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การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศได้แก่ก๊าซไนโตรเจนได

ออกไซด ์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน ด้วยวิธีการแบบพาสสีพ เป็นการศึกษาเพือเพือ

พัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพาสสีพในการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศโดยวิธีการแบบพาส

สีพ ทําการตรวจวัดเทียบกับการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศดินแดง กรุงเทพมหานคร และทําการตรวจวัด

คุณภาพอากาศ บริเวณ แยกในกรุงเทพมหานคร ผลการออกแบอุปกรณ์ดังนี มีส่วนประกอบคือตัว

ท่อพีวีซี (PVC) ชินที 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ วเป็นตัวทีจะใช้ประกอบกับท่อพีวีซีชั นที 2 ทีมี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ ว เพือให้เมมเบรนยึดติดตัวท่อพีวิซี ชิ นที 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

เป็นตัวยึดเมมเบรนเข้าไว้กึงกลาง เพือรอประกอบกับท่อ PVC ชิ นที 1 เมมเบรนหรือกระดาษกรอง

ทีใส่ไว้ในท่อพีวีซีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตรเพือนําไปใส่สารดูดซับในการนํามา

ตรวจวัดความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ เชือก เป็นตัวยึดเกาะระหว่างเมมเบรนในการ

นําไปแขวนในจุดต่างๆ ทีนําการตรวจวัด ถ้วยกระดาษทีใช้บังลมและแสงอาทิตย์โดยพัฒนาปรัง

ปรุงจากงานวิจัย  

ผลการศึกษาหากระดาษหรือตัวกลางและสารละลายดูดซับทีเหมาะสมพบว่าการตรวจวัด

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใช้เมมเบรนเป็นกระดาษสาบางทีเคลือบด้วยสารละลายผสมระหว่างสาร

โซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมอาร์ซีไนต์ การตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซดใ์ช้เมมเบรนเป็นกระ

ดาษสาหนาทีเคลือบด้วยสารละลายโพแทสเซียม เตตร้าคลอโรซัลไฟโตเมอคิวเรท และการ

ตรวจวัดก๊าซก๊าซโอโซนใช้เมมเบรนเป็นกกระดาษลอกลายทีเคลือบด้วยสารละลายผสมระหว่าง

สารโพแทสเซียมไอโอไดด์และโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต  เมือได้กระดาษหรือตัวกลางและ

สารละลายดูดซับทีเหมาะสมแล้วทําการศึกษาเพือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดโดยวิธีการพาสสีพ
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 (2) 

ทีได้พัฒนากับวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สถานีดิน

แดง กรุงเทพมหานคร โดยทําการตรวจวัดพร้อมกันในระหว่างวันที 8 – 11  สิงหาคม พ.ศ. 2553 

ผลการศึกษาพบว่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวัดโดยวิธีการแบบ

พาสสีพทีได้พัฒนาขึ นมีความสัมพันธ์กับผลการตรวจวัดโดยวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุม

มลพิษในระดับสูง( r=0.818) ส่วนความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซโอโซนทีได้จาก

การตรวจวัดโดยวิธีการแบบพาสสีพทีได้พัฒนาขนึมีความสัมพันธ์กับผลการตรวจวัดโดยวิธีการมา

ตฐานของกรมควบคุมมลพิษในระดับปานกลางค่อนไปทางสูง(( r=0.818 และ 0.767 ตามลําดับ) 

 การตําเนินการวิจัยหลังจากทีได้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศกับ

ผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ดําเนินการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศทีตําแหน่ง

แยกต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จํานวน 91 แยกในระหว่างวันที 5-13 ตุลาคม 2553 ผลการ

ตรวจวัดสรุปได้ดังตารางที 4.15 พบว่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีความเข้มข้นอยู่

ในช่วง0.00 – 0.28 ppb โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.19 ppb ความเข้มข้นของก๊าซโอโซนมีความ

เข้มข้นอยู่ในช่วง0.42 – 39.46 ppb โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 28.24 ppb และความเข้มข้นของก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซด์มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 9.69 – 52.63 ppb โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 18.85 

ppb 
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การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศได้แก่ก๊าซไนโตรเจนได

ออกไซด ์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน ด้วยวิธีการแบบพาสสีพ เป็นการศึกษาเพือเพือ

พัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพาสสีพในการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศโดยวิธีการแบบพาส

สีพ ทําการตรวจวัดเทียบกับการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศดินแดง กรุงเทพมหานคร และทําการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ บริเวณ แยกในกรุงเทพมหานคร ผลการออกแบอุปกรณ์ดังนี มีส่วนประกอบคือตัวท่อพีวีซี 

(PVC) ชินที 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิวเป็นตัวทีจะใช้ประกอบกับท่อพีวีซีชั นที 2 ทีมีขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิว เพือให้เมมเบรนยึดติดตัวท่อพีวิซี ชินที 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เป็นตัว

ยึดเมมเบรนเข้าไว ้กึงกลาง เพือรอประกอบกับท่อ PVC ชินที 1 เมมเบรนหรือกระดาษกรองทีใส่ไว้

ในท่อพีวีซีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตรเพือนําไปใส่สารดูดซับในการนํามาตรวจวัด

ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ เชือก เป็นตัวยึดเกาะระหว่างเมมเบรนในการนําไปแขวนใน

จุดต่างๆ ทีนําการตรวจวัด ถ้วยกระดาษทีใช้บังลมและแสงอาทิตย์โดยพัฒนาปรังปรุงจากงานวิจัย  

ผลการศึกษาหากระดาษหรือตัวกลางและสารละลายดูดซับทีเหมาะสมพบว่าการตรวจวัด

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใช้เมมเบรนเป็นกระดาษสาบางทีเคลือบด้วยสารละลายผสมระหว่างสาร

โซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมอาร์ซีไนต์ การตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใช้เมมเบรนเป็นก
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ระดาษสาหนาทีเคลือบด้วยสารละลายโพแทสเซียม เตตร้าคลอโรซัลไฟโตเมอคิวเรท และการ

ตรวจวัดก๊าซก๊าซโอโซนใช้เมมเบรนเป็นกกระดาษลอกลายทีเคลือบด้วยสารละลายผสมระหว่าง

สารโพแทสเซียมไอโอไดดแ์ละโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต  เมือได้กระดาษหรือตัวกลาง

และสารละลายดูดซับทีเหมาะสมแล้วทําการศึกษาเพือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดโดยวิธีการพาส

สีพทีได้พัฒนากับวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สถานี

ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยทําการตรวจวัดพร้อมกันในระหว่างว ันที 8 – 11  สิงหาคม พ.ศ. 2553 

ผลการศึกษาพบว่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวัดโดยวิธีการ

แบบพาสสีพทีได้พัฒนาขึ นมีความสัมพันธ์กับผลการตรวจวัดโดยวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุม

มลพิษในระดับสูง( r=0.818) ส่วนความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซโอโซนทีได้

จากการตรวจวัดโดยวิธีการแบบพาสสีพทีได้พัฒนาขึ นมีความสัมพันธ์กับผลการตรวจวัดโดย

วิธีการมาตฐานของกรมควบคุมมลพิษในระดับปานกลางค่อนไปทางสูง(( r=0.818 และ 0.767 

ตามลําดับ) 

 การตําเนินการวิจัยหลังจากทีได้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศกับ

ผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ด ําเนินการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศทีตําแหน่ง

แยกต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จ ํานวน 91 แยกในระหว่างว ันที 5-13 ตุลาคม 2553 ผลการตรวจวัด

สรุปได้ดังตารางที 4.15 พบว่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง

0.00 – 0.28 ppb โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.19 ppb ความเข้มข้นของก๊าซโอโซนมีความเข้มข้นอยู่

ในช่วง0.42 – 39.46 ppb โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 28.24 ppb และความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนได

ออกไซด์มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 9.69 – 52.63 ppb โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 18.85 ppb 

 

Abstract 

A study to develop a method by passive sampling for measuring air pollutants 

including nitrogen dioxide sulfur dioxide and ozone in the atmosphere. The objectiveof this 

research to develop sampling deviceby passive sampling for measurement of air pollutants and 

measure relative to the measurment of Pollution Control Department Ministry of Natural 

Resources and Environment (PCD) at the Air Quality Monitoring Stations Din. Bangkok And 

measurement of air quality in areas separate for accuracy testing . Basic device is a PVC pipe 

(PVC) and the membrane into the middle. To wait with the PVC pipe pieces to a membrane or 

filter paper placed in a PVC pipe with a diameter of 37 mm to the absorbent in the past to 

measure the concentration of air pollution, the rope is. The adhesion between the membrane in the 
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back and hung in various spots. The measurements. Paper cups that cover wind and solar research 

and development update.  

The research result or an appropriate solution to absorb the nitrogen dioxide 

measurements using the membrane is thin paper coated with a mixture of sodium hydroxide and 

sodium arsenite. Measurements of sulfur dioxide, the membrane is a thick paper that is coated 

with a solution of potassium Tetrachlorosulphitimercurate. And ozone gas sensing using a 

membrane as a tracing paper coated with mixture of potassium iodide and potassium 

dihydrogenphosphates. When a paper or an absorbent solution and the appropriate study to 

compare the results of the measurement by passive method was developed to prepare the 

standards merhod of the Pollution Control Department of the Air Quality (PCD) Monitoring 

Stations Station Din Daeng Bangkok Was measured simultaneously in the 8 - 11 August 2553 

study found that concentrations of nitrogen dioxide from the passive method, which have 

developed a relationship. with the results measured by the standard method of PCD in the high (r 

= 0.818) the concentration of sulfur dioxide and ozone from the measurements, by the passive 

method to be developing. was correlated with the results of measurements by means of the 

standard of the Pollution Control Department, much to the high level ((r = 0.818 and 0.767, 

respectively). This research after compared the results of measurements of air pollutants on the 

measurement of the PCD is the measurement of air pollutants at a separate location outsideat 91 

samples  in Bongkok area between the 5. -13 October 2553 the results of the measurements 

concentration of sulfur dioxide concentrations in the range of 0.00 - 0.28 ppb with an average 

concentration of 0.19 ppb of ozone concentrations in the range. 0.42 - 39.46 ppb with an average 

of 28.24 ppb and the concentration of nitrogen dioxide concentrations in the range of 9.69 - 52.63 

ppb with an average of 18.85 ppb. 

 

หลักการและเหตุผล 

 

ในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาสิงแวดล้อมนับเป็นปัญหาทีมีความสําคัญทั งระดับประเทศ

และระดับโลก เช่น การเปลียนแปลงภูมิอากาศอันเนืองมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก การเกิดฝน

กรด เป็นต้น ปัญหามลพิษสิงแวดล้อมในเขตเมืองของประเทศไทยเป็นอีกหนึ งปัญหาทีมี

ความสําคัญ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิงปัญหามลพิษ
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ทางอากาศในเข ตเมืองทีมีปริมา ณสารปนเปื อนใน บรรยากาศสูงทั งปริมาณของก๊ า ซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซโอโซน และอนุภาคฝุ ่ น เป็นต้น การจัดการเพือแก้ไขปัญหาจะต้องเริม

จากการสํารวจสภาพปัญหา การติดตามตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศแต่ละชนิดเพือให้ทราบระดับ

การปนเปือนของสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ การติดตามตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทาง

อากาศในประเทศไทยดําเนินการโดยหน่วยงานหลัก คือ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยในกรุงเทพมหานครมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศริม

ถนนจํานวน 7 จุด และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืนทีทั วไปจํานวน 10 จุด ทําการตรวจวัด

สารมลพิษทางอากาศหลัก 6 ชนิด อย่างต่อเนือง ได้แก่ อนุภาคฝุ ่ น (TSP และ PM-10) ก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซ

โอโซน (O3) และสารตะกั ว (Pb) ผลการตรวจวัดในพืนทีริมถนนในปี 2548 พบว่าอนุภาคฝุ ่ นทีมี

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จํานวนครั งทีมีการการตรวจวัดและมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 

7.1 ของจํานวนครั งทีมีการตรวจวัดทั งหมด ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ร้อยละ 0.004 ก๊าซโอโซน

ร้อยละ 0.04 แต่ในพืนทีทั วไปก๊าซโอโซนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 0.23 ของจํานวนครั งที

มีการตรวจวัดทั งหมด (สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง, 2549) การตรวจวัดสารมลพิษทาง

อากาศดําเนินการด้วยวิธีการมาตรฐานให้ผลการตรวจวัดทีถูกต้อง ทําการตรวจวัดได้อย่างต่อเนือง 

สามารถเก็บบันทึกข้อมูล ส่งผ่านข้อมูลทางออนไลน์ได้ แต่มีข้อจ ํากัดคือต้องใช้เครืองมือทีมีราคา

แพง เช่น เครืองตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เครืองตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ

เครืองตรวจวัดก๊าซโอโซนตามวิธีมาตรฐานแต่ละเครืองราคาประมาณ 450,000 บาท หากจะทําการ

ตรวจวัดก๊าซเหล่านี พร้อมกันต้องใช้งบประมาณในการจัดซือเครืองมือประมาณ 1,350,000 บาท 

สามารถตรวจวัดได้ในจํานวนจํากัด ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการตรวจวัดทําให้เกิดความยุ่งยากใน

การตรวจวัด ซึงนับว่าย ังไม่ครอบคลุมในทุกพืนทีทั งนี อาจเนืองจากเครืองมือมีราคาแพง มีค่าใช้จ่าย

ในการซ่อมบํารุงสูง อีกทั งในประเทศไทยเองการพัฒนาวิธีการตรวจวดัสารมลพิษทางอากาศได้

ด ําเนินการตามวิธีการมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา เครืองมือทีใช้ในการตรวจวัดต้องนําเข้า

จากต่างประเทศ เป็นเหตุให้หลายหน่วยงาน อาทิเช่น สถาบันการศึกษาไม่มีเครืองมือทีใช้ในการ

ติดตาม ตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ ไม่สามารถทําการตรวจวัดได้ครอบคลุมในพืนทีต่าง ๆ  

วิธีการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศมีทั งวิธีการมาตรฐานทีกําหนดโดยกรมควบคุม

มลพิษ และวิธีการเทียบเท่าทียอมรับได้ ดังนั นในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจวัดโดยใช้ 

“อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพาสสีพ (passive sampler)” เพือใช้ในการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดสาร

มลพิษทางอากาศ แต่วิธีการทีได้นํามาใช้ในประเทศไทยก็ได้พัฒนามาจากวิธีการของต่างประเทศ 

ใช้ว ัสดุ อุปกรณ์ทีนําเข้าจากต่างประเทศ ซึงมีต้นทุนสูงเช่นกัน 
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ดังนั นผู ้วิจัยจึงมีความประสงค์ในการพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง วิธีการเก็บตัวอย่างและ

การตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ

ก๊าซโอโซน โดยวิธีการแบบพาสสีพทีใช้ว ัสดุทีผลิตได้ภายในประเทศ เพือให้เป็นทางเลือกหนึงที

สามารถนําไปใช้ในการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศได้โดยมีต้นทุนในการเก็บตัวอย่างตํ าและ

ให้ผลการตรวจวัดทีมีความถูกต้อง และน่าจะพัฒนาไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไปในอนาคต     

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 

 1.2.1 เพือพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพาสสีพในการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ  

 1.2.2 เพือพัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศโดยวิธีการแบบพาส

สีพ 

 1.2.3 เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศโดย

วิธีการแบบพาสสีพ 
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การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศด้วยวิธีการ 

แบบพาสสีพ 

The Development Method of the Air Pollutant Measurement 
by Passive Sampling 
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บทคัดย่อ  

การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศได้แก่ก๊าซไนโตรเจนได

ออกไซด ์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน ด้วยวิธีการแบบพาสสีพ เป็นการศึกษาเพือเพือ

พัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพาสสีพในการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศโดยวิธีการแบบพาส

สีพ ทําการตรวจวัดเทียบกับการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศดินแดง กรุงเทพมหานคร และทําการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ บริเวณ แยกในกรุงเทพมหานคร ผลการออกแบอุปกรณ์ดังนี มีส่วนประกอบคือตัวท่อพีวีซี 

(PVC) ชินที 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิวเป็นตัวทีจะใช้ประกอบกับท่อพีวีซีชั นที 2 ทีมีขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิว เพือให้เมมเบรนยึดติดตัวท่อพีวิซี ชินที 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เป็นตัว

ยึดเมมเบรนเข้าไว ้กึงกลาง เพือรอประกอบกับท่อ PVC ชินที 1 เมมเบรนหรือกระดาษกรองทีใส่ไว้

ในท่อพีวีซีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตรเพือนําไปใส่สารดูดซับในการนํามาตรวจวัด

ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ เชือก เป็นตัวยึดเกาะระหว่างเมมเบรนในการนําไปแขวนใน

จุดต่างๆ ทีนําการตรวจวัด ถ้วยกระดาษทีใช้บังลมและแสงอาทิตย์โดยพัฒนาปรังปรุงจากงานวิจัย  

ผลการศึกษาหากระดาษหรือตัวกลางและสารละลายดูดซับทีเหมาะสมพบว่าการตรวจวัด

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใช้เมมเบรนเป็นกระดาษสาบางทีเคลือบด้วยสารละลายผสมระหว่างสาร

โซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมอาร์ซีไนต์ การตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใช้เมมเบรนเป็นก

ระดาษสาหนาทีเคลือบด้วยสารละลายโพแทสเซียม เตตร้าคลอโรซัลไฟโตเมอคิวเรท และการ

ตรวจวัดก๊าซก๊าซโอโซนใช้เมมเบรนเป็นกกระดาษลอกลายทีเคลือบด้วยสารละลายผสมระหว่าง
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สารโพแทสเซียมไอโอไดดแ์ละโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต  เมือได้กระดาษหรือตัวกลาง

และสารละลายดูดซับทีเหมาะสมแล้วทําการศึกษาเพือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดโดยวิธีการพาส

สีพทีได้พัฒนากับวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สถานี

ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยทําการตรวจวัดพร้อมกันในระหว่างว ันที 8 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

ผลการศึกษาพบว่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวัดโดยวิธีการ

แบบพาสสีพทีได้พัฒนาขึ นมีความสัมพันธ์กับผลการตรวจวัดโดยวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุม

มลพิษในระดับสูง( r=0.818) ส่วนความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซโอโซนทีได้

จากการตรวจวัดโดยวิธีการแบบพาสสีพทีได้พัฒนาขึ นมีความสัมพันธ์กับผลการตรวจวัดโดย

วิธีการมาตฐานของกรมควบคุมมลพิษในระดับปานกลางค่อนไปทางสูง(( r=0.818 และ 0.767 

ตามลําดับ) 

 การตําเนินการวิจัยหลังจากทีได้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศกับ

ผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ด ําเนินการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศทีตําแหน่ง

แยกต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จ ํานวน 91 แยกในระหว่างว ันที 5-13 ตุลาคม 2553 ผลการตรวจวัด

สรุปได้ดังตารางที 4.15 พบว่าความเข้มข้นของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง

0.00 – 0.28 ppb โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.19 ppb ความเข้มข้นของก๊าซโอโซนมีความเข้มข้นอยู่

ในช่วง0.42 – 39.46 ppb โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 28.24 ppb และความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนได

ออกไซด์มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 9.69 – 52.63 ppb โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 18.85 ppb 

 

คําสําคัญ 

 วิธการแบบพาสสีพ, สารมลพิษทางอากาศ 

 

Abstract 

A study to develop a method by passive sampling for measuring air pollutants 

including nitrogen dioxide sulfur dioxide and ozone in the atmosphere. The objectiveof this 

research to develop sampling deviceby passive sampling for measurement of air pollutants and 

measure relative to the measurment of Pollution Control Department Ministry of Natural 

Resources and Environment (PCD) at the Air Quality Monitoring Stations Din. Bangkok And 

measurement of air quality in areas separate for accuracy testing . Basic device is a PVC pipe 

(PVC) and the membrane into the middle. To wait with the PVC pipe pieces to a membrane or 
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filter paper placed in a PVC pipe with a diameter of 37 mm to the absorbent in the past to 

measure the concentration of air pollution, the rope is. The adhesion between the membrane in the 

back and hung in various spots. The measurements. Paper cups that cover wind and solar research 

and development update.  

The research result or an appropriate solution to absorb the nitrogen dioxide 

measurements using the membrane is thin paper coated with a mixture of sodium hydroxide and 

sodium arsenite. Measurements of sulfur dioxide, the membrane is a thick paper that is coated 

with a solution of potassium Tetrachlorosulphitimercurate. And ozone gas sensing using a 

membrane as a tracing paper coated with mixture of potassium iodide and potassium 

dihydrogenphosphates. When a paper or an absorbent solution and the appropriate study to 

compare the results of the measurement by passive method was developed to prepare the 

standards merhod of the Pollution Control Department of the Air Quality (PCD) Monitoring 

Stations Station Din Daeng Bangkok Was measured simultaneously in the 8 - 11 August 2553 

study found that concentrations of nitrogen dioxide from the passive method, which have 

developed a relationship. with the results measured by the standard method of PCD in the high (r 

= 0.818) the concentration of sulfur dioxide and ozone from the measurements, by the passive 

method to be developing. was correlated with the results of measurements by means of the 

standard of the Pollution Control Department, much to the high level ((r = 0.818 and 0.767, 

respectively). This research after compared the results of measurements of air pollutants on the 

measurement of the PCD is the measurement of air pollutants at a separate location outsideat 91 

samples  in Bongkok area between the 5. -13 October 2553 the results of the measurements 

concentration of sulfur dioxide concentrations in the range of 0.00 - 0.28 ppb with an average 

concentration of 0.19 ppb of ozone concentrations in the range. 0.42 - 39.46 ppb with an average 

of 28.24 ppb and the concentration of nitrogen dioxide concentrations in the range of 9.69 - 52.63 

ppb with an average of 18.85 ppb. 

 

Key word 

 Passive sampling,  air pollutant 
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หลักการและเหตุผล 

ในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาสิงแวดล้อมนับเป็นปัญหาทีมีความสําคัญทั งระดับประเทศ

และระดับโลก เช่น การเปลียนแปลงภูมิอากาศอันเนืองมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก การเกิดฝน

กรด เป็นต้น ปัญหามลพิษสิงแวดล้อมในเขตเมืองของประเทศไทยเป็นอีกหนึ งปัญหาทีมี

ความสําคัญ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิงปัญหามลพิษ

ทางอากาศในเข ตเมืองทีมีปริมา ณสารปนเปื อนใน บรรยากาศสูงทั งปริมาณของก๊ า ซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซโอโซน และอนุภาคฝุ ่ น เป็นต้น การจัดการเพือแก้ไขปัญหาจะต้องเริม

จากการสํารวจสภาพปัญหา การติดตามตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศแต่ละชนิดเพือให้ทราบระดับ

การปนเปือนของสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ การติดตามตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทาง

อากาศในประเทศไทยดําเนินการโดยหน่วยงานหลัก คือ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยในกรุงเทพมหานครมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศริม

ถนนจํานวน 7 จุด และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพืนทีทั วไปจํานวน 10 จุด ทําการตรวจวัด

สารมลพิษทางอากาศหลัก 6 ชนิด อย่างต่อเนือง ได้แก่ อนุภาคฝุ ่ น (TSP และ PM-10) ก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซ

โอโซน (O3) และสารตะกั ว (Pb) ผลการตรวจวัดในพืนทีริมถนนในปี 2548 พบว่าอนุภาคฝุ ่ นทีมี

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จํานวนครั งทีมีการการตรวจวัดและมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 

7.1 ของจํานวนครั งทีมีการตรวจวัดทั งหมด ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ร้อยละ 0.004 ก๊าซโอโซน

ร้อยละ 0.04 แต่ในพืนทีทั วไปก๊าซโอโซนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 0.23 ของจํานวนครั งที

มีการตรวจวัดทั งหมด (สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง, 2549) การตรวจวัดสารมลพิษทาง

อากาศดําเนินการด้วยวิธีการมาตรฐานให้ผลการตรวจวัดทีถูกต้อง ทําการตรวจวัดได้อย่างต่อเนือง 

สามารถเก็บบันทึกข้อมูล ส่งผ่านข้อมูลทางออนไลน์ได้ แต่มีข้อจ ํากัดคือต้องใช้เครืองมือทีมีราคา

แพง เช่น เครืองตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เครืองตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ

เครืองตรวจวัดก๊าซโอโซนตามวิธีมาตรฐานแต่ละเครืองราคาประมาณ 450,000 บาท หากจะทําการ

ตรวจวัดก๊าซเหล่านี พร้อมกันต้องใช้งบประมาณในการจัดซือเครืองมือประมาณ 1,350,000 บาท 

สามารถตรวจวัดได้ในจํานวนจํากัด ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการตรวจวัดทําให้เกิดความยุ่งยากใน

การตรวจวัด ซึงนับว่าย ังไม่ครอบคลุมในทุกพืนทีทั งนี อาจเนืองจากเครืองมือมีราคาแพง มีค่าใช้จ่าย

ในการซ่อมบํารุงสูง อีกทั งในประเทศไทยเองการพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศได้

ด ําเนินการตามวิธีการมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา เครืองมือทีใช้ในการตรวจวัดต้องนําเข้า
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จากต่างประเทศ เป็นเหตุให้หลายหน่วยงาน อาทิเช่น สถาบันการศึกษาไม่มีเครืองมือทีใช้ในการ

ติดตาม ตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ ไม่สามารถทําการตรวจวัดได้ครอบคลุมในพืนทีต่าง ๆ  

วิธีการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศมีทั งวิธีการมาตรฐานทีกําหนดโดยกรมควบคุม

มลพิษ และวิธีการเทียบเท่าทียอมรับได้ ดังนั นในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจวัดโดยใช้ 

“อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพาสสีพ (passive sampler)” เพือใช้ในการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดสาร

มลพิษทางอากาศ แต่วิธีการทีได้นํามาใช้ในประเทศไทยก็ได้พัฒนามาจากวิธีการของต่างประเทศ 

ใช้ว ัสดุ อุปกรณ์ทีนําเข้าจากต่างประเทศ ซึงมีต้นทุนสูงเช่นกัน 

ดังนั นผู ้วิจัยจึงมีความประสงค์ในการพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง วิธีการเก็บตัวอย่างและ

การตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ

ก๊าซโอโซน โดยวิธีการแบบพาสสีพทีใช้ว ัสดุทีผลิตได้ภายในประเทศ เพือให้เป็นทางเลือกหนึงที

สามารถนําไปใช้ในการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศได้โดยมีต้นทุนในการเก็บตัวอย่างตํ าและ

ให้ผลการตรวจวัดทีมีความถูกต้อง และน่าจะพัฒนาไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไปในอนาคต     

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 1.  เพือพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพาสสีพในการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ  

 2. เพือพัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศโดยวิธีการแบบพาสสีพ 

 3. เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศโดยวิธีการ

แบบพาสสีพ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยนี มีขึ นตอนการดําเนินงานวิจัยดังนี 

3.3.1 กําหนดปัญหา ทบทวนเอกสาร วิธีการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศได้แก่ ก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน ด้วยวิธีการมาตรฐานและวิธีการ

แบบพาสสีพทีมีในปัจจุบัน 

3.3.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ ออกแบบอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพาสสีพ 

3.3.3 ดําเนินการพัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดความเข้มข้นของสารมลพิษทาง

อากาศโดยอาศัยพืนฐานของการเก็บตัวอย่างแบบพาสสีพ เทียบกับวิธีการมาตรฐานหรือวิธีการ

เทียบเท่า ทั งนี วิธีการแบบพาสสีพจะพัฒนาโดยใช้ว ัสดุทีผลิตในประเทศไทย เพือลดต้นทุนในการ

ตรวจวัด 
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การตรวจวัดความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนได

ออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน โดยวิธีการต่าง ๆ พร้อมกันดังนี 

(1) ตรวจวัดโดยอุปกรณ์ทีได้จากวิธีการทีพัฒนา โดยวิธีการแบบพาสสีพ 

(2) ตรวจวัดโดยวิธีการมาตรฐานหรือวิธีการเทียบเท่า 

ทั งนี ในการศึกษาจะทําการศึกษาชนิดของกระดาษกรองทีใช้เป็นเมมเบรน 

ขั นตอนนี ทําการตรวจวัดความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเพือทดสอบความ

เหมือนและความแตกต่างของผลความเข้มข้นทีได้ระหว่างวิธีการแบบพาสสีพกับวิธีการเทียบเท่า

หรือวิธีมาตรฐาน ทั งนี จะทําการทดสอบโดยหลักหลักการทางสถิติทีระดับความเชือมั น 95% หาก

ผลการทดสอบทีได้มีความแตกต่างจากการตรวจวัดวิธีการเทียบเท่าหรือวิธีการมาตรฐานจะ

ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงวิธีการตรวจวัดให้มีค่าความสัมพันธ์มากทีสุด  

การตรวจวัดเพือเปรียบเทียบผลของความถูกต้องจะทําการตรวจวัดเพือเปรียบเทียบ

เป็นค่าเฉลียราย 1 ชั วโมงไม่น้อยกว่า 60 ครั ง (หรือ 60 ข้อมูล) ต่อสารมลพิษแต่ละชนิด รวมทั งสิน

ไม่น้อยกว่า 180 ข้อมูล ทําการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอย่างน้อย 2 ซํ า เพือพิจารณาถึงความแม่นย ํ า 

และพิจารณาค่าความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับวธีิการมาตรฐานหรือวิธีการเทียบเท่า   

3.3.4 ทําการพัฒนา ปรับปรุงอุปกรณ์แบบพาสสีพให้มีความเหมาะสม โดยใช้ว ัสดุทีผลิต

ได้ในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบผลกับวิธีการแบบมาตรฐานหรือเทียบเท่า และใช้หลักการทาง

สถิติในการศึกษา คือ 

(4.1) การวิเคราะห์ทางสถิติ t – test เพือพิจารณาความเหมือนและความแตกต่าง

ของผลการตรวจวัด 

(4.2) การวิเคราะห์ทางสถิติ multiple regression เพือสร้างสมการความสัมพันธ์

ระหว่างการวิธีการแบบพาสสีพและวิธีการแบบมาตรฐานหรือเทียบเท่า 

3.3.5 ทําการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศด้วยอุปกรณ์แบบพาสสีพทีได้พัฒนาขึ นโดย

เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ไม่น้อยกว่า 

30 ครั ง ครั งละ 1 ชั วโมง รวมทั งสินไม่น้อยกว่า 90 ข้อมูล วิเคราะห์ผล 

 

ผลการวิจัย 

การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศได้แก่ก๊าซไนโตรเจนได

ออกไซด ์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน ด้วยวิธีการแบบพาสสีพ เป็นการศึกษาเพือเพือ

พัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพาสสีพในการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศโดยวิธีการแบบพาส
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สีพ ทําการตรวจวัดเทียบกับการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศดินแดง กรุงเทพมหานคร และทําการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ บริเวณ แยกในกรุงเทพมหานคร ผลการออกแบอุปกรณ์แบบพาสสีพดังนี มีส่วนประกอบดัง

ภาพที 1-4 สรุปได้ดังนี 

 (1) ตัวท่อพีวีซี (PVC) ชินที 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิวเป็นตัวทีจะใช้ประกอบกับ

ท่อพีวีซีชั นที 2 ทีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิว เพือให้เมมเบรนยึดติด 

(2) ตัวท่อพีวิซี ชินที 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เป็นตัวยึดเมมเบรนเข้าไว ้กึ งกลาง เพือรอ

ประกอบกับท่อ PVC ชินที 1  

(3) เมมเบรนหรือกระดาษกรองทีใส่ไว้ในท่อพีวีซีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตร

เพือนําไปใส่สารดูดซับในการนํามาตรวจวัดความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 โครงสร้างของอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2 โครงสร้างของอุปกรณ์ 

 

 

 

เมมเบรนเคลือบด้วยสารดูดซับ  

ทางเข้าของอากาศ 

ทางเข้าของอากาศ 

ทางเข้าของอากาศ ทางเข้าของอากาศ 

เชือก 
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ภาพที 3 ท่อพีวีซี 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 4  อุปกรณ์แบบพาสสีพทีทําการออกแบบ 

 

(4) เชือก เป็นตัวยึดเกาะระหว่างเมมเบรนในการนําไปแขวนในจุดต่างๆ ทีนําการตรวจวัด 

(5) ถ้วยกระดาษทีใช้บังลมและแสงอาทิตย์  

ทําการเก็บตัวอย่างด้วยอุปกรณ์ (กระดาษหรือเมมเบรนหลายชนิด) และวิธีการแบบพาส

สีพพร้อมกับการเก็บตัวอย่างโดยวิธีการเทียบเท่า และนําผลความเข้มข้นทีได้มาทําการเปรียบเทียบ

หากระดาษหรือเมมเบรนทีเหมาะสมทีสุดผลการศึกษาเมมเบรนทีใช้ในการเก็บตัวอย่างก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซดโ์ดยใช้หลักการสถิติ T-test และ Paired Samples Correlation แสดงดังตาราง

ที 1-2  

ผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์จากตารางที 1- 2 สรุปได้ว่า ผลการตรวจวัดโดยใช้

กระดาษสาบางเป็นเมมเบรนมีค่าความสัมพันธ์กับผลการตรวจวัดโดยวิธีการเทียบเท่าโซเดียมอาร์ซี

ไนต์มากทีสุด มีค่า r เท่ากับ 0.598 

เมือเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับวิธีเทียบเท่าโซเดียมอาร์ซีไนต์พบว่าค่าความเข้มข้นทีได้

จากวิธีการแบบพาสสีพกระดาษสาบางให้ค่าความสัมพันธ์มากทีสุด คือ 0.550 ค่า r2 มีความสัมพันธ์

ไปในทิศทางเดียวกัน ซึงหมายความว่า กระดาษสาบางเหมาะสมทีสุดทีนําไปใช้พัฒนาต่อเพือใช้ใน

การตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยวิธีการแบบพาสสีพ 
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ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จาก

กระดาษกรองหรือเมมเบรนโดยวิธีการแบบพาสสีพกับวิธีเทียบเท่าโซเดียมอาร์ซีไนต์

โดยใช้หลักการสถิติ T-test 

 

 การเปรียบเทียบความแตกต่าง N Sig 

Pair 1 กระดาษ 60 ปอนด์ กับ วิธีเทียบเท่า 27 0.000 

Pair 2 กระดาษ 80 ปอนด์ กับ วิธีเทียบเท่า 28 0.000 

Pair 3 กระดาษ 100 ปอนด์ กับ วิธีเทียบเท่า 30 0.000 

Pair 4 กระดาษสาบาง กับ วิธีเทียบเท่า 26 0.000 

Pair 5 กระดาษสาหนา กับ วิธีเทียบเท่า 28 0.000 

 

ตารางที 2  ค่าความสัมพันธ์ Paired Samples Correlation 

 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ ์ N r Sig 

Pair 1   กระดาษ A4 กับ วิธีมาตรฐาน 30 0.776 0.000 

Pair 2   กระดาษสาหนา กับ วิธีมาตรฐาน 31 0.795 0.000 

Pair 3   กระดาษสาบาง กับ วิธีมาตรฐาน 30 0.679 0.000 

Pair 4   กระดาษ MCE กับ วิธีมาตรฐาน 30 0.790 0.000 

Pair 5   กระดาษ GF กับ วิธีมาตรฐาน 30 0.524 0.003 

        

ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวัดโดยใช้วิธีการแบบพาสสีพ 

ใช้กระดาษสาหนาเป็นเมมเบรนมีความสัมพันธ์กับผลการตรวจวัดโดยวิธีมาตรฐานวิธีพาราโรซานิ

ลีนมากทีสุด มีค่า r เท่ากับ 0.795 ดังตารางที 4 แสดงว่าความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั น

สามารถสรุปได้ว่า กระดาษสาหนาเหมาะสมทีสุดทีนําไปพัฒนาต่อเพือใช้เป็นเมมเบรนในการ

ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยวิธีการแบบพาสสีพ 
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ตารางที 3 ค่าความสัมพันธ์ Paired Samples Correlation 

 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ ์ N R Sig 2 Tailed 

Pair 1   กระดาษMCE กับ วิธีเทียบเท่า 30 -0.265 0.157 

Pair 2   กระดาษสา กับ วิธีเทียบเท่า 30 0.377 0.040 

Pair 3   กระดาษลอกลาย กับ วิธีเทียบเท่า 30 0.559 0.001 

Pair 4   กระดาษA4 กับ วิธีเทียบเท่า 30 0.486 0.006 

Pair 5   กระดาษGF กับ วิธีเทียบเท่า 30 0.523 0.003 

 

การศึกษากระดาษกรองหรือเมมเบรนทีเหมาะสมในตรวจวัดก๊าซโอโซนดําเนินการ

เบืองต้นเหมือนกับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ขั นตอนนี ทําการศึกษากระดาษทีเหมาะสมโดยใช้

กระดาษกรอง 5 ชนิดในการหยด สารละลายผสมระหว่างโพแทสเซียมไอโอไดด์และโพแทสเซียม

ไดไฮโดรเจนฟอสเฟต ผลการทดสอบความสัมพันธ์แสดงดังตารางที 4 

 

ตารางที 4  ค่าความสัมพันธ์ Paired Samples Correlation 

 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ ์ N R Sig 2 Tailed 

Pair 1   กระดาษMCE กับ วิธีเทียบเท่า 30 -0.265 0.157 

Pair 2   กระดาษสา กับ วิธีเทียบเท่า 30 0.377 0.040 

Pair 3   กระดาษลอกลาย กับ วิธีเทียบเท่า 30 0.559 0.001 

Pair 4   กระดาษA4 กับ วิธีเทียบเท่า 30 0.486 0.006 

Pair 5   กระดาษGF กับ วิธีเทียบเท่า 30 0.523 0.003 

 

จากการศึกษาพบว่าเมือใช้กระดาษลอกลายเป็นเมมเบรนให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซ

โอโซนความสัมพันธ์กับวิธีเทียบเท่าโฟโตเคมิคัลมากทีสุด คือ มีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ(์r) 

เท่ากับ 0.559 ซึงแสดงว่าความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน สรุปได้ว่า กระดาษลอกลายเหมาะสม

ทีสุดทีจะนําไปใช้เป็นเมมเบรนในการหยดสารละลายเพือตรวจวัดก๊าซโอโซนในบรรยากาศ 

สรุปผลการศึกษาชนิดของสารละลายดูดซับและชนิดของเมมเบรนหรือกระดาษทีใช้แสดง

ดังตารางที 5 
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ตารางที 5 สรุปผลการศึกษาหากระดาษหรือตัวกลางและสารละลายดูดซับทีเหมาะสม 

  

สารมลพิษทางอากาศ ชนิดของกระดาษ สารละลายดูดซับ 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ กระดาษสาบาง สารโซเดียมไฮดรอกไซด ์

และโซเดียมอาร์ซีไนต ์

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ กระดาษสาหนา โพแทสเซียม เตตร้าคลอโรซัลไฟโต 

เมอคิวเรท 

ก๊าซโอโซน กระดาษลอกลาย สารโพแทสเซียมไอโอไดดแ์ละ

โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 

 

เมือได้กระดาษหรือตัวกลางและสารละลายดูดซับทีเหมาะสมแล้วทําการศึกษาเพือ

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดโดยวิธีการพาสสีพทีไดพ้ัฒนากับวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุม

มลพิษ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สถานีดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยทําการตรวจวัดพร้อม

กันในระหว่างว ันที 8 – 11  สิงหาคม พ.ศ. 2553 ผลการศึกษาพบว่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจน

ไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวัดโดยวิธีการแบบพาสสีพทีได้พัฒนาขึนมีความสัมพันธ์กับผลการ

ตรวจวัดโดยวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษในระดับสูง( r=0.818) ส่วนความเข้มข้นของ

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซโอโซนทีได้จากการตรวจวัดโดยวิธีการแบบพาสสีพทีได้

พัฒนาขึ นมีความสัมพันธ์กับผลการตรวจวัดโดยวิธีการมาตฐานของกรมควบคุมมลพิษในระดับ

ปานกลางค่อนไปทางสูง(( r=0.628 และ 0.767 ตามลําดับ) 

จากนั นนําข้อมูลทีได้ไปหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจวัดด้วยวิธีการพาสสีพ

ทีพัฒนาขึ นกับผลการตรวจวัดโดยวิธีเทียบเท่าและวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ณ สถานีตรวจวัดดินแดง กรุงเทพมหานคร ด้วย

หลักการวิเคราะห์ความถดถอย (regression analysis) เพือใช้ปรับความเข้มข้นจากวิธีการแบบพาส

สีพให้ใกล้เคียงกับวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุมมพิษ  

ผลการทดสอบ T-test ดังตารางที 6 ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซดแ์ละก๊าซโอโซนทีได้จากวิธีแบบพาสสีพไม่แตกต่างกับวิธีมาตรฐานของกรม

ควบคุมมลพิษมีค่า sig น้อยกว่า 0.05  
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ตารางที 6 สรุปผลการทดสอบ T-test ระหว่างผลการตรวจวัดทีได้จากวิธารแบบพาสสีพและผลของ

กรมควบคุมมลพิษ 

 

สารมลพิษทางอากาศ sig 

NO2 .043 

SO2 .045 

O3 .000 

 

จากนั นนําข้อมูลทีได้ไปหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจวัดด้วย

วิธีการพาสสีพทีพัฒนาขึ นกับผลการตรวจวัดโดยวิธีเทียบเท่าและวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุม

มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ณ สถานีตรวจวัดดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ด้วยหลักการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Paired Samples Correlations) ผลดังตารางที 7 และวิเคราะห์

ความถดถอย (regression analysis) เพือใช้ปรับความเข้มข้นจากวิธีการแบบพาสสีพให้ใกล้เคียงกับ

วิธีการมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษดังสมการที 6-8 

 

ตารางที 7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ ์(Paired Samples Correlations) ระหว่างผลการตรวจวัด

ด้วยวิธีการพาสสีพทีพัฒนาขึ นกับผลการตรวจวัดโดยวิธีเทียบเท่าและวิธีการมาตรฐาน

ของกรมควบคุมมลพิษ  

 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ ์ N Correlation Sig. 

Pair 1 วิธี NO2 & วิธีมาตรฐาน 37 .818 0.000 

Pair 2 วิธี SO2 & วิธีมาตรฐาน 37 .628 0.000 

Pair 4 วิธีที O3 & วิธีมาตรฐาน 37 .767 0.000 

 

สรุปขั นตอนหรือวิธีการในการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศด้วยวิธีการแบบ

พาสสีพ 

การเก็บตัวอย่างก๊าซ ดังนี 

1. นํากระดาษเมมเบรนตามตารางที 5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตร ใส่ใน

อุปกรณ์ดังภาพที 1- 4 ทําพร้อมกัน จ ํานวน 3 ชุด 
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2. หยดสารละลายสารละลายดูดซับตามตารางที 5 ลงบนเมมเบรนจํานวน 2 ชุด ปริมาตร 

3 มิลลิลิตร  อีก 1 ชุด หยดนํ ากลั นปริมาตร 3 มิลลิลิตร เก็บใส่ถุงพลาสติก ปิดสนิท 

3. นําชุดคาสเสทท์และเมมเบรนทั ง 3 ชุด ไปติดตั ง ทีระดับความสูง 1.20 – 1.50 เมตร 

เพือเกบ็ตัวอย่างก๊าซมลพาทางอากาศ 

4. เมือเริมเก็บตัวอย่าง ทําการจัดบันทึกเวลา และอุณหภูมิของบรรยากาศเริมต้น  

5. ทําการเก็บตัวอย่าง 1 ชั วโมง เมือครบ 1 ชั ว โมง จดบันทึกเวลาเก็บ และอุณหภูมิของ

บรรยากาศสุดท้าย เก็บชุดคาสเสทท์และเมมเบรนทั ง 3 ชุด ใส่ถุงพลาสติกปิดสนิท 

6. ส่งเข้าสู่ห้องปฏิบัติการ เพือวิเคราะห์ผล 

ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศคํานวณด้วยสมการที (4) 
 

         ….. (4) 

 

 เมือ  C คือ ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ (nmoles/m3) 

  V     คือ ปริมาตรทีใช้สกัด (ml) 

  L     คือ ระยะความยาวของการแพร่ (41.2 m)  

 B      คือ ความเข้มข้นของสารในตัวอย่าง (µM) ได้จากกราฟ หรือสมการ

แสดงความสัมพันธ ์

  D     คือ สัมประสิทธิ การแพร่ของก๊าซดังตารางที 8 

T     คือ  ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่าง (s) 

 

ตารางที 8 สัมประสิทธิ การแพร่ของก๊าซ 

 

ก๊าซ สัมประสิทธิ การแพร่ (m2/s) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ 1.38 x 10-5 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ 1.05 x 10-5 

ก๊าซโอโซน 1.35 x 10-5 

ทีมา : วนิดาจีนศาสตร์, 2551, หน้า 224. 

 ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศในหน่วยพีพีบี (ppb) 

ทําได้ด้วยสมการที (5) 
 

 Cair (ppb) = C x R x T x P x 10-3    ….. (5) 

Tx    D

[B]x  x V L 
                     C 
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เมือ Cair(ppb) คือ ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศใน

หน่วยพีพีบี  

C คือ ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ (nmoles/m3) 

R    คือ ค่าคงทีของก๊าซ (0.0821 L.atm/mol.K) 

P    คือ ความดันบรรยากาศเท่ากับ 1 atm 

T    คือ อุณหภูมิ (K) 

ค ํานวณหาความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นค่าเฉลียราย 1 ชั วโมง ในหน่วย 

พีพีบี ให้ไกล้เคียงกับผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ทําได้ด้วยสมการที (6) 
 

NO2 (ppb)   = (0.2 x NO2,PS) + 19.224   ….. (6) 
 

เมือ    NO2 (ppb) คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศในหน่วยพีพีบี 

      NO2,PS คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศทีได้จากการ

วิเคราะห์โดยใช้อุปกรณ์พาสสีพในหน่วยพีพีเอ็ม 

     0.2 และ 19.224 คือ ค่าคงที 

ดังนั นการคํานวณหาความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นค่าเฉลียราย 1 

ชั วโมง ในหน่วย พีพีบี ทําได้ด้วยสมการที (7) 
 

SO2 (ppb)   = (0.640 x SO2,PS) + 0.428   ….. (7) 
 

เมือ    SO2 (ppb) คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศในหน่วยพีพีบี 

      SO2,PS คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศทีได้จากการ

วิเคราะห์โดยใช้อุปกรณ์พาสสีพในหน่วยพีพีเอ็ม 

     0.640 และ 0.428 คือ ค่าคงที 

ดังนั นการคํานวณหาความเข้มข้นของก๊าซโอโซนเป็นค่าเฉลียราย 1 ชั วโมง ในหน่วย 

พีพีบี ทําได้ด้วยสมการที (8) 
 

O3 (ppb)   = (0.192 x SO2,PS) – 0.881    ….. (8) 
 

เมือ    O3(ppb) คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศในหน่วยพีพีบี 

      O3,PS  คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศทีได้จากการ

วิเคราะห์โดยใช้อุปกรณ์พาสสีพในหน่วยพีพีเอ็ม 
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     0.192 และ 0.881 คือ ค่าคงที 

 การตําเนินการวิจัยหลังจากทีได้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศกับ

ผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ด ําเนินการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศทีตําแหน่ง

แยกต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จ ํานวน 91 แยกในระหว่างว ันที 5-13 ตุลาคม 2553 ผลการตรวจวัด

สรุปได้ดังตารางที 4.15 พบว่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง

0.00 – 0.28 ppb โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.19 ppb ความเข้มข้นของก๊าซโอโซนมีความเข้มข้นอยู่

ในช่วง0.42 – 39.46 ppb โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 28.24 ppb และความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนได

ออกไซด์มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 9.69 – 52.63 ppb โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 18.85 ppb 

 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษานี ทําการตรวจวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ซึงมีราคาสูง

และไม่เหมาะกับการเคลือนย ้าย น่าจะมีการศึกษาวิธีการในการวิเคราะห์รูปแบบอืนทีง่ายต่อการ

นําไปใช้  

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณสภาวิจัยแห่งชาติ (วช) ทีพิจารณาสนับสนุนงานวิจัยนี เพือใหไ้ดรั้บสนับสนุน
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บทที  1 
 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญและทีมาของปัญหาทีทําการวิจัย 

  

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาสิงแวดล้อมนับเ ป็นปัญหาทีมีความสําคัญทั ง

ระดับประเทศและระดับโลก เช่น การเปลียนแปลงภูมิอากาศอันเนืองมาจากปรากฏการณ์เรือน

กระจก การเกิดฝนกรด เป็นต้น ปัญหามลพิษสิงแวดล้อมในเขตเมืองของประเทศไทยเป็นอีกหนึง

ปัญหาทีมีความสําคัญ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง

ปัญหามลพิษทางอากาศในเขตเมืองทีมีปริมาณสารปนเปือนในบรรยากาศสูงทั งปริมาณของก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซโอโซน และอนุภาคฝุ ่ น เป็นต้น การจัดการเพือแก้ไขปัญหาจะต้องเริม

จากการสํารวจสภาพปัญหา การติดตามตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศแต่ละชนิดเพือให้ทราบ

ระดับการปนเปือนของสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ การติดตามตรวจวัดปริมาณสารมลพิษ

ทางอากาศในประเทศไทยดําเนินการโดยหน่วยงานหลัก คือ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยในกรุงเทพมหานครมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศริม

ถนนจํานวน 7 จุด และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื นทีทัวไปจํานวน 10 จุด ทําการตรวจวัด

สารมลพิษทางอากาศหลัก 6 ชนิด อย่างต่อเนือง ได้แก่ อนุภาคฝุ ่ น (TSP และ PM-10) ก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซ

โอโซน (O3) และสารตะกัว (Pb) ผลการตรวจวัดในพื นทีริมถนนในปี 2548 พบว่าอนุภาคฝุ ่ นทีมี

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จํานวนครั งทีมีการการตรวจวัดและมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 

7.1 ของจํานวนครั งทีมีการตรวจวัดทั งหมด ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ร้อยละ 0.004 ก๊าซโอโซน

ร้อยละ 0.04 แต่ในพื นทีทัวไปก๊าซโอโซนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 0.23 ของจํานวนครั ง

ทีมีการตรวจวัดทั งหมด (สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง, 2549) การตรวจวัดสารมลพิษ

ทางอากาศดําเนินการด้วยวิธีการมาตรฐานให้ผลการตรวจวัดทีถูกต้อง ทําการตรวจวัดได้อย่าง

ต่อเนือง สามารถเก็บบันทึกข้อมูล ส่งผ่านข้อมูลทางออนไลน์ได้ แต่มีข้อจํากัดคือต้องใช้เครืองมือที

มีราคาแพง เช่น เครืองตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เครืองตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

และเครืองตรวจวัดก๊าซโอโซนตามวิธีมาตรฐานแต่ละเครืองราคาประมาณ 450,000 บาท หากจะ
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ทําการตรวจวัดก๊าซเหล่านี พร้อมกันต้องใช้งบประมาณในการจัดซื อเครืองมือประมาณ 1,350,000 

บาท สามารถตรวจวัดได้ในจํานวนจํากัด ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการตรวจวัดทําให้เกิดความยุ่งยาก

ในการตรวจวัด ซึงนับว่ายังไม่ครอบคลุมในทุกพื นทีทั งนี อาจเนืองจากเครืองมือมีราคาแพง มี

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงสูง อีกทั งในประเทศไทยเองการพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารมลพิษทาง

อากาศได้ดําเนินการตามวิธีการมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา เครืองมือทีใช้ในการตรวจวัด

ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เป็นเหตุให้หลายหนว่ยงาน อาทิเช่น สถาบันการศึกษาไม่มีเครืองมือที

ใช้ในการติดตาม ตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ ไม่สามารถทําการตรวจวัดได้ครอบคลุมในพื นที

ต่าง ๆ  

วิธีการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศมีทั งวิธีการมาตรฐานทีกําหนดโดยกรมควบคุม

มลพิษ และวิธีการเทียบเท่าทียอมรับได้ ดังนั นในปัจจบุันได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจวัดโดยใช้ 

“อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพาสสีพ (passive sampler)” เพือใช้ในการเก็บตัวอย่างและตรวจวัด

สารมลพิษทางอากาศ แต่วิธีการทีได้นํามาใช้ในประเทศไทยก็ได้พัฒนามาจากวิธีการของ

ต่างประเทศ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ทีนําเข้าจากต่างประเทศ ซึงมีต้นทุนสูงเช่นกัน 

ดังนั นผู ้ วิจัยจึงมีความประสงค์ในการพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง วิธีการเก็บตัวอยา่ง

และการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

และก๊าซโอโซน โดยวิธีการแบบพาสสีพทีใช้วัสดุทีผลิตได้ภายในประเทศ เพือให้เป็นทางเลือกหนึง

ทีสามารถนําไปใช้ในการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศได้โดยมีต้นทุนในการเก็บตัวอย่างตําและ

ให้ผลการตรวจวัดทีมีความถูกต้อง และน่าจะพัฒนาไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไปในอนาคต     

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 

 1.2.1 เพือพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพาสสีพในการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ  

 1.2.2 เพือพัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศโดยวิธีการแบบ

พาสสีพ 

 1.2.3 เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศโดย

วิธีการแบบพาสสีพ 
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1.3. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ  

 

 1.3.1 ผลการวิจัยทําให้ได้อุปกรณ์ในการตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน ทีมีต้นทุนตํา 

 

1.4. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 

 1.4.1 สารมลพิษทางอากาศทีทําการศึกษาได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน 

1.4.2 ทําการพัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศด้วยวิธีการแบบ

พาสสีพ โดยพัฒนาในการเก็บตัวอย่างเป็นระยะเวลา 1 ชัวโมง ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศของประเทศไทย 

 1.4.3 ทําการพัฒนาอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างโดยใช้วัสดุทีผลิตได้ในประเทศไทย 

 1.4.4 ทําการพัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศโดยเทียบผล

ความถูกต้องกับวิธีการแบบเทียบเท่าและวิธีการมาตรฐาน 

 

1.5 สมมุติฐานของโครงงานวิจัย 
 

1.5.1 วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศแบบพาสสีพทีพัฒนาโดยใช้

วัสดุทีผลิตในประเทศสามารถนําไปใช้ในการตรวจวัดเพือหาปริมาณสารมลพิษทางอากาศใน

บรรยากาศได้ 

1.5.2 ผลการตรวจวัดทีได้จากวิธีการเก็บตัวอย่างแบบพาสสีพ วิธีการเทียบเท่าและวิธีการ

มาตรฐานให้ผลทีไม่แตกต่างกัน  

 

 

 

 

 

 

http://www.ssru.ac.th



 4

1.6 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพที 1.1 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

 

 

ศึกษาอุปกรณ์และวิธีการตรวจวัดแบบพาสสีพในปัจจุบัน 

สําหรับ NO2, SO2 และ O3 

สร้างหรือพัฒนาอุปกรณ์และวิธีการตรวจวัดแบบพาสสีพ สําหรับ NO2, SO2 และ O3 โดยใช้

วัสดุภายในประเทศ และมีต้นทุนตํา รูปแบบของอุปกรณ์แบบพาสสีพให้กระดาษหรือฟิลเตอร์

เคลือบสารเคมีซึงจะพัฒนาจากสารเคมีทีใช้ในวิธีการแบบเทียบเท่าในการเก็บตัวอย่าง และ

วิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการโดยวัดการดูดกลืนแสง 

ตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยําของผลการตรวจวัด

ด้วยอุปกรณ์และวิธีการแบบพาสสีพ  

โดยเทียบผลกับวิธีการแบบเทียบเท่าหรือวิธีการมาตรฐาน 

ได้อุปกรณ์ตรวจวัด NO2, SO2 และ O3 ทีใช้วัสดุในประเทศ  

มีต้นทุนตํา ให้ผลการตรวจวัดทีถูกต้อง น่าเชือถือ 
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บทที  2 
 

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที เกียวข้อง 
 

2.1 สารมลพิษทางอากาศ 

Wark, Warner & Davis (1998, p. 4) อธิบายถึง สารมลพิษทางอากาศ (air 

pollutant) ว่าหมายถึง “สารปนเปือนหรือเจือปนอยู่ในอากาศตั งแต่ 1 สาร หรือมากกว่า ทีมี

ปริมาณและคงอยู่ในบรรยากาศได้นานพอทีจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ พืช หรือสัตว์” 

สรุปได้ว่า “สารมลพิษทางอากาศเป็นสารทีปนเปือนอยู่ในอากาศ และก่อให้เกิดหรือ

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนหรือคุณภาพสิงแวดล้อม เมือมีปริมาณความเข้มข้นและ

ระยะเวลาทีนานพอ” 

สารมลพิษทางอากาศทีปนเปือนอยู่ในอากาศมีมากมายหลายชนิดแต่ชนิดทีมีการ

ปนเปือนอยู่ในบรรยากาศทัวไปและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ต่อสุขภาพของคนและ

สิงแวดล้อมมี 6 ชนิด เรียกสารมลพิษทางอากาศในกลุ่มนี ว่า “สารมลพิษทางอากาศหลัก (Citeria 

Air Pollutant : CAPs)” ซึงประกอบด้วยสารมลพิษทางอากาศ ดังนี 

1. อนุภาคฝุ ่ น (particulate matter : PM)  

2. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide : CO)  

3. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulfur dioxide : SO2)  

4. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (nitrogen dioxide : NO2)  

5. ก๊าซโอโซน (ozone : O3)  

6. สารตะกัว (lead : Pb)  

สารมลพิษทางอากาศทั ง 6 ชนิดดังกล่าวจัดเป็นสารมลพิษทางอากาศระดับพื นที 

(local air pollutant) คือ “สารมลพิษทางอากาศทีเมือปล่อยออกจากแหล่งกําเนิดสู่อากาศแล้วมี

ผลกระทบต่อสุขภาพของคนและสิงแวดล้อมในบริเวณแหล่งกําเนิดนั น ”ๆ กลุ่มของสารมลพิษทาง

อากาศจัดแบ่งตามลําดับของการเกิดแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังตารางที 2.1 และภาพที 2.1 ดังนี   

1. สารมลพิษปฐมภูมิ (primary pollutant) หมายถึง “สารมลพิษทางอากาศทีปล่อย

ออกจากแหล่งกําเนิดโดยตรงโดยไม่ทําปฏิกิริยากับสารอืน”  
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2. สารมลพิษทุติยภูมิ (secondary pollutant) หมายถึง “สารมลพิษทางอากาศที

เกิดขึ นในบรรยากาศ โดยปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างสารมลพิษปฐมภูมิ หรือกับกลุ่มของสารที

ปรากฏอยู่ในบรรยากาศ” 

2.1.1 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นก๊าซทีมีสีนํ าตาลแดง ละลายนํ าได้ดี และอยู่ใน

อากาศได้เพียง 3 วัน ก่อนทีจะกลายเป็นสารอืนต่อไป ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นก๊าซประเภท

เดียวกับก๊าซทีมีปฏิกิริยาสูงทีเรียกว่า “ออกไซด์ของไนโตรเจน (oxide of nitrogen หรือ NOx)” 

ก๊าซเหล่านี จะเกิดขึ นเมือเชื อเพลิงถูกเผาไหม้มีอุณหภูมิสูง ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนมี 7 รูปแบบ 

คือ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ก๊าซไนตริกออกไซด์ (NO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซได

ไนโตรเจนเพนตอกไซด์ (N2O5) ก๊าซ ไดไนโตรเจนไตรออกไซด์ (N2O3) ก๊าซไดไนโตรเจนเตตระ

ออกไซด์ (N2O4 ) และก๊าซไนโตรเจนไตรออกไซด์ (NO3) ออกไซด์ของไนโตรเจนทั ง 7 รูปทีกล่าวมา

นี มีเพียงก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์   และก๊าซไนตริกออกไซด์เท่านั น ทีเป็นสารมลพิษทาง

อากาศทีสําคัญทีระดับพื นผิวโลก ซึงมักเรียกรวมเป็น “ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน” ส่วนก๊าซไน

ตรัสออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas) มีผลต่อชั นบรรยากาศโลกทําให้โลกร้อนขึ น 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีมีความเข้มข้นสูงจะทําอันตรายต่อปอดโดยตรง เช่น ทําให้เกิดการ

ระคายเคืองต่อปอด ระคายเคืองถุงลม (alveoli) มีผลให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดลง ทําให้ปอด

อักเสบ เกิดเนื องอกในปอด ทําให้หลอดลม (emphysema) ตีบตัน และเป็นผลให้เกิดการติดเชื อใน

ระบบทางเดินหายใจ เช่นไข้หวัดใหญ่ ถ้าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์สูงถึง 300 - 

500 พีพีเอ็ม จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือสลบเนืองจากสมองขาดออกซิเจน เพราะก๊าซไนตริกอ

อกไซด์สามารถรวมตัวกับฮีโมโกลบินได้เช่นเดียวกับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ทําให้ระดับของ

ออกซิเจนในเลือดลดลง แต่เนืองจากในบรรยากาศจะมีความเข้มข้นของก๊าซไนตริกออกไซด์น้อย

กว่า 1.22 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (1 พีพีเอ็ม) ดังนั นจึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน แต่

หากได้รับก๊าซไนตริกออกไซด์ทีความเข้มข้นระดับ 0.7 - 20 พีพีเอ็ม ในเวลา 10 นาที จะทําให้

หายใจไม่ออก และทีระดับ 0.11 - 0.22 พีพีเอ็ม จะเริมได้กลิน ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์มีผลต่อ

สุขภาพของคนมากกว่าก๊าซไนตริกออกไซด์ทีมีความเข้มข้นเท่ากัน 

2.1.2ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ SO2 ประกอบด้วยธาตุซัลเฟอร์ 

(S) หรือกํามะถัน 1 อะตอม และออกซิเจน 2  อะตอม วราวุธ เสือดี (2546, หน้า 8) กล่าวว่า “ก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นก๊าซทีไม่มีสี  มีกลินกรด ไม่ติดไฟ ไม่ระเบิด ถ้ามีความเข้มข้นในระดับ 0.3–

0.1 พีพีเอ็มหรือประมาณ 3 พีพีเอ็ม จะมีกลินฉุน แสบจมูก” ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เมือถูกปล่อย
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ออกสูบ่รรยากาศทีมีส่วนประกอบเป็นไอนํ า หมอก เมฆ และฝน จะทําปฏิกิริยากับองค์ประกอบ

ดังกล่าวเกิดเป็นกรดซัลฟิวริก ซึงเป็นอันตรายมากกว่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เอง  ทําให้วัตถุ

เกิดการผุกร่อนได้ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีครึงชีวิต ประมาณ 3 วัน และจะถูกออกซิไดซ์โดย

ออกซิเจนหรือโอโซนเป็นก๊าซซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) ควบแน่นและตกสู่พื นดินในรูปของกรด

ซลัฟิวริกหรือซัลเฟต (SO4
2-) โดยปฏิกิริยาเคมีแสงในอากาศและมีอนุภาคฝุ ่ นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  

2.1.3 ก๊าซโอโซน 

ก๊าซโอโซนทีระดับพื นโลก เป็นสารมลพิษทุติยภูมิเกิดจากปฏิกิริยาเคมีแสง 

(photochemical reaction) ระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 

โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ก๊าซโอโซนเกิดได้ง่ายบนถนน ในเวลากลางวัน เพราะการจราจร

ก่อให้เกิดสารไฮโดรคาร์บอนและก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน การเกิดโอโซนใช้เวลาในการเกิด 3 

ชัวโมง ทําให้ปริมาณของก๊าซโอโซนในบริเวณชานเมืองมีค่าสูงกว่าในเมือง เนืองจากอิทธิพลของ

บรรยากาศพัดพาสารทีเป็นตัวการทําให้เกิดก๊าซโอโซนไปยังชานเมือง ก๊าซโอโซนทําให้ระคายตา 

และระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ลดความสามารถในการทํางานของปอดลง เหนือยเร็ว 

โดยเฉพาะในเด็ก  คนชรา และคนทีเป็นโรคปอดเรื อรังอยู่แล้ว ก๊าซโอโซนมีผลกระทบต่อวัสดุ เช่น 

ยาง พลาสติก เป็นต้น ทําให้วัสดุเหล่านั นเสือมคุณภาพได้เร็ว ก๊าซโอโซนในบรรยากาศเป็น

อันตรายต่อพืช ทําให้ใบแห้งเหียว มีลายจุด และมีสีซีด 

 

2.2 การตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศวิธีการมาตรฐานและวิธีเทียบเท่า 

วิธีการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีใช้กันอยู่ในปัจจุบันในประเทศต่าง  ๆและใน

ประเทศไทย ใช้วิธีการตรวจวัดตามวิธีการมาตรฐานและวิธีการเทียบเท่าขององค์กรพิทักษ์

สิงแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา (US.EPA) ซึงกําหนดวิธีการวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

ด้วยระบบเคมีลูมิเนสเซนส์ (chemiluminescence) เป็นวิธีการมาตรฐานและวิธีการทางเคมีวิธี

โซเดียม อาร์ซีไนต์ (sodium – arsenite) และวิธีทีจีเอส-เอเอ็นเอสเอ (TGS – ANSA) เป็นวิธีการ

เทียบเท่า วิธีการตรวจวัดค่าปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กําหนดวิธีพาราโรซา

นิลีน (pararosaniline) เป็นวิธีการมาตรฐาน และวิธียูวี ฟลูออเรสเซนซ์ (UV-fluorescence) เป็น

วิธีเ ทียบเท่า และการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซน วิธี วิเคราะห์ใน

ห้องปฏิบัติการยังไม่เป็นทียอมรับ แต่ใช้สําหรับการปรับเทียบเครืองวัดแบบอัตโนมัติ วิธีการวัด

แบบอัตโนมัติ คือ วิธีโพแทสเซียมไอโอไดน์ (KI method) สําหรับวิธีเทียบเท่านั น คือ วิธียวีู โฟโต

เมตริก (UV photometric) (ศิวพันธุ ์ ชูอินทร์, 2549) 
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กรมควบคมุมลพิษ (2551) ได้กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศสําหรับ

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ค่าเฉลีย 1 ชัวโมง เท่ากับ 0.32 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตรวจวัดโดย

วิธีเคมีลูมิเนสเซนส์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คา่เฉลีย 1 ชัวโมง เท่ากับ 0.78 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร ตรวจวัดโดยวิธีพาราโรซานิลีน และก๊าซโอโซน ค่าเฉลีย 1 ชัวโมง เท่ากับ 0.20 มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร ตรวจวัดโดยวิธีเคมีลูมิเนสเซนส์  

 

2.3 วิธีการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศแบบพาสสีพ และงานวิจัยทีเกียวข้อง 

Chang Ho Yu (2008) ได้สรุปวิธีการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยวิธีการ

แบบพาสสีพ ไว้ดังนี 

1. Palmes Tubes : ผลิตโดย Palmes และคณะ เมือปี 1976 เหมาะสําหรับเก็บ

ตัวอย่างในระยะเวลานาน เช่น 1 สัปดาห์ สามารถเก็บตัวอย่างได้ทั งภายนอกและภายในอาคาร 

แต่ไม่เหมาะในการเก็บตัวอย่างทีตัวบุคคล ดังภาพที 2.1 

2. Gradko Sampler : เป็นอุปกรณ์ทีผลิตเพือการค้า ดังภาพที 2.2 สามารถเก็บ

ตัวอย่างทีตัวบุคคลได้ ทําการผลิตโดยสอบเทียบความถูกต้องโดยการเทียบกับผลทีได้จากวิธี 

Chemiluminescence สามารถตรวจวัดได้ถึง 0.5 ppb  

3. Passam Ag Sampler : เป็นการออกแบบโดยใช้ท่อโพลีโพรไพลีน ดังภาพที 2.3 

สามารถเก็ตัวอย่างได้ทั งระยะสั น (8 – 48 ชัวโมง) และระยะยาว (1 – 4 สัปดาห์)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 2.1. รูปแบบของ Plames tubes 

   ทีมา : Chang Ho Yu (2008) 
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ภาพที 2.2 รูปแบบของ Gradko Sampler 

   ทีมา : Chang Ho Yu (2008) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   ภาพที 2.3 รูปแบบของ Passam Ag Sampler 

   ทีมา : Chang Ho Yu (2008) 

 

4. Analyst ™ : พัฒนาโดย  Italian National Research Council ในปี 2000 โดย

อาศัยพื นฐานของ Plames tubes โครงสร้างเป็นท่อแก้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร ยาว 20 

มิลลิเมตร ดังภาพที 2.4. สามารถใช้เก็บตัวอย่างและสกัดสารได้ เหมาะสําหรับเก็บตัวอย่างนาน

เป็นเดือนทั งภายในและภายนอกอาคาร 
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ภาพที 2.4 รูปแบบของ Analyst ™ 

   ทีมา : Chang Ho Yu (2008) 

 

5. Filter Badges : ปรับปรุงและพัฒนาโดย Yanagisawa และ nishimusa ในปี 

1982 โดยเป็นจาก Palmes tube เป็น Badge ดังภาพที 2.5  สามารถเก็บตัวอย่างในระยะเวลา 1 

วัน ส่วนใหญ่ใช้เก็บตัวอย่างทีตัวบุคคลและภายในอาคาร  

 

 

 

 

 

 

 
 

   ภาพที 2.5 รูปแบบของ Filter Badges 

   ทีมา : Chang Ho Yu (2008) 

 

6. Ogawa Passive Sampler : พัฒนาโดย Ogawa โดยให้ Badge 2 แผ่นประกบ

กัน ดังภาพที 2.6 ใช้อย่างแพร่หลายในการเก็บตัวอย่างทีตัวบุคคล และสามารถใช้เก็บตัวอย่างได้

ทั งภายในและภายนอกอาคาร 
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ภาพที 2.6 รูปแบบของ Ogawa Passive Sampler 

   ทีมา : Chang Ho Yu (2008) 

 

7. IVL Sampler : พัฒนาโดย Swedish Environmental Research Institute ในปี 

1980 ออกแบบเพือหลีกเลียงผลของความเร็วลม เหมาะสําหรับเก็บตัวอย่างในอาคาร สามารถ

เก็บตัวอย่างได้ดีในระยะเวลานาน 1 เดือน หรือ 2 สัปดาห์ ดังภาพที 2.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที 2.7 รูปแบบของ  IVL Sampler 

   ทีมา : Chang Ho Yu (2008) 

 

8. Willems Badges : พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Wageningen ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ดังภาพที 8. ใช้เก็บตัวอย่างทีตัวบุคคลในระยะเวลาสั น 1 และ 8 ชัวโมง และเก็บ

ตัวอย่างในบรรยากาศในระยะเวลา 48 ชัวโมง  
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ภาพที 2.8 รูปแบบของ  Willems Badges 

   ทีมา : Chang Ho Yu (2008) 

 

9. Radiello : พัฒนาโดยบริษัทในประเทศอิตาลี โดยอาศัยการแพร่ในแนวดิง

มากกว่าการแพร่ในแนวนอน ภายในท่อขนาดเล็กทีภายในบรรจุสารดูดซับไว้ มีนํ าหนักน้อยกว่า 

15 กรัม เส้นผ่านศูนย์กลางคือ 1 เซนติเมตร ดังภาพที 2.9 เหมาะสําหรับในการเก็บตัวอย่างใน

ระยะเวลานาน 2 วัน ทั งทีตัวบุคคล ภายในและภายนอกอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 2.9 รูปแบบของ Radiello 

   ทีมา : Chang Ho Yu (2008) 

 

10. EMD Sampler : เป็นรูปแบบทีพัฒนาใหม่สุด ในปี 2006 โดย Ecole des Mines 

de Bouai (EMD) ภายในอุปกรณ์ประกอบด้วยแผ่นทีมีรูปพรุนและเคลือบด้วย TEA ซึงบรรจุอยู่ใน

กล่อง สามารถนําไปใช้เก็บตัวอย่างได้ในระยะเวลา 1 ชัวโมง ดังภาพที 2.10  
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ภาพที 2.10 รูปแบบของ EMD Sampler 

   ทีมา : Chang Ho Yu (2008) 

 

กรมควบคุมมลพิษ (2547: 84 - 86) กล่าวถึงวิธีการตรวจวัดก๊าซโดยใช้ Passive 

Sampler ว่า เป็นวิธีการทีนิยมในต่างประเทศ โดยใช้ในการตรวจวัดโอโซนบริเวณป่าไม้ ซึงมี

ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการตรวจวัดโดยวิธีการแบบต่อเนืองแต่ให้ผลทีใกล้เคียงกัน สารมลพิษทีต้องการ

ตรวจวัดในอากาศจะถูกดูดซึมไว้ใน Filter ทีเคลือบสารเคมีทีไวต่อสารมลพิษแต่ละชนิดด้วยใช้

หลักการแพร่กระจาย โดยธรรมชาติในช่วงระยะเวลาหนึง อุปกรณ์แบบพาสสีพแสดงดังภาพที 

2.11 ซึงมีลักษณะเป็นหลอดพลาสติก Teflon ปลายเปิดทั ง 2 ข้าง ขนาดยาว 3 เซนติเมตร เส้น

ผ่านศูนย์กลางด้านนอก 2 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 1.4 เซนติเมตร โดยแต่ละข้าง

ประกอบด้วยกระดาษใยแก้ว (glass fiber) ทีมีการเคลือบสารเคมีทีจะทําปฏิกิริยากับสารมลพิษที

ต้องการตรวจวัด ในการติดตั งทําการติดตั งสูงจากพื นดิน 1.5 – 2 เมตร ในระยะเวลา 8 ชัวโมง ถึง 

1 เดือน ก็ได้ เมือครบเวลานํามาเติมสารละลายลงไปเพือชะล้างหรือทําปฏิกิริยากับสารมลพิษ 

แล้วนําไปวิเคราะห์ต่อโดยอาจใช้เครือง GC เครือง GC/MS หรือเครือง Spectrophotometer ค่าที

วิเคราะห์ได้จะมีหน่วยเป็นค่าเฉลียพีพีบี หรือพีพีเอ็มต่อหนึงหน่วยเวลา 
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 ภาพที 2.11 รูปแบบของอุปกรณ์แบบพาสสีพ  

 ทีมา : กรมควบคุมมลพิษ (3547, หน้า 84) 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที 2.12 การติดตั งอุปกรณ์แบบพาสสีพเพือตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ  

 ทีมา : กรมควบคุมมลพิษ (3547, หน้า 85) 

 

 

 
 

 ภาพที 2.13 การติดตั งอุปกรณ์แบบพาสสีพเพือตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ  

 ทีมา : กรมควบคุมมลพิษ (3547, หน้า 86) 
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กรมควบคุมมลพิษ (2547: 84 - 86) ได้ประเมินงบประมาณในการเก็บตัวอย่าง โดย

อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง Passive Sampler มีราคาเริมต้นประมาณ 4,000 บาท ส่วนการตรวจวัดใน

ครั งต่อไปสามารถเปลียนแผ่น Filter ได้ โดยราคาประมาณ 4,000 บาท ต่อ 40 แผ่น นากจากนี ยัง

ต้องมีการส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ ซึงอาจมีค่า 2,000 – 4,000 บาท ต่อตัวอย่าง 

สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ (2551: 79) ร่วมกับ Acid 

Deposition and Oxidant Research Center (ADORC) และ Asian Center for Environmental 

Research (ACER), Meisei University ประเทศญีปุ ่ น ได้ดําเนินการวิจัยร่วมศึกษาเปรียบเทียบ

วิธีการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดแบบแห้ง เพือศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจวัด

ปริมาณการตกสะสมของกรดแบบแห้งในบรรยากาศในพื นทีกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการ

ตรวจวัดแบบแพร่กระจายของก๊าซ (Passive Sampling Technique) และแบบดูดอากาศผ่าน

กระดาษกรอง (Filter Pack Method) นําไปเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจวัดแบบมาตรฐานด้วย

ระบบอัตโนมัติ เพือนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศทีไม่ซับซ้อนสามารถลด

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน สารมลพิษทีเปรียบเทียบได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน

ไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน 

กรองแก้ว ทิพยศักดิ  (2548 : 33) อธิบายว่า “อุปกรณ์แบบพาสสีพ หมายถึง เครืองมือ

ทีนํามาใช้เพือดักจับสารมลพิษในอากาศ โดยไม่ต้องใช้แหล่งพลังงานจากไฟฟ้า ซึงมีขนาดเล็ก 

สามารถนําไปติดตั งได้สะดวก มีส่วนประกอบดังภาพที 2.14 สารเคมีทีใช้เคลือบเหมาะสมเพือดัก

จับสารมลพิษทีต้องการตรวจวัดโดยเฉพาะ” มีการติดตั งดังภาพที 2.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.14 อุปกรณ์แบบพาสสีพของกรองแก้ว ทิพยศักด ิ

ทีมา : กรองแก้ว ทิพยศักด ิ(2548 : 35) 
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ภาพที 2.15 อุปกรณ์แบบพาสสีพของกรองแก้ว ทิพยศักด ิและการติดตั ง  

ทีมา : กรองแก้ว ทิพยศักด ิ(2548 : 37) 

 

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพาสสีพ (passive sampling) อาศัยหลักการแพร่ของก๊าซ

ผ่านเมมเบรน ซึงเมมเบรนจะเคลือบด้วยสารเคมีเพือดูดซับหรือเกิดปฏิกิริยากับก๊าซ การซึมผ่าน

ของก๊าซเป็นการแพร่ของโมเลกุลของก๊าซอย่างอิสระ (free molecular diffusion) ทีเกิดจากความ

เข้มข้นทีต่างกันของก๊าซในอากาศกับก๊าซบนเมมเบรน ฟลักซ์ของมวลสารสามารถใช้ “กฎการแพร่

ข้อแรกของฟิค (Fick’s First Law of Diffusion)” (Ayers, G.P., Keywood, M.D., Gillett, R.W., 

Manins, P.C., Malfroy, M. & Bardsley, T. 1998 : 425 – 437.) ซึงอธิบายได้ว่าเป็นสัดส่วน

โดยตรงกับความแตกต่างของความเข้มข้นของสารมลพิษ ดังสมการที (2.1)  

 

         ……(2.1) 

  

เมือ   F      คือ ฟลักซ์ของมวลสาร (g/cm2.s) 

  D     คือ สัมประสิทธิ การแพร่ของสาร (diffusion coefficient) 

  dC   คือ ความเข้มข้นของมลพิษทีต่างกันระหว่างในอากาศกับบน

เมมเบรน 

  dL   คือ ระยะความยาวของการแพร่ (effective path length) 

 

dL

dC D -                      F 
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กรองแก้ว ทิพยศักดิ  (2548 : 34) ได้อธิบายสมการในการคํานวณการความเข้มข้น

ของก๊าซทีถูกดูดซับอยู่บนเมมเบรน ดังสมการ (2.2) 
 

M = F  x  A  x  T     ……(2.2) 
  

เมือ    M    คือ มวลของก๊าซ (g) 

   F      คือ ฟลักซ์ของมวลสาร (g/cm2.s) 

A      คือ พื นทีหน้าตัดของเมมเบรน  

  T      คือ ระยะทีรับสัมผัส (s) 

วนิดา จีนศาสตร์ (2548) ได้อธิบายวิธีการคํานวณหาความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจน

ไดออกไซด์ในบรรยากาศ ดังสมการ (2.3) 

 

          ……(2.3) 

 

 เมือ  Cair   คือ ความเข้มข้นของก๊าซในบรรยากาศ  

   M     คือ มวลของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (g) 

   F      คือ ฟลักซ์ของมวลสาร (g/cm2.s) 

L      คือ ระยะความยาวของการแพร่ (41.2-1 m) 

D     คือ สัมประสิทธิ การแพร่ของสาร (1.54 x 10-5 m2/s) 

A     คือ พื นทีหน้าตัดของเมมเบรน  

  T     คือ ระยะทีรับสัมผัส (s) 

 

สราวุธ เทพานนท์ (2548) ได้อธิบายสมการทีใช้ในการหาความเข้มข้นของก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ  ดังสมการ (2.4) 

 

         ……(2.4) 

 

 เมือ    NO2  คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ  

      (nmoles/m3)  

   V     คือ ปริมาตรทีใช้สกัด (ml) 

T  x    x  AD

L  x  M                     Cair 

T  x  D

]-[NOV x  x L 
                     NO 2

2 
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L      คือ ระยะความยาวของการแพร่ (41.2 m-1) 

NO2
-  คือ ความเข้มข้นของไนไตรต์ในตัวอย่าง (µM) 

D     คือ สัมประสิทธิ การแพร่ของสาร (1.54 x 10-5 m2/s) 

T     คือ ระยะเวลาในการเกบ็ตัวอย่าง (s) 

  

กรองแก้ว ทิพยศักดิ  (2548 : 31 - 38) ทําการศึกษาอุปกรณ์พาสสีพในการเฝ้าระวัง

คุณภาพอากาศ โดยทําการวัดความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ศึกษาปัจจัยทีเหมาะสม

ในการผลิตอุปกรณ์แบบพาสสีพ การเก็บรักษาและทดสอบ การใช้งานในบรรยากาศทัวไป และใน

การเฝ้าระวังการสัมผัสส่วนบุคคล สารเคมีทีเหมาะสมในการเคลือบแผ่นกรอง คือ สารละลายผสม

ระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับโซเดียมไอโอไดด์ในเมธานอล โดยใช้แผ่นกรองใยแก้วเป็นสิงกีด

ขวางฝุ ่ นหรือสารมลพิษอืน  ๆ(ดังภาพที 2.1) โดยตรวจหาสารมลพิษทีถูกดักจับไว้บนแผ่นกรองใน

รูปไนไตรต์ด้วยวิธียูวีสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ อุปกรณ์พาสสีพมีอายุการใช้งานได้ดีภายใน 1 เดือน 

โดยสามารถเก็บรักษาไว้ได้ทีอุณหภูมิปกติ สําหรับการใช้งานอุปกรณ์พาสสีพจากการเปรียบเทียบ

วิธีการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์แบบแอคทีฟภายในอาคารได้ผลสอดคล้องกันอย่างดีเมือ

ใช้เวลาสัมผสั 290 และ 360 นาที ผลจากการนําอุปกรณ์พาสสีพทีผลิตตามวิธีทีเหมาะสมไปวัด

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เทียบกับการตรวจวัดโดยวิธีเคมิลูมิเนสเซนต์ในบรรยากาศทัวไป ณ 

บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศการเคหะแห่งชาติ และรามคําแหงของกรมควบคุมมลพิษ

โดยสัมผัสตัวอย่างอากาศ 24 ชัวโมง รวม 14 วัน พบว่ามีความสัมพันธ์กันปานกลาง ณ สถานี

ตรวจวัดคุณภาพอากาศการเคหะแห่งชาติ (y = 1.2035x – 0.3291, R2 = 0.6477) ส่วน

ความสัมพันธ์ ณ สถานีตรวจวัดรามคําแหงพบว่ามีค่าตํากว่าเล็กน้อย (y = 0.59x + 9.8699, R2 = 

0.6016) ทั งนี เนืองมาจากการตรวจวัดจริงในภาคสนามมีปัจจัยอืน ๆ ส่งผลต่อการดูดซับสาร

มลพิษบนอุปกรณ์พาสสีพ เช่น ความเร็วลม อุณหภูมิ เมือวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที

บุคคลกลุ่มตัวอย่างรับสัมผัสด้วยวิธีพาสสีพในช่วง 5 วันต่อเนือง สามารถนํามาใช้งานได้ดีเพราะมี

ขนาดเล็ก และไม่รบกวนกิจกรรมปกติของกลุ่มตวัอย่าง 

กลินประทุม ปัญญาปิง (2546) ทําการศึกษาโดยใช้อุปกรณ์อย่างง่ายในการเก็บ

ตัวอย่างในการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใช้สาร Triethanolamine ในการดูดซับก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซด์  
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กรองแก้ว ทิพยศักดิ  และวงพันธ์ ลิมปเสนีย์ (2546) นําอุปกรณ์แบบพาสสีพตรวจวัด

ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นค่าเฉลีย 24 ชัวโมง พบว่ามีความสัมพันธ์ระดับ

ปานกลางกับค่าทีได้จากวิธีมาตรฐาน โดยทําการเลือกวิธี chemiluminescence เป็นวิธีมาตรฐาน  

วินัย สมบูรณ์ (2548) ได้พัฒนาการเก็บตัวอย่างแบบพาสสีพ โดยการใช้เมมเบรน

ชนิด   ต่าง ๆ ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมไอโอไดด์ในการดูดซับก๊าซไนโตรเจน

ไดออกไซด์ 

วนิดา จีนศาสตร์ (2548) ศึกษาอุปกรณ์แบบพาสสีพ โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดร

อกไซด์และโซเดียมไอโอไดด์ในการดูดซับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และวัดการดูดกลืนคลืนแสงที

ความยาว 540 นาโนเมตร 

Da Silva และคณะ (2006, 1 – 9) ได้นําวิธีการเก็บตัวอย่างแบบพาสสีพมาใช้เพือหา

ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเมืองเซาเปาโล (Sao Paulo) ประเทศบราซิล โดยทํา

การเก็บตัวอย่าง 32 จุด บนถนนทีแตกต่างกัน และมีการจราจรหนาแน่น ทําการเก็บตัวอย่างสอง

สัปดาห์ แบ่งเป็น 2 ช่วง พบว่ามีความเข้มข้นเท่ากับ 63 และ 49 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ในช่วงที 1 และ 2 ตามลําดับ อุปกรณ์แบบพาสสีพมีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็ก (Diffusion tube) ที

ก้นของท่อทําการเคลือบด้วยไตรเอททานอล เอไมน์ (tri – ethanol amine : TEA) เพือใช้เป็นสาร

ดูดซับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวัดการดูดกลืนแสง วิธี Saltzman’s 

reaction ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์คํานวณตามกฎของ Fick’s law อุปกรณ์แบบ

พาสสีพเตรียมโดยห้องปฏับัติการของ Institute for Risk Assessment Science (IRAS) 

มหาวิทยาลัย Utrecht ประเทศเนเธอร์แลนด์ เรียกอุปกรณ์แบบนี ว่า “Plames tubes” ดังภาพที 1. 

อุปกรณ์ Plames tubes เป็นอุปกรณ์ทีใช้เก็บตัวอย่างอย่างน้อย 1 สัปดาห์ สามารถใช้งานได้ทั ง

ภายในและภายนอกอาคาร แต่ไม่เหมาะกับการตรวจวัดทีตัวบุคคล 

Bush และคณะ (1999) ได้ทําการศึกษาความถูกต้องของหลอดทีใช้หลกัการพาสสีพ

ในการศึกษาเพือหาความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในประเทศอังกฤษ  

Heal และคณะ (1999) ได้ศึกษาผลของแสงทีมีต่อการตรวจวัดโดยอุปกรณ์ชนิดพาส

สีพ พบว่าอุปกรณ์ทีมีการห่อหุ ้มให้ผลการตรวจวัดทีใกล้เคียงกับวิธีการมาตรฐาน 

Krochmal, D and Gorskl, L. (1991 : 531 – 535) ทําการหาปริมาณก๊าซไนโตรเจน

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยใช้เทคนิคการเก็บตัวอย่างแบบพาสสีพ ใช้สารไตรเอททาโนลาไมน์

เป็นตัวดูดซับ ทําการศึกษาผลของอุณหภูมิ ความชื น และการเก็บตัวอย่างโดยการแพร่ ก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซด์ทีถูกดูดซับในอุปกรณ์เก็บตัวอย่างจะวิเคราะห์หาโดยใช้หลักการทาสเปกโตร
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โฟโตเมตริก เปลียนก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นไนไตรต์ โดยใช้สารละลาย saltman ทําการ

ทดสอบทีผลของการวิเคราะห์ซํ าไม่เกิน 10% โดยมีขีดจํากัดในการวิเคราะห์ทีทําการเก็บตัวอย่าง 

24 ชัวโมง คือ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

Bjarne Sivertsen (2001) ทําการศึกษาความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และ

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเมือง Cairo โดยใช้การเก็บตัวอย่างแบบพาสสีพ ซึงออกแบบโดย 

Swedish Environmental Research Institute ดังภาพที 2.16. ทําจากท่อโพลีโพรไพลีน ภายใน

บรรจุกระดาษกรอง (membrane filter) บาง ๆ ไว้ ก๊าซมลพิษจะเคลือนทีเข้าและถูกเก็บไว้โดยการ

แพร่ของโมเลกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที 2.16. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพาสสีพของ Bjarne Sivertsen 

    ทีมา : Bjarne Sivertsen (2001) 

 

Shakya, K.M และคณะ (2004) ได้ทําการเก็บตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และ

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยวิธีการแบบพาสสีพในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้อุปกรณ์

แบบพาสสีพทีเป็น Diffusion tube ประกอบด้วยท่อโพลิสไตรีน (ps) โพลิเอทีลีน (pe) และ 

Grsdko tubes ใช้ตัวกลางเป็นกระดาษกรอง ยีห้อ Whatman No. 40 สารละลายทีใช้ในการดูดซับ 

NO2 คือ สาร TEA และสารผสมของ NaOH และ NaI สําหรับสารดูดซับ SO2 เป็นสาร TEA 

Na2CO3 และ NaOH ทําการติดตั งอุปกรณ์สูง 1.5 เมตร เหนือพื นดิน ทําการวิเคราะห์ NO2 โดย

การเติมสารเคมีเพือสร้างสีและวัดการดูดกลืนแสงโดยใช้เครือง Spectrophotometer และ
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วิเคราะห์ NO2 และ SO2 โดยใช้ Ion Chromatography ผลการตรวจวัดพบว่ามีความสัมพันธ์กับ

วิธีการแบบมาตรฐาน มีค่าความแม่นยําสําหรับ NO2 18.12 % และ SO2 16.36% 
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บทที  3 
 

ขั นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

3.1 สถานทีดําเนินการวิจัย 
 

 (1) ทําการการเก็บตัวอย่างในบรรยากาศจริง ใน 2 พื นที คือ พื นทีมีจราจรหนาแน่น 

(ริมถนนสามเสน) และพื นทีทัวไป (ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  

(2) วิเคราะห์เพือหาค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ ณ ห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

(3) ตรวจวัดเพือยืนยันผล ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ 

สถนีดินแดง กรุงเทพมหานคร 

(4) แยกต่างๆในกรุงเทพมหานคร 

 

3.2 อุปกรณ์ เครืองมือ และสารเคมี 

 

เครืองมือและอุปกรณ์ทีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

1. อุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โดยวิธีเทียบเท่าวิธี

โซเดียมอาร์ซีไนต์ ประกอบด้วย 

   1.1 อิมพินเจอร์ 

 1.2 ปัมดูดอากาศขนาดเล็ก 

 1.2 สายยาง 

 1.3 ขาตั ง 

 1.4 เครืองวัดค่าการดูดกลืนคลืนแสง  

 1.5 เครืองแก้ว 

 1.6 สารเคมี 
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3. เมมเบรนหรือกระดาษกรองทีใช้ในการทดสอบเพือหาชนิดทีเมมเบรนทีเหมาะสม 

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตร ประกอบด้วย 

 3.1 เมมเบรนชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ (polyvinylchloride : PVC) มีขนาดรู (pore 

sizes) เท่ากับ 0.8 ไมโครเมตร 

 3.2 เมมเบรนชนิดใยแก้ว (glass fiber) มีขนาดรู (pore sizes) เท่ากับ 1.0 

ไมโครเมตร 

 3.3 เมมเบรนชนิดมิกซ์เซลล์ลูโลส (mixcellulose : MCE) มีขนาดรู เท่ากับ 0.8 

ไมโครเมตร 

 3.4 กระดาษ A4  

 3.5 กระดาษ PAD สําหรับรองกระดาษกรองในการเก็บตัวอย่างอนุภาคฝุ ่ น 

6. ถ้วยกระดาษ 

7. เชือก 

8. เครืองแก้วต่าง  ๆ

9. คอมพิวเตอร์ 

10. โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows เวอร์ชัน 11.5 

11. คาสเสทท์ (cassette) สําหรับเก็บตัวอย่างอนุภาคฝุ ่ นทีตัวบุคคล 

12. เทอร์โมมิเตอร์ 

13. ปิเปตอัตโนมัติ (auto pipet) 

14. ปากคีบ (forcep) 
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3.3 ขั นตอนการดําเนินการวิจัย 

 

 การดําเนินการวิจัยนี มีขึ นตอนการดําเนินงานวิจัยดังนี 

3.3.1 กําหนดปัญหา ทบทวนเอกสาร วิธีการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศได้แก่ ก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน ด้วยวิธีการมาตรฐานและวิธีการ

แบบพาสสีพทีมีในปัจจุบัน 

3.3.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ ออกแบบอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพาสสีพ 

3.3.3 ดําเนินการพัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดความเข้มข้นของสารมลพิษทาง

อากาศโดยอาศัยพืนฐานของการเก็บตัวอย่างแบบพาสสีพ เทียบกับวิธีการมาตรฐานหรือวิธีการ

เทียบเท่า ทั งนีวิธีการแบบพาสสีพจะพัฒนาโดยใช้วัสดุทีผลิตในประเทศไทย เพือลดต้นทุนในการ

ตรวจวัด 

การตรวจวัดความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนได

ออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน โดยวิธีการต่าง ๆ พร้อมกันดังนี 

(1) ตรวจวัดโดยอุปกรณ์ทีได้จากวิธีการทีพัฒนา โดยวิธีการแบบพาสสีพ 

(2) ตรวจวัดโดยวิธีการมาตรฐานหรือวิธีการเทียบเท่า 

ทั งนีในการศึกษาจะทําการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการตรวจวัดด้วยวิธีการแบบพาส

สีพควบคู่ไปด้วย ได้แก ่

(1) ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง 

(2) ชนิด ปริมาณ ความเข้มข้นของสารดูดซับทีใช้ 

(3) ชนิดของกระดาษกรองทีใช้เป็นเมมเบรน 

(4) อิทธิพลของสิงแวดล้อม ความเร็วลม ความชืน อุณหภูมิ ปัจจัยอืน ๆ  

ขั นตอนนี ทําการตรวจวัดความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเพือทดสอบความ

เหมือนและความแตกต่างของผลความเข้มข้นทีได้ระหว่างวิธีการแบบพาสสีพกับวิธีการเทียบเท่า

หรือวิธีมาตรฐาน ทั งนี จะทําการทดสอบโดยหลักหลักการทางสถิติทีระดับความเชือมัน 95% หาก

ผลการทดสอบทีได้มีความแตกต่างจากการตรวจวัดวิธีการเทียบเท่าหรือวิธีการมาตรฐานจะ

ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงวิธีการตรวจวัดให้มีค่าความสัมพันธ์มากทีสุด  

การตรวจวัดเพือเปรียบเทียบผลของความถูกต้องจะทําการตรวจวัดเพือ

เปรียบเทียบเป็นค่าเฉลียราย 1 ชัวโมงไม่น้อยกว่า 60 ครั ง (หรือ 60 ข้อมูล) ต่อสารมลพิษแต่ละ
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ชนิด รวมทั งสิ นไม่น้อยกว่า 180 ข้อมูล ทําการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอย่างน้อย 2 ซํ า เพือ

พิจารณาถึงความแม่นยํา และพิจารณาค่าความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับวิธีการมาตรฐานหรือ

วิธีการเทียบเท่า   

3.3.4 ทําการพัฒนา ปรับปรุงอุปกรณ์แบบพาสสีพให้มีความเหมาะสม โดยใช้วัสดุทีผลิต

ได้ในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบผลกับวิธีการแบบมาตรฐานหรือเทียบเท่า และใช้หลักการทาง

สถิติในการศึกษา คือ 

(4.1) การวิเคราะห์ทางสถิติ t – test เพือพิจารณาความเหมือนและความ

แตกต่างของผลการตรวจวัด 

(4.2) การวิเคราะห์ทางสถิติ  multiple regression เพือสร้างสมการ

ความสัมพันธ์ระหว่างการวิธีการแบบพาสสีพและวิธีการแบบมาตรฐานหรือเทียบเท่า 

3.3.5 ทําการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศด้วยอุปกรณ์แบบพาสสีพทีได้พัฒนาขึ นโดย

เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ไม่น้อย

กว่า 30 ครัง ครั งละ 1 ชัวโมง รวมทั งสิ นไม่น้อยกว่า 90 ข้อมูล วิเคราะห์ผล 

3.3.6 วิเคราะห์ผล และสรุปผลการวิจัย 

3.3.7 สรุปผล และจัดทํารูปเล่ม 
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ภาพที 3.1 แผนภาพสรุปขั นตอนการดําเนินงาน

ศึกษาวิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศโดยวิธีการแบบพาสสีพ 

พัฒนาอุปกรณ์และวิธเีก็บตัวอย่างและตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ  

โดยอาศัยพืนฐานของวิธีการแบบพาสสีพ 

ตรวจวัดความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 

ใช้อุปกรณ์ที

พัฒนา 

ใชว้ิธีการมาตรฐาน

หรือเทียบเท่า 

ไดว้ิธีการและอุปกรณ์ทีให้ผลการตรวจวัดทีน่าเชือถือ 

ใกล้เคียงกับผลทไีด้จากวิธีการมาตรฐาน 

การตรวจวัดโดยเทียบกับผลการตรวจวัดของกรมควบคุม

มลพิษ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปรับปรุงอุปกรณ์ 

ศึกษาความถูกต้องของวิธีทีพัฒนา โดยหลักการทางสถิติ 

ได้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวัดสารมลพิษทาง

อากาศแบบพาสสีพทีสามารถนําไปใช้ได้จริง 

วิเคราะห์สรุปผลการวิจ ัย และเผยแพร่ผลการวิจ ัย สรุปและจัดทํารูปเล่ม 
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ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

 

ตารางที  3.1 ระยะเวลาทําการวิจยั และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

 

ขั นตอน 
2552 2553 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การศึกษาวิธีการตรวจวัด ออกแบบการศึกษา             

2. การออกแบบอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพาสสีพ             

3. ตรวจวัดความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ ศึกษาปัจจัยที

เกียวข้อง  

            

4. ทําการพัฒนา ปรับปรุงอุปกรณ์แบบพาสสีพให้มีความเหมาะสม             

5. การตรวจวัดโดยเทียบกับผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ             

7. วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย             

9. สรุปผล จัดทํารูปเล่ม             

27 
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บทที  4 
 

ผลการวิจัย และการวิเคราะห์ผล 
 

 

4.1 การออกแบบอุปกรณ์เบื องต้น 

 

 การดําเนินงานวิจัยในขั นต้นทําการออกแบบอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างแบบพาสสีพ โดย

มีส่วนประกอบดังนี   

 (1) ตัวท่อพีวีซี (PVC) ชิ นที 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ วเป็นตัวทีจะใช้ประกอบกับ

ท่อพีวีซีชั นที 2 ทีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ ว เพือให้เมมเบรนยึดติด 

(2) ตัวท่อพีวิซี ชิ นที 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เป็นตัวยึดเมมเบรนเข้าไว้กึงกลาง เพือรอ

ประกอบกับท่อ PVC ชิ นที 1  

(3) เมมเบรนหรือกระดาษกรองทีใส่ไว้ในท่อพีวีซีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตร

เพือนําไปใส่สารดูดซับในการนํามาตรวจวัดความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 

(4) เชือก เป็นตัวยึดเกาะระหว่างเมมเบรนในการนําไปแขวนในจุดต่างๆ ทีนําการตรวจวัด 

(5) ถ้วยกระดาษทีใช้บังลมและแสงอาทิตย์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.1 โครงสร้างของอุปกรณ์ 

 

เมมเบรนเคลือบด้วยสารดูดซับ  

ทางเข้าของอากาศ 

ทางเข้าของอากาศ 
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ภาพที 4.2 โครงสร้างของอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.3 ท่อพีวีซี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.4  อุปกรณ์แบบพาสสีพทีทําการออกแบบเบื องต้น 

ทางเข้าของอากาศ ทางเข้าของอากาศ 
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4.2 การศึกษาปัจจัยทีเหมาะสมในการเก็บตัวอย่าง 
 

 4.3.2 ชนิดของตัวกลาง 

 

    การเก็บตัวอย่างและตรวจวัดวิธีพาสสีพ  การเก็บตัวอย่างและตรวจวัดวิธีเทียบเท่า 
 

             เตรียมกระดาษหรือเมมเบรน                 สอบเทียบอัตราการไหลของปัมดูดอากาศ 

 

                 วางแมมเบรนในอุปกรณ์ยึด        นําอิมพินเจอร์บรรจุสารละลายดูดซับ 

 

                 หลดสารละลายดูดซับ 3 มล.      

                                                                                  ดําเนินการเก็บตัวอย่างนาน 1 ชัวโมง 

ทําการติดตั งเพือเก็บตัวอย่างนาน  1  ชม      

 

บันทึกอุณหภูมิ 

 

                      หยุดเก็บตัวอย่าง             หยุดเก็บตัวอย่าง 

 

         นําเมมเบรนมาสกัดด้วยนํ ากลัน 20 มล. 

 

                  เติมสารเคมีทําให้เกิดสี         เติมสารเคมีทําให้เกิดสี 

 

                     วัดค่าการดูดกลืนแสง         วัดค่าการดูดกลืนแสง 

 

คํานวณหาค่าความเข้มข้นของสารมลพิษ         คํานวณหาค่าความเข้มข้นของสารมลพิษ 

 

 

   เปรียบเทียบทางสถิติเพือหากระดาษหรือตัวกลางทีเหมาะสม 

  ในการหยดสารละลายดูดซับ 
 

ภาพที 4.5 แผนภาพขั นตอนการศึกษาเพือหาตัวกลางทีเหมาะสม 
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 ขั นตอนนีทําการเก็บตัวอย่างด้วยอุปกรณ์ (กระดาษหรือเมมเบรนหลายชนิด) และวิธีการ

แบบพาสสีพพร้อมกับการเก็บตัวอย่างโดยวิธีการเทียบเท่า และนําผลความเข้มข้นทีได้มาทําการ

เปรียบเทียบหากระดาษหรือเมมเบรนทีเหมาะสมทีสุด 

 

4.3.3 การศึกษากระดาษกรองหรือเมมเบรนทีเหมาะสมในตรวจวัดก๊าซไนโตรเจน

ไดออกไซด์ 

ขั นตอนแรกทําการหาความเป็นไปได้ของกระดาษทีนํามาใช้เป็นตัวอย่างเพือหยด

สารละลายดูดซับ โดยทดลองในเบื องต้น นํากระดาษมาตัดแล้วหยดสารละลายดูดซับ ทิ งไว้ 1 ชม. 

นํามาหยดสารเคมี ทีทําให้เกิดสี พิจารณาความเป็นไปได้ในการเกิดสี ทําการเลือกกระดาษ 5 ชนิด 

ทีเหมาะสม ดังนี 

1. กระดาษ 60 ปอนด์ 

2. กระดาษ 80 ปอนด์ 

3. กระดาษ 100 ปอนด์ 

4. กระดาษสาบาง 

5. กระดาษสาหนา 

จากนั นนํากระดาษทั ง 5 ชนิด มาศึกษาเพือหากระดาษทีเหมาะสมทีสุด โดยใน

ขั นตอนนี ทําการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จาก

การตรวจวัดด้วยวิธีพาสสีพ (ใช้กระดาษเป็นตัวกลางในการหยดสารละลายดูดซับ ซึงเป็น

สารละลายผสมของสารโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมอาร์ซีไนต์) กับผลจากวิธีเทียบเท่าวิธี

โซเดียมอาร์ซีไนต์  (ซึงทําการตรวจวัดพร้อมกัน) 

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวัดวิธี

พาสสีพทีใช้กระดาษชนิดต่าง ๆ แสดงดังตาราง 4.2 นําไปวิเคราะห์หาความแตกต่างกับผลการ

ตรวจวัดโดยวิธีเทียบเท่า โดยใช้หลักการสถิติ T-test โดยมีสมมติฐาน คือ 

H0: ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากกระดาษกรองหรือเมมเบรน

โดยวิธีการแบบพาสสีพไมแ่ตกต่างกับวิธีเทียบเท่าโซเดียมอาร์ซีไนต ์

H1: ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากกระดาษกรองหรือเมมเบรน

โดยวิธีการแบบพาสสีพมีความแตกต่างกับวิธีเทียบเท่าโซเดียมอาร์ซีไนต ์

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง แสดงดังตารางที 4.1 
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ตารางที  4.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้

จากกระดาษกรองหรือเมมเบรนโดยวิธีการแบบพาสสีพกับวิธีเทียบเท่าโซเดียมอาร์ซีไนต์โดยใช้

หลักการสถิติ T-test 

 

 การเปรียบเทียบความแตกต่าง N Sig 

Pair 1 กระดาษ 60 ปอนด์ กับ วิธีเทียบเท่า 27 0.000 

Pair 2 กระดาษ 80 ปอนด์ กับ วิธีเทียบเท่า 28 0.000 

Pair 3 กระดาษ 100 ปอนด์ กับ วิธีเทียบเท่า 30 0.000 

Pair 4 กระดาษสาบาง กับ วิธีเทียบเท่า 26 0.000 

Pair 5 กระดาษสาหนา กับ วิธีเทียบเท่า 28 0.000 

 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง พบว่ามีค่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึงยอมรับ H0 นันคือ

ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากกระดาษกรองหรือเมมเบรนโดยวิธีการแบบ

พาสสีพกับวิธีเทียบเท่าโซเดียมอาร์ซีไนต์โดยไม่แตกต่างกัน 

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวัดทั งสองวิธี

แสดงดังตารางที 4.2 นําไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพือหากระดาษทีเหมาะสมทีสุด โดยใช้

หลักการสถิติ Correlation ระหว่างค่าทีได้จากวิธีการแบบพาสสีพกับวิธีการแบบเทียบเท่า โดยมี

สมมติฐาน คือ 

H0: ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากกระดาษกรองหรือเมมเบรน

โดยวิธีการแบบพาสสีพไม่มีความสัมพันธ์กับวิธีเทียบเท่าโซเดียมอาร์ซีไนต ์

H1: ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากกระดาษกรองหรือเมมเบรน

โดยวิธีการแบบพาสสีพมีความสัมพันธ์กับวิธีเทียบเท่าโซเดียมอาร์ซีไนต ์
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ตารางที  4.2     ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ของกระดาษหรือ 

  เมมเบรนทั ง 5   ชนิด ด้วยวิธีพาสสีพเปรียบเทียบกับวิธีเทียบเท่าโซเดียม 

  อาร์ซีไนต์ 

 

ลําดับ 

ที 
วันที สถานที 

ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppb) 

กระดาษทีใช้ในการตรวจวัดโดยวิธีพาสสีพ วิธี

เทียบเท่า 60 ปอนด์ 80 ปอนด์ 100 ปอนด์ สาบาง สาหนา 

1 6/10/2009 หน้าตึก 23 1.9258 0.9084 1.1809 2.6526 2.0348 29.8835 

2 7/10/2009 หน้าแมคโดนัล 0.0698 1.2507 0.2411 1.2742 1.3431 28.2739 

3 8/10/2009 หน้าตึก 23 4.0849 1.6305 0.3089 4.0162 1.6820 31.9923 

4 9/10/2009 หน้าแมคโดนัล 0.4634 1.7335 1.4932 -0.1716 0.6522 22.5182 

5 10/10/2009 หน้าตึก 23 1.6369 0.4433 2.0462 2.4213 1.5176 29.9764 

6 11/10/2209 หน้าแมคโดนลั 0.2918 1.3216 0.9783 0.0343 -0.1545 24.2860 

7 12/10/2009 หน้าตึก 23 1.1156 0.8925 0.6865 0.7552 0.4462 22.1406 

8 13/10/2009 หน้าแมคโดนัล 0.5132 0.9067 0.6843 0.9067 0.8212 23.8648 

9 14/10/2009 หน้าตึก 23 0.5355 1.2438 0.8983 2.1076 1.9348 16.0313 

10 15/10/2009 หน้าแมคโดนัล 1.3917 1.6741 1.4324 1.4324 1.9847 29.2010 

11 16/10/2009 หน้าตึก 23 0.4945 0.6480 1.3641 -0.3751 0.6991 40.2414 

12 17/10/2009 หน้าแมคโดนัล 1.2872 1.1156 1.1843 0.8238 1.0984 23.4450 

13 18/10/2009 หน้าตึก 23 1.5441 1.1199 1.7861 1.4253 2.2737 16.2210 

14 19/10/2009 หน้าแมคโดนัล 0.8494 1.3087 0.5629 0.5948 1.0537 19.1880 

15 20/10/2009 หน้าตึก 23 0.9687 -0.8498 0.8328 0.3569 0.3399 17.3864 

16 21/10/2009 หน้าแมคโดนัล 1.0307 1.1368 0.5305 0.8336 0.3486 21.9773 

17 22/10/2009 หน้าตึก 23 0.0817 1.2098 0.0163 0.1308 0.3106 20.6482 

18 23/10/2009 หน้าแมคโดนัล 0.5897 0.8682 1.3432 0.2785 1.3105 12.4821 

19 24/10/2009 หน้าตึก 23 0.2204 1.5934 0.8136 1.7120 1.1527 16.1541 
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ตารางที  4.2     (ต่อ)  

    

 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Correlation พบว่าค่า Sig ของการตรวจวัด

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ระหว่างวิธีการแบบพาสสีพทีใช้กระดาษ 60 ปอนด์, กระดาษ 80 ปอนด์ 

และกระดาษ 100 ปอนด์ กับวิธีโซเดียมอาร์ซีไนตมี์ค่ามากกว่า 0.05 ดังตารางที 4.3 นั นคือปฏิเสธ 

H0 และยอมรับ H1 ซึงสรุปมีค่าทีได้จากการตรวจวัดโดยวิธีการแบบพาสสีพและวิธีการแบบ

เทียบเท่าสัมพันธ์กัน ทีระดับนัยสําคัญมากกว่า 0.05 แตก่ารทดสอบความสัมพันธ์ของผลทีได้จาก

การตรวจวัดโดยวิธีการแบบพาสสีพทีใช้กระดาษสาบางและกระดาษสาหนาเป็นตัวกลางกับค่าที

ได้จากวีการแบบเทียบเท่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.221 และ 0.439 สรุปได้ว่าปฏิเสธ H0 ยอมรับ

สมมุติฐาน H1  ซึงแสดงว่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากวิธีการแบบพาสสีพที

ใช้กระดาษสาหนาและสาบางกับผลการตรวจวัดด้วยวิธีการเทียบเท่ามีความสัมพันธ์กัน  

ลําดับ 

ที 
วันที สถานที 

ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppb) 

กระดาษทีใช้ในการตรวจวัดโดยวิธีพาสสีพ วิธี

เทียบเท่า 60 ปอนด์ 80 ปอนด์ 100 ปอนด์ สาบาง สาหนา 

20 25/10/2009 หน้าแมคโดนัล 0.4263 1.8416 1.8586 0.6139 0.6139 16.2841 

21 26/10/2009 หน้าตึก 23 0.8531 0.6143 0.9384 0.6654 0.6484 20.4752 

22 27/10/2009 หน้าแมคโดนัล 0.7623 6.1660 0.2880 0.9147 0.6437 18.0746 

23 28/10/2009 หน้าตึก 23 0.8809 0.8809 1.2027 1.5584 1.4737 17.2445 

24 29/10/2009 หน้าแมคโดนัล 1.7035 0.7666 0.6473 0.5962 0.7495 16.3363 

25 30/10/2009 หน้าตึก 23 1.2156 0.8611 2.5832 1.0806 0.8611 18.7409 

26 31/10/2009 หน้าแมคโดนัล 0.3366 0.3870 2.8944 0.1515 0.4375 16.3903 

27 1/11/2009 หน้าตึก 23 0.0507 0.7265 0.8110 0.2703 0.4224 21.0342 

28 2/11/2009 หน้าแมคโดนัล 0.4743 0.2202 1.0503 0.4066 -0.4743 19.9210 

29 3/11/2009 หน้าตึก 23 1.1406 0.6980 1.6513 0.8001 0.4767 21.3985 

30 4/11/2009 หน้าแมคโดนัล 0.6463 0.9524 1.6497 1.3946 1.0204 17.3639 
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ผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์จากตารางที  4.3 ซึงสรุปได้ว่า ผลการตรวจวัด

โดยใช้กระดาษสาบางเป็นเมมเบรนมีค่าความสัมพันธ์กับผลการตรวจวัดโดยวิธีการเทียบเท่า

โซเดียมอาร์ซีไนต์มากทีสุด มีค่า r เท่ากับ 0.598 
  

ตารางที  4.3 ค่าความสัมพันธ์ Paired Samples Correlation 

 

 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ N R Sig 

Pair 1 กระดาษ 60 ปอนด์ กับ วิธีเทียบเท่า 27 0.346 1.33 

Pair 2 กระดาษ 80 ปอนด์ กับ วิธีเทียบเท่า 28 0.122 0.790 

Pair 3 กระดาษ 100 ปอนด์ กับ วิธีเทียบเท่า 30 0.105 0.538 

Pair 4 กระดาษสาบาง กับ วิธีเทียบเท่า 26 0.598 0.221 

Pair 5 กระดาษสาหนา กับ วิธีเทียบเท่า 28 0.566 0.439 

 

ผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์จากตารางที  4.3 ซึงสรุปได้ว่า ผลการตรวจวัด

โดยใช้กระดาษสาบางเป็นเมมเบรนมีค่าความสัมพันธ์กับผลการตรวจวัดโดยวิธีการเทียบเท่า

โซเดียมอาร์ซีไนต์มากทีสุด มีค่า r เท่ากับ 0.598 

เมือเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับวิธีเทียบเท่าโซเดียมอาร์ซีไนตพ์บว่าค่าความเข้มข้น

ทีได้จากวิธีการแบบพาสสีพกระดาษสาบางให้ค่าความสัมพันธ์มากทีสุด คือ 0.550 ซึงแสดงดัง

ภาพที 4.6 ค่า r2 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ซึงหมายความว่า กระดาษสาบางเหมาะสม

ทีสุดทีนําไปใช้พัฒนาต่อเพือใช้ในการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยวิธีการแบบพาสสีพ 
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ภราฟที 4.1 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกระดาษสาบาง ระหว่างวิธีการตรวจวัดแบบพาส

สีพกับวิธีเทียบเท่าโซเดียมอาร์ซีไนต ์ 

 

4.3.4การศึกษากระดาษกรองหรือเมมเบรนที เหมาะสมในตรวจก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

การคัดเลือกหากระดาษกรองหรือเมมเบรนดําเนินการเช่นเดียวกับกรณี

ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ทําการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ได

ออกไซด์โดยเปรียบเทียบกระดาษกรองหรือเมมเบรนแต่ละชนิดด้วยวิธีแบบพาสสีพและผลทีได้

จากวิธีพาราโรซานิลีน กระดาษกรอง 5 ชนิดได้แก่  

1. กระดาษ A4  

2. กระดาษสาหนา  

3. กระดาษสาบาง  

4. กระดาษ MCE (Mix cellulose)  

5. กระดาษ GF (Glass filter)  

นํากระดาษมาหยดสารละลายในการดูดซับ คือ โพแทสเซียม เตตร้าคลอ

โรซัลไฟโตเมอคิวเรท (potassium tetrachlorosulfitomercurate: TCM) และเติมสารเคมีเพือให้

เกิดสี และวัดค่าการดูดกลืนแสง 
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  ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แสดงดังตารางที 

4.4 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่างความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีได้จากการ

ตรวจวัดโดยวิธีการแบบพาสสีพและวิธีการพาราโรซานิลีน โดยใช้หลักการสถิติ Correlation  

 

ตารางที  4.4 ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยกระดาษกรอง 5 ชนิดใน    

การตรวจวัดด้วยวิธีแบบพาสสีพเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานพาราโรซานิลีน 

 

ลําดับ

ที 
วันที 

ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppb) 
วิธี

มาตรฐาน 
กระดาษทีใช้ในการตรวจวัดโดยวิธีพาสสีพ 

A4 สาหนา   สาบาง           MCE             GF 

1 26/10/2009 0.0207 0.0304 0.0168 0.0153 0.0516 4.1066 

2 1/11/2009 0.0397 0.0351 0.0365 0.0283 0.0412 15.8523 

3 1/11/2009 0.0412 0.0444 0.0297 0.0290 0.0523 17.9659 

4 3/11/2009 0.0311 0.0285 0.0356 0.0245 0.0659 16.3413 

5 3/11/2009 0.0587 0.0367 0.0524 0.0404 0.0651 19.6226 

6 9/11/2009 0.0383 0.0288 0.0415 0.0269 0.0806 12.7983 

7 9/11/2009 0.0584 0.0431 0.0470 0.0242 0.0643 14.2909 

8 10/11/2009 0.0295 0.0109 0.0327 0.0425 0.0548 9.1752 

9 10/11/2009 0.0334 0.0066 0.0360 0.0373 0.0600 18.2438 

10 15/11/2009 0.0016 0.0172 0.0230 0.0078 0.0269 1.1349 

11 15/11/2009 0.0051 0.0214 0.0152 0.0070 0.0273 3.7289 

12 15/11/2009 0.0062 0.0210 0.0156 0.0195 0.0242 6.3229 

13 15/11/2009 0.0234 0.0198 0.0222 0.0242 0.0351 7.7820 

14 16/11/2009 0.0359 0.0186 0.0383 0.0218 0.0399 16.6819 

15 16/11/2009 0.0387 0.0229 0.0420 0.0280 0.0480 9.1145 

16 21/11/2009 0.0375 0.0209 0.0308 0.0233 0.0363 14.1421 

17 21/11/2009 0.0335 0.0436 0.0276 0.0292 0.0343 13.0068 

18 21/11/2009 0.0406 0.0452 0.0312 0.0284 0.0331 16.7370 
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ตารางที  4.4 (ต่อ) 

 

ลําดับ

ที 
วันที 

ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppb) 
วิธี

มาตรฐาน 
กระดาษทีใช้ในการตรวจวัดโดยวิธีพาสสีพ 

A4 สาหนา   สาบาง           MCE             GF 

19 21/11/2009 0.0394 0.0464 0.0280 0.0243 0.0390 15.1152 

20 22/11/2009 0.0572 0.0466 0.0259 0.0270 0.0576 10.0425 

21 22/11/2009 0.0379 0.0370 0.0371 0.0282 0.0541 14.9017 

22 22/11/2009 0.0363 0.0434 0.0367 0.0309 0.0572 16.0356 

23 22/11/2009 0.0595 0.0462 0.0394 0.0323 0.0672 16.0356 

24 22/11/2009 0.0616 0.0494 0.0381 0.0351 0.0681 16.8454 

25 23/11/2009 0.0407 0.0508 0.0365 0.0333 0.0541 17.4933 

26 23/11/2009 0.0457 0.0536 0.0365 0.0416 0.0504 17.2990 

27 23/11/2009 0.0504 0.0345 0.0342 0.0416 0.0573 21.9639 

28 23/11/2009 0.0527 0.0395 0.0337 0.0411 0.0591 22.5470 

29 23/11/2009 0.0559 0.0509 0.0402 0.0418 0.0578 23.3245 

30 23/11/2009 0.0573 0.0479 0.0416 0.0448 0.0614 23.7132 

หมายเหตุ : สถานทีเก็บตัวอย่างคือ ลําดับที 1-15 คือ บริเวณหน้าร้านแมคโดนัล ถนนสามเสน 

และ ลําดับที 16-30 คือ บริเวณหน้าร้านเบเกอรี ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

 

การวิเคราะห์ทางสถิติ Correlation เป็นการทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีได้จากกระดาษกรองแต่ละชนิด โดยวิธีการ

แบบพาสสีพเปรียบเทียบกับค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีได้จากวิธีการมาตรฐาน

วิธีพาราโรซานิลีน โดยมี สมมติฐานในการวิเคราะห์เป็นดังนี 

H0: ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวัดโดย

วิธีการแบบพาสสีพไม่มีความสัมพันธ์กับวิธีมาตรฐานวิธีพาราโรซานิลีน 

 H1: ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวัดโดย

วิธีการแบบพาสสีพมีความสัมพันธ์กับวิธีมาตรฐานวิธีพาราโรซานิลีน 
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ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ Correlation ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงดัง

ตารางที 4.5 พบว่าค่า Sig 2-Tailed ของการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ระหว่างวิธีการแบบ

พาสสีพกับวิธีพาราโรซานิลีนของกระดาษ A4 กระดาษสาหนา กระดาษสาบาง กระดาษ MCE 

(Mix cellulose) มีค่าเท่ากับ 0.000  และกระดาษ GF (Glass filter) มีค่าเท่ากับ 0.003 ซึงมีค่า

น้อยกว่า 0.05 นันคือปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 แสดงว่าผลการตรวจวัดโดยวิธีแบบพาสสีพกับวิธี

พาราโรซานิลีนมีความสัมพันธ์กัน ขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ 0.776, 0.795, 0.679, 0.790, และ 

0.524 ตามลําดับ พบว่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวัดโดยใช้

วิธีการแบบพาสสีพ ใช้กระดาษสาหนาเป็นเมมเบรนมีความสัมพันธ์กับผลการตรวจวัดโดยวิธี

มาตรฐานวิธีพาราโรซานิลีนมากทีสุด มีค่า r เท่ากับ 0.795 แสดงว่าความสัมพันธ์ไปในทิศทาง

เดียวกัน ดังกราฟในภาพที 4.2 ดังนั นสามารถสรุปได้ว่า กระดาษสาหนาเหมาะสมทีสุดทีนําไป

พัฒนาต่อเพือใช้เป็นเมมเบรนในการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยวิธีการแบบพาสสีพ 

 

ตารางที  4.5  ค่าความสัมพันธ์ Paired Samples Correlation 

 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ N r Sig 

Pair 1   กระดาษ A4 กับ วิธีมาตรฐาน 30 0.776 0.000 

Pair 2   กระดาษสาหนา กับ วิธีมาตรฐาน 31 0.795 0.000 

Pair 3   กระดาษสาบาง กับ วิธีมาตรฐาน 30 0.679 0.000 

Pair 4   กระดาษ MCE กับ วิธีมาตรฐาน 30 0.790 0.000 

Pair 5   กระดาษ GF กับ วิธีมาตรฐาน 30 0.524 0.003 
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กราฟที  4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีได้จากการ    

ตรวจวัดด้วยวิธีการแบบพาสสีพโดยใช้กระดาษสาหนาเป็นเมมเบรนกับวิธี

มาตรฐานพาราโรซานิลีน 

 

4.3.5 การศึกษากระดาษกรองหรือเมมเบรนทีเหมาะสมในตรวจวัดก๊าซ

โอโซน 

ดําเนินการเบื องต้นเหมือนกับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โดยจะคัดเลือก

กระดาษหรือเมมเบรนทีต้องทําการศึกษาทั ง 5 ชนิด ได้แก่  

1. กระดาษ MCE  

2. กระดาษสา  

3. กระดาษglass fiber filter  

4. กระดาษ A4  

5. กระดาษลอกลาย               

ขั นตอนนี ทําการศึกษากระดาษทีเหมาะสมโดยใช้กระดาษกรอง 5 ชนิดใน

การหยด สารละลายผสมระหว่างโพแทสเซียมไอโอไดด์และโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 

จากนั นทําการหากระดาษทีเหมาะสมทีสุดโดยการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการ

แบลบพาสสีพและวิธีการแบบเทียบเท่าพร้อมกัน นําความเข้มข้นของก๊าซโอโซนทีได้ไปวิเคราะห์

หาความสัมพันธ์ ระหว่างค่าความเข้มข้นของโอโซนทีได้จากวิธีการแบบพาสสีพและวิธีเทียบเท่าโฟ

โตเคมิคัล  
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สถานทีเก็บตัวอย่าง ได้แก ่

(1) บริเวณหน้าแม็คโดนัล ถนนสามเสน 

(2) บริเวณหน้าตึก 23 สาขาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม 

ผลการศึกษาแสดงดังตารางที 4.6 

 

ตารางที  4.6  ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซโอโซนโดยใช้กระดาษกรองทั ง 5 ชนิด ด้วยวิธี 

แบบพาสสีพเปรียบเทียบกับวิธีเทียบเท่าโฟโตเคมิคัล 

 

ลําดับ

ที 
วันที 

ความเข้มข้นของก๊าซโอโซน(ppb) 

กระดาษทีใช้ในการตรวจโดยวิธีพาสสีพ 

MCE สา ลอกลาย A4 GF วิธีเทียบเท่า 

1 1-มี.ค.-53 0.2709 0.6321 0.2291 0.5934 0.7998 0.3915 

2 2-มี.ค.-53 0.3999 0.2064 0.3261 0.3870 1.7287 0.2435 

3 3-มี.ค.-53 1.5098 1.8774 0.5648 0.2823 2.1531 0.0479 

4 5-มี.ค.-53 1.6485 0.7352 1.4560 1.6148 5.4092 1.4063 

5 8-มี.ค.-53 1.6485 1.6485 0.8934 1.3968 1.8876 0.2407 

6 15-มี.ค.-53 0.2891 0.3523 0.8934 1.3968 1.8876 0.2407 

7 16-มี.ค.-53 0.2168 0.4543 0.5899 0.4026 1.2390 0.2407 

8 17-มี.ค.-53 1.5211 0.4749 0.3304 0.6025 1.3629 0.0382 

9 18-มี.ค.-53 0.8144 0.1078 0.2754 0.6468 3.6053 0.4322 

10 19-มี.ค.-53 1.0780 0.3499 0.9307 0.8743 2.9825 0.4456 

11 22-มี.ค.-53 1.7727 0.6108 1.2696 1.0660 3.0783 0.6760 

12 22-มี.ค.-53 1.0540 0.4671 1.0420 0.3593 3.8568 0.2105 

13 23-มี.ค.-53 0.9702 0.1317 0.5390 0.3952 1.0660 0.1758 

14 23-มี.ค.-53 0.2823 0.4072 0.5629 4.4078 6.8513 0.6518 

15 24-มี.ค.-53 0.3671 0.4772 0.0489 0.8689 6.8778 0.5230 

16 24-มี.ค.-53 0.8803 0.2823 0.0734 0.3263 8.0894 0.5344 

*หมายเหต ุ: ลําดับที 1-18 ทําการตรวจวัด ณ บริเวณหน้าแม็คโดนัล ถนนสามเสน 

       ลําดับที 19 – 30 ทําการตรวจวัด ณ บริเวณหน้าตึก 23 
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ตารางที  4.6  (ต่อ) 

 

ลําดบั

ที 
วันที 

ความเข้มข้นของก๊าซโอโซน(ppb) 

กระดาษทีใช้ในการตรวจโดยวิธีพาสสีพ 

MCE สา ลอกลาย A4 GF วิธีเทียบเท่า 

17 25-มี.ค.-53 0.8059 1.0538 0.3347 0.3347 3.4852 0.3447 

18 25-มี.ค.-53 0.1882 0.8927 0.3595 0.5951 4.2775 0.5515 

19 26-มี.ค.-53 2.1947 0.4532 1.1331 0.4055 0.7276 0.0850 

20 26-มี.ค.-53 2.3140 0.2823 0.8466 0.3459 1.3001 0.0106 

21 29-มี.ค.-53 0.2363 3.0536 2.2782 2.7434 3.8170 1.3178 

22 30-มี.ค.-53 0.4726 2.1351 1.6580 1.8011 4.4730 0.7014 

23 31-มี.ค.-53 0.3545 0.3426 0.3308 0.1930 1.3943 0.4232 

24 1-เม.ย.-53 1.0753 0.7444 0.1470 0.8744 0.9098 0.1469 

25 2-เม.ย.-53 0.5353 0.4963 0.3612 1.9261 1.6779 0.4494 

26 5-เม.ย.-53 0.7909 0.1252 0.2245 1.1816 3.7341 0.3068 

27 7-เม.ย.-53 0.1216 0.4867 0.7909 0.4015 4.8427 0.4273 

28 8-เม.ย.-53 0.1460 0.7300 1.1559 0.4745 2.6404 0.5588 

29 9-เม.ย.-53 0.3263 1.5818 0.2190 0.2433 3.4678 0.2958 

30 20-เม.ย.-53 0.3765 1.1316 0.2920 2.6282 2.3605 0.3725 

*หมายเหต ุ: ลําดับที 1-18 ทําการตรวจวัด ณ บริเวณหน้าแม็คโดนัล ถนนสามเสน 

       ลําดับที 19 – 30 ทําการตรวจวัด ณ บริเวณหน้าตึก 23 
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สําหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ Correlation เป็นการทดสอบความสัมพันธ์

ของข้อมูลทีได้จากกระดาษกรองหรือเมมเบรนทั ง 5 ชนิด โดยวิธีพาสสีพเปรียบเทียบกับวิธี

เทียบเท่าโฟโตเคมิคัล โดยมีสมมุติฐานว่า ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซนของ

การหากระดาษกรองหรือเมมเบรนโดยวิธีการแบบพาสสีพมีความสัมพันธ์กับวิธีเทียบเท่าโฟโตเคมิ

คัล ซึงสมมติฐานในการวิเคราะห์ Correlation เป็นดังนี 

H0  : ความเข้มข้นของก๊าซโอโซนทีได้จากการตรวจวัดโดยวิธีการแบบ

พาสสีพไม่มีความสัมพันธ์กับวิธีเทียบเท่าโฟโตเคมิคัล 

H1 : ความเข้มข้นของก๊าซโอโซนทีได้จากการตรวจวัดโดยวิธีการแบบ

พาสสีพ มีความสัมพันธ์กับวิธีเทียบเท่าโฟโตเคมิคัล 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ Correlation แสดงดังตาราง 4.7 พบว่า 

กระดาษ MCE มีค่า sig 2 Tailed เท่ากับ 0.157 ซึงยอมรับ H0 แสดงว่าความเข้มข้นของก๊าซ

โอโซนทีได้จากวิธีแบบพาสสีพกับวิธีเทียบเท่าโฟโตเคมิคัลไม่ความสัมพันธ์กัน ทีระดับนัยสําคัญ 

0.05 โดยทีกระดาษสา ลอกลาย A4 และGF ค่า sig 2 Tailed เท่ากับ 0.040, 0.001, 0.006 และ

0.003 ตามลําดับ แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน H1 หมายความว่าความเข้มข้นของก๊าซโอโซนมี

ความสัมพันธ์กัน ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 

   

ตารางที  4.7  ค่าความสัมพันธ์ Paired Samples Correlation 

 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ N R Sig 2 Tailed 

Pair 1   กระดาษMCE กับ วิธีเทียบเท่า 30 -0.265 0.157 

Pair 2   กระดาษสา กับ วิธีเทียบเท่า 30 0.377 0.040 

Pair 3   กระดาษลอกลาย กบั วิธีเทียบเท่า 30 0.559 0.001 

Pair 4   กระดาษA4 กับ วิธีเทียบเท่า 30 0.486 0.006 

Pair 5   กระดาษGF กับ วิธีเทียบเท่า 30 0.523 0.003 

 

ดังนั น จากการศึกษาพบว่าเมือใช้กระดาษลอกลายเป็นเมมเบรนให้ค่า

ความเข้มข้นของก๊าซโอโซนความสัมพันธ์กับวิธีเทียบเท่าโฟโตเคมิคัลมากทีสุด คือ มีค่า

สัมประสิทธิ สหสัมพันธ์(r) เท่ากับ 0.559 ซึงแสดงว่าความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันดังกราฟใน
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กราฟที 4.3 สรุปได้ว่า กระดาษลอกลายเหมาะสมทีสุดทีจะนําไปใช้เป็นเมมเบรนในการหยด

สารละลายเพือตรวจวัดก๊าซโอโซนในบรรยากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที 4.3 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกระดาษลอกลายระหว่างวิธีการตรวจวัด 

               แบบพาสสีพกับวิธีเทียบเท่า(โฟโตเคมิคัล) 

 

สรุปผลการศึกษาชนิดของสารละลายดูดซับและชนิดของเมมเบรนหรือก

ระดาษทีใช้แสดงดังตารางที 4.8 

 

ตารางที  4.8 การศึกษาหากระดาษหรือตัวกลางและสารละลายดูดซับทีเหมาะสม 

  

สารมลพิษทางอากาศ ชนิดของกระดาษ สารละลายดูดซับ 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ กระดาษสาบาง สารโซเดียมไฮดรอกไซด ์

และโซเดียมอาร์ซีไนต ์

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ กระดาษสาหนา โพแทสเซียม เตตร้าคลอโรซัลไฟโต

เมอคิวเรท 

ก๊าซโอโซน กระดาษลอกลาย สารโพแทสเซียมไอโอไดดแ์ละ

โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 
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4.3 การเปรียบเทียบความถูกต้องกับการตรวจวัดโดยวิธีการมาตรฐาน 
 

 ในขั นตอนนี เป็นการศึกษาเพือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดโดยวิธีการพาสสีพทีได้พัฒนา

กับวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สถานีดินแดง 

กรุงเทพมหานคร โดยทําการตรวจวัดพร้อมกันในระหว่างวันที 8 – 11  สิงหาคม พ.ศ. 2553 ผลการ

ตรวจวัดแสดงดังตารางที 4.9 

 

ตารางที  4.9 ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ สถานีดินแดง กรุงเทพมหานคร  

 

วันทีเก็บตัวอย่าง 

ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ (ppb) 

NO2 SO2 O3 

วิธีพาสสีพ คพ. วิธีพาสสีพ คพ. วิธีพาสสีพ คพ. 

8/8/2010 08.00-09.00 16 21 1.83 2.00 0.30 4 

 09.00-10.00 15 21 1.83 1.00 1.18 6 

 10.00-11.00 33 23 2.21 2.00 2.71 13 

 11.00-12.00 31 28 2.21 2.00 2.91 15 

 12.00-13.00 54 31 1.83 1.00 2.81 11 

 13.00-14.00 26 26 1.78 1.00 0.04 11 

 14.00-15.00 29 28 1.78 0.00 0.04 12 

 15.00-16.00 30 28 1.98 0.00 1.98 11 

 17.00-18.00 31 28 1.98 0.00 1.98 4 

 18.00-19.00 31 23 0.44 1.00 0.20 9 

9/8/2020 08.00-09.00 19 21 0.38 2.00 0.15 12 

 09.00-10.00 37 23 0.41 2.00 0.15 18 

 10.00-11.00 43 28 0.41 2.00 0.15 19 

 11.00-12.00 73 31 0.43 1.00 0.15 18 

 12.00-13.00 24 26 0.45 1.00 0.15 21 

 13.00-14.00 27 28 0.25 0.00 0.15 13 
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ตารางที  4.9 (ต่อ) 

 

วันทีเก็บตัวอย่าง 

ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ (ppb) 

NO2 SO2 O3 

วิธีพาสสีพ คพ. วิธีพาสสีพ คพ. วิธีพาสสีพ คพ. 

9/8/2010 14.00-15.00 29 28 0.27 0.00 0.15 9 

 15.00-16.00 32 28 0.22 1.00 0.15 3 

 17.00-18.00 26 23 0.31 1.00 0.73 5 

 18.00-19.00 27 23 0.18 1.00 0.40 9 

10/8/2020 08.00-09.00 22 24 0.30 2.00 0.70 14 

 09.00-10.00 28 23 2.32 3.00 5.65 34 

 10.00-11.00 31 28 1.98 2.00 7.84 31 

 11.00-12.00 75 33 0.18 1.00 7.88 29 

 12.00-13.00 72 34 0.28 0.00 7.99 34 

 13.00-14.00 23 25 0.18 0.00 0.41 18 

 14.00-15.00 27 27 0.32 0.00 0.32 6 

 15.00-16.00 30 26 0.32 0.00 0.32 4 

 17.00-18.00 8 21 5.24 5.00 0.02 0 

 18.00-19.00 31 22 0.37 2.00 0.02 1 

 19.00-20.00 15 22 0.73 1.00 0.02 3 

11/8/2010 08.00-09.00 30 27 0.28 1.00 0.02 0 

 09.00-10.00 19 22 0.59 0.00 0.02 4 

 10.00-11.00 11 22 0.27 0.00 0.06 6 

 11.00-12.00 16 23 0.03 0.00 0.04 7 

 12.00-13.00 17 18 0.03 0.00 0.00 3 

 13.00-14.00 8 17 0.02 0.00 0.02 2 
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จากผลการตรวจวัดด้วยวิธีการแบบพาสสีพและกรมควบคุมมพิษ (คพ) ดังตาราง

ที 4.9นําไปวิเคราะห์หาความแตกต่างกับผลการตรวจวัดโดยวิธีเทียบเท่า โดยใช้หลักการสถิติ T-

test โดยมีสมมติฐาน คือ 

H0: ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศทีได้จากวิธีแบบพาสสีพไมแ่ตกต่างกับ

วิธีมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 

H1:ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศทีได้จากวิธีแบบพาสสีพแตกต่างกับวิธี

มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 

 

ตารางที 4.10 สรุปผลการทดสอบ T-test 

 

สารมลพิษทางอากาศ sig 

NO2 .043 

SO2 .045 

O3 .000 

 

ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซ

โอโซนทีได้จากวิธีแบบพาสสีพไม่แตกต่างกับวิธีมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษมีค่า sig น้อย

กว่า 0.05  

จากนั นนําข้อมูลทีได้ไปหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจวัดด้วย

วิธีการพาสสีพทีพัฒนาขึ นกับผลการตรวจวัดโดยวิธีเทียบเท่าและวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุม

มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ณ สถานีตรวจวัดดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ด้วยหลักการวิเคราะห์ความถดถอย (regression analysis) เพือใช้ปรับความเข้มข้นจากวิธีการ

แบบพาสสีพให้ใกล้เคียงกับวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุมมพิษ ผลการวิเคราะห์ดังตารางที 

4.12 และกราฟในภาพที 4.4-4.6 
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ตารางที  4.11 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Paired Samples Correlations) ระหว่างผลการ

ตรวจวัดด้วยวิธีการพาสสีพทีพัฒนาขึ นกับผลการตรวจวัดโดยวิธีเทียบเท่าและวิธีการมาตรฐาน

ของกรมควบคุมมลพิษ  

 
 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ N Correlation Sig. 

Pair 1 วิธี NO2 & วิธีมาตรฐาน 37 .818 0.000 

Pair 2 วิธี SO2 & วิธีมาตรฐาน 37 .628 0.000 

Pair 4 วิธีที O3 & วิธีมาตรฐาน 37 .767 0.000 

 

 จากตารางที 4.11 พบว่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากการ

ตรวจวัดโดยวิธีการแบบพาสสีพทีได้พัฒนาขึ นมีความสัมพันธ์กับผลการตรวจวัดโดยวิธีการมา

ตฐานของกรมควบคุมมลพิษในระดับสูง( r=0.818) ส่วนความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

และก๊าซโอโซนทีได้จากการตรวจวัดโดยวิธีการแบบพาสสีพทีได้พัฒนาขึ นมีความสัมพันธ์กับผล

การตรวจวัดโดยวิธีการมาตฐานของกรมควบคุมมลพิษในระดับปานกลางค่อนไปทางสูง (( 

r=0.818 และ 0.767 ตามลําดับ) 

จากนั นนําข้อมูลทีได้ไปหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจวัดด้วย

วิธีการพาสสีพทีพัฒนาขึ นกับผลการตรวจวัดโดยวิธีเทียบเท่าและวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุม

มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ณ สถานีตรวจวัดดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ด้วยหลักการวิเคราะห์ความถดถอย (regression analysis) เพือใช้ปรับความเข้มข้นจากวิธีการ

แบบพาสสีพให้ใกล้เคียงกับวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุมมพิษ ผลการวิเคราะห์ดังตารางที 

4.12 -4.13 และกราฟในภาพที 4.4-4.6 

 

ตารางที  4.12 สรุปความสัมพันธ์การวิเคราะห์ความถดถอยระหว่างผลการตรวจวัดค่าเฉลียราย 1  

ชัวโมงของวิธีการตรวจวัดแบบพาสสีพทีพัฒนาขึ นกับวิธีเทียบเท่า  

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

NO2 0.818(a) 0.699 0.699 2.28282 

SO2 .628(a) .394 .377 .86243 

O3 .767(a) .588 .577 6.01342 
a  Predictors  
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ตารางที  4.13 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยระหว่างผลการตรวจวัดค่าเฉลียราย 1 ชัวโมงวิธีการ

ตรวจวัดแบบพาสสีพทีพัฒนาขึ นกับวิธีเทียบเท่า 

 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

NO2 (Constant) 19.224 .797  24.112 .000 

PASSIVE .200 .024 .818 8.403 .000 

SO2 (Constant) .428 .189  2.261 .030 

PASSIVE .640 .134 .628 4.772 .000 

O3 (Constant) -.881 .394  -2.233 .032 

PASSIVE .192 .027 .767 7.072 .000 

 

 

 

 

 

 

Y=0.2passive + 19.224 

NO2 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวัด

ด้วยวิธีการพาสสีพทีพัฒนาขึ นกับผลการตรวจวัดโดยวิธีเทียบเท่าและวิธีการ

มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 
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y = 0.6397x + 0.4284

R
2
 = 0.3942
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กราฟที 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวัด

ด้วยวิธีการพาสสีพทีพัฒนาขึ นกับผลการตรวจวัดโดยวิธีเทียบเท่าและวิธีการ

มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 
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y = 3.0668x + 7.3616

R
2
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ภาพที 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของก๊าซโอโซนทีได้จากการตรวจวัดด้วยวิธีการพาส

สีพทีพัฒนาขึ นกับผลการตรวจวัดโดยวิธีเทียบเท่าและวิธีการมาตรฐานของกรม

ควบคุมมลพิษ 

 

จากตารางที 4.11 – 4.12 เป็นผลของการวิเคราะห์ทางสถิติการวิเคราะห์ความ

ถดถอย (regression) เพือหาสมการทีเหมาะสมในการใช้คํานวณผลของความเข้มข้นทีได้จาก

อุปกรณ์พาสสีพทีพัฒนาขึ นให้มีค่าใกล้เคียงกับการวิเคราะห์วิธีการเทียบเท่าหรือวิธีมาตรฐานของ

กรมควบคุมมลพิษ เป็นค่าเฉลียราย 1 ชัวโมง ในหน่วย พีพีบี  

ดังนั นการคํานวณหาความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นค่าเฉลียราย 1 

ชัวโมง ในหน่วย พีพีบี ทําได้ด้วยสมการที (4.2) 

 

NO2 (ppb)   = (0.2 x NO2,PS) + 19.224   ….. (4.2) 

 

เมือ    NO2 (ppb) คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศในหน่วยพีพีบี 

      NO2,PS คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศทีได้จากการ

วิเคราะห์โดยใช้อุปกรณ์พาสสีพในหน่วยพีพีเอ็ม 

     0.2 และ 19.224 คือ ค่าคงที 
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ดังนั นการคํานวณหาความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นค่าเฉลียราย 1 

ชัวโมง ในหน่วย พีพีบี ทําได้ด้วยสมการที (4.2) 

 

SO2 (ppb)   = (0.640 x SO2,PS) + 0.428   ….. (4.2) 

 

เมือ    SO2 (ppb) คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศในหน่วยพีพีบี 

      SO2,PS คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศทีได้จากการ

วิเคราะห์โดยใช้อุปกรณ์พาสสีพในหน่วยพีพีเอ็ม 

     0.640 และ 0.428 คือ ค่าคงที 

ดังนั นการคํานวณหาความเข้มข้นของก๊าซโอโซนเป็นค่าเฉลียราย 1 ชัวโมง ในหน่วย 

พีพีบี ทําได้ด้วยสมการที (4.2) 

 

O3 (ppb)   = (0.192 x SO2,PS) – 0.881  ….. (4.2) 

 

เมือ    O3(ppb) คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศในหน่วยพีพีบี 

      O3,PS คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศทีได้จากการวิเคราะห์

โดยใช้อุปกรณ์พาสสีพในหน่วยพีพีเอ็ม 

     0.192 และ 0.881 คือ ค่าคงที 

การตรวจวัดปริมาณของสารมลพาทางอากาศในบรรยากาศมีการรายงานผลการ

ตรวจวัดได้ 4 หน่วย คือ พีพีเอ็ม (ppm) พีพีบี (ppb) มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) และ

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ซึงทั ง 4 หน่วยมีความสัมพันธ์ดังสมการที (4.3) และ (4.4) 

 

 

 

      เมือ C (ppm) คือ ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศในหน่วยพีพีเอ็ม  

      C (ppb) คือ ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศในหน่วยพีพีบี 

      C (mg/m3) คือ ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศในหน่วยมิลลิกรัมต่อ 

ลกูบาศก์เมตร 

      C (g/m3) คือ ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศในหน่วยไมโครกรัม 

ต่อลูกบาศก์เมตร 

Mp

24.45    x    )m / (mg C          (ppm)  C  3
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      Mp   คือนํ าหนักโมเลกุลของสารมลพิษทางอากาศ 

 

 

4.4 สรุปขั นตอนหรือวิธีการในการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศใน

บรรยากาศด้วยวิธีการแบบพาสสีพ 
 

การเก็บตัวอย่างก๊าซ ดังนี 

1. นํากระดาษเมมเบรนตามตารางที 4.14 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตร 

ใส่ในคาสเสทท์ดังภาพที 4.1- 4.4 ทําพร้อมกัน จํานวน 3 ชุด 

 

ตารางที  4.14 กระดาษหรือตัวกลางและสารละลายดูดซับทีเหมาะสม 

  

สารมลพิษทางอากาศ ชนิดของกระดาษ สารละลายดูดซับ 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ กระดาษสาบาง สารโซเดียมไฮดรอกไซด ์

และโซเดียมอาร์ซีไนต์(การเตรียมตาม

ภาคผนวกที .... 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ กระดาษสาหนา โพแทสเซียม เตตร้าคลอโรซัลไฟโตเมอ

คิวเรท(การเตรียมตามภาคผนวกที .... 

ก๊าซโอโซน กระดาษลอกลาย สารโพแทสเซียมไอโอไดดแ์ละ

โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต(การ

เตรียมตามภาคผนวกที .... 

 

2. หยดสารละลายสารละลายดูดซับตามตารางที 4.14 ลงบนเมมเบรนจํานวน 2 ชุด 

ปริมาตร 3 มิลลิลิตร  อีก 1 ชุด หยดนํ ากลันปริมาตร 3 มิลลิลิตร 

3. เก็บใส่ถุงพลาสติก ปิดสนิท 

4. นําชุดคาสเสทท์และเมมเบรนทั ง 3 ชุด ไปติดตั ง ทีระดับความสูง 1.20 – 1.50 

เมตร เพือเก็บตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

5. เมือเริมเก็บตัวอย่าง ทําการจัดบันทึกเวลา และอุณหภูมิของบรรยากาศเริมต้น  

6. ทําการเก็บตัวอย่าง 1 ชัวโมง 
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7. เมือครบ 1 ชัว โมง จดบันทึกเวลาเก็บ และอุณหภูมิของบรรยากาศสุดท้าย เก็บ

ชุดคาสเสทท์และเมมเบรนทั ง 3 ชุด ใส่ถุงพลาสติกปิดสนิท 

8. ส่งเข้าสู่ห้องปฏิบัติการ เพือวิเคราะห์ผลดังภาคผนวกที ..ง 

 

ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์คํานวณด้วยสมการที (4.4) 

 

         ….. (4.4) 

 

 เมือ  NO2  คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 

(nmoles/m3)  

  V     คือ ปริมาตรทีใช้สกัด (ml) 

  L     คือ ระยะความยาวของการแพร่ (41.2 m)  

  NO2
- คือ ความเข้มข้นของไนไตรต์ในตัวอย่าง (µM) ได้จากกราฟ หรือ

สมการแสดงความสัมพันธ์ 

  D     คือ สัมประสิทธิ การแพร่ของก๊าซดังตารางที 4.15 

T     คือ  ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่าง (s) 

 

ตารางที  4.15 สัมประสิทธิ การแพร่ของก๊าซ 

 

ก๊าซ สัมประสิทธิ การแพร่ (m2/s) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 1.38 x 10-5 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ 1.05 x 10-5 

ก๊าซโอโซน 1.35 x 10-5 

ทีมา : วนิดาจีนศาสตร์, 2551, หน้า 224. 

 

 ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศในหน่วยพีพีบี (ppb) 

ทําได้ด้วยสมการที (4.4) 

 

 

T  x  D

]-[NOV x  x L 
                     NO 2

2 
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 NO2(ppb) = NO2 x R x T x P x 10-3    ….. (4.4) 

 

เมือ NO2(ppb) คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

ในหน่วยพีพีบี  

NO2 คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 

(nmoles/m3)  

R    คือ ค่าคงทีของก๊าซ (0.0821 L.atm/mol.K) 

P    คือ ความดันบรรยากาศเท่ากับ 1 atm 

T    คือ อุณหภูมิ (K) 

 

คํานวณหาความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นค่าเฉลียราย 1 ชัวโมง ใน

หน่วย พีพีบี ให้ไกล้เคียงกับผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ทําได้ด้วยสมการที (4.5) 

 

NO2 (ppb)   = (0.2 x NO2,PS) + 19.224   ….. (4.5) 

 

เมือ    NO2 (ppb) คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศในหน่วยพีพีบี 

      NO2,PS คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศทีได้จากการ

วิเคราะห์โดยใช้อุปกรณ์พาสสีพในหน่วยพีพีเอ็ม 

     0.2 และ 19.224 คือ ค่าคงที 

ดังนั นการคํานวณหาความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นค่าเฉลียราย 1 

ชัวโมง ในหน่วย พีพีบี ทําได้ด้วยสมการที (4.6) 

 

SO2 (ppb)   = (0.640 x SO2,PS) + 0.428   ….. (4.6) 

 

เมือ    SO2 (ppb) คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศในหน่วยพีพีบี 

      SO2,PS คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศทีได้จากการ

วิเคราะห์โดยใช้อุปกรณ์พาสสีพในหน่วยพีพีเอ็ม 

     0.640 และ 0.428 คือ ค่าคงที 
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ดังนั นการคํานวณหาความเข้มข้นของก๊าซโอโซนเป็นค่าเฉลียราย 1 ชัวโมง ในหน่วย 

พีพีบี ทําได้ด้วยสมการที (4.7) 

 

O3 (ppb)   = (0.192 x SO2,PS) – 0.881   ….. (4.7) 

 

เมือ    O3(ppb) คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศในหน่วยพีพีบี 

      O3,PS คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศทีได้จากการวิเคราะห์

โดยใช้อุปกรณ์พาสสีพในหน่วยพีพีเอ็ม 

     0.192 และ 0.881 คือ ค่าคงที 
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4.5 การนําไปตรวจวัดในพื นทีกรุงเทพมหานคร 

 การตําเนินการวิจัยหลังจากทีได้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศกับ

ผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ดําเนินการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศทีตําแหน่ง

แยกต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จํานวน 91 แยกในระหว่างวันที 5-13 ตุลาคม 2553 ผลการ

ตรวจวัดสรุปได้ดังตารางที 4.16 พบว่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีความเข้มข้นอยู่

ในช่วง0.00 – 0.28 ppb โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.19 ppb ความเข้มข้นของก๊าซโอโซนมีความ

เข้มข้นอยู่ในช่วง0.42 – 39.46 ppb โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 28.24 ppb และความเข้มข้นของก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซด์มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 9.69 – 52.63 ppb โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 18.85 

ppb 

 

ตารางที 4.16 ผลการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศทีตําแหน่งแยกต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 

 

ที สถานที วันท ี เวลา 

ความเข้มข้นของสารมลพิษทาง

อากาศ (ppb) 

SO2 O3 NO2 

1 แยกวชิระ 5-ต.ค.-53 10.00 - 11.00 0.18 37.93 23.61 

2 แยกศรีย่าน 5-ต.ค.-53 11.00 - 12.00 0.17 36.83 23.08 

3 แยกบางกระบือ 5-ต.ค.-53 12.00 - 13.00 0.17 35.32 24.39 

4 แยกเกียกกาย 5-ต.ค.-53 13.00 - 14.00 0.14 39.46 12.28 

5 แยกบางโพ 5-ต.ค.-53 16.00 - 17.00 0.18 39.02 12.18 

6 แยกซังฮี 5-ต.ค.-53 10.00 - 11.00 0.16 35.62 11.13 

7 แยกบางพลัด 5-ต.ค.-53 11.00 - 12.00 0.18 25.49 12.45 

8 แยกบรมราชชนนี 5-ต.ค.-53 12.00 - 13.00 0.15 36.21 11.30 

9 แยกบางขุนนท์ 5-ต.ค.-53 13.00 - 14.00 0.17 37.83 23.70 

10 แยกไฟฉาย 5-ต.ค.-53 14.00 - 15.00 0.13 34.71 12.02 

11 แยกพรานนก 5-ต.ค.-53 15.00 - 16.00 0.17 38.54 12.52 
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ตารางที  4.15 (ต่อ) 

 

ที สถานที วันท ี เวลา 

ความเข้มข้นของสารมลพิษทาง

อากาศ (ppb) 

SO2 O3 NO2 

12 แยกศิริราช 5-ต.ค.-53 17.00 - 18.00 0.15 35.32 11.30 

13 แยกอรุณอัมรินทร์ 5-ต.ค.-53 18.00 - 19.00 0.18 30.62 9.76 

14 แยกสีเสาเทเวศน์ 5-ต.ค.-53 10.00 - 11.00 0.14 20.22 19.54 

15 แยกเทเวศ 5-ต.ค.-53 11.20 - 12.20 0.15 7.32 19.56 

16 แยกบางขุนพรหม 5-ต.ค.-53 12.40 - 13.40 0.18 19.50 19.59 

17 แยกคอกวัว 5-ต.ค.-53 14.00 - 15.00 0.16 19.81 19.62 

18 แยกอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย 

5-ต.ค.-53 15.10 - 16.10 0.15 33.81 19.65 

19 แยกการเรือน 5-ต.ค.-53 16.20 - 17.20 0.18 21.14 19.67 

20 แยกอู่ทองใน 5-ต.ค.-53 17.40 - 18.40 0.15 23.50 23.77 

21 แยกราชวิถี 5-ต.ค.-53 10.00 - 11.00 0.16 21.39 11.74 

22 แยกอุภัยเจษฏทิศ 5-ต.ค.-53 11.40 - 12.40 0.14 20.54 11.39 

23 แยกตึกชัย 5-ต.ค.-53 13.00 - 14.00 0.18 22.04 11.32 

24 แยกสวรรคโลก 5-ต.ค.-53 14.40 - 15.40 0.15 21.37 12.25 

25 แยกสุโขทัย 5-ต.ค.-53 16.00 - 17.00 0.16 21.83 41.19 

26 แยกผ่านพิพบลีลาส 5-ต.ค.-53 17.15 - 18.15 0.15 27.45 22.60 

27 แยกบ้านหม้อ 5-ต.ค.-53 18.40 - 19.40 0.18 22.26 23.20 

28 แยกเกษตร 9-ต.ค.-53 11.00 - 12.00 0.00 33.44 26.02 

29 แยกบางเขน 9-ต.ค.-53 13.00 - 14.00 0.28 33.36 26.33 

30 แยกหลักสี 9-ต.ค.-53 14.00 - 15.00 0.25 31.94 26.47 

31 แยกลาดพร้าว 9-ต.ค.-53 16.00 - 17.00 0.24 32.38 52.63 

32 แยกกําแพงเพชร 9-ต.ค.-53 18.00 - 19.00 0.27 32.47 31.09 

33 แยกมักกะสัน 9-ต.ค.-53 20.00 - 21.00 0.25 34.83 11.59 
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ตารางที  4.15 ผลการตรวจวัด 

 

ที สถานที วันท ี เวลา 

ความเข้มข้นของสารมลพิษทาง

อากาศ (ppb) 

SO2 O3 NO2 

34 แยกพระราม 9 9-ต.ค.-53 09.00 - 10.00 0.23 35.75 31.21 

35 แยก อ.ส.ม.ท. 9-ต.ค.-53 10.00 - 11.00 0.26 37.88 26.01 

36 แยกผังเมือง 9-ต.ค.-53 11.00 - 12.00 0.25 35.99 28.33 

37 แยกรามคําแหง 9-ต.ค.-53 12.00 - 13.00 0.24 36.64 49.95 

38 แยกลําสาลี 9-ต.ค.-53 16.00 - 17.00 0.25 36.44 23.56 

39 แยกแฮปปีแลนด ์ 9-ต.ค.-53 17.00 - 18.00 0.23 34.55 27.83 

40 แยกบางกะปิ 9-ต.ค.-53 18.00 - 19.00 0.24 36.62 9.69 

41 แยกชิดลม 9-ต.ค.-53 19.00 - 20.00 0.25 36.97 19.37 

42 แยกเพลินจิต 9-ต.ค.-53 09.00 - 10.00 0.22 34.99 19.37 

43 แยกนานา 9-ต.ค.-53 10.00 - 11.00 0.21 32.27 19.37 

44 แยกอโศก 9-ต.ค.-53 11.00 - 12.00 0.23 34.83 19.37 

45 แยกเสาชิงช้า 9-ต.ค.-53 13.00 - 14.00 0.24 37.25 19.37 

46 แยกหัวลําโพง 9-ต.ค.-53 14.00 - 15.00 0.23 36.78 19.37 

47 แยกพนพวงศ ์ 9-ต.ค.-53 15.00 - 16.00 0.25 13.00 19.37 

48 แยกพลับพลาไชย 9-ต.ค.-53 16.00 - 17.00 0.00 0.42 19.37 

49 แยกโรงพยาบาลกลาง 9-ต.ค.-53 18.00 - 19.00 0.00 0.42 19.37 

50 แยกเสือป่า 9-ต.ค.-53 09.15 - 10.15 0.00 0.42 19.37 

51 แยกแปลงนาม 9-ต.ค.-53 10.40 - 11.40 0.00 0.42 19.37 

52 แยกราชวงศ ์ 9-ต.ค.-53 12.00 - 13.00 0.00 0.42 19.37 

53 แยกวิสุทธิกษัตริย์ 9-ต.ค.-53 13.15 - 14.15 0.00 0.42 19.37 

54 แยก จปร. 9-ต.ค.-53 14.40 - 15.40 0.23 36.81 19.37 

55 แยกนิด้า 9-ต.ค.-53 16.00 - 17.00 0.25 37.55 19.37 

56 อนสุาวรีชัย ฯ 9-ต.ค.-53 17.40 - 18.40 0.25 36.25 19.37 
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ตารางที  4.15 (ต่อ) 

 

ที สถานที วันท ี เวลา 

ความเข้มข้นของสารมลพิษทาง

อากาศ (ppb) 

SO2 O3 NO2 

57 แยกสะพานควาย 9-ต.ค.-53 19.00 - 20.00 0.24 36.53 19.37 

58 วิภาวดีรังสิต 12-ต.ค.-53 10.00 - 11.00 0.23 36.34 19.37 

59 แยกประชาสงเคราะห์ 12-ต.ค.-53 11.00 - 12.00 0.25 38.37 19.37 

60 แยกห้วยขวาง 12-ต.ค.-53 13.00 - 14.00 0.24 38.29 37.12 

61 แยกสุทธิสาร 12-ต.ค.-53 14.00 - 15.00 0.27 37.95 12.89 

62 แยกรัชดา - ลาดพร้าว 12-ต.ค.-53 15.00 - 16.00 0.25 35.46 12.55 

63 แยกราชครู 12-ต.ค.-53 16.00 - 17.00 0.23 34.74 12.63 

64 แยกวังแดง 12-ต.ค.-53 18.00 - 19.00 0.22 32.14 12.38 

65 แยกสวนมิสกวัน 13-ต.ค.-53 11.00 - 12.00 0.24 32.38 13.73 

66 แยกพาณิชยการ 12-ต.ค.-53 10.00 - 11.00 0.18 32.01 13.05 

67 แยกนางเลิ ง 12-ต.ค.-53 11.00 -12.00 0.22 34.04 12.81 

68 แยกยมราช 12-ต.ค.-53 12.00 - 13.00 0.23 34.82 12.86 

69 แยกอุรุพงษ์ 12-ต.ค.-53 13.00 - 14.00 0.22 36.64 12.81 

70 แยกราชเทวี 12-ต.ค.-53 14.00 - 15.00 0.24 38.30 12.56 

71 แยกประตูนํ า 12-ต.ค.-53 15.00 - 16.00 0.26 37.38 12.14 

72 แยกปทุมวัน 12-ต.ค.-53 16.00 - 17.00 0.25 33.87 12.61 

73 แยกเฉลิมเผ่า 12-ต.ค.-53 17.00 - 18.00 0.22 30.90 13.26 

74 แยกราชประสงค ์ 12-ต.ค.-53 18.00 - 19.00 0.25 30.79 13.13 

75 วงเวียนใหญ่ 12-ต.ค.-53 10.00 - 11.00 0.25 31.73 12.49 

76 แยกบางยีเรือ 12-ต.ค.-53 11.00 - 12.00 0.26 29.54 12.72 

77 แยกตลาดพล ู 12-ต.ค.-53 12.00 - 13.00 0.25 30.72 12.64 

78 ยากวุฒากาศ 12-ต.ค.-53 13.00 - 14.00 0.17 20.16 26.27 

79 แยกรัชดา - ตลาดพล ู 12-ต.ค.-53 13.00 - 14.00 0.16 20.54 12.73 

http://www.ssru.ac.th



 61

ตารางที  4.15 (ต่อ) 

 

ที สถานที วันท ี เวลา 

ความเข้มข้นของสารมลพิษทาง

อากาศ (ppb) 

SO2 O3 NO2 

80 แยกมไหยสวรรค ์ 12-ต.ค.-53 15.00 - 16.00 0.17 19.80 11.20 

81 แยกท่าพระ 12-ต.ค.-53 15.00 - 16.00 0.17 20.24 14.84 

82 แยกบ้านแขก 12-ต.ค.-53 17.00 - 18.00 0.17 20.40 13.32 

83 แยกโพธิ สามต้น 12-ต.ค.-53 17.00 - 18.00 0.18 19.84 13.58 

84 แยกมิตรสัมพันธ์ 12-ต.ค.-53 10.15 - 11.15 0.19 21.04 15.55 

85 แยกอโศก - เพชรบุรี 12-ต.ค.-53 11.40 - 12.40 0.17 20.73 14.95 

86 แยกพร้อมพงษ์ 12-ต.ค.-53 13.30 - 14.30 0.17 20.16 28.33 

87 แยกเอกมัยเหนือ 12-ต.ค.-53 15.00 - 16.00 0.17 21.10 13.57 

88 แยกคลองตัน 12-ต.ค.-53 16.30 - 17.30 0.17 21.45 13.67 

89 แยกพัฒนะ 12-ต.ค.-53 18.00 - 19.00 0.18 21.02 26.93 

90 แยกพัฒนาการ 12-ต.ค.-53 19.00 - 20.00 0.16 20.01 27.41 

91 แยกสามยอด 13-ต.ค.-53 11.30 - 12.30 0.19 23.49 15.28 
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บทที  5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศในบรรยากาศได้แก่ก๊าซไนโตรเจนได

ออกไซด ์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน ด้วยวิธีการแบบพาสสีพ เป็นการศึกษาเพือเพือ

พัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพาสสีพในการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศโดยวิธีการแบบพาส

สีพ ทําการตรวจวัดเทียบกับการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศดินแดง กรุงเทพมหานคร และทําการตรวจวัด

คุณภาพอากาศ บริเวณ แยกในกรุงเทพมหานคร ผลการออกแบอุปกรณ์ดังนี มีส่วนประกอบดัง

ภาพที 4.1-4.4 สรุปได้ดังนี 

 (1) ตัวท่อพีวีซี (PVC) ชิ นที 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ วเป็นตัวทีจะใช้ประกอบกับ

ท่อพีวีซีชั นที 2 ทีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ ว เพือให้เมมเบรนยึดติด 

(2) ตัวท่อพีวิซี ชิ นที 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เป็นตัวยึดเมมเบรนเข้าไว้กึงกลาง เพือรอ

ประกอบกับท่อ PVC ชิ นที 1  

(3) เมมเบรนหรือกระดาษกรองทีใส่ไว้ในท่อพีวีซีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตร

เพือนําไปใส่สารดูดซับในการนํามาตรวจวัดความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 

(4) เชือก เป็นตัวยึดเกาะระหว่างเมมเบรนในการนําไปแขวนในจุดต่างๆ ทีนําการตรวจวัด 

(5) ถ้วยกระดาษทีใช้บังลมและแสงอาทิตย์โดยพัฒนาปรังปรุงจากงานวิจัย  

 ทําการเก็บตัวอย่างด้วยอุปกรณ์ (กระดาษหรือเมมเบรนหลายชนิด) และวิธีการแบบพาส

สีพพร้อมกับการเก็บตัวอย่างโดยวิธีการเทียบเท่า และนําผลความเข้มข้นทีได้มาทําการ

เปรียบเทียบหากระดาษหรือเมมเบรนทีเหมาะสมทีสุดสรุปผลดังตารางที 5.1  
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ตารางที  5.1 ผลการศึกษาหากระดาษหรือตัวกลางและสารละลายดูดซับทีเหมาะสม 

  

สารมลพิษทางอากาศ ชนิดของกระดาษ สารละลายดูดซับ 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ กระดาษสาบาง สารโซเดียมไฮดรอกไซด ์

และโซเดียมอาร์ซีไนต ์

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ กระดาษสาหนา โพแทสเซียม เตตร้าคลอโรซัลไฟโต 

เมอคิวเรท 

ก๊าซโอโซน กระดาษลอกลาย สารโพแทสเซียมไอโอไดดแ์ละ

โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 

 

 เมือได้กระดาษหรือตัวกลางและสารละลายดูดซับทีเหมาะสมแล้วทําการศึกษาเพือ

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดโดยวิธีการพาสสีพทีได้พัฒนากับวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุม

มลพิษ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สถานีดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยทําการตรวจวัดพร้อม

กันในระหว่างวันที 8 – 11  สิงหาคม พ.ศ. 2553 ผลการศึกษาพบว่าความเข้มข้นของก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวัดโดยวิธีการแบบพาสสีพทีได้พัฒนาขึ นมีความสัมพันธ์กับ

ผลการตรวจวัดโดยวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษในระดับสูง( r=0.818) ส่วนความ

เข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซโอโซนทีได้จากการตรวจวัดโดยวิธีการแบบพาสสีพทีได้

พัฒนาขึ นมีความสัมพันธ์กับผลการตรวจวัดโดยวิธีการมาตฐานของกรมควบคุมมลพิษในระดับ

ปานกลางค่อนไปทางสูง(( r=0.818 และ 0.767 ตามลําดับ) 

จากนั นนําข้อมูลทีได้ไปหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจวัดด้วยวิธีการพาสสีพ

ทีพัฒนาขึ นกับผลการตรวจวัดโดยวิธีเทียบเท่าและวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ณ สถานีตรวจวัดดินแดง กรุงเทพมหานคร ด้วย

หลักการวิเคราะห์ความถดถอย (regression analysis) เพือใช้ปรับความเข้มข้นจากวิธีการแบบ

พาสสีพให้ใกล้เคียงกับวิธีการมาตรฐานของกรมควบคุมมพิษ ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังสมการที 

(5.1-5.3) 

คํานวณหาความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นค่าเฉลียราย 1 ชัวโมง ใน

หน่วย พีพีบี ให้ไกล้เคียงกับผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ทําได้ด้วยสมการที (5.1) 

 

NO2 (ppb)   = (0.2 x NO2,PS) + 19.224   ….. (5.1) 
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เมือ    NO2 (ppb) คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศในหน่วยพีพีบี 

      NO2,PS คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศทีได้จากการ

วิเคราะห์โดยใช้อุปกรณ์พาสสีพในหน่วยพีพีเอ็ม 

     0.2 และ 19.224 คือ ค่าคงที 

ดังนั นการคํานวณหาความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นค่าเฉลียราย 1 

ชัวโมง ในหน่วย พีพีบี ทําได้ด้วยสมการที (5.2) 

 

SO2 (ppb)   = (0.640 x SO2,PS) + 0.428   ….. (5.2) 

 

เมือ    SO2 (ppb) คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศในหน่วยพีพีบี 

      SO2,PS คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศทีได้จากการ

วิเคราะห์โดยใช้อุปกรณ์พาสสีพในหน่วยพีพีเอ็ม 

     0.640 และ 0.428 คือ ค่าคงที 

ดังนั นการคํานวณหาความเข้มข้นของก๊าซโอโซนเป็นค่าเฉลียราย 1 ชวัโมง ในหน่วย 

พีพีบี ทําได้ด้วยสมการที (5.3) 

 

O3 (ppb)   = (0.192 x SO2,PS) – 0.881   ….. (5.3) 

 

เมือ    O3(ppb) คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศในหน่วยพีพีบี 

      O3,PS คือ ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศทีได้จากการวิเคราะห์

โดยใช้อุปกรณ์พาสสีพในหน่วยพีพีเอ็ม 

     0.192 และ 0.881 คือ ค่าคงที 

 การตําเนินการวิจัยหลังจากทีได้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศกับ

ผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ดําเนินการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศทีตําแหน่ง

แยกต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จํานวน 91 แยกในระหว่างวันที 5-13 ตุลาคม 2553 ผลการ

ตรวจวัดสรุปได้ดังตารางที 4.15 พบว่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีความเข้มข้นอยู่

ในช่วง0.00 – 0.28 ppb โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 0.19 ppb ความเข้มข้นของก๊าซโอโซนมีความ

เข้มข้นอยู่ในช่วง0.42 – 39.46 ppb โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 28.24 ppb และความเข้มข้นของก๊าซ
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ไนโตรเจนไดออกไซด์มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 9.69 – 52.63 ppb โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 18.85 

ppb 

 

 

5.2 ข้อเสนอแนะเพือการศึกษาในอนาคต 

 

1. การศึกษานี ทําการตรวจวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ซึงมี

ราคาสูงและไม่เหมาะกับการเคลือนย้าย น่าจะมีการศึกษาวิธีการในการวิเคราะห์รูปแบบอืนทีง่าย

ต่อการนําไปใช้  
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ภาคผนวก ก. 

 

การตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์โดยวิธีโซเดียมอาร์ซีไนต์ 

 
 

ก.1 หลักการ 

 

 การวิเคราะห์หาปริมาณของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยวิธี Sodium Arsenite มี

หลักการดังนี  คือ เมือดูดตัวอย่างอากาศทีต้องการตรวจวัด NO2 ผ่านเข้ามาในสารละลาย 

Sodium hydroxide กบั Sodium arsenite แล้วจะเกิดเป็น nitrite ion (NO2
-
 ) ขึ น โดยปริมาณ

ทีเกิดขึ นนี สารมารถตรวจวัดได้โดยวัดการดูดกลืนคลืนแสงทีความยาวคลืนแสง 540 นาโน

เมตร หลักจากได้ทําปฏิกิริยากับ Phosphoric acid, Sulfanilamide และ N–(1–napthyl) 

ethylene diamine dichydrochloride   

 

ก.2 อุปกรณ์ทีใช้ 

 

1. เครืองแก้วต่าง  ๆ

2. ปัมดูดตัวอย่างอากาศ 

3. Test tube mm. (Approx) 

4. Spectrophotometer  

5. Impinger และสายยางทีเป็นชนิด Teflon 

6. Glass wool 

7. Pump 

8. Bubble flow meter 

 

 

 

 

 

http://www.ssru.ac.th



 72

ก.3 สารเคมีและการเตรียมสารเคมี 

 

1. สารเคมีสําหรับเตรียมสารละลายดูดซับ Absorbing 

1.1.   NaOH 

1.2.   Sodium Asenite 

การเตรียมสาร Absorbing 

- ละลายสาร Sodium Asenite  1 กรัม  และ ละลายสาร NaOH  4 กรัม 

ในนํ ากลันและเจือจางจนมีปริมาตรเป็น 1000 มล. ในขวดวัดปริมาตร 

(Volumetric Flask) การเก็บจะต้องเก็บไว้ในขาดสีชา  

 

2. สารเคมีที เป็น สารรีเอเจนต์ (Reagent)  

2.1. สารละลาย Sulfanilamide  

- ละลาย Sulfanilamide  20 กรัม ในนํ ากลัน 700 มล.   

- ค่อยๆ เติม 85 % H3PO4 50มล.  

- เจือจางด้วยนํ ากลันจนมีปริมาตรเป็น 1000 ใน Volumetric Flask 

(สารละลายนี จะคงตัวประมาณ 1 เดือน ถ้าแช่เย็น) 

 

2.2. สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์(H2O2) 

- เจือจาง 30 % ของ H2O2 ปริมาตร 0.2 มล. ด้วยนํ ากลันจนมีปริมาตร

เป็น 250 มล. (สารละลายนี จะคงตัวอยู่ประมาณ 1 เดือน ถ้าแช่เย็นในที

มืด ) 

 

2.3.  และ N – ( 1 – napthyl ) ethylene diamine dichydrochloride (NEDA) 

- ละลาย N – (1 – napthyl ) ethylene diamine dichydrochloride 

(NEDA) 0.5 กรัม ในนํ ากลันจนมีปริมาตรเป็น 500 มล. ใน Volumetric 

Flask. (สารละลายนี จะคงตัวอยู่ประมาณ 1 เดือน ถ้าแช่เย็นในทีมืด) 

 

3. สารละลายมาตรฐานไนโตรเจนไดออกไซด์ 

3.1.  ในการเตรียมจะต้องใช้ Sodium Nitrite 97 % NaNO2 เป็นอย่างน้อย 

3.2.  สารละลาย Sodium Nitrite Stock Solution สามารถเตรียมได้ดังนี 
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- ชัง NaNO2 อย่างละเอียด ระดับ 0.1 มก. โดยนํ าหนักของสารทีชัง

สามารถคํานวณได้ดังสมการที ก.1 

 

 G = 1.5 x 50    .....(ก.1) 

         A 

 G     =  ปริมาณของ NaNO2, กรัม 

1.5  =  Gravimetric conversion factor 

A  =  % ของ NaNO2 ในสารเคมี  

- เจือจางด้วยนํ ากลันจนมีปริมาตรเป็น 1000 มล. จะได้สารละลายทีมี

ความเข้มข้น 500 g NO2 / ml. 

 

3.3.  สารละลาย  Sodium Nitrite Working Standard (10 g NO2/ml.) 

สามารถเตรียมได้ดังนี 

- pipet สารละลาย Stock Solution  5 มล. ใส่ใน Volumetric flask  

ขนาด 250 มล. แล้วเจือจางด้วยสารละลาย  Absorbing  จนมีปริมาตร

ถึงขีดบอกปริมาตร (เตรียมใหม่ทุกครั งเมือต้องการใช้งาน) 

 

ก. 4 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ 

1. การเก็บตัวอย่าง 

1.1. ประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ดังภาพที ก.1 

1.2. ทําการปรับอัตราการไหลของอากาศหรือก๊าซให้มีอัตราการไหลอยู่ในช่วง 

ประมาณ 130 มล./นาที  เมือใช้เวลาเก็บ 24 ชม. โดยใช้ bublle flow meter 

เป็นอุปกรณ์ปรับเทียบ 

1.3. เติมสาร Absorbing เพือเป็นสารทีใช้จับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ลงใน 

impinger ปริมาตร 50 มล.  

1.4. เริมทําการเก็บตัวอย่าง  

1.5. เมือหยุดเก็บตัวอย่างให้ดูอัตราการไหลของอากาศอีกครั งหนึง จดบันทึกค่า 

1.6. เก็บตัวอย่างและนําไปวิเคราะห์ 
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   ภาพที ก.1 อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง 

 

2. การทํา Standard Curve เพือหาความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ 

1.1 เตรียมสารละลาย Blank 

1.2 pipet สารละลาย  Working Standard เพือให้ได้ความเข้มข้น ดังตารางที ก. 

1 

 

ตารางที ก. 1 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 

 

Working Standard Final Volume ( ml.) Conc ( g NO2 / ml. ) 

0.5 50 0.1 

1.0 50 0.2 

2.5 50 0.5 

5.0 50 1.0 

7.5 50 1.5 

10.0 50 2.0 
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1.3  pipet แต่ละสารละลายทีได้ ในข้อ 2.2 และ Blank ปริมาตร 10 มล.มาใส่ใน 

แต่ละ test  tube  

1.4  ใส่สารละลาย H2O2 1.0 มล. เขย่าให้เข้ากัน 

1.5  ใส่สารละลาย Sulfanilamide 10 มล. เขย่าให้เข้ากัน 

1.6  ใส่สารละลาย NEDA 1.4 มล. เขย่าให้เข้ากัน ทิ งไว้ 10 นาที 

1.7 นําสารละลายทีได้ ซึงจะมีสีทีแตกต่างๆ กัน วัดอัตราการดูดกลืนคลืนแสงที

ความยาวคลืน 540 nm ด้วย cell ขนาด 1 ซม 

1.8 นําค่าการดูดกลืนคลืนแสงทีได้ไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าการ

ดูดกลืนคลืนแสง (แกน Y) กับความเข้มข้นของสาร ในหน่วย g NO2 / ml. 

(แกน X) จะทําให้ได้เส้นปรับเทียบ (Calibration Curve) 

 

3. กรวิเคราะห์ความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเก็บได้ 

3.1. เติมนํ ากลันลงใน absorber (impinger) ให้ได้ระดับเดิมเพือทดแทนส่วนที

ระเหยไป 

3.2. pipet สารละลายทีได้ ปริมาตร 5 มล. แล้วทําการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 2.4 

– 2.7  

3.3. หาค่า ความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ จาการเปรียบเทียบกับ 

Carlibration Curve  
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ภาคผนวก ข. 

 

การหาปริมาณของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ  

ด้วยวิธี Pararosiniline 
 

ข.1 หลักการ 
 

 วิธีการตรวจวัดค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีใช้กันอยู่ในปัจจบุัน ใช้วิธีการตรวจวัดตาม

วิธีการมาตรฐานและวิธีการเทียบเท่าซึงกําหนดโดยสถาบันพิทักษ์สิงแวดล้อมของประเทศ

สหรัฐอเมริกา (US.EPA) ซึงกําหนดวิธีการวัด SO2 โดยวิธีทางเคมี Pararosaniline เป็นวิธีการ

มาตรฐาน และวิธี UV-Fluorescence เป็นวิธีเทียบเท่า 

 หลักการของวิธีทางเคมี Pararosaniline เป็นการวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดย

การดูดตัวอย่างอากาศผ่านสารละลาย Potassium tetrachlorosulfitomercurate (TCM) ซึง

จะเกิดเ ป็นสาร Dichorosulfitomercurate complex และเมือทําปฏิกิ ริยากันสาร 

Pararosaniline และ Formaldehyde จะเกิดเป็นสีของ Pararosaniline Methyl sulfonic Acid 

ซึงจะถูกวัดความสามารถในการดูดแสดงทีความยาวคลืน 548 นาโนเมตร  

 

ข.2 อุปกรณ์ 
 

1. เครืองแก้วต่าง  ๆ

2. ปัมดูดตัวอย่างอากาศ 

3. Test tube mm. (Approx) 

4. Spectrophotometer  

5. Impinger และสายยางทีเป็นชนิด Teflon 

6. Glass wool 

7. Pump 

8. Bubble flow meter 
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ข.3 สารเคมี 

1. สารเคมีสําหรับเตรียม Absorbing 

1.1. นํ ากลันทีปราศจากสารทีเป็นตัวออกซิเดนท์ 

1.2. Mercuric chloride 

1.3. EDTA (ethylene diamine tetra acitic acid, disodium salt) 

1.4. Potassium chloride 

การเตรียมสารละลาย Absorbing (0.04 M Potassium Tetrachloromercurate; 

TCM ) 

- ละลาย mercuric chloride 10.86 กรัม, EDTA 0.066 กรัม และ 

Potassium chloride 6.0 กรัม ในนํ ากลันและเจือจางจนมีปริมาตรเป็น 1000 มล. ในขวดวัด

ปริมาตร (Volumetric flask) 

- ข้อควรระวัง สารละลายนี มีความเป็นพิษ ถ้าถูกผิวหนังควรล้างออกด้วย

นํ าทันที  

- สารละลาย Absorbing สารมาตรเก็บไว้ได้นาน 6 เดือน แต่ถ้ามีตะกอน

ให้ทิ งและเตรียมใหม่ 

 

2. สารเคมีทีใช้เป็นสารรีเอเจนต์ 

2.1. กรดซัลฟามิค (Sulfamic Acid: 0.17 %)  

- ละลาย กรดซัลฟามิค 1.7 กรัม ในนํ ากลัน ในนํ ากลันและเจือจางจนมี

ปริมาตรเป็น 1000 มล. ในขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask)  

- สารละลายนี เมือเตรียมแล้วสามารถใช้ได้วันต่อวันเท่านั น 

 

2.2. Formaldehyde (0.2 %) 

- เจือจางสารละลาย Formaldehyde (38 %) 5 มล. ด้วยนํ ากลัน 1000 

มล.  

- สารละลายนี เมือเตรียมแล้วสามารถใช้ได้วันต่อวันเท่านั น 

 

2.3. PRA (pararosaniline) 

2.3.1. การเตรียมสาร pararosaniline ทีบริสุทธิโดยการสกัด 
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1.) เตรียมสารละลาย equilibrated 200 มล. ในกรวยแยก โดยใช้ 1-

butanol และ  

1 N.HCl ปริมาตรอย่างละ 100 มล.  

2.) ชัง pararosaniline hydrochloride 0.1 กรัม ใส่ในบิกเกอร์ 

3.) เติม 50 มล. ของ equilibrated  acid ซึงอยู่ในชั นล่างของสารทีได้จากข้อ 

1.) แล้วเทสารละลายใส่ในกรวยแยกขนาด 125 มล. ทั งไว้ประมาณ 15 

นาที 

4.) เติม 50 มล. ของ equilibrated 1-butanol ทิ งไว้ประมาณ 5 นาที แยก

เอาสารละลายส่วนล่าง ซึงประกอบด้วยกรดและสาร pararosaninine 

โดยในส่วนของสารละลายทีอยู่ด้านบนจะมีสีม่วงของสาร organic 

phase  

5.) นําสารละลายส่วนล่างทีได้ในกรวยแยก เติม 20 มล. ของสารละลาย 1-

butanol ทั งไว้ประมาณ 5 นาที 

6.) นําสารละลายส่วนล่างออก และสกัดตามข้อ 5.) ประมาณ 5 ครั ง 

7.) นําสารละลายทีสกัดได้ใส่ในขวดวัดปริมาตร ขนาด 50 มล. และทําให้มี

ปริมาตรเป็น 50 มล. ด้วยสารละลายกรด 1 N HCl 

 

2.3.2. การทดสอบ % Assay ของสาร pararosaninine ทีสกัดได ้

1.) เจือจางสาร pararosaninine ทีสกัดได้ 1.0 มล. ในขวดวัดปริมาตร 100 

มล. ด้วยนํ ากลัน 

2.) นําสารละลายทีเจือจางได้ในข้อ 1.)  ปริมาตร 5 มล. ใส่ในขวดวัด

ปริมาตรขนาด 50 มล. 

3.) เติม 5 มล. ของ 1 M sodium acetate – acetic acid buffer และเจือ

จางสารละลายให้มีปริมาตรเป็น 50 มล. ด้วยนํ ากลัน ทิ งไว้ 1 ชม. 

4.) วัดการดูดกลืนคลืนแสงทีความยาวคลืน 540 นาโนเมตร 

5.) คํานวณหาค่า % PRA จากสมการที ข.1 

 

% PRA   =   Absorbance  x  K ………… (ข.1) 

     grams taken 
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เมือ  K    =   21.3   

 ขนาดของ cell = 1 ซม. 

 

2.3.3. การเตรียมสารละลาย stock pararosaniline 

 1. ) การเตรียม Buffer (Acetate – Acetic acid, 1 M)  

- ละลาย 13.61 กรัมของ sodium acetate trihydrate ในนํ ากลัน

ประมาณ 50 มล. 

- เติม กรดอะซีติค  (glacial acetic acid) 5.7 มล.  

- เจือจางด้วยนํ ากลันจนมีปริมาตรเป็น 100 มล. ในขวดวัดปริมาตร 

- สารละลาย buffer ควรมีค่า pH ประมาณ 4.7  

 

2.3.2. การเตรียมสารละลาย pararosaniline สําหรับนําไปใช้ในการวิเคราห์ 

(working reagent) 

- นํา สารละลาย stock pararosaniline (0.2 %) 20 มล. ในลงในขวด

วัดปริมาณ 

- เติม สารละลาย stock pararosaniline 0.2 มล. ต่อ เปอร์เซ็นต์ทีตํา

กว่า 100  

- เติม 3 M ของกรดฟอสฟอริค (3 M phosphoric acid) 25 มล.  

- เติมนํ ากลันจนถึงขีดบอกปริมาตร  

- สารละลายนี มีความเสถียร 9 เดือน  

 

3. สารละลายมาตรฐานซัลไฟต์ (Sulfite Solution) 

- ละลาย  sodium sulfite (Na2SO3) 0.4 กรัม หรือ sodium metabisulfite 

(Na2S2O3) 0.300 กรัม ในนํ าทีต้มเดือนแล้ว 500 มล.  

- ทําให้เย็นด้วยนํ ากลัน  

- สารละลายนี จะมีความเข้มข้นประมาณ 320 – 400 ug/ml. As SO2   
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- ความเข้มข้นทีแน่นอนของสารละลายมาตรฐานนี สามารถหาได้โดยการ

ไตเตรตย้อนกลับ ของ iodine และใช้ sodium thiosulfate เป็นไตเตรนท์ 

(เนืองจากสารละลายซัลไฟต์ไม่เสถียร) 

   

4. การเตรียมสารละลายสําหรับใช้หาความเข้มข้นทีแน่นอนของสารละลาย

มาตรฐาน ซัลไฟต ์(Sulfite solution) 

4.1. การเตรียมสารละลาย  Iodine  (0.1 N) 

- ละลาย ไอไอดีน 12.7 กรัม ในบิกเกอร์ขนาดและ 250 มล. และ 

โพแทสเซียมไอโอไดด์ 40 กรัม เติมนํ า 25 มล. คนจนละลาย 

- เจือจางจนมีปริมาตรเป็น 1000 มล. ในขวดวัดปริมาตร (Volumetric 

flask) 

 

4.2. การเตรียมนํ าแป้งทีใช้เป็นอินดิเคเตอร์ 

- ละลายแป้ง (soluble starch) 0.4 กรัม  และ mercuric chloride 0.002 

กรัม ด้วยนํ าเล็กน้อย 

- ค่อยๆ เดิมสารทีได้ลงในนํ าทีต้มร้อนอย่างช้าๆ ปริมาตร 200 มล.  

- ต้มต่อไปจนใส ทําให้เย็น และเก็บไว้ในขวดทีมีฝาปิด 

 

4.3.  การเตรียมสารละลาย 0.1 N Sodium Thiosulfate  

- ละลาย sodiumthiosulfate (Na2S2O3.5H2O) 25 กรัม ในนํ าทีต้มเดือด 1 

ลิตร  ทําให้เย็น  

- เติม sodium carbonate 0.1 กรัม  

- สารละลายนี จะต้องเตรียม 1 วัน ก่อนใช้งาน 

 

ข.4 การเก็บตัวอย่าง 

 

1. การเก็บสารตัวอย่างซัลเฟอร์ไดออกไซด ์

1.1. ประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังภาพที ข. 1 
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  ภาพที ข.1 การประกอบอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง 

 

1.2. ทําการปรับอัตราการไหลของอากาศให้มีอัตราการไหล 120 มล./นาที เมือใช้

เวลาในการเก็บตัวอย่าง 24 ชม. โดยใช้ Bubble flow meter เป็นตัว

ปรับเทียบ 

1.3. เติมสาร Absorbing เพือเป็นสารทีใช้ในการเก็บก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ลง

ใน Impinger ปริมาตร 50.0 มล. จะต้องห่อ impinger ด้วยกระดาษ foil เพือ

ป้องกันแสง อันจะทําให้สารตัวอย่างสลายตัวได้ 

1.4. เริมทําการเก็บตัวอย่าง จดบันทึกเวลา และตําแหน่งของ Rotameter เริมต้น 

1.5. หลังจากเวลาผ่านไป 24 ชัวโมง หยุดเก็บตัวอย่าง โดยทําการบันทึกเวลา

และตําแหน่งของ Rotameter เมือหยุดเก็บตัวอย่าง 

1.6. เก็บสารละลายตัวอย่างและนําไปวิเคราะห์ (ถ้ายังไม่ทําการวิเคราะห์ให้นํา

สารละลายตัวอย่างไปแช่เย็น)  

2. การหาความเข้มข้นทีแน่นอนของสารละลายมาตรฐานซัลไฟต์ (โดยการไตเตรต

ด้วย thiosulfate)  

2.1. pipet สารละลาย iodine ลงใน flask ใบละ 50 มล.  
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2.2. flask ที 1 ซึงใช้เป็น blank เติมนํ ากลัน 25 มล. 

2.3. flask ที 2. ซึงใช้เป็นตัวอย่าง เติมสารละลายมาตรฐาน ซัลไฟต์ 25 มล.  

2.4. ปิดจุกทิ งไว้ เพือให้เกิดปฏิกิริยาประมาณ 5 นาที  

2.5. ไตเตรตสารละลาย ทั ง 2 ด้วย สารละลาย 0.1 N thiosulfate  จนได้สีเหลือง 

2.6. เติมนํ าแป้งประมาณ 5 มล. 

2.7. ไตเตรตต่อจนไม่ปรากฏสีนํ าเงิน  จดบันทึกปริมาณสารละลาย  0.1 N 

thiosulfate ทีใช้ไป 

2.8. คํานวณหาความเข้มข้นทีแน่นอนของสารละลายมาตรฐานดังสมการที ข. 2 

 

SO2 ug/ml. =  (A – B) N K  …… (ข. 2) 

            V 

 

เมือ  A ปริมาตรของสารละลาย  0.1 N thiosulfate ทีใช้สําหรับ 

Blank 

B ปริมาตรของสารละลาย 0.1 N thiosulfate ทีใช้สําหรับ

สารละลายมาตรฐานซัลไฟต ์

 N normality  ของสารละลาย thiosulfate 

 K micro equivalent weight  สําหรับ SO2  เท่ากับ 32000 

 V ปริมาตรสารละลายตัวอย่าง (สารละลายมาตรฐาน) มล. 

 

3. การทํา Standard Curve ของสารละลายมาตรฐานซัลไฟต ์

3.1. นําสารละลายมาตรฐานทีทราบความเข้มข้นทีแน่นอนแล้ว เตรียม

สารละลายทีมีความเข้มข้นต่างกันคือ 0.1 , 0.2, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 และ 

10.0 ug/ml as SO2 ปริมาตร 50 มล.  

3.2. นําสรละลายแต่ละความเข้มข้น มา 20 มล. ใส่ลงในขวดวัดปริมาตร 

(Volumetric flask) ขนาด 50 มล. 

3.3. เติมสารละลาย 0.6 % Sulfamic acid ปริมาตร 2 มล.  ทิ งไว้ 10 นาที เพือ

กําจัดสารไนโตรเจนไดออกไซด ์

3.4. เติม 0.2 % formaldehyde ปริมาตร 4 มล. 
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3.5. เติม pararosaniline reagent ปริมาตร 10 มล.  

3.6. ทําให้มีปริมาตรเป็น  50 มล. ด้วยนํ ากลันทีต้มเดือดแล้ว 

3.7. ทั งไว้ 30 นาที แล้ววัดการดูดกลืนคลืนแสงทีความยาวคลืนแสง 548 นาโน

เมตร 

3.8. นําค่าการดูดกลืนคลืนแสงทีวัดได้ไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า

การดูดกลืนคลืนแสง (แกน Y) กับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน 

(แกน X) เพือหา calibration curve   

 

4. การวิเคราะห์หาความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในสารตัวอย่างทีเก็บได้ 

4.1. เติมนํ ากลันลงใน Impinger (Absorbing) ให้ได้ระดับเดิมเพือทดแทนส่วนที

ระเหยไป 

4.2. pipet สารละลายตัวอย่าง ปริมาตร 10 มล. ใส่ใน volumetric flask ปริมาตร 

50 มล. 

4.3. ทําการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 3.3 – 3.7  

4.4. หาความเข้มข้นของสารตัวอย่างโดยเทียบกับ calibration curve ทีได้จากข้อ 

3.8  
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ภาคผนวก ค. 

 

การตรวจวัดโอโซน (O3) ในบรรายากาศ 
 

ค.1 การวิเคราะห์หาความเข้มข้นของโอโซน (O3) ในบรรยากาศ ด้วยวิธี KI 

 

วิธีนี ใช้หลักการของปฏิกิริยาระหว่างโอโซนกับ potassium iodide (KI) แล้วเกิด Iodine 

(I2) ขึ น จากนั นวิเคราะห์ปริมาณ I2 โดยการวัดการดูดกลืนคลืนแสงที 352 นาโมเมตร 

 

 O3  +  2I-  +  2H+    I2  +  H2O  +  O3 

 

ค.2 อุปกรณ์ 

 

1. Impinger  

2. ปัมดูดอากาศและอุปกรณ์ควบคุมการไหล : ใช้ปัมป์และอุปกรณ์ควบคุมแบบใดก็ได้ที

สามารถทําให้อัตราการไหลคงทีอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 1 เมตรต่อนาที ปัมควรจะมีความสามารถใน

การทําให้เกิดความแตกต่างของความดันได้ในช่วง 0.6 ถึง 0.7 บรรยากาศ ถ้าใช้ hypodermic 

needle ในการควบคุมอัตราการไหล 

3. อุปกรณ์วัดอัตราการไหล : อุปกรณ์วัดอัตราการไหลจะต้องปรับเทียบแล้วกับ primary 

standard เพือการวัดจนถึง 1 ลิตรต่อนาที มีความผิดพลาดไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต ์

4. Trap : ใช้ glass wool เพือป้องกัน needle valve 

5. ขวดวัดปริมาตรขนาด 25, 50, 100, 500, และ 1000 มล. 

6. บิวเรตขนาด 50 มล. 

7. ปิเปต 

8. ขวดรูปชมพู ่

9. สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ใช้ในการวัดทีความยาวคลืน 352 นาโนเมตร โดยใช้เซลขนาด 1 ซม. 
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ค.3 สารเคมี 

 

1. Potassium Iodide 

2. Potassium Dihydrogen Phosphate (KH2PO4) 

3. Disodium Hydrogen Phosphate (Na2HPO4) 

4. Arsenic Trioxide (As2O3), primary standard 

5. Sodium Hydroxide (NaOH) 

6. Sulfuric Acid (H2SO4) 98 % 

7. นํ าแป้ง 

8. Mercuric Iodine (HgI2) 

9. Iodine Resublimed (I2) 

10. Sodium Bicarbonate (NaHCO3) 

 

ค.4 การเตรียมสารเคมีสําหรับวิเคราะห์ 
 

1. นํ ากลัน 

2. สารละลายสําหรับดูดซึม (Absorbing Reagent)  

ละลาย KH2PO4 13.6 กรัม (หรือ Na2HPO4 14.2 กรัม หรือ 3.8 กรัม ของ 

Na2HPO4.12H2O หรือ 26.8 กรัม ของเกลือ hepta hydrate) ใส่ KI 10 กรัมในนํ ากลัน แล้วเจือจาง

ให้เป็น 1000 มล. (pHควรจะเป็น 6.8  0.2) สารละลายนี จะคงตัวอยู่ 2-3 สัปดาห์ ถ้าเก็บในขวด

สีชาทีมืดและเย็น 

3. Standard Arsenic Trioxide Solution (0.5 N)  

ใช้ As2O3 อบแห้งที 105 0ซ จะต้องทําทันทีก่อนใช้ ชัง 2.4 กรัม ละลายใน 1 N NaOH ใน 

flask หรือบิกเกอร์ใน steam bath จนกระทังแน่ใจว่า As2O3 ละลายหมด ใส่ 1 N NaOH ลงไป 25 

มล. ถ่ายลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 1000 มล. เจือจางจนได้ปริมาตร 1000 มล. ด้วยนํ ากลัน 

ความเข้มข้นของ As2O3 หาได้จากสมการที ค.1  
 

Normality As2O3 = wt As2O3 (g)   ……(ค.1) 

         49.46 
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4. Starch Indicator Solution (0.2%) 

ใช้แป้ง 0.4 กรัม และ mercuric iodide ประมาณ 2 กรัม (สารกันบูด) และนํ าเล็กน้อยต้ม

นํ า 200 มล. ให้เดือดและค่อยๆเติมแป้งลงไป ทั งให้เย็น 

5. Standard Iodine Solution (0.05 N) 

5.1 การเตรียม Standard Iodine : ละลาย KI 5.0 กรัมและ I2 3.2 กรัม ในนํ ากลัน 10 มล. 

เมือละลายแล้ว ถ่ายสารละลายลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 500 มล. ทําให้ได้ปริมาตรโดยนํ ากลัน 

เขย่าให้เข้ากัน เก็บในทีมืดและเย็น 

5.2 Standardization : ปิเปตสารละลาย As2O3 20 มล. ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 300 มล. 

ทําให้เป็นกรดเล็กน้อยด้วย 1:10 H2SO4 ทํากลับมาให้เป็นกลางด้วย NaHCO3  แล้วเติมให้เกินพอ

อีกประมาณ 2 กรัม ไตเตรทกับ standard iodine โดยใช้นํ าแป้ง 5 มล. เป็นอินดิเคเตอร์ ป้องกัน

การรบกวนโดยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยใช้ 1:10 H2SO4 1 มล. เติมเมือใกล้ถึงจุดยุติ ต่อไป

จนกระทังสีนํ าเงินปรากฏขึ น (การปรากฏจะอยู่คงอยู่ประมาณ 30 วินาที) 

6. Dilution Standard Iodine : ปิเปต I2 1 มล. ใส่ขวดรูปชมพูขนาด 100 มล. เจือจางให้ได้

ปริมาตร 

 

ค.5 การเตรียม Calibration curve 

 

1. ปิเปต dilution Standard Iodine 0.5, 1, 2, 3 และ 4 มล. ลงในขวดวัดปริมาตร 25 มล. 

ทําให้ได้ปริมาตรโดยใช้สารละลายดูดซึม เขย่าให้เข้ากัน แล้ววดัการูดกลืนคลืนแสงที 352 

นาโนเมตร 

2. การคํานวณความเข้มข้นของสารละลายจากสมการที ค.2 

 

จาก Total O3 (g) = (N)(96)(V1)   ……(ค. 2) 

 

เมือ  N = normality ของ I2 

V1 = ปริมาตรของ dilution standard I2 มล 

แล้วเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนคลืนแสงกับ Total O3 (g)  
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ค.6 การวิเคราะห์ และการเก็บตัวอย่าง 
 

1. ใส่สารละลายดูดซับ 50 มล. ลงในอิมพินเจอร์  

2. ใช้อัตราการเก็บตัวอย่าง 0.2-1.0 ลิตร/นาที (ควรใช้ประมาณ 0.5 ลิตรต่อนาที) เก็บ

ตัวอย่าง 3 ชัวโมง 

3. ถ่ายสารละลายลงใน cell ขนาด 1 ซม. แล้ววัดการดูดกลืนคลืนแสงที 352 นาโนเมตร 

โดยทันที 

4. อ่านค่า O3 (g) ทั งหมดจาก calibration curve 

5. คํานวณความเข้มข้นโดยเปลียนสภาวะ (อุณหภูมิและความดัน) ไปสู่สภาวะ

มาตรฐาน 

6. คํานวณหาความเข้มข้นของโอโซน 
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ภาคผนวก ง. 

 

ภาพการเก็บตัวอย่าง ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดินแดง  

ของกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ง.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดินแดง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ง.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดินแดง  
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ภาคผนวก จ. 

 

ภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณแยกในกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที จ.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณแยกสวนมิสกวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที จ.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณแยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
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ภาพที จ.3 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที จ.4 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณแยกสะพานควาย 
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ภาพที จ.5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณแยกตลาดพล ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที จ.6 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณแยกเกียกกาย 
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ภาพที จ.7 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณแยกหลักสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที จ.8 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณแยกลาดพร้าว 
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ภาคผนวก ช 

 

 การเตรียมสารดูดซับสําหรับเก็บตัวอย่างสารมลพิษทางอากาศ 
 

 

ช.1 สารเคมีสําหรับเตรียมสารละลายดูดซับสําหรับสําหรับก๊าซไนโตรเจนได

ออกไซด์ 

 

- ละลายสาร Sodium Asenite  1 กรัม  และ ละลายสาร NaOH  4 กรัม 

ในนํ ากลันและเจือจางจนมีปริมาตรเป็น 1000 มล. ในขวดวัดปริมาตร 

(Volumetric Flask) การเก็บจะต้องเก็บไว้ในขาดสีชา  

 

ช.2 สารเคมีสําหรับเตรียมสารละลายดูดซับสําหรับสําหรับก๊าซซัลเฟอร์ได

ออกไซด์ 
 

การเตรียมสารละลาย Absorbing (0.04 M Potassium Tetrachloromercurate; 

TCM ) 

- ละลาย mercuric chloride 10.86 กรัม, EDTA 0.066 กรัม และ 

Potassium chloride 6.0 กรัม ในนํ ากลันและเจือจางจนมีปริมาตรเป็น 1000 มล. ในขวดวัด

ปริมาตร (Volumetric flask) 

- ข้อควรระวัง สารละลายนี มีความเป็นพิษ ถ้าถูกผิวหนังควรล้างออกด้วย

นํ าทันที  

- สารละลาย Absorbing สารมาตรเก็บไว้ได้นาน 6 เดือน แต่ถ้ามีตะกอน

ให้ทิ งและเตรียมใหม่ 

 

ช.3 สารเคมีสําหรับเตรียมสารละลายดูดซับสําหรับสําหรับก๊าซโอโซน 

 

ละลาย KH2PO4 13.6 กรัม (หรือ Na2HPO4 14.2 กรัม หรือ 3.8 กรัม ของ 

Na2HPO4.12H2O หรือ 26.8 กรัม ของเกลือ hepta hydrate) ใส่ KI 10 กรัมในนํ ากลัน แล้ว
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เจือจางให้เป็น 1000 มล. (pHควรจะเป็น 6.8  0.2) สารละลายนี จะคงตัวอยู่ 2-3 สัปดาห์ 

ถ้าเก็บในขวดสีชาทีมืดและเย็น 
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