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การสูดอากาศท่ีมีเชื้อราปนเปอนอยู เปนปจจัย สําคัญที่ สงผลตอสุขภาพของมนุษย  
เนื่องจากราอาจกอใหเกิดโรค เชน โรคหลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคปอดอักเสบจาก
ภูมิไวเกิน โรคภูมิแพ และ Aspergillosis ดังนั้นในการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดจําแนกเช้ือราใน
อากาศและศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยอุตุนิยมวิทยากับปริมาณเช้ือราในอากา ศใน
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 เขต ในป พ.ศ. 2555 ไดแก เขตบางขุนเทียน เขตยานนาวา เขตหวยขวาง 
เขตธนบุรี เขตดินแดง เขตบางกะป เขตวังทองหลางและเขตลาดพราว โดยเก็บตัวอยางฝุนละอองรวม 
(TSP) ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งสามารถคัดแยกเชื้อราได 507 
ไอโซเลทและจัดจําแนกเช้ือราในอากาศดวยวิธีทางสัณฐานวิทยาและทางอณูชีววิทยา พบเชื้อราท้ังสิ้น 
32 สกุล เชื้อราท่ีพบมากท่ีสุด จัดอยูในสกุล  Aspergillus (33.03%) รองลงมาคือ Curvularia  
(17.12%), Penicillium (12.01%), Cladosporium  (6.91%) และ Meyerozyma  (5.11%) 
ตามลําดับ เชื้อราท่ีพบสวนใหญสามารถกอใหเกิดการติดเช้ือในมนุษย เชน Aspergillus, 
Penicillium, Curvularia และ Cladosporium นอกจากน้ียังพบวาในฤดูรอน มีปริมาณเช้ือรามาก
ที่สุด (2.36 CFU/m3)  รองลงมาคือ ฤดูหนาว (1.82 CFU/m3) และฤดูฝน (1.45 CFU/m3) 
ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามปริมาณเช้ือราไมมีความสัมพันธกับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธและปริมาณ
ของฝุนละอองในอากาศขนาดไมเกิน 10 ไมโครเมตร (PM10 ) โดยเขตยานนาวาพบความเขมขนของ
ราในอากาศสูงสุด (2.60 CFU/m3) รองลงมาคือ เขตหวยขวาง (2.46 CFU/m3), เขตบางกะป (2.38 
CFU/m3), เขตดินแดง (2.19 CFU/m3), เขตบางขุนเทียน (1.95 CFU/m3), เขตวังทองหลาง (1.38 
CFU/m3), เขตธนบุรี (1.36 CFU/m3) และเขตลาดพราว (1.02 CFU/m3) ตามลําดับ 
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Inhalation of air with contamination of airborne fungi is a major risk factor 

for human health because fungi may cause diseases such as chronic bronchitis, 
asthma, fungal allergies, hypersensitivity pneumonitis and aspergillosis.Therefore, in 
this study we aimed to identify airborne fungi and investigate the correlation 
between meteorological factors and the concentration of airborne fungi in 8 districts 
in 2012, including Bang Khun Thian, Yan Nawa, Huai Khwang, Thon Buri, Din Daeng, 
Bang Kapi, Wang Thonglang and Lat Phrao. The total suspended particle (TSP) 
samples were collected from the air between January 2012 to December 2012. 
Airborne fungi were isolated (507 isolates) from TSP samples and identified with 
morphological and molecular biological techniques. Thirty-two fungal genera were 
detected. The most prevalent was Aspergillus (33.03%), followed by Cuvularia 
(17.12%), Penicillium (12.01%), Cladosporium (6.91%) and Meyerozyma (5.11%). In 
addition, most of airborne fungi detected in this study are human pathogens such as 
Aspergillus, Penicillium, Curvularia and Cladosporium. Furthermore, the highest 
concentration of fungi was found in summer (2.36 CFU/m3), followed by winter (1.82 
CFU/m3) and rainy (1.45 CFU/m3) seasons. However, the concentration of fungi 
genera was not correlated with the atmospheric temperature, the relative humidity 
and the concentration of particulate matter <10 μm (PM10). The highest 
concentration of airborne fungi was found in Yan Nawa (2.60 CFU/m3), followed by 
Huai Khwang (2.46 CFU/m3), Bang Kapi (2.38 CFU/m3), Din Daeng (2.19 CFU/m3), Bang 
Khun Thian (1.95 CFU/m3), Wang Thonglang (1.38 CFU/m3), Thon Buri (1.36 CFU/m3), 
and Lat Phrao. (1.02 CFU/m3) respectively. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจาก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสําเร็จไดดวยความกรุณาอยางยิ่งของ อ .ดร.รุจิ
กาญจน นา สนิท อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผศ .ดร . บุษราภรณ งามปญญา ผูชวย
ศาสตราจารย  ดร.พิทยา หลิวเสรี  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่ไดใหความรู คําปรึกษา 
ขอแนะนํา  ความชวยเหลือ พรอมทั้งตรวจทานแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้ใหถูกตองจนสําเร็จสมบูรณ 
และประสบผลสําเร็จไปไดดวยดี ผูวิจัยใคร      ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอกร าบขอบพระคุณ  ผศ .ดร .เอกพันธ บางย่ีขัน  ที่ใหความกรุณาเปนประธาน  และ        
ดร. มณี  ตันติรุงกิจ ที่ใหความกรุณาเปนกรรมการในการสอบ ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
ในการแกไขและปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสมบูรณ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ใหคําปรึกษา และขอแนะนําอันเปน
ประโยชนตอการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณคุณฑิพาภรณ ทรัพยสมบูรณ คุณประไพ บางเชย และคุณนุชนาฏ เลี้ยง
อํานวย นักวิทยาศาสตรประจําภาควิชา และเจาหนาท่ีสํานักงานภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพทุกทานที่
ใหความสะดวก ตลอดจนใหความชวยเหลือในดานเคร่ืองมือและอุปกรณในงานวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา คุณปาทั้งสอง ผูมีพระคุณทุกทาน และคูรอาจารยที่ได
ประสิทธิ์ประสาทวิชา และเปนกําลังใจท่ีสําคัญใหกับผูวิจัยตลอดมา 

ขอขอบคุณพ่ี เพื่อน และนองๆ ทุกคนที่ใหความชวยเหลือ คําแนะนํา และเปนกําลังใจเสมอมา  คุณ
ความดีหรือประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัยเล มนี้ ผูวิจัยขอมอบแดบุพการี ครู อาจารย ตลอดจนผูมี
พระคุณทุกทาน 
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