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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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บทที่ 1 
บทนํา  

 
1.1 ที่มาและความสําคัญ 
 ปญหามลพิษทางอากาศเปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบันโดยเฉพาะในเขตเมือง  ซึ่งเปนผล
มาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร  การคมนาคม  และการขยายตัวของอุตสาหกรรม  กอใหเกิดมลพิษ
ทางอากาศ  เชน  กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) กาซโอโซน (O3) 
และฝุนละออง  เปนตน  มลพิษบางชนิดเมื่อถูกปลอยออกสูส่ิงแวดลอมจะทําใหเกิดการสะสมหรือคง
อยูเปนเวลานาน  และสงผลกระทบตอมนุษย  พืช  รวมท้ังยังทําใหเกิดการสึกกรอนของส่ิงกอสราง  
เชน..จากการตกสะสมกรดไนตริก (HNO3) ซึ่งเกิดจากกาซไนโตรเจนไดออกไซดทําปฏิกิริยากับ
ออกซิเจน (O2).และความช้ืน  ดังนั้นกาซไนโตรเจนไดออกไซดจึงเปนกาซมลพิษท่ีควรใหความสําคัญ
และรวมมือกันปองกันและแกไขปญหา 

การตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศมีหลายวิธี   เชน  วิธีการตรวจวัดแบบ
แอคทีฟ (Active.sampling) โดยอุปกรณในการเก็บตัวอยางกาซ  เรียกวา  แอคทีฟแซมเปลอร 
(Active.sampler) ซึ่งตองใชเครื่องดูดอากาศจึงตองใชไฟฟาและมีราคาสูง  การตรวจวัดอีกวิธีหนึ่งคือ
วิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟ (Passive.sampling) ซึ่งเปนวิธีท่ีอาศัยหลักการแพรของมลพิษจึงไมตอง
ใชไฟฟา  โดยอุปกรณในการเก็บตัวอยางกาซ  เรียกวา  แพสซีฟแซมเปลอร(Passive.sampler).เชน  
แพสซีฟแซมเปลอรของบริษัทโอกาวา (Ogawa company) (Ogawa and company, 2013) ท่ีมี
ขนาดเล็ก  น้ําหนักเบา  สะดวกในการติดต้ังในพื้นท่ีตางๆ และราคาถูกกวาแอคทีฟแซมเปลอรแตตอง
นําเขาจากตางประเทศ  ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาแพสซีฟแซมเปลอรเพื่อใหสามารถตรวจวัดคาความ
เขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดไดใกลเคียงกับการใชแอคทีฟแซมเปลอร   และราคาถูกกวา  
แพสซีฟแซมเปลอรท่ีนําเขาจากตางประเทศ  ในการศึกษาครั้งนี้แบงเปนสองตอน  โดยตอนท่ีหนึ่งเปน
การนําแพสซีฟแซมเปลอรท่ีไดจากการพัฒนาของสุนทรี (2555).ไปติดต้ังท่ีสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 จังหวัดราชบุรีเพื่อหาความสัมพันธระหวางความเขมขนของกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต  
ตอนท่ีสองเปนการประยุกตใชอุปกรณแพสซีฟแซมเปลอรเพื่อศึกษาการคํานวณคาการสึกกรอนของ
โบราณสถานท่ีเกิดจากกาซไนโตรเจนไดออกไซด   โดยการนําแพสซีฟแซมเปลอรไปติดต้ังท่ีบริเวณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตวังทาพระ  กรุงเทพมหานคร   เพ่ือศึกษาการสึกกรอนของ
โบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  กรุงเทพมหานคร  เนื่องจากโบราณสถานบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทรเปนโบราณสถานท่ีเกาแกและเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศไทย  ซึ่งอยูใน
บริเวณท่ีมีการจราจรหนาแนนเนื่องจากมีรถทัวรนักทองเท่ียวเขามา 400 - 500 คันตอวัน  และรถตู 
200 - 300 คันตอวัน (ASTV ผูจัดการ, 2556) จึงสงผลใหเกิดมลพิษทางอากาศมากซ่ึงทําใหเกิดผล
กระทบตอการสึกกรอนของโบราณสถาน  และองคพระปฐมเจดีย  ตําบลพระปฐมเจดีย  อําเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม  ซึ่งเปนโบราณสถานท่ีต้ังอยูในบริเวณท่ีกําลังประสบกับปญหาดานการจราจรและมี
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แนวโนมท่ีจะเพิ่มมากขึ้น (ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม, 2556) และอยูใกลกับมหาวิทยาลัย  ดังนั้นจึง
เลือกท่ีจะศึกษาการสึกกรอนขององคพระปฐมเจดียเพื่อจะไดใชความรูเพื่อตอบแทนใหกับทองถิ่นท่ี
มหาวิทยาลัยต้ังอยู  เนื่องจากประเทศไทยมีโบราณสถานท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรมากมาย  จึงได
ทําการศึกษาในเรื่องของการสึกกรอนของโบราณสถานเพื่อแกไขปญหาการสึกกรอนของโบราณสถาน
และรักษาความมีคุณคาทางประวัติศาสตรรวมถึงความสวยงามไว 
 
1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัด
โดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟกับวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต 

1.2.2 เพื่อประยุกตใชแพสซีฟแซมเปลอรในการศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถานท่ีเกิด
จากกาซไนโตรเจนไดออกไซด 
 
1.3 สมมติฐาน   

1.3.1 ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดยแพสซีฟแซมเปลอรมี
ความสัมพันธกับวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต 

1.3.2 การสึกกรอนของโบราณสถานมีความสัมพันธกับปริมาณความเขมขนของกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดยแพสซีฟแซมเปลอรท่ีพัฒนาข้ึน 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1 ใชแพสซีฟแซมเปลอร ท่ีพัฒนาโดยสุนทรี (2555).ซึ่งอางอิงจากบริษัทโอกาวา  
ประเทศญี่ปุนในการตรวจวัดความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดโดยเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานเคมิลู-
มิเนสเซนต 

1.4.2 ใชระยะเวลาการเก็บตัวอยาง.7.วันโดยอางอิงจากการศึกษาของรัตติยา  และคณะ.
(2553)  

1.4.3 ติดต้ังตลับเก็บตัวอยางในทิศทางต้ังฉากกับพื้นโดยทิศทางการไหลเขาของอากาศ
ขนานกับพื้น 

1.4.4 ทําการเก็บตัวอยางเพื่อทําการเปรียบเทียบคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนได -
ออกไซดท่ีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอรกับวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต .ณ.สถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 จังหวัดราชบุรี  ในชวงฤดูฝน  ต้ังแตวันท่ี.1.กันยายน  ถึง.4 
ตุลาคม.พ.ศ..2555 

1.4.5 การศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถาน  โดยกําหนดพื้นท่ีเก็บตัวอยางออกเปน 2 พื้น
ท่ี..ดังนี้ 

1) บริเวณองคพระปฐมเจดีย. ตําบลพระปฐมเจดีย  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งเปน
พื้นท่ีท่ีมีการจราจรเบาบาง  
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2) มหาวิทยาลัยศิลปากร ..วิทยาเขตวังทาพระ  กรุงเทพมหานคร . .ซึ่งเปนสถานท่ีท่ีมี
การจราจรหนาแนน  ซึ่งคาการสึกกรอนของโบราณสถานท่ีไดจะใชเปนตัวแทนของการสึกกรอนของ
โบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร 

1.4.6 ทําการเก็บตัวอยางเพื่อศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถานจํานวน 2 ครั้ง  คร้ังละ.7 
วัน.   

1.4.7 ใชสมการคํานวณคาการสึกกรอนของโบราณสถานของ UN/ECE.(2000) และ 
European Union (2005) อางโดยรัฐพล.(2554) 
  
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.5.1 สามารถประยุกตใชแพสซีฟแซมเปลอรในการตรวจวัดความเขมขนของกาซไนโตรเจน       
ไดออกไซดได 

1.5.2 สามารถประยุกตใชแพสซีฟแซมเปลอรในการศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถานจาก
กาซไนโตรเจนไดออกไซดได 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

2.1 มลพิษทางอากาศ 
ในอากาศมีมลสารชนิดตางๆ ท่ีมีผลรายตอสุขภาพของมนุษย  พืช  สัตว  และส่ิงแวดลอม  

ตัวอยางของมลสารที่กอปญหาไดแก  ควันท่ีเกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิง  ซึ่งมีสวนประกอบมีพิษเชน 
กาซออกไซดของซัลเฟอร (SOx) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 
และสารอนุภาคแขวนลอย (เชน  ฝุนละออง) ไฮโดรคารบอน (HC) ท่ีเกิดจากการใชน้ํามันเช้ือเพลิง  
สารมีพิษจากกระบวนการทางเคมีตางๆ อนุภาคโลหะหนักท่ีเกิดจากการถลุงโลหะและสารกล่ินเหม็น
ท่ีเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร  นอกจากนี้ยังมีมลสารทุติยภูมิ (Secondary pollutants) ท่ีเกิดจาก
การทําปฏิกิริยาระหวางสารขางตนในอากาศซึ่งไมสามารถละเลยได  ตัวอยางเชน  โฟโตเคมิ-
คอลสม็อค (Photochemical smog) ซึ่งเกิดจากกาซออกไซดของไนโตรเจนและไฮโดรคารบอนท่ีมา
จากไอเสียรถยนตเมื่อถูกแสงแดด 

มลสารในอากาศมาจากแหลงมนุษยสรางขึ้นและแหลงธรรมชาติ  และในบางกรณีมลสารจาก
แหลงมนุษยสรางขึ้นจะถูกเปล่ียนรูปในอากาศเปนมลสารทุติยภูมิ  เชน  โฟโตเคมิคอลสม็อค  มลสาร
เชนนี้ถือไดวาเปนแหลงเชิงซอน (Complex source) 

มลสารมีอยูสองรูปแบบคือ  กาซและละอองลอยหรืออนุภาคท่ีเปนของแข็งหรือของเหลว 
(Aerosol) โดยในบางกรณีสารในรูปของกาซอาจเปล่ียนเปนละอองลอยไดโดยกระบวนการเคมีและ/
หรือทางกายภาพ   

แหลงท่ีมาของมลสารสามารถอธิบายไดดังนี้ 
1) แหลงมนุษยสรางขึ้น 
แหลงท่ีเกี่ยวของกับการเผาไหมเช้ือเพลิงไดแก  หมอไอน้ํา  เตาเผาตางๆ ในโรงงาน

อุตสาหกรรม  เครื่องยนตสันดาปภายใน  การเผาไมและพืช  อุปกรณใหความรอน  หุงตม  ไฟไหม
และการระเบิด  เปนตน   

แหลงท่ีเกี่ยวของกับการผสมและการแปรรูปไดแก Heat treatment ของโลหะ  การกล่ัน  
การถลุงและการผลิตตางๆ 

แหลงท่ีเกี่ยวของกับการระเหยและการรั่วไดแก  การรั่วหรือการระเหยจากถังเก็บน้ํามัน
เช้ือเพลิง  สถานท่ีทาสีและโรงงานเคมี  เปนตน 

2) แหลงธรรมชาติ 
การเกิดภูเขาไฟระเบิด  กาซมีพิษในธรรมชาติ  ไฟไหมปา  การเนาเปอยและการหมัก  การ

ปลิวกระจายของดิน  การระเหยของพืช  การปลิวกระจายของเมล็ดและสปอรของพืช 
3) แหลงทุติยภูมิหรือแหลงเชิงซอน 
โฟโตเคมิคอลสม็อค  อนุภาคซัลเฟตและไนเตรต  ฝนกรด (Acid rain) และการแขวนลอย

ใหมของสารพิษจากผิวดิน (ศิริกัลยา  และคณะ, 2542) 
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2.2 กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 
2.2.1 แหลงกําเนิดของกาซไนโตรเจนไดออกไซด 
ไนโตรเจนไดออกไซดมีสถานะกาซท่ีอุณหภูมิหอง  สามารถเกิดไดจากฟาแลบ  ฟาผา  ภูเขา

ไฟระเบิด  ปฏิกิริยาการยอยสลายของจุลินทรีย  หรือจากการกระทําของมนุษย  ซึ่งการใชเช้ือเพลิง
ของมนุษยเปนสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดไนโตรเจนไดออกไซด   และมีไนโตรเจนไดออกไซดเปน
สวนประกอบถึงรอยละ 90 - 95 โดยปริมาตร  โดยไนตริกออกไซด (NO) เกิดจากเช้ือเพลิงซึ่งมาจาก
สวนประกอบไนโตรเจนในเช้ือเพลิงและไนโตรเจนในอากาศ  โดยไนโตรเจนออกไซดจากท้ังสองแหลง
จะถูกออกซิไดซเปนกาซไนโตรเจนไดออกไซดอยางรวดเร็วดังสมการท่ี  (2.1) - (2.4) (ทัศวรรณ, 
2546) 

รูปแบบการเกิดกาซไนโตรเจนไดออกไซด (อุณหภูมิ > 1,500oC) 

N2 + O2 2NO                                      (2.1) 

 รูปแบบการเกิดไนโตรเจนไดออกไซด (อุณหภูมิ < 1,500oC) 

 2NO + O2 2NO2                               (2.2) 

 หรือ 

 NO + RO2              
h  NO2 + RO                               (2.3) 

 NO + O3                
h  NO2 + O2                      (2.4) 

 อนุมูลอิสระของออกซิเจนแรดิคัลท่ีเกิดขึ้นจะวนเวียนเขาทําปฏิกิริยาเคมีตอๆ ไปเกิด
เปนมลพิษทางอากาศและโอโซนนี้เองเปนสาเหตุท่ีสําคัญจะเขาทําปฏิกิริยากับไนโตรเจนออกไซดเกิด
เปนไนโตรเจนไดออกไซดตอไป  ดังสมการ.(2.4). 
 ออกซิเจนอะตอมจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนโมเลกุล (O2) เกิดเปนโอโซนดังสมการ 
(2.5) และกาซโอโซนท่ีเกิดขึ้นจะรับพลังงานรังสียูวีท่ีชวงความยาวคล่ืน 200 - 400 นาโนเมตร  
กลายเปนกาซออกซิเจนและอะตอมของออกซิเจนอีก  ซึ่งปฏิกิริยานี้เปนตัวสําคัญในการปองกันรังสียู-
วีไมใหตกกระทบพื้นโลกมากเกินไปดังสมการ (2.6) (สุรพล, 2543) สารท่ีมีผลตอการเกิดกาซโอโซน  
ไดแก  สารแอกทีฟไฮโดรคารบอน  โดยจะทําปฏิกิริยากับอนุมูลไฮดรอกซิลทําใหปริมาณกาซโอโซน
เพิ่มข้ึน  ปฏิกิริยาการเกิดอนุมูลไฮดรอกซิลเกิดจากปฏิกิริยาท่ีไอน้ําในอากาศทําปฏิกิริยากับอะตอม
ของออกซิเจนดังสมการ (2.7) (นพภาพร  และคณะ, 2547) 

 O• + O2 O3                             (2.5) 

 O3                         
h  O2 + O•                                  (2.6) 

 O• + H2O 2HO•            (2.7) 
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2.2.2 การตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซด   
1) วิธีซอลตซแมน (Saltzman) 
มลสารในอากาศท่ีสําคัญท่ีอยูในรูปของออกไซดของไนโตรเจน  ไดแก  ไนตริกออกไซดและ

ไนโตรเจนไดออกไซด  ซึ่งสามารถตรวจวัดความเขมขนไดดวยวิธีดูดกลืนแสง (Light absorption) 
โดยใชสารรีเอเจนตซอลตซแมน    

เมื่อไนโตรเจนไดออกไซดละลายในน้ําแลวทําปฏิกิริยากับสารรีเอเจนตซอลตซแมนจะ
กลายเปนไนไตรทไอออนใหสารท่ีมีสีกุหลาบแดง  คือ  สารยอมสีอาโซ (Azo.dye) ซึ่งสามารถตรวจวัด
ความเขมขนไดโดยวิธีสเปกโตรเมตริก (Spectrometric) การตรวจวัดความเขมขนของไนตริกออก-
ไซดในตัวอยางอากาศก็เชนเดียวกันแตจะทําหลังจากออกซิไดซไนตริกออกไซดใหเปนไนโตรเจนได
ออกไซด  โดยสารละลายกรดกํามะถันและโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต (KMnO4) 

สารรี เอเจนตซอลตซแมน คือสารละลายของกรดซัลฟานิลิก (Sulfanilic.acid) N-(1-
Naphthyl) Ethylenediamine และกรดอะซิติกในน้ํา(Glacial acetic water) เมื่อใสไนไตรตไอออน
เขาไปจะเกิดเปนสารยอมสีอาโซเนื่องจากไนไตรตไอออนจะทําปฏิกิริยาควบคู (Coupling reaction) 
อัตราสวนท่ีสารดูดกลืนในสารละลายจะแปรผันเปนสัดสวนกับปริมาณสารยอมสีอาโซท่ีเกิดขึ้น  ดังนั้น
จึงสามารถตรวจวัดความเขมขนของออกไซดของไนโตรเจนไดจากการหาอัตราดูดกลืนแสง  แตควร
รักษาอัตราสวนผสมระหวางอากาศและสารละลายใหคงท่ี (ศิริกัลยา  และคณะ, 2542) 

อัตราสวนของแสงท่ีดูดกลืนถูกตรวจวัดอยางตอเนื่องตลอดชวงเวลาวิเคราะหท่ีกําหนดไว ท่ี
ความยาวคล่ืน 540 - 550 นาโนเมตร  ซึ่งสามารถเลือกชวงท่ีตรวจวัดคาไดสองชวงคือชวง 0 - 0.5 
และ 0 - 1 สวนในลานสวน (Parts per million; ppm) (วนิดา, 2551; ศิริกัลยา  และคณะ, 2542) 

2) วิธีเคมิลูมิเนสเซนต (Chemiluminescence) 
เครื่องวิเคราะหกาซออกไซดของไนโตรเจนท่ีใชปรากฎการณเกิดแสงจากปฏิกิริยาเคมี 

(Chemiluminescence) เริ่มเปนท่ีนิยมกวากระบวนการท่ีใชสารรีเอเจนตซอลตซแมนโดยจุดเดนของ
เครื่องคือเวลาตอบสนองส้ัน (3 - 5 นาที) และความแมนยําสูง (±รอยละ 1) ซึ่งระบบนี้กรมควบคุม
มลพิษกําหนดใหเปนวิธีมาตรฐานในการตรวจวัดไนตริกออกไซด  ไนโตรเจนไดออกไซด  และออกไซด
ของไนโตรเจนในบรรยากาศ (วนิดา, 2551; ศิริกัลยา  และคณะ, 2542) 

เครื่องตรวจวัดประกอบดวยสวนตรวจวัดและสวนระบบไฟฟา  มีทอรูเข็ม (Capillary) 
ควบคุมอัตราการไหลของตัวอยางกาซท่ีถูกดูดเขาโดยปมเก็บตัวอยาง   กาซจะไหลเขาเซลลทํา
ปฏิกิริยา (Reaction cell) ในขณะเดียวกันจะเกิดโอโซนในเครื่องโอโซไนเซอรเนื่องจากออกซิเจนท่ี
ถูกออกซิไดซ  ซึ่งเครื่องโอโซไนเซอรจะเปนแบบปลอยไฟฟาเงียบ (Silent discharge) หรือแบบระดม
ดวยรังสีเหนือมวง (UV-Irradiation) จากนั้นโอโซนจะไหลเขาเซลลทําปฏิกิริยาเพื่อทําปฏิกิริยากับ  
ไนตริกออกไซดและไนโตรเจนไดออกไซด  โดยปมสูญญากาศจะรักษาความดันภายในเซลลทํา
ปฏิกิริยาไวปริมาณ 1 - 5 Torr (mmHg) เคร่ืองโฟโตมัลติพลายเออร (Photomultiplier) จะ
ตรวจจับแสงสวางท่ีเกิดข้ึนจากการทําปฏิกิริยา  สัญญาณท่ีออกจากเครื่องตรวจจับจะถูกสงไปยัง
เครื่องขยายสัญญาณ (Amplifier) และแสดงคาเปนแรงดันไฟฟาหรือกระแสไฟฟา (ศิริกัลยา  และ
คณะ, 2542)  
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หลักการในการตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซดโดยระบบเคมิลูมิเนสเซนตเปนการตรวจวัด
ทางออม  โดยตรวจวัดความเขมของแสงท่ีความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร  ซึ่งเปนผลมาจากปฏิกิริยา
เรืองแสงซึ่งเกิดขึ้นระหวางการทําปฏิกิริยาของไนตริกออกไซดกับโอโซน (กรมควบคุมมลพิษ, 2550) 
ในขั้นแรกจะตรวจวัดไนตริกออกไซด  โดยไนตริกออกไซดในบรรยากาศจะทําปฏิกิริยากับโอโซนแลว
ให NO•2 + O2 ไนโตรเจนไดออกไซดท่ีเกิดขึ้นสวนหนึ่งจะอยูในรูป Electronically - Excited State 
(NO•2) และกลับสูสถานะพื้น (Ground state) ทันทีพรอมกับการคายพลังงานแสง (Photon) ออกมา
ดังสมการท่ี (2.8)  และ (2.9) 

 NO  +  O3                                            NO•2  +  O2                      (2.8) 

 NO•2                                   NO2  +  h                      (2.9) 
 โดยท่ี h  = Plank’s  constant 
    = frequency ; Hz 

พลังงานแสงท่ีคายออกมานี้ (h ) จะเปนสัดสวนโดยตรงกับปริมาณไนตริก  ซึ่งสามารถ
ตรวจวัดปริมาณไดโดยโฟโตมัลติพลายเออรทิวบ (Photomultiplier tube)    

สําหรับการตรวจวัดกาซออกไซดของไนโตรเจนทําไดโดยการเปล่ียนกาซออกไซดของ
ไนโตรเจนตัวอื่นๆ ใหเปนกาซไนตริกออกไซดแลววัดปริมาณกาซไนตริกออกไซดท้ังหมด  ซึ่งจะมีคา
เทากับกาซออกไซดของไนโตรเจนท้ังหมด  จากนั้นเคร่ืองจะคํานวณคากาซไนโตรเจนไดออกไซดได
โดยนําคากาซไนตริกออกไซดท่ีตรวจวัดไดครั้งแรกหักออกจากคากาซออกไซดของไนโตรเจน (วนิดา, 
2551) โดยสารท่ีรบกวนการตรวจวัดไดแก  กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) น้ํา (นพภาพร และคณะ, 
2547) และสารประกอบอ่ืนท่ีมีไนโตรเจน  เชน  เปอรออกซีอะซิติลไนเตรท (Peroxyacetyl nitrate; 
PAN) (กรมควบคุมมลพิษ, 2550) 

นอกจากวิธีการตรวจวัดกาซออกไซดของไนโตรเจนตามวิธีท่ีกลาวมาแลว  ยังมีการวิเคราะห
กาซออกไซดของไนโตรเจนประเภทตางๆ ซึ่งแสดงดังตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 การวิเคราะหกาซออกไซดของไนโตรเจน   
ประเภท ขอบขาย หลักการวิเคราะห สิ่งรบกวน 

Naphthyl  
Ethylene  
Diamine 
(NO+NO2) 

ความเขมขนในตัวอยาง
กาซประมาณ 10 ถึง  
1,000 สวนในลานสวน 
(ถ าความ เข มข น เกิ น 
1,000 สวนในลานสวน  
ควรทําการทดสอบโดย
เ จื อ จ า ง ส า ร ล ะ ล า ย
ตัวอยางดวยปริมาณท่ี
เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
สารละลายดูดกลืน) 

ดูดกลืนไนโตรเจนออกไซด (NO+NO2) 
ในกาซตัวอยางลงในนํ้าแอมโมเนีย  
โดยมีอากาศ (ออกซิเจน) อยูดวย  เพื่อ
เปลี่ยนใหเปนไนไตรดไอออน (NO2

–) 
แลวเติม Sulfanil amide และทํา
ปฏิกิริยากับ Naphthyl ethylene 
diamine เพื่อใหไดสารละลายที่ติดสี  
วิเคราะหปริมาณไนตริกและไนโตรเจน
ไดออกไซดท่ีมีอยูในกาซตัวอยางโดยวัด
อัตราการดูดกลืนแสงของสารละลายท่ี
ติดสี น้ี  และแสดงคาออกในรูปของ
ไนโตรเจนออกไซด     

- 

Phenol  
Disulfonic  
Acid 
(NO+NO2) 

ปร ะม าณ  2 ถึ ง  100 
สวนในลานสวน (ถา
ความเขมขนเกิน 100 
สวนในลานสวน  ควรทํา
การทดสอบโดยเจือจาง
ของเหลวตัวอยางดวย
ปริมาณท่ีเหมาะสมของ
นํ้า) 

ดู ด ก ลื น ไ น ต ริ ก แ ล ะ ไ น โ ต ร เ จ น  
ไดออก ไซด ในก า ซ ตัว อย า งล ง ใน
สารละลายท่ีออกซิไดซ (กรดกํามะถัน
เจือจางบวกไฮโดรเจนเปอรออกไซด )  
เพื่ อ เปลี่ ยนให เปนไนเตรตไอออน 
( NO2

–)  ทํ า ป ฏิ กิ ริ ย า กั บ  Phenol 
disulfonic acid แลววัดความเขมขน
ของไนตริกและไนโตรเจนไดออกไซด
โดยวัดอัตราสวนการดูดกลืนแสงของ
สารละลายท่ีติดสีข้ึน  และแสดงคารวม 
(NO+NO2) ในรูปของไนโตรเจนได -
ออกไซด         

สารอนินทรียไนเตรต
แล ะ ไน ไต รต ห รื อ  
ส า ร อ นิ น ท รี ย
ไนโตรเจนจะกอให 
เ กิ ด ค ว า ม ค ล า ด 
เ ค ลื่ อ น ด า น บ ว ก  
สารประกอบฮาโล
(Halo 
compounds) จ ะ
ก อ ใ ห เ กิ ด ค ว า ม
คลาดเคลื่อนดานลบ 

Naphthy  
Ethylene  
Diamine 
(NO2) 

ปร ะม าณ  5 ถึ ง  500 
สวนในลานสวน (ถาเกิน 
500 สวนในลานสวน 
ควรทําการทดสอบโดย
เ จื อ จ า ง ข อ ง เ ห ล ว
ตัวอยางดวยปริมาณท่ี
เหมาะสมของนํ้า)      

ดูดกลืนไนโตรเจนไดออกไซดในกาซ
ตัวอย า งลง ในสารละลายโซเ ดียม  
ไฮดรอกไซด  แลววิเคราะหปริมาณ
ไนโตรเจนไดออกไซด  ในกาซตัวอยาง  
โดยการวัดอัตราสวนการดูดกลืนแสง
ของสารละลายท่ีเกิดสีข้ึน   

- 
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ตารางท่ี 2.1 การวิเคราะหกาซออกไซดของไนโตรเจน (ตอ) 
ประเภท ขอบขาย หลักการวิเคราะห สิ่งรบกวน 

เครื่อง
วิเคราะห  
NO2 อยาง
ตอเน่ือง 

0 ถึง 10 สวนในลาน
สวน 0 ถึง 100 สวนใน
ลานสวน 0 ถึง 500 
สวนในลานสวน  หรือ  
0 ถึง 1,000 สวนในลาน
สวน ( ข้ึนกับอัตราสวน
ของปริมาณของเหลว
ดูดกลืนกับปริมาณกาซ
ตัวอยาง) 

ปลอยใหกาซตัวอยางไหลผานของเหลว
ดูดกลืนในอัตราคงท่ีเปนระยะเวลาหน่ึง  
ทําการวิเคราะหปริมาณของไนโตรเจน
ไดออกไซดอยางตอเน่ืองและอัตโนมัติ  
โดยวิธีอัตราสวนการดูดกลืนแสงของ
สารละลายท่ีเกิดข้ึน 

- 

หลอด
ตรวจจับ 
Detector  
Tube 
(NO2) 

วิธีวัดท่ีงายและสะดวก
สํ าหรั บ การต รวจจั บ
ค ว า ม เ ข ม ข น .1.ถึ ง 
1,000 สวนในลานสวน  
อยางหยาบๆ 

ปลอยใหกาซตัวอยางไหลผานหลอด
ตรวจจับไนโตรเจนไดออกไซด  และวัด
ความเขมขนของไนโตรเจนไดออกไซด  
โดยวัดความยาวของช้ันท่ีเกิดสีข้ึน 

ฮ า โ ล เ จ น 
(Halogens) ห รื อ
ไนโตรเจนมอนอก -
ไซด ในตัวอย า งจะ
ก อ ใ ห เ กิ ด ค ว า ม
คลาด เคลื่ อนด า น
บวก 

 

ท่ีมา : ศิริกัลยา  และคณะ (2542) 
 

2.2.3 สมบัติและความเปนพิษของกาซไนโตรเจนไดออกไซด 
ไนโตรเจนไดออกไซดเปนกาซสีแดงหรือน้ําตาล  มีกล่ินฉุน  สามารถละลายน้ําได  จัดเปน

มลพิษท้ังประเภทปฐมภูมิและทุติยภูมิ  ซึ่งสงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวิต (นพภาพร  และ
คณะ, 2547) โดยผลกระทบของกาซไนโตรเจนไดออกไซดตอมนุษยและตอพืชแสดงดังตารางท่ี 2.2 
และ 2.3 ตามลําดับ  นอกจากนี้กาซไนโตรเจนไดออกไซดยังสงผลตอส่ิงกอสรางโดยทําใหเกิดการสึก-
กรอนของวัสดุกอสรางได (วนิดา, 2550) 
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ตารางท่ี 2.2 ผลของกาซไนโตรเจนไดออกไซดตอมนุษย 
ความเขมขน ระยะเวลาท่ี

ไดรับกาซ เหตุผล ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร 

สวนใน
ลานสวน 

   กลิ่น 
230 0.12 - ชายปกติและแข็งแรง  จํานวน 3 คนใน 9 คนจะไดกลิ่น 
230 0.12 - สวนใหญของจํานวน 14 คน  ไดกลิ่นทันทีเม่ือเริ่มตนการทดลอง 
200 0.11 - 26 คน  ในจํานวน 28 คน  ไดกลิ่นทันทีเม่ือเริ่มตนการทดลอง 

   ผลตอการทํางานของปอด 
1,300 - 
3,800 

0.7 - 2.0 10 นาที เพ่ิมความตานทานของระบบทางเดินหายใจท้ังการหายใจเขาและ
ออก 

190 0.1 1 ชม./วัน เพ่ิมความตานทานของระบบทางเดินหายใจและเพิ่มอาการตีบตัน
ของทางเดินหายใจในผูปวยโรคหืด 13 คน  จากจํานวน 20 คน 

560,000 - 
940,000 

300 – 
500 

- เปนอันตรายถึงแกชีวิตดวยโรคจากอาการบวมนํ้า (Pulmonary  
Edema) หรือสลบเน่ืองจากสมองขาดออกซิเจน 

   ผลตอชุมชน 
94 - - เปรียบเทียบผลซึ่งเกิดตอชนสองกลุมนับถือศาสนาเดียวกันอยูตาง

เมืองซ่ึงมีความเขมขนของมลพิษไมเทากัน  ไมปรากฏผลตอการ
ทํางานของปอด  และอัตราผูปวยดวยโรคทางเดินหายใจในผูที่ไมสูบ
บุหรี่ตางกันอยางไร  เมื่อใชความเขมขนกาซไนโตรเจนไดออกไซด
เปน 43 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตรตอกลุมชนในเมือง  ซึ่งถือเปน
กลุมเปรียบเทียบ (Control group) 

> 940 0.50 1 ชม. ไมปรากฏวาเกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันตอแมบานซึ่งประกอบ
อาหารดวยเตาอบกาซเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ใชเตาอบไฟฟา 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก  นพภาพร  และคณะ (2547) 

ตารางท่ี 2.3 ผลของกาซไนโตรเจนไดออกไซดตอพืช 
ความเขมขน  

(สวนในลานสวน) 
ระยะเวลา   
รับสัมผัส 

ผลกระทบตอพืช 

2.0 4 ช่ัวโมง ใบพืชไดรับความเสียหาย 
1.0 48 ช่ัวโมง เกิดจุดเล็กๆ บริเวณใบของผักเอ็นไดฟ (endive) ถ่ัวพินโต และฝาย 
0.3 - สีของการมองเห็นวัตถุในระยะ 1 กิโลเมตรเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล 
0.25 - ลดการเจริญเติบโตของมะเขือเทศและสม 
0.2 8 ช่ัวโมง ผาสีขาวเปลี่ยนเปนสีเหลือง 
0.1 12 สัปดาห สีของฝายและใยสังเคราะหจางลง 
0.1 20 สัปดาห ลดการเจริญเติบโตของหญา Kentucky blue  
0.05 12 สัปดาห สีของฝายและใยสังเคราะหจางลง 
0.03 - สีของการมองเห็นวัตถุในระยะ 10 กิโลเมตรเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล 

ท่ีมา : ทัศวรรณ (2546) 
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2.3 วิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟ  
วิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟเปนวิธีหนึ่งท่ีใชตรวจสอบมลสารท่ีเปนกาซ  โดยใชอุปกรณท่ี

เรียกวา  แพสซีฟแซมเปลอร  
แพสซีฟแซมเปลอรคืออุปกรณเก็บตัวอยางอากาศแบบแพสซีฟ  ซึ่งไมตองใชพลังงานจาก

ไฟฟา  มีขนาดเล็ก  น้ําหนักเบา  สามารถนําไปติดต้ังไดสะดวก  มีอัตราการเก็บตัวอยางคงท่ี  อาศัย
หลักการแพรผานเมมเบรน (Permeation of membrane) ซึ่งอิ่มตัวดวยสารเคมีท่ีมีความจําเพาะกับ
มลสารท่ีตองการตรวจวัดเทานั้น  โดยกาซมลสารจะถูกดูดซับไวบนกระดาษกรอง (กรองแกว, 2548) 
ตัวอยางแพสซีฟแซมเปลอร  ไดแก  แพสซีฟแซมเปลอรของบริษัทโอกาวา (Ogawa & Company, 
2013)   

2.3.1 สวนประกอบของแพสซีฟแซมเปลอร 
อุปกรณสําหรับเก็บอากาศชนิดนี้อาศัยหลักการทํางานอยางงายโดยใชกระดาษกรองชุบ

สารละลายท่ีเหมาะสมเพื่อดูดซับกาซไวและมีตาขาย (Screen) ท่ีทําจากเหล็กไรสนิมเพื่อกันฝุนและ
เพื่อลดการผันผวนของอากาศ (Turbulent) ดังรูปท่ี 2.1 

 

 
รูปท่ี 2.1 สวนประกอบของตนแบบอุปกรณเก็บตัวอยางสารมลสารในอากาศ 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Hooper (1999) อางโดยเกรียงไกร (2546)  
 

 สวนประกอบสําคัญของแพสซีฟแซมเปลอรมี 3 สวน ไดแก 
1) สวนประกอบท่ีเปนโครงรางของแพสซีฟแซมเปลอรเปนสวนประกอบท่ีทําหนาท่ีประกอบ

สวนอื่นเขาดวยกันโดยขนาดพื้นท่ีหนาตัดและความยาวของสวนท่ีทําเปนโครงรางในสวนของการแพร
ของแพสซีฟแซมเปลอรมีผลตออัตราเก็บตัวอยาง (Sampling rate, S) ของแพสซีฟแซมเปลอรดัง
สมการท่ี (2.10)                                   

                                                S =  D × A
L

                                                   (2.10)          
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เมื่อ L = ความยาวของเสนทางการแพร (Diffusion path) ของแพสซีฟแซมเปลอร (m) 
  A = พื้นท่ีหนาตัดของเสนทางการแพรของแพสซีฟแซมเปลอร (m2)  
  D = สัมประสิทธิ์การแพร (Diffusion coefficient) (m2s-1) 
 

ดังนั้นแพสซีฟแซมเปลอร ท่ีมีรูปแบบท่ีแตกตางกันจะมีอัตราการเก็บตัวอยางและ
ประสิทธิภาพในการตรวจวัดกาซมลพิษที่แตกตางกัน  สําหรับวัสดุในการจัดทําสวนประกอบนี้อาจทํา
จากโพลิเทน  โพลีโพพิลีนหรือพลาสติก  ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละบริษัทท่ีจัดทําขึ้นมา  
เรียกสวนประกอบนี้วา  แคสเส็ท (Cassette) หรือแคสเคด (Cascade) 

2) แผนดูดซับสารเคมีท่ีใชในการดูดจับมลสาร (Impregnated absorbing pad) หรือเรียก
อีกอยางหนึ่งวากระดาษกรองท่ีใชในการเก็บตัวอยาง (Sample filter) ประกอบดวยกระดาษกรอง
และสารเคมีท่ีใชในการดูดจับกาซมลพิษ  กระดาษกรองโดยท่ัวไปมักใชกระดาษกรองใยแกว (Glass 
fiber filter) เพราะทนตอสารเคมี  สารดูดจับท่ีใชจะแตกตางกันตามชนิดของกาซมลพิษท่ีตองการ
ตรวจวัด  เชน  การตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด โดยใช โซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium 
hydroxide) การตรวจวัดแอมโมเนียโดยใชกรดซิตริก (Citric acid) การวัดโอโซนโดยใชโซเดียมไน-
ไตรทกับโซเดียมคารบอเนต  ในการวัดกาซมลพิษชนิดเดียวกันอาจใชสารเคมีดูดจับไดหลายชนิด  
เชน  ในการตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซดอาจใชไตรเอทาโนลามีน (Triethanolamine, TEA) 
หรือโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) กับโซเดียมไอโอไดด (NaI) ก็ได  ซึ่งมีประสิทธิภาพและปฏิกิริยาท่ี
ใชในการดูดจับคลายกัน (Hooper, 2001 อางโดย วนิดา, 2551) 

3) สวนกั้นการแพร (Diffusion barrier) เปนสวนประกอบท่ีใชในการกักเก็บปริมาตรอากาศ
ภายในแพสซีฟแซมเปลอรชวยในการควบคุมอัตราการเก็บตัวอยางคงท่ี  และยังเปนสวนประกอบท่ีใช
ในการปองกันแมลงหรือฝุนละอองซึ่งสงผลกระทบตอการนําไปวิเคราะหดวยเครื่องสเปกโตรโฟโต -
มิเตอร (UV-VIS Spectrophotometer) โดยสวนประกอบสวนนี้อาจจะแตกตางกันไปในแตละบริษัท
ท่ีทําการผลิตแพสซีฟแซมเปลอรอาจมีตะแกรงสแตนเลส (Stainless steel mesh) และกระดาษ
กรองเทฟลอน (Teflon membrane filter) หรืออาจมีเพียงกระดาษกรองเทฟลอนเทานั้นก็ได  
รูปทรงของแพสซีฟแซมเปลอรมีท้ังแบบตลับ (Cassette Type) ดังรูปท่ี 2.2 และแบบหลอด (Tube 
type) ดังรูปท่ี 2.3 ปจจุบันมีการจําหนายเชิงพาณิชยในตางประเทศ   เชน  แพสซีฟแซมเปลอร
สําหรับเก็บตัวอยางสารอินทรียระเหยงายของยี่หอ SKC มีลักษณะเปนแผนเมมเบรนเคลือบดวยสาร
ดูดซับ   แบบหลอดซึ่ งบรร จุสารดูดซับไอสารอินทรียของยี่หอ โอกาวา   และ ท่ีผลิตโดย 
CSIRO.(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) ประเทศ
ออสเตรเลีย 
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รูปที่ 2.2 แพสซีฟแซมเปลอรแบบตลับ 
ท่ีมา : SKC Gulf Coast Inc. (2008) 

 

 
รูปที่ 2.3 แพสซีฟแซมเปลอรแบบหลอด 
ท่ีมา : SKC Gulf Coast Inc. (2008) 

 
2.3.2 ปจจัยที่มีผลตอแพสซีฟแซมเปลอร 
ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอแพสซีฟแซมเปลอรมีดังนี้  ระยะเวลาการเก็บตัวอยาง  อุณหภูมิ  

ความเร็วลม  ความช้ืนสัมพัทธ  การรบกวนจากกาซมลพิษอื่นๆ และกระดาษดูดซับสารเคมี  ซึ่งแตละ
ปจจัยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ระยะเวลาการเก็บตัวอยาง 
งานวิจัยตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาแพสซีพแซมเปลอรพบวามีระยะเวลาในการเก็บตัวอยาง

ต้ังแต 24 ช่ัวโมงถึง 1 เดือน  โดย Cape (2005) ทําการศึกษาระยะเวลาในการเก็บตัวอยางท่ี 2 
สัปดาหเทียบกับ 4 สัปดาห  พบวาท่ีระยะเวลา 2 สัปดาหใหผลการทดลองท่ีใกลเคียงกับวิธี
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มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมากกวา 4 สัปดาห  เนื่องจากการสลายตัวของสารเคมีท่ีใชในการดักจับมล-
สาร                 

รัตติยา  และคณะ (2553) ไดทําการทดลองเก็บตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซดดวย   
แพสซีฟแซมเปลอรท่ีไดพัฒนาขั้น  โดยระยะเวลาในการเก็บตัวอยางคือ 1 วัน 7 วัน และ 14 วัน ผล
การทดลองพบวาระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเก็บตัวอยางคือ 7 วัน  เนื่องจากความเขมขนของ
กาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดไดมีคามากท่ีสุด   

2) อุณหภูม ิ
จากการอางโดย Varshney and Singh (2003) พบวาจากการศึกษาผลของอุณหภูมิโดย 

Kring et al. (1981) Girman et al. (1983) Motsumoto และ Mizoguchi (1991) ในการเก็บ
ตัวอยางดวยแพสซีฟแซมเปลอรเมื่ออุณหภูมิของส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้น 10 องศาเซลเซียส  ทําใหความ
เขมขนของกาซท่ีเก็บตัวอยางมีคาเพิ่มขึ้นรอยละ 11 - 18 แต Palmes et al. (1976) รายงานวา
อุณหภูมิไมใชอิทธิพลสําคัญในการเก็บตัวอยางดวยแพสซีฟแซมเปลอร 
 Atkins et al. (1986) และ Hargreaves (1989) ซึ่งเก็บตัวอยางโดยการใชตะแกรงสแตน-
เลส  และสารละลายไตรเอทาโนลามีน  พบวาอุณหภูมิไมใชปจจัยสําคัญในการเก็บตัวอยาง  แต 
Hansen et al. (2001) และ Kirby et al. (2001) พบวากรณีท่ีใชตะแกรงสแตนเลส  สารละลาย 
ไตรเอทาโนลามีนจะไมแข็งตัวที่อุณหภูมิสูงกวา -10 องศาเซลเซียส   
 Moschandreas et al. (1990) ใชกระดาษกรองใยแกว Whatman และสารละลายไตรเอ-
ทาโนลามีนในการเก็บตัวอยางจากการทดลองพบวาเม่ืออุณหภูมิตํ่ามากๆ (-23 ถึง 10 องศาเซลเซียส) 
ทําใหเก็บกาซไนโตรเจนไดออกไซดไดนอยลงเนื่องจาก TEA จะมีจุดแข็งตัวที่ 21 องศาเซลเซียส 
 อยางไรก็ตามผลการทดลองสวนใหญยังขาดผลการทดสอบการเก็บตัวอยางโดยแพสซีฟ   
แซมเปลอรท่ีอุณหภูมิของภูมิภาคเขตรอนช้ืน  ดังนั้นควรมีการศึกษาท่ีครอบคลุมชวงอุณหภูมิของ
ภูมิภาคนี้ 

3) ความเร็วลม  
ลมมีอิทธิพลในการกระจายของมลสารในอากาศ  ดังนั้นจึงเปนปจจัยท่ีมีผูใหความสนใจท่ีจะ

ศึกษาวาลมมีผลตอการเก็บตัวอยางดวยแพสซีฟแซมเปลอรหรือไม Atkins et al. (1986) อางโดย
Varshney and Singh (2003) รายงานวาความเร็วลมไมมีนัยสําคัญตอประสิทธิภาพการเก็บตัวอยาง
ดวยแพสซีฟแซมเปลอร  โดยไดทดลองเก็บตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีความเร็วลม 1-5 เมตร
ตอวินาที  ผลการทดลองพบวาความเขมขนที่ไดไมแตกตางกันท่ีความเร็วลมชวงท่ีทําการทดลอง Gair 
and Penkett (1995) รายงานวาความเร็วลมมีผลตอการแพรกระจายของมลสารและทําใหเกิดความ
ปนปวนซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการเก็บตัวอยางดวยแพสซีฟแซมเปลอร  ดังนั้นจึงจําเปนตองติดต้ัง
แพสซีฟแซมเปลอรในตําแหนงท่ีเหมาะสม  เชน  ติดต้ังไวใกลกับส่ิงกอสรางหรือขอบของส่ิงปลูกสราง
เพื่อลดผลกระทบของลม (Atkins et al.,1986; Hargreaves, 1989) 

Ferm and Svanberg (1998) Gair and Penkett (1995) Glasius et al. (1999) และ 
Bush (2001) เสนอแนะวาผลกระทบของลมสามารถลดลงไดโดยติดอุปกรณปองกันลมซึ่งเปนท่ีบัง
แบบเปดขณะเก็บตัวอยางหรือติดต้ังในสถานท่ีท่ีมีท่ีกําบัง  
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4) ความช้ืนสัมพัทธ  
Boleij.et al. (1986) อางโดย Varshney and Singh (2003) ไดรายงานไววาความช้ืน

สัมพัทธในอากาศมีผลตอการเก็บตัวอยางดวยการใชแพสซีฟแซมเปลอร  นอกจากนั้น Krochmal 
and Gorski (1991) พบวาสารไตรเอทาโนลามีนสามารถดูดซึมกาซไนโตรเจนไดออกไซดเพิ่มขึ้นรอย
ละ 25 อยางไรก็ตามจากผลการวิจัยสวนใหญสรุปวาเมื่ออากาศมีความช้ืนสัมพัทธสูงกวารอยละ 40 
ผลการเก็บตัวอยางดวยแพสซีฟแซมเปลอรมีความแตกตางกันไมมากนัก 

5) การรบกวนจากกาซมลพิษอื่นๆ  
Hisham and Grosgean (1990) Gair et al. (1991) Heal and Cape (1997) และ Heal 

et al. (1999, 2000) อางโดย Varshney and Singh (2003) ไดวิเคราะหวากาซมลพิษทางอากาศท่ี
มีผลตอการเก็บตัวอยางดวยแพสซีฟแซมเปลอร  กาซท่ีอาจรบกวนการแพรในแพสซีฟแซมเปลอร  
ไดแก  กรดไนตรัส (HNO2) เปอรออกซีอะซิติลไนเตรตท (PAN) ไนตริกออกไซด  และโอโซน  ซึ่งสาร
เหลานี้เปนผลิตภัณฑท่ีเกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส   

จากการตรวจสอบเอกสารโดย Varshney and Singh (2003) รายงานวา 
Gair et al. (1991) พบวากรดไนตรัส (HNO2) ในบรรยากาศไมมีผลกับการเก็บตัวอยางกาซ

ไนโตรเจนไดออกไซดอยางมีนัยสําคัญ 
Heal and Cape (1997) Heal et al. (2000) และ Kirby et al. (2001) รายงานวาในเขต

เมืองซึ่งมีความเขมขนของกาซไนตรัสออกไซด (N2O) และโอโซนสูงจะสงผลใหการเก็บตัวอยางกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดดวยแพสซีฟแซมเปลอรมีคาสูงกวาความเปนจริง  ผลการศึกษาสอดคลองกับ
การศึกษาของ Heal et al. (2000) ในเขตเมืองมีความเขมขนของไนตรัสออกไซดสูงทําใหการเก็บ
ตัวอยางดวยแพสซีฟแซมเปลอรไดคาสูงเกินความจริง  ในขณะท่ีพื้นท่ีชานเมืองและชนบทมีความ
เขมขนของกาซไนตรัสออกไซดตํ่าผลการเก็บตัวอยางดวยแพสซีฟแซมเปลอรจึงใกลเคียงความจริง
มากกวา 

6) กระดาษดูดซับสารเคมี 
 6.1) กระดาษกรองใยแกวชนิด GF/A 

กระดาษกรองใยแกว GF/A มีความหนา 260 ไมโครเมตร (μm) อัตราการไหลของอากาศ
ผานกระดาษกรอง 4.3 มิลลิลิตรตอตารางนิ้ว (ml/inch2) สามารถปรับอัตราการไหลในการเก็บ
อนุภาคไดสูง  ความสามารถในการเก็บอนุภาคในน้ําขนาด 1.6 ไมโครเมตร  นอกจากนี้ยังเหมาะ
สําหรับการเก็บตัวอยางท่ีเปนสารมลพิษทางอากาศไดเปนอยางดีกระดาษ GF/A มีความสามารถใน
การกรองในแนวดิ่ง (Depth filters) ไดในเวลาท่ีรวดเร็ว  มีความบริสุทธิ์สูงเนื่องจากผลิตจากบอโรซิลิ
เกต (Borosilicate) 100% และเนื้อกระดาษกรองจะไมหลุดติดไปกับตัวอยางท่ีตองการเก็บ  เปน
กระดาษท่ีสามารถทนความรอนไดสูงถึง 500 องศาเซลเซียส  นอกจากนี้ยังมีความเฉพาะเจาะจงกับ
การเก็บมลพิษทางอากาศ  เชน Acid smokes ในอากาศ (Whatman Ltd., 2007)  

6.2) กระดาษกรองใยแกวชนิด GF/C 
กระดาษกรองใยแกว GF/C มีความหนา 260 ไมโครเมตร  อัตราการไหลของอากาศผาน

กระดาษกรอง 6.7.มิลลิลิตรตอตารางนิ้ว..ความสามารถในการเก็บอนุภาคในน้ําขนาด 1.2 ไมโครเมตร 
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เปนกระดาษกรองท่ีเหมาะสําหรับใชเก็บปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังในแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําเสีย
จากอุตสาหกรรม (Whatman Ltd., 2007)  

 กระดาษกรองใยแกวชนิด GF/A และชนิด GF/C มีลักษณะและคุณสมบัติท่ีแตกตางกันซึ่ง
เปรียบเทียบไดดังตารางท่ี 2.4 

 
ตารางที่ 2.4 การเปรียบเทียบลักษณะและคุณสมบัติของกระดาษกรองใยแกว  Whatman ชนิด 

GF/A และชนิด GF/C 
ลักษณะและคุณสมบัติของกระดาษกรอง   กระดาษกรองใยแกว 

 ชนิด GF/A ชนิด GF/C 
1. ความหนา (ไมโครเมตร; μm) 260 260 
2. อัตราการไหลของอากาศผานกระดาษกรอง (ml/inch2) 4.3 6.7 
3. ภาระบรรทุก (Loading) (ml/inch2) สูง ตํ่าถึงปานกลาง 
4. ขนาดของอนุภาคในนํ้าท่ีสามารถเก็บได (μm) 1.6 1.2 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Whatman Ltd (2007) 
 

2.3.3 ขอดีและขอจํากัดของแพสซีฟแซมเปลอร 
1) ขอดี 

 1.1) มีขนาดเล็ก  น้ําหนักเบา  งายและสะดวกในการติดต้ัง 
 1.2) ราคาถูก  คาใชจายในการดําเนินงาน  และการบํารุงรักษาตํ่า 
 1.3) ไมตองใชแหลงกําเนิดไฟฟา  
 1.4) ไมมีเสียงรบกวน 

 1.5) สามารถนําอุปกรณกลับมาใชใหมได  
 1.6) มีความสะดวกในการขนสงอุปกรณนี้ท้ังกอนและหลังเก็บตัวอยางเปนอุปกรณท่ี
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาการตรวจสอบในพื้นท่ีขนาดใหญท่ีอยูหางไกลและขาดแคลนแหลงกําเนิด
ไฟฟาหรือโครงสรางพ้ืนฐานท่ีซับซอน 

2) ขอจํากัด 
 2.1) ขั้นตอนการเตรียมตองใชความระมัดระวังสูงเพื่อปองกันการปนเปอน 

 2.2) ไมสามารถหาคากาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีแทจริงตามระยะเวลาได (Real time 
value) 
 2.3) สามารถทํางานไดดีท่ีสุดเม่ือระยะเวลาในการเก็บไมนอยกวา 1 สัปดาห  และไมเกิน 
4 สัปดาห 
 2.4) ขาดความจําเพาะในการเก็บกาซไนโตรเจนไดออกไซดอยางสมบูรณ 
 2.5) ผลการตรวจวัดอาจคลาดเคล่ือนเนื่องจากปจจัยตางๆ เชน  อุณหภูมิ  ความเร็วลม  
ความช้ืนสัมพัทธ  กาซมลพิษอื่นๆ และกระดาษกรองดูดซับสารเคมี  
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2.3.4 แพสซีฟแซมเปลอรของบริษัทโอกาวา  
แพสซีฟแซมเปลอรของบริษัทโอกาวา (ดังรูปท่ี 2.4) เปนแพสซีฟแซมเปลอรท่ีมีตนทุนตํ่าและ

ไมตองใชพลังงาน  โดยสามารถติดต้ังไดท้ังในอาคาร  นอกอาคาร  และท่ีตัวบุคคล  เพ่ือตรวจวัดกาซ
มลพิษทางอากาศตางๆ ไดแก  กาซไนตริกออกไซด   กาซไนโตรเจนไดออกไซด  กาซออกไซดของ
ไนโตรเจน  กาซซัลเฟอรไดออกไซด  กาซโอโซน  และแอมโมเนีย  ซึ่งในการเก็บตัวอยางกาซมลพิษ
หนึ่งครั้งสามารถเก็บตัวอยางกาซได 2 ชนิด  เนื่องจากแพสซีฟแซมเปลอรมีทางเขาของกาซ 2 ทาง  
และมีสวนกั้นการแพรค่ันอยูตรงกลาง  สวนประกอบของแพสซีฟแซมเปลอรบริษัทโอกาวาแสดงดังรูป
ท่ี 2.5 (Ogawa and Company, 2013) 

 

 
รูปที่ 2.4 แพสซีฟแซมเปลอรของบริษัทโอกาวา 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Ogawa and Company (2013) 
 

 
รูปที่ 2.5 สวนประกอบของแพสซีฟแซมเปลอรบริษัทโอกาวา 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Ogawa and Company (2013) 

1. ฝาสวนปลาย 
2. ตะแกรงสแตนเลส 
3. แผนดูดซบัสารเคลือบ    
    เพื่อดกัจับกาซมลพิษ    
4. วงแหวนเทฟลอน 
5. แผนเทฟลอน 
6. สวนตวักั้นการแพร 
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จากรูปท่ี 2.5 สวนประกอบของแพสซีฟแซมเปลอรของบริษัทโอกาวาประกอบดวยฝาสวน
ปลายท่ีมี รู เพื่อเพื่อใหอากาศไหลเขา  แผนดูดซับสารเคลือบเพื่ อดักจับกาซมลพิษขนาด
เสนผาศูนยกลาง 14.5 มิลลิเมตร (mm) ท่ีอยูระหวางแผนตะแกรงสแตนเลส 2 แผนเพื่อลดความ
ปนปวนของกระแสอากาศ  หลังจากนั้นคือสวนของวงแหวนเทฟลอน  แผนเทฟลอน  และสวนตัวกั้น
การแพร  ซึ่งเปนสวนท่ีกักเก็บปริมาตรอากาศ ท่ีเขามาในแพสซีฟแซมเปลอร (Ogawa and 
Company, 2013) อัตราสวนของพื้นท่ีอากาศไหลเขาตอพื้นท่ีหนาตัดท่ีทําปฏิกิริยาของแพสซีฟแซม-
เปลอรของบริษัทโอกาวาเทากับ 0.94 : 1 (สุนทรี, 2555) 

องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกาหรือ USEPA (United States Environmental 
Protection Agency) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความเขมขนของกาซโอโซนท่ีตรวจวัดโดยใช 
แพสซีฟแซมเปลอรกับวิธีการตรวจวัดแบบตอเนื่อง  ซึ่งพบวามีคาสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจหรือ r2 
(Coefficient of determination) อยูในชวง 0.90 - 0.97 หมายความวาสมการการถดถอยท่ีไดจาก
การหาความสัมพันธระหวางการตรวจวัดโดยใชแพสซีฟแซมเปลอรกับวิธีการตรวจวัดแบบตอเนื่อง
สามารถอธิบายความผันผวนของกาซโอโซนท่ีตรวจวัดโดยใชแพสซีฟแซมเปลอรไดมาก (Ogawa and 
Company, 2013) 
 
2.4 การตกสะสมของสารกรดในบรรยากาศ 

สารมลพิษท่ีทําใหเกิดสารกรดในบรรยากาศ (Acid precursors) ท่ีสําคัญมีอยู 2 ชนิด  คือ 
กาซออกไซดของซัลเฟอรและกาซออกไซดของไนโตรเจน  ซึ่งการตกสะสมของกรดในบรรยากาศ
สามารถเกิดได 2 ทาง  คือการตกสะสมเปยก (Wet deposition) ซึ่งเปนกระบวนการท่ีกรดซัลฟูริค
และกรดไนตริกในบรรยากาศรวมตัวกับเมฆแลวกลายเปนฝนหรือท่ีเรียกกันวาฝนกรด  หรือหิมะและ
หมอกท่ีมีสภาพเปนกรด  และการตกสะสมแหง (Dry deposition) เปนการตกของสารกรดใน
บรรยากาศรวมถึงฝุนละอองในสภาวะท่ีไมมีน้ําเปนสวนประกอบ  สารกรดท่ีแขวนลอยในบรรยากาศ
จะถูกพัดพาไปโดยลมและตกสะสมบนผิวดิน  ตนไม  ส่ิงกอสราง  รวมถึงการเขาสูระบบทางเดิน
หายใจของมนุษย (กรมควบคุมมลพิษ, 2552) 

สารประกอบออกไซดของไนโตรเจนท่ีพบมากในบรรยากาศเปนสารมลพิษท่ีเปนสารต้ังตน
หลักซึ่งกอใหเกิดสารกรดในบรรยากาศ  จะอยูในรูปของไนตริกออกไซดซึ่งเปนกาซไมมีสีและกล่ิน  
ละลายน้ําไดบางเล็กนอย  และไนโตรเจนไดออกไซดซึ่งมีสภาพเปนกาซท่ีอุณหภูมิปกติ  กาซเหลานี้
เกิดไดท้ังจากธรรมชาติ คือเกิดจากปรากฏการณฟาแลบ  ฟาผา  ภูเขาไฟระเบิด และกระบวนการ
สลายตัวของซากส่ิงมีชีวิตตามวัฏจักรไนโตรเจนเกิดเปนแอมโมเนีย (NH3) จากนั้นถูกออกซิไดซเปนไน
ตริกออกไซดดังสมการ (2.11) หรือเกิดจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย  ซึ่งพบวารอยละ 90-95 ของ
ออกไซดของไนโตรเจนเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย  โดยเกิดจากการสันดาปของเช้ือเพลิงตางๆ 
จากโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะ   

         2NH3 + 2.5O2  2NO + 3H2O                   (2.11) 
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การเกิดไนตริกออกไซดมีอุณหภูมิเปนสวนประกอบท่ีสําคัญ  คือจะเกิดเมื่อมีการสันดาปท่ี
อุณหภูมิสูง  ดังนั้นเครื่องยนตจึงกอใหเกิดกาซนี้ในปริมาณสูง  และเนื่องจากในอากาศมี กาซ
ไนโตรเจนปริมาณสูงถึงรอยละ 78 และมีออกซิเจนอยูถึงรอยละ 21 ดังนั้นไนโตรเจนจะรวมกับ
ออกซิเจนจนเกิดเปนผลพลอยไดจากการเผาไหมดังสมการ (2.12) แตกาซผสมของไนโตรเจนซึ่งเกิด
จากการเผาไหมท่ีอุณหภูมิสูงนี้จะประกอบดวยไนตริกออกไซดเกือบท้ังหมด  และเมื่อกาซไนตริกออก-
ไซดทําปฏิกิริยากับโอโซนในบรรยากาศจะเกิดเปนไนโตรเจนไดออกไซดและออกซิเจน  และในทาง
กลับกันแสงแดดจะทําใหไนโตรเจนไดออกไซดแตกตัวเกิดปฏิกิริยายอนกลับดังสมการ (2.13)   

             N2 + xO2
                 > 1,000  C  2NOx                   (2.12) 

 NO + O3  NO2 + O2                              (2.13)  

เนื่องจากกาซไนโตรเจนไดออกไซดละลายน้ําไดเปนอยางดี  ดังนั้นโดยเฉล่ียแลวจะอยูใน
บรรยากาศไดเพียง 3 วัน  เมื่อเกิดการรวมตัวกับละอองน้ําในบรรยากาศหรือน้ําฝนจะเกิดเปนกรดไน-
ตริก (HNO3) ดังสมการ (2.14) - (2.16) และจะถูกกําจัดออกจากบรรยากาศโดยการตกสะสมลงสูพื้น
โลกตอไป 

 2NO2 + H2O HNO3                     (2.14) 

 3HNO2 HNO3 + 2NO + H2O         (2.15) 
 3NO2 + H2O 2HNO3 + NO                   (2.16) 

โดยท่ัวไปหยดน้ําฝนท่ีเกิดจากการควบแนนในบรรยากาศควรจะมีคาพีเอช (pH) ประมาณ 7 
แตกาซคารบอนไดออกไซดท่ีมีอยูตามธรรมชาติในบรรยากาศละลายเขาไปในหยดน้ําฝนทําให
กลายเปนกรดคารบอนิกซึ่งเปนกรดออน  หยดน้ําฝนจึงมีคาพีเอชตํ่าลง  โดยหยดน้ําฝนตามธรรมชาติ
จะมีคาพีเอชเทากับ 5.6 อยางไรก็ตามสารกรดท่ีมีในบรรยากาศก็ละลายเขาไปในหยดน้ําฝนไดเชนกัน  
ทําใหเกิดกรดซัลฟวริก  และกรดไนตริกซึ่งเปนกรดแกทําใหคาพีเอชของน้ําฝนมีคาตํ่าลงไปอีก  เมื่อ
ตกลงมาในแหลงน้ําและพื้นดินจะทําใหน้ําและพื้นดินมีความเปนกรดมากข้ึน  เกิดผลกระทบเสียหาย
ตอพืช  สัตว  และระบบนิเวศ  นอกจากนี้ความเปนกรดของน้ําฝนยังกอใหเกิดการสึกกรอนของวัสดุ
ส่ิงกอสรางตางๆ เปนตัวเรงทําใหเกิดการกัดกรอนของโลหะ  รวมท้ังหินปูน  หินออน  หินชนวน  
กระเบ้ืองหลังคาและปูนซีเมนต (วนิดา, 2550) 
 
2.5 โบราณสถานและการสึกกรอน 

โบราณสถานคือท่ีดินหรือทรัพยท่ีไมสามารถเคล่ือนท่ีได  ไดแก  ทรัพยท่ีเกิดหรือติดกับท่ีดิน
โดยธรรมชาติ  เชน  ไมยืนตน  และทรัพยท่ีติดกับท่ีดินโดยมีผูนํามาติดไว  เชน  ตึก  อนุสาวรีย  และ
เจดีย  เปนตน  ซึ่งมีอายุ  ลักษณะการกอสราง  หรือมีประวัติท่ีเปนประโยชนในทางศิลปะ  
ประวัติศาสตร  หรือทางโบราณคดี  โดยรวมถึงสถานท่ีเปนแหลงโบราณคดี  แหลงประวัติศาสตร  
และอุทยานประวัติศาสตรดวย (กรมศิลปากร, 2553) 

วัสดุตางๆ ของโบราณสถานสามารถอธิบายไดดังนี้ 
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1) เหล็กกลาคารบอน (Carbon steel) 
 เหล็กกลาคารบอนคือเหล็กท่ีผานการปรับคุณภาพทางดานความแข็งแรง (Strength) และ

ความออนตัว (Ductility) โดยการเพิ่มธาตุคารบอน (C) เขาไปเปนสวนผสมหลัก  ซึ่งเหล็กกลา
คารบอนจะมีสวนผสมของคารบอนเปนหลักไมเกินรอยละ 1.7 และมีธาตุอื่นผสมอยูดวย  เชน  
ซิลิกอน (Si) ฟอสฟอรัส (P) กํามะถัน (S) และแมงกานีส (Mn) ในปริมาณนอย  ซึ่งไมไดเจาะจงผสม
ลงไป  แตติดมากับเนื้อของเหล็กตั้งแตเปนสินแร  โดยเหล็กกลาคารบอนจะมีความแข็งแรงและความ
ออนตัวเปล่ียนแปลงไดมากตามปริมาณของคารบอนท่ีมีอยูในเหล็ก  บางครั้งเรียกวา Mild steel 
(บริษัท  แม็กซสตีล  จํากัด, ม.ป.ป.) ซึ่งเหล็กกลาคารบอนสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท  ดังนี้ 

 1.1) เหล็กกลาคารบอนตํ่า (Low carbon steel)  
 เหล็กกลาคารบอนตํ่าเปนเหล็กท่ีมีคารบอนนอย  คือ  มีคารบอนตํ่ากวารอยละ 0.2 

(สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) เปนเหล็กท่ีออน  เหนียว  แตมีความแข็งแรง
ตํ่าจึงสามารถรีด  ตีเปนแผน  กลึง  กัด  ไส  หรือเจาะไดงาย  การนําใชงานในดานตางๆ ไดแก  ดาน
อุตสาหกรรม  เชน  เหล็กเสนท่ีใชในอุตสาหกรรม  ทําตัวถังรถยนต  ช้ินสวนอะไหลเครื่องจักร  ถัง
น้ํามัน  กระปองบรรจุอาหาร  และโซ  เปนตน  ดานกอสราง  เชน  ทอน้ําประปา  เหล็กโครงสราง
อาคาร  แผนเหล็กกัลวาไนซ (Galvanized sheet) ซึ่งเปนเหล็กเคลือบสังกะสีใชทําเปนหลังคา  ลวด  
และบานพับประตู  เปนตน (บริษัท  แม็กซสตีล  จํากัด, ม.ป.ป.) 
 1.2) เหล็กกลาคารบอนปานกลาง (Medium carbon steel) 
 เหล็กกลาคารบอนปานกลางจะมีปริมาณคารบอนผสมอยูประมาณรอยละ 0.2 - 0.5 ซึ่ง
เหล็กประเภทนี้สามารถทําการชุบผิวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงได (สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหง
ประเทศไทย, ม.ป.ป.) เปนเหล็กท่ีมีความแข็งแรงและทนตอแรงดึงไดมากกวาเหล็กกลาคารบอนตํ่า  
แตมีความเหนียวนอยกวา  เหมาะกับงานท่ีตองการปองกันการสึกหรอท่ีผิวหนา  เชน  ใชทํารางรถไฟ  
ช้ินสวนเครื่องจักรกล  หัวคอน  สปริง  ไขควง  ทอเหล็ก  น็อต  และสกรู  เปนตน (บริษัท  แม็กซ-
สตีล  จํากัด, ม.ป.ป.) 
 1.3) เหล็กกลาคารบอนสูง (High Carbon Steel)  
 เหล็กกลาคารบอนสูงเปนเหล็กท่ีมีปริมาณคารบอนสูงกวารอยละ 0.5 (สถาบันเหล็กและ
เหล็กกลาแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) เปนเหล็กท่ีมีความแข็งแรง  ทนตอการสึกหรอ  และทนตอแรงดึง
สูง  เชน  ดอกสวาน  ใบเล่ือยตัดเหล็ก  ใบมีดโกน  ตะไบ  สปริงแหนบ  และแบริ่งลูกปน  เปนตน 
(บริษัท  แม็กซสตีล  จํากัด, ม.ป.ป.) 

2) สังกะสี (Zinc) 
สังกะสีเปนธาตุแรกของหมู II B จัดเปนธาตุโลหะ  มีเลขอะตอม 30 น้ําหนักอะตอม 65.37 

amu (Atomic mass unit) จุดหลอมเหลว 419.5 องศาเซลเซียส จุดเดือด 907 องศาเซลเซียส 
ความหนาแนน 7.133 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร  ท่ี 25 องศาเซลเซียส และมีเลขออกซิเดชันเทากับ 
+2 สังกะสีเปนโลหะท่ีมีความสําคัญเปนลําดับ 4 รองจากเหล็กกลา อะลูมิเนียม และทองแดง  ซึ่งมี
การนําสังกะสีไปใชประโยชนในดานตางๆ ไดแก  ดานอุตสาหกรรมรถยนต  เชน  ใชเปนสวนผสมของ
สีและยาง  ใชเปนช้ินสวนรถยนต  เปนตน  ดานไฟฟาและอิเลคโทรนิค  เชน  ฟวสไฟฟา   ขั้วของ



21 

 

 
 

ถานไฟฉาย  เปนตน  ดานกอสราง  เชน  ใชเคลือบผิว (Galvanizing) ของเหล็กกลาเพื่อปองกันการ
เกิดสนิม  ใชในรูปของโลหะเจือในการผลิตขึ้นรูปเปนแผนสังกะสี  เปนตน (Glassware chemical 
company, 2010) 

3) ทองแดง (Copper) 
ทองแดงคือโลหะท่ีมีแรทองแดงอยูรอยละ 99.5 โดยน้ําหนัก  และมีส่ิงแปลกปลอมอื่นผสม

อยูไมเกินรอยละ 0.5 โดยน้ําหนัก  การผสมธาตุอื่นลงไปทําใหเกิดโลหะผสมทองแดงตางๆ ไดแก  
นาก  ซึ่งเปนการผสมระหวางทองแดงบริสุทธิ์กับทองคําในอัตราสวน 3 : 1 ทองเหลืองเกิดจากการ
ผสมระหวางทองแดงกับสังกะสี  สวนทองสําริด (ทองบรอนซ) เปนการผสมกันระหวางทองแดงผสม
ดีบุก (กนกวรรณ, 2544) จุดเดนของทองแดง  คือ  ทนตอการกัดกรอนไดมากแมจะอยูในสภาวะการ
กัดกรอนท่ีรุนแรง  เชน  ในทะเล  นอกจากนี้ทองแดงยังเปนโลหะท่ีนําไฟฟาไดดีรองจากเงิน  เปน
ตัวนําความรอนท่ีดี  เปล่ียนรูปไดงายอีกดวย  ซึ่งไดมีการนําทองแดงไปประยุกตใชในดานตางๆ เชน  
ดานไฟฟาและอิเลคโทรนิค  ซึ่งประกอบไปดวย  สายไฟ  อุปกรณไฟฟา  ขดลวดมอเตอร  และเครื่อง
กําเนิดไฟฟา  เปนตน  ใชในอุตสาหกรรมรถยนต  เชน  หมอน้ํา  อินเตอรคูลเลอร  อุปกรณแลก 
เปล่ียนความรอน (Heat exchanger) เปนตน  ดานกอสรางจะใชทองแดงในสวนของหลังคา  
สายลอฟา  และเฟอรนิเจอร  เปนตน (บริษัท  พี  แอนด  พี  แมชชีนนิ่ง, 2551) 

4) สําริด (Cast bronze) 
สําริดหรือสัมฤทธ์ิเปนโลหะผสมระหวางทองแดงและดีบุก  บางชนิดอาจผสมสังกะสีหรือ

ตะกั่วปนดวย  นิยมใชสําริดทําเปนช้ินสวนของเครื่องจักรกลท่ีใชในงานอุตสาหกรรม  การใชสําริดใน
ดานการกอสรางเชน  ทําอนุสาวรียรูปหลอสําริด  เปนตน  สําริดแบงออกเปน 6 ประเภท  ตามชนิด
และสวนผสมของสารคือ 
 4.1) สําริดท่ีมีดีบุกตํ่ากวารอยละ 8 คอนขางออน  ตีแผหรือรีดไดงาย  เหมาะกับงานท่ัวๆ 
ไป 
 4.2) สําริดท่ีมีดีบุกตํ่ากวารอยละ 8 แตมีสังกะสีหรือตะก่ัวผสมอยูดวย  เชน  สัมฤทธิ์ 5-
5-5 คือ  สําริดท่ีมีสวนผสมของดีบุกรอยละ 5 สังกะสีรอยละ 5 และตะกั่วรอยละ 5 ใชทําเฟองและ
หลอทําเครื่องสูบน้ํา 
 4.3) สําริดท่ีมีดีบุกรอยละ 8-10 อาจมีสังกะสีหรือตะกั่วปนอยูบาง  ใชในการทําทอน้ํา 
 4.4) สําริดท่ีมีฟอสฟอรัสผสมอยูรอยละ 0.1-0.6 ดีบุกรอยละ 6-14 สําริดชนิดนี้ทนตอ
การกัดกรอนของน้ําทะเล จึงเหมาะท่ีจะนําไปใชทําช้ินสวนของเรือเดินทะเล  เชน  ใบพัดเรือและทํา
เฟองเกียร 
 4.5) สําริดท่ีมีตะกั่วผสมรอยละ 8-20 บางชนิดอาจสูงถึงรอยละ 30 สวนดีบุกนั้นมีต้ังแต
รอยละ 0.10 ใชทําแทนรองรับ (Bearing) 
 4.6) สําริดท่ีชนิดท่ีมีสวนผสมของดีบุกกวารอยละ 30 โดยผสมตะกั่วและสังกะสีลงไป
เล็กนอย  ใชทําระฆังหรือเครื่องเสียง (โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน  โดยพระราชประสงค
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2556 ก) 
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5) พอรทแลนดซีเมนต (Portland limestone cement) 
พอรทแลนดซีเมนต  มีลักษณะเปนผงสีเทาออน  ตองผสมน้ําปริมาณมากพอสมควรแลว

ท้ิงไวใหแหงจึงจะแข็งตัว  ใชในการกอสราง  พอรทแลนดซีเมนตแบงเปน 5 ชนิดดวยกันคือ 
5.1) ชนิดธรรมดา  ใชงานกอสรางท่ัวไป  เชน  ทําผิวถนน  สะพาน  และทอระบายน้ํา  

เปนตน  พอรทแลนดซีเมนตชนิดนี้มีขอเสียคือไมทนตอสารท่ีเปนดาง   
5.2) ชนิดใหความรอนและทนดางไดปานกลาง  พอรทแลนดซีเมนตชนิดนี้เมื่อผสมกับน้ํา

จะคายความรอนตํ่ากวาชนิดธรรมดาและมีความตานทานตอสารท่ีเปนดางไดบาง  เหมาะสําหรับงาน
กอสรางตอมอขนาดใหญในบริเวณท่ีมีอากาศรอนจัด  

5.3) ชนิดเกิดแรงสูงเร็ว  พอรทแลนดซีเมนตชนิดนี้เกิดแรงสูงเร็วในระยะแรก  เหมาะ
สําหรับงานท่ีตองการถอดไมแบบเร็วและตองการประหยัดซีเมนต  พอรทแลนดซีเมนตชนิดนี้มีเนื้อ
ละเอียดมากกวาชนิดอื่นๆ แตอาจทําใหเกิดรอยราวบนผิวคอนกรีตไดงาย  

5.4) ชนิดคายความรอนตํ่า  พอรทแลนดซีเมนตชนิดนี้มีอัตราการคายความรอนตํ่ามาก 
เหมาะสําหรับงานกอสรางใหญๆ โดยเฉพาะการสรางเข่ือน 

5.5) ชนิดมีความตานทานตอสารท่ีเปนดาง  ปูนพอรทแลนดชนิดนี้ใชสําหรับอาคารท่ีตอง
สัมผัสกับสารท่ีเปนดางอยางแรง   โดยปกติพอรทแลนดซีเมนตชนิดนี้จะแข็งตัวชากวาธรรมดา 
(โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน  โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว . 
2556 ข) 

 การสึกกรอนของโบราณสถานจะขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุ..ซึ่งสมการการสึกกรอนของวัสดุจาก
สารกรด  แสดงดังสมการท่ี (2.17) - (2.21) (UN/ECE, 2000 และ European Union, 2005 อาง
โดยรัฐพล, 2554) ขอมูลท่ีนํามาใชในสมการมีท้ังขอมูลจากการตกสะสมแบบเปยก  ไดแก  ปริมาณ
น้ําฝนและปริมาณไฮโดรเจนอิออนในน้ําฝน (H+) การตกสะสมแบบแหง  ไดแก  ความเขมขนของสาร
มลพิษตางๆ (กาซซัลเฟอรไดออกไซด  กาซไนโตรเจนไดออกไซด  กาซโอโซน  ฝุนละอองขนาดเล็ก
กวา 10 ไมครอน) รวมถึงขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา  ไดแก  ความช้ืนสัมพัทธ  และอุณหภูมิ  โดยขอมูล
การตกสะสมแบบเปยกและการตกสะสมแบบแหงควรนํามาจากการตรวจวัดของสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ  และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาควรนํามาจากสถานีของกรม
อุตุนิยมวิทยาท่ีใกลเคียงกับพื้นท่ีท่ีตองการศึกษา  สมการการสึกกรอนของวัสดุตางๆ มีดังนี้ 
 
เหล็กกลาคารบอน  
ML = 29.1 + {21.7 + 1.39[SO2]

0.6Rh60e
f(T)+ 1.29Rain[H+] + 0.593PM10} t

0.6               (2.17) 
f(T) = 0.15(T-10) when T<10oC, -0.054(T-10) otherwise 

สังกะสี  
ML = 1.82 + {1.71 + 0.471[SO2]

0.22e0.018Rh+f(T)+ 0.041Rain[H+] + 1.37[HNO3]} t         (2.18) 
f(T) = 0.062(T-10) when T<10oC, -0.021(T-10) otherwise 
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ทองแดง  
ML = 3.12 + {1.09 + 0.00201[SO2]

0.4[O3]Rh60e
f(T)+ 0.0878 Rain[H+]} t                     (2.19) 

f(T) = 0.083(T-10) when T<10oC, -0.032(T-10) otherwise 

สําริด  
ML = 1.33 + {0.00876[SO2]Rh60e

f(T)+ 0.0409Rain[H+] + 0.0380PM10} t                    (2.20) 
f(T) = 0.060(T-11) when T<11oC, -0.067(T-11) otherwise 

พอรทแลนดซีเมนต  
R = 3.1 + {0.85 + 0.0059[SO2]Rh60 + 0.054Rain[H+] + 0.078[HNO3]Rh60 + 0.0258PM10} t              
                                                                                                  (2.21) 

เมื่อ    HNO3 = 516 • e-3400/(T+273) [(NO2) • (O3) • Rh]0.5 
โดยกําหนดให 

ML  =   การสูญเสียวัสดุ (Material Loss) (กรัมตอตารางเมตรตอป; g/m2/yr) 
R     =   ระดับความลึกของผิววัสดุท่ีเกิดการสึกกรอน เฉพาะวัสดุปูนพอรทแลนด    
            (ไมโครเมตรตอป; μm/yr) 
SO2 NO2 O3 HNO3 PM10 =  ความเขมขนของสารมลพิษ (ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร; 

μg/m3)  
Rain  =   ปริมาณน้ําฝน (มิลลิเมตร; mm) 
H+     =  ปริมาณไฮโดรเจนอิออนในน้ําฝน (มิลลิกรัมตอลิตร; mg/L) 
Rh     =  ความช้ืนสัมพัทธ (รอยละ) 
Rh60  =  ความช้ืนสัมพัทธ (รอยละ) = 60 (กรณีท่ี Rh > 60); = 0 (กรณีท่ี Rh ≤ 60) 
T       =  อุณหภูมิ (องศาเซียลเซียส; oC)  
t       =   เวลาท่ีรับสัมผัส (ป) 
 
การสึกกรอนของวัสดุเหล็กกลาคารบอน  สังกะสี  ทองแดง  และสําริด  จะรายงานคาเปนคา

การสูญเสียวัสดุซึ่งมีหนวยเปนกรัมตอตารางเมตรตอป  และพอรทแลนดซีเมนตจะรายงานคาเปน
ระดับความลึกของผิววัสดุท่ีเกิดการสึกกรอนมีหนวยเปนไมโครเมตรตอป   

สมการการสึกกรอนขางตนแสดงใหเห็นวาการสึกกรอนของวัสดุแตละชนิดใชขอมูลในการ
คํานวณแตกตางกัน  สงผลใหคาการสึกกรอนของวัสดุแตละชนิดของโบราณสถานมีคาไม เทากัน  
เนื่องจากวัสดุแตละชนิดตอบสนองตอมลพิษทางอากาศแตกตางกันและตอบสนองตอพารามิเตอร
ตางๆ ในปริมาณท่ีไมเทากัน  ดังตารางท่ี 2.5 ซึ่งสังเกตไดจากสัมประสิทธิ์ดานหนาตัวแปรตางๆ ใน
สมการการสึกกรอนของวัสดุของโบราณสถาน  เชน  วัสดุสังกะสีมีการตอบสนองตอกาซไนโตรเจนได-
ออกไซดมากกวาพอรทแลนดซีเมนต  วัสดุท่ีตอบสนองตอกาซซัลเฟอรไดออกไซดเรียงลําดับจากสูงไป
ตํ่า  ไดแก  เหล็กกลาคารบอน  สังกะสี  สําริด  พอรทแลนดซีเมนต  และทองแดง  ตามลําดับเปนตน  
และตารางท่ี 2.5 ยังแสดงใหเห็นวาวัสดุเหล็กกลาคารบอนมีการตอบสนองตอพารามิเตอรตางๆ สูง
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เปนอันดับแรก  จึงอาจสงผลใหการสึกกรอนของวัสดุท่ีไดจากการคํานวณตามสมการมีคาสูงกวาวัสดุ
ชนิดอื่น 
 
ตารางท่ี 2.5 การตอบสนองตอพารามิเตอรตางๆ ของวัสดุแตละชนิด 

วัสดุ พารามิเตอร 
  NO2 SO2 O3 PM10 Rain, H+ Rh Rh60 T 
เหล็กกลาคารบอน - 1 - 1 1 1 1 1 
สังกะส ี 1 2 1 - 4 - - 2 
ทองแดง - 5 3 - 2 - 4 4 
สําริด - 3 - 2 5 - 2 3 
พอรทแลนดซีเมนต 2 4 2 3 3 2 3 5 

หมายเหตุ: - หมายถึง  วัสดุไมมีการตอบสนองตอพารามิเตอร 
             1,2,3,4,5 คือ  ลําดับของวัสดุตอการตอบสนองตอพารามิเตอร 

 
2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

2.6.1 การเปรียบเทียบความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดที่วิเคราะหดวยวิธีแบบ
แพสซีฟกับวิธีอื่นๆ 

ทัศมน  และคณะ (2551)  ศึกษาการตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศดวย
แพสซีพแซมเปลอร  โดยทําการประดิษฐสวนแพสซีพเก็บตัวอยางจากกลองฟลมถายรูปดังรูปท่ี 2.6 
และประดิษฐ Protective box จากขวดนํ้าด่ืมพลาสติก  จากนั้นนําแพสซีพแซมเปลอรท่ีประดิษฐขึ้น
ไปตรวจวัดเทียบกับวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตของกรมควบคุม ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศดิน
แดง  แขวงดินแดง..เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 16 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ผลจาก
การตรวจวัดพบวาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีไดจากการตรวจวัดดวยแพสซีพแซม-
เปลอรมีคาเฉล่ียเทากับ 23.07 สวนในพันลานสวน (Part per billion, ppb) สวนคาท่ีไดจากการ
ตรวจวัดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตในชวงเวลาเดียวกันมีคาเฉล่ียเทากับ 40.14 สวนในพันลาน
สวน  ซึ่งผลการวิเคราะหทางสถิติ (Kruskal-Wallis Test) พบวามีคาไมแตกตางกัน  และเม่ือนํามา
วิเคราะหความสัมพันธทางสถิติพบวาวิธีการตรวจวัดท้ังสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ  โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.732 
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รูปที่ 2.6 แพสซีพแซมเปลอรท่ีพัฒนาข้ึนจากกลองฟลมถายรูป 

ท่ีมา : ทัศมนและคณะ (2551) 
 

กิตติพงศ  และคณะ (2552) ไดทําการพัฒนาแพสซีฟแซมเปลอรโดยใชตลับพลาสติกดังรูปท่ี 
2.7 เพื่อตรวจวัดความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศ  ซึ่งทําการศึกษา
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระหวางวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตและการใชแพสซีพแซมเปลอร ณ 
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพันธ  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  และสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 จังหวัดราชบุรี  โดยแตละจุดเก็บตัวอยางเปนการเก็บ
ตัวอยางในระยะเวลา 7 วัน  ตอหนึ่งชุดการทดลองท้ังหมด 36 ชุดการทดลอง  เม่ือนํามาวิเคราะหผล
ทางหองปฏิบัติการพบวามีปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซด ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรม
ประชาสัมพันธ  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ในการตรวจวัดดวยแพสซีพแซมเปลอรมีคาเฉล่ีย
เทากับ 20.85 สวนในพันลานสวน  และในการตรวจวัดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมีคาเฉล่ีย
เทากับ 35.84 สวนในพันลานสวน  สวนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 
จังหวัดราชบุรี  พบวามีปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซดในการตรวจวัดดวยการใชแพสซีพแซมเปลอร
มีคาเฉล่ียเทากับ 11.61 สวนในพันลานสวน  และในการตรวจวัดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมี
คาเฉล่ียเทากับ 17.18 สวนในพันลานสวน  โดยผลการวิเคราะหความแตกตางทางสถิติพบวาคาความ
เขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดดวยวิธีการตรวจวัดท้ัง 2 วิธี  และท้ัง 2 แหงมีความ
แตกตางกัน  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตและการใชแพสซีพแซม-
เปลอรพบวามีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญในการทดสอบท่ี 0.05  (α = 0.05)  

 

 
รูปท่ี 2.7 แพสซีพแซมเปลอรท่ีพัฒนาข้ึนจากตลับพลาสติก 

ท่ีมา : ทัศมนและคณะ (2551) 
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สุนทรี (2555) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแพสซีฟแซมเปลอรกับวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนส-
เซนต  โดยทําการเก็บตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรม
ประชาสัมพันธ  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรม
การแพทยท่ี 1 อ.เมือง จังหวัดราชบุรี  ในชวงฤดูฝนและฤดูแลง  ซึ่งการเก็บตัวอยางจะเก็บตัวอยาง
เปนระยะเวลา 7 วัน ตอหนึ่งชุดการทดลอง  รวมท้ังหมด 33 ชุดการทดลอง  ผลการวิจัยพบวาความ
เขมขนกาซไนโตรเจนไดออกไซด ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพันธ เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร  ในการตรวจวัดดวยแพสซีฟแซมเปลอรมีคาอยูในชวง 25.48 - 39.13 และ 11.95 - 
67.31 สวนในพันลานสวน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 32.16 และ 37.99 สวนในพันลานสวน  และในการ
ตรวจวัดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมีคาอยูในชวง 17.75 - 22.80 และ 21.00 - 40.86 สวนใน
พันลานสวน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 20.07 และ 31.81 สวนในพันลานสวน  ตามลําดับ  สวนสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 อ.เมือง จังหวัดราชบุรี  พบวามีความเขมขนของ
กาซไนโตรเจนไดออกไซดในการตรวจวัดดวยแพสซีฟแซมเปลอรมีคาอยูในชวง 9.42 - 30.38 และ 
6.45 - 28.64 สวนในพันลานสวนโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 19.47 และ 15.98 สวนในพันลานสวน   และ
ในการตรวจวัดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมีคาอยูในชวง 13.57 - 22.14 และ 4.71 - 13.00 
สวนในพันลานสวน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 17.50 และ 8.74 สวนในพันลานสวน  โดยผลการวิเคราะห
ความแตกตางทางสถิติพบวา  คาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดดวยวิธีการ
ตรวจวัดท้ัง 2 วิธี  มีความแตกตางกัน  และผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางแพสซีฟแซมเปลอร
กับวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (α = 0.05) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการเก็บตัวอยาง ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพันธเขต
พญาไท กรุงเทพมหานครในชวงฤดูฝนและฤดูแลงเทากับ 0.834 และ 0.855 ตามลําดับ  และมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการเก็บตัวอยาง ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทย
ท่ี 1 อ.เมือง จังหวัดราชบุรี  ในชวงฤดูฝนและฤดูแลงเทากับ 0.940 และ 0.778 ตามลําดับ 

Royset (1997) ไดทําการเปรียบเทียบความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในเขตเมือง
บริเวณ Nordahl Bruns gate กรุงออสโล  ประเทศนอรเวย  ท่ีตรวจวัดโดย 3 วิธี  คือ  วิธีการ
ตรวจวัดแบบแพสซีฟ  วิธีการตรวจวัดแบบแอคทีฟและ NO/NOx- monitor ซึ่งอุปกรณเก็บตัวอยาง
แพสซีฟแซมเปลอรและแอคทีฟแซมเปลอรท่ีใช  ไดพัฒนาขึ้นโดย Ferm (1991) แพสซีฟแซมเปลอรมี
สวนประกอบดังนี้  ฝาปด  ตัวดูดซับสารเคมี (Whatman 40 เสนผานศูนยกลาง 24 มิลลิเมตร) ตัว
ตลับ Teflon filter และตะแกรงเหล็ก  แอคทีฟแซมเปลอรท่ีใชมีลักษณะเปนแบบหลอดแกวซึ่งมี 
Sintered glass filter อยูภายใน  โดยสารละลายท่ีใชในการดูดซับกาซไนโตรเจนไดออกไซด  คือ 
Sodium iodide (NaI) ระยะเวลาการเก็บตัวอยางดวยแพสซีฟแซมเปลอร 7 วัน แอคทีฟแซมเปลอร 
24 ช่ัวโมง  และ NO/NOx- monitor 1 ช่ัวโมง  โดยเก็บตัวอยางเปนเวลา 3 เดือน  จากการทดลอง
พบวาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอรมีคาอยูในชวง 15-30 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  สวนเบี่ยงเบี่ยงมาตรฐานรอยละ10 -20 และความเขมขนของกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดท่ีเก็บโดยแอคทีฟแซมเปลอรมีคาอยูในชวง 5 - 45 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  
สวนเบี่ยงเบ่ียงมาตรฐานรอยละ 5 และจากการศึกษาความสัมพันธของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ี
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ตรวจวัดโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟกับวิธีการตรวจวัดแบบแอคทีฟ  พบวามีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเทากับ 0.78 สวนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟกับวิธี 
NO/NOx- monitor มีคา 0.79 และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางวิธีการตรวจวัดแบบแอคทีฟกับ
วิธี NO/NOx- monitor มีคา 0.96 

 Mukerjee et al. (2004) ไดทําการเปรียบเทียบความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ี
ตรวจวัดดวยแพสซีฟแซมเปลอร .(Model 330 ของบริษัท Ogawa) กับการตรวจวัดแบบตอเนื่อง 
(Continuous monitors) (TECO Model 42 gas-phase Chemilumuinescent NOx analyzer) 
ในเมือง El Paso รัฐเท็กซัส  ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยสถานท่ีเก็บตัวอยางคือสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศ (Continuous air monitoring stations; CAMS) 2 สถานี  สถานีแรก  คือ CAMS 6 
ซึ่งเปนบริเวณท่ีมีการจราจรคับค่ังในยาน Downtown ของเมือง El Paso สถานีท่ีสอง  คือ CAMS 
41 ซึ่งอยูบริเวณสวนสาธารณะ Chamizal National Memorial ในเมือง El Paso ระยะเวลาการ
เก็บตัวอยาง  คือ  วันสุดสัปดาห 3 วัน (วันศุกร  วันเสาร  และวันอาทิตย) วันธรรมดา 4 วัน (วัน
จันทรถึงวันพฤหัสบดี) และ 7 วัน (วันจันทรถึงวันอาทิตย) โดยเก็บตัวอยางท้ังหมดเปนเวลา 3 
สัปดาห  และสารละลายท่ีใชเปนตัวดูดซับกาซไนโตรเจนไดออกไซด  คือ Triethanolamine (TEA) 
ผลการตรวจวัดดวยแพสซีฟแซมเปลอรท่ี CAMS 6 พบวา  ระยะเวลาท่ีเก็บตัวอยางวันสุดสัปดาห 3 
วัน  วันธรรมดา 4 วัน  และ 7 วัน ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดเฉล่ียมีคา 34.46  
39.53 และ 39.48 สวนในพันลานสวน  ตามลําดับ  และจากการตรวจวัดแบบตอเนื่องพบวา  มีคา
ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดเฉล่ีย 37.39 สวนในพันลานสวน  ซึ่งการวิเคราะหทางสถิติ  
พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.91 และผลการตรวจวัดดวยแพสซีฟแซมเปลอรท่ี CAMS 
41 พบวา  ระยะเวลาท่ีเก็บตัวอยางวันสุดสัปดาห 3 วัน  วันธรรมดา 4 วัน  และ 7 วัน  ความเขมขน
ของกาซไนโตรเจนไดออกไซดเฉล่ียมีคา 27.7  31.21 และ 30.26 สวนในพันลานสวนตามลําดับ  
และจากการตรวจวัดแบบตอเนื่อง  พบวามีคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดเฉล่ีย 29.69 
สวนในพันลานสวน  ซึ่งการวิเคราะหทางสถิติ  พบวาการตรวจวัดท้ัง 2 วิธี  มีความสัมพันธกัน  โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.57   

Ozden and Dogeroglu (2007) ไดทําการเก็บตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซดใน
บรรยากาศในเมือง Eskiehir ประเทศตุรกี โดยใชแพสซีฟแซมเปลอรท่ีพัฒนาโดย Palms.(1981) และ
นําไปเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน Griess-Saltzman ซึ่งแพสซีฟแซมเปลอรมีสวนประกอบดังนี้  ตัว
ตลับแกวเสนผานศูนยกลาง 3.98 เซนติเมตร  พื้นท่ีหนาตัด 1.13 ตารางเซนติเมตร  ตะแกรงสแตน-
เลส  และฝาพลาสติก  สารละลายท่ีใชในการดูดซับกาซไนโตรเจนไดออกไซด  คือ  ไตรเอทาโนลามีน
โดยเคลือบบนกระดาษกรองใยแกว Whatman ชนิด GF/A ระยะเวลาในการเก็บตัวอยาง 7 วัน  โดย
เก็บตัวอยางในสถานท่ีท่ีมีการจราจรหนาแนน  บริเวณชานเมืองทางใต  และบริเวณชนบททางเหนือ
หางจากกลางเมือง.8.กิโลเมตร  จากผลการตรวจวัดพบวา  ระหวางความเขมขนของกาซไนโตรเจน 
ไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดยแพสซีฟแซมเปลอรกับวิธีมาตรฐาน Griess-Saltzman สัมประสิทธิ์ของการ
ตัดสินใจ (R2) มีคา 0.8213 จากนั้นนําคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดไดไป
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เปรียบเทียบกับแพสซีฟแซมเปลอรของบริษัท Gradko International Ltd. Company (UK) รุน DIF 
100 RTU พบวามสัีมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (R2) เทากับ 0.9281 

2.6.2 การประยุกตใชแพสซีฟแซมเปลอรในการตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซด 
Silva (2006) ไดทําการตรวจวัดความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดดวยแพสซีฟแซม-

เปลอรใน Sao Paulo ประเทศบราซิล  โดยใชแพสซีฟแซมเปลอรของ Palm et al. (1976) ซึ่งมี
ลักษณะเปนทรงกระบอกขนาดเล็ก  มีตาขายสแตนเลส  และสารละลายท่ีใชในการดูดซับกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด  คือ  ไตรเอทาโนลามีน  โดยทําการเก็บตัวอยาง 2 ชวง  คือ วันท่ี 18 - 19 ถึง 
25 - 26 กรกฎาคม  และ 10 - 11 ถึง 17 - 18 สิงหาคม  ป 2000 (เก็บตัวอยางเปนเวลา 7 วัน) ทํา
การเก็บตัวอยางบริเวณถนน 33 สาย  และในแตละชวงจะเก็บบริเวณท่ีมีการจราจรหนาแนน 
(ปริมาณรถเฉล่ีย 2,892 คันตอช่ัวโมง) และบริเวณถนนท่ีมีการจราจรเบาบาง (ปริมาณรถเฉล่ีย 95 
คันตอช่ัวโมง) จากผลการตรวจวัดความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดพบวา  บริเวณท่ีมี
การจราจรหนาแนนมีความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดเฉล่ีย 64 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  
และบริเวณถนนท่ีมีการจราจรเบาบาง 48 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  คาเฉล่ียของความเขมขนของ
กาซไนโตรเจนไดออกไซดในการเก็บตัวอยางชวงเวลาแรกและชวงเวลาท่ีสอง  คือ 63 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร (r = 0.94) และ 49 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (r = 0.82) ตามลําดับ 

Bootdee et al. (2012) ไดทําการพัฒนาแพสซีฟแซมเปลอรเพื่อใชในการตรวจวัดความ
เขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด  โดยทําการเก็บตัวอยางในจังหวัดเชียงใหม  ซึ่งการพัฒนาแพส-
ซีฟแซมเปลอรมี 3 ขั้นตอนดังนี้  ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกตัวดูดซับสารเคมี  คือกระดาษกรองเซลลูโลส 
(Whatman No. 1 6 และ 40) และกระดาษกรองใยแกวชนิด GF/A โดยทําการเก็บตัวอยาง 24 
ช่ัวโมง  พบวากระดาษกรองใยแกวชนิด GF/A สามารถตรวจวัดความเขมขนของกาซไนโตรเจนได-
ออกไซดไดมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 40.5 สวนในพันลานสวน  ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกตัวตลับ
แพสซีฟแซมเปลอร  ประกอบดวยตลับโพลีเอธีลีน (Polyethylene) ความยาว 5.4 เซนติเมตร  เสน
ผานศูนยกลาง 1.4 เซนติเมตร  ตลับโพลีโพรพีลีน (Polypropylene) ความยาว 5.3 เซนติเมตร  เสน
ผานศูนยกลาง 1.3 เซนติเมตร  และตลับโพลีโพรพีลีน  ความยาว 7.7 เซนติเมตร  เสนผานศูนยกลาง 
1.6 เซนติเมตร  ผลการตรวจวัดพบวาแพสซีฟแซมเปลอรท้ัง 3 แบบไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(p.>.0.05) จึงเลือกใชตลับโพลีโพรพีลีน  ความยาว 5.3.เซนติเมตร  เสนผาศูนยกลาง 1.3 เซนติเมตร  
ขั้นตอนท่ี 3 การเลือกระยะเวลาในการเก็บตัวอยาง  โดยมีระยะเวลา  คือ 1 3 5 และ 7 วัน  ผลการ
ตรวจวัดพบวาระยะเวลา 3 วัน  มีคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด  เทากับ 8.5+1.6 
สวนในพันลานสวน  ซึ่งมีคาใกลเคียงกับคามาตรฐานท่ีไดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม  คือ 11.7 สวนในพันลานสวน  สรุปไดวาแพสซีฟแซมเปลอรท่ีได
พัฒนาข้ึน  คือ  ตลับโพลีโพรพีลีน  ความยาว 5.3 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 1.3 เซนติเมตร  
โดยใชตัวดูดซับสารเคมี  คือ  กระดาษกรองใยแกวชนิด GF/A  และระยะเวลาในการเก็บตัวอยาง 3 
วัน  จากนั้นไดทําการเปรียบเทียบคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดดวยแพสซีฟ
แซมเปลอรกับวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต  พบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.924 จากนั้นไดทํา
การประยุกตใชแพสซีฟแซมเปลอรในการตรวจวัดความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในเขต
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เมือง  ชานเมือง  และนอกเมืองเชียงใหม  เปนระยะเวลา 6 เดือน  พบวาความเขมขนของกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดในเขตเมือง  ชานเมือง  และนอกเมืองมีคา 4.5-6.3  19.1-5.1 และ 1.6-8.7 
สวนในพันลานสวน  

2.6.3 การศึกษาการสึกกรอนของวัสดุ 
Kim et al. (2003) ไดศึกษาการสึกกรอนของวัสดุท่ีใชสรางอาคารในประเทศแถบเอเชีย

ตะวันออก  เนื่องจากในเอเชียตะวันออกไดมีการใชวัสดุหลากหลายชนิดในการกอสรางอาคาร  เชน  
ไม  โลหะ  และหิน  เปนตน  ซึ่งลักษณะของวัสดุแตละชนิดท่ีแตกตางกันอาจทําใหเกิดการสึกกรอนท่ี
แตกตางกันดวย Kim et al. (2003) ไดทําศึกษาการสึกกรอนของแผนวัสดุสําริด  ทองแดงผสมรอย
ละ 99.28 ทองแดงบริสุทธิ์รอยละ 99.9 เหล็กกลาคารบอน  และหินออน  โดยทําการทดลองใน 3 
ประเทศ  ไดแก  ประเทศจีน  ญี่ปุน  และเกาหลี  โดยใชการตรวจวัดน้ําหนักท่ีหายไปของวัสดุ  พื้นท่ี
ผิวหนาของวัสดุ  และความถวงจําเพาะ  แลวนําไปแทนคาในสมการการสึกกรอนและวิเคราะห
รวมกับขอมูลมลพิษทางอากาศและขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา  ในการศึกษาไดมีการเก็บตัวอยางกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดและไนโตรเจนไดออกไซดโดยใชแพสซีฟแซมเปลอร  ระยะเวลาในการเก็บตัวอยาง 
1 เดือน  และขอมูลของพารามิเตอรอื่นๆ ไดมาจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ  โดยเก็บตัวอยาง
ท้ังหมด 17 แหง  ดังนี้  ในประเทศจีนเก็บตัวอยางจากพ้ืนท่ี 5 แหง  ประเทศญี่ปุน 10 แหง  และ
ประเทศเกาหลี 2 แหง  ดังตารางท่ี 2.6 ผลการศึกษาพบวาวัสดุมีคาการสึกกรอนเรียงลําดับจากมาก
ไปนอยดังนี้  เหล็กกลาคารบอน  หินออน  สําริด  ทองแดงผสม  และทองแดงบริสุทธิ์   โดยมีคา 
52.21  7.25  2.04  2.03 และ 1.88 ไมโครเมตรตอปตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 2.6 พื้นท่ีเก็บตัวอยางในการศึกษาของ Kim et al. (2003) 
ประเทศ ลักษณะพื้นท่ี จํานวนพื้นท่ี พื้นท่ี 
ญี่ปุน เขตเมือง 3 Tokyo Osaka 1 Osaka 2   

เขตชนบท 4 Nara Kyoto Fukuoka Ibaraki 
  เขตพื้นท่ีชายฝง 3 Ishikawa Toyama Chiba   
จีน เขตท่ีมีมลพิษมาก 2 Chongqing Quiyang 

เขตเมือง 3 Beijing Shanghai Wuhan 
เกาหล ี เขตชานเมือง 1 1 Daegu       
  เขตชานเมือง 2 1 Daejeon       

 
Tidblad et al. (2006) ไดศึกษาการสึกกรอนของเหล็กกลาคารบอน  สังกะสี  ทองแดง  

และพอรทแลนดซีเมนต  โดยพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาอยูในเอเชีย 12 แหง  ประกอบดวยประเทศอินเดีย  
เวียดนาม  ไทย  มาเลเซีย  และจีน  รวมท้ังฮองกงดวย  และอีก 4 แหงในแอฟริกา  ซึ่งประกอบดวย
แอฟริกาใต  แซมเบีย  และซิมบับเวย  ซึ่งในการศึกษาไดแบงเปน  2 วิธี  วิธีแรกไดทําการศึกษาโดย
นําแผนวัสดุตัวอยางตางๆ ดังท่ีกลาวมาวางบนช้ันแลวนําไปวางบนดาดฟาของตึก  เมื่อครบ
กําหนดเวลา 1 ป  จึงทําการตรวจวัดการสึกกรอนของวัสดุโดยดูจากพื้นท่ีของวัสดุท่ีเกิดการสึกกรอน  
วิธีท่ี 2 ไดคํานวณคาการสึกกรอนของวัสดุโดยใชสมการการสึกกรอนของ ISO TC 156 สําหรับ
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เหล็กกลาคารบอน  และใชสมการการสึกกรอนของ ICP Materials สําหรับสังกะสี  ทองแดง  และ
พอรทแลนดซีเมนต  ซึ่งมีการเก็บตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซด   ซัลเฟอรไดออกไซด  โอโซน  
กรดไนตริก  และฝุนละออง  โดยใชแพสซีฟแซมเปลอร  จากการศึกษาคาการสึกกรอนของวัสดุท้ัง
สองวิธีสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 2.7 สําหรับเหล็กกลาคารบอน  ทองแดง  และพอรทแลนดซีเมนต  
คาการสึกกรอนท่ีไดจากการคํานวณดวยสมการการสึกกรอนมีคาตํ่ากวาคาการสึกกรอนของวัสดุจาก
การตรวจวัด  แตสังกะสีมีคาการสึกกรอนจากการตรวจวัดตํ่ากวาคาจากการคํานวณดวยสมการการ
สึกกรอน 
 
ตารางที่ 2.7 คาการสึกกรอนของวัสดุตางๆ จากการตรวจวัดและจากการคํานวณดวยสมการการ   

สึกกรอนของ ICP Materials และ ISO TC 156 
วัสดุ คาการสึกกรอนของวัสดุ (ไมโครเมตรตอป) 
 จากการตรวจวัด จากการคํานวณดวยสมการการสึกกรอน 
เหล็กกลาคารบอน 17 - 28 9 - 22 
สังกะสี 0.5 - 1.0 0.7 - 1.3 
ทองแดง 0.7 - 1.5 0.5 - 1.1 
พอรทแลนดซีเมนต 9 - 20 3 - 10 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Tidblad et al. (2006) 
 

Tzanis et al. (2010) ไดศึกษาการสึกกรอนและผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอวัสดุ
ตางๆ ในกรุงเอเธนส (Athens) ประเทศกรีซ  โดยทดลองติดต้ังชุดตัวอยางวัสดุบนอาคารของ
กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งต้ังอยูกลางกรุงเอเธนสถัดจากถนนวงแหวน  โดยแบงชุดตัวอยางเปนชุด
ตัวอยางท่ีไมมีท่ีกําบังฝนและลมซึ่งติดต้ังไวที่ดาดฟาของอาคาร  และชุดตัวอยางท่ีมีท่ีกําบังฝนและลม  
ซึ่งติดต้ังในระดับความสูงตางๆ ไดแก 3  6  9  15  18 และ 21 เมตร  ชุดตัวอยางประกอบดวย  
วัสดุประเภทเหล็ก  ไดแกสังกะสี  ทองแดง  เหล็กกลาคารบอน  และสําริด  วัสดุประเภทหิน  ไดแก  
หินออนคารรารา (Carrara marble) ของอิตาลี  หินทรายฮัมเบอรเกอร (Baumberger sandstone) 
ของเยอรมนี  หินทรายก็อทแลนด (Gotland sandstone) ของสวีเดน  หินซารีมาโดโลไมต 
(Saaremaa dolomite) ของเอสโตเนีย  และพอรทแลนดซีเมนตของอังกฤษ 3 ชนิด  คือ  พื้นผิว
เรียบ  พื้นผิวปานกลาง  และพื้นผิวหยาบ  จากการศึกษาพบวาจากชุดตัวอยางท่ีมีท่ีกําบังฝนและลม  
วัสดุประเภทเหล็กท่ีมีน้ําหนักลดลงเรียงลําดับจากมากไปนอย  ไดแก  เหล็กกลาคารบอน  สังกะสี  
ทองแดง  และสําริด  ตามลําดับ  และระดับความสูงท่ีวัสดุมีน้ําหนักลดลงมากท่ีสุดคือระดับ 18 เมตร  
ระดับความสูงท่ีวัสดุมีน้ําหนักลดลงนอยท่ีสุดคือระดับ 6 เมตร  สวนวัสดุประเภทหินพบวา  หิน
ทรายฮัมเบอรเกอรมีการสึกกรอนนอยท่ีสุด ในขณะท่ีหินออนคารรารามีการสึกกรอนมากท่ีสุด  และ
ชุดการทดลองท่ีไมมีกําบังฝนและลม  ในวัสดุประเภทเหล็ก  พบวามวลของเหล็กกลาคารบอนมีการ
ลดลงมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  สังกะสี  ทองแดง  และสําริด  ตามลําดับ  สวนวัสดุประเภทหินพบวา
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หินซารีมาโดโลไมตเกิดการสึกกรอนมากท่ีสุด  รองลงมาคือหินทรายฮัมเบอรเกอร  พอรทแลนด
ซีเมนต  หินทรายก็อทแลนด  ในขณะท่ีหินออนคารราราทนตอการสึกกรอนมากท่ีสุด 

Karaca (2012) ไดศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถานเพนนินซูลา (Peninsula) ในเมือง 
อิสตันบูล  ประเทศตุรกี  ซึ่งเปนสถานท่ีท่ีมีการจราจรหนาแนน  โดยใชแพสซีฟแซมเปลอรในการเก็บ
ตัวอยางมลพิษทางอากาศ  ไดแก  กาซไนโตรเจนไดออกไซด  กาซซัลเฟอรไดออกไซด  และโอโซน  
โดยทําการเก็บตัวอยางในป 2010 - 2011 ท้ัง 3 ฤดูกาล  ไดแก  ฤดูใบไมผลิ (14 - 22 เมษายน 
2010)  ฤดูรอน (22 - 29 กรกฎาคม 2010)  และฤดูหนาว (30 ธันวาคม 2010 - 6 มกราคม 2011) 
จํานวนคร้ังละ 50 จุด  ซึ่งคาของพารามิเตอรตางๆ แสดงไวดังตารางท่ี 2.8 จากนั้นทําการคํานวณคา
การ สึกกรอนของวัสดุเหล็กกลาคารบอน  ทองแดง  สําริด  และพอรทแลนดซีเมนต  โดยใชสมการ
การสึกกรอน Multi-Assess model ซึ่งพบวาวัสดุเหล็กกลาคารบอนมีคาการสึกกรอนสูงท่ีสุด  
รองลงมาคือพอรทแลนดซีเมนต  สําริด  และทองแดง  โดยมีคา 37.3  5.17  1.15  1.09 ไมโครเมตร
ตอป  ตามลําดับ  ซึ่งไมเพียงแตมลพิษทางอากาศท่ีทําใหเกิดการสึกกรอนของวัสดุในการศึกษาครั้งนี้  
แตยังมีความช้ืนสัมพัทธและอุณหภูมิท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการสึกกรอนอีกดวย 

 
ตารางที่ 2.8 ขอมูลของพารามิเตอรตางๆ ในการศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถานเพนนินซูลา  

(Peninsula) ในเมืองอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  จากงานวิจัยของ Karaca (2012) 
 พารามิเตอร  ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน ฤดูหนาว 

 ระยะเวลาการเก็บตัวอยาง (นาที) 11,750 8,727 10,365 
 อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) 14.0 26.0 5.7 
 ความชื้นสัมพัทธ (รอยละ) 72 85 84 
 ปริมาณไฮโดรเจนอิออนในนํ้าฝน (มิลลิกรัมตอลิตร) **  7.94E-07 5.01E-04 8.32E-06 
 ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 50 79 53 

  (ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) *** 
 คาเฉลี่ย (ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

   - กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 80.5 63.2 74.9 
   - กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 22.8 46.2 35.6 
   - กาซโอโซน (O3) 85.6 49.22 29.83 
   - กรดไนตริก (HNO3) * 0.72 2.94 1.14 

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) 
   - กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 22.6 25.9 38.2 
   - กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 7.6 12.1 15.8 
   - กาซโอโซน (O3) 6.49 17.09 13.34 
   - กรดไนตริก (HNO3) * 0.32 0.82 0.33 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Karaca (2012) 
หมายเหตุ: * คาท่ีไดมาจากการคํานวณ 
              ** คาท่ีไดมาจาก Aga et al. (2010) 
              *** คาท่ีไดมาจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ Aksaray เมืองอิสตันบูล  ประเทศตุรก ี
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

3.1 สถานท่ี 
3.1.1 สถานท่ีเก็บตัวอยาง 
1) สถานท่ีเก็บตัวอยางเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความเขมขนของกาซไนโตรเจน      

ไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต 
ทําการเก็บตัวอยางเพื่อนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความเขมขนของกาซ

ไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต .ณ 
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 จังหวัดราชบุรี  โดยติดต้ังแพสซีฟ      
แซมเปลอรใกลกับสวนนําเขาอากาศเพ่ือนําไปวิเคราะหความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดของ
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (รูปท่ี.3.1.และ 3.2) ซึ่งตัวสถานีตรวจวัดต้ังอยูในศูนยวิศวกรรม
การแพทยท่ี 1 อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  บริเวณโดยรอบสถานีมีรั้วเหล็กลอมรอบสูงประมาณ 2 
เมตร  สถานีมีเครื่องเก็บตัวอยางหลายชนิดโดยสวนนําอากาศเขาสูงจากพ้ืนหลังคาของตัวสถานี
ประมาณ 1.4 เมตร  สูงจากพื้นดินประมาณ 3.8 เมตร  และภายในตัวสถานีมีเครื่องบันทึกผลและ
เก็บขอมูลโดยมีการเปดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา  มีตนไมสูงใหญบริเวณดานขาง  มีถนนผาน
ดานหนาและมีรถผานในปริมาณท่ีไมมาก 

2) สถานท่ีเก็บตัวอยางเพื่อศึกษาการสึกกรอนของโบราณถาน 
ในการศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถานไดทําการเก็บตัวอยางใน 2 พื้นท่ี  ไดแก  บริเวณ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตวังทาพระ  กรุงเทพมหานคร (รูปท่ี 3.3 และ 3.4) เพื่อศึกษาการ  
สึกกรอนของโบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  กรุงเทพมหานคร  และบริเวณองคพระปฐม-
เจดีย..ตําบลพระปฐมเจดีย..อําเภอเมืองนครปฐม..จังหวัดนครปฐม (รูปท่ี 3.5.3.6 และ.3.7) ซึ่งบริเวณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร .  วิทยาเขตวังทาพระ  มีถนนผานดานหนาและดานขางเปนบริเวณท่ีมี
การจราจรหนาแนน  เนื่องจากบริเวณโดยรอบมีโบราณสถานซึ่งเปนสถานท่ีทองเท่ียวเปนจํานวนมาก  
สวนบริเวณองคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม  มีตนไมสูงใหญโดยรอบ  และตัวองคพระปฐมเจดีย
อยูสูงจากระดับพื้นดิน 
 

3.1.2 สถานท่ีวิเคราะห 
ทําการวิเคราะหตัวอยาง ณ หองปฏิบัติการของภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  อาคาร

วิทยาศาสตร.4.หอง.4549.คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนาม-
จันทร 
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รูปท่ี 3.1 แผนท่ีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1  

อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
ท่ีมา : Google แผนท่ี.(2555 a) 

 
รูปท่ี 3.2 จุดติดต้ังอุปกรณแพสซีฟแซมเปลอร 

ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 จังหวัดราชบุรี 

ที่ตั้งของสถานตีรวจวัด
คณุภาพอากาศ 

จุดติดต้ังแพสซีฟแซมเปลอร 

สวนนําเขาอากาศของสถานี
ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
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รูปท่ี 3.3 แผนท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตวังทาพระ  กรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา : Google แผนท่ี (2555 b) 

      

รูปท่ี 3.4 จุดติดต้ังอุปกรณแพสซีฟแซมเปลอร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตวังทาพระ  กรุงเทพมหานคร 

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตวังทาพระ 

จุดติดต้ังแพสซีฟแซมเปลอร 
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รูปที่ 3.5 แผนท่ีองคพระปฐมเจดีย  ตําบลพระปฐมเจดีย  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

ท่ีมา : Google แผนท่ี.(2555 c) 
 

 
รูปท่ี 3.6 จุดติดต้ังอุปกรณแพสซีฟแซมเปลอรบริเวณองคพระปฐมเจดีย 

 

ที่ตั้งขององคพระปฐมเจดีย 

จุดติดต้ังแพสซีฟแซมเปลอร 
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รูปท่ี 3.7 ตําแหนงติดต้ังอุปกรณแพสซีฟแซมเปลอรบริเวณองคพระปฐมเจดีย 
 

3.2 สารเคมี..เคร่ืองมือและอุปกรณ 
3.2.1 สารเคมี 
1) น้ําปราศจากอิออน (Dionized water) 
2) Methanol 
3) Sodium hydroxide (NaOH) 
4) Sodium iodide (NaI) 
5) Sodium nitrite (NaNO2) 
6) Sulphanilic acid (4-(NH2)C6H4SO3H) 
7) N-1-napthylethylene diamine dihydrochloride (C12H6Cl2N2)  
8) Othophosphoric acid (H3PO4) 
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3.2.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ 
1) เครื่อง UV – VIS Spectrophotometer รุน Model V-530 ของบริษัท JASCO  

Corporation 
2) แพสซีฟแซมเปลอรหรือตลับเก็บตัวอยางมีเสนผานศูนยกลางท่ีกนถวยเทากับ 3.2 

เซนติเมตร  เสนผานศูนยกลางท่ีปากถวยเทากับ 3.8 เซนติเมตร  สูง 2.4 เซนติเมตร ทําการเจาะรูท่ี
กนตลับและฝาตลับพลาสติกตัวอยางเพื่อใหอากาศไหลผานท้ัง 2 ดานดังรูปท่ี 3.8 

3) Protective box ท่ีประดิษฐจากขวดน้ําพลาสติกชนิดโพลีเอทธีลีน (Polyethylne, PET) 
(ภูมิพัฒน, 2555) ทาดวยสีขาว  เพื่อใชปองกันแสงแดด  ลม  ฝน  และส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ ดังรูปท่ี 
3.9 

4) กระดาษกรองใยแกว Whatman ชนิด GF/A ท่ีตัดเปนวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 
3.2 เซนติเมตร  ดังรูปท่ี 3.10 

5) ถุงซิปล็อค 
6) คีมคีบ (forceps) 
7) เครื่องแกว  ไดแก  หลอดทดลอง  บีกเกอร  ปเปต  กระจกนาฬิกา  ขวดวัดปริมาตรและ

แทงแกว 

 
รูปที่ 3.8 ตลับพลาสติกท่ีเจาะรูที่กนและฝาตลับ 

 

 
รูปท่ี 3.9 Protective box จากขวดนํ้าพลาสติก 
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รูปที่ 3.10 กระดาษกรองใยแกว Whatman ชนิด GF/A  

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3.2 เซนติเมตร 
 

3.2.3 การเตรียมสารเคมี  และเคร่ืองมือ  เคร่ืองแกวตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติการ 
1) การเตรียมสารละลายดูดซับสําหรับเคลือบกระดาษกรอง (Coating solution) 

 1.1) ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.44 กรัม  ดวยน้ําปราศจากอิออน 1 มิลลิลิตร  

      1.2) เติมโซเดียมไอโอไดด 3.95 กรัม 

 1.3) ปรับปริมาตรดวยเมทานอล (Methanol) ใหเปน 50 มิลลิลิตร 
2) สารท่ีทําใหเกิดสี (Coloring reagent) สารละลายนี้ตองเตรียมใหมทุกคร้ังท่ีใชงาน 

 2.1) ละลาย Sulphanilic acid 0.8 กรัม  ในน้ําปราศจากอิออนประมาณ 10 มิลลิลิตร 
 2.2) เติมกรดฟอสฟอริก 0.8 มิลลิลิตร  และละลาย N-1- napthylethylene diamine  

                   dihydrochloride 0.02 กรัม 

 2.3) ปรับปริมาตรดวยน้ําปราศจากอิออนใหเปน 100 มิลลิลิตร  
3) สารละลายโซเดียมไอโอไดด (NaI solution) สําหรับเจือจางสารละลายมาตรฐาน 

 3.1) ละลาย NaI 0.79 กรัม  ในน้ําปราศจากอิออนประมาณ 1 มิลลิลิตร 
 3.2) ปรับปริมาตรดวยน้ําปราศจากอิออนใหเปน 1,000 มิลลิลิตร 

4) สารละลายสต็อคโซเดียมไนไตรท (Stock standard sodium nitrite)  

(0.1 โมลาร NaNO2) 
 4.1) ละลาย NaNO2 0.69 กรัม  ในน้ําปราศจากอิออนประมาณ 1 มิลลิลิตร 
 4.2) ปรับปริมาตรดวยน้ําปราศจากอิออนใหเปน 100 มิลลิลิตร 

5) สารละลายมาตรฐาน (Working standard) (100 ไมโครโมลาร NaNO2) 
 5.1) ปเปต NaNO2 0.1 โมลาร  มา 0.1 มิลลิลิตร 
 5.2) เจือจางดวยสารละลาย NaI 100 มิลลิลิตร 
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3.3 การเก็บตัวอยาง 
3.3.1 การเก็บตัวอยางเพื่อหาความสัมพันธระหวางความเขมขนของกาซไนโตรเจน     

ไดออกไซดที่ตรวจวัดโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟ..และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต 
1) จัดเตรียมแพสซีฟแซมเปลอรโดยการประดิษฐตลับเก็บตัวอยางจากตลับพลาสติก   

ประดิษฐ Protective box จากขวดนํ้าพลาสติกเพื่อใชปองกันแสงแดด  ลม  ฝน  และส่ิงแปลกปลอม
อื่นๆ และตัดกระดาษกรองใยแกว whatman ชนิด GF/A เปนวงกลม  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  3.2  
เซนติเมตร 

2) ทําการเคลือบกระดาษกรองดวยสารละลายดูดซับปริมาตร 50 ไมโครลิตร (μL) รอให
สารละลายดูดซับแหงจึงบรรจุลงในตลับเก็บตัวอยางแลวใสในถุงซิปล็อคท่ีปดสนิท 

3) นําแพสซีฟแซมเปลอรไปติดต้ังเพื่อเก็บตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซด .ณ.สถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 จังหวัดราชบุรี  โดยติดต้ังแพสซีฟแซมเปลอรใกล
กับสวนนําเขาอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ 3.8 เมตร  จํานวน.
27.ตัวอยาง  โดยเก็บตัวอยางละ 7 วัน  ซึ่งทําการติดตลับเก็บตัวอยางแบบเหล่ือมวัน  เชน  ติดตลับ
เก็บตัวอยางวันท่ี 1 เก็บวันท่ี 8 ติดตลับเก็บตัวอยางวันท่ี 2 เก็บวันท่ี 9 เปนตน  และมีการทําแล็บ
แบล็งค (Lab blank) เพื่อตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซดในหองท่ีทําการเตรียมและวิเคราะห
ตัวอยาง  โดยทําการติดต้ังแพสซีฟแซมเปลอรเชนเดียวกับการติดต้ังท่ีบริเวณท่ีเก็บตัวอยางแตทําการ
ติดต้ังในหองท่ีทําการเตรียมและวิเคราะหตัวอยางแทน  โดยนําแพสซีฟแซมเปลอรออกมาจากถุงซิป
ล็อคแลวติดต้ังในทิศทางต้ังฉากกับพื้นโดยทิศทางการไหลเขาของอากาศขนานกับพื้น  และฟลด
แบล็งค (Filed blank) เพื่อตรวจสอบวามีการปนเปอนกาซไนโตรเจนไดออกไซดในตัวอยางจากการ
จัดเตรียมอุปกรณแพสซีฟแซมเปลอรกอนนําไปติดต้ังหรือไม  โดยทําการติดต้ังในบรรยากาศเดียวกับ
การเก็บตัวอยางแตไมนําแพสซีฟแซมเปลอรออกจากถุงซิปล็อค 

4) เมื่อครบกําหนดจึงเก็บแพสซีฟแซมเปลอรท่ีทําการเก็บตัวอยางแลวไปทําการสกัดและ
วิเคราะหตัวอยางตอไป 

3.3.2 การเก็บตัวอยางเพื่อศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถาน 
1) จัดเตรียมแพสซีฟแซมเปลอร โดยการประดิษฐตลับเก็บตัวอยางจากตลับพลาสติก  

ประดิษฐ Protective box และตัดกระดาษกรองใยแกว Whatman ชนิด GF/A เปนวงกลม  ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 3.2 เซนติเมตร 

2) ทําการเคลือบกระดาษกรองดวยสารละลายดูดซับปริมาตร 50 ไมโครลิตร (μL) รอให
สารละลายดูดซับแหงจึงบรรจุลงในตลับเก็บตัวอยางแลวใสในถุงซิปล็อคท่ีปดสนิท 

3) นําแพสซีฟแซมเปลอรไปเก็บตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซด  โดยเก็บตัวอยางจํานวน 
2 ครั้ง  ครั้งละ 7 วัน  และมีการติดต้ังแล็บแบล็งคและฟลดแบล็งคดวย  โบราณสถานท่ีทําการเก็บ
ตัวอยางมีดังนี้ 

3.1) มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตวังทาพระ  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งตัวอยางจะใช
คํานวณเ พ่ือ เปน ตัวแทนของการ สึกกรอนของ โบราณสถานบริ เวณเกาะรั ตน โกสินทร  
กรุงเทพมหานคร  ทําการติดต้ังแพสซีฟแซมเปลอรสูงจากพื้นดินประมาณ 2.5 เมตร  บริเวณรั้วดาน
ถนนหนาพระลานจํานวน 15 ตัวอยาง  
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3.2) บริเวณองคพระปฐมเจดีย  ตําบลพระปฐมเจดีย  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ทํา
การเก็บตัวอยางแบบคอนทัวร (Contour) รอบองคพระปฐมเจดียเพื่อศึกษาการกระจายตัวของกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด  จํานวนจุดเก็บตัวอยาง 20.จุด  จุดละ.3.ตัวอยาง  รวมเปน.60.ตัวอยาง  โดย
ตัวอยางท่ีจุดเก็บตัวอยางท่ี 1 - 8 ใชในการคํานวณคาการสึกกรอนของวัสดุบริเวณรั้วรอบนอก  และ
ตัวอยางท่ีจุดเก็บตัวอยางท่ี 9 - 16 ใชในการคํานวณคาการสึกกรอนของวัสดุบริเวณร้ัวรอบกลาง  ซึ่ง
ติดต้ังแพสซีฟแซมเปลอรสูงจากพื้นดินประมาณ 2.5 เมตร  สําหรับการศึกษาการสึกกรอนขององค
พระปฐมเจดียจะใชตัวอยางท่ีติดบริเวณจุดเก็บตัวอยางท่ี 17 - 20 ดังรูปท่ี 3.7 ไปคํานวณตามสมการ
การสึกกรอน  ซึ่งเปนรั้วรอบในท่ีอยูติดกับองคพระปฐมเจดียและอยูสูงจากพื้นดินขั้นไป 

4) เมื่อครบกําหนดจึงเก็บแพสซีฟแซมเปลอรท่ีทําการเก็บตัวอยางแลวไปทําการสกัดและ
วิเคราะหตัวอยางตอไป 
 
3.4 ขั้นตอนการสกัดและวิเคราะหตัวอยาง 

เมื่อเก็บตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซดดังหัวขอท่ี 3.3 แลวนําตัวอยางท่ีไดมาทําการสกัด
และวิเคราะหตัวอยางดังนี้   

3.4.1 การสกัดสารจากกระดาษกรอง 
1) นํากระดาษกรองท่ีผานการเก็บตัวอยางใสลงในบีกเกอร 
2) เติมน้ําปราศจากอิออน 5 มิลลิลิตร  ปดฝาดวยกระจกนาฬิกาหรือฟอยด  แลวท้ิงไว 1 คืน 
3.4.2 การวิเคราะหตัวอยาง 
1) ปเปตสารละลายตัวอยางในบีกเกอรมา 1 มิลลิลิตร  เติมลงในหลอดทดลอง     
2) เติมน้ําปราศจากอิออน 5 มิลลิลิตร  
3) เติมสารท่ีทําใหเกิดสี 2 มิลลิลิตร  เขยาดวยเครื่องเขยาหลอดทดลองแลวต้ังท้ิงไว 15 นาที

เพื่อใหเกิดสีอยางสมบูรณ  
4) วัดคาการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่อง UV - VIS spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 

540 นาโนเมตร 
5) เตรียมสารละลายมาตรฐานตามตารางท่ี 3.1.ซึ่งสีของสารละลายมาตรฐานในการ

วิเคราะหความเขมขนไนไตรท (NO2
–) แสดงดังรูปท่ี 3.11 เพื่อสรางกราฟมาตรฐานในการวิเคราะห

ความเขมขนไนไตรท (รูปท่ี 3.12) โดยนําสารละลายมาตรฐานท่ีเตรียมไดไปทําตามข้ันตอนท่ี 3) และ 
4)  

6) นําคาท่ีไดจากการวิเคราะหสารละลายตัวอยางไปเทียบกับความเขมขนของไนไตรท
มาตรฐาน      
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ตารางท่ี 3.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
ความเขมขนของไนไตรท   

(ไมโครโมลาร) 
Working standard 

100 ไมโครโมลาร NaNO2 
(มิลลิลิตร) 

NaI (มิลลิลิตร) ปริมาตรรวม (มิลลิลิตร) 

0 0.00 6.00 6.00 
3.33 0.20 5.80 6.00 
6.67 0.40 5.60 6.00 
10.00 0.60 5.40 6.00 
13.33 0.80 5.20 6.00 
16.67 1.00 5.00 6.00 
20.00 1.20 4.80 6.00 
23.33 1.40 4.60 6.00 
26.67 1.60 4.40 6.00 
30.00 1.80 4.20 6.00 

 
 

 
รูปท่ี 3.11 สีของสารละลายมาตรฐานในการวิเคราะหความเขมขนไนไตรท (NO2

–) 
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รูปท่ี 3.12 กราฟมาตรฐานในการวิเคราะหความเขมขนไนไตรท 
 
3.5 การคํานวณ 

3.5.1 การคํานวณเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเขมขนของกาซไนโตรเจน      
ไดออกไซดที่ตรวจวัดโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต 

เมื่อทําการสกัดและวิเคราะหตัวอยางแลว  สามารถคํานวณหาความเขมขนของกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศและทําการวิเคราะหทางสถิติไดดังนี้ 

1) การคํานวณความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศไดโดยสมการท่ี 3.1 
(Hooper, 1999) 

                                     [NO2 ]= 
[NO2

-
] VL

DAt
                                            (3.1) 

โดยกําหนดให 
 [NO2]   = ความเขมขนของไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศ (nmoles/m3) 
 [NO2

¯]  = ความเขมขนของไนไตรทในตัวอยาง (μM)  
 V = ปริมาตรการสกัดตัวอยาง (ml) 
 L = ระยะความยาวของการแพร (m) 

D = สัมประสิทธิ์การแพร มีคาเทากับ 1.54×10-5 (m2 s-1) 
A = พื้นท่ีหนาตัดของสารละลายดูดซับบนกระดาษกรอง (m2) 
t  = ระยะเวลาในการเก็บตัวอยาง (s) 
 

การเปล่ียนหนวยความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดใหอยูในรูปสวนในพันลานสวน
สามารถทําไดดังสมการท่ี 8.2 

 

               ppb  =  
[NO2 ] RT

1,000
                                     (3.2) 

y = 0.034x, R² = 0.999 
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การวิเคราะหความแตกตางของวิธีการตรวจวัด 
ดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต และวิธีการตรวจวัด 

แบบแพสซีฟ  โดยใช Independent t-test  

การวิเคราะหความแตกตางของวิธีการตรวจวัด 
ดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต และวิธีการตรวจวัด 

แบบแพสซีฟ  โดยใช Mann – Whitney test 

การวิเคราะหความสัมพันธของความเขมขน 
ไนโตรเจนไดออกไซดที่ไดจากการตรวจวัดดวยวิธีมาตรฐาน 

เคมิลูมิเนสเซนตและวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟ 
โดยใช Pearson correlation coefficient 

การวิเคราะหความสัมพันธของความเขมขน 
ไนโตรเจนไดออกไซดที่ไดจากการตรวจวัดดวยวิธี

มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตและวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟ 
โดยใช Spearman correlation coefficient 

โดยกําหนดให 
 [NO2] = ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศ (nmoles/m3) 
 R = คาคงท่ีของกาซมีคาเทากับ 0.0821 (L × atm/mol × K) 
 T = อุณหภูมิระหวางการเก็บตัวอยาง (K) 
   

2) การวิเคราะหทางสถิติ 
วิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด  

ระหวางผลท่ีไดจากการตรวจวัดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตและผลการตรวจวัดดวยวิธีการ
ตรวจวัดแบบเพสซีฟโดยใชสถิติ Normal probability plot ซึ่งเปนสถิติท่ีใชในการวิเคราะหการแจก
แจงของขอมูล  กรณีขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติใหทําการวิเคราะหความแตกตางโดยใช 
Independent.t-test.และวิเคราะหความสัมพันธโดยใช Pearson correlation coefficient และ
กรณีขอมูลมีการแจกแจงแบบไมปกติใหทําการวิเคราะหความแตกตางโดยใช Mann-Whitney test 
และวิเคราะหความสัมพันธโดยใช Spearmann correlation coefficient ซึ่งโปรแกรมท่ีใชคือ
โปรแกรม SPSS ขั้นตอนการวิเคราะหทางสถิติสามารถสรุปไดดังรูปท่ี 3.13 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

  
 

รูปที่ 3.13 ขั้นตอนการวิเคราะหทางสถิติสําหรับเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดวย 
อุปกรณแพสซีฟแซมเปลอรกับวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต 

 
 
 

 

การวิเคราะหการแจกแจงของขอมูลความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดดวย 
วิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตและวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟโดยใช Normal probability plot 

กรณีแจกแจงแบบปกติ กรณีแจกแจงแบบไมปกติ 

สรุปผล 
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3.5.2 การคํานวณในการศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถาน 
1) ทําการคํานวณความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศไดดังสมการท่ี 3.1 

และ 3.2 จากนั้นทําการเปล่ียนหนวยจากหนวยสวนในพันลานสวนเปนไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตรดัง
สมการท่ี 3.3 และ 3.4 (ดัดแปลงจาก United States Environmental Protection Agency 
[USEPA] (2013)) แลวนําคาท่ีไดไปแทนคาในสมการความสัมพันธท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติในการศึกษาความสัมพันธระหวางความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดยวิธีการ
ตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต 

                                                [ppm]=
[ppb]

1,000
                                                 (3.3)    

                [ppm]= 
g

m3
 ×10-3×

1

MW [g/mole]
×8.3144

L kPa

mol K
×Tair K ×

1

Pair kPa
           (3.4)       

 
โดยกําหนดให 
 [ppm] = ความเขมขนของกาซมลพิษ  หนวยเปน  สวนในลานสวน 
 MW = มวลโมเลกุลของกาซมลพิษ 
 Tair = อุณหภูมิของอากาศขณะเก็บตัวอยาง  หนวยเปน  เคลวิน 
 Pair = ความดันบรรยากาศท่ี 1 หนวยบรรยากาศ (atm)  

มีคา 101.325 กิโลปาสคาล (kPa) 
 8.3144 = คาคงท่ีของกาซ (Gas constant) 
 

2) แทนคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีไดจากขอ 1) ลงในสมการการสึก-
กรอนของโบราณสถานตามหัวขอท่ี 2.5.1 โดยขอมูลของพารามิเตอรอื่นๆ ท่ีนํามาคํานวณในสมการ
ไดมาจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีอยูใกลกับพื้นท่ีท่ีทําการศึกษามากท่ีสุด 2 สถานีดังนี้ 
 2.1) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีนําขอมูลมาใชในการคํานวณคาการสึกกรอนของ
โบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  กรุงเทพมหานคร  ไดแก  สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรม
ประชาสัมพันธ  เขตพญาไท  และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ-
เจาพระยา  ซึ่งมีระยะทางหางจากพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาประมาณ 5.5 และ 2.2 กิโลเมตรตามลําดับ  
ดังรูปท่ี 3.14 
 2.2) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีนําขอมูลมาใชในการคํานวณคาการสึกกรอนของ  
องคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม  ไดแก  สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศสถานีการไฟฟายอยธนบุรี  
และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 ราชบุรี  ซึ่งมีระยะทางหางจากพ้ืนท่ีท่ี
ทําการศึกษาประมาณ 42.5 และ 43.8 กิโลเมตรตามลําดับ  ดังรูปท่ี 3.15 เนื่องจากระยะหางของ
องคพระปฐมเจดียกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศท้ัง 2 สถานี  มีระยะหางมากและไมมีสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีใกลกวานี้แลว  จึงอาจทําใหคาการสึกกรอนของโบราณสถานท่ีคํานวณได
ผิดพลาดมากกวาคาการสึกกรอนของโบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  กรุงเทพมหานคร   
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แหลงขอมูลของพารามิเตอรท่ีใชในการศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถานสามารถสรุปไดดัง
ตารางท่ี 3.2 
 

 
รูปท่ี 3.14 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีนําขอมูลมาใชในการคํานวณคาการสึกกรอน 

ของโบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  กรุงเทพมหานคร 

 
รูปท่ี 3.15 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีนําขอมูลมาใชในการคํานวณคาการสึกกรอน 

ขององคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม 

องคพระปฐมเจดีย  
จังหวัดนครปฐม 

สถานีการไฟฟายอยธนบุรี 

กรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 
จังหวัดราชบุรี 

เกาะรัตนโกสินทร 
กรุงเทพมหานคร 

กรมประชาสัมพันธ  เขตพญาไท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา  เขตธนบุรี 
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ตารางท่ี 3.2 แหลงขอมูลของพารามิเตอรท่ีใชในการศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถาน 
พารามิเตอร หนวย โบราณสถาน 

บริเวณเกาะรัตนโกสินทร 
กรุงเทพมหานคร 

องคพระปฐมเจดีย   
จังหวัดนครปฐม 

หนวยงานที่จัดเก็บขอมูล หนวยงานที่จัดเก็บขอมูล 
กลุมขอมูลอุตุนิยมวิทยา     
- อุณหภูมิ (T) องศาเซลเซียส กรมควบคุมมลพิษ 

กรมอุตุนิยมวิทยา (สถานี
อุตุนิยมวิทยานครปฐม 
อําเภอกําแพงแสน) 

- ความชื้นสัมพัทธ (Rh) รอยละ 
 

กลุมขอมูลมลพิษทางอากาศ     
- ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร 

กรมควบคุมมลพิษ  โดยใช
ขอมูลจาก 2 สถานี  คือ
สถา นีตรวจ วัดคุณภาพ
อากาศกรมประชาสัมพันธ  
เขตพญาไท และสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา   เขต
ธนบุรี 

กรมควบคุมมลพิษ  โดยใช
ขอมูลจาก 2 สถานี  คือ  
สถา นี ตร ว จ วัดคุ ณภาพ
อากาศสถานีการไฟฟายอย
ธนบุรี  และสถานีตรวจวัด
คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ ก ร ม
วิศวกรรมการแพทยที่ 1 
ราชบุรี 

- ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 
- โอโซน (O3) 
- ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) 

  

กลุมขอมูลของสารกรดในบรรยากาศ    
- ไฮโดรเจนอิออน (H+) ในนํ้าฝน มิลลิกรัมตอลิตร กรมควบคุมมลพิษ 

กรมอุตุนิยมวิทยา (สถานี
อุ ตุ นิ ยม วิท ยานคร ปฐม 
อําเภอกําแพงแสน) 

- ปริมาณนํ้าฝน (Rain) มิลลิเมตร 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา  วิเคราะหขอมูล  และอภิปรายผล 
 
4.1 การศึกษาความสัมพันธระหวางความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดที่ตรวจวัดโดย
วิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต 

4.1.1 ผลการเก็บและวิเคราะหตัวอยาง 
ผลการตรวจวัดความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดดวยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟ

โดยใชแพสซีฟแซมเปลอรและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต  ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรม
วิศวกรรมการแพทยท่ี 1 จังหวัดราชบุรี  ระหวางวันท่ี 1 กันยายน  ถึงวันท่ี 4 ตุลาคม  พ.ศ. 2555 
พบวาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดจากการตรวจวัดดวยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟมีคา
อยูในชวง 2.29 - 4.98 สวนในพันลานสวน  ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 3.12 สวนในพันลานสวน  และคา
ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดจากการตรวจวัดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตของ
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในชวงเวลาเดียวกัน  มีคาอยูในชวง 4.63 - 6.20 สวนในพันลานสวน  
ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 5.35 สวนในพันลานสวน  โดยคาเฉล่ียของความเขมขนของกาซไนโตรเจนได-
ออกไซดจากการตรวจวัดดวยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตแสดงดัง
ตารางท่ี 4.1 และรูปท่ี 4.1  

เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยท่ีตอเนื่องจากงานวิจัยของสุนทรี (2555) ท่ีเก็บตัวอยางกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 อําเภอเมือง  
จังหวัดราชบุรี  จํานวน 14 ตัวอยาง  ในชวงวันท่ี 29 กันยายน - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งความ
เขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดจากการตรวจวัดดวยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟมีคาอยูในชวง 
9.42 - 14.91 สวนในพันลานสวน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 12.04 สวนในพันลานสวน  และในการ
ตรวจวัดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมีคาอยูในชวง 13.57 - 16.00 สวนในพันลานสวน  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 14.93 สวนในพันลานสวนดังตารางท่ี 4.2  และรูปท่ี 4.2 ดังนั้นจึงไดนําขอมูลจากการ
เก็บตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซดของงานวิจัยนี้รวมกับงานวิจัยของสุนทรี (2555) เพื่อใชใน
การศึกษาความสัมพันธของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและ
วิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต   
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ตารางท่ี 4.1 คาเฉล่ียของความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดจากการตรวจวัดดวยวิธีการ
ตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตจากงานวิจัยนี้ 

ชุด     วันท่ีเก็บตัวอยาง คาเฉลี่ยของความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด 
ตัวอยางที่ (สวนในพันลานสวน) 

    วิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟ วิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต   
1 1 ก.ย. - 8 ก.ย. 2555 2.60 5.24 
2 2 ก.ย. - 9 ก.ย. 2555 2.59 5.54 
3 3 ก.ย. - 10 ก.ย. 2555 2.69 5.54 
4 4 ก.ย. - 11 ก.ย. 2555 2.93 5.26 
5 5 ก.ย. - 12 ก.ย. 2555 2.60 5.01 
6 6 ก.ย. - 13 ก.ย. 2555 2.30 4.70 
7 7 ก.ย. - 14 ก.ย. 2555 2.92 4.63 
8 8 ก.ย. - 15 ก.ย. 2555 2.75 4.86 
9 9 ก.ย. - 16 ก.ย. 2555 2.81 4.86 
10 10 ก.ย. - 17 ก.ย. 2555 2.86 4.90 
11 11 ก.ย. - 18 ก.ย. 2555 2.81 5.28 
12 12 ก.ย. - 19 ก.ย. 2555 2.53 5.43 
13 13 ก.ย. - 20 ก.ย. 2555 2.78 5.53 
14 14 ก.ย. - 21 ก.ย. 2555 3.10 5.81 
15 15 ก.ย. - 22 ก.ย. 2555 3.39 5.69 
16 16 ก.ย. - 23 ก.ย. 2555 2.84 5.56 
17 17 ก.ย. - 24 ก.ย. 2555 3.38 5.32 
18 18 ก.ย. - 25 ก.ย. 2555 2.29 4.99 
19 19 ก.ย. - 26 ก.ย. 2555 2.66 4.70 
20 20 ก.ย. - 27 ก.ย. 2555 3.07 5.08 
21 21 ก.ย. - 28 ก.ย. 2555 3.70 5.49 
22 22 ก.ย. - 29 ก.ย. 2555 3.35 5.89 
23 23 ก.ย. - 30 ก.ย. 2555 4.09 5.88 
24 24 ก.ย. - 1 ต.ค. 2555 4.44 6.20 
25 25 ก.ย. - 2 ต.ค. 2555 4.98 6.06 
26 26 ก.ย. - 3 ต.ค. 2555 3.98 5.99 
27 27 ก.ย. - 4 ต.ค. 2555 3.78 4.95 

คาเฉลี่ย 3.12 5.35 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 0.45 
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รูปที่ 4.1 คาเฉล่ียความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดจากการตรวจวัดดวยวิธีแบบแพสซีฟ 
และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 

จังหวัดราชบุรี  จากงานวิจัยนี้ 
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ชุดตัวอยาง 

วิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟ วิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต   
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ตารางท่ี 4.2 คาเฉล่ียของความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดจากการตรวจวัดดวยวิธีการ
ตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตจากงานวิจัยของสุนทรี (2555) 

 

ชุด วันท่ีเก็บตัวอยาง คาเฉลี่ยของความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด 
ตัวอยางที่ (สวนในพันลานสวน) 

    วิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟ วิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต   
1 29 ก.ย. - 6 ต.ค. 2554 10.59 13.57 
2 30 ก.ย. - 7 ต.ค. 2554 13.60 13.71 
3 1 ต.ค. - 8 ต.ค. 2554 11.69 14.00 
4 2 ต.ค. - 9 ต.ค. 2554 9.88 14.29 
5 3 ต.ค. - 10 ต.ค. 2554 9.42 15.00 
6 4 ต.ค. - 11 ต.ค. 2554 11.94 15.29 
7 5 ต.ค. - 12 ต.ค. 2554 12.32 15.57 
8 6 ต.ค. - 13 ต.ค. 2554 12.20 16.00 
9 7 ต.ค. - 14 ต.ค. 2554 14.91 15.86 
10 8 ต.ค. - 15 ต.ค. 2554 12.61 15.43 
11 9 ต.ค. - 16 ต.ค. 2554 11.56 15.29 
12 10 ต.ค. - 17 ต.ค. 2554 10.80 14.86 
13 11 ต.ค. - 18 ต.ค. 2554 13.65 15.14 
14 12 ต.ค. - 19 ต.ค. 2554 13.36 15.00 

คาเฉลี่ย 12.04 14.93 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.54 0.76 
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รูปที่ 4.2 คาเฉล่ียความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดจากการตรวจวัดดวยวิธีแบบแพสซีฟ 
และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 

จังหวัดราชบุรี  จากงานวิจัยของสุนทรี (2555) 
 

เมื่อนําขอมูลความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดจากงานวิจัยในคร้ังนี้รวมกับงานวิจัย
ของสุนทรี (2555) พบวาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดจากการตรวจวัดแบบแพสซีฟมีคา
อยูในชวง 2.29 - 14.91 สวนในพันลานสวน  คาเฉล่ียเทากับ 6.16 สวนในพันลานสวน  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.40 ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดจากการตรวจวัดดวยวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมีคาอยูในชวง 4.63 - 16.00 สวนในพันลานสวน  คาเฉล่ียเทากับ 8.62 
สวนในพันลานสวน  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.63 ดังตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลการรวมขอมูลความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดจากงานวิจัยในครั้งนี้กับ

งานวิจัยของสุนทรี (2555) 
 

ขอมูล ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด 
  ที่ไดจากวิธีการเก็บตัวอยาง (สวนในลานสวน) 
  แพสซีฟแซมเปลอร เคมิลูมิเนสเซนต 

คาอยูในชวง 2.29 - 14.91 4.63 - 16.00  
คาเฉลี่ย 6.16 8.62 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.40 4.63 
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ชุดตัวอยาง 

วิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟ วิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต   
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4.1.2 ผลการวิเคราะหทางสถิติ 
1) การทดสอบการแจกแจงขอมูล 
นําขอมูลความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีไดจากการตรวจวัดโดยวิธีการตรวจวัด

แบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมาวิเคราะหการแจกแจงขอมูลโดยใชสถิติ Normal P-P 
Plot ซึ่งเปนสถิติท่ีใชในการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของขอมูล  โดยกําหนดระดับนัยสําคัญใน
การทดสอบท่ี 0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมื่อ P – values < α ภายใตสมมติฐานดังนี้  

  H0 : ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดมีการแจกแจงแบบปกติ 
  H1 : ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ 

จากการวิเคราะหการแจกแจงของขอมูลพบวา  ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด
จากการตรวจวัดดวยวิธีแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมีคา P - values เทากับ 0.002 
(รูปท่ี 4.3 ก) และ 0.000 (รูปท่ี 4.3 ข) ตามลําดับ  ซึ่งมีคาตํ่ากวาระดับนัยสําคัญในการทดสอบจึง
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซึ่งหมายความวาขอมูลความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดจากการ
ตรวจวัดดวยวิธีแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ  

 

                          (ก)                  (ข) 
รูปท่ี 4.3 การวิเคราะหการแจกแจงของขอมูลความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด 

(ก) จากการตรวจวัดดวยวิธีแบบแพสซีฟ  (ข) จากการตรวจวัดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต   
 

2) การทดสอบความแตกตางของขอมูล 
เมื่อทราบวาขอมูลไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ  จึงนําขอมูลมาวิเคราะหหาความแตกตาง

ของความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด ท่ีเก็บโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต  โดยใชสถิติ Mann - Whitney test ซึ่งโปรแกรมทางสถิติท่ีใชคือ SPSS 
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version 17.0 โดยกําหนดระดับนัยสําคัญในการทดสอบท่ี 0.05 (α = 0.05)  และจะปฏิเสธ H0 เมื่อ 
P - values < α ภายใตสมมติฐานดังนี้  

H0 : ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีไดจากการตรวจวัดโดยวิธีการ
ตรวจวัด แบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต  ไมมีความแตกตางกัน 

H1 : ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีไดจากการตรวจวัดโดยวิธีการ
ตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต  มีความแตกตางกัน 

จากการวิเคราะหความแตกตางของความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด โดยวิธีการ
ตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต   พบวามีคา P - values เทากับ 0.000 
(ตารางท่ี 4.4) ซึ่งมีคาตํ่ากวาระดับนัยสําคัญในการทดสอบจึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซึ่งหมายความวา
ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีเก็บโดยวิธีวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐาน 
เคมิลูมิเนสเซนตมีความแตกตางกัน  

 
ตารางท่ี 4.4 การทดสอบความแตกตางของความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด ท่ีเก็บโดย

วิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต 
 

Test Statistics 
 Different 

Mann-Whitney U 392.000 
Wilcoxon W 1253.000 
Z -4.160 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

 

3) การทดสอบความสัมพันธของขอมูล 
เมื่อทราบวาขอมูลไมมีความแตกตางกันจึงนําขอมูลมาวิเคราะหหาความสัมพันธของความ

เขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีเก็บโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลู -
มิเนสเซนต  โดยใชสถิติ Spearman correlation coefficient ซึ่งโปรแกรมทางสถิติท่ีใชคือ SPSS 
version 17.0 โดยกําหนดระดับนัยสําคัญในการทดสอบท่ี 0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมื่อ 
P - values < α ภายใตสมมติฐานดังนี้  

H0 : ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีไดจากการตรวจวัดโดยวิธีการ
ตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต  ไมมีความสัมพันธเชิง
เสนกัน   

H1 : ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีไดจากการตรวจวัดโดยวิธีการ
ตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต  มีความสัมพันธเชิงเสน
กัน   
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จากการวิเคราะหความสัมพันธของความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดย
วิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตพบวามีคา P - values เทากับ 0.000 
(ตารางท่ี 4.5) ซึ่งมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญในการทดสอบ  จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซึ่ง
หมายความวาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีเก็บโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมีความสัมพันธเชิงเสนกัน  เมื่อพิจารณาจากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธซึ่งมีคา
เทากับ 0.851 หมายความวาผลการตรวจวัดความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดดวยวิธีการ
ตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมีความสัมพันธเชิงเสนทางบวก (หรือมีความ
สอดคลองกัน) คือเมื่อความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดยวิธีการตรวจวัดแบบ
แพสซีฟมีคาเพิ่มข้ึนความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนส-
เซนตมีแนวโนมเพิ่มข้ึนดวยเชนกัน  ดังรูปท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี 4.5 การทดสอบความสัมพันธของความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด ท่ีเก็บโดย

วิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต 
Correlations 

   Passive 
sampling 

Chemiluminescence 

Spearman's rho Passive sampling Correlation Coefficient 1.000 .851 
Sig. (2-tailed) . .000 
N 41 41 

Chemiluminescence Correlation Coefficient .851 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 41 41 

 

 
 

รูปที่ 4.4 ความสัมพันธของการตรวจวัดความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด 
ท่ีตรวจวัดโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต 

y = 1.0289x + 2.2767 
R² = 0.9559 
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 จากรูปท่ี 4.4 จะไดสมการความสัมพันธดังสมการท่ี (4.1) และมีคา R2 เทากับ 0.955 

        y = 1.082x + 2.276                                         (4.1) 

 โดยกําหนดให  

y = ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต     
 หนวยเปนสวนในพันลานสวน 

x = คาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟ   
 หนวยเปนสวนในพันลานสวน 

เมื่อนําขอมูลความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดดวยวิธีการตรวจวัดแบบ
แพสซีฟ  แทนคาลงในสมการท่ี (4.1) จะทําใหทราบถึงความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด ณ 
จุดเก็บตัวอยางท่ีแทจริง  ซึ่งเปนการประยุกตใชสมการท่ีไดจากการวิเคราะหทางสถิติในการหาคา
ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในกรณีท่ีจุดเก็บตัวอยางไมมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แบบวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต     
 

ตัวอยางการคํานวณแสดงดังตอไปนี้ 
ถาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟมีคา 

15.96 สวนในพันลานสวน  นํามาแทนคา x ลงในสมการท่ี (4.1) ดังนี้ 
 y = 1.082x + 2.276 

 y = (1.082 × 15.96) + 2.276 
 y = 18.68   

ดังนั้นจึงสามารถคาดการณไดวาคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดดวย
วิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมีคาเทากับ 18.68 สวนในพันลานสวน 

4.1.3 การเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น 
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดยวิธีการ

ตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต  มีคาอยูในชวง 2.29 - 14.91 และ 4.63 - 
16.00 สวนในพันลานสวน  ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 6.16 และ 8.62 สวนในพันลานสวนตามลําดับ  จาก
ผลการวิเคราะหความแตกตางทางสถิติพบวาคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัด
ดวยวิธีการตรวจวัดท้ัง 2 วิธี  มีความแตกตางกันทางสถิติ  และการทดสอบความสัมพันธของขอมูล
พบวามีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญในการทดสอบท่ี 0.05 (r = 0.851) เมื่อนําไปเปรียบเทียบ
กับงานวิจับอื่นท่ีมีการศึกษาคลายกัน  ไดแก  ทัศมน  และคณะ (2551) ซึ่งไดตรวจวัดกาซไนโตรเจน
ไดออกไซดในบรรยากาศ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศดินแดง  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร  ดวยแพสซีพแซมเปลอรท่ีไดประดิษฐจากกลองฟลมถายรูปและ Protective box 
ท่ีประดิษฐจากขวดน้ําด่ืมพลาสติก  และนําคาท่ีไดไปเปรียบเทียบกับการตรวจวัดโดยวิธีมาตรฐาน   
เคมิลูมิเนสเซนตของกรมควบคุมมลพิษ  ผลจากการตรวจวัดพบวาความเขมขนของกาซไนโตรเจน   
ไดออกไซดท่ีไดจากการตรวจวัดดวยการใชแพสซีพแซมเปลอรและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต  มี
คาเฉล่ียเทากับ 23.07 และ 40.14 สวนในพันลานสวน  ตามลําดับ  ผลการวิเคราะหความแตกตาง
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ทางสถิติพบวามีคาไมแตกตางกัน  และเมื่อนํามาวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติพบวาวิธีการตรวจวัด
ท้ังสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ (r = 0.732)   

กิตติพงศ  และคณะ (2552) ไดพัฒนาแพสซีฟแซมเปลอรโดยใชตลับพลาสติก  เพื่อตรวจวัด
ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศ  ซึ่งทําการศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจวัด
ระหวางวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตและการใชแพสซีพแซมเปลอร ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
กรมประชาสัมพันธ  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรม
การแพทยท่ี 1 จังหวัดราชบุรี  ผลการศึกษาพบวาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด ณ 
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพันธ ท่ีตรวจวัดดวยการใชแพสซีพแซมเปลอรและวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมีคาเฉล่ียเทากับ 20.85 และ 35.84 สวนในพันลานสวนตามลําดับ  สวน
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 จังหวัดราชบุรี  พบวาความเขมขนของกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดดวยแพสซีพแซมเปลอรและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมีคาเฉล่ีย
เทากับ 11.61 และ 17.18 สวนในพันลานสวนตามลําดับ  โดยผลการวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ
พบวามีความแตกตางกันท้ัง 2 สถานี  และการวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติระหวางวิธีการตรวจวัด
ท้ัง 2 วิธี  พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท้ัง 2 สถานี (0.518 และ r = 0.805  ตามลําดับ)   

สุนทรี (2555) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแพสซีฟแซมเปลอรกับวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนส-
เซนต  โดยทําการเก็บตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรม
ประชาสัมพันธ  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรม
การแพทยท่ี 1 อ.เมือง จังหวัดราชบุรี  ในชวงฤดูฝนและฤดูแลง  ผลการวิจัยพบวาความเขมขนกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพันธ  เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร  ในการตรวจวัดดวยแพสซีฟแซมเปลอรมีคาอยูในชวง 25.48 - 39.13 และ 11.95 - 
67.31 สวนในพันลานสวน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 32.16 และ 37.99 สวนในพันลานสวน  และในการ
ตรวจวัดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมีคาอยูในชวง 17.75 - 22.80 และ 21.00 - 40.86 สวนใน
พันลานสวน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 20.07 และ 31.81 สวนในพันลานสวนตามลําดับ  สวนสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 อ.เมือง  จังหวัดราชบุรี  พบวามีความเขมขน
ของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในการตรวจวัดดวยแพสซีฟแซมเปลอรมีคาอยูในชวง 9.42 - 30.38 
และ 6.45 - 28.64 สวนในพันลานสวนโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 19.47 และ 15.98 สวนในพันลานสวน   
และในการตรวจวัดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมีคาอยูในชวง 13.57 - 22.14 และ 4.71 - 
13.00 สวนในพันลานสวน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 17.50 และ 8.74 สวนในพันลานสวน  โดยผลการ
วิเคราะหความแตกตางทางสถิติพบวา  คาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดดวย
วิธีการตรวจวัดท้ัง 2 วิธีมีความแตกตางกัน  และผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางแพสซีฟแซม
เปลอรกับวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (α = 0.05) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการเก็บตัวอยาง ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพันธเขต
พญาไท กรุงเทพมหานครในชวงฤดูฝนและฤดูแลงเทากับ 0.834 และ 0.855 ตามลําดับ  และมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการเก็บตัวอยาง ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทย
ท่ี 1 อ.เมือง  จังหวัดราชบุรี  ในชวงฤดูฝนและฤดูแลงเทากับ 0.940 และ 0.778 ตามลําดับ 
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จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังท่ีกลาวมาเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยในคร้ังนี้  พบวา
ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีไดจากการตรวจวัดดวยแพสซีฟแซมเปลอรและวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 จังหวัด
ราชบุรี ท่ีไดจากงานวิจัยครั้งนี้มีคาตํ่ากวาทุกงานวิจัยท่ีกลาวมา  และความสัมพันธทางสถิติของ
งานวิจัยครั้งนี้มีคาใกลเคียงกับทุกงานวิจัย  การเปรียบผลการตรวจวัดความเขมขนของกาซไนโตรเจน
ไดออกไซดท่ีไดจากงานวิจัยครั้งนี้กับงานวิจัยอื่นแสดงไดดังตารางท่ี 4.6 

 
ตารางท่ี 4.6 การเปรียบผลการตรวจวัดความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีไดจากงานวิจัย

ครั้งนี้กับงานวิจัยอื่น 
งานวิจัย ความเขมขนของ 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด 
(สวนในพันลานสวน) 

ความแตกตาง 
ทางสถิติ 

ความสัมพันธ 
ทางสถิติ 

วิธีการตรวจวัด แตกตาง ไมแตกตาง สัมพันธ ไมสัมพันธ 
แพสซีฟ เคมิลูมิเนสเซนต 

ทัศมน และคณะ (2551)       
   -สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศดินแดง   23.07 40.14  -  - 
     กรุงเทพมหานคร     (r = 0.732)  
กิติพงศ และคณะ (2552)  

   -กรมประชาสัมพันธ  กรุงเทพมหานคร 20.85 35.84  -  - 
         (r = 0.805)  
   -กรมวิศวกรรมการแพทยที่ 1 ราชบุร ี 11.61 17.18  -  - 
         (r = 0.518)  
สุนทรี (2555)  

   -กรมประชาสัมพันธ  กรุงเทพมหานคร       
ฤดูฝน 32.16 20.07  -  - 
     (r = 0.834)  
ฤดูแลง 37.99 31.81  -  - 
     (r = 0.855)  

   -กรมวิศวกรรมการแพทยที่ 1 ราชบุร ี       
ฤดูฝน 19.47 17.50  -  - 
     (r = 0.940)  
ฤดูแลง 15.98 8.74  -  - 
     (r = 0.778)  

การศึกษาครั้งน้ี  
   -กรมวิศวกรรมการแพทยที่ 1 ราชบุร ี 6.16 8.62  -  - 
         (r = 0.851)  

 
 



58 
 

 

งานวิจัยของ Mukerjee et al. (2004) ไดเปรียบเทียบความเขมขนของกาซไนโตรเจนได-
ออกไซดท่ีตรวจวัดดวยแพสซีฟแซมเปลอร  (Model 330 ของบริษัทโอกาวา) กับการตรวจวัด
แบบตอเนื่อง (Continuous monitors) (TECO Model 42 gas-phase Chemilumuinescent 
NOx analyzer) ในเมือง El Paso รัฐเท็กซัส  ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยสถานท่ีเก็บตัวอยาง  คือ
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 สถานี  สถานีแรกคือ CAMS 6 ซึ่งเปนบริเวณท่ีมีการจราจรคับค่ังใน
ยาน Downtown ของเมือง El Paso สถานีท่ีสองคือ CAMS 41 ซึ่งอยูบริเวณสวนสาธารณะ 
Chamizal National Memorial ใน El Paso ผลการตรวจวัดดวยแพสซีฟแซมเปลอรเปนระยะเวลา 
7 วัน  ณ CAMS 6 พบวาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดเฉล่ียมีคา 39.48 สวนในพันลาน
สวน  และจากการตรวจวัดแบบตอเนื่องพบวามีคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดเฉล่ีย 
37.39 สวนในพันลานสวน  การวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติ  พบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ 0.91 และผลการตรวจวัดดวยแพสซีฟแซมเปลอร ณ CAMS 41 พบวาความเขมขนของกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดเฉล่ียมีคา 30.26 สวนในพันลานสวน  และจากการตรวจวัดแบบตอเนื่อง  พบวา
มีคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดเฉล่ีย 29.69 สวนในพันลานสวน  การวิเคราะห
ความสัมพันธทางสถิติ  พบวาการตรวจวัดท้ัง 2 วิธีมีความสัมพันธกัน  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ 0.57 ในงานวิจัยของ Mukerjee et al. (2004) มีคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนได-
ออกไซดท่ีตรวจวัดดวยแพสซีฟแซมเปลอรสูงกวาการตรวจวัดแบบตอเนื่อง  ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยนี้
ท่ีมีคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดดวยแพสซีฟแซมเปลอร ตํ่ากวาวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต  อาจเนื่องมาจากมีปจจัยท่ีมีผลตอแพสซีฟแซมเปลอร ตางกัน  เชน  
อุณหภูมิ  ความเร็วลม  และความช้ืนสัมพัทธ  เปนตน (Varshney and Singh, 2003) นอกจากนี้
รูปแบบของอุปกรณแพสซีฟแซมเปลอรยังมีสวนทําใหความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ี
คํานวณไดมีคาแตกตางกัน  เชน  มีระยะความยาวของการแพรไมเทากัน  เปนตน 
 
4.2 การศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถาน 

4.2.1 การศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถานโดยการใชขอมูลของสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศ 

1) ขอมูลพารามิเตอรตางๆ ท่ีใชในการคํานวณคาการสึกกรอนของโบราณสถาน 
ขอมูลท่ีใชในการคํานวณคาการสึกกรอนของโบราณสถาน  คือความเขมขนของสารมลพิษ

ตางๆ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ  ซึ่งเปนขอมูลจากการเก็บตัวอยางดวยวิธีมาตรฐานเคมิลู-
มิเนสเซนต  ไดแก  ความเขมขนของกาซมลพิษ (กาซไนโตรเจนไดออกไซด  กาซซัลเฟอรไดออกไซด  
กาซโอโซน  และปริมาณฝุนท่ีเล็กกวา 10 ไมครอน) และขอมูลพารามิเตอรอื่นๆ ไดแก  ปริมาณ
ไฮโดรเจนอิออนในน้ําฝน  ปริมาณน้ําฝน  อุณหภูมิ  และความช้ืนสัมพัทธ  โดยชวงเวลาในการเก็บ
ตัวอยางพารามิเตอรตางๆ แสดงดังตารางท่ี 4.7 และในแผนการทดลองไดวางแผนไววาจะใชขอมูล
จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีใกลเคียงกับโบราณสถานท่ีทําการศึกษามากท่ีสุด 2 สถานี  ดัง
ตารางท่ี 4.8 คือ 1) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพันธ  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  
และ 2) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  เขตธนบุรี  ซึ่งนํา
ขอมู ลมาใช ในการ คํานวณคาการ สึกกรอนของโบราณสถานบริ เวณเกาะรัตน โกสินทร  
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กรุงเทพมหานคร  3) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศสถานีการไฟฟายอยธนบุรี  และ 4) สถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 จังหวัดราชบุรี  ซึ่งนําขอมูลมาใชในการคํานวณคาการสึก
กรอนขององคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม  อยางไรก็ตามในชวงท่ีทําการศึกษานั้นไดเกิดการ
ขัดของของเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ -
บานสมเด็จเจาพระยา  เขตธนบุรี  ดังนั้นจึงไมมีขอมูลของสถานีนี้ ท่ีนํามาใชในการคํานวณคาการสึก-
กรอนของโบราณสถาน   
 
ตารางท่ี 4.7 ชวงเวลาในการเก็บตัวอยางพารามิเตอร   

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
กรมประชาสัมพันธ  กรุงเทพมหานคร 

12 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  17 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   
สถานีการไฟฟายอยธนบุรี 20 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 5 - 12 มกราคม พ.ศ. 2556 กรมวิศวกรรมการแพทยที่ 1 ราชบุร ี  

  
จากตารางท่ี 4.7 แสดงใหเห็นวาชวงเวลาในการเก็บตัวอยางพารามิเตอรมีความแตกตางกัน  

เนื่องมาจากพื้นท่ีท่ีทําการเก็บตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซดดวยแพสซีฟแซมเปลอร  ไดแก  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตวังทาพระ  ซึ่งใชเปนตัวแทนในการคํานวณคาการสึกกรอนของ
โบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  กรุงเทพมหานคร  และองคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม  
มีการใชพื้นท่ีในการจัดงานเทศกาลตางๆ เชน  งานเทศกาลนมัสการองคพระปฐมเจดีย  ในชวงส้ินป
ซึ่งเปนชวงท่ีมีการสัญจรของยานพาหนะจํานวนมากและมีการต้ังรานคาบริเวณรอบๆ องคพระปฐม
เจดีย  ดังนั้นจึงไมสามารถเก็บตัวอยางในชวงเวลาท่ีมีงานเทศกาลได  เพราะอาจทําใหความเขมขน
ของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดไดมีคาสูงกวาความเปนจริง 
 
ตารางท่ี 4.8 ขอมูลพารามิเตอรตางๆ จากการเก็บตัวอยางดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต 
พารามิเตอร เกาะรัตนโกสินทร  กรุงเทพมหานคร องคพระปฐมเจดีย  นครปฐม 

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
กรมประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บานสมเด็จเจาพระยา 
สถานีการไฟฟายอย

ธนบุรี 
กรมวิศวกรรม

การแพทยที่ 1 ราชบุร ี
  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งท่ี 2 
NO2 (μg/m3) 53.6 58.7 - - 65.3 90.6 17.0 23.7 
SO2 (μg/m3) 3.4 4.1 - - 3.5 8.2 3.2 8.1 
O3  (μg/m3) 21.6 44.1 - - 34.2 70.3 56.8 70.7 
PM10 (μg/m3) 40.7 64.2 - - 21.5 27.7 25.0 36.3 
H+(mg/L) 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 
ปริมาณนํ้าฝน (mm)   1.0 0.0 - - 0.1 0.0 0.3 0.0 
อุณหภูมิ (°C) 28.7 29.5 - - 31.0 29.4 27.8 26.3 
ความชื้นสัมพัทธ (%) 74.8 61.0 - - 65.5 60.1 75.1 60.8 
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จากตารางท่ี 4.8 เมื่อนําขอมูลพารามิเตอรตางๆ จากการเก็บตัวอยางดวยวิธีมาตรฐานเคมิลู-
มิเนสเซนตจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3 สถานีมาเปรียบเทียบกันพบวา  ความเขมขนของกาซ
ไนโตรเจน ไดออกไซดท่ีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 ราชบุรีมีคาตํ่าท่ีสุด  
ความเขมขนของโอโซนของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพันธมีคา ตํ่าท่ีสุด  ความ
เขมขนของฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน  ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศสถานีการไฟฟายอย
ธนบุรีและสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 ราชบุรีมีคาใกลเคียงกัน  ความ
เขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด  ปริมาณไฮโดรเจนอิออนในน้ําฝน  ปริมาณน้ําฝน  และความช้ืน
สัมพัทธของท้ัง 3 สถานีมีคาใกลเคียงกัน  ซึ่งคาของขอมูลและพารามิเตอรท่ีใชในการคํานวณคาการ
สึกกรอนของแตละวัสดุท่ีแตกตางกันอาจทําใหคาการสึกกรอนของโบราณสถานท่ีคํานวณไดแตกตาง
กัน  เมื่อพิจารณาขอมูลความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดจาก 2 สถานีท่ีใชในการคํานวณคา
การสึกกรอนขององคพระปฐมเจดีย  พบวามีความแตกตางกันอยางชัดเจน  เนื่องจากสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศสถานีการไฟฟายอยธนบุรีต้ังอยูในกรุงเทพมหานครซึ่งมีการจราจรท่ีหนาแนนจึงมีคา
ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดสูง  สวนสถานีตรวจวั ดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรม
การแพทยท่ี 1 ราชบุรี  ต้ังอยูในพื้นท่ีท่ีมีการจราจรเบาบางจึงมีคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนได-
ออกไซดตํ่ากวา  ซึ่งกาซไนโตรเจนไดออกไซดมีผลตอการสึกกรอนของวัสดุสังกะสีและปูนพอรทแลนด
คือเมื่อคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดสูงขึ้นก็จะทําใหคาการสึกกรอนของวัสดุสูงขึ้น
เชนกัน 

2) ผลการคํานวณคาการสึกกรอน 
จากการคํานวณตามสมการการสึกกรอนของโบราณสถาน ซ่ึงแสดงในหัวขอ 2.5 พบวา

โบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  กรุงเทพมหานคร  มีคาการสึกกรอนของวัสดุตางๆ ไดแก  
เหล็กกลาคารบอน  ทองแดง  สําริด  และระดับความลึกของผิวพอรทแลนดซีเมนตท่ีเกิดการสึกกรอน  
อยูในชวง 138.4 - 156.6  7.8 - 8.5  6.5 - 9.2  3.4 - 4.3  กรัมตอตารางเมตรตอป  และ 15.3 - 
19.7 ไมโครเมตรตอปตามลําดับ  และองคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม  มีคาการสึกกรอนของ
วัสดุตางๆ ไดแก  เหล็กกลาคารบอน  ทองแดง  สําริด  และระดับความลึกของผิวพอรทแลนดซีเมนต
ท่ีเกิดการสึกกรอน  อยูในชวง 120.7 - 193.7  7.5 - 10.7  7.7 - 15.9  2.6 - 4.1 กรัมตอตาราง
เมตรตอป  และ 13.7 - 27.1 ไมโครเมตรตอปตามลําดับ  ดังตารางท่ี 4.9 ซึ่งคาการสึกกรอนของวัสดุ
ท่ีไดจากการคํานวณขอมูลท้ัง 2 ครั้งจะแสดงเปนชวงของคาการสึกกรอน  แตวัสดุบางชนิดมีคาการ
สึกกรอนไมเปนชวงเนื่องจากการคํานวณท้ัง 2 ครั้งมีคาการสึกกรอนเทากัน 

 
ตารางท่ี 4.9 คาการสึกกรอนของวัสดุแตละชนิดของโบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  

กรุงเทพมหานคร  และองคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งคํานวณโดยใชขอมูล
จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

โบราณสถาน เหล็กกลา สังกะส ี ทองแดง สําริด พอรทแลนด 
คารบอน (g/m2/yr) (g/m2/yr) (g/m2/yr) ซีเมนต 

  (g/m2/yr)    (μm/yr) 
โบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร 138.4 - 156.6 7.8 - 8.5 6.5 - 9.2 3.4 - 4.3 15.3 - 19.7 
องคพระปฐมเจดีย   120.7 - 193.7 7.5 - 10.7 7.7 - 15.9 2.6 - 4.1 13.7 - 27.1 
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3) การเปรียบเทียบคาการสึกกรอนของวัสดุแตละชนิดของโบราณสถานบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร  กรุงเทพมหานคร  และองคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม 

เมื่อทําการเปรียบเทียบคาการสึกกรอนของวัสดุแตละชนิดของโบราณสถานบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร  พบวาคาการสึกกรอนของวัสดุเรียงลําดับจากมากไปหานอยเปนดังนี้  เหล็กกลา
คารบอน  สังกะสี  ทองแดง  และสําริด (138.4 - 156.6  7.8 - 8.5  6.5 - 9.2 และ 3.4 - 4.3 กรัม
ตอตารางเมตรตอป) ตามลําดับ  ซึ่งไมรวมถึงพอรทแลนดซีเมนตท่ีคิดเปนระดับความลึกของผิวท่ีเกิด
การสึกกรอน (15.3 - 19.7 ไมโครเมตรตอป) เชนเดียวกับคาการสึกกรอนของวัสดุแตละชนิดขององค
พระปฐมเจดีย  พบวาคาการสึกกรอนของวัสดุเรียงลําดับจากมากไปหานอยเปนดังนี้  เหล็กกลา
คารบอน  ทองแดง  สังกะสี  และสําริด (120.7 - 193.7   7.7 - 15.9  7.5 - 10.7 และ 2.6 - 4.1 
กรัมตอตารางเมตรตอป) ตามลําดับ  และระดับความลึกของผิววัสดุพอรทแลนดซีเมนตท่ีสึกกรอน 
(13.7 - 27.1 ไมโครเมตรตอป) ดังรูปท่ี 4.5 ซึ่งเห็นไดวาคาการสึกกรอนของเหล็กกลาคารบอนของ
โบราณสถานท้ัง 2 แหงมีคามากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ทองแดง  สังกะสี  และสําริด  ท้ังนี้จากสมการ
การสึกกรอนของวัสดุเหล็กกลาคารบอนมีการตอบสนองตอปริมาณความเขมขนของสารมลพิษท่ีมีการ
ตกสะสมท้ังแบบเปยก  ไดแก  ปริมาณน้ําฝนและปริมาณไฮโดรเจนอิออนในน้ําฝน  การตกสะสมแบบ
แหง  ไดแก  กาซซัลเฟอรไดออกไซด  และฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน  และขอมูลทาง
อุตุนิยมวิทยา  ไดแก  ความช้ืนสัมพัทธและอุณหภูมิ  สูงกวาวัสดุชนิดอื่นดังตารางท่ี 2.5 จึงทําใหคา
การสึกกรอนของวัสดุสูงท่ีสุด    

 

 

รูปท่ี 4.5 คาการสึกกรอนของวัสดุตางๆ ของโบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  
กรุงเทพมหานคร  และองคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม 
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4) การเปรียบเทียบคาการสึกกรอนระหวางโบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  
กรุงเทพมหานคร  และองคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม 

เมื่อทําการเปรียบเทียบคาการสึกกรอนของโบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทรและ    
องคพระปฐมเจดีย  พบวาคาการสึกกรอนของวัสดุแตละชนิดของโบราณท้ังสองแหงมีคาใกลเคียงกัน  
โดยคาการสึกกรอนของวัสดุเหล็กกลาคารบอนมีคา 138.4 - 156.6 และ 120.7 - 193.7 กรัมตอ
ตารางเมตรตอป  สังกะสีมีคา 7.8 - 8.5 และ 7.5 - 10.7 กรัมตอตารางเมตรตอป  ทองแดงมีคา 6.5 
- 9.2 และ 7.7 - 15.9 กรัมตอตารางเมตรตอป  สําริดมีคา 3.4 - 4.3 และ 2.6 - 4.1 กรัมตอตาราง
เมตรตอป  และพอรทแลนดซีเมนตมีระดับความลึกของผิวที่สึกกรอน 15.3 - 19.7 และ 13.7 - 27.1 
ไมโครกรัมตอป  ตามลําดับ  ดังรูปท่ี 4.5 การสึกกรอนของวัสดุตางๆ ของโบราณสถานท้ังสองแหงนี้ท่ี
มีคาใกลเคียงกันอาจเนื่องมาจากปจจัยอื่นๆ ท่ีสงผลตอคาการสึกกรอนของวัสดุตางๆ ของ
โบราณสถานดวย  เชน  ทิศทางการเคล่ือนท่ีของลม  รวมถึงการแพรกระจายของมลพิษในอากาศ  
เปนตน (พิไท, 2556) ระยะหางของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรม
ประชาสัมพันธ  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  เขตธนบุรีกับโบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  กรุงเทพมหานคร 
(5.5 และ 2.2 กิโลเมตร) มีระยะหางนอยกวาระยะหางระหวางสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศสถานี
การไฟฟายอยธนบุรีและสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 จังหวัดราชบุรีกับ
องคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม (43.8 และ 42.5 กิโลเมตร) ดังนั้นจึงคาดวาคาการสึกกรอนของ
โบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทรมีความถูกตองมากกวา  เนื่องจากมีระยะหางจากสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศนอย  แตคาการสึกกรอนขององคพระปฐมเจดียอาจมีความผิดพลาดมากกวาเนื่องจาก
มีระยะหางจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมาก 

4.2.2 การศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถานจากการเก็บตัวอยางดวยแพสซีฟแซม -
เปลอร 

1) ผลการเก็บและวิเคราะหตัวอยาง 
 1.1) มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตวังทาพระ  กรุงเทพมหานคร 
 ผลการตรวจวัดความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดดวยวิธีการตรวจวัดแบบแพส-
ซีฟ  บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตวังทาพระ  กรุงเทพมหานคร  โดยเก็บตัวอยาง 2 ครั้ง 
ครั้งละ 7 วันจํานวน 15 ตัวอยางตอการเก็บตัวอยาง 1 ครั้ง  พบวาความเขมขนของกาซไนโตรเจนได-
ออกไซดจากการเก็บตัวอยางครั้งท่ี 1 (12 - 19 พ.ย. 2555) มีคาอยูในชวง 12.47 - 20.75 สวนใน
พันลานสวน ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 15.96 สวนในพันลานสวน  มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.53  
และจากการเก็บตัวอยางครั้งท่ี 2 (17 - 24 ธ.ค. 2555) มีคาอยูในชวง 16.00 - 27.32 สวนในพันลาน
สวน ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 21.92 สวนในพันลานสวน  มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.66 แสดงดัง
ตารางท่ี 4.10  
 1.2) องคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม 
 ผลการตรวจวัดความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดดวยวิธีการตรวจวัดแบบแพส-
ซีฟบริเวณองคพระปฐมเจดีย  ตําบลพระปฐมเจดีย  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  โดยมีจํานวนจุด
เก็บตัวอยาง 20 จุด  จุดละ 3 ตัวอยาง  รวมเปน 60 ตัวอยาง  พบวาความเขมขนของกาซไนโตรเจน
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ไดออกไซดจากการตรวจวัดครั้งท่ี 1 (20 - 26 ต.ค. 2555) มีคาอยูในชวง 4.38 - 18.24 สวนใน
พันลานสวน  ซึ่งมีคาเฉล่ียของร้ัวรอบนอก  คือจุดเก็บตัวอยางท่ี 1 - 8 เทากับ 13.36 สวนในพันลาน
สวน  มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.00 คาเฉล่ียของร้ัวรอบกลาง  คือจุดเก็บตัวอยางท่ี 9 - 16 เทากับ 
8.59 สวนในพันลานสวน  มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.03 คาเฉล่ียของร้ัวรอบในซึ่งอยูใกลกับตัวองค
พระปฐมเจดีย  คือจุดเก็บตัวอยางท่ี 17 ถึง 20 มีคาเฉล่ียเทากับ 5.54 สวนในพันลานสวน  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.03 และความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดจากการตรวจวัดครั้งท่ี 
2 (5 - 12 ม.ค. 2556) มีคาเฉล่ียของร้ัวรอบนอก  คือจุดเก็บตัวอยางท่ี 1 - 8 เทากับ 17.78 สวนใน
พันลานสวน  มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.04 คาเฉล่ียของร้ัวรอบกลาง  คือจุดเก็บตัวอยางท่ี 9 - 16 
เทากับ 9.17 สวนในพันลานสวน  มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.24 และคาเฉล่ียของร้ัวรอบในท่ีจุดเก็บ
ตัวอยางท่ี 17 ถึง 20 มีคาเฉล่ียเทากับ 7.12 สวนในพันลานสวน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
1.02 แสดงดังตารางท่ี 4.11 และรูปท่ี 4.6 จากผลการตรวจวัดความเขมขนของกาซไนโตรเจนได -
ออกไซดดวยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟบริเวณองคพระปฐมเจดียท้ัง 2 ครั้ง  แสดงใหเห็นวาคาเฉล่ีย
ของกาซไนโตรเจนไดออกไซดบริเวณจุดเก็บตัวอยางท่ีรั้วรอบนอกมีคาสูงท่ีสุด  รองลงมาคือรั้วรอบ
กลาง  และรั้วรอบใน  ตามลําดับ  เนื่องจากบริเวณรั้วรอบนอกอยูติดกับถนนหนาพระ  ถนนหลังพระ  
ถนนซายพระ  และถนนราชวิถี  ซึ่งเปนถนนหลักในการสัญจร  จํานวนรถท่ีสัญจรมากจึงสงผลใหกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดไดมีคาสูงกวาคาเฉล่ียท่ีจุดเก็บตัวอยางรั้วรอบกลางท่ีเปนบริเวณท่ีมีรถ
สัญจรนอย  และรั้วรอบในซึ่งอยูติดกับตัวองคพระปฐมเจดียไมมีรถสัญจรจึงมีความเขมขนของกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดตํ่าท่ีสุด   
 ในการศึกษาการสึกกรอนขององคพระปฐมเจดียครั้งนี้ไดนําคาความเขมขนของกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดท่ีจุดเก็บตัวอยางรั้วรอบในซึ่งอยูใกลกับตัวองคพระปฐมเจดียมากท่ีสุดในการ
คํานวณคาการสึกกรอนของวัสดุดังหัวขอ 2.5 เพ่ือใหไดคาการสึกกรอนขององคพระปฐมเจดีย ท่ี
ใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด   
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ตารางท่ี 4.10 ความ เข มข น ขอ งก าซ ไน โตร เ จน ไดออก ไซด บ ริ เ วณ เกาะ รั ตน โก สินทร  
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางที่ ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด (สวนในพันลานสวน) 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

1 20.75 19.56 
2 13.21 22.95 
3 15.28 25.93 
4 18.03 26.21 
5 15.10 22.77 
6 12.59 27.32 
7 16.48 26.50 
8 17.01 18.89 
9 15.06 20.98 
10 15.70 18.95 
11 19.81 18.90 
12 18.72 16.00 
13 13.76 22.38 
14 12.47 16.93 
15 15.43 24.59 

คาเฉลี่ย 15.96 21.92 
SD 2.53 3.66 

ชวงเวลาในการเก็บตัวอยาง 12 - 19 พ.ย. 2555 17 - 24 ธ.ค. 2555 
หมายเหตุ: SD คือ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ตารางท่ี 4.11 ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในแตละจุดเก็บตัวอยางบริเวณองคพระ
ปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม 

ตําแหนงจุดเก็บ จุดเก็บตัวอยางที่ ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด (สวนในพันลานสวน) 
ตัวอยาง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

รั้วรอบนอก 

1 18.24 15.43 
2 12.02 22.65 
3 13.95 22.63 
4 9.46 21.84 
5 9.38 12.83 
6 13.90 17.35 
7 15.43 15.76 
8 14.49 13.76 

รั้วรอบกลาง 

9 9.86 8.79 
10 8.57 7.52 
11 10.18 11.48 
12 8.38 9.45 
13 7.35 9.10 
14 7.62 9.85 
15 7.74 7.77 
16 8.97 9.42 

รั้วรอบใน 

17 6.42 8.17 
18 6.40 6.14 
19 4.38 7.81 
20 4.97 6.36 

คาเฉลี่ยจุดเก็บตัวอยางที่ 1-8 13.36 17.78 
SD จุดเก็บตัวอยางที่ 1-8 3.00 4.04 

คาเฉลี่ยจุดเก็บตัวอยางที่ 9-16 8.59 9.17 
SD จุดเก็บตัวอยางที่ 9-16 1.03 1.24 

*คาเฉลี่ยจุดเก็บตัวอยางที่ 17-20 5.54 7.12 
SD จุดเก็บตัวอยางที่ 17-20 1.03 1.02 
ชวงเวลาในการเก็บตัวอยาง 20 - 26 ต.ค. 2555 5 - 12 ม.ค. 2556 

หมายเหตุ: SD คือ  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
              *   คือ  จุดเก็บตัวอยางที่นํามาคํานวณคาการสึกกรอน 
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รูปที่ 4.6 ความเขมขนเฉล่ียของกาซไนโตรเจนไดออกไซด (สวนในพันลานสวน) 
ณ จุดเก็บตัวอยาง  บริเวณองคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม 

 
2) การคํานวณคาการสึกกรอนของโบราณสถาน 

 2.1) การแทนคาในสมการความสัมพันธ 
 เมื่อทําการวิเคราะหตัวอยางแลว  จึงนําคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีได
จากการตรวจวัดแบบแพสซีฟ  ดังตารางท่ี 4.12 ไปแทนคาในสมการความสัมพันธ (สมการท่ี 4.1) ท่ี
ไดจากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการศึกษาความสัมพันธระหวางความเขมขนของกาซไนโตรเจน
ไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต  จากการแทน
คาในสมการความสัมพันธ  พบวาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด ณ โบราณสถานท่ี
ทําการศึกษาท้ัง 2 แหง  แสดงไดดังตารางท่ี 4.12 คือ  ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร  กรุงเทพมหานคร  จากการเก็บตัวอยางครั้งท่ี 1 มีคาเทากับ 11.19 สวนใน
พันลานสวน (20.8 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) จากการเก็บตัวอยางครั้งท่ี 2 มีคาเทากับ 13.88 
สวนในพันลานสวน (25.8 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) และความเขมขนของกาซไนโตรเจนได-
ออกไซดท่ีองคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม  จากการเก็บตัวอยางครั้งท่ี 1 มีคาเทากับ 6.48 สวน
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ในพันลานสวน (12.0 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) จากการเก็บตัวอยางครั้งท่ี 2 มีคาเทากับ 7.19 
สวนในพันลานสวน (7.19 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)  
 
ตารางท่ี 4.12 ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดจากการตรวจวัดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลู-

มิเนสเซนต  การตรวจวัดแบบแพสซีฟ  และจากการแทนคาในสมการความสัมพันธ 
โบราณสถาน เก็บ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ คาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด 

ตัวอยาง (สวนในพันลานสวน) 
ครั้งที ่ จากการตรวจวัดดวยวิธี จากการคํานวณตาม 

เคมิลูมิเนสเซนต แพสซีฟ สมการความสัมพันธ 
บริเวณเกาะ 1 - กรมประชาสัมพันธ 28.83 

15.96 18.68 (34.7 μg/m3) รัตนโกสินทร - มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน - 
  สมเด็จเจาพระยา 

2 - กรมประชาสัมพันธ 31.56 
21.92 24.81 (46.1 μg/m3) 

    - มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน - 
  สมเด็จเจาพระยา 

องคพระปฐมเจดีย 1 - สถานีการไฟฟายอยธนบุรี 35.14 
5.54 7.79 (14.8 μg/m3) 

- กรมวิศวกรรมการแพทยที่ 1  9.12 
  ราชบุร ี

2 - สถานีการไฟฟายอยธนบุรี 48.71 
7.12 9.60 (17.8 μg/m3) 

    - กรมวิศวกรรมการแพทยที่ 1  12.77 
  ราชบุร ี

หมายเหตุ:  - หมายถึง  เกิดการขัดของของเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  เขตธนบุรี  ในชวงที่ทําการศึกษา 

 
 2.2) การสึกกรอนของโบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  กรุงเทพมหานคร 
 เมื่อแทนคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในสมการความสัมพันธแลว  จึงนํา
คาท่ีไดไปแทนลงในสมการการสึกกรอนของโบราณสถาน  ดังสมการท่ี 2.17 - 2.21 โดยใชขอมูล
พารามิเตอรอื่นๆ ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 สถานี  ไดแก  สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
กรมประชาสัมพันธ  และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา  ดัง
ตารางท่ี 4.8 จากการแทนคาลงในสมการการสึกกรอนของโบราณสถาน  พบวาวัสดุสังกะสีของ
โบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  กรุงเทพมหานคร  มีคาการสึกกรอนอยูในชวง 7.3 - 8.1 กรัม
ตอตารางเมตรตอป  และระดับความลึกของวัสดุปูนพอรทแลนดท่ีเกิดการสึกกรอนมีคาอยูในชวง 
13.5 - 18.3 ไมโครเมตรตอป  ดังตารางท่ี 4.13 สวนวัสดุอีก 3 ชนิด  ซึ่งไดแก  เหล็กกลาคารบอน  
ทองแดง  และสําริด  เปนวัสดุท่ีไมมีการตอบสนองตอกาซไนโตรเจนไดออกไซด  ดังนั้นคาการสึก
กรอนของวัสดุ 3 ชนิดนี้จึงมีคาเทากับการเก็บตัวอยางดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต  เพราะ
คาพารามิเตอรตางๆ ท่ีนอกเหนือจากกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีใชในการคํานวณเปนคาเดียวกันซึ่ง
ไดมาจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษและกรมอุตุนิยมวิทยาเชนเดียวกัน 
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ตารางท่ี 4.13 คาการสึกกรอนในวัสดุแตละชนิดของโบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร      
กรุงเทพมหานคร  และองคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม  ท่ีทําการเก็บตัวอยาง
กาซไนโตรเจนไดออกไซดดวยการใชแพสซีฟแซมเปลอร 

โบราณสถาน คาการสึกกรอนของวัสดุตางๆ 
เหล็กกลา สังกะส ี ทองแดง สําริด พอรทแลนด 
คารบอน (g/m2/yr) (g/m2/yr) (g/m2/yr) ซีเมนต 

  (g/m2/yr)    (μm/yr) 
โบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร × 7.3 - 8.1 × × 13.5 - 18.3 
องคพระปฐมเจดีย   × 6.6 - 7.5 × × 11.9 - 16.2 
หมายเหตุ: × หมายถึง  วัสดุไมมีการตอบสนองตอกาซไนโตรเจนไดออกไซด 

  
 2.3) การสึกกรอนขององคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม 
 เมื่อแทนคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในสมการความสัมพันธแลว  จึงนํา
คาท่ีไดไปแทนลงในสมการการสึกกรอนของโบราณสถาน  ดังสมการท่ี 2.17 - 2.21 โดยใชขอมูล
พารามิเตอรอื่นๆ ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 สถานี  ไดแก  สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
สถานีการไฟฟายอยธนบุรี  และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี  1 ราชบุรี  
ดังตารางท่ี 4.8  จากการแทนคาลงในสมการการสึกกรอนของโบราณสถาน  พบวาวัสดุสังกะสีของ
องคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม  มีคาการสึกกรอนอยูในชวง 6.6 - 7.5 กรัมตอตารางเมตรตอป  
และระดับความลึกของวัสดุพอรทแลนดซีเมนตท่ีเกิดการสึกกรอนมีคาอยูในชวง 11.9 - 16.2 
ไมโครเมตรตอปดังตารางท่ี 4.13 สวนวัสดุเหล็กกลาคารบอน  ทองแดง  และสําริด  เปนวัสดุท่ีไมมี
การตอบสนองตอกาซไนโตรเจนไดออกไซดจึงมีคาการสึกกรอนเทากับคาการสึกกรอนท่ีคํานวณได
จากการเก็บตัวอยางดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต 

3) การเปรียบเทียบคาการสึกกรอนระหวางโบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร   
กรุงเทพมหานคร  กับการสึกกรอนขององคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม 

เมื่ อ เปรี ยบ เ ทียบค าการ สึกกร อนของ โบราณ สถานบริ เ วณเก าะ รั ตน โก สินทร  
กรุงเทพมหานคร  และองคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม  พบวาคาการสึกกรอนของวัสดุตางๆ มี
คาใกลเคียงกัน  โดยคาการสึกกรอนของสังกะสีมีคาอยูในชวง 7.3 - 8.1 และ 6.6 - 7.5 กรัมตอ
ตารางเมตรตอปตามลําดับ  และระดับความลึกของผิววัสดุพอรทแลนดซีเมนตท่ีเกิดการสึกกรอนมีคา
อยูในชวง 13.5 - 18.3 และ 11.9 - 16.2 ไมโครเมตรตอปตามลําดับ  ดังตารางท่ี 4.13 สวนวัสดุอีก 3 
ชนิด  ซึ่งไดแก  เหล็กกลาคารบอน  ทองแดง  และสําริด  เปนวัสดุท่ีไมมีการตอบสนองตอกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด  ดังนั้นคาการสึกกรอนของวัสดุ 3 ชนิดนี้จึงมีคาเทากับการเก็บตัวอยางดวยวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต  เพราะคาพารามิเตอรตางๆ ท่ีนอกเหนือจากกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีใช
ในการคํานวณเปนคาเดียวกันซึ่งไดมาจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษและ
กรมอุตุนิยมวิทยาเชนเดียวกัน 
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4.2.3 การเปรียบเทียบคาการสึกกรอนของโบราณสถานระหวางการเก็บตัวอยางกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตกับการตรวจวัดแบบแพสซีฟ 

เมื่อทําการเปรียบเทียบคาการสึกกรอนของโบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  
กรุงเทพมหานคร  ท่ีไดจากการคํานวณตามสมการการสึกกรอนของโบราณสถานระหวางการเก็บ
ตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตกับการตรวจวัดแบบแพสซีฟ  โดย
การใชแพสซีฟแซมเปลอร  พบวาการสึกกรอนของวัสดุตางๆ ท่ีคํานวณไดโดยใชตัวอยางกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดท่ีเก็บดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมีคาใกลเคียงกับการเก็บตัวอยางดวยการ
ใชแพสซีฟแซมเปลอร  ซึ่งคาการสึกกรอนของวัสดุเหล็กกลาคารบอน  สังกะสี  ทองแดง  สําริด  และ
ระดับความลึกของผิวพอรทแลนดซีเมนตท่ีเกิดการสึกกรอนแสดงดังตารางท่ี 4.14 

จากการเปรียบเทียบคาการสึกกรอนขององคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม  ระหวางการ
เก็บตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตกับการตรวจวัดแบบแพสซีฟ   
พบวาการสึกกรอนของวัสดุตางๆ ท่ีคํานวณได  โดยใชตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีเก็บดวยวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต  มีคา ใกลเคียงกับการเก็บตัวอยางดวยการใชแพสซีฟแซมเปลอร  
เชนเดียวกันกับโบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  ซึ่งองคพระปฐมเจดียมีคาการสึกกรอนของ
วัสดุเหล็กกลาคารบอน  สังกะสี  ทองแดง  สําริด  และระดับความลึกของผิวพอรทแลนดซีเมนตท่ีเกิด
การสึกกรอนแสดงดังตารางท่ี 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 คาการสึกกรอนของวัสดุแตละชนิดของโบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  

กรุงเทพมหานคร  และองคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม  ท่ีทําการเก็บตัวอยาง
กาซไนโตรเจนไดออกไซดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตกับการตรวจวัดแบบแพส-
ซีฟ 

โบราณสถาน วิธีการตรวจวัด คาการสึกกรอนของวัสดุตางๆ 
 เหล็กกลา สังกะส ี ทองแดง สําริด พอรทแลนด 
 คารบอน (g/m2/yr) (g/m2/yr) (g/m2/yr) ซีเมนต 

   (g/m2/yr)    (μm/yr) 
โบราณสถานบริเวณ - วิธีมาตรฐาน 138.4 - 156.6 7.8 - 8.5 6.5 - 9.2 3.4 - 4.3 15.3 - 19.7 
เกาะรัตนโกสินทร   เคมิลูมิเนสเซนต 

- แบบแพสซีฟ × 7.3 - 8.1 × × 13.5 - 18.3 
องคพระปฐมเจดีย   - วิธีมาตรฐาน 120.7 - 193.7 7.5 - 10.7 7.7 - 15.9 2.6 - 4.1 13.7 - 27.1 

  เคมิลูมิเนสเซนต 
- แบบแพสซีฟ × 6.6 - 7.5 × × 11.9 - 16.2 

หมายเหตุ: × หมายถึง  วัสดุไมมีการตอบสนองตอกาซไนโตรเจนไดออกไซด  ดังน้ันคาการสึกกรอนของวัสดุ 
                ที่คํานวณไดการเก็บตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซดโดยการใชแพสซีฟแซมเปลอรจึงมีคา 
                เทากับการเก็บตัวอยางดวยวิธีจากมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต 
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จากการเปรียบเทียบคาการสึกกรอนของโบราณสถานระหวางการเก็บตัวอยางกาซไนโตรเจน     
ไดออกไซดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิ เนสเซนตกับการตรวจวัดแบบแพสซีฟโดยการใชแพสซีฟแซม-
เปลอร  สามารถสรุปไดวาคาการสึกกรอนของโบราณสถานท่ีไดจากการเก็บตัวอยางท้ัง 2 วิธีมีคา
ใกลเคียงกัน  ซึ่งหมายความวาการเก็บตัวอยางโดยการใชแพสซีฟแซมเปลอรสามารถนํามาใชในการ
ประมาณคาของกาซไนโตรเจนไดออกไซดไดใกลเคียงกับการตรวจวัดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนส -
เซนต  โดยการแทนคาลงในสมการความสัมพันธท่ีไดจากการทดสอบความสัมพันธของความเขมขน
ของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีเก็บโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต  
และเมื่อนําคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีไดจากการตรวจวัดท้ัง 2 วิธี  ไปคํานวณ
ตามสมการการสึกกรอนของโบราณสถานก็จะทําใหไดคาการสึกกรอนของโบราณสถานท่ีใกลเคียงกัน
ดวย 

4.2.4 การเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ซึ่งทําการศึกษาคาการสึกกรอนของโบราณสถานบริเวณเกาะ

รัตนโกสินทร  กรุงเทพมหานคร  และองคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม  พบวาท้ังการเก็บตัวอยาง
กาซไนโตรเจนไดออกไซดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตและการใชแพสซีฟแซมเปลอรมีคาการสึก-
กรอนของวัสดุใกลเคียงกัน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  เหล็กกลาคารบอน  ทองแดง  
สังกะสี  และสําริด  ซึ่งมีคาการสึกกรอนอยูในชวง 120.7 - 193.7  6.5 - 15.9  7.5 - 10.7 และ 2.6 
- 4.3 กรัมตอตารางเมตรตอปตามลําดับ  และระดับความลึกของผิวพอรทแลนดซีเมนตท่ีเกิดการสึก-
กรอนมีคาอยูในชวง 13.7 - 27.1 ไมโครเมตรตอป  เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Kim et al. 
(2003) ท่ีไดศึกษาการสึกกรอนของวัสดุท่ีใชสรางอาคารในประเทศแถบเอเชียตะวันออก   ไดแก  
ประเทศจีน  ญี่ปุน  และเกาหลี  พบวาคาการสึกกรอนของวัสดุท่ีมากท่ีสุดคือ  เหล็กกลาคารบอน  มี
คา 52.21.ไมโครเมตรตอป  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้  แตมีความแตกตางกันท่ีวัสดุอื่นๆ ท่ี
ทําการศึกษา  คือในงานวิจัยของ Kim et al. (2003) พบวามีคาการสึกกรอนของวัสดุอื่นๆ ท่ี
รองลงมาจากเหล็กกลาคารบอนเปนดังนี้  หินออน  สําริด  ทองแดงผสม  และทองแดงบริสุทธิ์  โดยมี
คา 7.25  2.04  2.03 และ 1.88 ไมโครเมตรตอป  ตามลําดับ..แตในงานวิจัยครั้งนี้มีคาการสึกกรอน
ของวัสดุอื่นๆ ท่ีรองลงมาจากเหล็กกลาคารบอนเปนดังนี้  ทองแดง  สังกะสี  และสําริด ตามลําดับ   
ซึ่งสาเหตุท่ีทําใหคาการสึกกรอนของวัสดุแตกตางกันอาจเนื่องมาจากพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาและ
พารามิเตอรตางๆ มีคาแตกตางกัน  เชน  อุณหภูมิในงานวิจัยของ Kim et al. (2003) ตํ่ากวา
อุณหภูมิของงานวิจัยนี้  ความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในงานวิจัยของ Kim et al. (2003) 
มีคาสูงกวางานวิจัยนี้  เปนตน 

งานวิจัยครั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Tidblad et al. (2006) ซึ่งไดศึกษาการสึกกรอน
ของเหล็กกลาคารบอน  สังกะสี  ทองแดง  และพอรทแลนดซีเมนต  โดยพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาอยูใน
ทวีปเอเชีย 12 แหง  และในทวีปแอฟริกา 4 แหง  ซึ่งคํานวณคาการสึกกรอนของวัสดุโดยใชสมการ
การสึกกรอนของ ICP Materials สําหรับสังกะสี  ทองแดง  และพอรทแลนดซีเมนต  และใชสมการ
การสึกกรอนของ ISO TC 156 สําหรับเหล็กกลาคารบอน  พบวาคาการสึกกรอนของวัสดุเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยไดดังนี้  เหล็กกลาคารบอน  ปูน  สังกะสี  และทองแดง  โดยมีคา 9 - 22   0.7 - 
1.3   0.5 - 1.1 และ 3 - 10  ไมโครเมตรตอป  ตามลําดับ  ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยครั้งนี้ท่ีมีคาการ
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สึกกรอนของวัสดุท่ีสูงท่ีสุดคือ  เหล็กกลาคารบอน  แตสมการท่ีใชในงานวิจัยไมใชสมการเดียวกัน  
ดังนั้นจึงมีพารามิเตอรท่ีแตกตางกันและมีคาของพารามิเตอรท่ีแตกตางกันดวย  เชนปริมาณน้ําฝน
และกาซซัลเฟอรไดออกไซดในงานวิจัยของ Tidblad et al .(2006) มีคาสูงกวางานวิจัยนี้ 

จากงานวิจัยของ Tzanis et al. (2010) ไดศึกษาการสึกกรอนของวัสดุตางๆ ในกรุงเอเธนส 
(Athens) ประเทศกรีซ  ซึ่งตรวจวัดโดยการช่ังน้ําหนักท่ีหายไปของวัสดุท่ีใชในการทดลอง  พบวาจาก
ชุดการทดลองท่ีไมมีกําบังฝนและลม  ในวัสดุประเภทเหล็กพบวาเหล็กกลาคารบอนมีคาการสึกกรอน
สูงท่ีสุด  รองลงมาคือ  สังกะสี  ทองแดง  และสําริด  ตามลําดับ โดยมีคา ซึ่งมีความสอดคลองกับ
การศึกษาคาการสึกกรอนของวัสดุในงานวิจัยครั้งนี้  คือวัสดุท่ีมีคาการสึกกรอนสูงท่ีสุดและนอยท่ีสุด
เปนวัสดุชนิดเดียวกัน (เหล็กกลาคารบอน  และสําริด  ตามลําดับ)  

เมื่อทําการเปรียบเทียบกับงานวิ จัยของ  Karaca (2012) ท่ี ศึกษาการสึกกรอนของ
โบราณสถานเพนนินซูลา (Peninsula) ในเมืองอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  ซึ่งเปนสถานท่ีท่ีมีการจราจร
หนาแนน  โดยใชแพสซีฟแซมเปลอรในการเก็บตัวอยางมลพิษทางอากาศและหาคาการสึกกรอนของ
วัสดุโดยใชสมการการสึกกรอนเดียวกันกับงานวิจัยนี้คือ Multi-Assess model คาการสึกกรอนของ
วัสดุตางๆ ในงานวิจัยของ Karaca (2012) มีดังนี้  เหล็กกลาคารบอน  ทองแดง  สําริด  และพอรท
แลนดซีเมนต  เทากับ 37.3  5.17  1.15  1.09 ไมโครเมตรตอป  ตามลําดับ  ซึ่งพบวาเหล็กกลา
คารบอนมีคาการสึกกรอนมากท่ีสุด  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาการสึกกรอนของวัสดุในงานวิจัย
คร้ังนี้  แตมีขอแตกตางกันคือวัสดุท่ีมีการสึกกรอนตํ่าท่ีสุดในงานวิจัยของ  Karaca (2012) คือ 
ทองแดง  แตในงานวิจัยครั้งนี้คือสําริด  เมื่อเปรียบเทียบคาของพารามิเตอรตางๆ จากงานวิจัยของ 
Karaca (2012) กับงานวิจัยครั้งนี้  พบวาคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด   ความช้ืน
สัมพัทธ  และฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน  ของ 2 งานวิจัยมีคาใกลเคียงกัน  แตคาความ
เขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซดและกาซโอโซนจากงานวิจัยของ Karaca (2012) มีคาสูงกวา
งานวิจัยนี้  และอุณหภูมิมีคาตํ่ากวางานวิจัยนี้  ซึ่งคาของพารามิเตอรท่ีแตกตางกันจึงทําใหคาการสึก-
กรอนของวัสดุแตกตางกัน ..โดยทองแดงมีการตอบสนองตอกาซซัลเฟอรไดออกไซดมากกวาสําริด  
และสําริดไมมีการตอบสนองตอกาซโอโซนดังนั้นในงานวิจัยของ Karaca (2012) จึงมีคาการสึกกรอน
ของทองแดงสูงกวาสําริด 

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังท่ีไดกลาวมาท้ังหมดพบวา  วัสดุท่ีมีคาการสึกกรอนมากท่ีสุดคือ  
เหล็กกลาคารบอน  สวนวัสดุท่ีมีคาการสึกกรอนรองลงมาจากเหล็กกลาคารบอนในแตละงานวิจัยก็มี
ความแตกตางกันไปซึ่งอาจเปนผลมาจากในการศึกษาของแตละงานวิจัยมีสถานท่ีศึกษาท่ีแตกตางกัน
ไป  ซึ่งในแตละพื้นท่ีอาจมีมลพิษทางอากาศและลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีแตกตางกัน  รวมถึงในแต
ละงานวิจัยมีวิธีการคํานวณคาการสึกกรอนของวัสดุท่ีแตกตางกัน  ดังนั้นจึงทําใหคาการสึกกรอนของ
วัสดุมีความแตกตางกันดวย 
   



 
 

72 
 

 
บทที่  5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา   

5.1.1 การศึกษาความสัมพันธระหวางความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดที่
ตรวจวัดโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต 

1) ผลการตรวจวัดความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด  ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 ราชบุรี  ดวยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลู-
มิเนสเซนต  ระหวางวันท่ี 1 กันยายน  ถึงวันท่ี 4 ตุลาคม  พ.ศ. 2555 พบวาความเขมขนของกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟอยูในชวง 2.29 - 4.98 สวนในพันลานสวน  มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.12 สวนในพันลานสวน  และจากการตรวจวัดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตของ
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ  มีคาอยูในชวง 4.63 - 6.20 สวนในพันลานสวน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
5.35 สวนในพันลานสวน   

2) เมื่อนําขอมูลจากงานวิจัยนี้รวมกับงานวิจัยของสุนทรี (2555) พบวาความเขมขนของกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟอยูในชวง 2.29 - 14.91 สวนในพันลานสวน  มี
คาเฉล่ียเทากับ 6.16 สวนในพันลานสวน  และจากการตรวจวัดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตของ
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ  มีคาอยูในชวง 4.63 - 16.00 สวนในพันลานสวน  โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 8.62 สวนในพันลานสวน   

3) การวิเคราะหการแจกแจงขอมูลโดยใชสถิติ Normal P-P Plot พบวาความเขมขนของ
กาซไนโตรเจนไดออกไซดจากการตรวจวัดดวยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลู-
มิเนสเซนต  ไมไดมีการแจกแจงแบบปกติ (α = 0.05) 

4) การวิเคราะหความแตกตางของความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดย
วิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต  โดยใชสถิติ Mann – Whitney test 
พบวามีความแตกตางกัน (α = 0.05) 

5) การวิเคราะหความสัมพันธของความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดย
วิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต  โดยใชสถิติ Spearman correlation 
coefficient พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ (α = 0.05) (r = 0.851) 

5.1.2 การศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถาน 
1) การศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถานจากการเก็บตัวอยางดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนส-

เซนต  สรุปไดวา  วัสดุแตละชนิดของโบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  กรุงเทพมหานคร  และ
องคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม  มีคาใกลเคียงกัน  โดยคาการสึกกรอนของวัสดุเรียงลําดับจาก
มากไปนอยไดดังนี้  เหล็กกลาคารบอน ทองแดง  สังกะสี  และสําริด (138.4 - 156.6  6.5 - 9.2  7.8 
- 8.5  3.4 - 4.3 และ 120.7 - 193.7  7.7 - 15.9  7.5 - 10.7  2.6 - 4.1 กรัมตอตารางเมตรตอป) 
สวนพอรทแลนดซีเมนตมีระดับความลึกของผิวที่สึกกรอน 15.3 - 19.7 และ 13.7 - 27.1 ไมโครเมตร
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ตอปตามลําดับ  แตเนื่องจากองคพระปฐมเจดียอยูไกลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมาก  คาการ
สึกกรอนท่ีคํานวณไดจึงอาจมีความผิดพลาดมากกวาโบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทรซึ่งอยูใกล
กับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมากกวา   

2) การศึกษาการสึกกรอนของโบราณสถานจากการเก็บตัวอยางดวยแพสซีฟแซมเปลอรสรุป
ไดดังนี้ 

2.1) การตรวจวัดความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดดวยวิธีการตรวจวัดแบบ  
แพสซีฟ  บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตวังทาพระ  กรุงเทพมหานคร  มีคาเฉล่ียคร้ังท่ี 1 
เทากับ 15.96 และครั้งท่ี 2 เทากับ 21.92 สวนในพันลานสวนตามลําดับ  บริเวณองคพระปฐมเจดีย  
จังหวัดนครปฐม  มีแนวโนมของความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดสูงท่ีสุดท่ีรั้วรอบนอก  
รองลงมาคือรั้วรอบกลาง  และรั้วรอบใน  โดยคาเฉล่ียท่ีจุดเก็บตัวอยางรั้วรอบในซึ่งอยูติดกับตัวองค
พระปฐมเจดีย  คือจุดเก็บตัวอยางท่ี 17 ถึง 20 ครั้งท่ี 1 เทากับ 5.54 และคร้ังท่ี 2 เทากับ 7.12 สวน
ในพันลานสวน ตามลําดับ 

2.2) การคํานวณคาการ สึกกรอนของ โบราณสถานบริ เวณเกาะรัตน โกสินทร  
กรุงเทพมหานคร  และองคพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม  พบวาคาการสึกกรอนของโบราณสถาน
ท้ังสองแหงมีคาใกลเคียงกัน  โดยวัสดุสังกะสีมีคาการสึกกรอนอยูในชวง 7.3 - 8.1 และ 6.6 - 7.5 
กรัมตอตารางเมตรตอปตามลําดับ  และระดับความลึกของวัสดุพอรทแลนดซีเมนตมีคาอยูในชวง 
13.5 - 18.3 และ 11.9 - 16.2 ไมโครเมตรตอปตามลําดับ   

3) โบราณสถานท้ังสองแหงมีคาการสึกกรอนของวัสดุตางๆ ท่ีคํานวณโดยใชตัวอยางกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซดท่ีเก็บดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตใกลเคียงกับการเก็บตัวอยางดวยการใช
แพสซีฟแซมเปลอร   
 
5.2 ขอเสนอแนะ 

1) สมการการสึกกรอนท่ีใชในงานวิจัยนี้สามารถประยุกตใชไดในระดับหนึ่งเนื่องจากมี
ฟงกชันในการปรับเปล่ียนอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ  และมีพารามิเตอรเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
ท่ีประเทศไทยกําลังประสบปญหาอยูในปจจุบัน  แตหากทําการศึกษาตอไปโดยนําคาการสึกกรอนท่ี
คํานวณไดไปเปรียบเทียบกับการสึกกรอนของวัสดุตางๆ ของโบราณสถานท่ีเกิดขึ้นจริง   โดยอาจ
ตรวจวัดจากการสึกกรอนของโบราณสถานโดยตรงหรือการใชวัสดุตัวอยางแลวนําไปติดต้ังไวท่ี
โบราณสถานเพื่อศึกษาการสึกกรอนท่ีเกิดขึ้นก็จะทําใหทราบถึงความคลาดเคล่ือนของคาการสึกกรอน
ท่ีคํานวณไดจากสมการการสึกกรอนอยางชัดเจน  หรือทําการพัฒนาสมการเพื่อใหเหมาะสมกับการใช
งานในประเทศไทยหรือประเทศท่ีมีลักษณะภูมิอากาศเชนเดียวกับประเทศไทย 

2) การเก็บตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซดเพ่ือศึกษาการสึกกรอนองโบราณสถานใน
งานวิจัยนี้มีระยะเวลาส้ัน  คือ 7 วัน  ซึ่งไมครอบคลุมถึงสภาพภูมิอากาศท้ังปท่ีโบราณสถานไดรับ
สัมผัส  จึงอาจทําใหคาการสึกกรอนท่ีคํานวณไดคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง  ดังนั้นจึงควรมี
การศึกษาเพิ่มเติม  เชน  การเก็บตัวอยางหลายๆ ชวงของปหรือทุกฤดูกาล  เพื่อใหครอบคลุมสภาพ
ภูมิอากาศท้ังป 
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3) ควรมีการศึกษาทิศทางการเคล่ือนท่ีของลม  รวมถึงการแพรกระจายของมลพิษทาง

อากาศ  เปนตน  เพื่อใชในการพิจารณารวมกับคาการสึกกรอนท่ีไดจากการคํานวณตามสมการการ  
สึกกรอนของโบราณสถาน   

4) ควรพัฒนาแพสซีฟแซมเปลอรสําหรับการตรวจวัดกาซชนิดอื่นท่ีเกี่ยวของกับสมการการ
สึกกรอน  ไดแก  กาซซัลเฟอรไดออกไซด  และกาซโอโซน  เพื่อนําไปติดต้ังท่ีโบราณสถานซึ่งจะทําให
ไดคาการสึกกรอนท่ีใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด 
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ภาคผนวก ก 
วิธีการคํานวณความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดจากการตรวจวัดแบบแพสซีฟ 
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ตัวอยางการคํานวณปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซดของการศึกษาความสัมพันธระหวางความ
เขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดที่ตรวจวัดโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต 
 

 
รูปท่ี ก.1 กราฟมาตรฐานในการวิเคราะหความเขมขนของไนไตรท 

 

ในการตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซดเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเขมขนของ
กาซไนโตรเจนไดออกไซดท่ีตรวจวัดโดยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟและวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต 
ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยท่ี 1 จังหวัดราชบุรี  ระหวางวันท่ี 1 

กันยายน  ถึงวันท่ี 4 ตุลาคม  พ.ศ. 2555 พบวาตัวอยางหนึ่งของตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซด
โดยใชแพสซีฟแซมเปลอร  มีความเขมขนไนไตรทเทากับ 4.20 ไมโครโมลาร  จากปริมาตรการสกัด
ตัวอยาง 1 มิลลิลิตร  โดยนํามาปรับปริมาตรเปน 6 มิลลิลิตร  ระยะความยาวในการแพรของอากาศ
เทากับ 0.012 เมตร  สัมประสิทธิ์การแพรของไนโตรเจนไดออกไซดเทากับ 1.54 x 10-5 ตารางเมตร
ตอวินาที  พื้นท่ีหนาตัดของสารเคมีสําหรับจับไนโตรเจนไดออกไซดบนกระดาษกรองเทากับ 
0.000314286 ตารางเมตร (รัศมีเทากับ 1.0 เซนติเมตร) และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางเทากับ 
604,800 วินาที ( 7 วัน) 

 

จากสูตร                            [NO2 ]= 
[NO2

-
] VL

DAt
 

 

 แทนคา         
4.20 M × 1 ml × 6 × 0.012 m

(1.54 x 10
-5

 m2/s ) × 0.000314286 m2 × 604,800 s
 = 103.31 nmols/m3 

y = 0.034x, R² = 0.999 
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เปล่ียนหนวยความเขมขนใหอยูในรูปสวนในพันลานสวน (ppb) โดย R เทากับคาคงท่ีของ
กาซมีคาเทากับ 0.0821 ลิตร • บรรยากาศตอโมล • เคลวิน อุณหภูมิเฉล่ียในชวงเวลาท่ีเก็บตัวอยาง
เทากับ 302  เคลวิน 
 
 จากสูตร                ppb  =  

[NO2 ]RT

1,000
 

 

 แทนคา          
103.31 mol/m3 × 0.0821 (L.atm/mol.K) × 302 K

1,000
=  2.54 ppb 

 

             ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดเทากับ 2.54 สวนในพันลานสวน 
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ภาคผนวก ข 
วิธีการคํานวณการสึกกรอนของวัสดุ 
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ตัวอยางการคํานวณคาการสึกกรอนของวัสดุตางๆ ของโบราณสถาน 
ในการตรวจวัดความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดดวยการตรวจวัดแบบแพสซีฟ   

พบวาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซด ณ โบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  
กรุงเทพมหานคร  จากการตรวจวัดครั้งแรก  ในวันท่ี 12 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีคา 15.96 
สวนในพันลานสวน  และเมื่อนําไปแทนในสมการความสัมพันธจะสามารถคาดการณไดวาความ
เขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดเมื่อตรวจวัดดวยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมีคาเทากับ 18.68  
สวนในพันลานสวน  จากนั้นกอนนําไปคํานวณคาการสึกกรอนของวัสดุตามสมการการสึกกรอน
จะตองเปล่ียนหนวยความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดดังนี้ 

การเปล่ียนหนวยความเขมขนจากสวนในพันลานสวนใหอยูในรูปสวนในลานสวน (ppm)  

 จากสูตร                         [ppm]=
[ppb]

1,000
 

  

แทนคา                 
18.68 ppb 

1000
 =  0.019 ppm 

        
 เมื่อไดความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในหนวยสวนในลานสวนแลวจึงนําไปแทน
คาในสมการตอไป  เพื่อเปล่ียนใหอยูในหนวยไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  โดยในชวงท่ีทําการเก็บ
ตัวอยางกาซไนโตรเจนไดออกไซดมีอุณหภูมิเฉล่ีย 301.5 เคลวิน  ความดันบรรยากาศท่ี 1 หนวย
บรรยากาศ (atm) มีคา 101.325 กิโลปาสคาล (kPa) และมวลโมเลกุลของกาซไนโตรเจนไดออกไซด
เทากับ 46 
 

จากสูตร     [ppm]= 
g

m3  ×10-3×
1

MW [g/mole]
×8.3144

L kPa

mol K
×Tair K ×

1

Pair kPa
 

   

แทนคา      
[ppm] × MW [g/mole] × Pair kPa

10-3 × 8.3144
L kPa

mol K
 × Tair K

 = 
g

m3    

   

                             
0.019 × 46 × 101.325

10-3 × 8.3144 × 301.5
 =  34.7  μg/m3 

 

              ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดมีคา 34.7 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

 เมื่อเปล่ียนหนวยของพารามิเตอรตางๆ ใหตรงตามหนวยที่กําหนดในสมการการสึกกรอนของ
วัสดุแลวจึงนําคาของพารามิเตอรตางๆ ไปแทนคาในสมการของแตละวัสดุ  เชน  ในชวงท่ี
ทําการศึกษามีคาของพารามิเตอรตางๆ ดังตารางท่ี ข.1 
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ตาราง ข.1 คาของพารามิเตอรตางๆ ณ โบราณสถานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร  กรุงเทพมหานคร  
จากการตรวจวัดครั้งแรก  ในวันท่ี 12 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 

พารามิเตอร คาของพารามิเตอร หนวย 
NO2 34.7 μg/m3 
SO2 3.4 μg/m3 
O3 21.6 μg/m3 
PM10 40.7 μg/m3 
H+ 0.0 mg/L 
ปริมาณน้ําฝน  1.0 mm 
อุณหภูมิ  28.7 °C 
ความช้ืนสัมพัทธ  74.8 % 

 
 แทนคาในสมการการสึกกรอนของวัสดุสังกะสี ดังนี้ 

 ML = 1.82 + {1.71 + 0.471[SO2]
0.22e0.018Rh+f(T)+ 0.041Rain[H+] + 1.37[HNO3]} t                  

 f(T) = 0.062(T-10) when T<10oC, -0.021(T-10) otherwise 

 เมื่อ    HNO3 = 516 • e-3400/(T+273) [(NO2) • (O3) • Rh]0.5 

 เนื่องจากอุณหภูมิมีคา 28.7 องศาเซลเซียส  ซึ่งสูงกวา 10 องศาเซลเซียส  ดังนั้นคา f(T) จึง
คํานวณไดจาก -0.021(T-10)  เมื่อแทนคาจะไดคา f(T) เทากับ -0.393  
 

การหาคากรดไนตริก 
จากสูตร    HNO3 = 516 • e-3400/(T+273) [(NO2) • (O3) • Rh]0.5 

 แทนคา     HNO3 = 516 • e-3400/(28.7+273) [(34.7) • (21.6) • 74.8]0.5 

  = 1.4 μg/m3 

 
 การหาคาการสึกกรอนของสังกะสี 
 จากสูตร   ML = 1.82+ {1.71 + 0.471[SO2]

0.22e0.018Rh+f(T)+  

  0.041Rain[H+] + 1.37[HNO3]} t 

 แทนคา    ML = 1.82 + {1.71+0.471[3.4]0.22e0.018(74.8)+(-0.393)+ 

  0.041(1)[0.0]+1.37[1.4]} (1) 

  = 7.3 μg/m3/yr 

  วัสดุสังกะสีมีคาการสึกกรอนเทากับ 7.3 ไมโครกรัมตอตารางเมตรตอป 
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