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งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชแพสซีฟแซมเปลอรท่ีไดจากการพัฒนาของสุนทรี 
(2555) ตามรูปแบบของบริษัทโอกาวา (Ogawa.company) ในการศึกษาการสึกกรอนของ
โบราณสถาน  โดยทําการศึกษา 2 ขั้นตอนดังนี้  ขั้นตอนแรกศึกษาความสัมพันธระหวางความเขมขน
ของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟกับวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนส -
เซนต..โดยติดต้ังแพสซีฟแซมเปลอรท่ีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 
จังหวัดราชบุรี  และขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถาน  โดยติดต้ังแพสซีฟแซมเปลอร 
บริเวณโบราณสถานท่ีต้ังอยูในเกาะรัตนโกสินทร  กรุงเทพมหานคร  และองคพระปฐมเจดีย  จังหวัด
นครปฐม  ผลการวิจัยในข้ันตอนท่ี 1 พบวาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดย
วิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมีความสัมพันธกันทางสถิติ (α = 0.05) 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.851 ผลการวิจัยขั้นตอนท่ี 2 พบวาคาการสึกกรอนของ
วัสดุเหล็กกลาคารบอน  สังกะสี  ทองแดง  สําริด  และระดับความลึกของผิววัสดุพอรทแลนดซีเมนต  
จากการเก็บตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิ เนสเซนต ณ โบราณสถาน
บริเวณเกาะรัตนโกสินทรเปนดังนี้ 138.4 - 156.6  7.8 - 8.5  6.5 - 9.2  3.4 - 4.3 กรัมตอตาราง
เมตรตอป  และ 15.3 - 19.7 ไมโครเมตรตอปตามลําดับ  และองคพระปฐมเจดียมีคาการสึกกรอน
ของวัสดุเปนดังนี้ 120.7 - 193.7  7.5 - 10.7  7.7 - 15.9  2.6 - 4.1 กรัมตอตารางเมตรตอป  และ 
13.7 - 27.1.ไมโครเมตรตอปตามลําดับ  จากการศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถานท้ัง 2 แหง  โดย
การเก็บตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซดดวยแพสซีฟแซมเปลอร  และคํานวณคาการสึกกรอนเฉพาะ
วัสดุท่ีตอบสนองตอกาซไนโตรเจนไดออกไซดเทานั้น  ผลการศึกษาพบวาโบราณสถานบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร  กรุงเทพมหานคร  และองคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม  มีคาการสึกกรอนของวัสดุ
สังกะสีอยูในชวง 7.3 - 8.1 และ 6.6 - 7.5 กรัมตอตารางเมตรตอปตามลําดับ  และพอรทแลนด
ซีเมนตมีระดับความลึกของผิวอยูในชวง 13.5 - 18.3 และ 11.9 - 16.2.ไมโครเมตรตอปตามลําดับ  
ผลการเปรียบเทียบคาการสึกกรอนของวัสดุระหวางการเก็บตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซดดวยวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตกับการตรวจวัดแบบแพสซีฟพบวามีคาใกลเคียงกัน  
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 The objective of this research was to calculate material corrosion of historical sites 
by application of passive sampler developed by Siraratprapa (2012), based on Ogawa company 
model. This study was divided to two steps: the first step was to study the relationship between the 
concentration of nitrogen dioxide measured by passive and active samplings - the 
Chemiluminescence standard method - conducted at the Medical Engineering Division 1, 
Ratchaburi province. The second step was to calculate material corrosion of historical sites at 
Rattanakosin Island, Bangkok and Phra Pathom Chedi in Nakhon Pathom. Results showed that 
nitrogen dioxide concentrations sampled by the passive sampler and the standard method at 
Medical Engineering Division 1, Ratchaburi province were statistically significant ( =0.05), the 
correlation coefficient (r) was 0.851. Material corrosion rates (in the unit g/m2/yr) of both historical site 
were found to be in order as following: carbon steel > zinc > copper >.cast bronze. Corrosion of 
portland limestone cement was also calculate as surface corrosion depth (μm/yr). Based on 
Chemiluminescence analysis, material corrosion rates of these materials at Rattanakosin island 
were 138.4 - 156.6, 7.8 - 8.5, 6.5 - 9.2, 3.4 - 4.3 g/m2/yr  and 15.3 - 19.7 μm/yr, respectively whereas 
at At Phra Pathom Chedi were 120.7 - 193.7, 7.5 - 10.7, 7.7 - 15.9, 2.6 - 4.1.g/m2/yr and.13.7 - 
27.1.μm/yr,.respectively..Moreover the corrosion rates of materials: zinc and portland limestone 
cement, which response to nitrogen dioxide, were calculated based on passive sampler data. For 
both historic sites (Rattanakosin Island, Bangkok and Phra Pathom Chedi in Nakhon Pathom), the 
corrosion of zinc material was 7.3 - 8.1 and 6.6 - 7.5 g/m2/yr , respectively and portland limestone 
cement was 13.5 - 18.3 and 11.9 - 16.2 μm/yr. The comparision of calculated corrosion rates with 
taking into account nitrogen dioxide concentrations analyzed by Chemiluminescence standard 
method and passive sampling were compatible 
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 ในการทําวิจัยครั้งนี้ขาพเจาขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา  ปญญาคะโป  
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีใหความเมตตา  กรุณา  และความชวยเหลือในทุกๆ ดาน  ท้ัง
คําแนะนําคําปรึกษาและเสียสละเวลาในการตรวจแกไขงานวิจัยครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  และ
ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล  อนแฉง  ดร.วนิสา  สุรพิพิธ  และรองศาสตราจารย 
ดร.พจนีย  ขุมมงคล  ท่ีใหคําแนะนําในการทําวิจัยครั้งนี้เปนอยางดียิ่ง 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย  นักวิทยาศาสตร  และเจาหนาท่ีภาควิชาวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอมทุกทานท่ีใหคําแนะนําตางๆ พรอมท้ังความชวยเหลือดานอุปกรณและสถานท่ีในการทํา
วิจัย  ขอขอบพระคุณเจาหนาท่ีกรมควบคุมมลพิษ  กรุงเทพมหานคร  และกรมอุตุนิยมวิทยา  บางนา  
ท่ีใหความอนุเคราะหดานขอมูลท่ีจําเปนในงานวิจัย  และกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 จังหวัดราชบุรี  
ท่ีเอื้อเฟอสถานท่ีและอํานวยความสะดวกในการเก็บตัวอยาง  ขอขอบคุณนองๆ นักศึกษาปริญญาตรี
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  ไดแก  นางสาวกชกร  โตรักษา  นางสาวเพ็ญประภา  ใจกลา  และ
นางสาวศิญดา  ทีรฆวณิช  ท่ีใหความรวมมือและชวยเหลือในการทําวิจัย  
 สุดทายขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอ  คุณแม  พี่สาว  และญาติพี่นองท่ีเปนกําลังใจ
ตลอดมาจนทําใหงานวิจัยนี้ประสบความสําเร็จในท่ีสุด  และขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนท่ีมีสวนรวมใน
ความสําเร็จครั้งนี้ 
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