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ไมครอน (PM10) ในหองเรียนและการรับสัมผัส PM10 ของนักเรียน เปรียบเทียบระหวางโรงเรียนที่อยู
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 This research has objectives to investigate the quantities of particulate matters with its diameter less 

than 10 microns (PM10) as well as students’ exposure to PM10 compared between the schools located near and far 

from the factories, i.e., pottery, lime, concrete, and brick factories in an area of Muang district, Ratchaburi 

Province. PM10 were sampled using personal air samplers. The sampling period was 8 h. Questionnaire survey 

was also conducted to collect the students’ symptoms relevant to respiratory system and exposure periods. PM10 

Average Daily Intake (ADI) of the students in the schools near and far from the industries was then calculated by 

taking into account the observed exposure periods and PM10 concentrations. 

  The results found that average PM10 concentration at the near-factory schools 

(Watdontalungradsathatan and Watkhongusantitum Schools) was 0.174 ± 0.087 μg/m3 higher than those found 

in the far-factory schools (Buranawittaya Army Sponser School and Bankhaokuad School) which was 0.135 ± 

0.050 μg/m3. However, statistical analysis – t-test – indicated that there was no significantly different (α = 0.05). 

For exposure aspect of a children (aged 7-12 years) and teenager ( aged 13-15 years), the near-factory schools 

have average ADI value equals to 0 .0 135 and 0.0129 mg/kg body weight per day, higher than those in the far-

factory schools of children and teenager which have 0 .0 045 and 0.0029 mg/kg body weight per day. When 

comparing the different attitudes on subject of air quality of students in schools near and far that industries.  
Students who were near the industries felt of dusty in the classroom, having an impact by the industries, having 

annoyed anxiety and stress and the amount of dust that can affect their health higher than schools far the industries. 

While there were no different of feeling having an effect of traffic and satisfied with the air quality in schools. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 จังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดท่ีมีชื่อเสียงในเร่ืองของเคร่ืองปนดินเผาแหงหนึ่งในประเทศไทย 
เนื่องจากดินเหนียวในพ้ืนที่มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะสําหรับทําเคร่ืองปนดินเผา โดยการผลิต
เคร่ืองปนดินเผาในจังหวัดราชบุรีจะใชเตาเผาท่ีเปนแบบพ้ืนเมือง สวนอีกอาชีพหลักที่สําคัญอยาง
หนึ่งในจังหวัดราชบุรีนั้นคือการทําปูนขาว ตั้งแตกระบวนการระเบิดภูเขาหินปูนไปจนถึงการเผา
หินปูนเพ่ือใหไดปูนขาว ดังน้ันโรงงานเผาหินปูน จึงกลายเปนอาชีพที่สําคัญอีกอยางหน่ึงของชาว
ราชบุรีมาจนถึงปจจุบัน  อุตสาหกรรมดังกลาวพบอยูมากในพื้นที่ของอําเภอเมือง ซึ่งแตเดิมน้ัน
แหลง อุตสาหกรรมขางตนต้ังอยูในพ้ืนที่ไกลจากแหลงชุมชน แตจากการเพิ่มข้ึนของประชากร 
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการขยายตัวของเมือง ประชาชนจึงเขามาอยูใกลกับ
แหลงอุตสาหกรรมมากขึ้น ทําใหมีแนวโนมท่ีจะไดรับฝุนละอองจากอุตสาหกรรมดังกลาวมากข้ึน   
อุตสาหกรรมดังกลาวขางตนเปนอุตสาหกรรมท่ีตองใชการเผาไหมของเชื้อเพลิง และการฟุงกระจาย
ของฝุนจากการพัดพาโดยลม ทําใหเกิดการรองเรียนจากชาวบานท่ีอยูอาศัยบริเวณโรงงานในเร่ือง
ของฝุนละออง  รวมถึงควันดําและกลิ่นจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณ  เนื่องจากเตาเผาของ
อุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผาและอุตสาหกรรมปูนขาว เปนเตาเผาแบบดั้งเดิม ทําใหไมสามารถ
ควบคุมการเกิดมลพิษทางอากาศไดอยางสมบูรณ รวมถึงการข้ึนรูปของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตทํา
ใหเกิดฝุนปริมาณมากกระจายท่ัวบริเวณชุมชนท่ีอยูอาศัยรวมไปถึงวัดและโรงเรียนโดยรอบแหลง
อุตสาหกรรม 

 ฝุนละอองท่ีแขวนลอยอยูในบรรยากาศมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ โดยฝุนละอองขนาด
ใหญจะทําใหเกิดความระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจสวนบน สวนฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 
ไมครอน (PM10)  สามารถผานเขาไปถึงระบบทางเดินหายใจสวนลาง และถุงลมปอดได เปนผลทํา
ใหเกิดโรคทางเดินหายใจและโรคปอดตางๆ กอใหเกิดการระคายเคืองและทําลายเน้ือเยื่อปอดเกิด
เปนพังผืด ถุงลมโปงพองและมีโอกาสติดเช้ือเพิ่มขึ้นในระบบทางเดินหายใจ (กัลยกร, 2549) 
 เน่ืองจากผูวิจัยเปนผูที่อาศัยในทองถิ่นนี้ จึงเล็งเห็นความสําคัญ ของปญหามลพิษทางอากาศ
ที่เกิดข้ึนในชุมชน งานวิจัยนี้มุงเนนเพ่ือศึกษาความแตกตางของปริมาณ PM10  ของโรงเรียนที่อยู
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ใกลโรงงานอุตสาหกรรมและอยูหางจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีศึกษาท่ีตั้งอยูในอําเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี และศึกษาปริมาณการรับสัมผัสของนักเรียนในโรงเรียนทั้งสองกลุม 

 

1.2 ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.2.1 เพื่อตรวจวัดปริมาณ PM10 ในพื้นที่ศึกษาและเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

 1.2.2 เพื่อศึกษาความแตกตางของ PM10 ในโรงเรียนท่ีอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม และไกล
โรงงานอุตสาหกรรม 

 1.2.3 เพื่อศึกษาการรับสัมผัส PM10 ของนักเรียนที่เรียนอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม และ
ไกลโรงงานอุตสาหกรรม 
 1.2.4 เพื่อทราบถึงทัศนคติในประเด็นดานคุณภาพอากาศของนักเรียนที่เรียนอยูใกล
อุตสาหกรรมและไกลอุตสาหกรรม 

 

 1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

 1.3.1 ปริมาณ PM10 บริเวณท่ีศึกษามีคาอยูในคามาตรฐานฝุนละอองที่กําหนดไว 
 1.3.2 ปริมาณ PM10 บริเวณใกลและไกลโรงงานอุตสาหกรรมมีความแตกตางกัน 

 1.3.3 นักเรียนที่อยูในโรงเรียนใกลโรงงานอุตสาหกรรม ไดรับสัมผัส  PM10 มากกวา 
นักเรียนที่อยูในโรงเรียนไกลโรงงานอุตสาหกรรม 

 1.3.4 ทัศนคติของนักเรียนในโรงเรียนบริเวณท่ีศึกษา มีความแตกตางกัน 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

 1.4.1 พื้นที่ศึกษา 
 1) กลุมโรงเรียนที่อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม  เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในบริเวณอุตสาหกรรม   
ในระยะไมเกิน 2 กิโลเมตร จากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใกลที่สุด ซึ่งพบวามีอยู 2 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนวัดดอนตลุงราษฏรศรัทธาทาน หมูที่ 2 ตําบลเกาะพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และ
โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม หมูที่ 6 บานรางไมแดง ตําบลเจดียหัก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 2) กลุมโรงเรียนท่ีอยูไกลโรงงานอุตสาหกรรม เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในระยะมากกวา 2 
กิโลเมตร จากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใกลที่สุด ซึ่งพบวามีอยู 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนกองทัพบก
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อุปถัมภบูรณวิทยา หมู 7 ตําบลเกาะพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนบานเขากรวด 
หมูที่ 15 บานเขากรวด ตําบลเกาะพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 ประชากรที่ทําการศึกษา ในประเด็นการรับสัมผัสปริมาณฝุน เปนเด็กนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน 4 โรงเรียนดังกลาว  

 1.4.2 การศึกษาทัศนคติและการรับสัมผัส ใชวิธีการจัดทําแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็น  
 1) นักเรียนในโรงเรียนที่อยูใกลอุตสาหกรรม คือ  นักเรียนโรงเรียนวัดดอนตลุงราษฏร
ศรัทธาทาน จํานวน 30 ตัวอยาง และโรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม จํานวน 30 ตัวอยาง 

 2) นักเรียนในโรงเรียนที่อยูไกลอุตสาหกรรม คือ  นักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ-
บูรณวิทยา จํานวน 30 ตัวอยาง และโรงเรียนบานเขากรวด จํานวน 30 ตัวอยาง 

 โดยจะแบงขอมูลออกเปน 4 ตอนคือ 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (เพศ อายุ และระดับการศึกษา) 
  ตอนท่ี 2 อาการท่ีเกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจ 

  ตอนท่ี 3 การรับสัมผัส 

  ตอนท่ี 4 ผลกระทบดานคุณภาพอากาศท่ีโรงเรียน 

 

1.5 ตัวแปรท่ีมีผลตอการศึกษา 
 1.5.1 ตัวแปรอิสระ  (Independent Variable) เปนตัวแปรที่ เปนสาเหตุหลักที่กอใหเกิด
ผลกระทบ ในกรณีนี้คือ สถานท่ีตั้งของโรงเรียนที่มีระยะหางจากอุตสาหกรรมตางกัน 

 1.5.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เปนตัวแปรที่เปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงคาของ
ตัวแปรอิสระ ในกรณีนี้ ไดแก ปริมาณ PM10 และการรับสัมผัส 

 1.5.3 ตัวแปรควบคุม (Control Variable) เปนตัวแปรท่ีอาจทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน 
ถาหากไมมีการควบคุมใหเหมือนกัน ในกรณีนี้ไดแก วันที่เก็บตัวอยาง จํานวนวันท่ีเก็บตัวอยาง 
ความสูงของอาคารท่ีทําการตรวจวัด เปนตน 

 1.5.4 ตัวแปรสอดแทรก (Intervening Variable) เปนตัวแปรท่ีอาจมีผลกระทบตอตัวแปร
ตาม แตเราไมอาจรูลวงหนาไดวาจะเกิดขึ้นไดหรือไม จึงไมสามารถควบคุมได ในกรณีนี้ เชน สภาพ
อากาศ เปนตน 

 

1.6 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 1.6.1 คนหาขอมูลฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) เกี่ยวกับความหมายและ
ลักษณะของฝุนละอองรวมถึงแหลงกําเนิดและผลกระทบของฝุนละอองที่มนุษยไดรับ 
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 1.6.2 ศึกษาคนควาขอมูลทั่วไปเก่ียวกับพื้นที่ศึกษา เชน โรงงานปูนขาว โรงงานผลิต
เคร่ืองปนดินเผา โรงงานผสมคอนกรีต โรงงานทําอิฐ เปนตน 

 1.6.3 เก็บตัวอยางปริมาณ PM10 บริเวณท่ีเลือกนํามาศึกษา คือ โรงเรียนวัดดอนตลุงราษฏร
ศรัทธาทาน โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภบูรณวิทยา และโรงเรียนบานเขา
กรวด โดยจะเก็บตัวอยางท่ีชั้น 2 ของอาคารเรียนบริเวณกลางหองเรียน ทุกวันจันทร วันพุธ และวัน
ศุกร วันละ 8 ชั่วโมง รวม 30 วัน 

 1.6.4 เก็บตัวอยางจากแบบสอบถาม ประกอบดวย  ขอมูลทั่วไป อาการที่เกี่ยวของกับ
ทางเดินหายใจ การรับสัมผัส และผลกระทบดานคุณภาพอากาศท่ีโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนที่
ทําการศึกษา โรงเรียนละ 30 ตัวอยาง 
 1.6.5 รวบรวมและวิเคราะหขอมูล  

  1) คาเฉลี่ย (Average) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   และรอยละ 

  2) ใชสถิติ Independent t-test เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของปริมาณ 
PM10 ระหวางโรงเรียนอยูใกลและไกลโรงงานอุตสาหกรรม   

  3) คํานวณหาปริมาณการไดรับสัมผัสเฉลี่ยรายวัน  (Average Daily Intake หรือ 

ADI) ของนักเรียนในโรงเรียนอยูใกลและไกลโรงงานอุตสาหกรรม  

  ทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ 
 1.6.6 รวบรวมผลการทดลองท้ังหมด ทําการวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 
   
1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1.7.1 ไดขอมูลพื้นฐาน สําหรับผูที่ตองการศึกษาคนควาในเร่ืองปริมาณฝุนในโรงเรียนที่อยู
บริเวณแหลงอุตสาหกรรม 

 1.7.2 ไดทราบถึงปริมาณฝุนละอองในอาคารเรียน เมื่อเทียบกับคามาตรฐานฝุนละอองใน
อาคาร 

 1.7.3 ไดทราบถึงการรับสัมผัสของนักเรียนในโรงเรียนที่อาศัยอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม
และไกลโรงงานอุตสาหกรรม 
 1.7.4 ไดทัศนคติของนักเรียนในโรงเรียน ท่ีอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมและไดรับ
ผลกระทบ เพื่อใชเปนขอมูลเบ้ืองตนใหกับหนวยงานทองถิ่นที่ เกี่ยวของเพ่ือจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในชุมชน 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1 ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 

 2.1.1 ความหมายของฝุนละอองในบรรยากาศ 

 ฝุนละอองสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของคน สัตว พืช  เกิดความ
เสียหายตออาคารบานเรือน ทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญตอประชาชน บดบังทัศนวิสัย ทําใหเกิด
อุปสรรคในการคมนาคม ขนสง นานาประเทศจึงไดมีการกําหนดมาตรฐานฝุนละอองในบรรยากาศ
ขึ้น สําหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา US EPA (United State Environmental Protection Agency) ได
มีการกําหนดคามาตรฐานของฝุนรวม (Total Suspended Particulate) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 
ไมครอน (PM10) ฝุนขนาดเล็กนั้นจะเปนอันตรายตอสุขภาพมากกวาฝุนรวม  เนื่องจากสามารถผาน
เขาไประบบทางเดินหายใจสวนลางและมีผลตอสุขภาพมากกวาฝุนรวม ดังน้ัน US EPA จึงไดมีการ
ยกเลิกคามาตรฐานฝุนรวม และกําหนดคามาตรฐานฝุนขนาดเล็กเปน 2 ชนิด คือ ฝุนละอองขนาดไม
เกิน 10 ไมครอน (PM10) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) แสดงดังภาพที่ 1  
(ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ, 2555) 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 เปรียบเทียบขนาดของฝุนละอองขนาดเล็กที่มีผลกระทบตอสุขภาพ กับอนุภาคทราย และ
 เสนผม     
 ที่มา: ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ (2555) 
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 ฝุนละออง (Suspended Particulate Matter หรือ SPM)  เปนสารท่ีมีความหลากหลายทางดาน
กายภาพและองคประกอบอาจมีสภาพเปนของแข็งหรือของเหลวก็ได ฝุนละอองท่ีมีอยู ใน
บรรยากาศรอบๆ ตัวเรา มีขนาดต้ังแต 0.02 ไมครอน (เปนกลุมของโมเลกุลที่มองดวยตาเปลาไมเห็น 
ตองใชกลองจุลทรรศนแบบอิเล็กตรอน) ไปจนถึงฝุนที่มีขนาดใหญกวา 500 ไมครอน (ฝุนท่ี
มองเห็นไดดวยตาเปลามีขนาดต้ังแต 50 ไมครอนขึ้นไป) ฝุนละอองที่แขวนลอยอยูในอากาศไดนาน
จะเปนฝุนละอองท่ีมีขนาดเล็ก (ขนาดเสนผาศูนยกลางใหญกวา 10 ไมครอน) เนื่องจากมีความเร็ว
ในการตกตัวตํ่าและจะแขวนลอยอยูในอากาศไดนานมากข้ึน หากมีแรงกระทําจากภายนอกเขามามี
สวนเกี่ยวของ เชน การไหลเวียนของอากาศ กระแสลม เปนตน ฝุนละอองที่มีขนาดใหญ (ขนาด
เสนผาศูนยกลางใหญกวา 100 ไมครอน) อาจแขวนลอยอยูในอากาศไดเพียง 2-3 นาที แตฝุนละออง
ที่มีขนาดเล็กกวา 0.5 ไมครอนอาจแขวนลอยอยูไดนานเปนป ฝุนละอองในบรรยากาศอาจแยกได
เปนฝุนละอองที่เกิดข้ึนและแพรกระจายสูบรรยากาศจากแหลงกําเนิดโดยตรง และฝุนละอองที่
เกิดข้ึนภายหลังโดยปฏิกิริยาตางๆ  ในบรรยากาศ เชน การรวมตัวดวยปฏิกิริยาทางฟสิกส หรือ
ปฏิกิริยาทางเคมี หรือปฏิกิริยาเคมีแสง (อรุบล, 2541) 

 ฝุน เปนอนุภาคของแข็งที่สามารถลอยอยูในอากาศไดชั่วครู ที่เกิดจากการบดโม การระเบิด
ของแรธาตุ ถานหิน ไม ขาว ทั้งนี้ฝุนละอองท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษยเมื่ออยูในบรรยากาศ จะ
ทําหนาท่ีเปนแกนกลางในการกลั่นตัว (Condensation Nuclei) เปนผลใหเกิดปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ ไดแก เมฆฝน หรือหิมะ ฝุนท่ีไมสามารถหายใจเขาไปในภายในระบบหายใจสวนลาง ซึ่ง
มีขนาดใหญกวา 10 ไมครอนข้ึนไป ฝุนที่สามารถหายใจเขาไปถึงภายในระบบหายใจสวนลางไดซึ่ง
มีขนาดตั้งแต 10 ไมครอนลงมา และฝุนท้ังหมดหมายถึง ปริมาณของฝุนทั้งหมดท่ีลอยอยูในอากาศ
ได (อุรา และคณะ, 2544) 

 PM10 ตามคําจํากัดความของ US EPA เปนอนุภาคที่มีเสนผานศูนยกลางนอยกวาหรือเทากับ 
10 ไมครอน มีแหลงกําเนิดจากการจราจรบนถนนที่ไมไดลาดยางตามการขนสงวัสดุฝุนจากกิจกรรม
บด ยอย หิน  
 PM2.5 ตามคําจํากัดความของ US EPA เปนอนุภาคท่ีมีเสนผานศูนยกลางนอยกวาหรือ
เทากับ 2.5 ไมครอน มีแหลงกําเนิดจากควันเสียของรถยนต โรงไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรม ควันที่
เกิดจากการหุงตมอาหารโดยใชฟน นอกจากนี้กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ออกไซดของ
ไนโตรเจน (NOx) และสารอินทรียละเหยงาย (Volatile Organic compounds หรือ VOCs) จะทํา
ปฏิกิริยากับสารอ่ืนในอากาศทําใหเกิดฝุนละเอียดได (อรุบล, 2541)  

  



7 
 

 

 2.1.2   ลักษณะของฝุนละอองท่ัวไปในบรรยากาศ 

 ฝุนละอองแบงออกได 2 ลักษณะ คือ ฝุนละอองอินทรียสาร (Organic Dust) ไดแก เขมาจาก
การเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล จากแบคทีเรีย เชื้อรา ละอองเกสรของพืช เปนตน และฝุนละออง     อนิ
นทรียสาร (Inorganic Dust) ไดแก ฝุนหิน ฝุนโลหะ ฝุนถานหิน เปนตน (ไชยยุทธ, 2542) 

 การจําแนกประเภทของฝุนละอองในอากาศสามารถจําแนกไดอีกลักษณะหน่ึง คือ การเกิด
ของฝุนละออง ซึ่งจําแนกไดดังนี้ 
 1)  ฝุนปฐมภูมิ ที่เกิดจากการปลอยจากแหลงกําเนิดโดยตรง (Primary Emission Particulate 

Matter) เชน ฝุนจากถนน ฝุนจากกระแสลมท่ีพัดผาน ขี้เถา เขมา ควันไฟ 

 2) ฝุนทุติยภูมิ  ที่เกิดจากปฏิกิริยาตางๆ ในบรรยากาศหลังจากท่ีฝุนถูกปลอยออกจาก
แหลงกําเนิดไดระยะหน่ึง (Secondary Emission Particulate Matter)  ฝุนประเภทน้ีเปนประเภทใหม
หรือเปนอนุภาคเดิมท่ีมีองคประกอบเพิ่มข้ึน สารท่ีเปนองคประกอบหลักคือ ซัลเฟต ไนเตรท และ
คารบอนอินทรีย โดยซัลเฟตและไนเตรท ในบรรยากาศเกือบท้ังหมด เปน Secondary Emission 

Particulate Matter โดยมีกาซซัลเฟอรไดออกไซดและไนโตรเจนออกไซดเปนสารเร่ิมตนปฏิกิริยา 
(Precursor) ของฝุนทุติยภูมิ กลาวคือ กาซซัลเฟอรไดออกไซดเมื่อถูกปลอยสูบรรยากาศจะถูก
ออกซิไดซเปนกรดซัลฟูริค ทําใหเร่ิมจับตัวเปนฝุนขนาดเล็กจากกระบวนการ Nucleation และเพ่ิม
ขนาดเม็ดฝุนจากกระบวนการ Coagulation และ Condensation ปฏิกิริยาตางๆ ในวัฏภาคตางๆ ทั้ง
ในวัฏภาคกาซ และในกลุมเมฆลวนเปนสวนสําคัญที่ทําใหซัลเฟตจับกันเปนเม็ดฝุนใหม มีสวนทํา
ใหสารอินทรียจับกันเปนเม็ดฝุนใหมเชนกัน (Organic Aerosol) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับของการ
จับกันเปนเม็ดฝุนใหม  (Degree of Secondary Formation) ไดแก  ปริมาณของ  Precursor สภาพ
บรรยากาศ และปฏิกิริยาของ Precursor กับอนุภาคฝุนที่มีอยูในกลุมเมฆหรือละอองหมอก (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2548)  แสดงดังตารางท่ี 1 

 

 2.1.3 แหลงกําเนิดของฝุนละอองทั่วไปในบรรยากาศ (Particle Sources) 

 แหลงกําเนิดของฝุนละอองทั่วไปในบรรยากาศ แบงออกเปน 2 ประเภท (ราตรี, 2538) ไดแก 
  2.1.3.1 แหลงกําเนิดตามธรรมชาติ (Natural Sources) 

- เกิดจากพายุพัดฝุนมาจากที่แหงแลง ทะเลทราย  
- เกิดจากละอองของนํ้าทะเลเกิดการระเหยเปนอนุภาคของเกลือ 

- เกิดจากปฏิกิริยาโฟโตเคมีคอล (Photochemical Gas Reaction) 

- เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ และไฟไหมปา 
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  2.1.3.2 แหลงท่ีเกิดจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย (Anthropogenic Sources) 

  1)  จากระบบการขนสง เชน รถยนต รถจักรยาน รถเมล เคร่ืองบิน รถไฟ และเรือ
เมลตางๆ ทั้งน้ีเพราะสาเหตุการทํางานของเคร่ืองยนต ซึ่งหากอัตราสวนผสมของอากาศและ
เช้ือเพลิงไมสมดุลกันในการจุดระเบิด และเคร่ืองยนตทํางานไมเต็มท่ีจะทําใหการเผาไหมใน
เคร่ืองยนตเกิดการไมสมบูรณ 
  2)  จากโรงงานผลิตกระแสไฟฟา  (Electric Power Generation) การใชน้ํามันเตา 
ถานหิน หรือเชื้อเพลิงอ่ืนๆ ในการเผาไหมใหเกิดพลังงานความรอน เพื่อนําไปใชในการผลิต
กระแสไฟ การเผาไหมเชื้อเพลิงดังกลาวทําใหมีของเหลือจากการเผาไหมของเช้ือเพลิง ดังกลาวท่ี
เรียกวา สารมลพิษ (pollutants) ตางๆ เชน ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ออกไซดของไนโตรเจน 
(NOx) และฝุนละอองตางๆ ตามมาอีกดวย 

  3) จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม (Industrial Emissions) เชน อุตสาหกรรม
เหมืองแร อุตสาหกรรมหลอหลอมโลหะ อุตสาหกรรมปโตรเคมี การกอสรางและอุตสาหกรรมอื่นๆ  
  4) จากการเผาขยะและสิ่งปฏิกูล (Refuse Incineration) ตามเมืองใหญๆ หรือแหลง
ที่มีชุมชนอยูกันอยางหนาแนนทั่วๆไป เชน โรงพยาบาล สาธารณสุข ในกิจการคา 
  5) จากการเผาไหมเชื้อเพลิงในบาน (Domestic Fuel Burning) เชนการหุงตมอาหาร 
เคร่ืองทําความรอนในบานในเขตหนาว และเขตการเผาถางปาหญาในเขตพ้ืนที่ทําการเกษตร 

 

 2.1.4 องคประกอบในฝุนทางเคมีของฝุนละออง 

 องคประกอบทางเคมีของฝุนละอองในบรรยากาศมีอยูหลากหลายชนิด และสามารถผัน
แปรไปตามลักษณะของแหลงกําเนิด โดยองคประกอบทางเคมีของฝุนละอองมีดวยกันดังน้ี  
  2.1.4.1 ธาตุและสารท่ีไมใชคารบอน 
  1) ซัลเฟต ที่พบในบรรยากาศสวนใหญจะอยูในรูปแอมโมเนียมซัลเฟต โดย
อนุภาคของซัลเฟตในบรรยากาศเปลี่ยนรูปมาจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกาซซัลเฟอรไดออกไซด 
ซึ่งแหลงกําเนิดของกาซน้ีมาจากการเผาไหมเช้ือเพลิงฟอสซิล เชน โรงไฟฟาท่ีใชถานหินเปน
เชื้อเพลิง การออกซิไดซในบรรยากาศของกรดซัลฟูริค เปนตน 

  2) ไนเตรท ที่พบในบรรยากาศสวนใหญจะอยูในรูปแอมโมเนียมไนเตรท แต
บางคร้ังอาจพบในรูปโซเดียมไนเตรท โดยอนุภาคของไนเตรทในบรรยากาศสามารถเปลี่ยนรูปได
จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกาซไนโตรเจนไดออกไซด ซึ่งมีแหลงกําเนิดมาจากการเผาไหม
อุณหภูมิสูงไดแก ยานพาหนะประเภทตางๆ โรงไฟฟา เปนตน 
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  3) แอมโมเนียม ที่พบในบรรยากาศสวนใหญจะอยูในรูปแอมโมเนียมซัลเฟตและ
แอมโมเนียมไนเตรท ทั้งน้ีแอมโมเนียมไนเตรทอาจถูกปลดปลอยออกมาจากแหลงกําเนิดหลาย
ประเภท เชน จากการเกษตรกรรม และการยอยสลายของเสียของสัตว เปนตน 

  4) โซเดียมคลอไรด มีแหลงกําเนิดจากทะเล ซึ่งเปนละอองไอจากเกลือทะเล โดย
จะถูกพัดพามาโดยลม แตบางคร้ังคลอไรด อาจมาจากเตาเผาที่เผาไหมของเสียจําพวกออรแกนโน -

เฮไลดโพลิเมอร 
  5) แคลเซียม โพแทสเซียม เหล็ก อลูมิเนียม และซิลิกอน เปนองคประกอบของ
เปลือกโลกที่มีอยูในหินและดิน โดยในบรรยากาศของพ้ืนที่เขตเมืองจะมาจากการฟุงกระจายขึ้นอีก
คร้ังของฝุนละอองท่ีพื้นผิว เชน ถนน ในขณะท่ีเขตพื้นท่ีชนบทจะเกิดจาก การไถพรวนหรือลมพัด
ผานเหนือพ้ืนดิน และบางคร้ังอาจพบองคประกอบของโพแทสเซียมจากการเผาไหมชีวมวล เชน ไม 
เปนตน 

  6) วานาเดียม เกิดจากการเผาไหมของกากปโตรเลียม 

  7) พลวง และซีลีเนียม เปนองคประกอบของสารระเหยงายมีความเปนไปไดวามา
จากการเผาไหมของนํ้ามัน ถานหิน หรือกากของเสีย 

 

  2.1.4.2 สารคารบอน หมายถึงเขมาควันซึ่งถูกปลดปลอยมาจากกระบวนการเผา
ไหมแหลงกําเนิดเช้ือเพลิงชีวภาพ ไดแก ปโตรเลียมและเคร่ืองยนตดีเซล ที่ปลดปลอยอนุภาคฝุน
ละอองที่ประกอบไปดวยคารบอน (Black Carbon) ซึ่งไดแก 
  1) ธาตุคารบอน เกิดจากการรวมตัวเปนกลุมกอนของอนุภาคคารบอนเล็กๆ 
ระหวางที่มีการเผาไหม เชน เตาผิงไฟ เตาหุงตมประเภทใชฟน และเคร่ืองยนตดีเซล เปนตน 

  2) สารประกอบอินทรียคารบอน จะมีความแตกตางกันหลายประเภท สวนใหญที่
พบในบรรยากาศจะมาจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณของสารประกอบอินทรียที่มีความกดอากาศตํ่า 
สารอะโรมาติกไฮโดรคารบอน แบคทีเรียบางชนิด พืชหรือ เศษของเซลลสัตว เปนตน 
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ตารางที่ 1  ความแตกตางระหวางฝุนขนาดใหญและขนาดเล็ก 

 ฝุนขนาดใหญ ฝุนขนาดเล็ก 

แหลงท่ีมา - การฟุงกระจายของฝุนดินบนถนน 

- การฟุงของฝุนดินที่เกิดจากการทํา
เหมืองแร สัตวเลี้ยง 

- เศษสิ่งมีชีวิต 

- การกอสรางและร้ือถอน 

- การ เผาไหมของถ านหินและ
น้ํามัน 

- ทะเล มหาสมุทร 

- การเผาไหมถานหิน น้ํามัน เศษไม 
- การเปล่ียนสภาพของกาซ
ไนโตรเจนออกไซด ซัลเฟอไดร
ออกไซด และสารประกอบอินทรีย
ในบรรยากาศ 

- กระบวนการที่ใชความรอนสูง เตา
หลอมโรงบดเหล็ก เปนตน 

กระบวนการ - ถูกบด กระแทรก 

- การระเหยของแกสบางชนิด 

- การแขวนลอยของผงฝุน 

- กระบวนทางเคมี/การกลายเปนไอ 

- Nucleation, Condensation และ 
Coagulation 

องคประกอบ
หลัก 

- ผงฝุนที่ฟุงกระจาย 

- ขี้เถาลอยจากถานหินและนํ้ามัน 

- ออกไซดของธาตุที่เปน
องคประกอบของเปลือกโลก 

- CaCO3   NaCl  ฝุนจากเกลือทะเล 

- เกสรดอกไม, สปอรของเชื้อรา 
- ฝุนที่เกิดจากยางรถยนต 

- ซัลเฟต (SO4) 

- ไนเตรท (NO3) 

- ไฮโดรเจนอิออน (H) 

- ธาตุคารบอน (C) 

- คารบอนอินทรีย (PAHS) 

- โลหะ (Pb  Cd  Ni  Cu  Zn) 

- ละอองน้ําที่จับตัวกับฝุน 

ที่มา: ราตรี (2538) 

 

 2.1.5 ผลกระทบของฝุนละออง 

  2.1.5.1 ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน  

  ฝุนละอองท่ีแขวงลอยอยูในบรรยากาศมีทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ โดยฝุน
ละอองขนาดใหญจะทําใหเกิดความระคายเคืองกับระบบทางเดินหายใจสวนบน สวนฝุนละออง
ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน สามารถเขาไปถึงระบบทางเดินหายใจสวนลางและถุงลมปอดได 
เน่ืองจากอนุภาคของฝุนละอองมีขนาดเล็ก เปนผลทําใหเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใตและโรงปอด
ตางๆ กอใหเกิดการระคายเคืองและทําลายเน้ือเยื้อปอดเกิดเปนผังผืด สงผลใหการทํางานของปอด
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เสื่อมประสิทธิภาพลง หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด ถุงลมโปงพอง และมีโอกาสติดเช้ือเพิ่มขึ้น
ในระบบทางเดินหายใจ นอกจากน้ีระดับความรุนแรงของผลกระทบตอสุขภาพอนามัยยังข้ึนอยูกับ
ปจจัยตางๆ ดังนี้ (กัลยกร, 2549) 

  1) ชนิดของฝุนละออง (Type of Dust) ฝุนละอองแตละชนิดมีผลทางเคมีและ
ฟสิกสตอรางกายแตกตางกัน เชน ฝุนทรายท่ีมีซิลิกาเปนองคประกอบจะเปนอันตรายตอปอด หรือ
ฝุนละอองท่ีมีองคประกอบของโลหะหนัก อาทิเชน ตะก่ัว อาจสงผลกระทบตอลําไสเล็ก ตับ และ
ไต รวมท้ังโรคสมองอักเสบ เปนตน 

  2) ความเขมขนของฝุนละออง (Dust Concentration) หากมีปริมาณมากอาจสงผล
กระทบกับสุขภาพอนามัยของมนุษย 
  3) ขนาดของฝุนละออง (Particle size) โดยฝุนละอองท่ีอาจกอใหเกิดโรคสวนใหญ
จะมีขนาด 2-10 ไมครอนเนื่องจากฝุนละอองขนาดดังกลาวสามารถผานเขาถึงระบบทางเดินหายใจ
สวนลาง ในขณะท่ีฝุนละอองขนาดใหญกวา 10 ไมครอน มักจะติดอยูบริเวณทางเดินหายใจสวนบน 
เชน จมูก ปาก ลําคอ เปนตน 

  4) ระยะเวลาท่ีไดรับ (Length of Exposure) เปนความตอเนื่องท่ีไดสัมผัสกับฝุน
ละอองหากสัมผัสฝุนละอองในระยะเวลานานๆ อาจสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษยได 
  5) ภูมิตานทานของแตละบุคคล (Hypersensitivity) ความสมบูรณของรางกายจะ
สงผลใหแตละบุคคลมีความตานทานโรคที่เกิดจากฝุนละอองไมเทากัน เชน โรคปอด เปนตน 
  การฟุงกระจายของฝุนละอองสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของประชาชนท่ีอยู
ใกลบริเวณนั้น โดยเฉพาะถาเปนฝุนละอองท่ีมีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน จะเขาสูระบบทางเดินหายใจ 

เกิดการเกาะตัวหรือตกตัวในสวนตางๆ ของระบบทางเดินหายใจ กอใหเกิดการระคายเคือง เนื้อเยื่อ
อวัยวะตางๆ เชน เนื้อเยื่อปอดถูกทําลาย หากไดรับในปริมาณมากหรือเปนระยะเวลานานๆ จะ
สะสมในเนื้อเย่ือปอดจนเกิดเปนพังผืดหรือแผลขึ้นได  ทําใหการทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพ
ลง นอกจากน้ัน ยังกอใหเกิดหลอดลมอักเสบ เปนโรคหอบหืด ถุงลมโปงพอง และเพ่ิมโอกาสการเกิด
โรคระบบทางเดินหายใจเน่ืองจากการติดเช้ือไดมากข้ึน 

  ผูที่ไดรับฝุน PM10 ในระดับหนึ่งจะทําใหเกิดโรคภูมิแพและ ฝุนละอองขนาดไม
เกิน 2.5 ไมครอน  (PM2.5) ในบรรยากาศจะมีความสัมพันธกับอัตราการเพิ่มของผูปวยที่ เปน
โรคหัวใจและโรคปอด และเก่ียวโยงกับการเสียชีวิตกอนวัยอันควร โดนเฉพาะผูปวยสูงอายุ ผูปวย
โรคหัวใจ โรคหืดหอบ และเด็กจะมีอัตราเส่ียงสูงกวาคนปกติดวย ดังภาพที่ 2 
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ภาพท่ี 2 ผลกระทบฝุนละออง ตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ที่มา : คมกฤช (2553) 

 

  สายจิตร (2542) ไดศึกษาผลกระทบของฝุนละอองตอสุขภาพอนามัยของประชากร
ในเขตชุมชนหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี เพื่อประเมินการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ
ของประชากร โดยเปรียบเทียบประชากรพ้ืนท่ีใชแรงงานของจังหวัดนอกเหนือจากประชากรผูใช
แรงงานในเขตพื้นที่ศึกษา พบวา ผลการศึกษาประชากรในเขตพื้นที่ศึกษา ในขณะท่ีพื้นที่
เปรียบเทียบมีประชากรวัยแรงงานปวยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 0.51 เมื่อศึกษาคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลในพ้ืนท่ีศึกษาสูงกวาพ้ืนท่ีเปรียบเทียบโดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.7 เทา สรุปไดวา พื้นที่ที่
พบระดับ PM10 ในบรรยากาศเกินคามาตรฐานจะสงผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่บริเวณดังกลาว 

 

  2.1.5.2 ผลกระทบตอบรรยากาศโดยรวม  

  ฝุนละอองท่ีปกคลุมบรรยากาศจํานวนมากจะลดความสามารถในการมองเห็นลง  

เนื่องจากฝุนละอองสามารถดูดซับและหักเหแสงได สงผลใหทัศนวิสัยในการมองเห็นแยลง ทั้งน้ี 
ขึ้นอยูกับขนาดและความหนาแนนของฝุนละอองน้ัน (คมกฤช, 2553)  สําหรับทองฟาในบริเวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลการมองเห็นเร่ิมลดลง ซึ่งสังเกตไดจากหมอกควัน (Smog) ที่ปก
คลุมหนาแนนมากข้ึน โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาวของแตละป ซึ่งอากาศจะคอนขางเย็นในตอนเชา 
และมีฝุนละอองขนาดเล็กท่ีแขวนลอยอยูในบรรยากาศเปนแกนกลางใหความช้ืนหรือไอนํ้าใน
อากาศมาเกาะตัวไดงายข้ึน ทําใหเกิดเปนหมอกควันในตอนเชาตรูไปจนถึงชวงสายๆ ของวัน 
(สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2540) 
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  2.1.5.3 ผลกระทบตอวัตถุและส่ิงกอสราง  

  ฝุนละอองในอากาศสามารถทําอันตรายตอวัตถุและสิ่งกอสรางได เชน  ทําลาย
ผิวหนาของสิ่งกอสราง ทําใหโลหะสึกกรอน สถาปตยกรรมเสื่อมคุณภาพ  อาคารเกิดความสกปรก 
เปนตน (คมกฤช, 2553) ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นมีกระบวนการที่สําคัญดังตอไปน้ี  

  1) การถลอก (Abrasion) คือ การท่ีฝุนละอองมีการเคลื่อนตัวอยางรวดเร็ว สามารถ
ทําใหเกิดรอยถลอกของวัตถุ ไดซึ่งขึ้นกับขนาด ความเร็ว และรูปรางความแหลมคมของฝุนละออง 

  2) การตกสะสมและการกําจัด (Deposition and Removal) ฝุนละอองท่ีเกาะติดกับ
วัตถุหรือสิ่งกอสรางอาจไมทําลายวัตถุโดยตรง แตทําใหวัตถุหรือสิ่งกอสรางน้ันสกปรก เกิดความ
ยุงยากในการทําความสะอาด เชนการเช็ด การถู ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการสึกกรอนจากการทําความ
สะอาดนั้นได 
  3) การสึกกรอนโดยปฏิกิริยาทางเคมีอิเลกโทรนิกส (Electrochemical Corrosion) 

วัตถุประเภทโลหะหลายชนิด เชน เหล็ก สามารถถูกทําลายไดโดยปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งจะเกิดสนิมขึ้น
บริเวณผิวของโลหะเม่ือสัมผัสกับอากาศ สงผลใหเกิดประจุไฟฟาท่ีแตกตางกันทําใหเกิดการสึก
กรอน 

  4) องคประกอบอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญตอการเกิดผลกระทบของฝุนละอองมากข้ึน
ไดแก ความช้ืน อุณหภูมิ ความเขมของแสง และการเคลื่อนตัวของอากาศ เปนตน 

  2.1.5.4 ผลกระทบตอพืช 

  ฝุนละอองเม่ือตกลงบนพืชรวมท้ังใบ กิ่งกาน ดอก และผล อาจอยูในสภาพท่ีแหงๆ 
เปนคราบเหนียวเหมือนน้ํามันดิน สงผลใหกาซตางๆ เขาสูใบนอยลง เกิดใบเหลืองและเห่ียวเฉาใน
ที่สุด อาจทําใหตนไมบางพันธุเติบโตชาลง นอกจากน้ียังทําใหรังสีจากดวงอาทิตยซึ่งมีความยาว
คลื่น 400 – 700 นาโนเมตร สะทอนออกเพิ่มข้ึน สงผลใหอัตราการสังเคราะหแสงของพืชลดลง 
ในทางตรงกันขามพืชกลับดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตยที่มีความยาวคลื่น 1,750-1,850 นาโนเมตร 
มากข้ึน สงผลใหความรอนภายในใบเพ่ิมมากข้ึน (วงศพันธ, 2543)  
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2.2 โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีศึกษา 

 จังหวัดราชบุรีเปนแหลงอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญแหงหน่ึงในประเทศไทย มีโรงงาน
ทั้งสิ้น 1,620 โรงงาน (ป 2557) ตั้งอยูในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 396 โรงงาน สวนใหญเปน
โรงงานท่ีเกี่ยวของกับ การผลิตปูนขาว  ผลิตเคร่ืองปนดินเผา (โรงโอง) โรงงานผสมคอนกรีต 
โรงงานผลิตอิฐดินเผา  เปนตน รายละเอียดโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ศึกษา มีดังตอไปนี้ 

 2.2.1 โรงงานปูนขาว 

 เตาเผาสวนใหญที่ใชในโรงงานผลิตปูนขาวสวนใหญจะกอดวยอิฐทนไฟซึ่งมีขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 5 เมตร สูง 7 เมตร จะใชคานปูนหรือไมยึดทั้งแนวต้ังและแนวนอน ทั้ง 4 ดาน ภายในฉาบ
ดวยปูนทนไฟอีกครั้ง เตา 1 เตา จะใสหินปูนกอนเผาประมาณ 170 – 200 ตัน แสดงดังภาพท่ี 3 

 เชื้อเพลิงท่ีใชในการเผาสวนใหญ จะใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิง  การใชลิกไนตเผา
หินปูนตอเตา จะใชในอัตราสวน 1:1 เทากัน โดยทุกๆ 1 ชั่วโมง จะเติมถานหินลิกไนต 1 คร้ัง และ
ทุกๆ 6 ชั่วโมง จะชักขี้เถาออกท้ิง ใตที่ใสถานหินลิกไนตจะมีตะแกรงสําหรับใสทอเปาลม เพื่อให
ความรอนกระจายทั่วทั้งเตากระทั้งถึงปากปลอง  ใชเวลาในการเผา  7 วัน 7 คืน 

 การเตรียมการเผาหินปูน จะใชเวลาประมาณ 15 วัน เพื่อในการขนหินปูนที่จะเผาเรียงใส
เตา การเรียงหินเขาใตเตา ชั้นลางจะเรียงหินขนาด 5 – 10 นิ้ว เรียงไวใตเตาและจะใชขนาดหิน
ลดหลั่นขึ้นมาใกลเคียงกับปากเตา จะมีคนรับท่ีปากเตาเพื่อชวยในการประหยัดแรงงานและความ
รวดเร็ว 

 การจําหนาย เมื่อเผาหินปูนไดครบกําหนดแลวก็จะดับไฟและใชพัดลมเปาเพ่ือไลความรอน 
ทิ้งไว 2 วัน จึงจะขนปูนขาวออกมาจากเตามาเก็บไวยังโรงเก็บปูนขาว หรือขนใสรถสงจําหนายเลย  
ปูนขาวที่เปนกอนสวนมากจะสงไปยังโรงงานกระดาษ  โรงงานถลุงเหล็ก โรงงานน้ําตาล  สวนปูน
ขาวที่เปนผงละเอียดจะบรรจุใสถุงขายตามบอกุง  บอปลา  และใชทางเกษตรกรรม (นภดล, 2538) 
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ภาพท่ี 3 โรงงานปูนขาว 

 

 2.2.2 โรงงานผลิตเครื่องปนดินเผา 

 จังหวัดราชบุรีมีชื่อเสียงในการผลิตโองมังกร มีวิธีการปนเหมือนกับโองของจังหวัดอ่ืน ๆ 
จะตางกันดานการเคลือบโองและการเขียนลายมังกรซึ่งมีขั้นตอนในการปนอยูขั้นตอน คือ การ
เตรียมดิน การขึ้นรูป การเขียนลายบนโอง การเคลือบโอง และการเผาโอง ซึ่งมีลายละเอียดดังน้ี 

 1) การเตรียมดิน จะตองเปนดินเหนียวนวดกับทรายละเอียด ใหเปนเน้ือเดียวกัน 

 2) การขึ้นรูป แบงการปนเปน 3 สวน คือ สวนฐาน สวนทองโอง และสวนปากโอง  
 3) การเขียนลายบนโอง ใชวัสดุที่เขียวลายบนโองเปนดินเหนียวผสมดินขาว เมื่อแตงผิว
เรียบรอยแลวก็จะนํามาวางบนแปนหมุน ชวงติดลายจะใชดินติดดอกเปนเสนเล็ก ๆ  
 4) การเคลือบโอง น้ําท่ีใชเคลือบ คือน้ําโคลนผสมกับขี้เถา โองท่ีเคลือบนํ้าเคลือบแลว จะ
ทําใหเกิดสีสวย น้ําเคลือบจะชวยสมานรอยและรูระหวางเน้ือดิน เมื่อนําโองไปใสน้ํา น้ําก็จะไมซึม
ออกมา 
 5) การเผาโอง ใชเตาขนาดใหญ เรียกวา เตาอุโมงค จะกอดวยอิฐเปนรูปยาวดานขางเตาดาน
หนึ่งจะเจาะชองประตูเพื่อนําโองเขาและออกจากเตา ดานบนของเตาจะเจาะรูไวเปนระยะ ๆ เพื่อใช
ใสฟน รูที่เจาะไวนี้เรียกวา ตา จะมีตาอยูรอบเตาทั้งสองดาน เตาอุโมงค จะมีชองประตูและตา ขึ้นอยู
กับขนาดของเตา แสดงดังภาพท่ี 4 

 เมื่อจะเผาโอง ใหนําโองเขาไปเรียงในเตาจนเต็ม และปดประตูดวยอิฐชนิดเดียวกับท่ีใชกอ
เตา ใสเชื้อไฟตามตาที่อยูรอบ ๆ เตาจนเต็มท่ีแลว จึงจะกอไปที่ปากเตาไปสูกนเตาซึ่งเย็นกวา อากาศ
รอนก็จะลอยออกไปทางกนเตาจึงทําใหเกิดแรงดูดขึ้นภายในเตา ความรอนจากปากเตา ก็จะว่ิงเขามา
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ในเตาพอพบกับเชื้อเพลิง (ซึ่งไดเผาไมฟนจากเศษไมและก่ิงไมขนาดตางๆ  ที่หาไดในพ้ืนที่
ใกลเคียง) ที่ใสเอาไว ก็เกิดการลุกไหมทั่วทั้งเตา  (สํานักศิลปะและวัฒนธรรม, 2546) โดยจะปลอย
ใหเกิดการลุกไหมทั่วทั้งเตาอุณหภูมิที่ใชในการเผาประมาณ 1,150 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการ
เผาประมาณ 32-36 ชั่วโมง ประมาณ 2 วัน พอวันที่ 3 เปนตนไปไมตองเติมเช้ือเพลิงอีก จากน้ัน
ปลอยทิ้งไว 10 ถึง 12 ชั่วโมง จงึเปดชองประตูเตานําโองท่ีเผาออกมา  (จิราพร, 2555)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 โรงงานผลิตเคร่ืองปนดินเผา 
 
 2.2.3 โรงงานผสมคอนกรีต 

 กระบวนการผลิตเร่ิมจาก การลําเลียงหิน ทราย ปูนซิเมนต และสารผสมอ่ืนๆ  (ถามี) เชน 
เถาลอย ผานเคร่ืองชั่งใหมีน้ําหนักถูกตองตามท่ีออกแบบไว โดยในขั้นตอนน้ีจะตองคํานึงถึงสภาพ
ความช้ืนของหินทรายดวย เพราะหินทรายอาจจะไมอยูในสภาพท่ีออกแบบ หรือสภาพอ่ิมตัว ผิว
แหง ซึ่งจะตองปรับน้ําหนักหินทราย และนํ้าใหถูกตอง สวนนํ้าและนํ้ายาผสมคอนกรีตจะผานเคร่ือง
ชั่งหรือวัดปริมาตร แลวนําเขามาผสมกันในเคร่ืองผสมคอนกรีต ซึ่งจะตองผสมคอนกรีตตามเวลาท่ี
กําหนด ใหมีความเท่ียงตรง สมํ่าเสมอ และรวดเร็ว คอนกรีตท่ีผสมเสร็จเรียบรอยแลว จะถูกลําเลียง
ลงสูรถผสมคอนกรีตเพื่อนําไปสงยังหนวยงานกอสราง  (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2549)  
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ภาพท่ี 5 โรงงานผสมคอนกรีต 

 

 เน่ืองจากการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เปนการนําปูนซิเมนต หิน ทราย น้ํา และสารผสมเพิ่ม
อ่ืนๆ มาผสมเปนคอนกรีตผสมเสร็จในโรงงาน ซึ่งอาจจะกอปญหามลภาวะสรางความเดือดรอน
รําคาญตอผูอยูอาศัยใกลเคียง และมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมเก่ียวกับฝุนละออง และเสี ยงดัง 
รวมท้ังปญหานํ้าเสียและกากคอนกรีตจากการลางเศษคอนกรีต  เปนตน แสดงดังภาพท่ี 5 

 ปญหาท่ีมักจะเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จบอยๆ  ไดแก เหตุ
เดือดรอนรําคาญซึ่งมีผลกระทบตอประชาชนและสภาพแวดลอม  จากฝุนละอองท่ีเกิดข้ึนในการ
ขนสงและลําเลียงวัตถุดิบ ปูนซีเมนต หิน ทราย  จึงสามารถจําแนกแหลงกําเนิดและสาเหตุของการ
เกิดฝุนละออง ไดดังนี้ 

1)  การสัญจรในบริเวณโรงงานของรถบรรทุก และรถโม ซึ่งแลนผานถนนท่ีมีปริมาณฝุน
ละออง สะสมตัวอยูมากทําใหเกิดการฟุงกระจายข้ึน 

 2) การเท (Upload) หิน ลงบนกอง Stock 

 3) การโกยและลากหิน ทรายดวยระบบกะบะ (Scrapper Bucket) ในโรงงานแบบ Star Type 

 4)  ฝุนละอองจากลมพัดผานกองหินทราย หรือถนนภายในโรงงานท่ีมีฝุนละอองสะสม 

 5)  ฝุนละอองท่ีติดอยูตามลอรถบรรทุกหิน ทราย และรถโมผสมคอนกรีต  

 6)  ฝุนจากเคร่ืองผสมคอนกรีต (Mixer) 

 7)  การลําเลียงปูนซีเมนตผงหรือเถาลอยเขาสูไซโล      
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 2.2.4 โรงงานผลิตอิฐดินเผา   
 ขั้นตอนการทําอิฐดินเผาหรืออิฐมอญ โดยเร่ิมจากนําดินไปผสมแกลบและนํ้า หลังจากน้ัน
ตองมีการปรับลานดินใหเรียบเตียน แลวจึงลงมืออัดดินที่ผสมเตรียมไวเขาแบบพิมพ เมื่อไดแทงดิน
เรียงเปนแถวครบตามจํานวนที่ตองการแลว ตากทิ้งไวราว 6 – 8 ชั่วโมง พอใหดินหมาดหลังจากนั้น
จึงใชไมมานาบเบา ๆ บนแทงดินเพ่ือใหดินแนนยิ่งขึ้นและแทงดินเรียบเสมอกัน  หลังจากดินหมาด
ตามตองการแลว นํามาตั้งโปรงซอนกัน เพื่อใหลมพัดผานไปมาจะทําใหดินดานลางของแทงดินแหง
พรอมกันดวยอีกประมาณ 2 วัน จากนั้นใชมีดปาดดินไสเพื่อตกแตงแทงดินทั้ง 4 ดานใหเรียบกอนที่
จะเผา แทงดินท่ีแหงและผานการไส ตกแตงแลวก็เตรียมเก็บในโรงเก็บแทงดินเพื่อลําเลียงเขาสู
เตาเผาตอไป ซึ่งการเผาโดยฟนใชเวลา 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน ระหวางน้ีตองคอยหมั่นตรวจ คอยเกลี่ย
ไฟและเติมแกลบเพื่อใหความรอนกระจายไปอยางท่ัวถึง เมื่ออิฐสุกท่ัวเสมอกันท้ังเตาแลว ทิ้งไวให
ความรอนคลายตัวราว 2 – 3 วัน เพื่อใหไดอิฐมอญสีสมหรือสีหมากสุกและรอการจําหนายตอไป    
(นันทดิา, 2550)  แสดงดังภาพท่ี 6 และ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 โรงงานผลิตอิฐดินเผา 
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ภาพที่ 7 แผนผังแสดงข้ันตอนการทําอิฐมอญ 

 
 2.2.5 ผลกระทบจากอุตสาหกรรมที่ศึกษา 
 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีทําการศึกษาท้ัง โรงงานผลิตปูนขาว โรงงานเผาโองราชบุรี โรงงาน
ผสมคอนกรีต และโรงงานผลิตอิฐดินเผา  มีกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งแตละกระบวนการนั้น 
กอใหเกิดมลพิษทางอากาศท่ีแตกตางกัน ดังตารางท่ี 2 

 

 

ผสมดินกับแกลบและน้ํา 

ปรับลานดิน

เตรียมอัดเขาแบบพิมพ

พิมพแทงดิน

ตาก 

ตั้งโปรง - เตรียมเผา 

การเผา
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ตารางที่ 2  มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมท่ีศึกษา 
ประเภทอุตสาหกรรม กระบวนการ มลพิษท่ีเกิดขึ้น 

ฝุนและควัน ฝุนฝุงกระจาย 

โรงงานปูนขาว การเผา   
การขนหินปูนที่จะเผาเรียงใสเตา   

โรงงานผลิต
เคร่ืองปนดินเผา    

การเตรียมดิน     

การเผาโอง      
โรงงานผสมคอนกรีต การลําเลียงหิน ทราย ปูนซิเมนต   

ขนสง  และลําเลียงวัตถุดิบ หิน 

ปูนซีเมนต ทราย 
  

การโกยและลากหิน   

โรงงานผลิตอิฐดินเผา   ผสมดินกับแกลบและน้ํา   

ปรับลานดิน   

การเผา   
 

2.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)   

 พงศเทพ (2547) การประเมินความเสี่ยงหมายถึง การศึกษากระบวนการการกระทําหรือ
เหตุการณใดๆ อยางเปนระบบเพื่อวัดความเส่ียงท่ีมีความสัมพันธกับสิ่งคุกคามที่อาจเปนอันตรายตอ
มนุษย  
 สภาวิจัยแหงชาติของสถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกาไดเสนอรูปแบบ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  ออกเปน 4 ขั้นตอน ซึ่งไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
จากหนวยงานตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริการวมท้ัง US EPA ดวยคือ ขั้นตอนการจําแนกสิ่งคุกคาม 
(Hazard Identification)  ขั้นตอนการประเมินการสัมผัส  (Exposure Assessment) ขั้นตอนการ
ประเมินความเปนพิษ (Toxity Assessment) และข้ันตอนการอธิบายลักษณะของความเสี่ยง (Risk 

Characterization) โดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอนดังนี้  (จรรยา, 2552) 

 

 2.3.1 การจําแนกสิ่งคุกคาม (Hazard Identification)  

 ขั้นตอนนี้เปนการศึกษาเพ่ือที่จะตอบคําถามวาสิ่งคุกคามที่กําลังสนใจจะมีความสัมพันธกับ
ผลกระทบดานสุขภาพหรือไม (พงศเทพ, 2547) ระบุถึงความเปนอันตรายของสาร หรือระบุวาสาร
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ตัวใดมีความเปนอันตรายมากนอยเพียงใด ซึ่งหมายถึงเปนสารท่ีกอใหเกิดความเปนอันตรายหลัก 
การประเมินสิ่งคุกคามหรือการศึกษาความเปนพิษของสาร ตองทราบขอมูลที่มีความชัดเจนเก่ียวกับ
สารเคมีหรือสิ่งคุกคาม โดยตองทราบวามีสารใดบางในบริเวณที่ทําการศึกษา รวมท้ังตองทราบ
ความเขมขนและการกระจายตัวของสารวาสามารถเคลื่อนยายไปยังตัวผูรับไดอยางไร โดยขั้นตอน
การเลือกสารเคมีหรือสิ่งคุกคามตองทราบคุณสมบัติของสารเคมีที่เกี่ยวของ ซึ่งมี 3 ประเด็นหลักที่
นํามาทําการประเมินไดแก 
 1) สารเคมีหรือสิ่งคุกคามมีความเปนพิษสูง 

 2) สารเคมีหรือสิ่งคุกคามมีความคงทนสูง มีความเขมขน และการกระจายตัวสูง 

 3) สารเคมีหรือสิ่งคุกคามมีความสามารถในการเคลื่อนที่ไดสูง  
 การรายงานสารเคมีหรือสารคุกคามตองประกอบดวยความเสี่ยงของสารท่ีกอใหเกิดมะเร็ง 
(Cancer Risk) และความเสี่ยงในอันตรายอ่ืนนอกจากมะเร็ง (Non-cancer Risk) 

 
 2.3.2 การประเมินการสัมผัส (Exposure Assessment) 

  การประเมินการสัมผัสเปนวิธีการประมาณหรือวัดปริมาณความเขมขนของสารที่คุกคาม
หรือสารที่แตละคนไดรับ โดยประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

  ขั้นท่ี 1 การกําหนดลักษณะของการสัมผัส (Characterizing Exposure)  

  การกําหนดลักษณะของการสัมผัส จะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน สภาพอากาศ สภาพทางอุตุนิยมวิทยา สภาพทางภูมิศาสตร 
ตําแหนงท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ สวนการกําหนดลักษณะกลุมประชากรที่เปนกลุมเสี่ยง 
จะตองศึกษาถึงลักษณะของประชากรท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลกับแหลงกําเนิดของฝุนละออง โดยตอง
มีการรวบรวมขอมูลตางๆ ไดแก 
   1) ตําแหนงท่ีอยูอาศัย เนื่องจากกลุมประชากรท่ีอยูใกลกับแหลงกําเนิด
สารพิษมีโอกาสเสี่ยงตอการไดรับสารคุกคามมากกวากลุมท่ีอยูหางออกไป แตทั้งน้ีกลุมท่ีอยู หาง
ออกไปก็มีโอกาสไดรับสารคุกคามเชนเดียวกัน  

   2) ลักษณะการทํากิจกรรมในแตละวัน เชน ระยะเวลาท่ีไดสัมผัสสารใน 1 

วัน และกิจกรรมท่ีทําใหมีผลตอการไดรับสัมผัสกับสาร เปนตน 

   3) กลุมประชากรท่ีมีความไวตอสาร เชน เด็กนักเรียน ผูสูงอายุ ผูปวยจาก
โรงพยาบาล และผูหญิงมีครรภ เปนตน 

 

 



22 
 

 

  ขั้นท่ี 2 การคนหาเสนทางการรับสัมผัส (Identifying  Esposure  Pathways) 

  เสนทางการรับสัมผัสเปนการแสดงถึงวาสารพิษ หรือสารคุกคามจะเขาสูคนแตละ
คนไดอยางไร ดังนั้นในการวิเคราะหเสนทางการรับสัมผัสตองทราบแหลงกําเนิดของสารคุกคาม ดัง
ตารางที่ 3 และภาพที่ 8 

 

ตารางที่ 3 วิถีทางท่ีรางกายไดรับสารพิษผานตัวกลางตางๆ เขาสูรางกาย 

 

ตัวกลาง วิถีที่ไดรับสารเขาสูรางกาย 

น้ําใตดิน ทางเดินอาหาร  ผิวหนัง  ทางการหายใจระหวางอาบนํ้า 
น้ําผิวดิน ทางเดินอาหาร  ผิวหนัง  ทางการหายใจระหวางอาบนํ้า 
ตะกอนดิน ทางเดินอาหาร  ผิวหนัง   
อากาศ ทางการหายใจ 

ดิน/ฝุน ทางเดินอาหาร  ผิวหนัง   
อาหาร ทางเดินอาหาร 

 

ที่มา : จรรยา (2552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 เสนทางการรับสัมผัสท่ีเปนไปได 
ที่มา : พงศเทพ (2547) 

 

 

 

 

 จุดสัมผัส 
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  ขั้นท่ี 3 การวัดการไดรับสัมผัส (Quantifying Exposure) 

  การวัดการสัมผัส คือการประเมินการรับสารเขาสูรางกาย  คือ การคํานวณปริมาณ 

สารท่ีไดรับจากการหายใจเนื่องจากสารท่ีทําการวิเคราะห  PM10 ซึ่งมีวิถีที่ไดรับสารเขาสูรางกาย
ทางการหายใจซึ่งสามารถคํานวณหาปริมาณการไดรับสัมผัสเฉลี่ยรายวัน (Average Daily Intake 

หรือ ADI) ไดดังสมการท่ี 1  (USEPA, 1989) 

 

          สมการที่ 1 

นอกจากน้ีแลว US EPA  ไดเสนอคาคงที่สําหรับพารามิเตอรตางๆ แสดงดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4  คาคงที่สําหรับประเมินการรับสัมผัส 
พารามิเตอร คาคงที ่
BW 

            น้ําหนักเฉลี่ยของรางกายเด็กเล็ก 

                        7 – 9 ป 
                       10 – 12 ป  
            น้ําหนักเฉลี่ยของรางกายเด็กโต 

                       13 – 15 ป  

 

 

23.4 กก. 
32.6 กก. 
 

45.0 กก. 
IR 

             อัตราการหายใจของเด็กเล็ก 
             อัตราการหายใจของเด็กโต 

 

0.208 ลบ.ม. / ชม.                             
0.830 ลบ.ม. / ชม.                             

ที่มา: กรมอนามัย (2530) 

โดยท่ี ADI  คือ ปริมาณการไดรับสัมผัสเฉลี่ยรายวัน (มก./กก.-น้ําหนักรางกาย/วัน) 
 CA คือ  ความเขมขนของสารในอากาศ  (มก./ลบ.ม.) 
 IR คือ  อัตราการหายใจ (ลบ.ม./ชม.)   
 ET คือ  เวลาในการสัมผัส (ชม./วัน)  
 EF คือ  ความถี่ในการไดรับสัมผัส (วัน/ป)  
 ED คือ  ระยะเวลาท่ีสัมผัส (ป) 
 BW คือ  นํ้าหนักของรางกาย (กก.)    
 AT คือ  ชวงเวลาในการไดรับสัมผัส (วัน)  

      สําหรับสารไมกอมะเร็ง  AT = ED × 365 วัน/ป 
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 2.3.3 การประเมินความเปนพิษ (Toxity Assessment)  

 การหาความสัมพันธระหวางขนาดของการสัมผัสกับโอกาสของการเกิดผลเสียดานสุขภาพ 
ผลลัพธสุดทายจะนําไปสูการหาคามาตรฐานท่ีปลอดภัยในมนุษย (พงศเทพ, 2547)  

 การประเมินความเปนพิษมี 2 รูปแบบ ไดแก ความเปนพิษที่กอใหเกิดมะเร็ง และความเปน
พิษท่ีเปนอันตรายอ่ืนนอกจากมะเร็ง โดยมีคา Slope Factor (SF) เปนคาความเปนพิษท่ีใชในการ
ประเมินความเปนพิษของสารกอมะเร็ง และคา Reference Concentration (RfC) เปนคาความเปนพิษ
ที่ใชในการประเมินความเปนพิษท่ีเปนอันตรายอ่ืนนอกจากมะเร็ง โดยคา SF และคา RfC สามารถ
คนควาไดจาก http://www.epa.gov/iris  (จรรยา, 2552) 

 

 2.3.4 การอธิบายลักษณะของความเสี่ยง (Risk Characterization) 

 การอธิบายลักษณะความเสี่ยง คือการพรรณาลักษณะทางธรรมชาติและขนาดของความ
เสี่ยงในมนุษยซึ่งจะตองรวมเอาความไมแนนอน (Uncertainties) เขาดวย โดยสรุปผลลัพธสุดทายท่ี
ตองการคือ การตอบคําถามวาสิ่งคุกคามใดๆ จะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยมากนอย
เพียงใด ซึ่งจําเปนจะตองอาศัยองคความรูที่ไดจาก 3 ขั้นตอนขางตน (พงศเทพ, 2547)  โดยสามารถ
อธิบายความเสี่ยงไดในลักษณะของขนาดและความรุนแรงซึ่งไดจากการคํานวณความเสี่ยงท่ี
กอใหเกิดมะเร็งและความเส่ียงท่ีไมกอใหเกิดมะเร็ง 

 

2.4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 สุชณะ (2556) ศึกษาปริมาณ PM10  ภายในหองเรียน อาการและการแสดงอาการของโรค
ระบบทางเดินหายใจ และความเสี่ยงตอการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทงเดินหายใจ 
โดยมีพื้นท่ีศึกษาคือ โรงเรียนวัดบานยาง ตําบลบานยาง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยูใกลกับ
เสนทางขนสงของกิจกรรมอุตสาหกรรมบอดิน-บอทราย และโรงเรียนบานหนองกะโดน ตําบลบาน
ยาง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งไมมีกิจกรรมอุตสาหกรรมบอดิน-บอทราย และไมไดอยูใน
เสนทางขนสง การศึกษาใน 2 ฤดูการพบวาในฤดูฝน โรงเรียนวัดบานยางมีปริมาณ PM10 เฉลี่ย 8 
ชั่วโมง ภายในหองเรียนคาเฉลี่ย 0.126±0.062 มก./ลบ.ม. และโรงเรียนบานหนองกะโดน มีคาเฉลี่ย 
0.091±0.016 มก./ลบ.ม. ขอมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจพบวา เด็ก
นักเรียนวัดบานยาง มีอาการและแสดงอาการของโรคระบบทางเดินหายใจไมแตกตางจากเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบานหนองกะโดน อยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) สวนความเสี่ยงตอการเกิดอาการและ
แสดงอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ อาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการ พบวาเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดบานยาง มีความเสี่ยงเปน 1.550 เทาของนักเรียนโรงเรียนบานหนองกะโดน สวนในฤดู
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หนาว โรงเรียนวัดบานยางมีปริมาณ PM10 เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ภายในหองเรียนเทากับ 0.167±0.042 มก./
ลบ.ม. และโรงเรียนบานหนองกะโดน มีคาเทากับ 0.094±0.027 มก./ลบ.ม. ขอมูลอาการและอาการ
แสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ พบวาเด็กนักเรียนวัดบานยาง มีอาการและแสดงอาการของโรค
ระบบทางเดินหายใจไมแตกตางจากเด็กนักเรียนโรงเรียนบานหนองกะโดน อยางมีนัยสําคัญ 
(p>0.05) สวนความเสี่ยงพบวา เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบานยางมีความเสี่ยงเปน 1.573 เทาของ
โรงเรียนบานหนองกะโดน  
 วีรนุช (2556) ศึกษาปริมาณ PM10 ภายในหองเรียนและความเสี่ยงตอการเกิดโรคระบบ
ทางเดินหายใจ ของโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่งอยูใกลกับ
เสนทางการจราจร และโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ต.บางกระสอ ซึ่งไมไดอยูใกลกับเสนทาง
การจราจร การศึกษาทําใน 2 ฤดูกาลพบวา ในฤดูฝนโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ มีปริมาณ PM10 
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ภายในหองเรียนเทากับ 0.126±0.042 มก./ลบ.ม. และโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ มีคา
เทากับ 0.095±0.013 มก./ลบ.ม. สวนในฤดูแลงพบวา โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิมีปริมาณ PM10 
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ภายในหองเรียนมีคาเทากับ 0.169±0.035 มก./ลบ.ม. และโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 
เทากับ 0.113±0.018 มก./ลบ.ม. ความเสี่ยงพบวาเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิมีความเสี่ยง
เปน 1.318 เทาของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  
 ปยนุช (2556) ศึกษาความเขมของ TSP และ PM10  ภายในอาคารเรียนของวิทยาลัยการ
อาชีพพนมทวน พบวาความเขมของ TSP เฉลี่ยเทากับ 1.23±0.99 ถึง 2.30±0.97 มก./ลบ.ม. และ
ระดับ PM10 เทากับ 0.91±0.48 ถึง 1.84±1.02 มก./ลบ.ม. ซึ่งทุกจุดตรวจวัดมีคาไมเกินคามาตรฐาน
คุณภาพอากาศของกระทรวงมหาดไทย (2520) และจากการศึกษาการประเมินการไดรับสัมผัสฝุน
ละอองของครูและนักเรียนแสดงใหทราบวา ผูที่ไดรับสัมผัส TSP เรียงลําดับจากมากไปหานอย 
ไดแก ครูยานยนต>ครูไฟฟา>ครูคอมพิวเตอร>เจาหนาท่ี>ครูบัญชี ในสวนของ PM10 พบวาผูที่ไดรับ
สัมผัส PM10 เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ครูไฟฟา>ครูยานยนต>ครูคอมพิวเตอร>ครูบัญชี>
เจาหนาท่ี จากการวิจัยพบวา สภาพหองเรียนภายในอาคารเรียนของทางวิทยาลัยมีระบบระบาย
อากาศภายในไมดีพอ ซึ่งเปนเหตุของการสะสมฝุนละออง 

 พัชรีย (2543) ไดเปรียบเทียบปริมาณ TSP และ PM10 ในบรรยากาศภายในและภายนอก
หองเรียนในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมยอยหิน จังหวัดสระบุรี ณ โรงเรียนหนาพระลานและโรงเรียน
บานคุงเขาเขียว ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนหนาพระลานมีคา TSP และ PM10  ภายนอกอาคาร
เทากับ 237.47 มค.ก./ลบ.ม. และ128.71 มค.ก./ลบ.ม. ตามลําดับ และภายในอาคารเทากับ 145.91 

มค.ก./ลบ.ม. และ 84.33 มค.ก./ลบ.ม. ตามลําดับ สวนโรงเรียนบานคุงเขาเขียวมีคา TSP และ PM10  
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ภายนอกอาคารเทากับ 234.47 มค.ก./ลบ.ม. และ 257.01 มค.ก./ลบ.ม. ตามลําดับและภายในอาคาร
เทากับ 441.01 มค.ก./ลบ.ม. และ 248.88 มค.ก./ลบ.ม. ตามลําดับ   
 ยศกิต (2552) ศึกษาปริมาณฝุนละอองภายในหองเรียน อาการและการแสดงอาการของโรค
ระบบทางเดินหายใจ และความเสี่ยงตอการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ 
(Relative Risk) ในพื้นที่ ต.ทุงหลวง อ.ปากทอ จ.ราชบุรี ทําการศึกษาเปรียบเทียบ คือโรงเรียนชุมชน
วัดทุงหลวง ซึ่งอยูใกลกับอุตสาหกรรมโรงโมหิน และโรงเรียนสนามพุทธาวาส ซึ่งอยูไกลออกไป
จากโรงโมหิน วิธีการศึกษาเปนแบบ Prospective Study ประชากรท่ีทําการศึกษาเปนเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 ของโรงเรียนชุมชนวัดทุงหลวง จํานวน 57 คน และโรงเรียนสนามพุทธาวาส 
จํานวน 56 คน ผลการศึกษาพบวาโรงเรียนชุมชนวัดทุงหลวงมีปริมาณ  TSP และ PM10 เฉลี่ย 8 
ชั่วโมงภายในหองเรียนมีคาเทากับ 0.531±0.301 มก./ลบ.ม. และ 0.302±0.250 มก./ลบ.ม. ตามลําดับ 

สวนโรงเรียนสนามพุทธาวาสมีปริมาณ TSP และPM10 เฉลี่ย 8 ชั่วโมงภายในหองเรียนมีคาเทากับ
0.243±0.107 มก./ลบ.ม. และ 0.121±0.043 มก./ลบ.ม. ตามลําดับ ขอมูลอาการและอาการแสดงของ
โรคระบบทางเดินหายใจพบวา ในฤดูฝนเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดทุงหลวงมีอาการและแสดง
อาการของโรคระบบทางเดินหายใจไมแตกตางจากเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส อยางมี
นัยสําคัญ (p>0.05) และในฤดูหนาวเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดทุงหลวงมีอาการและแสดงอาการ
ของโรคระบบทางเดินหายใจแตกตางจากเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส อยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) สวนความเสี่ยงตอการเกิดอาการและแสดงอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ อาการใด
อาการหน่ึงหรือหลายอาการ ระหวางเด็กนักเรียน 2 โรงเรียนพบวา ในฤดูฝนเด็กนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนวัดทุงหลวงมีความเสี่ยงเปน 1.756 เทาของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส และในฤดู
หนาวพบวาเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดทุงหลวงมีความเสี่ยงเปน 1.756 เทาของนักเรียนโรงเรียน
วัดสนามสุทธาวาส  
 Fromme et al. (2007) ไดทําการศึกษาปริมาณฝุนละอองภายในหองเรียนจํานวน  64 
โรงเรียน ในเมืองมิวนิค และบริเวณใกลเคียงโดยรอบ โดยทําการเก็บตัวอยางในฤดูหนาว จํานวน 92 
หอง ฤดูรอน จํานวน 75 หอง โดยทําการตรวจวัดปริมาณ PM2.5 PM10 และ CO2 ผลการศึกษาพบวา 
ในฤดูหนาวในหองเรียนมีปริมาณ CO2 เฉลี่ยเทากับ 1,603 สวนในลานสวน ปริมาณ PM2.5 เทากับ 

19.8 มคก./ลบ.ม. และ PM10 เทากับ 91.5 มคก./ลบ.ม.  และในฤดูรอนพบปริมาณ CO2 มีคาเทากับ 
405 สวนในลานสวน ปริมาณ PM2.5 และ PM10 นั้นเม่ือเทียบในฤดูหนาวพบวา ในฤดูรอนมีปริมาณ
ของพารามิเตอรทั้งสามลดลง โดยทําการตรวจวัดไดเทากับ 12.7 มคก./ลบ.ม. และ 64.9 มคก./ลบ.ม 

ตามลําดับ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณ PM10 ภายในหองเรียน และปริมาณการรับ
สัมผัส PM10 นักเรียน ระหวางโรงเรียนใกลและไกลโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรีโดยมีขั้นตอนการศึกษา แสดงดังภาพท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9  แผนภาพแสดงขั้นตอนการศึกษา 
 

 

คัดเลือกโรงเรียนกลุมที่อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมและกลุมที่อยูไกล
โรงงานอุตสาหกรรม พรอมหาขอมูลที่จําเปน 

เก็บขอมูลปริมาณ PM10 

 8 ชั่วโมง ภายในหองเรียน ของโรงเรียนทั้ง 2 กลุม 

เก็บขอมูลจากแบบสอบถามของโรงเรียนทั้ง 2 กลุม 

ศึกษาหาความรูทั่วไปในพ้ืนที่ศึกษาเก่ียวกับมลพิษทางอากาศจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และโรงเรียนที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม 

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดวยดวยโปรแกรม 

Microsoft Excel และ SPSS version 17.0 
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3.1 พื้นที่ศึกษา 
 โรงเรียนที่ทําการศึกษาคร้ังน้ีตั้งอยูในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แบงเปน 2 กลุมคือ กลุม
โรงเรียนท่ีอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมคือ โรงเรียนวัดดอนตลุงราษฏรศรัทธาทาน และโรงเรียนวัด
เขางูสันติธรรม หมายเลข 1 และหมายเลข 2 ตามลําดับ และกลุมโรงเรียนท่ีอยูไกลโรงงานคือ 
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภบูรณวิททยา และโรงเรียนบานเขากรวด หมายเลข 3 และหมายเลข 4 
ตามลําดับ (แสดงในภาพท่ี 10) โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ศึกษาไดแก โรงงานผลิตอิฐดินเผา 
โรงงานผสมคอนกรีต โรงงานปูนขาวและโรงงานผลิตเคร่ืองปนดินเผา  แสดงดังภาพท่ี 11 12 13  

และ 14 ตามลาํดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10  ตําแหนงที่ทําการศึกษา (ปรับปรุงจาก Google Map 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 สภาพของโรงงานเผาอิฐในพื้นที่ศึกษา 
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ภาพที่ 12 สภาพของโรงงานผสมคอนกรีตในพื้นที่ศึกษา 
 

ภาพที่ 13 สภาพของโรงงานปูนขาวในพื้นที่ศึกษา 
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ภาพที่ 14 สภาพของโรงงานผลิตเคร่ืองปนดินเผาในพื้นที่ศึกษา 
 

3.2 การเลือกกลุมตัวอยาง  
 3.2.1 กลุมตัวอยางและประชากรท่ีศึกษา  
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ทําการศึกษากลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมโรงเรียนที่อยูใกล
โรงงานอุตสาหกรรม และกลุมโรงเรียนที่อยูไกลโรงงานอุตสาหกรรม 

 1) กลุมโรงเรียนที่อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม  เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในบริเวณอุตสาหกรรม   
ในระยะไมเกิน 2 กม. จากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใกลที่สุด ซึ่งพบวามีอยู 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัด
ดอนตลุงราษฏรศรัทธาทาน หมูที่ 2 ตําบลเกาะพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนวัด
เขางูสันติธรรม หมูที่ 6 บานรางไมแดง ตําบลเจดียหัก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ดังภาพที่ 15 และ
16) 
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ภาพที่ 15 ตําแหนงของโรงเรียนวัดดอนตลุงราษฏรศรัทธาทานและสภาพแวดลอมโดยรอบ 

 

 

ภาพที่ 16 ตําแหนงของโรงเรียนวัดเขางูสันติธรรมและสภาพแวดลอมโดยรอบ 

 

 2) กลุมโรงเรียนท่ีอยูไกลโรงงานอุตสาหกรรม เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในระยะมากกวา 2 กม. 
จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ใกลที่สุด ซึ่งพบวามีอยู 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภบูรณ
วิทยา หมู 7 ตําบลเกาะพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  และโรงเรียนบานเขากรวด หมูที่ 15 
บานเขากรวด ตําบลเกาะพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ดังภาพที่ 17 และ 18) 
  ประชากรท่ีทําการศึกษา ในประเด็นการรับสัมผัสปริมาณฝุน เปนเด็กนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน 4 โรงเรียนดังกลาว 
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ภาพที่ 17 ตําแหนงของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภบูรณวิทยาและสภาพแวดลอมโดยรอบ 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 ตําแหนงของโรงเรียนบานเขากรวดและสภาพแวดลอมโดยรอบ 
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ตารางที่ 5 ขอมูลท่ัวไปของโรงเรียนที่ศึกษา 

  

 โรงเรียนวัดดอนตลุงราษฏรศรัทธาทาน มีนักเรียนต้ังแตชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 
3 จํานวน 615 คน อาคารที่ทําการเก็บตัวอยางเปนอาคารปูน 2 ชั้น ตั้งอยูติดกับวัดดอนตลุง มีทุงนา
และหมูบานอยูโดยรอบ ซึ่งโรงเรียนนี้มีขนาดและจํานวนนักเรียนใกลเคียงกับโรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภบูรณวิทยา แตตางกันท่ีโรงเรียนกองทัพบกฯ ตั้งอยูในคายทหาร ติดกับหนวยงานราชการ 
ซึ่งจะเปนพื้นที่โลง สนามหญา และมีตนไมใหญจํานวนมากโดยรอบโรงเรียน 
 โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม เปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึง
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 62 คน อาคารท่ีทําการเก็บตัวอยางเปนอาคารไม 2 ชั้น ตั้งอยูดานหลัง
ภูเขาลูกเล็ก  ติดกับทุงนา ดานขางหางออกไป 100 เมตร มีโรงงานทําอิฐต้ังอยู รอบนอกโรงเรียนมี
ตนไมใหญจํานวนมาก เชนเดียวกับโรงเรียนบานเขากรวด เปนโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยูติดถนน

ขอมูล ใกลอุตสาหกรรม ไกลอุตสาหกรรม 
รร.วัดดอนตลุงฯ รร.วัดเขางูฯ รร.กองทัพบกฯ รร.บานเขากรวด 

จํานวนนักเรียน 615 คน 62 คน 695 คน 70 คน 

ระดับชั้นเรียน 

ที่เปดสอน 
อ.1 - ม.3 อ.1 – ป.6 อ.1 - ม.3 อ.1 – ป.6 

สภาพแวดลอม
รอบโรงเรียน 

มีทุงนาโดยรอบ 
ติดกับหมูบาน
เล็กๆ ดานหนา 
อยูหางจากถนน
สายหลัก 500 ม. 

ดานหนาติดกับ
ภูเขา ดานหลังติด
กับทุงนา  อยูหาง
จากถนนสายหลัก  
600 ม. 

มีตนไมใหญ ปลูก
โดยรอบ อยูติดกับ
หนวยงานทหาร
หางจากถนนสาย
หลัก 300 ม. 

มีตนไมใหญ
ปลูกโดยรอบ  
อยูบนเนินเขา 
ตัวอาคารหาง
จากถนนสาย
หลัก 100 ม. 

สภาพอาคาร 

ที่เก็บตัวอยาง 

อาคารปูน 2 ชั้น 

ดานหนาอาคาร
หันไปทางทิศ
เหนือ 

อาคารไม 2 ชั้น 

ดานหนาอาคาร
หันไปทางทิศ
ตะวันตก 

อาคารปูน 2 ชั้น 

ดานหนาอาคาร
หันไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต 

อาคารไม 2 ชั้น 

ดานหนาอาคาร
หันไปทางทิศ
เหนือ 

ระยะหางจาก
โรงงานท่ีใกล
ที่สุด 

1.6 กม. 0.1 กม. 2.1 กม. 3.2 กม. 
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บริเวณเชิงเขา ตัวอาคารเปนไม 2 ชั้น อยูหางถนน 100 เมตร ภายในโรงเรียนมีตนไมใหญจํานวน
มากเชนกัน (ดังตาราง 5) 

 

 3.2.2 ตัวแปรท่ีทําการศึกษา 
 1) ปริมาณ PM10 ที่ไดจากการวัด 8 ชั่วโมงภายในหองเรียน 

 2) ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามประกอบดวยขอมูลทั่วไป (เพศ อายุ และระดับการศึกษา) 
อาการท่ีเกี่ยวของกับทางเดินหายใจ (การแสดงอาการของโรคภูมิแพ ปญหาเกี่ยวกับหลอดลม แสบ
จมูก/คอ เปนไขหวัดบอย มีอาการระคายเคืองตา หรือไมแสดงอาการ)  การรับสัมผัส (ระยะเวลาท่ี
นักเรียนเขาศึกษาท่ีโรงเรียนแหงน้ี) และผลกระทบดานคุณภาพอากาศท่ีโรงเรียนของนักเรียนใน
โรงเรียนที่ทําการศึกษา (รูสึกมีฝุนในหองเรียน คิดวาไดรับผลกระทบของฝุนจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและการจราจร รูสึกรําคาญใจ กังวล และเครียดกับฝุน รูสึกวาฝุนบริเวณหองเรียนมีผล
ตอสุขภาพ และมีความพอใจกับคุณภาพอากาศในหองเรียนระดับใด) 
 

 3.2.3 คามาตรฐานคุณภาพอากาศที่ใชในการศึกษา 
 คามาตรฐานฝุนละอองในอาคาร ตามรางประกาศกรมอนามัย เร่ืองมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ภายในอาคารท่ีเหมาะสมสําหรับอาคารในประเทศไทย ที่กําหนดคาท่ียอมรับได 8 ชั่วโมง ของ
ปริมาณ PM10 เทากับ 50 มค.ก./ลบ.ม. (กรมอนามัย, 2558) 
 

 3.2.4 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการเก็บและวิเคราะหตัวอยาง 

 3.2.4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณในการเก็บฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ภายใน
หองเรียนประกอบดวย (รายละเอียดดังภาคผนวก ก) 
  1) เคร่ืองเก็บตัวอยางอากาศ (Personal Air Sampler)  6        เคร่ือง        

     (สํารอง 2 เคร่ือง) 
 2) ตลับกระดาษกรอง 2 ชั้น (Filter Cassette)  120  ชุด 

 3) กระดาษกรองชนิดโพลีไวนิลคลอไรด (PVC)  

      ที่มีปริมาณขี้เถาต่ํา     120  แผน 

 4) แผนพยุงกระดาษกรอง (Support Pad)   120 แผน 

 5) ขอตอและสายยางท่ีมีเสนผานศูนยกลางเหมาะสมกับ 

      ขอตอยาวประมาณ 1 เมตร    4  ชุด 

 6) ไซโคลน เสนผานศูนยกลาง 10 มม.   4 ชุด 
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 7) ขาตั้งแบบ 3 ขา (Tripod)    4 ชุด 

 8) ปากคีบปลายมน (Forcep)    1  อัน 

 9) โถดูดความช้ืน (Desiccator)    1 โถ 

 10) เคร่ืองชั่งน้ําหนัก ทศนิยม 5 ตําแหนง   1  เคร่ือง 

 11) เทปกระดาษกาว     1  มวน 

 12) ชุดปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศ   1  ชุด 

 13) ชุดประจุไฟ (Charger)     1  ชุด 

 

 3.2.4.2 แบบสอบถาม สําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ทําการศึกษา ทั้ง 4 โรงเรียน
ประกอบดวย 1) ขอมูลท่ัวไป (เพศ อายุ และระดับการศึกษา) 2) อาการที่เกี่ยวของกับทางเดินหายใจ 
3) การรับสัมผัส  และ 4) ผลกระทบดานคุณภาพอากาศท่ีโรงเรียนของนักเรียนในโรงเรียนท่ี
ทําการศึกษา (ดังภาคผนวก ข) ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดศึกษาจากเอกสารและการศึกษาอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําขึ้นมา และไดมีการปรึกษากับผูเชี่ยวชาญ รวมถึงไดมีการ
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม   
 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาน้ีมีการเก็บขอมูล 2 สวน คือการตรวจวัดปริมาณ PM10 ในหองเรียน และการ
เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม โดยจะเก็บตัวอยางฝุนละอองในชวงเวลาท่ีนักเรียนมาโรงเรียน  ทุกวัน
จันทร วันพุธ และวันศุกร  วันละ 8 ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 57 – 21 มีนาคม 2557  รวม 30 
วัน โดยจะทําการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองพรอมกันทั้ง 4 โรงเรียนคือ โรงเรียนที่อยูใกล
อุตสาหกรรม 2 โรงเรียนและโรงเรียนที่อยูไกลอุตสาหกรรม 2 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  
 3.3.1 การตรวจวัดปริมาณ PM10 ในหองเรียน 

 กอนการเก็บตัวอยางไดนํากระดาษมาใสในเคร่ืองดูดความช้ืน เปนระยะเวลา 24 ชม. 
จากนั้นนํากระดาษไปช่ังนํ้าหนักเพ่ือหาน้ําหนักของกระดาษกรองกอนเก็บตัวอยาง และนํามาใสลง
ในตลับกระดาษกรองท่ีตอกับไซโคลนเพ่ือคัดขนาดฝุนใหไดขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน และตอกับ
เคร่ืองเก็บตัวอยางอากาศซึ่งไดมีการปรับเทียบอัตราการไหลอากาศของเคร่ืองใหอยูในอัตรา 2 ลิตร/
นาที  การเก็บตัวอยางดําเนินการในชวงฤดูแลง คือ มกราคม – มีนาคม 2557 ขณะเก็บตัวอยางได
ติดต้ังชุดเก็บตัวอยางไวบริเวณกลางหองเรียน (ดังภาพท่ี 19) ซึ่งหองเรียนท่ีทําการเก็บตัวอยางได
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เลือกใหอยูในช้ันท่ี 2 ในทุกโรงเรียน และมีลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนคลายกัน โดยเร่ิม
ดําเนินการตรวจวัดเปนเวลา 8 ชั่วโมง (8.00 – 16.00 น.)   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19  จุดวางอุปกรณเก็บตัวอยางฝุนละออง ภายในหองเรียน 
 

 ภายหลังจากการเก็บตัวอยางฝุนละอองครบ 8 ชม. นํากระดาษกรองมาใสในเคร่ืองดูด
ความช้ืน เปนเวลา 24 ชม. จากน้ันนําไปชั่งนํ้าหนัก และคํานวณหานํ้าหนักฝุนจากผลตางระหวาง
น้ําหนักกระดาษกรองกอนและหลังการเก็บตัวอยาง และนํามาหารกับปริมาณอากาศที่เก็บตัวอยางที่
ปรับใหอยูในสภาวะอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน ดังสมการที่ 2 และสภาวะอุณหภูมิและความ
ดันมาตรฐานสามารถคํานวนโดยใชสมการท่ี 3 โดยที่อุณหภูมิและความดันอากาศประจําวันสืบคน
จากฐานขอมูลของสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา (www.aws-observation.tmd.go.th) 
 

สมการที่ 2 

 

 

 

          สมการที่ 3 

ปริมาณ PM10  (มค.ก./ลบ.ม.) =   น้ําหนักกระดาษกรองหลงัเก็บตัวอยาง (มค.ก.) – น้ําหนักกระดาษกรองกอนเก็บตัวอยาง (มค.ก.) 
                               ปริมาณอากาศในสภาวะอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (ลบ.ม.) 
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 3.3.2 การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 

  ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเพ่ือศึกษาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ 
และการรับสัมผัส PM10 ของนักเรียนท่ีอยูในโรงเรียนทั้งสองกลุม ในชวงเดียวกับการเก็บตัวอยาง 
PM10 โดยนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจะอยูในชวงช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน คุณครู
จะเปนผูอานแบบสอบถามและอธิบายให เด็กนักเรียนเขาใจกอนท่ีนักเรียนจะเปนผูตอบ
แบบสอบถามดวยตนเอง  ภายในหองท่ีมีการเก็บตัวอยางฝุนละอองซึ่งมีจํานวนท้ังสิ้น 30 คนตอ
โรงเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 120 ตัวอยาง จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสรุปผล 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลที่ไดมาท้ังหมดจะนํามาตรวจสอบความถูกตอง จากน้ันจะนํามาวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ โดยมีรายละเอียดดังไดกลาวไวแลวในหัวขอ 1.6.5 

 ในสวนของปริมาณการไดรับสัมผัสเฉลี่ยรายวัน (Average Daily Intake หรือ ADI) เพื่อหา
ปริมาณการไดรับสัมผัส PM10 ของนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยูใกลและไกลโรงงานอุตสาหกรรม ได
คํานวณจากสมการท่ี 1 โดยคาตัวแปรตางๆใชตามคาท่ี US EPA ไดเสนอแนะไว ตามตารางท่ี 2.4 

และตารางที่ 3.2 ซึ่งคาสวนใหญเปนของประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับงานวิจัยนี้ไดใช
ขอมูลในการคํานวนตัวแปรที่ควบคุมไดอยากไดแก อายุ และนํ้าหนัก จึงใชคามาตรฐานน้ําหนัก 
สวนสูง เคร่ืองช้ีวัด ภาวะโภชณาการของประชาชนไทย อายุ 1 ป – 19 ป เชน นักเรียนท่ีอยูในชวง
อายุ 7-12 ป จัดเปนกลุมเด็กเล็กมีน้ําหนักเฉลี่ย 28 กิโลกกรัม และนักเรียนท่ีจัดอยูในกลุมเด็กโต อยู

โดยท่ี Vr  คือ  ปริมาตรอากาศท่ีอุณหภูมิ 25o ซ.  และความกดอากาศ 1013.25 มิลลิบาร 
หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท (ลบ.ม.) 

 Va คือ  ปริมาตรอากาศท่ีอุณหภูมิและความกดขณะเก็บตัวอยาง (ลบ.ม.) 
 Pr คือ  ความกดอากาศที่ 1013.25 มิลลิบาร หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท  
 Pa คือ  ความกดอากาศขณะเก็บตัวอยาง (มิลลิบาร หรือมิลลิเมตรปรอท )  
 Tr คือ  อุณหภูมิ 25o ซ. (องศาเคลวิน) 
 Ta คือ  อุณหภูมิขณะเก็บตัวอยาง (องศาเคลวิน) 
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ในชวงอายุ 13-15 ป เพศชายมีน้ําหนักเฉลี่ย 45 กิโลกรัม (กรมอนามัย, 2530)  (รายละเอียดแสดงดัง
ภาคผนวก ง) 
 

ตารางที่ 3.2 คาที่ใชสําหรับการประเมินการไดรับสัมผัสเฉลี่ยรายวัน 

คาคงที ่ หนวย ตัวแปร เด็กโต เด็กเล็ก แหลงท่ีมา 
อัตราการหายใจ ลบ.ม./ชม. IR 0.830 0.208 US EPA (1989) 

เวลาในการสัมผัส ชม./วัน ET 8 8 อยูที่โรงเรียนตั้งแต 
8.00น.-16.00น. 

ความถี่ในการไดรับ
สัมผัส 

วัน/ป EF 204 204 จํานวนวันที่มาเรียน
ตลอดป 2557 

ระยะเวลาท่ีสัมผัส ป ED   จากแบบสอบถาม 
น้ําหนักของรางกาย กก. BW 45* 28* กรมอนามัย (2530) 

หมายเหตุ ใชคามาตรฐานน้ําหนัก สวนสูง เคร่ืองช้ีวัด ภาวะโภชณาการของประชาชนไทย อายุ 1 ป 
     ถึง 19 ป  (กรมอนามัย, 2530) 

  
3.5 รวบรวมขอมูล สรุป และวิจารณผลการทดลอง   

 รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห สรุปผล หาความสัมพันธของเหตุและผลที่เกิดขึ้น ใน
ประเด็นดังน้ี 

 1) ปริมาณ PM10 ในบริเวณท่ีศึกษามีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

 2)  ความแตกตางของปริมาณ PM10ในโรงเรียนที่อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมและไกล
โรงงานอุตสาหกรรม 

 3) การรับสัมผัสของนักเรียนในโรงเรียนที่เรียนอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม และไกล
โรงงานอุตสาหกรรม 
 4) ทัศนคติในประเด็นดานคุณภาพอากาศของนักเรียนในโรงเรียนที่อยูใกลโรงงาน
อุตสาหกรรมและไกลโรงงานอุตสาหกรรม  
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาปริมาณฝุนละอองในหองเรียนที่มีผลตอการรับสัมผัสของนักเรียนใน
โรงเรียนท่ีอยูใกลอุตสาหกรรมและโรงเรียนท่ีอยูไกลอุตสาหกรรม  สามารถแสดงผลการศึกษา
ออกเปน 4 สวนดังนี ้  

 1. ปริมาณ PM10 ในพ้ืนที่และการเปรียบเทียบกับคามาตรฐานฝุนละอองในอาคาร 

 2. ความแตกตางของปริมาณ  PM10 ในโรงเรียนท่ีอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมและไกล
โรงงานอุตสาหกรรม 

 3. การรับสัมผัสของนักเรียนในโรงเรียนท่ีอาศัยอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมและไกล
โรงงานอุตสาหกรรม 

 4. ทัศนคติในประเด็นดานคุณภาพอากาศของนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยูใกลโรงงาน
อุตสาหกรรมและไกลโรงงานอุตสาหกรรม 

 โดยมีรายละเอียดในแตละสวนดังนี้ 
  

4.1 ปริมาณ PM10  

 4.1.1 ปริมาณ PM10 ในหองเรียนของโรงเรียนใกลโรงงานอุตสาหกรรม 

 ผลการตรวจวัดปริมาณ PM10  8 ชั่วโมงภายในหองเรียนของโรงเรียนวัดดอนตลุงราษฏร-
ศรัทธาทาน มีคาสูงสุดท่ี 0.345 มก./ลบ.ม. คาเฉลี่ยเทากับ 0.156 ± 0.064 มก./ลบ.ม. สวนโรงเรียน
วัดเขางูสันติธรรม มีคาสูงสุดท่ี 0.464 มก./ลบ.ม. คาเฉลี่ยเทากับ 0.193 ± 0.105 มก./ลบ.ม. โดยมี
คาเฉลี่ยรวมท้ัง 2 โรงเรียน เทากับ 0.174 ± 0.087 มก./ลบ.ม. (แสดงดังภาคผนวก ค)   
 

 4.1.2 ปริมาณ PM10 ในหองเรียนของโรงเรียนไกลโรงงานอุตสาหกรรม 

 ผลการตรวจวัดปริมาณ PM10  8 ชั่วโมงภายในหองเรียนของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ-
บูรณวิทยา มีคาสูงสุดท่ี 0.236 มก./ลบ.ม.  คาเฉลี่ยเทากับ 0.141 ± 0.052 มก./ลบ.ม.  สวนโรงเรียน
บานเขากรวด  มีคาสูงสุดท่ี 0.226  มก./ลบ.  คาเฉลี่ยเทากับ 0.129 ± 0.050 มก./ลบ.ม. โดยมีคาเฉลี่ย
รวมท้ัง 2 โรงเรียนเทากับ 0.135 ± 0.050 มก./ลบ.ม. (แสดงดังภาคผนวก ค)    
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 เมื่อพิจารณาปริมาณ PM10  เทียบกับคามาตรฐานฝุนละอองในอาคาร ตามรางประกาศกรม
อนามัย เร่ืองมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เหมาะสมสําหรับอาคารในประเทศไทย ที่
กําหนดคาท่ียอมรับได 8 ชั่วโมง เทากับ 50 มคก./ลบ.ม. (กรมอนามัย , 2558)  หรือเทียบเทา 0.05 

มก./ลบ.ม. พบวาปริมาณ PM10 ภายในหองเรียนของโรงเรียนท่ีอยูใกลอุตสาหกรรม (คาเฉลี่ยเทากับ 
0.174 ± 0.087 มก./ลบ.ม.)  และไกลโรงงานอุตสาหกรรม (คาเฉลี่ยเทากับ 0.135 ± 0.050 มก./ลบ.ม.)  
มีคาเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด แสดงใหเห็นวาคุณภาพอากาศภายในหองเรียนมีความปลอดภัยตํ่า 
(ดังภาพที่ 20) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 20  ปริมาณ PM10  เทียบกับคามาตรฐานฝุนละอองในอาคาร ตามรางประกาศกรมอนามัย  
       เร่ืองมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เหมาะสมสําหรับอาคารในประเทศไทย ที่  
                กําหนดคาที่ยอมรับได 8 ชั่วโมง  
ที่มา: กรมอนามัย (2558) 

 

4.2 เปรียบเทียบปริมาณ PM10 ระหวางโรงเรียนใกลและไกลโรงงานอุตสาหกรรม 

 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ PM10 ภายในหองเรียนของโรงเรียนใกลโรงงานอุตสาหกรรม และ
โรงเรียนไกลโรงงานอุตสาหกรรม โดยใชคาเฉลี่ยจากการแบงชวงเวลาออกเปน 3 ชวง คือ เดือน
มกราคม กุมภาพันธ และมีนาคม (แสดงดังภาคผนวก ค) พบวา ในเดือนกุมภาพันธโรงเรียนวัด
ดอนตลุงราษฏรศรัทธาทาน และโรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม (ใกลโรงงานอุตสาหกรรม) มีคาสูงสุด

คามาตรฐาน  
PM10 0.05 มก./ลบ.
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ที่ 0.345 มก./ลบ.ม. และ0.464 มก./ลบ.ม. ตามลําดับ สวนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภบูรณวิทยา 
(ไกลโรงงานอุตสาหกรรม)  มีคาสูงที่สุดในเดือนกุมภาพันธเชนเดียวกัน คือ มีคาสูงสุดที่ 0.236 มก./
ลบ.ม. ยกเวนโรงเรียนบานเขากรวด  (ไกลโรงงานอุตสาหกรรม)  มีคาสูงที่สุดในเดือนมกราคม คือ 
มีคาสูงสุดที่ 0.226 มก./ลบ.ม. และพบวาโรงเรียนที่อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมมีคาสูงกวาโรงเรียน
ที่อยูไกลโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 3 เดือน (ดังภาพที่ 21) ปจจัยที่มีผลทําใหปริมาณฝุนมีคาแตกตาง
กันอาจเนื่องมาจาก ความกดอากาศ ปริมาณฝน รวมถึงทิศทางลม ในชวงเวลาท่ีเก็บตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21  ปริมาณ PM10 (เฉลี่ยในเดือนมกราคม กุมภาพันธ และมีนาคม 2557) เปรียบเทียบระหวาง
     โรงเรียนใกลโรงงานอุตสาหกรรม (โรงเรียนวัดดอนตลุงราษฏรศรัทธาทาน และโรงเรียน
      วัดเขางูสันติธรรม) และโรงเรียนไกลโรงงานอุตสาหกรรม (โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ-
      บูรณวิทยา และโรงเรียนบานเขากรวด)  
 

 เมื่อแยกขอมูลปริมาณ PM10  ออกเปนรายวัน ตั้งแตวันที่ 13 ม.ค.57 (คร้ังท่ี 1)  ถึงวันที่ 17 
มี.ค. 57 (คร้ังท่ี 30) พบวาปริมาณ PM10 รายวันของโรงเรียนที่อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมคาสูงกวา
โรงเรียนท่ีอยูไกล โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเดือนมกราคม และกุมภาพันธ  แตในชวงเดือนมีนาคม 
พบวามีคาไมแตกตางกัน (ดังภาพที่ 22) 
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ภาพท่ี 22  ปริมาณ PM10 (รายวันในเดือนมกราคม กุมภาพันธ และมีนาคม 2557)  
 ก) โรงเรียนวัดดอนตลุงราษฏรศรัทธาทาน (ใกลโรงงานอุตสาหกรรม) 

 ข) โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม (ใกลโรงงานอุตสาหกรรม) 

 ค) โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภบูรณวิทยา (ไกลโรงงานอุตสาหกรรม)  
 ง) โรงเรียนบานเขากรวด (ไกลโรงงานอุตสาหกรรม) 

 

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน คาเฉลี่ย 8 
ชั่วโมง โดยใชสถิติ  Independent t-test  โดยกําหนดระดับนัยสําคัญในการทดสอบท่ี 0.05 และ จะ
ปฏิเสธ H0 เมื่อ t-stat มากกวา t-critical  ภายใตสมมติฐานดังนี้ 
 H0 : ปริมาณ PM10 ของโรงเรียนที่อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุมโรงเรียนท่ีอยูไกล
โรงงานอุตสาหกรรมเปรียบเทียบไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

มกราคม มีนาคม กุมภาพันธ มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม 

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม 

ก)      ข) 

ค)      ง) 

PM
10 

(มก
./ล
บ.ม

.) 

PM
10 

(มก
./ล
บ.ม

.) 

PM
10 

(มก
./ล
บ.ม

.) 

PM
10 

(มก
./ล
บ.ม

.) 
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 H1 : ปริมาณ PM10 ของโรงเรียนที่อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุมโรงเรียนท่ีอยูไกล
โรงงานอุตสาหกรรมเปรียบเทียบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 จากการวิเคราะหความแตกตางของปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 8 

ชั่วโมง ในโรงเรียนที่อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุมโรงเรียนที่อยูไกลโรงงานอุตสาหกรรม 
พบวา มีคา t-stat =  2.787 และมีคา t-critical (two tail) = 1.988 ซึ่งมีคา t-stat สูงกวา  t-critical จึง
ปฏิ เสธสมมติฐาน  H0  จึงสรุปไดวาปริมาณ  PM10 ของโรงเรียนที่อยู ใกลและไกลโรงงาน
อุตสาหกรรม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ     
  

 4.2.2 การเปรียบเทียบปริมาณ PM10 จากการศีกษาน้ีกับงานวิจัยกอนหนานี้ 
 การศึกษาปริมาณ PM10 ในอาคารโดยเทียบกับงานวิจัยอ่ืนๆ แสดงไดดังตารางท่ี 4.3 ยศกิต 
(2552) ศึกษาปริมาณปริมาณ PM10 ภายในหองเรียน เปรียบเทียบโรงเรียนชุมชนวัดทุงหลวง ซึ่งอยู
ใกลกับอุตสาหกรรมโรงโมหิน และโรงเรียนสนามพุทธาวาส ซึ่งอยูไกลออกไปจากโรงโมหิน 
อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี พบวาโรงเรียนที่อยูใกลกับอุตสาหกรรมโรงโมหิน มีปริมาณ PM10 
ภายในหองเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.302±0.250 มก./ลบ.ม. สวนโรงเรียนที่ไกลออกไปจากโรงโมหิน
มีปริมาณฝุนละออง PM10 มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.121±0.043 มก./ลบ.ม. ซึ่งจะเห็นไดวามีคาสูงกวา
การศึกษาคร้ังน้ี ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากลักษณะการทํางานของโรงงานอุตสาหกรรมที่ทําการศึกษาคือ
โรงโมหินมีลักษณะการทํางานท่ีตอเน่ืองทุกวัน ทําใหเกิดปริมาณฝุนสะสมในอากาศไดจํานวนมาก  
ลดลง เชนเดียวกับงานวิจัยของ ปยนุช (2556) ศึกษาปริมาณ PM10 ภายในอาคารเรียนของวิทยาลัย
การอาชีพพนมทวน พบวาปริมาณ PM10 เทากับ 0.91±0.48 ถึง 1.84±1.02 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีคาสูงกวา
การศึกษาคร้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากสภาพหองเรียนภายในอาคารเรียนของทางวิทยาลัยมีระบบระบาย
อากาศภายในไมดีพอและมีแหลงกําเนิดฝุนจากเคร่ืองจักร (เชน เคร่ืองกลึง ฯลฯ) และกิจกรรม(เชน 
การเจาะโลหะ การไสไม ฯลฯ) ในหองปฏิบัติการอุตสาหกรรม เชนเดียวกับพัชรีย ( 2543) ที่ได
เปรียบเทียบปริมาณ PM10 ภายในหองเรียนในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมยอยหิน จังหวัดสระบุรี ณ 
โรงเรียนหนาพระลานและโรงเรียนบานคุงเขาเขียวพบวา โรงเรียนหนาพระลานมีปริมาณ PM10  
เทากับ 84.33 มคก./ลบ.ม. สวนโรงเรียนบานคุงเขาเขียวปริมาณ PM10 เทากับ 248.88 มคก./ลบ.ม. 
ซึ่งมีคาสูงกวาการศึกษาคร้ังน้ี อาจเนื่องมาจากอุตสาหกรรมหินยอยตองผานการทุบ กระแทกหินให
แตกละเอียด จึงทําใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนเปนจํานวนมาก ประกอบกับมีอุตสาหกรรมจํานวน
มากจังหวัดสระบุรีจึงทําใหเกิดการสะสมของฝุนละอองในอากาศจํานวนมาก ซึ่งตรงขามกับสุชณะ  
(2556) ศึกษาปริมาณ PM10 ภายในโรงเรียนวัดบานยาง ซึ่งอยูใกลกับเสนทางขนสงของกิจกรรม
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อุตสาหกรรมบอดิน-บอทราย และโรงเรียนบานหนองกะโดน ตําบลบานยาง อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม นอกเสนทางขนสง พบวาโรงเรียนที่ใกลกับเสนทางขนสงของกิจกรรมอุตสาหกรรมบอ
ดิน-บอทราย และโรงเรียนที่ไกล มีปริมาณ PM10 เทากับ 0.126±0.062 มก./ลบ.ม. และ 0.091±0.016 
มก./ลบ.ม. ตามลําดับ ซึ่งมีคาตํ่ากวาการศึกษาคร้ังน้ีเล็กนอย อาจเน่ืองมาจากภายในโรงเรียนมีอาคาร
หรือสิ่งปลูกสรางต้ังอยูระหวางหองเรียนกับเสนทางขนสงของกิจกรรมอุตสาหกรรมบอดิน-บอ
ทราย หรือมีตนไมชวยดูดซับ จึงทําใหฝุนละอองจากรถบรรทุกมีการกระจายตัว  
 งานวิจัยคร้ังน้ีไดปริมาณ PM10 ใกลเคียงกับงานวิจัยอ่ืนๆ เนื่องมาจากลักษณะการทํางาน
ของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีทําการศึกษา เปนโรงงานท่ีมีกระบวนการเผา การขนยาย ซึ่งเปนที่มาของ
ฝุนละอองจํานวนมาก เชน โรงงานผลิตปูนขาวมีกระบวนการเผาหินปูน 7 วันติดตอกันจึงเสร็จสิ้น
การผลิต รวมถึงการขนยายเพื่อจําหนาย ประกอบกับสถานที่ตั้งโรงเรียนอยูหางจากโรงงาน
อุตสาหกรรมไมมากนัก มีเพียงกําแพงและแนวตนขนาดเล็กกั้น ระหวางตัวอาคารท่ีทําการตรวจวัด
ฝุนละอองกับถนน สวนโรงเรียนที่มีตนไมใหญบดบังจะสามารถชวยปองกันฝุนละอองจากถนนได
อีกทางหน่ึงดวย 

 

ตารางที่ 7  เปรียบเทยีบปริมาณ PM10 กับงานวิจัยกอนหนานี้ 
งานวิจัย ประเภทของแหลงกําเนิด คาเฉลี่ยปริมาณ PM10   

พัชรีย (2543) เขตอุตสาหกรรมยอยหิน 0.084 ถึง 0.248 มก./ลบ.ม. 
ยศกิต  
(2552) 

อุตสาหกรรมโรงโมหิน 0.302±0.250 มก./ลบ.ม. (ใกลแหลงกําเนิด) 

0.121±0.043 มก./ลบ.ม. (ไกลแหลงกําเนิด) 

สุชณะ 

(2556) 

เสนทางขนสงของกิจกรรม
อุตสาหกรรมบอดิน-บอทราย 

0.126±0.062 มก./ลบ.ม. (ใกลแหลงกําเนิด) 

0.091±0.016 มก./ลบ.ม. (ไกลแหลงกําเนิด) 

ปยนุช 

(2556) 

ภายในอาคารเรียน (หอง
บรรยาย และ หองปฏิบัติการ
อุตสาหกรรม) ของวิทยาลัย
การอาชีพพนมทวน 

0.91±0.48 ถึง 1.84±1.02 มก./ลบ.ม. 

งานวิจัยน้ี อุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผา 
ปูนขาว  ผลิตอิฐดินเผา  และ
ผสมคอนกรีต 

0.174±0.087 มก./ลบ.ม. (ใกลแหลงกําเนิด) 

0.135±0.050 มก./ลบ.ม. (ไกลแหลงกําเนิด) 
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4.3 การรับสัมผัสของนักเรียนในโรงเรียนท่ีอาศัยอยูใกลและไกลโรงงานอุตสาหกรรม  

 ผลการวิเคราะหการรับสัมผัสปริมาณ PM10 ของนักเรียนที่ในกลุมโรงเรียนใกลโรงงาน
อุตสาหกรรม แบงเปนกลุมเด็กเล็ก (อายุ 7-12 ป) และกลุมเด็กโต (อายุ 13-15 ป) พบวานักเรียนของ
โรงเรียนวัดดอนตลุงราษฏรศรัทธาทาน มีปริมาณการรับสัมผัสเฉลี่ยรายวัน (Average Daily Intake 

หรือ ADI) ของกลุมเด็กเล็กเทากับ 0.0207 มก./กก.ของน้ําหนักรางกาย/วัน เด็กโตเทากับ 0.0129 

มก./กก.ของนํ้าหนักรางกาย/วัน โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรมเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา จึงมี
นักเรียนกลุมเด็กเล็กเทาน้ัน มีคา ADI เทากับ 0.0064 มก./กก.ของนํ้าหนักรางกาย/วัน โดยคาเฉลี่ย
ทั้ง 2 โรงเรียนของกลุมเด็กเล็กเทากับ 0.0135 มก./กก.ของนํ้าหนักรางกาย/วัน เด็กโตเทากับ 0.0129 

มก./กก.ของนํ้าหนักรางกาย/วัน (ดังตารางที่ 8)   

 ในสวนของกลุมโรงเรียนไกลโรงงานอุตสาหกรรม พบวามีปริมาณการรับสัมผัสเฉลี่ย
รายวันตํ่ากวากลุมใกลโรงงานอุตสาหกรรมโดยพบวา นักเรียนกลุมเด็กเล็กและเด็กโตในโรงเรียน
กองทัพบกอุปถัมภบูรณวิทยามีคาเทากับ 0.0047 มก./กก.ของน้ําหนักรางกาย/วัน และ0.0029 มก./
กก.ของน้ําหนักรางกาย/วัน ตามลําดับ และโรงเรียนบานเขากรวดเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
จึงมีนักเรียนกลุมเด็กเล็กเทาน้ัน มีคา ADI เทากับ 0.0043 มก./กก.ของน้ําหนักรางกาย/วัน โดย
คาเฉลี่ยทั้ง 2 โรงเรียนของกลุมเด็กเล็กเทากับ มีคาเทากับ 0.0045  มก./กก.ของน้ําหนักรางกาย/วัน  
เด็กโตเทากับ 0.0029 มก./กก.ของนํ้าหนักรางกาย/วัน (ดังตารางท่ี 8)   

ตารางท่ี 8  ปริมาณการรับสัมผัส PM10 เฉลี่ยรายวัน (Average Daily Intake หรือ ADI)  ของนักเรียน
ในกลุมเด็กเล็กและเด็กโตท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่ใกลและไกลโรงงานอุตสาหกรรม 

หนวย: มก./กก.ของน้ําหนักรางกาย/วัน 

 ADI 

   ใกลโรงงานอุตสาหกรรม ใกลโรงงานอุตสาหกรรม 

 โรงเรียน 

วัดดอนตลุงฯ 

โรงเรียน 

วัดเขางูฯ 

เฉลี่ย โรงเรียน 

กองทัพบกฯ 

โรงเรียน 

บานเขากรวด 

เฉลี่ย 

เด็กเลก็ 0.0207 0.0064 0.0135 0.0047 0.0043 0.0045 

เด็กโต 0.0129 - 0.0129 0.0029 - 0.0029 

 

หมายเหตุ:  ใชคามาตรฐานน้ําหนักของกรมอนามัย พ.ศ.2530 จําแนกตามกลุมอายุและนํ้าหนักที่ใช 
        แบงกลุมเด็กเล็กและเด็กโต 

           เด็กเล็กหมายถึง เด็กที่มีอายุ 7-12 ป และเด็กโตหมายถึง เด็กที่มีอายุ 13-15 ป 
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 เมื่อสังเกตปริมาณ PM10 และปริมาณการรับสัมผัส  (ดังตาราง 9) พบวา นักเรียนที่อยูใน
โรงเรียนใกลโรงงานอุตสาหกรรมมีการปริมาณการรับสัมผัสฝุนละอองของเด็กเล็กและเด็กโต 
(กลุมเด็กเล็กเทากับ 0.0135 มก./กก.ของนํ้าหนักรางกาย/วัน และ 0.0129 มก./กก.ของนํ้าหนัก
รางกาย/วันตามลําดับ) มากกวานักเรียนที่อยูในโรงเรียนไกลอุตสาหกรรมของเด็กเล็กและเด็กโต 
(กลุมเด็กเล็กเทากับ มีคาเทากับ 0.0045  มก./กก.ของนํ้าหนักรางกาย/วัน และ 0.0029 มก./กก.ของ
น้ําหนักรางกาย/วัน ตามลําดับ) เนื่องจากมีหลายปจจัยที่มีผลตอปริมาณการรับสัมผัสฝุนละออง คือ
ปริมาณ PM10 ของแตละโรงเรียนที่ไดรับ อายุ น้ําหนักรางกาย รวมถึงอัตราการหายใจที่แตกตางกัน
ของกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา ซึ่งมีผลตอปริมาณการรับสัมผัสฝุนละอองของแตละนักเรียนแตละ
โรงเรียน 

 

ตารางที่ 9  ปริมาณPM10  และปริมาณการรับสัมผัส ของโรงเรียนใกลและไกลอุตสาหกรรม 

โรงเรียน ใกลโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน ไกลโรงงงานอุตสาหกรรม 

ปริมาณPM10 การรับสัมผัส ปริมาณPM10 การรับสัมผัส 

  เด็กเลก็ เด็กโต   เด็กเลก็ เด็กโต 

รร.วัดดอนตลุงฯ 0.156 0.0207 0.0129 รร.กองทัพบกฯ 0.141 0.0047 0.0029 

รร.วัดเขางูฯ 0.193 0.0064 - รร.บานเขากรวด 0.129 0.0043 - 

เฉลี่ย 0.174 0.0135 0.0129 เฉลี่ย 0.135 0.0045 0.0029 

หมายเหตุ : หนวย ปริมาณPM10 คือ มก./ลบ.ม.   
                  หนวย การรับสัมผัส คือ มก./กก.ของนํ้าหนักรางกาย/วัน 

      เด็กเล็กหมายถึง เด็กที่มีอายุ 7-12 ป และเด็กโตหมายถึง เด็กที่มีอายุ 13-15 ป 
 

4.4 การวิเคราะหแบบสอบถาม 

 4.4.1 ขอมูลท่ัวไปและสภาวะดานสุขภาพ 

 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามแสดงดังตารางที่ 10 ซึ่งพบวา นักเรียนในโรงเรียนที่อยูใกล
โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 60 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง (เพศชายมีรอยละ  70 ของ
นักเรียนท้ังหมด) สวนใหญจะมีอายุอยูในชวง 10-12 ป คิดเปนรอยละ 50 และสวนใหญกําลังศึกษา
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อยูในชวงประถมศึกษาตอนปลายคิดเปนรอยละ 46.7 โดยระยะเวลาที่นักเรียนอยูในโรงเรียนแหงน้ี
มากกวา 7 ป (เรียนระดับประถมศึกษาตอเนื่องถึงมัธยมศึกษาตอนตน) คิดเปนรอยละ 50 เม่ือ
สอบถามในเร่ืองของอาการท่ีเกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจพบวา มีนักเรียนที่หายใจไมปกติ (มี
อาการหายใจติดขัด) คิดเปนรอยละ 25 ของนักเรียนทั้งหมด และมีอาการอ่ืนๆท่ีพบดวยไดแก เปน
โรคภูมิแพ รอยละ 5 แสบคอ/จมูก รอยละ 1.7 เปนไขหวัดบอยๆ รอยละ 10.0 ระคายเคืองตา รอยละ 

13.3  และมีมากกวา 2 อาการ รอยละ 11.7 ของนักเรียนทั้งหมด 

ตารางท่ี 10  ผลการตอบแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปและสภาวะทั่วไปของนักเรียนที่อยูใกลโรงงาน
       อุตสาหกรรมและไกลโรงงานอุตสาหกรรม 

  

พารามิเตอร ใกลโรงงานอุตสาหกรรม ไกลโรงงานอุตสาหกรรม  

t-test 

sig. 

(2-tailed) 

โรงเรียน 

วัดดอนตลุงฯ 

โรงเรียน 

วัดเขางฯู 

รวม โรงเรียน 

กองทัพบกฯ 
โรงเรียน 

บานเขา
กรวด 

รวม 

จํานวนตัวอยาง 30   30  60  30  30  60 

 เพศ ชาย 23(76.6%) 19 (63.3%) 42 (70%) 28 (93.3%) 16 (53.3%) 44 (73.3%) 0.001 

  หญิง 7(23.3%) 11 (36.7%) 18.3 (30%) 2 (6.7%) 14 (46.7%) 16 (26.7%) 

 อายุ <9 ป 0(0.0%) 3 (10.0%) 3 (5.0%) 6 (20.0%) 8 (26.7%) 14 (23.3%) 0.000 

  10-12 ป 3(42.87%) 27 (90.0%) 30 (50.0%) 23 (76.7%) 22 (73.3%) 45 (75.0%) 

  >13 ป 27(90.0%) 0 (0.0%) 27(45.0%) 1 (3.3%) 0 (0.0%) 1 (1.7%) 

การศึกษา ประถมตน 0(0.0%) 5 (16.7%) 5 (8.3%) 5 (16.7%) 8 (26.7%) 13 (21.7%) 0.000 

  ประถมปลาย 3(42.87%) 25 (83.33%) 28 (46.7%) 23 (76.7%) 22 (73.3%) 45 (75.0%) 

  มัธยมตน 27(90.0%) 0 (0.0%) 27 (45.0%) 2 (6.7%) 0 (0.0%) 2 (3.3%) 

เวลาท่ีศึกษา < 3 ป 4(13.3%) 4 (13.3%) 8 (13.3%) 9 (3.0%) 0 (0.0%) 9 (15.0%) 0.036 

 4-6 ป 4(13.3%) 18 (60.0%) 22 (36.7%) 11 (36.6%) 12 (40.0%) 23 (38.3%) 

  > 7 ป 22(73.3%) 8 (26.67%) 30 (50.0%) 10 (33.3%) 18 (60.0%) 14(46.7%) 

การหายใจ ปกติ 29 (96.7%) 16 (53.3%) 45 (75.0%) 27 (90.0%) 30(100.0%) 57 (95.0%) 0.002 

  ไมปกต ิ 1 (3.3%) 14 (46.7%) 15 (25.0%) 3 (10.0%) 0 (0.0%) 3 (5.0%) 

อาการท่ีพบ ภูมิแพ 4 (13.3%) 1 (3.3%)  5 (8.3%) 3 (10.0%) 0 (0.0%) 3 (5.0%) 0.156 

 เก่ียวกับหลอดลม 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

  แสบจมูก/คอ 1 (3.3%) 0 (0.0%) 1(1.7%) 0 (0.0%) 2 (6.7%) 2 (3.3%) 

  เปนไขหวัดบอย   2 (6.7%) 4 (13.3%) 6 (10.0%) 2 (6.7%) 1 (3.3%) 3 (5.0%) 

  ระคายเคืองตา 6 (20.0%) 2 (6.7%) 8 (13.3%) 1 (3.3%) 0 (0.0%) 1 (1.7%) 

  อื่นๆ 0 (0.0%) 2 (6.7%) 2 (3.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

  ไมมีอาการ 16 (53.3%) 15 (50.0%) 31 (51.7%) 23 (76.7%) 26 (86.7%) 49 (81.7%) 

  มี 2 อาการขึ้นไป 1 (3.3%) 6 (20.0%) 7 (11.7%) 1 (3.3%) 1 (3.3%) 2 (3.3%) 
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 สําหรับนักเรียนในโรงเรียนที่อยูในกลุมไกลโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 60 คน พบวาเปน
เพศชายรอยละ 73.3 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งใกลเคียงกับกลุมท่ีอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม โดย
สวนใหญจะมีอายุอยูในชวง 10-12 ป คิดเปนรอยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งมีสัดสวนของอายุ
ใกลเคียงกับกลุมท่ีอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม และสวนใหญกําลังศึกษาอยูในชวงประถมศึกษา
ตอนปลาย (รอยละ 75) มีระยะเวลาท่ีนักเรียนอยูในโรงเรียนแหงน้ีมากกวา 7 ป คิดเปนรอยละ 46.7 

ของนักเรียนท้ังหมด ในสวนของอาการท่ีเกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจพบวา นักเรียนสวนใหญ
มีการหายใจที่ปกติดี คิดเปนรอยละ 95 ของนักเรียนทั้งหมด (ซึ่งสูงกวากลุมท่ีอยูใกลโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีอยูที่รอยละ 75) และมีนักเรียนท่ีหายใจไมปกติเพียงรอยละ 5 ของนักเรียนท้ังหมด  
ซึ่งอาการอ่ืนๆที่พบ คือเปนโรคภูมิแพ และเปนไขหวัดบอยๆ รอยละ 5 ของนักเรียนทั้งหมด 

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลทั่วไปและขอมูลดานสุขภาพของนักเรียนใน
โรงเรียนใกลโรงงานอุตสาหกรรมและโรงเรียนไกลอุตสาหกรรม โดยใชสถิติ  Independent t-test  

โดยกําหนดระดับนัยสําคัญในการทดสอบท่ี 0.05 (α=0.05) และ จะปฏิเสธ H0 เมื่อ p-value (Sig.2-

tailed) < α  ภายใตสมมติฐานดังนี้ 
 H0 : ขอมูลท่ัวไปและขอมูลดานสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนใกลโรงงานอุตสาหกรรม
และโรงเรียนไกลอุตสาหกรรมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 H1 : ขอมูลทั่วไปและขอมูลดานสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนใกลโรงงานอุตสาหกรรม
และโรงเรียนไกลอุตสาหกรรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลทั่วไปและขอมูลดานสุขภาพของนักเรียนใน
โรงเรียนใกลโรงงานอุตสาหกรรมและโรงเรียนไกลอุตสาหกรรม พบวา จํานวนผูชายและผูหญิงท่ี
สํารวจ  ชวงอายุ ระดับการศึกษา เวลาท่ีนักเรียนศึกษาในโรงเรียน รวมถึงอาการท่ีเกี่ยวของกับระบบ
ทางเดินหายใจ มีนักเรียนที่หายใจไมปกติ (มีอาการหายใจติดขัด) มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ สวนอาการอ่ืนๆ เชนเปนโรคภูมิแพ แสบคอ/จมูก เปนไขหวัดบอยๆ ระคายเคืองตา ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (ดังตารางท่ี 10) 
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 4.4.2 ทัศนคติในประเด็นดานคุณภาพอากาศของนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยูใกลโรงงาน
อุตสาหกรรมและไกลโรงงานอุตสาหกรรม 

 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามแสดงดังตารางท่ี 11 เปรียบเทียบความแตกตางทัศนคติใน
ประเด็นดานคุณภาพอากาศของนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน 60 คน 
และไกลโรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน  60 คนพบวา นักเรียนในโรงเรียนที่อยูใกลโรงงาน
อุตสาหกรรมรูสึกมีฝุนในหองเรียนระดับมาก รอยละ 23.3 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งมีคาสูงกวากวา
โรงเรียนที่อยูไกลโรงงานอุตสาหกรรมนักเรียนรูสึกมีฝุนในหองเรียนระดับมากรอยละ 23.3 ของ
นักเรียนทั้งหมด  
 ความรูสึกของนักเรียนที่อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมพบวา ไดรับผลกระทบจากโรงงาน
อุตสาหกรรมอยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ีนักเรียนที่อยูไกลโรงงานอุตสาหกรรม รูสึกไดวา
โรงงานอุตสาหกรรมไมสงผลกระทบกับตนเอง  สวนความรูสึกของนักเรียนเกี่ยวกับการจราจร
โดยรอบโรงเรียน สงผลกระทบกับนักเรียนท่ีอยูใกลและไกลโรงงานอุตสาหกรรมในระดับนอยไม
แตกตางกัน 

 นักเรียนท่ีอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมมีความรูสึกรําคาญ กังวล เครียด รวมถึงรูสึกวาฝุนที่
ตนเองไดรับมีผลตอสุขภาพในระดับปานกลาง ตางกับนักเรียนที่อยูไกลโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไมมี
ความรําคาญ กังวล เครียด เกี่ยวกับฝุนที่ตนเองไดรับ  และปริมาณฝุนสงผลตอสุขภาพของตนใน
ระดับนอย และเม่ือสอบถามในประเด็นความพึงพอใจกับคุณภาพอากาศในหองเรียนของตนเอง
พบวานักเรียนที่อยูในโรงเรียนไกลโรงงานอุตสาหกรรมมีความพอใจกับคุณภาพอากาศมากกวา
นักเรียนที่อยูในโรงเรียนไกลโรงงานอุตสาหกรรม 

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางทัศนคติในประเด็นดานคุณภาพอากาศของนักเรียนใน
โรงเรียนท่ีอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมและไกลโรงงานอุตสาหกรรม โดยใชสถิติ  Independent T-

test  โดยกําหนดระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ 0.05 (α=0.05) และ จะปฏิเสธ H0 เมื่อ P-value 

(Sig.2-tailed) < α  ภายใตสมมติฐานดังนี้ 
 H0 : ทัศนคติในประเด็นดานคุณภาพอากาศของนักเรียนในโรงเรียนที่อยูใกลโรงงาน
อุตสาหกรรมและไกลโรงงานอุตสาหกรรม เปรียบเทียบไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 H1 : ทัศนคติในประเด็นดานคุณภาพอากาศของนักเรียนในโรงเรียนที่อยูใกลโรงงาน
อุตสาหกรรมและไกลโรงงานอุตสาหกรรม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางทัศนคติในประเด็นดานคุณภาพอากาศของนักเรียนใน
โรงเรียนท่ีอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมและไกลโรงงาน พบวานักเรียนรูสึ กวามีปริมาณฝุนใน
หองเรียนมีความแตกตางกัน การไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมภายนอกทั้งโรงงานอุตสหกรรม
ใกลเคียงรวมถึงการจราจรก็มีความแตกตางกัน รวมถึงการรูสึกวาฝุนมีผลตอสุขภาพ กอใหเกิดความ
รําคาญ กังวลใจ และเครียดนักเรียนสวนใหญมีทัศนคติที่แตกตางกัน แตถาในประเด็นของคุณภาพ
อากาศภายในหองเรียน นักเรียนในโรงเรียนที่อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมและไกลโรงงานมีความ
พอใจและมีทัศนคติที่ดีตอคุณภาพอากาศภายในหองเรียนที่ไมแตกตางกัน (ดังตารางท่ี 11) 
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ตารางที่ 11 ผลการตอบแบบสอบถามทัศนคติที่มีตอคุณภาพอากาศของนักเรียนในโรงเรียนที่อยูใกล
โรงงานอุตสาหกรรมและไกลโรงงานอุตสาหกรรม 

พารามิเตอร 
 

ใกลโรงงานอุตสาหกรรม ไกลโรงงานอุตสาหกรรม   

t-test 

sig. 

(2-tailed) 

โรงเรียน 

วัดดอนตลุงฯ 

โรงเรียน 

วัดเขางู 

รวม 

 

โรงเรียน 

กองทัพบกฯ 

โรงเรียน 

บานเขากรวด 

รวม 

 

 

จํานวนตัวอยาง 30 30 60 30 30 60  

1.รุสึกมีฝุนในหองเรียน   0.000 

ไมมีฝุน 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (23.3%) 0 (0%) 7 (11.7%)  

มีฝุนนอย 5 (16.7%) 8 (26.7%) 13 (21.7%) 21 (70%) 12 (40%) 33 (55%)  

มีฝุนปานกลาง 19 (63.3%) 14 (46.7%) 33 (55%) 2 (6.7%) 8 (26.7%) 10 (16.7%)  

มีฝุนมาก 6 (20%) 8 (26.7%) 14 (23.3%) 0 (0%) 10 (33.3%) 10 (16.7%)  

2. ไดรับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม  0.000 

ไมไดรับ 2 (6.7%) 0 (0%) 2 (3.3%) 21 (70%) 3 (10%) 24 (40%)  

นอย 3 (10%) 5 (16.7%) 8 (13.3%) 8 (26.7%) 10 (33.3%) 18 (30%)  

ปานกลาง 21 (70%) 18 (60%) 39 (65%) 1 (3.3%) 11 (36.7%) 12 (20%)  

มาก 4 (13.3%) 7 (23.3%) 11 (18.3%) 0 (0%) 6 (20%) 6 (10%)  

3. ไดรับผลกระทบจากจราจร  0.007 

ไมไดรับ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 19 (63.3%) 0 (0%) 19 (31.7%)  

นอย 7 (23.3%) 23 (76.7%) 30 (50%) 9 (30%) 11 (36.7%) 20 (33.3%)  

ปานกลาง 17 (56.7%) 5 (16.7%) 22 (36.7%) 2 (6.7%) 10 (33.3%) 12 (20%)  

มาก 6 (20%) 2 (6.7%) 8 (13.3%) 0 (0%) 9 (30%) 9 (15%)  

4. รูสึกรําคาญ กังวล เครียด  0.013 

ไมรูสึก 1 (3.3%) 3 (10%) 4 (6.7%) 21 (70%) 0 (0%) 21 (35%)  

รูสึกนอย 5 (16.7%) 10 (33.3%) 15 (25%) 7 (23.3%) 9 (30%) 16 (26.7%)  

รูสึกปานกลาง 20 (66.7%) 10 (33.3%) 30 (50%) 1 (3.3%) 5 (16.7%) 6 (10%)  

รูสึกมาก 4 (13.3%) 7 (23.3%) 11 (18.3%) 1 (3.3%) 16 (53.3%) 17 (28.3%)  

5. รุสึกวาฝุนมีผลตอสุขภาพ  0.000 

ไมรูสึก 0 (0%) 1 (3.3%) 1 (1.7%) 6 (20%) 1 (3.3%) 7 (11.7%)  

รูสึกนอย 1 (3.3%) 7 (23.3%) 8 (13.3%) 22 (73.3%) 6 (20%) 28 (46.7%)  

รูสึกปานกลาง 21 (70%) 18 (60%) 39 (65%) 1 (3.3%) 18 (60%) 19 (31.7%)  

รูสึกมาก 8 (26.7%) 4 (13.3%) 12 (20%) 1 (3.3%) 5 (16.7%) 6 (10%)  

6. พอใจกับคุณภาพอากาศ  0.826 
ไมพอใจ 0 (0%) 1 (3.3%) 1 (1.7%) 2 (6.7%) 0 (0%) 2 (3.3%)  

พอใจนอย 2 (6.7%) 8 (26.7%) 10 (16.7%) 2 (6.7%) 16 (53.3%) 18 (30%)  

พอใจปานกลาง 18 (60%) 16 (53.3%) 34 (56.7%) 5 (16.7%) 8 (26.7%) 13 (21.7%)  

พอใจมาก 10 (33.3%) 5 (16.7%) 15 (25%) 21 (70%) 6 (20%) 27 (45%)  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
  

 การศึกษาปริมาณ PM10  จากกิจกรรมตางๆในโรงงานอุตสาหกรรมใกลเคียง  โรงเรียนใน
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาปริมาณ PM10  เฉลี่ย 8 ชั่วโมงภายในหองเรียนของโรงเรียนที่อยู
ใกลแหลงอุตสาหกรรม คือโรงเรียนวัดดอนตลุงราษฏรศรัทธาทาน และโรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 
เปรียบเทียบกับโรงเรียนที่อยูไกลแหลงอุตสาหกรรม คือโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภบูรณวิทยา และ
โรงเรียนบานเขากรวด พรอมท้ังทําแบบสอบถาม โดยเก็บขอมูลในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 
และวิเคราะหขอมูลท่ีไดเพื่อศึกษาปริมาณการรับสัมผัสของนักเรียน และทัศนคติในประเด็นดาน
คุณภาพอากาศของนักเรียนที่อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมและไกลโรงงานอุตสาหกรรม 

 

5.1 ปริมาณ PM10 ภายในหองเรียน 

 จากผลการศึกษาขางตนสามารถสรุปไดวา ปริมาณ PM10  เฉลี่ย 8 ชั่วโมงภายในหองเรียน
ของโรงเรียนวัดดอนตลุงราษฏรศรัทธาทาน มีคาตํ่าสุด-สูงสุดเทากับ 0.091-0.345 มก./ลบ.ม. มี
คาเฉลี่ย 3 เดือนเทากับ 0.156 ± 0.064 มก./ลบ.ม. สวนโรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม มีคาต่ําสุด-สูงสุด
ที่ 0.094-0.465 มก./ลบ.ม. มีคาเฉลี่ย 3 เดือนเทากับ  0.193 ± 0.105 มก./ลบ.ม. โดยมีคาเฉลี่ยรวมท้ัง 
2 โรงเรียนที่อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมเทากับ 0.174 ± 0.087 มก./ลบ.ม.  
 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภบูรณวิทยา  มีคาตํ่าสุด-สูงสุดเทากับ 0.090-0.236 มก./ลบ.ม.  
คาเฉลี่ย 3 เดือนเทากับ 0.141 ± 0.052 มก./ลบ.ม. สวนโรงเรียนบานเขากรวด มีคาสูงสุดท่ี 0.090-
0.226 มก./ลบ.  คาเฉลี่ย 3 เดือนเทากับ 0.129 ± 0.050 มก./ลบ.ม.โดยมีคาเฉลี่ยรวมท้ัง 2 โรงเรียน
เทากับ 0.135 ± 0.050 มก./ลบ.ม. เมื่อพิจารณาปริมาณ PM10 เทียบกับคามาตรฐานฝุนละอองใน
อาคาร ตามรางประกาศกรมอนามัย เร่ืองมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีเหมาะสมสําหรับ
อาคารในประเทศไทย ที่กําหนดคาที่ยอมรับได 8 ชั่วโมง เทากับ 50 มคก./ลบ.ม. (กรมอนามัย, 2558)  
หรือเทียบเทา 0.05 มก./ลบ.ม พบวามีคาเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด แสดงใหเห็นวาคุณภาพอากาศ
ภายในหองเรียนมีความปลอดภัยต่ํา 
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5.2 การเปรียบเทียบปริมาณ PM10  

 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ  PM10 ภายในหองเรียนของโรงเรียนใกล และไกลโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงเรียนวัดดอนตลุงราษฏรศรัทธาทาน และโรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม (ใกลโรงงาน
อุตสาหกรรม) มีคาสูงสุดเทากับ 0.345 มก./ลบ.ม. และ0.464 มก./ลบ.ม. ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ย
รวมท้ัง 2 โรงเรียนเทากับ 0.174 ± 0.087 มก./ลบ.ม. สวนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภบูรณวิทยาและ
โรงเรียนบานเขากรวด (ไกลโรงงานอุตสาหกรรม) มีคาสูงที่สุดที่ 0.236 มก./ลบ.ม. และ 0.226 มก./
ลบ.ม. ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรวมท้ัง 2 โรงเรียนเทากับ 0.135 ± 0.050 มก./ลบ.ม. เมื่อวิเคราะห
ความแตกตางของปริมาณ PM10 ในโรงเรียนท่ีอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุมโรงเรียนที่อยูไกล
โรงงานอุตสาหกรรมพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (α=0.05) 

 

5.3 การรับสัมผัสของนักเรียน 

 ผลการวิเคราะหการรับสัมผัสปริมาณ  PM10 ของนักเรียนในโรงเรียนใกลโรงงาน
อุตสาหกรรม แบงกลุมเด็กเล็กและกลุมเด็กโตพบวา โรงเรียนวัดดอนตลุงราษฏรศรัทธาทาน มี
ปริมาณการรับสัมผัสเฉลี่ยรายวัน (ADI) ของกลุมเด็กเล็กเทากับ 0.0207 มก./กก.ของน้ําหนัก
รางกาย/วัน เด็กโตเทากับ 0.0129 มก./กก.ของนํ้าหนักรางกาย/วัน โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม  มี
นักเรียนกลุมเด็กเล็กเทาน้ัน มีคาเทากับ 0.0064 มก./กก.ของนํ้าหนักรางกาย/วัน โดยคาเฉลี่ยทั้ง 2 
โรงเรียน (ใกลโรงงานอุตสาหกรรม) ของกลุมเด็กเล็กเทากับ 0.0135 มก./กก.ของน้ําหนักรางกาย/
วัน เด็กโตเทากับ 0.0129 มก./กก.ของนํ้าหนักรางกาย/วัน สวนของกลุมโรงเรียนไกลโรงงาน
อุตสาหกรรมพบวา นักเรียนกลุมเด็กเล็กและเด็กโตในโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภบูรณวิทยามีคา
เทากับ 0.0047 มก./กก.ของนํ้าหนักรางกาย/วัน  และ0.0029 มก./กก.ของนํ้าหนักรางกาย/วัน 
ตามลําดับ และโรงเรียนบานเขากรวดมีนักเรียนกลุมเด็กเล็กเทาน้ัน มีคา ADI เทากับ 0.0043 มก./
กก.ของนํ้าหนักรางกาย/วัน โดยคาเฉลี่ยทั้ง 2 โรงเรียน (ไกลโรงงานอุตสาหกรรม) ของกลุมเด็กเล็ก
เทากับ มีคาเทากับ 0.0045  มก./กก.ของนํ้าหนักรางกาย/วัน  เด็กโตเทากับ 0.0029 มก./กก.ของ
น้ําหนักรางกาย/วัน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการรับสัมผัสพบวา โรงเรียนที่อยูใกลโรงงาน
อุตสาหกรรมมีปริมาณการรับสัมผสัมากกวาโรงเรียนที่อยูไกลอุตสาหกรรม   
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5.4 ทัศนคติในประเด็นดานคุณภาพอากาศ 
 1) ผลจากแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปและสภาวะดานสุขภาพ ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่
อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 60 คน เปนเพศชาย มากกวาเพศหญิง โดยสวนใหญจะมีอายุ 

10-12 ป และกําลังศึกษาอยูประถมศึกษาตอนปลาย เมื่อสอบถามในเร่ืองของอาการท่ีเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจพบวา มีนักเรียนท่ีหายใจไมปกติ มีอาการหายใจติดขัด คิดเปนรอยละ 25 ของ
นักเรียนท้ังหมด เปนไขหวัดบอยๆ รอยละ 10  ระคายเคืองตารอยละ 13.3 และมีมากกวา 2 อาการ
รอยละ 11.7 ของนักเรียนทั้งหมด  สวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่อยูไกลโรงงานอุตสาหกรรม 
จํานวน 60 คน พบวาเปนเพศชาย มากกวาเพศหญิงในสัดสวนใกลเคียงกับกลุมใกลโรงงาน
อุตสาหกรรม สวนใหญจะมีอายุอยูในชวง 10-12 ป และกําลังศึกษาอยูในชวงประถมศึกษาตอน
ปลาย ในสวนของอาการท่ีเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจพบวา นักเรียนสวนใหญมีการหายใจที่ปกติ
ดี คิดเปนรอยละ 95 ของนักเรียนท้ังหมด เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลท่ัวไปและขอมูล
ดานสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนใกลโรงงานอุตสาหกรรมและโรงเรียนไกลอุตสาหกรรม พบวา 
จํานวนผูชายและผูหญิงท่ีสํารวจ  ชวงอายุ ระดับการศึกษา เวลาท่ีนักเรียนศึกษาในโรงเรียน รวมถึง
อาการท่ีเกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจ  มีนักเรียนที่หายใจไมปกติ (มีอาการหายใจติดขัด) มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (α=0.05) สวนอาการอ่ืนๆ เชนเปนโรคภูมิแพ แสบคอ/จมูก 

เปนไขหวัดบอยๆ ระคายเคืองตา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 2) ผลการวิเคราะหแบบสอบถามแสดง ทัศนคติในประเด็นดานคุณภาพอากาศ  พบวา 
นักเรียนในโรงเรียนท่ีอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม สวนใหญรูสึกมีฝุนอยูในหองเรียนในระดับปาน
กลางคิดเปนรอยละ 55 ของนักเรียนทั้งหมด ไดรับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมใกลเคียง 
และผลกระทบจากการจราจร ในระดับปานกลางถึงนอย ตามลําดับ มีความรูสึกรําคาญ กังวัล เครียด
และรูสึกวาฝุนมีผลตอสุขภาพของตนเองในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 50 และรอยละ 65 ของ
นักเรียนท้ังหมดตามลําดับ โดยรวมแลวนักเรียนท่ีอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมมีความพึงพอใจกับ
คุณภาพอากาศในหองเรียนในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 56.7 ของนักเรียนท้ังหมด สวนเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนที่อยูในกลุมไกลโรงงานอุตสาหกรรม พบวานักเรียนสวนใหญรูสึกมีฝุนปริมาณ
นอยอยูในหองรอยละ 55 ของนักเรียนทั้งหมด และคิดวาโรงงานอุตสาหกรรมใกลเคียงไมไดสงผล
กับตัวนักเรียนเลย มีเพียงแตจากการจราจรเทาน้ัน  ที่มีผลทําใหเกิดฝุนคิดเปนรอยละ 33.3 ของ



55 
 

 

นักเรียนทั้งหมด จึงไมทําใหนักเรียนรูสึกรําคาญ กังวล หรือเครียด สวนใหญจึงรูสึกวาฝุนมีผลตอ
สุขภาพในระดับที่นอยคิดเปน 46.7 ของนักเรียนทั้งหมด โดยรวมแลวนักเรียนมีความพึงพอใจมาก
กับคุณภาพอากาศในหองเรียนของนักเรียนคิดเปนรอยละ 45 ของนักเรียนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของทัศนคติในประเด็นดานคุณภาพอากาศของนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยูใกลโรงงาน
อุตสาหกรรมและไกลโรงงานโดยวิธีการทางสถิติพบวา นักเรียนท้ัง 2 โรงเรียนรูสึกวามีปริมาณฝุน
ในหองเรียนมีความแตกตางกัน  การไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมภายนอกท้ังโรงงาน
อุตสาหกรรมใกลเคียงรวมถึงการจราจรก็มีความแตกตางกัน รวมถึงการรูสึกวาฝุนมีผลตอสุขภาพ 
กอใหเกิดความรําคาญ กังวลใจ และเครียดนักเรียนสวนใหญมีทัศนคติที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (α=0.05) แตถาในประเด็นของคุณภาพอากาศภายในหองเรียน นักเรียนในโรงเรียนที่อยู
ใกลโรงงานอุตสาหกรรมและไกลโรงงานมีความพอใจและมีทัศนคติที่ดีตอคุณภาพอากาศภายใน
หองเรียนที่ไมแตกตางกัน  

 

5.5 ขอเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม ในชวงของการเก็บตัวอยางใหมีการครอบคลุมตลอดท้ังปเพื่อ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝุนในแตละเดือน 

 2. ศึกษาขอมูลยอนหลังเก่ียวกับสภาวะสุขภาพของกลุมตัวอยาง เพื่อใหทราบถึงปญหาท่ี
เกิดข้ึนตอระบบทางเดินหายใจ และไดขอมูลที่สะทอนสภาวการณเปนจริงมากยิ่งข้ึนเกี่ยวกับการรับ
สัมผัสฝุนละออง 
 3. ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบปริมาณ PM10 มีคาท่ีเกินกวารางมาตรฐานท่ีกรมอนามัยกําหนด 
ดังน้ันไมควรปลอยใหหองเรียนมีฝุนหมั่นทําความสะอาดหองเรียนใหสะอาดอยูเสมอ รวมถึง
ชวยกันสรางบรรยากาศ รอบๆโรงเรียนใหดี เชน ปลูกตนไมที่มีลักษณะเปนพุม ปลูกเปนแนวชิดกัน
เพื่อปองกันและลดการแพรกระจายของฝุนละอองที่มีแหลงกําเนิดจากอุตสาหกรรมใกลเคียงไดเปน
อยางดี 
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การเกบ็ตัวอย่างและการวเิคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
ในอาคารสถานที่ 

 
1. บทน า 
 เน่ืองจากอนุภาคขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน สามารถผา่นเขา้ไปในระบบทางเดินหายใจของ
มนุษยไ์ด ้การศึกษาหรือตรวจสอบอนุภาคกลุ่มน้ี จึงมุ่งเพื่อเฝ้าระวงัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผูป้ฏิบติังาน เป็นส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ
ต่างๆท่ีเส่ียงต่อการเกิดฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และมีผูป้ฏิบติังาน ท างานต่อเน่ืองเป็น
เวลานาน จะตอ้งตรวจวดัปริมาณฝุ่ นแขวนลอยน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
 ส า ห รั บฝุ่ น ล ะ ออ งขนา ด ไม่ เ กิ น  10 ไ ม ครอน  นั้ น  ม า ต รฐ านต ามประก า ศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัภาวะแวดลอ้ม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 
ไดก้  าหนดใหค้่าเฉล่ียของฝุ่ นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ท่ีสามารถเขา้ถึงและสะสมในถุงลมปอดได ้
(Respirable Dust)  ตลอดระยะเวลาการท างานปกติ ตอ้งไม่เกินกวา่ 5 มก./ลบ.ม.  (ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ 
และคณะ, 2549) 
 
2. วธีิการเกบ็ตัวอย่างฝุ่น 
 การเก็บตวัอย่างและการวิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีขั้นตอน
การเก็บตวัอยา่งเพิ่มจากวธีิการของฝุ่ นแขวนลอยทุกขนาด คือ ใชห้ลกัการกรองร่วมกบัหลกัการของ
แรงสู่ศูนยก์ลาง เร่ิมจากอากาศท่ีถูกดูดโดยเคร่ืองเก็บตวัอยา่งอากาศ ดว้ยอตัราประมาณ 1.7-2.0 ลิตร
ต่อนาที จะเคล่ือนท่ีเขา้สู่ช่องเปิดขนาดเล็กของไซโคลน ในลกัษณะท ามุมในแนวสัมผสั เกิดกระแส
หมุนวนดว้ยความเร็วสูงเป็นแบบกน้หอยภายในไซโคลนนั้น อนุภาคขนาดใหญ่จะมีแรงตา้นทาน
ต่อแรงสู่ศูนยก์ลางท าให้แรงดึงสู่ศูนยก์ลางท่ีมีต่ออนุภาคขนาดใหญ่ไม่มากพอ มนัจึงหมุนวนอยู่
ขอบนอกของกระแสวน แลว้กระแทกกบัผิวดา้นในของไซโคลน เกาะกนัเป็นชั้น (Dust layer) แลว้
ตกลงมายงักระเปาะเก็บอนุภาค (Grit Pot) ซ่ึงอยูด่า้นล่างของไซโคลน ขณะท่ีอนุภาคขนาดเล็กกวา่ 
10 ไมครอน จะยงัคงลอยปะปนกบัอากาศข้ึนขา้งบน เพื่อออกสู่ภายนอกไซโคลน แต่ก่อนจะผ่าน
ออกนอกไซโคลนกระแสอากาศ จะถูกบงัคบัให้ผ่านกระดาษกรองท่ีจะท าหนา้ท่ีดกัจบัอนุภาคฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
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3.การเกบ็ตัวอย่าง 
 3.1 อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
 ใชไ้ซโคลน (Cyclone) ขนาดเล็ก มีเส้นผา่นศูนยก์ลางตัง่แต่ 10-50 มม. ร่วมกบัอุปกรณ์และ
เคร่ืองมืออ่ืนๆ เช่นเดียวกบัการเก็บตวัอยา่งอนุภาคฝุ่ นทุกขนาดทุกประการ 
 
 3.2 สถานทีต่ิดตั้งอุปกรณ์การเกบ็ตัวอย่าง 
 ติดตั้งให้ไซโคลนอยูใ่กลก้บับริเวณท่ีหายใจ (Breathing Zone) มากท่ีสุด ในทางปฏิบติัจะ
ติดท่ีต าแหน่งปกเส้ือของผูป้ฏิบติังาน ในช่องเปิดส าหรับอากาศเขา้ของไซโคลนหันออกจากตวั
ผูป้ฏิบติังาน และระวงัอยา่ใหช่้องเปิดถูกปิดดว้ยชุดแต่งกาย หรือดว้ยส่ิงอ่ืนใด 
 
 3.3 ระยะเวลาเกบ็ตัวอย่าง 
 เก็บตวัอยา่งตลอดระยะเวลาการปฏิบติังาน คือ ประมาณ 8 ชัว่โมง 
 
 3.4 การเกบ็รักษาตัวอย่าง 
 หากไม่สามารถน ากระดาษกรองไปปรับสภาพไดใ้นทนัทีท่ีเก็บตวัอย่างแลว้เสร็จ จะตอ้ง
เก็บกระดาษกรองไวใ้นตลบักระดาษ เอาจุกปิดรูของตลบักระดาษช้ินบน-ล่าง แลว้เอาเทปกระดาษ
กาวพนัรอบนอกของตลบักระดาษ เพื่อป้องกนัตลบักระดาษหลุดออกจากกนัและให้พน้จากการ
ปนเป้ือนจากฝุ่ นอ่ืนๆ 
 
4. การวเิคราะห์ตัวอย่าง 
 เม่ือเก็บตวัอย่างเสร็จแลว้ ให้น ากระดาษกรองไปปรับให้มีสภาพเหมือนก่อนเก็บตวัอย่าง 
แลว้น าไปชัง่น ้าหนกั ผลต่างของน ้าหนกักระดาษกรองก่อนและหลงัเก็บตวัอยา่ง คือน ้ าหนกัของฝุ่ น
แขวนลอยขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอนท่ีอยูบ่นกระดาษกรอง 
 หาปริมาตรอากาศทีผ่านกระดาษกรองจากผลคูณของอตัราการดูดอากาศและเวลาเก็บ
ตวัอย่าง เม่ือเอาน ้ าหนกัของฝุ่ นแขวนลอยหารดว้ยปริมาตรอากาศท่ีดูดผ่านกระดาษกรอง จะเป็น
ปริมาณของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในอาคารสถานท่ี หน่วยท่ีนิยม คือ มก./ลบ.ม 
 
5. อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
   5.1 เคร่ืองเก็บตวัอยา่งอากาศ (Personal Air Sampler)  1 เคร่ือง 
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   5.2 ตลบักระดาษกรอง 2 ชั้น (Filter Cassette)   1  ชุด 
   5.3 กระดาษกรองชนิดโพลีไวนิลคลอไรด ์ท่ีมีปริมาณข้ีเถา้ต ่า 1  แผน่ 
   5.4 แผน่พยงุกระดาษกรอง (Support Pad)    1 แผน่ 
   5.5 ขอ้ต่อและสายยางท่ีมีเส้นผา่นศูนยก์ลางเหมาะสมกบัขอ้ต่อ 
         ยาวประมาณ 1 เมตร      1  ชุด 
   5.6 ขาตั้งแบบ 3 ขา (Tripod)     1 ชุด 
   5.7 ปากคีบปลายมน (Forcep)     1  อนั 
   5.8 โถดูดความช้ืน (Desiccator)     1 โถ 
   5.9 เคร่ืองชัง่น ้าหนกั ทศนิยม 5 ต  าแหน่ง    1  เคร่ือง 
   5.10 เทปกระดาษกาว      1  มว้น 
   5.11 ชุดปรับเทียบอตัราการไหลของอากาศ   1  ชุด 
   5.12 ชุดประจุไฟ (Charger)      1  ชุด 
   5.13 ไซโคลน เส้นผา่นศูนยก์ลาง 10 มม.    1 ชุด 
  
6. ขั้นตอนด าเนินการ 
 6.1 เตรียมเคร่ืองเกบ็ตัวอย่างอากาศ 
  1) ประจุไฟใหก้บัเคร่ืองดูดอากาศ 
  2) ปรับเทียบอตัราการไหลของอากาศใหไ้ด ้2 ลิตรต่อนาที 
 
 6.2 เตรียมกระดาษกรอง 
  น ากระดาษกรองใส่ในโถดูดความช้ืน (Desiccator) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง แลว้ชัง่
น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง (Pre-Weight) 
 
 6.3 ประกอบชุดเคร่ืองมือเกบ็ตัวอย่าง 
  1) บรรจุกระดาษกรองลงในตลับกระดาษกรอง โดยด าเนินการตามขั้นตอน 
เช่นเดียวกบัการเก็บตวัอยา่งฝุ่ นแขวนลอยทุกขนาด 
  2) ประกอบตลบักระดาษเขา้กบัไซโคลน โดยต่อช่องเปิดให้อากาศออก (Outlet) 
ของไซโคลนเขา้กบัช่องเปิดใหอ้ากาศเขา้ (Inlet) ของตลบักระดาษช้ินบน  
  3) น าชุดอุปกรณ์ในข้อ (ข้อ2) ต่อเข้ากับเคร่ืองเก็บตวัอย่างอากาศท่ีผ่านการ
ปรับเทียบอตัราการไหลของอากาศและผา่นการประจุไฟแลว้   ดงัภาพท่ี 
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ภาพท่ี 23 อุปกรณ์การเก็บตวัอยา่ง 
6.4 เกบ็ตัวอย่าง 
  เม่ือส ารวจสถานท่ีและติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์เก็บตวัอยา่ง เรียบร้อยแลว้ ให้
เร่ิมท าการเก็บตวัอยา่ง ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  1) เปิดสวิชท์เดินเคร่ืองเก็บตวัอย่างอากาศ พร้อมจดบนัทึกเวลาเร่ิมตน้การเก็บ
ตวัอยา่ง และสังเกตดูวา่การท างานของเคร่ืองปิดปกติหรือไม่ 
  2) เม่ือส้ินสุดการเก็บตวัอย่าง ปิดสวิชท์ให้เคร่ืองปิดการท างาน พร้อมจดบนัทึก
เวลาส้ินสุดการเก็บตวัอยา่ง 
  3) แยกตลบัใส่กระดาษออกจากไซโคลนดว้ยความระมดัระวงัมิใหฝุ้่ นหล่นลงมา 
  4) ปิดจุกพลาสติกทั้ งด้านบนและด้านล่างของตลับ ปิดเทปกระดาษกาวให้
หนาแน่นวางตลบักระดาษให้หนา้ของกระดาษกรองหงายข้ึน แลว้ส่งตลบักระดาษกรองไปท าการ
วเิคราะห์ 
 
 6.5 วเิคราะห์ผล 
 เม่ือน าตลบักระดาษกรองมาถึงหอ้งปฏิบติัการ ใหเ้อาจุกพลาสติก ท่ีตลบักระดาษกรองออก 
น าตลบักระดาษไปใส่ในโถดูดความช้ืนเป็นเวลา 24 ชัว่โมง เม่ือครบก าหนดแลว้ ท าตามขั้นตอน
ดงัน้ี 
 1) ใช้ปากคีบปลายมนหยิบกระดาษกรองไปชั่งน ้ าหนักกระดาษกรองหลังเก็บตวัอย่าง 
(Post-Weight) 
 2) ค านวณน ้ าหนกัฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนบนกระดาษกรอง จากผลต่างของ
น ้าหนกักระดาษกรองหลงัและก่อนเก็บตวัอยา่ง ในหน่วย มิลลิกรัม (มก.) 
 3) ค านวณ ปริมาตรของอากาศทั้งหมดท่ีดูดผา่นกระดาษกรอง จากผลคูณของอตัรการไหล
ของอากาศและเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่ง ในหน่วยลูกบาศกเ์มตร (ลบ.ม.) 
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 4) ค  านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในหน่วย มก./ลบ.ม. โดยเอา
ปริมาตรอากาศมาหารน ้าหนกัฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
 
   

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

แบบสอบถาม 
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ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ( )  1. ชาย   ( )  2. หญิง 

2. อาย.ุ.............ปี 

3. นกัเรียนก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น..................... โรงเรียน........................................ 

ตอนท่ี 2  อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางเดินหายใจ 

1. นกัเรียนมีอาการอยา่งไรเก่ียวกบัการหายใจในชีวติประจ าวนั 

( )  ปกติดี   ( )  ไม่ปกติ 

2. นกัเรียนมีอาการเหล่าน้ีหรือไม่ (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ( )  ภูมิแพ ้   ( )  ปัญหาเก่ียวกบัหลอดลม ( )  แสบจมูก / คอ 

 ( )  เป็นไขห้วดับ่อย  ( )  ระคายเคืองตา  ( ) อ่ืน (ระบุ).........

 ( )  ไม่มีอาการ 

 

ตอนท่ี 3 การรับสัมผสั 

1. ระยะเวลาท่ีนกัเรียนเขา้ศึกษาท่ีโรงเรียนแห่งน้ี...................ปี 

 

ตอนท่ี 4  ผลกระทบดา้นคุณภาพอากาศท่ีโรงเรียน 

รายการ 3 2 1 0 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
1. รู้สึกมีฝุ่ นในห้องเรียน      
2. คิดวา่ไดรั้บผลกระทบของฝุ่ นจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในระดบัใด 

    

3. คิดวา่ไดรั้บผลกระทบของฝุ่ นจากการจราจรใน
ระดบัใด 

    

4.นกัเรียนรู้สึกร าคาญใจ กงัวล และเครียดกบัฝุ่ น     
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5. นกัเรียนรู้สึกวา่ฝุ่ นบริเวณหอ้งเรียนมีผลต่อสุขภาพ     
6. นกัเรียนมีความพอใจกบัคุณภาพอากาศในห้องเรียน     
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ภาคผนวก  ค 

ปริมาณ PM10 ในห้องเรียนของโรงเรียนใกล้และไกลโรงงานอุตสาหกรรม 
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ปริมาณ PM10 ในหอ้งเรียนของโรงเรียนใกลแ้ละไกลโรงงานอุตสาหกรรม เปรียบเทียบ กบัมาตรฐาน
ฝุ่ นละอองในอาคาร                                                                                 

หมายเหตุ : 
  ND ไม่สามารถเก็บขอ้มูลได ้เน่ืองจากปริมาณฝุ่ นละอองมีนอ้ยเกินกวา่ท่ีเคร่ืองเก็บตวัอยา่งจะตรวจวดัได ้
 * ตามร่างประกาศกรมอนามยั เร่ืองมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีเหมาะสมส าหรับอาคารในประเทศ (กรม
อนามยั, 2558) 

ตวัอย่างที ่ วนัทีต่รวจวดั ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม ไกลโรงงานอุตสาหกรรม 

รร.วดัดอนตลุงฯ รร.วดัเขางูฯ รร.กองทพับกฯ รร.บ้านเขากรวด 

1 13 ม.ค.57 0.141 0.434 0.220 ND 
2 15 ม.ค.57 0.097 0.096 0.090 0.097 
3 17 ม.ค.57 0.276 0.289 ND 0.095 
4 20 ม.ค.57 0.091 0.094 0.190 0.099 
5 22 ม.ค.57 0.184 0.190 ND 0.096 
6 24 ม.ค.57 0.184 0.189 0.094 ND 
7 27 ม.ค.57 0.094 0.098 0.179 0.103 
8 29 ม.ค.57 0.189 0.098 0.096 0.226 
9 31 ม.ค.57 0.114 0.110 0.101 0.097 
10 3 ก.พ.57 0.198 0.103 0.203 0.094 
11 5 ก.พ.57 0.093 0.109 0.115 0.090 
12 7 ก.พ.57 0.098 ND ND 0.101 
13 10 ก.พ.57 0.199 0.188 0.096 0.092 
14 12 ก.พ.57 0.096 ND 0.097 0.207 
15 14 ก.พ.57 0.345 0.464 0.236 0.192 
16 17 ก.พ.57 0.198 0.103 0.101 ND 
17 19 ก.พ.57 0.199 ND 0.116 0.194 
18 21 ก.พ.57 0.096 0.198 ND 0.102 
19 24 ก.พ.57 0.093 0.096 0.093 0.099 
20 26 ก.พ.57 0.092 0.200 0.195 0.187 
21 28 ก.พ.57 ND 0.400 0.194 0.100 
22 3 มี.ค.57 0.199 0.227 0.094 0.187 
23 5 มี.ค.57 0.178 0.242 0.204 0.186 
24 7 มี.ค.57 ND 0.119 0.204 0.218 
25 10 มี.ค.57 0.105 ND 0.110 0.124 
26 12 มี.ค.57 0.115 0.224 0.104 0.116 
27 14 มี.ค.57 0.208 0.217 0.100 0.099 
28 17 มี.ค.57 0.104 0.124 0.113 0.106 
29 19 มี.ค.57 0.184 0.201 ND 0.099 
30 21 มี.ค.57 0.189 0.203 0.195 0.095 
ค่าเฉลีย่แต่ละโรงเรียน 

(ต า่สุด-สูงสุด) 
0.156 ± 0.064 
(0.091-0.345) 

0.193 ± 0.105 
(0.094-0.465) 

0.141 ± 0.052 
(0.090-0.236) 

0.129 ± 0.050 
(0.090-0.226)  

ค่าเฉลีย่ใกล้และไกลโรงงานอุตสาหกรรม 
(ต า่สุด-สูงสุด) 

0.174 ± 0.087 
(0.091-0.465) 

0.135 ± 0.050 
(0.090-0.236) 

ค่ามาตรฐานฝุ่นละออง*  0.05  mg/m3  
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ปริมาณ PM10 ในหอ้งเรียนของโรงเรียนใกลแ้ละไกลโรงงานอุตสาหกรรม เฉล่ียในช่วงเดือน
มกราคม กุมภาพนัธ์ และมีนาคม 2557 
 

หน่วย: มก./ลบ.ม. 

ค่าเฉลีย่ 
(ต ่าสุด-สูงสุด) 

ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม ไกลโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงเรียน 

วดัดอนตลุงฯ 
โรงเรียน 
วดัเขางูฯ 

เฉลีย่ โรงเรียน
กองทัพบกฯ 

โรงเรียน 
บ้านเขากรวด 

เฉลีย่ 

มกราคม 
 

0.152 ± 0.064 
(0.091-0.276) 

0.178 ± 0.105 
(0.094-0.289) 

0.165 ± 0.087 
(0.091-0.379) 

0.138 ± 0.052 
(0.090-0.220) 

0.116 ± 0.050 
(0.095-0.226) 

0.127 ± 0.050 
(0.073-0.226) 

n = 9 n = 9  n = 7 n = 7  
กมุภาพนัธ์ 0.155 ± 0.064 

(0.092-0.345) 
0.207 ± 0.105 
(0.096-0.464) 

0.181 ± 0.087 
(0.092-0.453) 

0.145 ± 0.052 
(0.093-0.236) 

0.133 ± 0.050 
(0.090-0.202) 

0.148 ± 0.050 
(0.096-0.395) 

n = 11 n = 9  n = 10 n = 11  
มีนาคม 0.160 ± 0.064 

(0.105-0.208) 
0.177 ± 0.105 
(0.119-0.242) 

0.177 ± 0.087 
(0.100-0.306) 

0.140 ± 0.052 
(0.094-0.204) 

0.137 ± 0.050 
(0.095-0.218) 

0.138 ± 0.050 
(0.037-0.254) 

n = 8 n = 8  n = 8 n = 9  
เฉลีย่ 3 เดอืน 0.156 ± 0.064 

(0.091-0.345) 
0.193 ± 0.105 
(0.094-0.465) 

0.174 ± 0.087 
(0.091-0.465) 

0.141 ± 0.052 
(0.090-0.236) 

0.129 ± 0.050 
(0.090-0.226) 

0.135 ± 0.050 
(0.090-0.236) 
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ภาคผนวก  ง 

ค่ามาตรฐานน า้หนัก ส่วนสูง เคร่ืองช้ีวดั ภาวะโภชณาการของประชาชนไทย  

อายุ 1 ปี – 19 ปี ของกรมอนามัย พ.ศ.2530 
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