนดดงักล่าว  การที�มีหลายพืFนที�ขาด

การรายงานขอ้มูลคณุภาพอากาศสาธารณะที�ทนัสมยั ดงันัFนจึงไม่ไดร้วมอยูใ่นการวิเคราะห์ในรายงานฉบบันีF  จาํนวนเมือง

ที�มีมลพษิ PM2.5 สูงเกินกวา่ขอ้กาํหนดขององคก์ารอนามยัโลกคาดวา่จะสูงกวา่จาํนวนเมืองที�นาํเสนอในรายงานนีF  

●  จาํเป็นตอ้งมีการตรวจวดั PM2.5 ในพืFนที�ส่วนใหญ่ของโลกที�ยงัไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มลู  ขอ้มลูคุณภาพอากาศตามเวลาจริง

และเป็นสาธารณะนัFนมีความสาํคญัไม่เพียงสร้างความเขม้แขง็ของประชาชนใหรั้บมือกบัมลพิษทางอากาศและปกป้อง

สุขภาพอนามยั แต่ยงัเป็นจดุหลกัในการสร้างความตระหนกัและขบัเคลื�อนปฏิบตัิการต่างๆ เพื�อต่อกรกบัมลพิษทางอากาศ

ในระยะยาวอีกดว้ย 

                                                           
1
 ในขณะที�ผลกระทบดา้นสุขภาพจากมลพิษทางอากาศทั�วโลกมุ่งเนน้ไปที� PM2.5 ยงัมีมลพิษทางอากาศชนิดอื�นๆ เช่น ฝุ่ นขนาดเล็กมากๆ ไนโตรเจนไดออกไซดแ์ละโอโซนซึ� งส่งผลใหเ้กิดความเสี�ยงดา้นสุขภาพ การพิจารณา

เพียง PM2.5 เพียงอยา่งเดียวนัFนไม่ไดท้าํใหเ้ห็นภาพรวมที�สมบูรณข์องคุณภาพอากาศและความเสี�ยงดา้นสุขภาพในบางภูมิภาคที�อาจมีระดบัของ PM2.5 ตํ�าโดยเปรียบเทียบ 
2
 https://www.who.int/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action 

3
 http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/08/air-pollution-deaths-cost-global-economy-225-billion 

 



 

 

 

เอเชียใต้ : ฝุ่นพษิที รุนแรงเป็นสถานการณ์ร่วม กรุงเดล ีเมืองหลวงของอินเดยี ติดอยู่ในอนัดบั 10 

 

ขอ้มลูใหมเ่ปิดเผยใหเ้ห็นถึงขนาดที�แทจ้ริงของวกิฤตมลพษิทางอากาศในเอเชียใต ้: ในจาํนวน 20 เมืองที�มีมลพษิทางอากาศเลวร้าย

ที�สุดโลก มี 18 เมืองอยูใ่นอินเดีย ปากีสถาน บงัคลาเทศ ขอ้มลูยงัไดร้ะบุถึงเมืองในเอเชียใต ้9 แห่งที�มีมพิษทางอากาศแยก่วา่กรุงเดลี 

ในเอเชียใต ้ประเทศที�มีตอ้งเผชิญกบัวกิฤตฝุ่ น PM2.5 ในปี พ.ศ.2561 เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ อินเดีย ปากีสถาน และบงั

คลาเทศ  

 

ขอ้มลูมลพิษทางอากาศในปากีสถานที�ประชาชนสามารถเขา้ถึงไดม้าจากเครือข่ายสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศที�ดาํเนินการโดย

ชุมชนในหลายพืFนที�ของประเทศ 

 

 
แผนที�แสดงการกระจายตัวของสถานีตรวจวัด PM2.5 ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

จุดสีฟ้าเป็นตาํแหน่งสถานีตรวจวัด PM2.5 ของหน่วยงานรัฐบาล จุดสีแดงแสดงตาํแหน่งของเครื%องวัดคุณภาพอากาศที%ใช้โดยบุคคลหรือกลุ่ม/องค์กร 

สถานีตรวจวัด PM2.5 ของหน่วยงานรัฐบาลยงัมีอยู่น้อยในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซียมีประชากรหนาแน่นเป็นอันดบัสี%ของโลก แต่

มีสถานีตรวจวัด PM2.5 เพียง 1 สถานีในกรุงจาการ์ตา ที%เพิ%งรายงานข้อมูลออนไลน์เมื%อเดือนพฤษภาคม 2561 ประชากรส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียจึงยงัขาด

ข้อมูลคุณภาพทางอากาศที%เหมาะสมว่าตนเองหายใจเอาอะไรเข้าไป ในประเทศไทย มีสถานีตรวจวัด PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ 10 จุดในเขต

กรุงเทพมหานครและมากกว่า 50 จุดที%ดาํเนินการโดย กทม. ทั?งหมดยงัไม่มีการรายงานค่าตามเวลาจริง หลายสถานีตรวจวัดของ กทม. มักมีปัญหาการใช้

งานและการรายงานข้อมูล 

 

 



 

 

 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

จาการ์ตาและฮานอยเป็นเมืองที�มีปัญหามลพิษ PM2.5 สูงที�สุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในขณะที�สมุทรสาคร จงัหวดัที�อยู่

ติดกบักรุงเทพมหานคร อยูเ่ป็นอนัดบัที� 3 เมื�อคุณภาพอากาศของกรุงปักกิ�งดีขึFน 

 

กรุงจาการ์ตาอาจแซงหนา้ขึFนมาเป็นเมืองหลวงแห่งมลพษิทางอากาศแทนปักกิ�งในเร็ววนั ระดบัของมลพษิ PM2.5 ในปี พ.ศ.2561 

นอ้ยกวา่ที�ปักกิ�งราว 12% ในจาํนวนเมืองที�มีมลพิษทางอากาศ PM2.5 สูงสุด 5 เมืองในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ม ี3 เมืองอยู่

ในประเทศไทย 

 

ท้องฟ้าในจีนยงัคงเป็นสีเทาแต่การแก้ปัญหามีความคบืหน้าอย่างน่าชื นชม 

 

ความเขม้ขน้เฉลี�ยของ PM2.5 ในเมืองตา่งๆ ของจีนลดลง 12% จากปี พ.ศ.2560 ถึงปี พ.ศ.2561 จากชุดขอ้มูล AirVisual กรุงปักกิ�ง

อยูใ่นอนัดบัเมืองที�มีมลพิษ PM2.5 อนัดบั 122 ของโลก โดยที�ระดบัของ PM2.5 ลดลงมากกวา่ 40% นบัตัFงแต่ปี พ.ศ. 2556 ถา้ในปี 

พ.ศ.2561 ความเขม้ขน้ของกรุงปักกิ�งยงัคงอยูใ่นระดบัเดียวกบัของปี พ.ศ.2556 ก็จะยงัอยูใ่นอนัดบั 21 ของเมืองหลวงที�มีปัญหา

มลพิษ PM2.5 มากที�สุด 

 

เกาหลใีต้โดดเด่นในกลุ่มประเทศองค์การเพื อความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (OECD) 

 

ในกลุ่มประเทศ OECD ญี�ปุ่นมีสถานีตรวจวดั PM2.5 จาํนวน 1,010 แห่งที�รวมอยูใ่นรายงานการจดัอนัดบั ถือวา่มีมากที�สุดใน

บรรดาประเทศและภูมิภาคต่างๆ รองลงมาเป็นสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต ้ในจาํนวน 100 เมืองที�มีมลพษิ PM2.5 สูงสุดในกลุ่ม

ประเทศ OECD พบวา่เป็นเมืองในเกาหลีใต ้44 แห่งในปี พ.ศ.2561 และ 43 แห่ง ในปี พ.ศ.2560 ตามลาํดบั ในกลุม่ประเทศ OECD 

เกาหลีใตเ้ป็นหนึ�งในประเทศที�ไดร้ับผลกระทบจากมลพษิทางอากาศมากที�สุด จากชุดขอ้มูลที�รวบรวม มีการพฒันาเลก็นอ้ย โดย

ระดบัของ PM2.5 ลดลงราว 5% ต่อปีจากปี พ.ศ.2560 ถึงปี พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 



 

 

 

วิกฤตมลพษิทางอากาศในภูมิภาคบอลข่านตะวนัตกและตุรก ี

มีเมือง 10 เมืองในภมิูภาคบอลขา่นตะวนัตก - บอสเนีย เฮอร์เซโกวนิา มาซิโดเนียและโคโซโว - และเมือง 4 เมืองในตรุกีที�มีระดบั 

PM2.5 สูงมากกวา่ 3 เท่าของขอ้แนะนาํของ WHO มี 8 เมืองในภมิูภาคบอลขา่นอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ของเมืองที�มีคณุภาพอากาศแย่

ที�สุดในโลก 

 

ผลกระทบมลพิษ PM2.5 ต่อสุขภาพ 

การสมัผสัมลพิษ PM2.5 เพิ�มความเสี�ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น มะเร็งปอด โรคหลอดเลือดสมอง โรคหวัใจและโรคทางเดินหายใจ

รวมถึงโรคหืดหอบ โดยเฉลี�ย ช่วงชีวติของคนทั�วโลกจะสัFนลงประมาณ 1.8 ปี อนัเนื�องมาจากมลพิษทางอากาศ หรืออีกนยัหนึ�ง หาก

ทุกคนมีชีวติอยูใ่นอากาศดี เราจะมีชีวิตที�ยนืยาวขึFน 1.8 ปี4 ยกตวัอยา่งเช่น เด็กที�อาศยัอยูใ่นกรุงปักกิ�ง จาการ์ตา และฮานอย มลพิษ

ทางอากาศเพิ�มความเสี�ยงจากการเสียชีวติจากโรคทางเดินหายใจ 40% และโรคหืดหอบ 20%5 ในผูใ้หญ่ ความเสี�ยงของการเป็น

โรคมะเร็งปอดเพิ�มขึFน 25-30% และความเสี�ยงของโรคหลอดเลือดสมองเพิ�มขึFน 2 เท่า6 

ข้อเรียกร้องของกรีนพซีต่อรัฐบาลต่างๆ ทั วโลก 

1. ขยายและยกระดบัสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศและการเขา้ถึงขอ้มูลคุณภาพอากาศ โดยที�ประชาชนไม่วา่จะอยูแ่ห่งใดสามารถ

ตรวจวดัคุณภาพอากาศในพืFนที�ที�รัฐบาลของตนไม่สามารถทาํได ้การเขา้ถึงขอ้มลูและความรู้จะช่วยใหผู้ค้นลงมือปฏิบติัการเพื�อให้

อากาศดีกลบัคืนมา 

2.ตัFงเป้าหมายและกรอบเวลาและจดัทาํแผนปฏิบติัการที�ทาํใหคุ้ณภาพอากาศอยูใ่นระดบัที�ยอมรับไดเ้ร็วที�สุดเท่าที�จะทาํได ้

3. ลดการปล่อยมลพษิทางอากาศจากแหลง่กาํเนิดต่างๆ ในพืFนที�ที�เผชิญกบัปัญหาคุณภาพอากาศที�เลวร้ายโดยการเปลี�ยนผ่านไปสู่

ระบบพลงังานหมนุเวยีนที�สะอาดและระบบการคมนาคมขนส่งที�ย ั�งยนื และยกระดบัมาตรฐานคณุภาพอากาศ รวมถึงการบงัคบัใช้

กฎหมายที�เขม้งวดในการปล่อยมลพิษจากภาคการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม ยานยนตแ์ละแหล่งกาํเนิดมลพษิต่างๆ 

 

                                                           
4
 https://aqli.epic.uchicago.edu/pollution-facts/  

5
 http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/health-risks-of-

air-pollution-in-europe-hrapie-project.-recommendations-for-concentrationresponse-functions-for-costbenefit-

analysis-of-particulate-matter,-ozone-and-nitrogen-dioxide  
6
 คาํนวณจากขอ้มูล  AirVisual โดยใชแ้บบจาํลอง Global Burden of Disease risk model สาํหรับ PM2.5: 

http://ghdx.healthdata.org/record/global-burden-disease-study-2010-gbd-2010-ambient-air-pollution-risk-model-

1990-2010  



 

 

 

ตาราง : เมืองที�มีมลพษิ PM2.5 สูงสุด 20 อันดับแรกของโลกและภูมิภาค ในปี พ.ศ.2561 

อนัดับ 

ระดับโลก เอเชียใต้ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ประเทศ/

ภูมภิาค 

เมอืง ค่าเฉลี ยปี  

2561 

ประเทศ/

ภูมภิาค 

เมอืง ค่าเฉลี ย

ปี  2561 

ประเทศ/

ภูมภิาค 

เมอืง ค่าเฉลี ย

ปี  2561 

1 อินเดีย Gurugram 135.8 อินเดีย Gurugram 135.8 อินโดนีเซีย Jakarta 45.3 

2 อินเดีย Ghaziabad 135.2 อินเดีย Ghaziabad 135.2 เวียดนาม Hanoi 40.8 

3 ปากีสถาน Faisalabad 

130.4 

ปากีสถาน Faisalabad 

130.4 

ไทย 

Samut 

Sakhon 

39.8 

4 อินเดีย Faridabad 

129.1 

อินเดีย  Faridabad 

129.1 

ไทย 

Nakhon 

Ratchasima 

37.6 

5 อินเดีย Bhiwadi 125.4 อินเดีย  Bhiwadi 125.4 ไทย Tha bo 37.2 

6 อินเดีย Noida 123.6 อินเดีย Noida 123.6 ไทย Saraburi 32.6 

7 อินเดีย Patna 

119.7 

อินเดีย Patna 

119.7 

ฟิลิปปินส์ 

Meycauyan 

City 

32.4 

8 จีน Hotan 

116.0 

อินเดีย Lucknow 

115.7 

ไทย 

Samut 

Prakan 

32.2 

9 อินเดีย Lucknow 115.7 ปากีสถาน Lahore 114.9 ไทย Ratchaburi 32.2 

10 ปากีสถาน Lahore 114.9 อินเดีย Delhi 113.5 ไทย Mae Sot 32.2 



 

 

 

อนัดับ 

ระดับโลก เอเชียใต้ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ประเทศ/

ภูมภิาค 

เมอืง ค่าเฉลี ยปี  

2561 ประเทศ/

ภูมภิาค 

เมอืง ค่าเฉลี ย

ปี  2561 ประเทศ/

ภูมภิาค 

เมอืง ค่าเฉลี ย

ปี  2561 

11 อินเดีย Delhi 113.5 อินเดีย Jodhpur 113.4 ฟิลิปปินส์ Caloocan 31.4 

12 อินเดีย Jodhpur 

113.4 

อินเดีย Muzaffarpur 

110.3 

ไทย 

Si Maha 

Phot 

30.9 

13 อินเดีย Muzaffarpur 110.3 อินเดีย Varanasi 105.3 ไทย Pai 29.4 

14 อินเดีย Varanasi 105.3 อินเดีย Moradabad 104.9 ไทย Chon Buri 27.3 

15 อินเดีย Moradabad 

104.9 

อินเดีย Agra 

104.8 

เวียดนาม 

Ho Chi Minh 

City 

26.9 

16 อินเดีย Agra 104.8 บงัคลาเทศ Dhaka 97.1 ไทย Chiang Dao 26.1 

17 บงัคลาเทศ Dhaka 97.1 อินเดีย Gaya 96.6 ฟิลิปปินส์ Pasay 25.2 

18 อินเดีย Gaya 96.6 อินเดีย Jind 91.6 ไทย Bangkok 25.2 

19 จีน Kashgar 95.7 อินเดีย Kanpur 88.2 ไทย Kanchanaburi 24.9 

20 อินเดีย Jind 

 

91.6 อินเดีย Singrauli 

 

86.8 ไทย Chiang Mai 

 

24.5 



 

 

 

อนัดับ 

เอเชียตะวนัออก บอลข่านและตุรกี    

ประเทศ/

ภูมิภาค 

เมอืง ค่าเฉลี ย

ปี  

2561 

ประเทศ/

ภูมภิาค 

เมอืง ค่าเฉลี ย

ปี  2561 

   

1 จีน Hotan 
116.0 บอสเนีย&

เฮอร์เซโกวินา  Lukavac 
55.6 

   

2 จีน Kashgar 
95.7 บอสเนีย

เฮอร์เซโกวินา  Zivinice 
54.0 

   

3 จีน 

Xingtai 

Shi 

76.7 บอสเนีย&

เฮอร์เซโกวินา  Gracanica 

48.4 

   

4 จีน 

Shijia 

zhuang 

76.7 

มาซิโดเนีย Tetovo 

44.6 

   

5 จีน Aksu 

74.1 

ตุรกี 

Kazimkar

abekir 

42.7 

   

6 จีน Handan 
74.0 บอสเนีย&

เฮอร์เซโกวินา Sarajevo 
38.4 

   

7 จีน Anyang 72.9 ตุรกี Kesan 38.3    

8 จีน Baoding 70.7 มาซิโดเนีย Kumanovo 37.2    

9 จีน Linfen 68.2 มาซิโดเนีย Bitola 36.3    



 

 

 

10 จีน Wujiaqu 
67.8 บอสเนีย&

เฮอร์เซโกวินา Tuzla 
35.9 

   

11 จีน Xianyang 67.8 มาซิโดเนีย Skopje 34.0    

12 จีน Jiaozuo 66.9 ตุรกี Amasya 34.0    

13 จีน 

Hengshui 

Shi 

65.7 

โคโซโว Pristina 

30.4 

   

14 จีน Xuzhou 65.5 ตุรกี Pinarhisar 30.0    

15 จีน 

Cangzhou 

Shi 

65.2 

ตุรกี Erzincan 

28.9 

   

16 จีน 

Pingding 

shan 

65.1 

ตุรกี Bursa 

28.4 

   

17 จีน Kaifeng 64.6 บลัแกเรีย Sofia 28.2    

18 จีน Xuchang 64.2 โรมาเนีย Iasi 27.0    

19 จีน Zhengzhou 

64.1 

โครเอเชีย 

Slavonski 

Brod 

26.0 

   

20 จีน Tangshan 63.5 ตุรกี Corum 24.8    

 

 



 

 

 

แหล่งอ้างอิงของข้อมูลและภาพกราฟฟิก 

แหล่งขอ้มลูและกราฟฟิกที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัอนัดบั เช่น แผนที� สามารถเขา้ไปดูไดที้�นี� : 

https://drive.google.com/drive/folders/1ucxnG2KUWmtmHONIEoFEXMhP54MjJJ5G?usp=sharing  

 

ข้อแนะนําในการใช้รายงานคุณภาพอากาศโลก พ.ศ.2561 เวบ็ไซต์และกราฟฟิก IQAir AirVisual 
เรายนิดีที�จะแบ่งปันกราฟฟิก ขอ้มลูและขา่วสารต่างๆในรายงานคุณภาพอากาศโลก พ.ศ.2561 IQAir AirVisual และเวบ็ไซตก์ารจดั

อนัดบัเมืองและภูมิภาคที� : https://www.airvisual.com/world-most-polluted-cities 

 

ในการทาํใหป้ระชาชนทั�วไปเขา้ถึงขอ้มูลคณุภาพอากาศ เราขอให้มีการอา้งถึงแหล่งที�มาและลิขสิทธิ� ของกราฟฟิกและขอ้มูลตาม

ขอ้แนะนาํตอ่ไปนีF  : 

 

เมื�ออา้งถึง : 

- การจดัอนัดบัเมือง พ.ศ. 2561 หรือ เวบ็ไซต ์IQAir AirVisual ที�จดัอนัดบัเมือง สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากขอ้มูล “world’s 

most polluted cities ของ IQAir AirVisual” โดยใชข้อ้ความ “world’s most polluted cities” ตาม link : 

https://www.airvisual.com/world-most-polluted-cities 

 

- คุณภาพอากาศของเมือง ประเทศ ภูมิภาค ใหใ้ช ้“[ตาํแหน่งของพืFนที�] คุณภาพอากาศ/มลพิษทางอากาศ (โดยใช ้hyperlink 

บนเวบ็ไชต ์AirVisual ที�โยงกบัเมือง ประเทศ หรือภูมิภาคนัFนๆ คณุสามารถคน้หาเมือง ประเทศ ภูมิภาค จาก AirVisual 

webpage โดยพมิพชื์�อลงใน search bar.  

เช่น :   Bangladesh air quality … (> https://www.airvisual.com/bangladesh ) 

          Hanoi air pollution … (> https://www.airvisual.com/vietnam/hanoi ) 

 

- เครื�องตรวจวดัคุณภาพอากาศ IQAir AirVisual ที�ดาํเนินการโดยบุคคล นกัวจิยัและองคก์รไมแ่สวงหากาํไร ใหใ้ช ้“air 

quality monitor” พร้อมขอ้ความ “air quality monitor” ตาม hyperlinked https://www.airvisual.com/air-quality-monitor  

 

หากมีคาํถามหรือขอ้คิดเห็นใดๆ กรุณาติดต่อ IQAir AirVisual ที� press.int@iqair.com 


