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  การวิจัยในครั งนี มีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาปริมาณฝุ ่ นละอองในเส้นทางการท่องเทียว

จังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงการศึกษาข้อมูลด้านความคิดเห็นด้านปัญหาของฝุ ่ นละออง จากพ่อค้า 

แม่ค้า ประชาชน ตลอดจนนักท่องเทียวทีเดินทางท่องเทียวในพืนทีศึกษา ทีมีต่อสภาวะฝุ ่ นละออง 

โดยทําการศึกษาในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวดอนหอยหลอด แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าอัมพวา แหล่ง

ท่องเทียวตลาดนํ าท่าคา และแหล่งท่องเทียวค่ายบางกุ ้ง การเก็บตัวอย่างฝุ ่ นละออง ทําการเก็บฝุ ่ น

ละอองรวม (TSP) ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง ฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ค่าเฉลีย 24 

ชั วโมง ส่วนการเก็บข้อมูลด้านความคิดเห็น ใช้การตอบแบบสอบถามโดยตัวอยา่งทีใช้ในการศึกษา

เป็นพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน จํานวน 378 คน นักท่องเทียวทีเดินทางท่องเทียวในพืนทีศึกษา จ ํานวน 

400  คนจาก 4 แหล่งท่องเทียว 

   ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณฝุ ่ นละอองรวม (TSP) ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง ไม่เกินค่ามาตรฐาน            

ในทุกเส้นทางทีศึกษา  พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 46.85-105.10 มคก./ลบ.ม. โดยตรวจพบค่าเฉลียสูงสุด

วันเสาร์ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าท่าคา ซึงมีค่าเท่ากับ 105.10 มคก./ลบ.ม. สําหรับ

ค่าเฉลียตํ าสุดวันพุธตรวจพบในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวดอนหอยหลอด มีค่าเท่ากับ 46.85              

มคก./ลบ.ม. ส่วนปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง ก็ไม่

เกินค่ามาตรฐานในทุกเส้นทีศึกษา พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 8.47-26.10 มคก./ลบ.ม. โดยตรวจพบค่า 

เฉลียสูงสุด และตํ าสุดในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าท่าคา มีปริมาณสูงสุดวันเสาร์มีค่าเท่ากับ 

26.10 มคก./ลบ.ม. และมีค่าตํ าสุดวันพฤหัสบดีเท่ากับ 8.47 มคก./ลบ.  
จากการสํารวจความคิดเห็น พบว่า พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนหรือผู ้ทีอาศัยอยู่ในพืนที 

ตลอดจนนักท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวในขณะนั น ถึงปัญหาฝุ ่ นละออง โดยกลุ่มตัวอย่างทั ง 2 

กลุ่มตัวอย่าง ตอบว่าสภาพทั วไปของปัญหาฝุ ่ นละอองในพืนทีอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 

34.66 และร้อยละ 37.50 ตามลําดับ  ส่วนสาเหตุของปัญหาฝุ ่ นละอองนั น กลุ่มตัวอย่างทั ง 2 กลุ่ม

ตัวอย่าง ตอบว่ามีสาเหตุมาจากยานพาหนะ ร้อยละ 76.19 และร้อยละ 70.00 ตามลําดับ รองลงมา

ตอบว่ามีสาเหตุมาจากการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 11.90 และร้อยละ 19.25 ตามลําดับ ช่วงเวลาทีเกิด

ปัญหาฝุ ่ นละอองมากสุดตอบว่า 12.01-15.00 น. คิดเป็นร้อยละ 49.74 ด้านปัญหาฝุ ่ นละอองต่อ
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สุขภาพ กลุ่มตัวอย่างทั ง 2 กลุ่ม ตอบว่ามีปัญหาต่อสุขภาพมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.92  และร้อย

ละ 47.75 ตามลําดับ โดยพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามทีอยู่ในพืนทีร้อยละ 96.56 เคยมีปัญหาด้าน

สุขภาพทีมีสาเหตุมาจากฝุ ่ นละออง อาการเกียวกับสุขภาพทีพบมาก คือเป็นหวัดจากภูมิแพ้ฝุ ่ น

ละออง ไอ เจ็บคอ จากการแพ้ฝุ ่ นละออง   และระคายเคืองตา ตาแดง คันตา ตามลําดับและย ังให้

ความเห็นว่า ในอนาคตปัญหาเรืองฝุ ่ นละอองจะมีเพิมมากขึ นจากปริมาณการจราจรทีเพิมขึ น 

  

 

คําสําคัญ :  ภาวะฝุ ่ นละอองจากแหล่งท่องเทียวจังหวัดสมุทรสงคราม 
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Abstract 

 

Research Title  : Promote tourism to the spread of dust conditions attractions on the route to  
      Samut Songkhram. 
Author     : Mr. Aran  kwanpan 

Year           : 2010 
  

  This research aimed to study the dust particles in the path of travel in Samut Songkhram 

province. It was found that various problems of dust in the environment from vendors and tourists 

who travel in the study area. Dust samples were taken at four tourist routes to Don Hoi Lot, 

Floating Market in Amphawa, Tha Kha Floating Market, and Kay Bang Kung. The Total 

Suspended Particulates (TSP) smaller than 10 microns (PM-10) in an average 24-hour of storage 

were taken using the feedback questionnaire. Samples of this study were 400 merchants, female 

shopkeepers, and people who travel from four tourist destinations. 

Results show that the total amount of dust (TSP) in the path of travel to  four tourist 

destinations does not exceed the average 24-hout standard. The values ranges from 46.85 to 

105.10 Micrograms/cubic meter. The route to Tha kha Floating Market has the highest average 

value of 105.10 Micrograms/cubic meter, and Don Hoi Lot has the lowest value of 46.85 

Micrograms/cubic meter. 

Results show that the Particles smaller than 10 microns (PM-10) in the path of travel to  

four tourist destinations does not exceed the average 24-hout standard. The values ranges from 

8.47-26.10 Micrograms/cubic meter. The route to Tha kha Floating Market has the highest 

average value of 26.10 Micrograms/cubic meter, and Tha kha Floating Market has the lowest 

value of 8.47 Micrograms/cubic meter.  
  From a questionnaire survey. People or people living in the area. And tourists. The dust 

problem, commented that Dust problems in the area were moderate. Dust health problems are the 

most health problems. Cause of dust problems from vehicles during 12:01 to 15:00 am most.To 

meet local people, 96.56 percent had health problems caused by dust About health symptoms 

from a cold, allergy, dust allergy, cough, sore throat from dust Eye irritation and conjunctivitis 

eye units, respectively, and also commented that Future dust problems have increased the volume 

of traffic increases. 
 

Keyword : Dust , Samut Songkhram province. 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านการท่องเทียว และการเพิมขึ นของ

ประชากรอย่างรวดเร็ว ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิงแวดล้อมขึ นอย่างมากมาย เช่น ปัญหานํ าเสีย  

ปัญหามูลฝอย ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหามลพิษทางเสียงเป็นต้น แต่สําหรับปัญหาทางด้าน

สิงแวดล้อมของประเทศไทยทีกําลังทวีความรุนแรงมากขึ นทุกขณะก็คือปัญหามลพิษทางอากาศ 

โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร  จังหวัดใหญ่  ๆและแหล่งท่องเทียวทีสําคัญ  โดยมีต้นเหตุทีสําคัญก็

คือการจราจรทีคับคั งและการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ปัญหาเหล่านี ได้ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสุขภาพตามมามากมาย มลพิษทางด้านอากาศของประเทศไทยมีรายงานโดย กรม

อนามัย ( 2539 ) ซึงได้ทําการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ โดยเริมจากกรุงเทพมหานครและขยายไปทั ว

ประเทศ ผลการดําเนินงานชี ให้เห็นว่าสถานการณ์คุณภาพอากาศ ทงัในกรุงเทพมหานคร เขต

ปริมณฑลและส่วนภูมิภาค มีปัญหาฝุ ่ นละอองเป็นปัญหาหลัก คือ พบว่าปริมาณฝุ ่ นละอองมีค่าเกิน

มาตรฐานในเกือบทุกจังหวัดทีมีการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและมีหลายจังหวัดทีมีปริมาณของฝุ ่ น

ละอองเกินมาตรฐานมากกว่า 2 เท่า จากสถานการณ์ด้านฝุ ่ นละอองดังกล่าวจะทําให้เกิดอันตรายต่อ

มนุษย์และสิงแวดล้อมขึ นอย่างหลีกเลียงไม่ได้  

  ฝุ ่ นละอองในอากาศรอบ ๆ ตัวเราแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตามการตรวจวัดประเภทแรก

ได้แก่ ฝุ ่ นรวม ( Total Suspended Particulate : TSP ) ฝุ ่ นละอองประเภทนี จะทําให้เกิดความระคาย

เคืองต่อทางเดินหายใจส่วนต้น ทัศนวิสัยในการมองเห็นเสือมลง เป็นอันตรายต่อวัตถุและ

สิงก่อสร้าง ( การกัดกร่อนของโลหะ การทําลายผิวหน้าของสิงก่อสร้างทําให้เกิดการเสือมของ

ผลงานทางด้านศิลปะได ้) อีกประเภทหนึงคือฝุ ่ นละอองทีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( Suspended 

Particulate Matter : SPM or PM - 10 ) ฝุ ่ นละอองในขนาดนี สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ

ส่วนล่างของมนุษย์ได ้ ยิงมีขนาดเล็กและหายใจเข้าไปเป็นเวลานานก็ยิงเป็นอันตรายมากขึ น โดย

ฝุ ่ นละอองทีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 – 10 ไมครอนส่วนใหญ่จะถูกจับทีทางเดินหายใจส่วนบน

และเกาะติดอยู่ทีนั น เช่น โพรงจมูก ช่องปาก กล่องเสียง หลอดลมจนถึงขั วปอดทําให้เกิดการ

ระคายเคือง ไอ จาม และฝุ ่ นละอองทีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 5 ไมครอนลงมา เป็นฝุ ่ น

ละอองทีขนาดเล็กมากสามารถจะเข้าไปเกาะติดอยู่ตรงทางเดินหายใจส่วนล่างได้ง่ายกว่าทีจะติดอยู่

ตรงส่วนบน และสามารถเข้าไปถึงปอดได้ฝุ ่ นละอองทีเกาะติดบนผนังของทางเดินหายใจ โดยปกติ

จะถูกขับออกไปทีคอโดยการพัดโบกของเส้นขนบนผนัง แล้วรวมตัวเป็นเสมหะ แต่อนุภาคที

เกาะติดในถุงลมปอดซึงไม่มีเส้นขนจะบุกรุกเนือเยือของปอดทําให้ทั งถุงลมปอดและเนือเยือเกิด
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พังผืด การแลกเปลียนแก๊สน้อยลง ทําให้สุขภาพของคน ๆ นั นแย่ลง ผลเสียทีตามมานอกจากการ

เจ็บป่วยแล้ว ย ังสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย โดยวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ( 2539 ) ได้ทําการศึกษาพบว่าค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจทีเกิดจากการเจ็บป่วยด้วย

โรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉลียในปัจจุบันประมาณ 131 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน หรือ คิดเป็น

ร้อยละ 1.59 ของรายได้เฉลียต่อเดือนต่อครัวเรือน  

   แหล่งท่องเทียวนับเป็นสถานทีแห่งหนึงทีมีผู ้คนเข้าไปอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากในแต่ละ

วันและใช้เวลาในการท่องเทียวและกิจกรรมอืนๆ ถนนสายหลักทีเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวทีมี

การจราจรคับคั ง ล้วนเป็นต้นเหตุทีทําให้เกิดมลพิษต่าง ๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิงมลพิษทาง

อากาศ ซึงมีปัญหาฝุ ่ นละอองเป็นปัญหาหลัก ทําใหเ้ส้นทางเหล่านั นต้องรับผลกระทบจากสภาวะ

เป็นพิษอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ทีผ่านมาเคยมีการศึกษาถึงผลกระทบจากภาวะแวดล้อมของ

สถานศึกษา โดยคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ( 2541 ) ได้ทําการสํารวจโรงเรียน

ประถมศึกษาทีได้รับผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมเป็นพิษทั วประเทศ รวมทั งสินจํานวน 1,153 

โรงเรียน พบว่า ทั วประเทศมีเพียง 7 จังหวัดเท่านั น ได้แก่ สกลนคร นครพนม แม่ฮ่องสอน 

นราธิวาส อ ํานาจเจริญ เพชรบุรี และระนอง ทีไม่ได้รับผลกระทบจากสิงแวดล้อมเลย ส่วนนักเรียน

ในอีก 69 จังหวัดทีเหลือ ต้องทนเผชิญกับปัญหาฝุ ่ นละออง ก๊าซ และไอ จากโรงงานอุตสาหกรรม

ต่าง ๆ รวมถึงถนนทีมีการจราจรคับคั ง ซึงอยู่ในบริเวณโดยรอบและใกล้เคียงกับโรงเรียน จน

ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัยในทีสุด สอดคล้องกับทีกรมอนามัย ( 2539 ) รายงานสถานการณ์ฝุ ่ น

ละอองจากข้อมูลทีได้จากการติดตั งสถานีตรวจวัดฝุ ่ นละอองชั วคราวทีโรงเรียนต่าง ๆ ในเขต

กรุงเทพมหานคร อันได้แก่ โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า โรงเรียนวัดหัวล ําโพรง โรงเรียนวัดจักรวรรดิ 

โรงเรียนวัดปทุมนาราม โรงเรียนบ้านลาดพร้าว โรงเรียนวัดตรีทศเทพ ในปี 2537 แล้วเปรียบเทียบ

กับค่ามาตรฐานทีกําหนดโดยองค์การอนามัยโลกสําหรับค่าเฉลียฝุ ่ นละอองทั วไป ค่าเฉลีย 24 

ชั วโมง ในพืนทีวิกฤต ( Sensitive Area ) ซึงก ําหนดไว้ทีระดับ 70 µg/m3 นั นพบว่าปริมาณของฝุ ่ น

ละอองในเกือบทุกสถานียกเว ้นที โรงเรียนตรีทศเทพ มีค่าสูงกว่าทีก ําหนด ภายในจังหวัด

สมุทรสงครามเองก็มีสถานศึกษาตั งอยู่เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในย่านทีมีแหล่งท่องเทียว

โรงเรียนส่วนใหญ่จะตั งอยู่ติดกับถนน อยู่ในแหล่งท่องเทียวซึงมีการจราจรคับคั งตลอดวัน ทําให้

เด็กนักเรียน ครู – อาจารย ์ซึงอยู่ในสถานศึกษามีโอกาสได้รับฝุ ่ นละอองทีเกิดจากการจราจรบน

ท้องถนน กิจกรรมของนักท่องเทียวเหมือนกับในเขตกรุงเทพมหานครและตามเมืองใหญ่ๆ  

ดังกล่าวข้างต้น โดยมีโอกาสสัมผ ัสกับฝุ ่ นละอองทีเกิดจากกิจกรรมดังกล่าวในช่วงเวลาทีอยู่ใน

โรงเรียน  แต่ในอดีตทีผ่านมาย ังไม่มีรายงานการศึกษาข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ ( ปริมาณฝุ ่ น

ละออง ) ในเส้นทางสู่ย่านการท่องเทียว จึงย ังไม่ทราบว่าในขณะนี ในบริเวณเส้นทางสู่แหล่ง

ท่องเทียวของจังหวัดสมุทรสงครามมีปริมาณฝุ ่ นละอองทีสูงหรือไม่ เกินกว่าค่ามาตรฐานทีกําหนด

http://www.ssru.ac.th



3 

 

ไว้หรือไม่ และ ประชาชน นักท่องเทียวมีความคิดเห็นต่อสภาวะฝุ ่ นละอองทีเกิดขึ นในปัจจุบัน

อย่างไรบ้าง  

 จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดทีมีขนาดเล็ก มีศักยภาพสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมทีสวยงาม การเดินทางไปมาทีสะดวกสบาย ใกล้กรุงเทพ  และจังหวัดอืนในแถบภูมิภาค 

ความหลากหลายด้านอาชีพ เป็นแหล่งผลิตอาหารด้านเกษตรและอาหารทะเลทีมีความอุดมบูรณ์ มี

วิถีชีวิตแบบดั งเดิม มีขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยอย่างสวยงามในดินแดนแถบนี  พร้อมด้วย มี

แหล่งโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถินอันมีค่ามากมาย   จากศักยภาพดังกล่าว 

จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีการส่งเสริมการท่องเทียวตามจุดแข็งของจังหวัด โดยกําหนดไว้ใน 

แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556  การพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

สังคม อุตสาหกรรม อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงต่าง ๆ ขนานใหญ่ กล่าวคือ มีการ

อพยพของประชาชนเข้าสู่ย่านการท่องเทียวเพือทํางาน การจราจรเริมหนาแน่นในเทศกาลต่าง และ

ติดขัดบางพื นทีในชั วโมงเร่ง ด่วน สิ งเหล่านี ก่อให้เกิดมลพิษสิ งแวดล้อมขึ นในจังหวัด

สมุทรสงครามหลายประการ  เช่น ปัญหามูลฝอย นํ าเสีย  อากาศเสียในบางพืนที โดยเฉพาะในย่าน

ทีเป็นแหล่งท่องเทียว ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษอากาศทางด้านฝุ ่ นละอองทีสามารถมองเห็นได้

อย่างชัดเจน  

  ผู ้วิจัยตระหนักถึงความสําคัญของปัญหามลพิษทางอากาศ  ผู ้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึง

ความสําคัญของปัญหามลพิษทางอากาศ โดยศึกษาเฉพาะปริมาณฝุ ่ นละอองในย่านแหล่งท่องเทียว

ทีสําคัญทีผ่านการสํารวจแล้ว และอาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะฝุ ่ นละอองในอากาศว่ามีปริมาณ

มากน้อยเพียงใด ประชาชนทีอาศัยอยู่บริเวณนั น ตลอดจนนักท่อเทียวมีความคิดเห็นอย่างไรต่อ

สภาวะฝุ ่ นละอองทีเกิดขึ นในปัจจุบัน เพือจะได้นําข้อมูลทีได้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมหาทางป้องกัน ควบคุมปัญหา และเป็นฐานข้อมูลพืนฐานสําหรับหน่วยงานทีเกียวข้องทีจะ

ใช้ประโยชนใ์นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ ซึงขณะนี ประเทศไทยเราประสบกับปัญหา

มลพิษทางอากาศทีเกิดขึ นเรือรังอยากทีจะแก้ไข  ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางอากาศจากการนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ทีมีสารเคมีหลั งไหลสู่บรรยากาศ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยมากกว่า 40  

ชนิด เป็นสารก่อมะเร็ง 20 ชนิด ใน 20 ชนิดพบสารอินทรีย์ระเหยก่อมะเร็ง ทีมีค่าเกินระดับการเฝ้า

ระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จ ํานวน 19 ชนิด นอกจากนี  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้นําเสนอ

ข้อมูลจากโครงการศึกษาระบาดวิทยาของโรคมะเร็งในประเทศไทย ของจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 

2540 - 2544 รายงานว่า สถิติการเกิดโรคมะเร็งทุกชนิด และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของอําเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง สูงกว่าอ ําเภออืนๆ เป็น 3 เท่า และ 5 เท่า  ทําใหศ้าลปกครองสั งคณะกรรมการ

สิงแวดล้อม ประกาศให้ 5 ต ําบล ในพืนทีของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด-บ้านฉาง เป็นเขต

ควบคุมมลพิษ ในอนาคตจังหวัดสมุทรสงครามก็อาจจะประสบปัญหาลักษณะเดียวกันหาก
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หน่วยงานทีเกียวข้องไม่ให้ความสําคัญ ไม่มีการวางแผนควบคุม และเฝ้าระวังอยา่งต่อเนือง จังหวัด

สมุทรสงครามก็อาจจะประสบปัญหาต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในทีสุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว

ผู ้วิจัยจึงต้องทําการศึกษาปัญหามลพิษทางอากาศของจังหวัดสมุทรสงครามในครั งนี 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

  1.2.1 เพือตรวจวัดถึงปริมาณ ฝุ ่ นรวม ( TSP ) และฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 

( PM - 10 ) ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวของจังหวัดสมุทรสงคราม 

1.2.2 เพือเปรียบเทียบปริมาณ ฝุ ่ นรวม ( TSP ) และฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 

( PM - 10 ) ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวของจังหวัดสมุทรสงคราม กับค่ามาตรฐานขององค์การ

อนามัยโลก (WHO) 

  1.2.3 เพือวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ ประชาชนทีอาศัยในบริเวณนั นตลอดจน

นักท่องเทียว ในย่านแหล่งท่องเทียวของจังหวัดสมุทรสงคราม ทีมีต่อสภาวะฝุ ่ นละอองจาก

สิงแวดล้อม 

 

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 

  1.3.1 ขอบเขตในเชิงพืนที จะเน้นไปทีเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวของจังหวัดสมุทรสงคราม 

ประกอบด้วยพืนทีดังต่อไปนี ดังต่อไปนี 

1) แหล่งท่องเทียวดอนหอยหลอด อ.เมือง 

2) แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าอัมพวา อ.อัมพวา 

3) แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าท่าคา อ.อัมพวา 

4) แหล่งท่องเทียวค่ายบางกุ ้ง อ.บางคนที 

ในการศึกษาครั งนี ใชส้ถานทีเก็บตัวอย่างฝุ ่ นละอองในอากาศทีเป็นเส้นทางสู่แหล่ง

ท่องเทียว และอยู่ใกล้แหล่งท่องเทียวมากทีสุด เก็บตัวอย่าง 24 ชั วโมงพืนทีละ 5 ว ัน เพือวิเคราะห์

หาปริมาณฝุ ่ นละอองทีเกิดขึ นจริง 

 1.3.2 ขอบเขตในเชิงเนือหา  จะเน้นศึกษาฝุ ่ นละอองทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ทีเกิด

จากการส่งเสริมการท่องเทียว และปริมาณฝุ ่ นละอองในอากาศตามมาตรฐานขององค์การอนามัย

โลก ตามหัวข้อดังต่อไปนี 

   1) ฝุ ่ นรวม ( Total Suspended Particulate Matter : TSP )  

2) ฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( Suspended Particulate Matter : SPM)  
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3) มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) 

เกียวกับปริมาณฝุ ่ นรวม (TSP) และปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (SPM หรือ PM-

10) 

4) ความคิดเห็นเกียวกับฝุ ่ นละออง ตลอดถึงปัญหาฝุ ่ นละอองในพืนทีท่องเทียวใน

พืนทีศึกษา จากกลุ่มตัวอย่าง 
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1.4. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหามลพิษทางอากาศ 

ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียว 

ตรวจวัดฝุ ่ นละอองในอากาศพืนทีกลุ ่ม

ตัวอย่าง 

 

สํารวจความคิดเห็นของประชาชน/นักท่องเทียว 

ปริมาณฝุ ่ นละออง 

- TSP เฉลีย 24 ชม. 

- PM-10 เฉลีย 24 ชม.  

สภาพปัญหา 

- ระดับความรับรู้อันตรายของฝุ ่ น

ละออง 

- ระดับของปัญหาฝุ ่ นละออง 

- ระดับปัญหาสุขภาพทีเกิดจากฝุ ่ น

ละออง 

- สาเหตุการเกิดฝุ ่ นละออง 

WHO 

แก้ไข ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุม 

- ผู ้ว่าราชการจังหวัด 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมจังหวัด 

- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

- ผู ้ ทีเกียวข้องระดับนโยบาย 

เฝ้าระวัง 

เกินมาตรฐาน WHO 

ไม่เกินมาตรฐาน WHO 

กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม

เพือลดมลภาวะทางอากาศ 

และกิจกรรมกลุ ่มย่อย 
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1.5 นิยามศัพท์ 

 1.5.1 ฝุ ่ นรวม ( Total Suspended Particulate Matter : TSP ) หมายถึง ฝุ ่ นละออง

ทุกประเภททั งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 

1.5.2 ฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( Suspended Particulate Matter : SPM 

หรือ PM - 10 ) หมายถึง  ฝุ ่ นละอองทีมีขนาดตั งแต่ 10 ไมครอน ลงมา 

   1.5.3 องค์การอนามัยโลก ( World Health Organization, WHO) หมายถึง 

หน่วยงานระหว่างประเทศ ในสังกัดสหประชาชาติ ทําหน้าทีดูแลประสานงานงานด้านสาธารณสุข. 

1.5.4 มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) 

หมายถึง ข้อก ําหนด เกียวกับปริมาณฝุ ่ นรวม (TSP) และปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 

ไมครอน (SPM หรือ PM-10) 

  

1.6 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ  

1.6.1 ได้ฐานข้อมูลพืนฐานของภาวะมลพิษทางอากาศในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวของ

จังหวัดสมุทรสงคราม  เพือเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทีเกียวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกัน

และควบคุม ฝุ ่ นละอองทีเกิดขึ นต่อไปในอนาคต โดยตั งสถานีตรวจอย่างถาวรเพือเป็นการเฝ้าระวัง

มลพิษทางอากาศในอนาคต 

 1.6.2 ได้กิจกรรมการรณรงค์ ส่งเสริมการลดภาวะมลพิษฝุ ่ นละอองในอากาศ และได้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกับหน่วยงานทีเกียวข้องระดับชุมชน ท้องถิน ภูมิภาค ประเทศ เพือการ

ป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ 

  1.6.3 นํากระบวนการ ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข การเฝ้าระวังสู่กระบวนการเรียนการ

สอนวิชามลภาวะทางอุตสาหกรรม วิชาหลักการควบคุมมลพิษ และวิชาเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

ตัวอย่างทางอาชีวอนามัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทที 2 

เอกสารทีเกียวข้อง 

 

  การวิจัยครั งนี   ผู ้วิจัยตระหนักถึงความสําคัญของปัญหามลพิษทางอากาศ  ผู ้วิจัยจึงต้องการ

ศึกษาถึงความสําคัญของปัญหามลพิษทางอากาศโดยศึกษาเฉพาะปริมาณฝุ ่ นละอองในย่านแหล่ง

ท่องเทียวทีสําคัญทีผ่านการสํารวจแล้ว และอาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะฝุ ่ นละอองในอากาศว่า

มีปริมาณมากน้อยเพียงใด ประชาชนทีอาศัยอยู่บริเวณนั น ตลอดจนนักท่อเทียวมีความคิดเห็น

อย่างไรต่อสภาวะฝุ ่ นละอองทีเกิดขึ นในปัจจุบัน เพือจะได้นําข้อมูลทีได้ไปใช้ประโยชน์ในการจัด

กิจกรรมส่งเสริมหาทางป้องกันและควบคุมปัญหา และเป็นฐานข้อมูลพืนฐานสําหรับหน่วยงานที

เกียวข้องทีจะใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ  

  ผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่างๆ ทีเกียวข้องกับการวิจัยในครั งนี   

โดยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทีเกียวข้องดังนี 

 2.1  ความรู้ทั วไปเกียวกับอากาศและฝุ ่ นละออง 

 2.2  ฝุ ่ นจากการจราจร 

 2.3  ผลกระทบอันมีสาเหตุมาจากฝุ ่ นละออง 

 2.4 โรคทีเกิดจากฝุ ่ นละอองเป็นสาเหตุ 

 2.5  สถานการณ์ทางด้านอากาศและฝุ ่ นละออง 

 2.6  งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

2.1  ความรู้ทัวไปเกียวกับอากาศและฝุ ่ นละออง 

2.1.1 ฝุ ่ นละออง (Particulate Matter) 

  มีความหมายรวมถึง อนุภาคของแข็งและหยดละอองของเหลวทีแขวนลอยกระจายใน

อากาศ อนุภาคทีกระจายในอากาศนี บางชนิดมีขนาดใหญ่ และมีสีดําจนมองเห็นเป็นเขม่าและควัน 

แต่บางชนิดมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ฝุ ่ นละอองทีแขวนลอยในบรรยากาศ 

โดยทั วไปมีขนาดตั งแต่ 100 ไมครอนลงมา ฝุ ่ นละอองสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามัยของคน สัตว์ พืช เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน ทําให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญต่อ

ประชาชน บดบังทัศนวิสัย ทําให้เกิดอุปสรรคในการคมนาคม ขนส่ง นานาประเทศจึงได้มีการ

กําหนดมาตรฐานฝุ ่ นละออง ในบรรยากาศขึน สําหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา US. EPA (United 

state Environmental Protection Agency) ได้มีการกําหนดค่ามาตรฐานของฝุ ่ นรวม (Total 

Susoended Particulate) และฝุ ่ น Pm10 แต่เนืองจากมีการศึกษาวิจัย ฝุ ่ นขนาดเล็กนั นจะเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพมากกว่าฝุ ่ นรวม เนืองจากสามารถผ่านเข้าไประบบทางเดินหายใจส่วนในและมีผลต่อ
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สุขภาพมากกว่าฝุ ่ นรวม ดังนั น US. EPA จึงได้มีการยกเลิกค่ามาตรฐานฝุ ่ นรวม และกําหนดค่า

มาตรฐานฝุ ่ นขนาดเล็กเป็น 2 ชนิด คือ PM10 และ PM2.5 

  PM10 ตามคําจ ํากัดความของ US. EPA หมายถึง ฝุ ่ นหยาบ (Course Particle) เป็นอนุภาคที

มีเส้นผ่านศุนย์กลาง 2.5 - 10 ไมครอน มีแหล่งกําเนิดจากการจราจรบนถนนทีไม้ได้ลาดยางตามการ

ขนส่งวัสดุฝุ ่ นจากกิจกรรมบด ย่อย หิน 

   PM2.5 ตามคําจ ํากัดความของ US. EPA หมายถึง ฝุ ่ นละเอียด (Final Particles) เป็นอนุภาค

ทีมีเส้นผ่านศุนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฝุ ่ นละเอียดทีมีแหล่งกําเนิดจากควันเสียของรถยนต์ 

โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ควันทีเกิดจากการหุงต้มอาหารโดยใช้ฟืน นอกจากนี ก๊าซ SO2 

NOx แ ละสา ร VOC จะ ทําปฏิ กิ ริยา กับสา รอืน ในอา กาศทําให้ เ กิดฝุ ่ น ละเ อี ยดไ ด้ 

  ฝุ ่ นละอองขนาดเล็กจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก เมือหายใจเขา้ไปในปอดจะเข้า

ไปอยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ในสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู ้ ทีได้รับฝุ ่ น PM10 ในระดับหนึงจะ

ทําให้เกิดโรค Asthma และ ฝุ ่ น PM2.5 ในบรรยากาศจะมีความสัมพันธ์กับอัตราการเพิมของผู ้ป่วย

ทีเป็นโรคหัวใจและโรคปอด และเกียวโยงกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดนเฉพาะผู ้ป่วยสูงอายุ 

ผู ้ ป่วยโรคหัวใจ โรคหืดหอบ และเด็กจะมีอัตราเสียงสูงกว่าคนปกติด้วย 

  ในประเทศไทยมีการให้ความหมายของคําว่าฝุ ่ นละอองได้ดังนี ฝุ ่ นละอองหมายถึง ฝุ ่ นรวม

(Total Suspended Particulate) ซึงเป็นฝุ ่ นขนาดใหญ่ทีมีเส้นผ่านศุนย์กลาง ตั งแต่ 100 ไมครอนลง 

ส่วนฝุ ่ นขนาดเล็ก (PM10) หมายถึง ฝุ ่ นทีมีเส้นผ่านศุนย์กลางตั งแต่ 10 ไมครอนลงมา ฝุ ่ นละอองที

เป็นบัญหามลพิษ สําคัญอันดับหนึงของกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2541 ธนาคารทั วโลก (World 

Bank) ได้ให้ทุนสนับสนุนกรศึกษาเรืองผลกระทบของฝุ ่ นละอองทีมีต่อสุขภาพอนามัยของคนใน

กรุงเทพมหานคร เพือพบว่าฝุ ่ นละอองในกรุงเทพมหาครมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยมีระดับ

ความรุนแรงใกล้เคียงกับผลการศึกษาจากเมืองต่างๆทั วโลก โดยระดับของฝุ ่ นขนาดเล็กอาจทําให้

คนในกรุงเทพมหานครตายก่อนเวลาอันควร ถึง 4,000 - 5,500 รายในแต่ละปี นอกจากนี ย ังพบวา่

การเข้ทารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กับปริมาณฝุ ่ นขนาดเล็ก และจากการ

ประเมินทางด้านเศรษศาสตร์แสดงให้เห็นว่าสมารถลดปริมาณ PM10 ในบรรยากาศลงได้ 10 

ลูกบาศก์เมตร จะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพ คิดเป็นจํานวนเงิน 35,000 - 88,000 ล้านบานต่อปี 

          ระบบภาวะมลพิษอากาศ (Air pollution System) มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ทีมีความสัมพันธ์กัน 

คือ แหล่งกําเนิดสารมลพิษ (Emission Sources) อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere) และผู ้ รับ

ผลเสียหรือผลกระทบ (Receptor) แสดงเป็นแผนภูมิความสัมพันธ์ดังรูปที 2.1  
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รูปที 2.1 แสดงระบบภาวะมลพิษอากาศ (Air pollution System) 

 

             (1) แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศ (Emission Sources) เป็นแหล่งกําเนิดที

ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและระบายออกสู่อากาศภายนอก โดยทีชนิดและปริมาณของสารมลพิษ

อากาศทีถูกระบายออกสู่อากาศขึ นอยูก่ ับประเภทของแหล่งกําเนิดสารมลพิษอากาศ และวิธีการ

ควบคุมการระบายสารมลพิษอากาศ 

          (2) อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere) เป็นส่วนของระบบทีรองรับสารมลพิษ

อากาศทีถูกระบายออกจากแหล่งกําเนิดต่าง  ๆและเป็นตัวกลาง (Medium) ให้สารมลพิษอากาศทีถูก

ระบายออกสู่อากาศ มีการแพร่กระจายออกไป โดยมีปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิของ

อากาศ ความเร็ว และทิศทางกระแสลม รวมทั งลักษณะภูมิประเทศ เช่น ภูเขา หุบเขา และอาคาร

บ้านเรือน เป็นตัวก ําหนดลักษณะการแพร่กระจายของสารมลพิษในอากาศ 

           (3) ผู ้ รับผลเสียหรือผลกระทบ (Receptors) เป็นส่วนของระบบทีสัมผ ัสกับสาร

มลพิษในอากาศ ทําให้ได้รับความเสียหาย หรืออันตรายโดยผู ้ รับผลเสียอาจเป็นสิงทีมีชีวิต เช่น คน 

พืช และสัตว ์หรือเป็นสิงทีไม่มีชีวิต เช่นเสือผ ้า อาคาร บ้านเรือน ว ัสดุและสิงก่อสร้างต่าง  ๆความ

เสียหายหรือหรือผลกระทบทีเกิดขึ น จะมีความรุนแรงมากหรือน้อย ขึ นอยู่กับความเข้มข้น ของสาร

มลพิษในอากาศและระยะเวลาทีสัมผ ัส 

            จากส่วนประกอบของระบบภาวะมลพิษอากาศทีกล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าปริมาณ 

และชนิดของสารมลพิษทีถูกระบายออกจากแหล่งกําเนิด (Emissions) สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา 

(Meteorology) และสภาพภูมิประเทศ (Topography) จะเป็นตัวก ําหนดชนิด ปริมาณ และความ

เข้มข้นของสารมลพิษทีเจือปนอยู่ในอากาศทีอยู่ห่างไกลออกไป ส่วนคุณภาพอากาศจะเป็น

ตัวก ําหนดถึงลักษณะและความรุนแรงของผลกระทบทีเกิดขึ น (Air Pollution Effects) อีกทอดหนึง  

2.1.2 ฝุ ่ นละอองในอากาศแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆตามคุณลักษณะทางกายภาพได้ 2 

ประการ 

บรรยากาศ 

สารมลพิษ การแพร่กระจาย 

แหล่งกําเนิด ผู ้ได้รับผลกระทบ 
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1) ฝุ ่ นละอองจากสารอินทรีย์ ( Organic Dust ) แบ่งออกได้เป็น 

(1) ฝุ ่ นละอองจากสารอินทรีย์ทีไม่มีชีวิต ฝุ ่ นละอองชนิดนี  จะมีพิษต่อ 

ร่างกายหรือทํา ความระคายเคืองให้กับร่างกายได้ เช่น ละอองเกสรพืช หรือ หญ้า 

(2) ฝุ ่ นละอองจากสารอินทรีย์ทีมีชีวิต เช่น แบคทีเรีย ฟังไจ บางชนิดทํา 

ให้เกิดโรคในคน และสัตว์ เป็นต้น 

2) ฝุ ่ นละอองจากสารอนินทรีย์ ( Inorganic Dust ) เช่น Flint dust ทีเกิดจากการบด

หิน Hematite dust ทีเกิดจากโรงงานหลอมโลหะและ Asbestos dust เป็นต้น 

2.1.3 แหล่งทีมาของฝุ ่ นละอองในอากาศจากรายงานของ SCEP ( The Study of Critical 

Environment Problems) ได้จ ํา แนกแหล่งทีมาของฝุ ่ นละอองไว้ 3 แหล่งได้แก่ 

1) แหล่งทั วไปตามธรรมชาติ ได้แก่ 

(1) จากพายุฝุ ่ นและจากบริเวณทะเลทราย ขนาดของอนุภาคจะมีรัศมี

มากกว่า 0.3 ไมครอน 

(2) จากปฏิกิริยาโฟโตเคมิคอลของก๊าซ ( Photochemical gas reactions) 

ซึง เกิดขึ นระหว่างก๊าซโอโซนในธรรมชาติ และสารไฮโดรคาร์บอน เป็นผลทํา ให้เกิดอนุภาคทีมี

ขนาดเล็ก ๆ ซึงมีรัศมีน้อยกว่า 0.2 ไมครอน 

(3) จากการระเบิดของภูเขาไฟ ซึงจะพ่นทั งฝุ ่ นละออง และก๊าซ 

2) ละอองทีเกิดขึ นตามธรรมชาติจากแหล่งมหาสมุทร ละอองพวกนี เกิดขึ นจาก

ละอองของนํ าทะเลทีแพร่กระจายในบรรยากาศแล้วเกิดการระเหยกลายเป็นอนุภาคของ เกลือ                    

( Oceanic salt ) อนุภาคพวกนี จะมีรัศมีมากกว่า 0.3 ไมครอน 

3) ฝุ ่ นละอองทีเกิดขึ นจากการกระทํา ของมนุษย์ (Man-made aerosols) คือ 

(1) การคมนาคมขนส่ง ฝุ ่ นละอองทีเกิดจากการจราจรใกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลร้อยละ 24 ของจุดตรวจมีปริมาณฝุ ่ นละอองเกินมาตรฐาน ทุกสถานีติดตามตรวจสอบ

เพราะปัญหาการจราจรทีติดขัดทํา ให้กรุงเทพมหานครมีฝุ ่ นละออง 33,000 ตันต่อปี หรือเกือบ 100 

ตันต่อวัน ฝุ ่ นละอองจะอยู่คงทีหรือกระจายไปตามสถานทีต่างๆได้อาจเนืองมาจาก รถบรรทุกหิน 

ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุทีทํา ให้เกิดฝุ ่ นหรือดินโคลนทีติดอยู่ทีล้อรถ ขณะแล่นจะมีฝุ ่ นตกอยู่บน

ถนนแล้วกระจายตัวอยู่ในอากาศ การปล่อยไอเสียจากรถยนต์เครืองยนต์ดีเซลปล่อยเขม่า ฝุน่และ

ควันดํา ซึ งเกิดจากเบนซิน 2 จังหวะ , ดีเซล โดย พ.ศ.2538 ปล่อยฝุ ่ นละออง 38,268 ตันต่อปี            

(รถบรรทุกทีใช้นํ ามันดีเซลและรถโดยสารประจําทางปล่อยฝุ ่ นละอองโดยเฉลีย 4-8 กรัมต่อ

กิโลเมตร ) ถนนทีสกปรกมีดินทรายตกค้างอยูมากหรือมีกองวัสดุข้างถนน เมือรถแล่นจะทํา ให้เกิด

ฝุ ่ นปลิวอยู่ในอากาศ การก่อสร้างถนนใหม่หรือการปรับปรุงผิวจราจรทํา ให้เกิดฝุ ่ นละอองมาก

รวมถึงฝุ ่ นละอองทีเกิดจากยางรถยนต์และผ ้าเบรก 
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(2) การก่อสร้าง การก่อสร้างหลายชนิด มักมีการเปิดหน้าดินก่อนการ

ก่อสร้าง ซึงทํา ให้เกิดฝุ ่ นละอองได้โดยง่าย เช่น อาคารสิงก่อสร้าง การปรับปรุงสาธารณูปโภค การ

ก่อสร้างอาคารสูงทํา ให้ฝุ ่ นละอองของปูนซีเมนต์ถูกลมพัดออกมาจากอาคารการรือถอนทํา ลาย

อาคารหรือสิงก่อสร้าง เป็นต้น 

(3) โรงงานอุตสาหกรรม การเผาไหม้เชือเพลิงเช่น นํ ามันเตา ถ่าน 

หิน ฟืน แกลบ เพือนํา พลังงานไปใช้ในกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตทีมีฝุ ่ นละอองออก 

มา เช่น การปันฝ้าย การเจียรโลหะ การเคลือนย ้ายว ัตถุดิบ เป็นต้น 

 

2.2  ฝุ ่ นจากการจราจร 

  อนุภาคมลสารทีได้รับความสนใจและเริมมีการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางในปัจจุบันคือ

อนุภาคมลสารทีมีขนาดเล็กมาก (Ultrafine partiles) ทีมีเส้นผ่าศูนย์ กลางระหว่าง 0.001 ถึง 0.1 

ไมครอน มีสมมุติฐานการศึกษาบ่งชี ถึงอันตราย ของอนุภาคมลสารทีมีขนาดเล็กทีสามารถ ผ่านลม

หายใจเข้าถึงถุงลมปอดได้ และเป็นสาเหตุของผลกระทบสุขภาพ ทีแท้จริง แต่ในประเทศต่างๆ

รวมทั งประเทศไทยย ังไม่มีการกําหนดค่ามาตรฐานใด ๆ 

 2.2.1 ส่วนประกอบของฝุ ่ นละอองรวม (TSP)  

  ฝุ ่ นละอองเป็นสารประกอบผสมของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ทีแขวนลอยอยู่ใน

อากาศ ความแตกต่างทีสําคัญของฝุ ่ น คือแหล่งกําเนิดของฝุ ่ น ฝุ ่ นทีมาจากการจราจร เนืองจาก

กระบวนการเผาไหม้ของเชือเพลิงจะมีขนาดเล็ก และเข้าสู่ระบบหายใจได ้ฝุ ่ นจากแหล่งนี มีสภาพ

ความเป็นกรดมากกว่าฝุ ่ นจากแหล่งอืน  ๆระดับความเข้มข้นของฝุ ่ นละอองรวม (TSP) ค ํานวณเป็น 

มวลต่อปริมาตร แต่เมือมีการพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของฝุ ่ น ขนาดของอนุภาค และ

ส่วนประกอบของฝุ ่ นละอองนั น มีส่วนสําคัญมากทีสุด  

2.2.2 ทางรับสัมผ ัส (Routes of exposure)  

  ทางเดินหายใจแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนบนตั งแต่ จมูก คอหอย ถึงหลอดลมคอ และ

ส่วนล่าง ได้แก่ หลอดลม คอส่วนอก หลอดลมและปอด ส่วนต่างๆ ของทางเดินหายใจ จะถูก

กระทบโดยสารพิษต่างๆ ทีหายใจได้ ทางเดินหายใจ ส่วนบนมีขนจมูก และความชืน กรองฝุ ่ น

ละอองทีมีขนาดใหญ่ ทางผ่านอากาศส่วนล่างในปอดประกอบด้วยหลอดลมฝอยมากมาย ซึงจะทํา

ให้ความเร็วของการไหลของอากาศในปอดลดลง จึงมีผลต่อการตกค้างของฝุ ่ นละอองในปอด 

กลไกการตกค้างของฝุ ่ นละอองในทางเดินหายใจได้แก่  

1) การปะทะเนืองจากความเฉือย (inertial impaction)  

2) การตกตะกอนเนืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก (sedimentation)  

3) การแผ่ซ่านของโมเลกุลแบบบราวเนียน (diffusion)  
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  อันตรายสุขภาพมีตั งแต่อาการเพียงเล็กน้อย เช่น ทําให้มีอาการแสบตา ตาแดง มีนํ าตาไหล 

นํ ามูกไหล เจ็บคอ คออักเสบ ไอ ซึงฝุ ่ นละอองทีมีนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน หรือทีเรียกว่า PM10            

(พีเอ็มเท็น) จะมีผลต่อกลไกการตกค้างของฝุ ่ นในส่วนต่าง  ๆของระบบหายใจส่วนบน ตั งแต่จมูก 

คอหอย หลอดลมคอ หลอดลมคอส่วนนอก และปอด ก่อให้เกิดอันตรายต่อปอด เช่น การอักเสบ

ของถุงลมปอด และบางรายอักเสบมากจนทําให้เกิดการ หายใจลําบากจนถึงขั นภาวะวิกฤตได”้

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว 

            ผลการติดตามสถานการณ์การเจ็บป่วยจากมลพิษทางอากาศใน 8 จังหวัดภาค เหนือตอนบน 

ปี พ.ศ. 2552 จ ํานวนโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคผิวหนังการแพ้ และโรคตา ทีเกิด

การระคายเคืองมีจ ํานวนใกล้เคียงกันในแต่ละเดือนเมือเทียบกับปีก่อน  ๆหรือมีจ ํานวนสูงขึ นบ้างแต่

ไม่มากนัก ยกเว ้นจังหวัดล ําพูนมีผู ้ ป่วยโรคทางเดินหายใจสูงขึ น เมือเทียบกับปี 2551 ทีผ่านมา ซึง 

สธ.ได้จัดตั งศูนย์เฉพาะกิจในเรืองนี ขึ นทีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมนภาคเหนือตอนบน

รวบรวมรายงานข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ จ ํานวนผู้ป่วยให้ความรู้แก่ประชาชน พัฒนารูปแบบ

การป้องกันและควบคุมโรค จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสําหรับประชาชนในพืนทีเสียง รวมทั ง

เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพือรองรับการรักษาพยาบาลผู ้ ป่วยจํานวนมาก 

  2.2.3 กลไกการทําอันตรายของอนุภาคมลสาร (Mechanism of particulates damage)  

    1) การอักเสบของถุงลมปอด (Alvelolar inflammation) การคั งค้างของอนุภาคมล

สารขนาดเล็กมากเกิดจากความล้มเหลวของเม็ดเลือดขาวทีจะจับและทําลายอนุภาคมลสารขนาด

เล็ก หลักฐานในสัตว์ทดลองนําไปสู่สมมุติฐานทีว่าอนุภาคมลสารทีมีขนาดเล็ก และไวต่อ ปฏิกริยา

ทางเคมีจะทําให้เกิดปฏิกริยาตอบสนองอย่างเดียวกันในมนุษย์ ทําให้เกิดการอับเสบของถุงลมปอด 

จากการกระตุ้นของอนุภาคมลสารขนาดเล็ก กระบวนการเกิดการอักเสบของปอด พบได้จากการ

เปลียนแปลง ของโปรตีนในพลาสมาทีจะกลายเป็นไฟบรินและมีจํานวนเม็ดเลือดขาวทีเพิมขึ น  

  2) การจับตวัเป็นลิมของทางเดินโลหิต (Clotting pathway) เม็ดเลือดขาวทีถูก 

กระตุ้นโดยสิงเร้าต่างๆ นําไปสู่กระบวนการตกตะกอนของเลือด โดยโปรตีนในพลาสมา จะ

เปลียนไปเป็นโปรตีน (ไฟบริโนเจน) ทีเกียวข้องกับการแข็งตัวของเลือด ซึงหลั งออกมาจาก 

Pneumatocytes เนืองจากการอักเสบของเซลล์ถุงลมในปอด มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการตกตะกอน

ของเลือด และเป็นสาเหตุของอุบัติการณ์ของโรคหัวใจล้มเหลว  

  3) ความข้นเหนียวของพลาสมา (Plasma viscosity) การศึกษาในเยอรมันนี พบ

ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของพลาสมากับการเปลียนแปลงระดับ มลพิษทางอากาศในกลุ่ม

ผู ้หญิงและกลุ่มผู ้ชายทีไม่สูบบุหรี การศึกษาการเปลียนแปลงการไหลเวียนของโลหิต เนืองมาจาก

กระบวนการอักเสบของเซลล์ถุงลมในปอด นําไปสู่ปฏิกริยาเฉียบพลันทางพยาธิวิทยา ทีใช้อธิบาย 

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับฝุ ่ นละอองในอากาศและอุบัติการณ์การเสียชีวิต  
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   4) การถูกกระตุ้นของทางผ่านอากาศในท่อหายใจ (Airway reactivity) การหดตัว

ของกล้ามเนือจะเกิดขึ นเมือตัวรับสัมผ ัสในหลอดลมคอ (Trachea) และหลอดลมใหญ่ (Large 

bronchi) ถูกกระตุ้นด้วยสิงเร้าเช่น อากาศเย็น ควันบุหรี และมลพิษทางอากาศ สารเคมีทีหลั งจาก

กล้ามเนือเรียบ ของทางเดินหายใจทีสําคัญคือ สารก่อภูมิแพ้ และสารทีมีฤทธิ กระตุ้นการบีบตัวของ

กล้ามเนือเรียบเช่น พรอสตาแกลนดิน โดยเฉพาะอย่างยิงในหลอดลมของผู ้ ป่วยทีเป็นโรคหืด จะทํา

ให้มีอาการกําเริบได้มาก การหดตัวของหลอดลมมีผลทําให้เส้นผ่าศูนย์กลางของทางผ่านอากาศ

ลดลง ซึงมีผลทําให้เพิมแรงต้าน ของอากาศทีผ่านเข้าออกในท่อหายใจ การหดตัวของหลอดลม ทํา

ให้เกิดอาการหายใจมีเสียงวี ดหรือฮืดในอก ไอ แน่นหน้าอก หายใจลําบาก และอาการรุนแรงขึ นเมือ

ออกกําลังกาย  

 

2.3  ผลกระทบอันมีสาเหตุมาจากฝุ ่ นละออง 

  ผลกระทบจากฝุ ่ นละอองนั น วงศ์พันธ ์ ลิมปเสนียแ์ละคณะ (2540) ได้แยกออกเป็น

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและมนุษย์ ได้ดังนี 

  2.3.1 ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม เช่น ต่อพืช ฝุ ่ นละอองจะจับบนใบพืช ทํา ให้ก๊าซเข้าสู่ใบ

ได้น้อยลง ในทีสุดเกิดเป็นใบเหลืองและเฉา นอกจากนี ฝุ ่ นย ังทํา ให้รังสีดวงอาทิตย ์ซึงมีความยาว

คลืน 400 - 760 นาโนเมตร สะท้อนออกเพิมขึ น เป็นผลให้การสังเคราะห์แสงลดลงในทางตรงกัน

ข้าม กลับดูดซึมรังสีจากดวงอาทิตย์ทีมีความยาวคลืน 1,750 - 1,850 นาโนเมตรมากขึ น ทํา ให้ความ

ร้อนภายในใบเพิมมากขึ น นอกจากนี ฝุ ่ นละอองจะลดความสามารถในการมองเห็น ทํา ให้ทัศนวิสัย

ไม่ดี เนืองจากฝุ ่ นละอองในบรรยากาศเป็นอนุภาคของแข็งทีดูดซับและหักเหแสงได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับ

ขนาดและความหนาแน่น และองค์ประกอบของฝุ ่ นละออง ในส่วนผลกระทบต่อวัตถุและ

สิงก่อสร้าง ฝุ ่ นละอองทีตกลงมานอกจากจะทํา ให้เกิดความสกปรกเลอะเทอะแก่ บ้านเรือน อาคาร

และสิงก่อสร้างแล้ว ย ังทํา ให้เกิดการทํา ลายและกัดกร่อนผิวหน้าของโลหะ หินอ่อนหรือวัตถุอืน  ๆ

เช่น รั วเหล็ก หลังคาสังกะสี รูปปั น เป็นต้น 

  2.3.2 ผลกระทบต่อมนุษย์ทางด้านสุขภาพอนามัย อันตรายของฝุ ่ นละอองทีมีต่อสุขภาพ 

อันตรายของฝุ ่ นละอองขึ นอยู่กับความสามารถในการผ่านเข้าไปในทางเดินหายใจฝุ ่ นละอองทีมี

ขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ไมครอน เมือหายใจเข้าไปจะผ่านทางเดินหายใจ ผ่านเนือเยือ

ในปอดไปฝังตัวอยู่ภายในถุงลมปอด ( alveoli ) การฝังตัวของอนุภาคฝุ ่ นละอองขึ นอยู่กับขนาดของ

ฝุ ่ นละออง อนุภาคของฝุ ่ นละอองทีจะเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจนอกจากจะขึ นอยู่กับขนาดแล้ว 

ย ังขึ นอยู่กับรูปร่าง ความหนาแน่น ความเป็นกรดด่างและความสามารถในการละลายนํ า 

ประสิทธิภาพในการฝังตัวของฝุ ่ นละอองย ังแตกต่างกันในคนทีสูบบุหรี ไม่สูบบุหรี คนทีเป็นโรค

ปอด หลังจากฝุ ่ นละอองฝังตัวในทางเดินหายใจกลไกของร่างกายในการกํา จัดฝุ ่ นละอองเหล่านี จะ
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แตกต่างกันไปตามตํา แหน่งของทางเดินหายใจ บริเวณจมูก ล ําคอ และหลอดลมส่วนต้นจะมีขน

เล็ก ๆ คอยโบกพัด และกํา จัดฝุ ่ นละอองภายในระยะเวลา 1ว ัน บริเวณถุงลมในปอดใช้เวลาในการ

กํา จัดฝุ ่ นละอองเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน ฝุ ่ นละอองทีมีความสามารถในการฝังตัวบริเวณถุงลม

ปอดมากทีสุด คือ ขนาด 0.1 - 2.5 ไมครอน ซึงจะมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์มากเพราะฝุ ่ นละออง

พวกนี ส่วนมากจะเป็นฝุ ่ นของสารพิษ คือ ตะกั ว โครเมียม ปรอท เป็นต้น ฝุ ่ นละอองสามารถทํา ให้

เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย คือ ไอ จาม หลอดลมอักเสบเรือรัง หอบหืด ได้มีการศึกษาทางระบาด

วิทยาถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของระดับอนุภาคฝุ ่ นละออง และผลต่อสุขภาพร่างกาย ซึงสรุป

ได้ว่า 

   1) เพิมอัตราการตายทีระดับความเข้มข้นของฝุ ่ นละอองทั งหมดประมาณ 1,000 

มคก./ลบ.ม. 

2) ทํา ให้เกิดหลอดลมอักเสบทีระดับความเข้มข้นของฝุ ่ นละอองทั งหมดตั งแต่ 

250 - 500 มคก./ลบ.ม. 

3) ทํา ให้เกิดการเปลียนแปลงการทํา งานของปอดในเด็กทีระดับความเข้มข้นของ

ฝุ ่ นละออง ทั งหมด 200 - 420 มคก./ลบ.ม. 

 

2.4  โรคทีเกิดจากฝุ ่ นละอองเป็นสาเหตุ 

  Hansen ( 1991 ) ได้สรุปผลของ Respirable particles มีต่อสุขภาพดังต่อไปนี คือ ทํา ให้เกิด

การระคายเคืองต่อเนือเยือต่าง  ๆรวมทั งบริเวณปลายประสาทรบกวนการทํางานของระบบไหลเวียน

โลหิต ทํา ให้เกิดโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ลดกลไกการป้องกันโรค ระบบ

ภูมิคุ ้มกันบกพร่อง เซลบริเวณปอดเกิดการเปลียนแปลงรูปร่าง และเป็นสารก่อมะเร็ง สํา หรับฝุน่

ละอองทีไม่ตกสู่พืนหรือพวกทีต้องใช้เวลานานกว่าจะตกสู่พืนนี เองทีเป็นต้นเหตุสําคัญทําให้เกิดผล

เสียต่อสุขภาพของมนุษย์ผู ้ทีรับฝุ ่ นเข้าสู่ร่างกาย โดยเราสามารถพบโรคทีมีฝุ ่ นละอองเป็นตัวที

ก่อให้เกิดโรคมากมาย อาทิ 

  2.4.1 ซิลิโคซิส โรคซิลิโคซิส มีสาเหตุมาจากฝุ ่ นผงซิลิก้า ซิลิก้า ในธรรมชาติเป็นสารทีทน

ต่อการแปรสภาพของ กรด ด่าง และสารเคมี พบมากในเม็ดทราย ผงฝุ ่ นจากโรงงานบดหินและบด

แร่ ผงฝุ ่ นชนิดนี ทีมีขนาดเล็กเพียง 2 ไมครอน จะกระจายตัวในอากาศแล้วผ่านเข้ารูจมูกและ

หลอดลมไปติดอยู่ในเนือเยือของปอดได ้ผงฝุ ่ นซิลิกา้ขนาดเล็กนี เมือถูกกับเนือเยือหุม้ เซลล์จะทํา 

ให้เซลลแ์ตกออก เนือเยือของปอดจะถูกทําลายจนปอดพรุน สู ูเสียหน้าทีของระบบการหายใจ 

หายใจไม่สะดวก ปริมาตรของลมหายใจเข้าออกลดลง หัวใจถูกกดปอดจะติดเชือได้ง่ายเพราะ

บางส่วนของปอดจะหยุดนิง ไม่มีการถ่ายเทอากาศระหวา่งข้างในกลับข้างนอกผู้ ป่วยอาจมีโรคปอด

บวม ว ันโรค ถุงลมโป่งพอง แทรกซ้อนได ้(ไมตรี สุทธจิต, 2520 ) 
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  2.4.2 แอสเบสโตซิส โรคแอสเบสโตซิส มีสาเหตุมาจากผงฝุ ่ นแอสเบสตอสแอสเบสตอส

เป็นสารจํา พวกแมกนีเซียมซิลิเกต มีลักษณะเป็นเส้นใย ไม่ละลายนํ า มีประโยชน์คือ ใช้ทํา ว ัสดุทน

ไฟและกันความร้อน ทํา ผ ้าเบรครถยนต ์ใช้ผสมในวัสดุต่าง  ๆเช่น ผสมซีเมนต์ได้เป็นแผ่นเซลโลก

รีตซึงใช้ทํา ฝาบ้านและเพดาน อาการของโรคซึงคล้าย  ๆกับ โรคซิลิโคซิส คือ ระบบทางเดินหายใจ

ไม่สะดวก หายใจสั นหอบ ไอบ่อย และอาจเป็นมะเร็งหลอดลมและมะเร็งปอดได้ง่าย ใน

สัตว์ทดลองพบว่าถ้าฉีดเส้นใยเล็ก  ๆของแอสเบสตอสเข้าใต้ผิวหนังเส้นใยสามารถจะกระจายไปทั ว

ร่างกายของสัตว์ทดลองได ้( ไมตรี สุทธจิต, 2520 ) 

  2.4.3 โรคหืด : Asthma โรคหืดเป็นโรคของทางเดินหายใจ ซึงมีความไวเกินของหลอดลม

ในการสนองตอบต่อสารภูมิแพ ้สิงระคาย เช่น ฝุ ่ นละออง เกสรดอกไม้ทํา ให้หลอดลมตีบตัวลง 

แสดงออกให้เห็นทางคลินิกโดยการหายใจลํา บาก หายใจมีเสียงดัง Wheeze หรือทราบได้จากการ

ตรวจการทํา งานของปอด อาการหอบทีเกิดขึ นนี อาจจะเกิดขึ นอย่างฉับพลันทันที หรือค่อย ๆ 

เกิดขึ นตามลํา ดับ มากน้อย สั นหรือยาว แล้วแต่ความรุนแรงอาการอืน ๆ ทีอาจพบได้อีกคือ ไอ นํ า

มูกไหล โรคนี พบได้ตั งแต่อายุ 3 สัปดาห์ ในรายทีมีอาการแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ผู ้ ป่วยอาจเสียชีวิตได ้( ไพบูลย ์พานิชยการ, 2526 ) 

  2.4.4 ภูมิแพ ้ภูมิแพ้เป็นปฏิกิริยาไวเกินของระบบภูมิคุ ้มกันนั นเอง เป็นปฏิกิริยาของร่างกาย

ทีมากเกินกว่าปกติเมือมีสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย อาจจะเป็น ละอองเรณู ขนสัตว ์ฝุ ่ นละอองใน

บ้าน อาหาร สารเหล่านี เรียกว่าแอนตีเจน จะไปกระตุ้นเร้าให้ร่างกายของผู ้ทีเป็นภูมิแพ้สร้างภูมิ

ต้านทานชนิดพิเศษทีเรียกว่า IgE ซึงเป็นตัวทีสะกิดให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาทีมากเกินปกติ ทํา ให้เกิด

อาการแพ้ขึ น ภูมิแพ้ทํา ให้เกิดโรคหลายชนิดด้วยกัน เช่น โรคหวัดเรือรัง ผืนแพ ้ลมพิษ จมูกอักเสบ

จากภูมิแพ ้แพ้ยา แพ้แมลง ผิวหนังอักเสบจากการสัมผ ัส ฯลฯ สํา หรับโรคทีมีสาเหตุมาจากฝุ ่ น

ละออง ได้แก่ 

   1) โรคหวัดเรือรัง อาการของหวัดเรือรังทีมีสาเหตุมาจากโรคภูมิแพ้หรือทีเราเรียก

กันง่าย  ๆว่าแพ้อากาศนั นดูเหมือนว่าจะพบได้บ่อยทีสุดในบรรดาโรคภูมิแพ้ทั งหลาย อาการของ

หวัดแตกต่างจากอาการหอบหืดก็คือบริเวณทีเกิดปฏิกิริยาขึ นมาเป็นทางเดินหายใจส่วนบนเท่านั น

คือ จมูก ตาและคอ ส่วนปอดและหลอดลมไม่ได้มีส่วนเกียวข้องด้วยสารทีทํา ให้เกิดอาการแพ้

มักจะอยู่ภายในบ้านหรือในบริเวณนั นเอง ทีพบกันบ่อย ๆ ได้แก่ ฝุ ่ นละอองในบ้าน ขนสัตว์เลี ยง 

สะเก็ดผิวหนังสัตว์ภายในบ้านเป็นต้น(ไพบูลย ์จาตุรปัญญา, 2531) 

   2) โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ ้โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ ้มีสาเหตุมาจากผู ้ป่วยได้

หายใจเอาสิงทีแพ้เข้าไป สิงเหล่านี เจือปนอยู่ในอากาศ เช่น ฝุ ่ นละอองในบ้าน ขนสัตว์เลี ยง เกสรพืช 

ไรฝุ ่ น เชือราในอากาศ อาการทีเป็นลักษณะเฉพาะของโรคนี คือจามติด ๆ กันหลายครั ง คันจมูก             

นํ ามูกใส  ๆไหล คัดจมูก โดยมากจะเริมด้วยอาการคันจมูกหรือคันตาก่อน อาจมีนํ าตาไหล แสบตา

ด้วย โรคนี พบได้ในผู ้ ป่วยทุกเชือชาติและทุกอายุ โดยอาจพบได้ตั งแต่เล็ก ๆ ซึงแพทย์เชือว่าอาจเป็น
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สาเหตุทีทํา ให้เด็กเสียชีวิตได ้จากการรวบรวมสถิติในอเมริกาพบว่าเกือบร้อยละ 20 ของประชากร

เป็นโรคนี (มนตรี ตู ้จินดาและคณะ, 2526) 

 

2.5  สถานการณ์ทางด้านอากาศและฝุ ่ นละออง 

  คุณภาพอากาศของประเทศไทยปี 2550 ย ังคงมีปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนือง 

โดยเฉพาะในช่วงต้นปีซึงพืนทีภาคเหนือประสบกับปัญหามลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบโดยตรง

กับสิงแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ปัญหามลพิษหลักย ังคงเป็นฝุ ่ นละอองขนาดไม่

เกิน 10 ไมครอน (PM10) หรือฝุ ่ นขนาดเล็ก พืนทีทีมีปัญหาได้แก่ สมุทรปราการ สระบุรี (หน้าพระ

ลาน) เชียงใหม่ นครราชสีมา และลําปาง (ตารางที 2.1) ปัญหารองลงมาคือ ก๊าซโอโซน (O3) ซึงเกิน

มาตรฐานในหลายพืนที เช่น กรุงเทพมหานคร สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และระยอง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และฝุ ่ นรวม (TSP) เกินมาตรฐานเล็กน้อย เป็นครั งคราวส่วนสาร

มลพิษอืนๆ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และสารตะกั ว 

(Pb) ย ังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ตารางที 2.1 พืนทีทีมีปัญหาฝุ ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

 

 
 

ทีมา : กรมควบคุมมลพิษ (2551) สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2550 

 

  2.5.1 คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร ฝุ ่ น PM10 ย ังคงปัญหาในบริเวณริมถนนเช่นทุกปี

ทีผ่านมา แต่ในภาพรวมคุณภาพอากาศริมถนนดีขึ น (รูปที 2.2) จากการตรวจวัดต่อเนืองตลอดปี

บริเวณริมถนนหลัก 6 สาย ค่าเฉลีย 24 ชวัโมงตรวจวัดได ้9.8 – 242.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

(มคก./ลบ.ม.) จ ํานวนครังทีเกินมาตรฐานร้อยละ 4.7 ลดลงเมือเปรียบเทียบกับปีทีผ่านมา                   
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(ปี 2549 เกินมาตรฐานร้อยละ 7.1) ถนนทีมี PM10 เกินมาตรฐาน 3 ล ําดับแรก คือ ถนนดินแดง 

ถนนพระราม 4 และถนนพระราม 6 โดยมีจ ํานวนวันทีเกินมาตรฐานร้อยละ 9.7 8.6 และ 7.3 

ตามลําดับ ส่วนบริเวณถนนพหลโยธิน ย ังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สําหรับในพืนทีทั วไปซึงเป็นทีพัก

อาศัยมีปัญหาเพิมขึ นจากปีก่อน โดยตรวจวัดได้ในช่วง 10.8-188.9 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐานคิด

เป็นร้อยละ 1.1 (ปี 2549 เกินมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 0.1) พบบริเวณโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ และ

กรมประชาสัมพันธ ์

 

 

รูปที 2.2 ฝุ ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนรายปีในกรุงเทพมหานคร ปี 2540-2550 

ทีมา : กรมควบคุมมลพิษ (2551) สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2550 
 

  กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตั งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบชั วคราวเพิมเติมบริเวณริมถนน

ทีมีการจราจรหนาแน่นอีก 21 จุดๆ ตรวจวัดจุดละ 2 สัปดาห์ พบว่าย ังมีถนนอีกหลายสายทีมีปัญหา

ฝุ ่ น PM10 ซึงมักจะเป็นถนนสายเดิมทีเกินมาตรฐานเป็นประจําทุกปี และส่วนใหญ่อยู่ในเขต

กรุงเทพชั นในหรือย่านธุรกิจ เช่น ถ.สุขุมวิท (อ่อนนุช) ถ.ราชปรารภ (ย่านประตูนํ า) ถ.หลานหลวง 

(หลานหลวง) ถ.เยาวราช (แยกราชวงศ)์ และ ถ.บํารุงเมือง (แม้นศรี) เป็นต้น (รูปที 2.3) ปริมาณฝุ ่ น

รวม (TSP) พบเกินมาตรฐานเป็นครั งคราว บริเวณถนนราชปรารภ สุขุมวิท และสาธุประดิษฐ ์

สําหรับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์พบเกินมาตรฐานทีถนนประชาธิปก และสุขุมวิท 
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รูปที 2.3 ฝุ ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุด จากจุดตรวจวัดแบบชั วคราว 

ในกรุงเทพมหานคร ปี 2540-2550 

ทีมา : กรมควบคุมมลพิษ (2551) สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2550 

    

  สําหรับบริเวณพืนทีทั วไปซึงเป็นทีอยู่อาศัยส่วนใหญ่จะมีปัญหาก๊าซโอโซน พบเกิน

มาตรฐานหลายครั งในทุกสถานีทีตรวจวัด ค่าเฉลีย 1 ชั วโมงตรวจวัดได้ 0 – 186.0 ส่วนในพันล้าน

ส่วน (ppb) และพบเกินมาตรฐานถึง 41 ว ัน ลดลงเมือเทียบกับปีทีผ่านมาซึงพบเกินมาตรฐาน 44 ว ัน 

(มาตรฐานไม่เกิน 100 ppb) พืนทีทีพบก๊าซโอโซน เกินมาตรฐานมากทีสุด คือ ย่านราษฎร์บูรณะ 

พบเกินมาตรฐาน 21 ว ัน รองลงมา คือจตุจักร บางกะปิ และยานนาวา พบเกินมาตรฐาน 12 10 และ 

9 ว ัน ตามลําดับ 

  2.5.2 คุณภาพอากาศในเขตปริมณฑล จังหวัดสมุทรปราการ ย ังคงเป็นพืนทีทีมีปัญหาฝุ ่ น

ขนาดเล็กมากทีสุดค่าเฉลีย 24 ชั วโมงอยู่ในช่วง 10.5 – 461.5 มคก./ลบ.ม. และจํานวนครั งทีเกิน

มาตรฐานร้อยละ 16.4 ลดลงเมือเทียบกับปีทีผ่านมา (รูปที 2.4) ซึงพบเกินมาตรฐานร้อยละ 25.6 แต่

ค่าสูงสุดมีปริมาณเพิมขึ น (ปี 2549 ค่าสูงสุด 282.6 มคก./ลบ.ม.) ช่วงทีสุมทรปราการมีปัญหาฝุ ่ น

ค่อนข้างมากจะเป็นในช่วงต้นปีเช่นเดียวกับพืนทีภาคเหนือตอนบน แต่หลังจากนั นปริมาณ PM10 

ก็ลดลงอย่างต่อเนือง สําหรับจังหวัดสมุทรสาคร ปทุมธานี และนนทบุรี พบ PM10 เกินมาตรฐาน

บางวัน ส่วนก๊าซโอโซน ส่วนใหญ่จะเกินมาตรฐานทีปทุมธานี พบเกิน มาตรฐาน 13 ว ัน รองลงมา 

คือ นนทบุรี และสมุทรสาคร พบเกินมาตรฐานพืนทีละ 8 ว ัน ส่วนจังหวัดสมุทรปราการเกิน

มาตรฐานเล็กน้อยเพียง 3 ว ัน 
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รูปที 2.4 แนวโน้มฝุ ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนในจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2540-2550 
ทีมา : กรมควบคุมมลพิษ (2551) สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2550 

 

  2.5.3 คุณภาพอากาศในพืนทีต่างจังหวัด ปัญหาหลัก คือ ฝุ ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 

พืนทีทีมีปัญหามากทีสุด ได้แก่ ต ําบลหน้าพระลาน อ ําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ค่าเฉลีย 

24 ชั วโมง ตรวจวัดได ้31.0 – 302.2 มคก./ลบ.ม. และมีจ ํานวนวันทีเกินมาตรฐานร้อยละ 29.3 และ

เมือเทียบกับปีทีผ่านมา พบว่าความรุนแรงลดลง (ปี 2549 ตรวจวัดได ้30.8 – 298.2 มคก./ลบ.ม. 

และเกินมาตรฐานร้อยละ 42.4) สาเหตุหลักมาจากอุตสาหกรรมโม่ บดและย่อยหิน อุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต ์เหมืองหิน กิจกรรมการขนส่งและการจราจรในพืนที (รูปที 2.5) 

 

http://www.ssru.ac.th



 21

 
 

รูปที 2.5 แนวโน้มฝุ ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนในจังหวัดสระบุรี 2540-2550 

ทีมา : กรมควบคุมมลพิษ (2551) สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2550 

 

  สําหรับในพืนทีภาคเหนือตอนบนในช่วงต้นปี 2550 ประสบปัญหามลพิษหมอกควัน

ค่อนข้างรุนแรง โดยพบแนวโน้มการเพิมสูงขึ นของปริมาณฝุ ่ น PM10 ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็น

ต้นมา ค่าเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุดทีจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจพบเมือวันที 13 มีนาคม 2550 มีค่าสูงถึง 

396.4 มคก./ลบ.ม. (เกินมาตรฐาน 2.3 เท่า) และจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมพบจุดความร้อน 

(Hotspot) จ ํานวนมากในประเทศไทย พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ประกอบกับในช่วงเวลา

ดังกล่าวมวลอากาศเย็นเริมปกคลุมพืนทีภาคเหนือตอนบน สภาพอากาศแห้งและนิง ฝุ ่ นละอองจึง

แขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน ไม่สามารถแพร่กระจายออกไปได้และไม่ตกลงสู่พืนก่อให้เกิด

สภาพฟ้าหลัว มีหมอกควันปกคลุม ทัศนวิสัยตํ ากว่า 1 กิโลเมตร ประชาชนได้รับผลกระทบใน

หลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ล ําพูน ล ําปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน นอกจากนี ย ัง

มีอีกหลายพืนทีทีมีปัญหา PM10 ได้แก่ นครราชสีมา ล ําปาง และชลบุรี พบจํานวนวันทีเกิน

มาตรฐานร้อยละ 7 6.5 และ 4.9 ตามลําดับ สําหรับก๊าซโอโซน พบเกินมาตรฐานหลายครั งในบาง

พืนที จังหวัดทีพบเกินมาตรฐานมากทีสุด คือ สระบุรี พบเกินมาตรฐาน 24 ว ัน รองลงมา คือ

พระนครศรีอยุธยา ระยอง และเชียงใหม่ เป็นต้น ซึงมีจ ํานวนวันทีพบเกินมาตรฐาน 16 12 และ 11 

ว ันตามลําดับสําหรับในพืนทีภาคใต้ สารมลพิษทุกประเภทย ังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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  2.5.4 แนวโน้มการเปลียนแปลงปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลีย 24 

ชั วโมง ของภาคเหนือ 

  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลีย 24 

ชั วโมง โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนืองของกรมควบคุมมลพิษ พบ

แนวโน้มการเพิมสูงขึ นของปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กในพืนทีภาคเหนือของประเทศไทย ในช่วง

เดือนมีนาคม 2551โดยพบปริมาณ PM10 เฉลีย 24 ชั วโมง ณ เวลา 09.00 น. สูงสุดดังนี (ดังรูปที 

2.6-2.7) 

   1) จังหวัดเชียงใหม่ พบปริมาณ PM10 เพิมสูงขึ นจนอยู่ในระดับเกินเกณฑ์

มาตรฐานในช่วงระหว่างว ันที 23-24 มีนาคม 2551 ค่าเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุด ตรวจพบในวันที 24 

มีนาคม 2551 มีค่าเท่ากับ 206 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มาตรฐาน PM10 เฉลีย 24 ชั วโมง ไม่

เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก-์เมตร) 

    2) จังหวัดล ําปาง พบปริมาณ PM10 เฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุด ในวันที 24 มีนาคม 

2551 มีค่าเท่ากับ 154 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก-์เมตร 

   3) จังหวัดเชียงราย พบปริมาณ PM10 เฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุด ในวันที 23 มีนาคม 

2551 มีค่าเท่ากับ 174 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

   4) จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบปริมาณ PM10 เฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุด ในวันที 25 

มีนาคม 2551 มีค่าเท่ากับ 134 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร การเพิมสูงขึ นของปริมาณ P M 1 0 

ดังกล่าว สอดคล้องกับการเพิมขึนของ จุดความร้อน (Hotspot) ซึง แ ป ล ผ ล ไ ด้จ า กภาพถ่าย

ดาวเทียม โดยพบจํานวน Hotspot สูงขึ นอย่างต่อเนืองตั งแต่ว ันที 18 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา ทั งใน

ภูมิภาคอินโดจีนและประเทศ 
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รูปที 2.6 การเปลียนแปลงปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลีย 24 ชวัโมง (เชียงใหม่) 

ทีมา : สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (2551) ข่าวสารอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
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รูปที 2.7 การเปลียนแปลงปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลีย 24 ชั วโมง (ล ําปาง)   

ทีมา : สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (2551) ข่าวสารอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
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2.6 งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 จิตรีพร อุทโท และคณะ (2552) ศึกษาการกระจายตัวของฝุ ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 และ 

10 ไมครอน บริเวณชุมชนมะขามแถว อ ําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพือหาความเข้มข้น ของการ

กระจายตัวของฝุ ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และฝุ ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM10) โดยเก็บตัวอย่างฝุ ่ นละอองแบบต่อเนือง 24 ชั วโมง จ ํานวน 5 ครั ง แล้วนําข้อมูล

ไปคํานวณความเข้มข้นของฝุ ่ นละออง 

 จากผลการศึกษาพบว่า ฝุ ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) บริเวณชุมชน

มะขามแถว อ ําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีปริมาณความเข้มข้นเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุดเท่ากับ 

0.00028 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณความเข้มข้นเฉลีย 24 ชั วโมงน้อยสุดเท่ากับ 0.00013

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณความเข้มข้นเฉลีย 5 ครั งเท่ากับ 0.00021+-0.00001 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึงไม่เกินค่ามาตรฐานของประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ 

 ปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณชุมชนมะขามแถว อ ําเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม มีปริมาณความเข้มข้นเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุดเท่ากับ 0.00015 มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร ปริมาณความเข้มข้นเฉลีย 24 ชั วโมงน้อยสุดเท่ากับ 0.00007มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร และมีปริมาณความเข้มข้นเฉลีย 5 ครั งเท่ากับ 0.00011+-0.00001 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ซึงไม่เกินค่ามาตรฐานของประกาศคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ 
   

  สัญญา กีรติวาสี (2543) ศึกษาปริมาณฝุ ่ นละอองภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน

ทีมาจากสิงแวดล้อมของโรงเรียน รวมถึงการศึกษาข้อมูลด้านความคิดเห็น ของครูและนักเรียน ทีมี

ต่อสภาวะฝุ ่ นละอองของโรงเรียนด้วย โดยทํา การศึกษาในโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจํา 

นวน 4 แห่ง การเก็บตัวอย่างฝุ ่ นละอองภายนอกอาคารเรียนไดจ้ัดเก็บฝุ ่ นรวม ฝุ ่ นละอองขนาดเล็ก

กว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลีย 24 ชั วโมงและค่าเฉลีย 1 ชั วโมง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ต่อโรงเรียน การเก็บ

ตัวอย่างฝุ ่ นละอองภายในห้องเรียนได้จัดเก็บฝุ ่ นรวมและฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 

ค่าเฉลียระหว่างช่วงเวลาเรียนเก็บตัวอย่างเป็นเวลา 1 สัปดาห์ต่อโรงเรียน การเก็บข้อมูลด้านความ

คิดเห็นใช้การตอบแบบสอบถาม โดย ครู-อาจารย ์จ ํา นวน 276 คน นักเรียนจํานวน 584 คนจาก 

โรงเรียนทั ง 4 แห่ง 

  จากผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาปริมาณฝุ ่ นรวมค่าเฉลีย 24 ชั วโมงของทุกโรงเรียน

พบว่าปริมาณฝุ ่ นรวมมีค่าอยู่ในช่วง 94.01- 326.96 มคก./ลบ.ม. ปริมาณฝุ ่ นรวมค่าเฉลีย 24 ชั วโมง 

เกินค่ามาตรฐานเกือบทั งหมด ปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง 

พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 74.90-253.56 มคก./ลบ.ม. มีค่าเกินมาตรฐานทั งหมด จากการสอบถาม                 

ครู-นักเรียน ด้วยแบบสอบถามพบว่าทั งครูและนักเรียน ส่วนใหญ่ตอบว่าปัญหาฝุ ่ นละอองภายนอก

อาคารเรียนเป็นปัญหาในระดับปานกลาง โดยครู-อาจารย ์ ร้อยละ 47.77 ระบุว่ามีสาเหตุมาจาก
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ยวดยานพาหนะ สําหรับนักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 36.67 ระบุว่ามีสาเหตุมาจากลมพัดฝุ ่ นละออง

ภายในสนามของโรงเรียนฟุ ้ งกระจาย การแก้ไขปัญหาครู-อาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.45 ตอบว่า

ควรเป็นหน้าทีของเทศบาลนครขอนแก่นแต่นักเรียนร้อยละ 72.88 ตอบว่าโรงเรียนควรเป็นผู ้ที

แก้ปัญหาเอง ในส่วนของปัญหาฝุ ่ นละอองในห้องเรียน ครู-อาจารย์ร้อยละ 37.46 ตอบว่าเป็นปัญหา

ในระดับปานกลาง แต่นักเรียนร้อยละ 46.09 ตอบว่าเป็นปัญหาในระดับตํ า โดยทั งครูและนักเรียน

ตอบว่ามีสาเหตุมาจากการใช้ชอล์กในการเรียนการสอนและระบุว่านักเรียนภายในห้องเรียน ควร

เป็นผู ้แก้ปัญหานี ในส่วนของข้อมูลด้านสุขภาพ ครูและนักเรียนมากกว่าร้อยละ 65 ตอบว่าตนเอง

เคยมีอาการป่วยอันมีสาเหตุมา 
 

  Rachid ( 1989 ) ได้เก็บตัวอย่างฝุ ่ นละออง TSP และ PM10 บริเวณทีอยู่อาศัยและย่าน 

พาณิชย์ของกรุงกัวลาลัมเปอร์  

  จากผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาความเข้มข้นของอนุภาคจากการเก็บตัวอย่าง ในทุกวัน

ปริมาณอนุภาคทีเก็บได้จากสองแห่ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสํา คัญทางสถิติ ( P < 0.01 ) โดย

ในย่านพาณิชย์มีค่าสูงกว่าย่านทีอยู่อาศัย ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 
 

  Mathes and Karunasinghe ( 1992 ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวัดปริมาณฝุ ่ นละอองใน 

เขตเมืองและนอกเมือง 

  จากผลการศึกษาพบว่า  สภาพแวดล้อมในเมืองมีการปนเปือนด้วยสิงทีปล่อยออกมาจาก

การเผาไหม้เครืองยนต์ดีเซลเป็นส่วนใหญ่ และมีความสัมพันธ์ระหว่าง อนุภาคฝุ ่ นละอองและ

ไฮโดรคาร์บอนเป็นอย่างมาก ซึงต่างจากเขตนอกเมืองซึงตรวจพบสิงเหล่านี น้อยกว่า นอกจากเขต

พืนทีทีมีส่วนสําคัญในการทํา ให้เกิดปัญหาฝุ ่ นละอองแล้วช่วงเวลาก็นบัเป็นสิงทีสําคัญอีกอย่าง

หนึงทีควรคํานึงถึง  
 

  อาทิ บุญรักษ์ นวลศรี ( 2540 ) ได้ศึกษาสภาวะฝุ ่ นละอองในสิงแวดล้อมและฝุ ่ นละออง

ขนาดทีสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจ ทีตํารวจจราจรได้รับในเขตเทศบาลนครขอนแก่น บริเวณหน้า

สถานีขนส่งผู ้โดยสาร  

  จากผลการศึกษาพบว่า  ปริมาณฝุ ่ นรวมค่าเฉลีย 24 ชั วโมง อยู่ในช่วง 0.38 -0.70 มก./ลบ.ม. 

ค่าเฉลียเท่ากับ 0.48 มก./ลบ.ม. ซึงสูงกว่าค่ามาตรฐาน(0.33 มก./ลบ.ม. )สํา หรับปริมาณฝุ ่ นละออง

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง พบอยู่ในช่วง167.70 - 299.98 มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลีย 

233.12 มคก./ลบ.ม. ซึงก็สูงกว่าค่ามาตรฐาน2 3( 120.00 มคก./ลบ.ม. ) เช่นกัน โดยช่วงเวลาทีพบ

ปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10ไมครอน สูงทีสุดคือ เวลา 17.00 - 18.00 น  
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  ศูนย์อนามัยสิงแวดล้อมเขต 6 (2539 )ได้ทํา การตรวจวิเคราะห์ปริมาณของฝุ ่ นละอองขนาด

เล็กกว่า10 ไมครอน ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง โดยจุดตรวจ บริเวณหน้าสถานีขนส่งผู ้โดยสารเช่นเดียวกัน

กับของบุญรักษ์  

  จากผลการศึกษาพบว่า  มีปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนใกล้เคียงกัน คือ อยู่

ในช่วง106.00 - 393.00 มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลียเท่ากับ 229.62 มคก./ลบ.ม. ซึ งเป็นค่าทีเกินค่า

มาตรฐานเช่นกัน แต่เมือดูย ้อนไปในปี 2538 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 

10 ไมครอน ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 2538 ) พบว่า

ปริมาณฝุ ่ นอยู่ในช่วง 56.33 - 132.54มคก./ลบ.ม. และ 39.05 - 67.48 มคก./ลบ.ม. โดยมีค่าเฉลีย

เท่ากับ 82.70 มคก./ลบ.มและ 52.40 มคก./ลบ.ม ตามลํา ดับ จะเห็นได้ว่าในปี 2538 ปริมาณฝุ ่ น

ละอองขนาดเล็กกว่า10 ไมครอนในตัวเมืองขอนแก่นย ังมีค่าไม่เกินมาตรฐาน  
   

ระวิวรรณ ขันธาโรจน์ ( 2540 ) ได้ทํา การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครเขตปทุมวัน  

  จากผลการศึกษาพบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่ตั งอยู่ท่ามกลางมลภาวะ มีฝุ ่ นควันจาก

ยานพาหนะรบกวนตลอดวัน มีกลินขยะและเสียงรบกวนบางครั ง เมือโรงเรียนได้รับผลกระทบจาก

ปัญหามลพิษ โดยเฉพาะปัญหาฝุ ่ นละอองย่อมส่งผลถึงสุขภาพของผู ้ทีต้องอยู่ในโรงเรียนวนัหนึง

ประมาณ 8 ชั วโมงอย่างแน่นอน  
   

กรมอนามัย ( 2539 )ได้ศึกษาปัญหาฝุ ่ นละอองทีมีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนใน

เขตกรุงเทพมหานครในปี 2537 - 2538 จากนักเรียน 1,203 คน  

จากผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนทีอยู่ในบริเวณทีมีฝุ ่ นขนาดเล็กกว่า10 ไมครอน ระดับสูง

และปานกลาง มีอัตราเสียงในการเกิดอาการโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่าในโรงเรียนทีมีฝุ ่ น

ระดับตํ า 1.8 - 3.2 เท่า ในเขตภาคอีสานเองก็เริมมีการตรวจฝุ ่ นละอองในโรงเรียนบ้างแล้วโดย ศูนย์

อนามัยสิงแวดล้อมเขต 5 นครราชสีมา ได้จัดทํา รายงานสถานการณ์ฝุ ่ นละอองขนาดเล็กใน

โรงเรียนย่านอุตสาหกรรมโรงโม่หิน จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ปี 2539 โดยรายงานระบุว่า ณ จุด

ตรวจโรงเรียนบ้านกะทม อ ํา เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 

ไมครอน ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง อยู่ในช่วง 46 – 181 มคก./ลบ.ม. โดยมีค่าเฉลียรายชั วโมงสูงสุดอยู่

ในช่วง 76 - 552 มคก./ลบ.ม. สํา หรับที โรงเรียนบ้านพลวง อ ํา เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณ

ฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนค่าเฉลีย 24 ชั วโมง อยู่ในช่วง 35 - 351 มคก./ลบ.ม. โดยมี

ค่าเฉลียรายชั วโมงสูงสุดอยู่ใน2 4 ช่วง 90 - 989 มคก./ลบ.ม. เมือนําปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็ก 

ค่าเฉลีย 24 ของโรงเรียนทั ง 2 แห่งมาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ( 120 มคก./ลบ.ม. ) พบว่า โรงเรียน

กะทม กับ โรงเรียนบ้านพลวง มีค่าเฉลียของปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานอยู่ร้อยละ 40 

และ 53.3 ตามลําดับ  
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บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

  การศึกษาครั งนี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการตรวจวัดถึงปริมาณ 

ฝุ ่ นรวม ( TSP ) และฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( PM - 10 ) ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียว

ของจังหวัดสมุทรสงคราม  เพือเปรียบเทียบปริมาณฝุ ่ นรวม ( TSP ) และฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 

ไมครอน ( PM - 10 ) ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวของจังหวัดสมุทรสงคราม กับค่ามาตรฐานของ

องค์การอนามัยโลก (WHO) รวมถึงการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นของ ประชาชนทีอาศัยในบริเวณ

นั นตลอดจนนักท่องเทียวในย่านแหล่งท่องเทียวของจังหวัดสมุทรสงคราม ทีมีต่อสภาวะฝุ ่ นละออง

จากสิงแวดล้อม  เพือเป็นฐานข้อมูลของจังหวัดสมุทรสงคราม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต 

ในการศึกษาได้ด ําเนินการวิจัย ดังจะเสนอโดยลําดับดังนี 

3.1  การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2  โครงสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูลฝุ ่ นละออง 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใช ้

     3.6  สัญลักษณ์และวิธีการคํานวณในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1  การกําหนดประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง 

 3.1.1  ประชากร 

1) ประชากรทีใช้ศึกษาปริมาณฝุ ่ น เก็บตัวอย่างฝุ ่ นละอองขนาดเล็ก (PM-10) 

และฝุ ่ นขนาดใหญ่ (TSP) ในบริเวณเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียว ตามพืนทีทีก ําหนด ดังนี 

(1) แหล่งท่องเทียวดอนหอยหลอด อ.เมือง 

(2) แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าอัมพวา อ.อัมพวา 

(3) แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าท่าคา อ.อัมพวา 

(4) แหล่งท่องเทียวค่ายบางกุ ้ง อ.บางคนที 

 2) ประชากรทีศึกษาข้อมูลความคิดเห็นเรืองปริมาณฝุ ่ นละออง ได้แก่ ประชากร

ทั งหมดทีอาศัยอยูบ่ริเวณเส้นทางแหล่งท่องเทียวตามพืนทีทีก ําหนด ทั งผู ้ทีพักอาศัยอยู่บริเวณนั น 

และนักท่องเทียว  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

  1) กลุ่มตัวอย่างทีใช้ศึกษาปริมาณฝุ ่ น จะใช้กลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากร 

โดยการเก็บตัวอย่างฝุ ่ นละอองขนาดเล็ก (PM-10) และฝุ ่ นขนาดใหญ่ (TSP) 24 ชั วโมง ตาม
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มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) ทําการสุ่มเก็บในวัน

จันทร์-ศุกร์ จ ํานวน 3 ว ัน เพือเป็นตัวแทนของปริมาณฝุ ่ นละอองในวันธรรมดาทีอาจมีการจราจรไม่

หนาแน่นเหมือนวันหยุดหรือเทศกาล เก็บตัวอย่างในวันหยุดทั งเสาร์และอาทิตย์ 2 ว ัน  และสุ่มเก็บ

ตัวอย่างในวันหยุดเทศกาลอีก 2 ว ัน 

   2) กลุ่มตัวอย่างทีให้ข้อมูล  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักท่องเทียว และกลุ่ม

พ่อค้า/แม่ค้าหรือกลุ่มผู ้ ทีอาศัยในบริเวณทีเก็บตัวอย่าง ใช้วิธีนําเอาจํานวนประชากรทีอาศัยอยู่ใน

เส้นทางแหล่งท่องเทียวในพืนทีทีก ําหนดทั ง 2 กลุ่มมาหาจํานวนประชากรขั นตํ า ซึงพบว่า จ ํานวน

ประชากรแต่ละแหล่งท่องเทียวไม่เท่ากัน จึงใช้การสํารวจก่อน 1 ว ัน แล้วก ําหนดจํานวนประชากร 

จากนั นจึงนําไปเก็บตัวอย่างจริง ซึงแต่ละพืนทีจะทําการเก็บตัวอย่างในวันหยุด ด้วยเหตุทีว่าจะได้

จ ํานวนประชากรทีมากพอ โดยจํานวนประชากรขั นตํ าของจํานวนประชากรสูงสุดในกลุ่ม

นักท่องเทียวนั นมีจ ํานวนมากจึงใช้การหาจํานวนประชากรโดยเทียบจากตารางของ Yamane, Tora. 

Statistics: An Introductory Analysis.; 1973 ทีระดับความชือมั น 0.90 ซึงจะไดก้ลุ่มตัวอย่างทีเป็น

ตัวแทนประชากร ไดจ้ ํานวนกลุ่มตัวอย่างพืนทีละ 100 คน  ส่วนจํานวนกลุ่มตัวอย่างของพ่อค้า/

แม่ค้าหรือกลุ่มผู ้ทีอาศัยในบริเวณทีเก็บตัวอย่าง ค ํานวณจาก Yamane, Tora. Statistics: An 

Introductory Analysis.; 1973 ทีระดับความชือมั น 0.95 ได้จ ํานวน 378 คน จ ํานวนกลุ่มตัวอย่าง

ทั งหมด แสดงดังตารางที 3.2 รวมจํานวนทั งสิน 778  คน 

  

ตารางที 3.1  จ ํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการเก็บข้อมูลฝุ ่ นละออง 

 

วันทเีก็บตัวอย่าง เวลาเก็บตัวอย่าง (PM-10) เวลาเก็บตัวอย่าง  (TSP/) 

1. จันทร์ 24 ชม. 24 ชม. 

2. พุธ 24 ชม. 24 ชม. 

3. พฤหัสบดี 24 ชม. 24 ชม. 

4. เสาร์ 24 ชม. 24 ชม. 

5. อาทิตย ์ 24 ชม. 24 ชม. 

6. วันขึ นปีใหม่ 1 ม.ค. 24 ชม. 24 ชม. 

7. วันขึ นปีใหม่ 2 ม.ค. 24 ชม. 24 ชม. 

รวม 7 วัน 7 วัน 
 

หมายเหตุ  เก็บตัวอย่างเหมือนกันทั ง 4 พืนทีกลุ่มตัวอย่าง PM-10 และ TSP เก็บตัวอย่างพร้อมกัน 
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ตารางที 3.2  จ ํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผู ้ให้ข้อมูลเกียวกับฝุ ่ นละออง 
 

ผู ้ให้ข้อมูลเกียวกับฝุ ่ นละออง 
ดอนหอยหลอด ตลาดนํ าอัมพวา ตลาดนํ าท่าคา ค่ายบางกุ ้ง 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1. พ่อค้า/แม่ค้า/ผู ้ ทีอาศัยในพืนที 135 102 207 138 92 75 74 63 

2. นักท่องเทียว ∞ 100 ∞ 100 ∞ 100 ∞ 100 

รวมประชากร  202  238  175  163 

รวมประชากรทั งหมด 778 คน 
 

หมายเหตุ  1    หมายถึง จ ํานวนประชากรทั งหมด 

 2    หมายถึง จ ํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

 ∞  หมายถึง จ ํานวนประชากรมีจ ํานวนมาก/ไม่แน่นอน 
 

3.2  โครงสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 3.2.1 เครืองมือในการเก็บตัวอย่าง และรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

         1) ว ัสดุ อุปกรณ์ และเครืองมือในการเก็บตัวอย่างฝุ ่ นรวมและฝุ ่ นละอองขนาดเล็ก

กว่า10 ไมครอน จากสิงแวดล้อม 

           (1) เครืองดูดความชืน ( Desiccator )  

(2) กระดาษกรอง ขนาด 8× 10 นิว 

(3) ปากคีบ ( Forceps ) 

(4) เครืองชงันํ าหนักแบบละเอียด ทศนิยม 4 ตําแหน่ง 

   (5) เครืองมือเก็บตัวอย่างฝุ ่ นละอองในอากาศ ( Air sampler ) ซึงเป็นชนิด

ปริมาตรสูง ( High volume ) พร้อมชุดปรับเทียบความถูกต้อง ( Calibrate ) 

  

           2) เครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 2 ตอนคือ 

(1) ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทั วไปของผู ้ตอบ เช่น เพศ 

อาย ุการศึกษา และระยะเวลาทีอาศัย  

   (2) ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับสภาวะฝุ ่ นละอองใน

เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวต่างๆ ตามพืนทีทีศึกษา ได้แก่ 

     ก. สภาพปัญหาเรืองฝุ ่ นละออง 

     ข. สาเหตุทีทําให้เกิดฝุ ่ นละออง 

     ค. ช่วงเวลาทีเกิดฝุ ่ นละออง 

     ง. สภาพปัญหาฝุ ่ นละอองกับสุขภาพ 
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       จ. หน่วยงานทีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาฝุ ่ นละออง 

       ฉ. สภาพปัญหาฝุ ่ นละอองในอนาคต 

       ช. โรคภัยจากฝุ ่ นละออง    

3.2.2 วิธีการสร้างเครืองมือในการเก็บข้อรวบรวมข้อมูลวิจัย 

การสร้างเครืองมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั งนี  ได้ด ําเนินการดังนี 

          1) ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัยเป็นการค้นคว้าเกียวกับทฤษฎี 

แนวคิด หลักการทีเกียวข้องกับคุณลักษณะของบุคคล 

          2) ก ําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตในการสร้างเครืองมือให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค ์

          3) นําข้อมูลทีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม 

          4) นําแบบสอบถามมาปรึกษาผูเ้ชียวชาญเพือปรับปรุงแก้ไข 

          5) นําแบบสอบถามไปให้ผูเ้ชียวชาญจํานวน 3 ท่าน ทําการตรวจสอบ จากนั น

นํามาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ความตรง (Validity) โดยคํานวณค่า IOC (Index of Objective 

Congruence) ได้ที 0.50 ขึ นไป 

          6) นําแบบสอบถามทีได้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปใช้กับกลุ่มทดลองที

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try out) จ ํานวน 25 คน 

          7) นําแบบสอบถามทีได้จากกลุ่มทดลองมาคํานวณตรวจสอบหาค่าความเทียง 

(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีของ (Cronbach, 1970) ได้ความเชือมั นทีระดับ 0.95 

          8) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างทีก ําหนด 

 

3.2.3 โครงสร้างของแบบสอบถามการวิจัย 
 

ตอนที 1  ค ําถามเกียวกับสถานภาพทั วไปของผู ้ตอบ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนที 2 คําถามความคิดเห็นเกียวกับฝุ ่ นละออง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list)  

ตอนที 3 ข้อเสนอแนะเพิมเติมของกลุ่มตัวอย่าง  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

ปลายเปิดให้เขียนตอบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม 
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      Y  =  ผ่าน ดําเนินตามขั นตอนต่อไป 

      N  =  ไม่ผ่าน ย ้อนกลับไปทบทวน 

 

รูปที 3.1  แผนภูมิการสร้างเครืองมือเพือใช้ในการวิจัย 

 

ใหผู้้ เชียวชาญ/ 

ทีปรึกษาปรับปรุง

แก ้ ไข 

 

ศึกษาค้นคว้าเอกสาร 

ก ําหนดกรอบแนวคิด 

ของแบบสอบถาม 

 

สร้างแบบสอบถามที

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผู ้เชียวชาญ 3 คน 

ตรวจ หาค่า  IOC 

นําแบบสอบถามไปใช้กับ

กลุ่มตัวอย่างจํานวน 25 คน 

นําผลทีได้มาคํานวณหาค่า

ความเทียง (Reliability) 

จัดพิมพ์แบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ์ นําไปใช้งาน 

N 

N 

Y 

Y 
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        3.3 การรวบรวมข้อมูลฝุ ่ นละออง 

3.3.1 การเก็บรวบรวมตัวอย่างฝุ ่ นละออง 

                            1) เก็บฝุ ่ นรวม ( TSP ) ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง เพือเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที

องค์การอนามัยโลกกําหนด ( 150 มคก./ลบ.ม.) 

                             2) เก็บฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( PM – 10 ) ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง เพือ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานทีองค์การอนามัยโลกกําหนด ( 70 มคก./ลบ.ม.) 

3.3.2 ช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่าง 

                            1) การเก็บ TSP และ PM–10 ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง ข้อมูลเป็นเวลา 7 ว ัน 

ประกอบด้วยการเก็บตัวอย่างในวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี เพือเป็นตัวอย่างของฝุ ่ นในวันธรรมดา  

เก็บตัวอย่างในวันเสาร์-อาทิตย์ เพือเป็นตัวอย่างของฝุ ่ นในวันหยุด และเก็บตัวอย่างฝุ ่ นในวันขึ นปี

ใหม่ 2 ว ัน เพือเป็นตัวอย่างฝุ ่ นละอองในวันหยุดเทศกาล เริมเก็บเวลา 07.00 น. สินสุดเวลา 07.00 น. 

ของอีกวัน  

                            2) การเก็บ PM–10 ค่าเฉลีย 1 ชั วโมง เก็บข้อมูลเป็นเวลา 7 ว ัน  ด้วยเหตุผล

เดียวกับการเก็บฝุ ่ นละออง TSP และ PM–10 ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง แต่ต่างกันทีเก็บแค่ 1 ชั วโมงแลว้

นําไปวิเคราะห์ 

                3.3.3 จุดทีเก็บตัวอย่างฝุ ่ นละออง TSP และ PM–10  

                 จุดที 1 อยู่ภายในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวดอนหอยหลอด โดยจะติดตั งบริเวณป้อม

ตํารวจจราจร ห่างจากถนนประมาณ 2.5 เมตร ความสูงของจุดเก็บตัวอย่างสูงจากพืนดินประมาณ 

1.5 เมตร 

                 จุดที 2 อยู่ภายในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าอัมพวา โดยจะติดตั งบริเวณป้อม

ตํารวจจราจร ก่อนถึงแหล่งท่องเทียวห่างจากถนนประมาณ 2.5 เมตร ความสูงของจุดเก็บตัวอย่าง

สูงจากพืนดินประมาณ 1.5 เมตร 

 จุดที 3 อยู่ภายในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าท่าคา โดยจะติดตั งบริเวณบ้าน

ประชาชนทีอาศัยอยู่บริเวณนั น ก่อนถึงแหล่งท่องเทียวห่างจากถนนประมาณ 2.5 เมตร ความสูง

ของจุดเก็บตัวอย่างสูงจากพืนดินประมาณ 1.5 เมตร 

 จุดที 4 อยู่ภายในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวค่ายบางกุ ้ง โดยจะติดตั งบริเวณบ้าน

ประชาชนทีอาศัยอยู่บริเวณนั น ก่อนถึงแหล่งท่องเทียวห่างจากถนนประมาณ 2.5 เมตร ความสูง

ของจุดเก็บตัวอย่างสูงจากพืนดินประมาณ 1.5 เมตร 
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        3.4 การรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 

         การเก็บข้อมูลด้านความคิดเห็นเกียวกับปัญหาฝุ ่ นละอองในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียว                     

ขอความคิดเห็นประชาชนทีอาศัยอยู่บริเวณเส้นทางแหล่งท่องเทียวตามพืนทีทีก ําหนด ทั งผู ้ทีพัก

อาศัยอยู่บริเวณนั น และนักท่องเทียว ทีถูกเลือกเป็นตัวอย่างในการให้ข้อมูล จ ํานวน 778 คน เป็น

ตัวอย่าง (เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม ) 

                                   

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใช้ 

3.5.1  วิเคราะห์ฝุ ่ นละออง TSP และ  PM–10 

       การวิเคราะห์ทางกายภาพ  จะวิเคราะห์ทีห้องปฏิบัติการ (Laboratory)  สาขาความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และโปรแกรมวิชาสิงแวดล้อม    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  ค่าสถิติพืนฐานทีใช้ได้แก่ ค่าความถีร้อยละ  ค่าเฉลียเลขคณิต ( X ) และพิสัย ( Range ) 

ใช้สําหรับวิเคราะห์ค่าสูงสุดและตํ าสุดของปริมาณฝุ ่ นละอองทีใช้ในการศึกษาทั งหมด 

  3.5.2 แบบสอบถาม  

ผู ้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เครืองคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี 

ก. วิเคราะห์สถานภาพทั วไป (ตอนที 1) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) ค่าสถิติพืนฐานทีใช้ได้แก่ ค่าความถี ร้อยละ  

ข. ความคิดเห็นต่อฝุ ่ นละอองในพืนที (ตอนที  2) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) ค่าสถิติพืนฐานทีใช้ได้แก่ ค่าความถี ร้อยละ 

ค. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพิมเติม (ตอนที 3) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

ปลายเปิดให้เขียนตอบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิมเติม ใช้การวิเคราะห์เนือหา แล้ว

นํามาสรุปและเรียบเรียงข้อความ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssru.ac.th



34 

 

        3.6 สัญลักษณ์และวิธีการคํานวณในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6.1 ใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่าง 

   

สูตร 
Ne
Nn 21

  

  

 n    หมายถึง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

N   หมายถึง ประชากรทีใช้ในการศึกษา 

e    หมายถึง ความผิดพลาดทีเกิดขึ น (หรือ ก ําหนดความเชือมั น ) 
 

3.6.2 หาค่า IOC คํานวณได้เป็นรายข้อโดยใช้สูตรดังนี 

 

สูตร 
N
XIOC 

  

 

 IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

 X หมายถึง คะแนนทีผู ้ เชียวชาญให ้

 1 หมายถึง มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 0 หมายถึง ตัดสินใจไม่ได ้

 -1 หมายถึง ไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 N หมายถึง จ ํานวนผู้ เชียวชาญ 

ในการวิจัยครั งนี ผู ้วิจัยได้พิจารณาคําถามทีมีค่า IOC ตั งแต่ .50 ขึ นไป เท่านั น 
 

3.6.3 หาค่าความเทียงของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ แอลฟาของครอนบรัค 

 

สูตร 






 



 2

2

1
1 t

i

S

S

n

n  

 

   หมายถึง ค่าความเทียงของแบบสอบถามทั งฉบับ 

 n หมายถึง จ ํานวนแบบสอบถาม 

 
2
iS  หมายถึง ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 

 
2
tS  หมายถึง ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถาม

ทั งฉบับ 
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3.6.4 ร้อยละ (Percentage) เป็นสถิติพืนฐาน ซึงมีลักษณะของการแจกแจงนับเป็น

ความถี 
 

สูตร 
 

N

xA
P

100
  

 

 P หมายถึง ค่าร้อยละ 

 A หมายถึง จ ํานวนทีต้องการนํามาเปรียบเทียบ 

 N หมายถึง จ ํานวนทั งหมดของข้อมูล 
 

 3.6.5 การหาค่าเฉลีย (Arithmetic Mean) จากคะแนนทีแจกแจงความถีแลว้ ข้อมูลจะมี

ระดับการวัดแบบอันตรภาคหรือแบบอัตราส่วน โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ .2541.40) 

 

สูตร 
f

fXX



   

  

 X  หมายถึง ค่าเฉลีย 

 f  หมายถึง ความถี 

 fX  หมายถึง ผลรวมทั งหมดของความถีคูณคะแนน  

 f  หมายถึง ผลรวมทั งหมดของความถี ซึงมีค่าเท่ากับจํานวนข้อมูลทั งหมด 
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บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเรือง การส่งเสริมการท่องเทียวกับการฟุ ้ ง

กระจายของสภาวะฝุ ่ นละอองในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวจังหวัดสมุทรสงคราม จากการเก็บ

รวบรวมปริมาณฝุ ่ นรวม ( TSP ) และฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( PM - 10 ) ข้อมูลความ

คิดเห็นของประชาชนทีอาศัยในบริเวณนั น ตลอดจนนักท่องเทียวในย่านแหล่งท่องเทียวของจังหวัด

สมุทรสงคราม ทีมีต่อสภาวะฝุ ่ นละอองจากสิงแวดล้อม ได้จ ํานวนตัวอย่างและข้อมูลครบตาม

จํานวน ไดด้ ําเนินการนํามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  และใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 

SPSS/PC (Statistical Package for the Social Sciences) โดยผู ้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล

ตามลําดับ ดังนี 

 

4.1 ปริมาณฝุ ่ นละอองในพืนทีศึกษา 

            4.1.1 ฝุ ่ นรวม ( TSP ) ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง 

  ผลการศึกษาปริมาณฝุ ่ นรวม ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียว  พบว่ามี

ค่าอยู่ในช่วง 46.85-105.10 มคก./ลบ.ม. โดยตรวจพบค่า เฉลียสูงสุดทีเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียว

ตลาดนํ าท่าคา ซึงมีค่าเท่ากับ 105.10 มคก./ลบ.ม. สําหรับค่าเฉลียตํ าสุดตรวจพบทีเส้นทางสู่แหล่ง

ท่องเทียวดอนหอยหลอด มีค่าเท่ากับ 46.85 มคก./ลบ.ม. ดังรายละเอียดในตารางที 4.1-4.2 และภาพ

ที 4.1 เมือแยกพิจารณาเป็นรายวันพบว่าเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าท่าคา มีปริมาณฝุ ่ นรวม

ค่าเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุดในวันเสาร์โดยมีค่าเท่ากับ 105.10 มคก./ลบ.ม. เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียว

ตลาดนํ าอัมพวา มีปริมาณฝุ ่ นละอองรวมค่าเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุดในวันหยุดเทศกาล โดยมีค่า

เท่ากับ 103.33 มคก./ลบ.ม. เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวค่ายบางกุ ้ง มีปริมาณฝุ ่ นละอองรวมค่าเฉลีย   

24 ชั วโมงสูงสุดในวันเสาร์ โดยมีค่าเท่ากับ 101.15 มคก./ลบ.ม. และเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวดอน

หอยหลอด มีปริมาณฝุ ่ นละอองรวมค่าเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุดในวันเสาร์ โดยมีค่าเท่ากับ 95.16 

มคก./ลบ.ม.  
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ตารางที 4.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ ่ นละอองรวม TSP ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง  
 

พืนทีตรวจวัด 
ปริมาณฝุ ่ นรวม ( มคก./ลบ.ม. ) 

พิสัย เฉลีย 

เส้นทางสู่ดอนหอยหลอด 46.85- 95.16 71.18 

เส้นทางสู่ตลาดนํ าอัมพวา 48.07 -103.33 76.02* 

เส้นทางสู่ตลาดนํ าท่าคา 47.62 -105.1* 68.23 

เส้นทางสู่ค่ายบางกุ ้ง 49.21 -101.15 75.19 
 

หมายเหตุ  * หมายถึง ค่าเฉลียสูงสุดเก็บตัวอย่าง 

 

ตารางที 4.2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ ่ นละอองรวม TSP ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง (รายวัน) 
 

วันทีเก็บตัวอย่าง 
เส้นทางสู่ 

ดอนหอยหลอด 

เส้นทางสู่ 

ตลาดนําอัมพวา 

เส้นทางสู่ 

ตลาดนําท่าคา 

เส้นทางสู่ 

ค่ายบางกุ ้ง 

จันทร์ 48.24 50.4 101.54 52.35 

พุธ 46.85 48.07 50.08 49.81 

พฤหัสบดี 49.46 50.22 47.62 49.21 

เสาร์ 95.16 * 103.24 105.1 * 101.15 * 

อาทิตย ์ 95.05 100.89 51.35 100.57 

เทศกาล 92.37 103.33 * 53.7 98.05 
 

หมายเหตุ  * หมายถึง ค่าสูงสุดในวันทีเก็บตัวอย่าง 
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รูปที 4.1 แผนภูมิแสดงปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดใหญ่ TSP เฉลียรายวัน 

 

4.1.2 ปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง 

  ผลการศึกษาปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง             

ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียว  พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 08.47-26.10 มคก./ลบ.ม. โดยตรวจพบค่า เฉลีย

สูงสุด และตํ าสุดทีเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าท่าคา ซึงมีค่าเท่ากับ 26.10 มคก./ลบ.ม. และมี

ค่าเท่ากับ 08.47 มคก./ลบ.ม. ดังรายละเอียดในตารางที 4.3-4.4 และภาพที 4.2 เมือแยกพิจารณาเป็น

รายวันพบว่าเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าท่าคา มีปริมาณฝุ ่ นเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุดในวันเสาร์

โดยมีค่าเท่ากับ 26.10 มคก./ลบ.ม. เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าอัมพวา มีปริมาณฝุ ่ นเฉลีย               

24 ชั วโมงสูงสุดในวันหยุดเทศกาล โดยมีค่าเท่ากับ 24.55 มคก./ลบ.ม. เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียว

ค่ายบางกุ ้ง มีปริมาณฝุ ่ นเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุดในวันเสาร์ โดยมีค่าเท่ากับ 24.90 มคก./ลบ.ม. และ

เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวดอนหอยหลอด มีปริมาณฝุ ่ นเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุดในวันเสาร์ โดยมีค่า

เท่ากับ 22.75 มคก./ลบ.ม.   
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ตารางที 4.3 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็ก PM-10 ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง  
 

พืนทีตรวจวัด 
ปริมาณฝุ ่ นรวม ( มคก./ลบ.ม. ) 

พิสัย เฉลีย 

เส้นทางสู่ดอนหอยหลอด 09.46-22.75 16.43 

เส้นทางสู่ตลาดนํ าอัมพวา 10.24-24.55 17.25* 

เส้นทางสู่ตลาดนํ าท่าคา 08.47-26.10* 15.23 

เส้นทางสู่ค่ายบางกุ ้ง 09.49-24.90 16.91 
 

หมายเหตุ  * หมายถึง ค่าสูงสุดในวันทีเก็บตัวอย่าง 

 

ตารางที 4.4 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็ก PM-10 ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง (รายวัน) 
 

วันทีเก็บตัวอย่าง 
เส้นทางสู่ 

ดอนหอยหลอด 

เส้นทางสู่ 

ตลาดนําอัมพวา 

เส้นทางสู่ 

ตลาดนําท่าคา 

เส้นทางสู่ 

ค่ายบางกุ ้ง 

จันทร์ 11.52 11.57 25.80 10.52 

พุธ 09.46 11.01 10.50 10.49 

พฤหัสบดี 11.01 10.24 08.47 09.49 

เสาร์ 22.75 * 23.24 26.10 * 24.90 * 

อาทิตย ์ 21.95 22.89 11.51 22.10 

เทศกาล 21.92 24.55 * 09.03 23.98 
 

หมายเหตุ  * หมายถึง ค่าสูงสุดในวันทีเก็บตัวอย่าง 
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รูปที 4.2 แผนภูมิแสดงปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็ก PM-10 เฉลียรายวัน 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม 

  จากการหาจํานวนกลุ่มตัวอย่าง จ ํานวนประชากรในกลุ่มนักท่องเทียวนั น โดยเทียบจาก

ตารางของ Yamane, Tora. Statistics: An Introductory Analysis.; 1973 ทีระดับความชือมั น 0.90 ซึง

จะไดก้ลุ่มตัวอย่างทีเป็นตัวแทนประชากร ได้จ ํานวนกลุ่มตัวอย่างพืนทีละ 100 คน  ส่วนจํานวน

กลุ่มตัวอย่างของพ่อค้า/แม่ค้าหรือกลุ่มผู ้ ทีอาศัยในบริเวณทีเก็บตัวอย่าง ค ํานวณจาก Yamane, Tora. 

Statistics: An Introductory Analysis.; 1973 ทีระดับความชือมั น 0.95 ได้จ ํานวน 378 คน รวม

จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั งสิน 778  คน ผู ้วิจัยให้ผู ้ ช่วยนักวิจัยแจกแบบสอบถาม และรอเก็บจึงสามารถ

เก็บแบบสอบถามได้ครบตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 100 

  4.2.1 ผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างทีเป็นพ่อค้า/แม่ค้าหรือกลุ่มผู ้ ทีอาศัยในบริเวณพืนที

เก็บตัวอย่าง 

  จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างทีเป็นพ่อค้า/แม่ค้าหรือกลุ่มผู ้ทีอาศัยในบริเวณพืนทีเก็บ

ตัวอย่างในการศึกษาสภาวะฝุ ่ นละออง จ ํานวน 378 คน จากเส้นทางสู้แหล่งท่องเทียวดอนหอย

หลอด จ ํานวน 102 คน เส้นทางสู้แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าอัมพวาจํานวน 138 คน เส้นทางสู้แหล่ง

ท่องเทียวตลาดนํ าท่าคาจํานวน 75 คน และเส้นทางสู้แหล่งท่องเทียวค่ายบางกุ ้ง จ ํานวน 63 คน มี

รายละเอียดดังนี 
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             1) ข้อมูลทั วไป  

                ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 20.37 เป็นเพศหญิงร้อยละ 79.63 มี

อายุอยู่ในช่วง 36 - 40 ปี ร้อยละ 23.02 อายุเฉลีย 38 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาตํ ากว่าปริญญาตรี คิด

เป็นร้อยละ 62.96 ระยะเวลาทีอาศัยหรือทํากินอยู่ในบริเวณนั นเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี คิดเป็น

ร้อย 48.41 ดังรายละเอียดในตารางที 4.5 

 

ตารางที 4.5 ข้อมูลทั วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลทัวไป 

พืนทีเก็บข้อมูลศึกษา 
รวม 

ดอนหอยหลอด ตลาดนําอัมพวา ตลาดนําท่าคา ค่ายบางกุ ้ง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. อาย ุ                     

     ตํ ากว่า 18 ปี  4 3.92 12 8.70 7 9.33 2 3.17 25.00 6.61 

     19 - 25 ปี  13 12.75 25 18.12 11 14.67 7 11.11 56.00 14.81 

     26 - 30 ปี 24 23.53 17 12.32 19 25.33 16 25.40 76.00 20.11 

     31- 35  ปี  25 24.51 21 15.22 15 20.00 11 17.46 72.00 19.05 

     36 - 40 ปี 23 22.55 38 27.54 16 21.33 10 15.87 87.00 23.02 

     41- 45 ปี 9 8.82 14 10.14 4 5.33 13 20.63 40.00 10.58 

     46- 50  ปี  2 1.96 8 5.80 2 2.67 1 1.59 13.00 3.44 

     51 - 55 ปี  0 0.00 3 2.17 1 1.33 1 1.59 5.00 1.32 

     56- 60  ปี 1 0.98 0 0.00 0 0.00 1 1.59 2.00 0.53 

     มากกว่า 60  ปี  1 0.98 0 0.00 0 0.00 1 1.59 2.00 0.53 

               รวม 102 100 138 100 75 100 63 100 378 100 

2. เพศ                     

     ชาย 26 25.49 12 8.70 18 24.00 21 33.33 77.00 20.37 

     หญิง 76 74.51 126 91.30 57 76.00 42 66.67 301.00 79.63 

               รวม 102 100 138 100 75 100 63 100 378 100 

3. ระยะเวลาทีท่านอาศัยหรือทํากิน                     

     น้อยกว่า 5 ปี  42 41.18 21 15.22 19 25.33 22 34.92 104.00 27.51 

     5 - 10 ปี  37 36.27 15 10.87 12 16.00 27 42.86 91.00 24.07 

     มากกว่า 10 ปี 23 22.55 102 73.91 44 58.67 14 22.22 183.00 48.41 

               รวม 102 100 138 100 75 100 63 100 378 100 
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ข้อมูลทัวไป 

พืนทีเก็บข้อมูลศึกษา 
รวม 

ดอนหอยหลอด ตลาดนําอัมพวา ตลาดนําท่าคา ค่ายบางกุ ้ง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

4. การศึกษาสูงสุด                     

     ตํ ากว่าปริญญาตรี 71 69.61 85 61.59 51 68.00 31 49.21 238.00 62.96 

     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 24 23.53 13 9.42 12 16.00 27 42.86 76.00 20.11 

     สูงกว่าปริญญาตรี 7 6.86 40 28.99 12 16.00 5 7.94 64.00 16.93 

               รวม 102 100 138 100 75 100 63 100 378 100 

 

             2) ความคิดเห็นเกียวกับสภาวะฝุ ่ นละอองในอากาศและปัญหาสุขภาพ 

              ผลการศึกษาด้วยแบบสอบถาม ซึงถาม พ่อค้า แม่ค้าหรือผู ้ทีอาศัยอยู่ในพืนทีถึง

ปัญหาฝุ ่ นละอองส่วนใหญ่ตอบว่าสภาพปัญหาฝุ ่ นละอองในพืนทีอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย

ละ 34.66 ทีตอบว่ามีปัญหามากคิดเป็นร้อยละ 31.48  สาเหตุของปัญหาฝุ ่ นละอองส่วนใหญ่ร้อยละ 

76.19 ตอบว่ามีสาเหตุมาจากยวดยานพาหนะ รองลงไปตอบว่ามีสาเหตุมาจากการก่อสร้างคิดเป็น

ร้อยละ 11.90 ช่วงเวลาทีเกิดปัญหาฝุ ่ นละอองมากสุดตอบว่า 12.01-15.00 น. คิดเป็นร้อยละ 49.74 

ด้านปัญหาฝุ ่ นละอองต่อสุขภาพ ตอบมีปัญหาต่อสุขภาพมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.92  หน่วยงาน/

บุคคลทีเคยเข้ามาแก้ไขปัญหาฝุ ่ นละอองในอดีต ตอบว่า  เทศบาล/อบจ./อบต. คิดเป็นร้อยละ 63.76  

ถามถึงปัญหาเรืองฝุ ่ นละอองในอนาคตตอบว่า    มีปัญหามากขึ นจากรถยนต ์คิดเป็นร้อยละ 83.60 

             สําหรับในส่วนของเรืองสุขภาพ ร้อยละ 96.56 เคยมีปัญหาด้านสุขภาพทีมี

สาเหตุมาจากฝุ ่ นละออง โดยมีผู ้ตอบว่าไม่เคยมีอาการใดๆ เลย คิดเป็นร้อยละ 3.44 ดังรายละเอียด

ดังนี  และในตารางที 4.6 

             เคยมีอาการเกียวกับสุขภาพเป็นหวัดจากภูมิแพ้ฝุ ่ นละอองมากทีสุด 3-6 เดือน

ครั ง คิดเป็นร้อยละ 75.40 ไม่เคยมีอาการนี คิดเป็นร้อยละ 10.58 

             ไอ เจ็บคอ จากการแพ้ฝุ ่ นละออง   มากทีสุดเดือนละ 2-3 ครั ง คิดเป็นร้อยละ 

34.13 ไม่เคยมีอาการนี คิดเป็นร้อยละ 21.16 

             มีผืนคันตามร่างกายหรือเป็นลมพิษ ตอบว่ามีอาการ 3-6 เดือนครั ง คิดเป็นร้อย

ละ 4.23 โดยส่วนใหญ่ไม่เคยมีอาการนี คิดเป็นร้อยละ 94.97 

             ระคายเคืองตา ตาแดง คันตา มากทีสุด มีอาการมากกว่า 3 ครั งต่อเดือนคิดเป็น

ร้อยละ 33.60 ไม่เคยมีอาการนี คิดเป็นร้อยละ 2.65 
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ตารางที 4.6 ความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามเกียวกับฝุ ่ นละออง 

 

ความคิดเห็นเกียวกับฝุ ่ นละออง 

พืนทีเก็บข้อมูลศึกษา 
รวม 

ดอนหอยหลอด ตลาดนําอัมพวา ตลาดนําท่าคา ค่ายบางกุ ้ง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1.สภาพปัญหาของฝุ ่ นละออง                     
    มีปัญหามาก 79 77.45 11 7.97 21 28.00 8 12.70 119 31.48 

    มีปัญหาปานกลาง 14 13.73 37 26.81 42 56.00 38 60.32 131 34.66 

    มีปัญหาน้อย 0 0.00 44 31.88 10 13.33 14 22.22 68 17.99 

     ไม่มีปัญหา  9 8.82 46 33.33 2 2.67 3 4.76 60 15.87 

               รวม 102 100 138 100 75 100 63 100 378 100 

2. สาเหตุปัญหาฝุ ่ นละออง                     
     มาจากการก่อสร้าง  0 0.00 0 0.00 0 0.00 45 71.43 45 11.90 

     มาจากยวดยานพาหนะ   101 99.02 116 84.06 57 76.00 14 22.22 288 76.19 

     ลมพัดฝุ ่ นละอองมาจากทีอืน 1 0.98 22 15.94 18 24.00 4 6.35 45 11.90 

     ความคิดเห็นอืนๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

               รวม 102 100 138 100 75 100 63 100 378 100 

3. ช่วงเวลาทีเกิดปัญหาฝุ ่ นละอองมากสุด                     
     07.30-09.30 น.  3 2.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.79 

     09.31-12.00 น.  12 11.76 34 24.64 16 21.33 35 55.56 97 25.66 

     12.01-15.00 น.  83 81.37 51 36.96 30 40.00 24 38.10 188 49.74 

     15.01-17.00 น.  4 3.92 53 38.41 29 38.67 4 6.35 90 23.81 

               รวม 102 96.078 138 61.594 75 61.333 63 100.00 378 100 

4. ปัญหาฝุ ่ นละอองต่อสุขภาพ                     
    มีปัญหามาก 71 69.61 24 17.39 17 22.67 54 85.71 166 43.92 

    มีปัญหาปานกลาง 17 16.67 83 60.14 28 37.33 7 11.11 135 35.71 

    มีปัญหาน้อย 6 5.88 18 13.04 22 29.33 2 3.17 48 12.70 

     ไม่มีปัญหา  8 7.84 13 9.42 8 10.67 0 0.00 29 7.67 

               รวม 102 100 138 100 75 100 63 100 378 100 

5. หน่วยงาน/บุคคลทีเคยเข้ามา                     

แก้ปัญหาฝุ ่ นละอองให้                     

    เทศบาล/อบจ./อบต.  38 37.25 76 55.07 64 85.33 63 100.00 241 63.76 

   ตํารวจจราจร  0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

    ไม่ทราบ 64 62.75 62 44.93 11 14.67 0 0.00 137 36.24 

               รวม 102 100 138 100 75 100 63 100 378 100 
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ความคิดเห็นเกียวกับฝุ ่ นละออง 

พืนทีเก็บข้อมูลศึกษา 
รวม 

ดอนหอยหลอด ตลาดนําอัมพวา ตลาดนําท่าคา ค่ายบางกุ ้ง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

6. ปัญหาเรืองฝุ ่ นละอองในอนาคต                     

    ไม่มีปัญหา  0 0.00 0 0.00 4 5.33 0 0.00 4 1.06 

    มีปัญหาเหมือนก ับปัจจุบัน  13 12.75 10 7.25 15 20.00 20 31.75 58 15.34 

    มีปัญหามากขึ นจากรถยนต ์ 89 87.25 128 92.75 56 74.67 43 68.25 316 83.60 

               รวม 102 100 138 100 75 100 63 100 378 100.00 

7. เคยมีอาการเกียวกับสุขภาพ                     

    7.1 เป็นหวัดจากภูมิแพ้ฝุ ่ นละออง                      

    เดือนละ 1 ครั ง  9 8.82 5 3.62 8 10.67 5 7.94 27 7.14 

    เดือนละ 2-3 ครั ง  1 0.98 0 0.00 5 6.67 9 14.29 15 3.97 

     มากกว่า 3 ครั งต่อเดือน 3 2.94 7 5.07 0 0.00 1 1.59 11 2.91 

     3-6 เดือนครั ง 73 71.57 114 82.61 60 80.00 38 60.32 285 75.40 

    ไม่เคยมีอาการนี 16 15.69 12 8.70 2 2.67 10 15.87 40 10.58 

               รวม 102 100 138 100.00 75 100.00 63 100.00 378 100 

    7.2 ไอ เจ็บคอ จากการแพ้ฝุ ่ นละออง                      

    เดือนละ 1 ครั ง  3 2.94 36 26.09 27 36.00 11 17.46 77 20.37 

    เดือนละ 2-3 ครั ง  48 47.06 20 14.49 34 45.33 27 42.86 129 34.13 

     มากกว่า 3 ครั งต่อเดือน 21 20.59 15 10.87 0 0.00 13 20.63 49 12.96 

     3-6 เดือนครั ง 9 8.82 18 13.04 11 14.67 5 7.94 43 11.38 

    ไม่เคยมีอาการนี 21 20.59 49 35.51 3 4.00 7 11.11 80 21.16 

               รวม 102 100 138 100 75 100 63 100 378 100 

    7.3 มีผืนคันตามร่างกายหรือเป็น

ลมพิษ                  
    

    เดือนละ 1 ครั ง  0 0.00 2 1.45 0 0.00 0 0.00 2 0.53 

    เดือนละ 2-3 ครั ง  0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.59 1 0.26 

     มากกวา่ 3 ครั งต่อเดือน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     3-6 เดือนครั ง 7 6.86 1 0.72 4 5.33 4 6.35 16 4.23 

    ไม่เคยมีอาการนี 95 93.14 135 97.83 71 94.67 58 92.06 359 94.97 

               รวม 102 100 138 100 75 100 63 100 378 100 

    7.4 ระคายเคืองตา ตาแดง คันตา                      

    เดือนละ 1 ครั ง  33 32.35 21 15.22 34 45.33 6 9.52 94 24.87 

    เดือนละ 2-3 ครั ง  21 20.59 38 27.54 17 22.67 15 23.81 91 24.07 

     มากกว่า 3 ครั งต่อเดือน 41 40.20 41 29.71 11 14.67 34 53.97 127 33.60 

     3-6 เดือนครั ง 5 4.90 38 27.54 8 10.67 5 7.94 56 14.81 

    ไม่เคยมีอาการนี 2 1.96 0 0.00 5 6.67 3 4.76 10 2.65 
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ความคิดเห็นเกียวกับฝุ ่ นละออง 

พืนทีเก็บข้อมูลศึกษา 
รวม 

ดอนหอยหลอด ตลาดนําอัมพวา ตลาดนําท่าคา ค่ายบางกุ ้ง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

               รวม 102 100 138 100 75 100 63 100 378 100 

8. ไม่เคยมีอาการใดๆ เลย 5 4.90 6 4.35 0 0.00 2 3.17 13 3.44 

 

              3) ข้อเสนอแนะ  

              สรุปได้ดังนี  พ่อค้า แม่ค้า หรือผู ้ ทีอาศัยในบริเวณทีเก็บตัวอย่างให้ความเห็นว่า 

อยากให้หน่วยงานทีเกียวข้องลงมาช่วยแก้ปัญหาฝุ ่ นละอองอย่างต่อเนืองและจริงจัง เพือแก้ปัญหา

เรืองฝุ ่ นละอองต่อสุขภาพ ตลอดจนการปนเปือนลงสู่อาหาร ติดตามบ้านเรือน และของใช้ต่าง  ๆ

 

 4.2.2 ผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างทีเป็นนักท่องเทียว 

 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างทีเป็นนักท่องเทียวในบริเวณพืนทีเก็บตัวอย่างใน

การศึกษาสภาวะฝุ ่ นละออง จ ํานวน 400 คน จากเส้นทางสู้แหล่งท่องเทียวดอนหอยหลอด จ ํานวน 

100 คน เส้นทางสู้แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าอัมพวา จ ํานวน 100 คน เส้นทางสู้แหล่งท่องเทียวตลาด

นํ าท่าคา จ ํานวน 100 คน และเส้นทางสู้แหล่งท่องเทียวค่ายบางกุ ้ง จ ํานวน 100 คน มีรายละเอียด

ดังนี 

             1) ข้อมูลทั วไป  

                ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.75 เป็นเพศชาย ร้อยละ 

47.25  มีอายุอยู่ในช่วง 26 - 30 ปี ร้อยละ 23.50 อายุเฉลีย 38 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาตํ ากว่า

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.25 ส่วนใหญ่มาเทียวสถานท่องเทียวนี เป็นครั งแรก คิดเป็นร้อย 45.50 

ดังรายละเอียดในตารางที 4.7 
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ตารางที 4.7 ข้อมูลทั วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลทัวไป 

พืนทีเก็บข้อมูลศึกษา 
รวม 

ดอนหอยหลอด ตลาดนําอัมพวา ตลาดนําท่าคา ค่ายบางกุ ้ง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ                     

     ชาย 42 42.00 61 61.00 55 55.00 31 31.00 189.00 47.25 

     หญิง 58 58.00 39 39.00 45 45.00 69 69.00 211.00 52.75 

               รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 400 100 

2. อาย ุ                     

     ตํ ากว่า 18 ปี  21 21.00 27 27.00 14 14.00 11 11.00 73.00 18.25 

     19 - 25 ปี  25 25.00 17 17.00 16 16.00 8 8.00 66.00 16.50 

     26 - 30 ปี 16 16.00 15 15.00 31 31.00 32 32.00 94.00 23.50 

     31- 35  ปี  5 5.00 22 22.00 8 8.00 10 10.00 45.00 11.25 

     36 - 40 ปี 15 15.00 14 14.00 3 3.00 7 7.00 39.00 9.75 

     41- 45 ปี 7 7.00 2 2.00 13 13.00 12 12.00 34.00 8.50 

     46- 50  ปี  8 8.00 1 1.00 5 5.00 11 11.00 25.00 6.25 

     51 - 55 ปี  0 0.00 2 2.00 3 3.00 6 6.00 11.00 2.75 

     56- 60  ปี 3 3.00 0 0.00 2 2.00 0 0.00 5.00 1.25 

     มากกว่า 60  ปี  0 0.00 0 0.00 5 5.00 3 3.00 8.00 2.00 

               รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 400 100 

3. การศึกษาสูงสุด                     

     ตํ ากว่าปริญญาตรี 49 49.00 39 39.00 62 62.00 51 51.00 201.00 50.25 

     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 36 36.00 51 51.00 21 21.00 45 45.00 153.00 38.25 

     สูงกว่าปริญญาตรี 15 15.00 10 10.00 17 17.00 4 4.00 46.00 11.50 

               รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 400.00 100 

4. ความถีทีนักท่องเทียวมา                     

     มาครั งแรก  21 21.00 31 31.00 53 53.00 77 77.00 182.00 45.50 

     มาน้อยกว่า 5 ครั ง   37 37.00 47 47.00 44 44.00 21 21.00 149.00 37.25 

     มามากกว่า 5 ครั ง 42 42.00 22 22.00 3 3.00 2 2.00 69.00 17.25 

               รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 400 100 
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             2) ความคิดเห็นเกียวกับสภาวะฝุ ่ นละอองในอากาศและปัญหาสุขภาพ 

              ผลการศึกษาด้วยแบบสอบถาม ซึงถามนักท่องเทียวในพืนทีถึงปัญหาฝุ ่ นละออง

ส่วนใหญ่ตอบว่าสภาพปัญหาฝุ ่ นละอองในพืนทีอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.50 ทีตอบ

ว่ามีปัญหามากคิดเป็นร้อยละ 33.00 สาเหตุของปัญหาฝุ ่ นละอองส่วนใหญ่ร้อยละ 70.00 ตอบว่ามี

สาเหตุมาจากยวดยานพาหนะ รองลงมาตอบว่ามีสาเหตุมาจากการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 19.25                   

ด้านปัญหาฝุ ่ นละอองต่อสุขภาพ ตอบมีปัญหาต่อสุขภาพมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.75 และ                

ถามถึงปัญหาเรืองฝุ ่ นละอองในอนาคตตอบว่า    มีปัญหามากขึ นจากรถยนต ์คิดเป็นร้อยละ 54.75 

รายละเอียดดังตารางที 4.8 

 

ตารางที 4.8 ความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามเกียวกับฝุ ่ นละออง 

 

ความคิดเห็นเกียวกับฝุ ่ นละออง 

พืนทีเก็บข้อมูลศึกษา 
รวม 

ดอนหอยหลอด ตลาดนําอัมพวา ตลาดนําท่าคา ค่ายบางกุ ้ง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1.สภาพปัญหาของฝุ ่ นละออง                     
    มีปัญหามาก 34 34.00 24 24.00 16 16.00 58 58.00 132 33.00 

    มีปัญหาปานกลาง 33 33.00 39 39.00 52 52.00 26 26.00 150 37.50 

    มีปัญหาน้อย 23 23.00 22 22.00 21 21.00 7 7.00 73 18.25 

     ไม่มีปัญหา  10 10.00 15 15.00 11 11.00 9 9.00 45 11.25 

               รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 400 100 

2. สาเหตุปัญหาฝุ ่ นละออง                     
     มาจากการก่อสร้าง  0 0.00 0 0.00 0 0.00 77 77.00 77 19.25 

     มาจากยวดยานพาหนะ   98 98.00 85 85.00 77 77.00 20 20.00 280 70.00 

     ลมพัดฝุ ่ นละอองมาจากทีอืน 2 2.00 15 15.00 23 23.00 3 3.00 43 10.75 

     ความคิดเห็นอืนๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

               รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 400 100 

3. ปัญหาฝุ ่ นละอองต่อสุขภาพ                     
    มีปัญหามาก 68 68.00 36 36.00 34 34.00 53 53.00 191 47.75 

    มีปัญหาปานกลาง 15 15.00 25 25.00 12 12.00 21 21.00 73 18.25 

    มีปัญหาน้อย 11 11.00 8 8.00 25 25.00 21 21.00 65 16.25 

     ไม่มีปัญหา  6 6.00 31 31.00 29 29.00 5 5.00 71 17.75 

               รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 400 100 
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ความคิดเห็นเกียวกับฝุ ่ นละออง 

พืนทีเก็บข้อมูลศึกษา 
รวม 

ดอนหอยหลอด ตลาดนําอัมพวา ตลาดนําท่าคา ค่ายบางกุ ้ง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

4. ปัญหาเรืองฝุ ่ นละอองในอนาคต                     

    ไม่มีปัญหา  9 9.00 2 2.00 1 1.00 13 13.00 25 6.25 

    มีปัญหาเหมือนก ับปัจจุบัน  35 35.00 44 44.00 36 36.00 41 41.00 156 39.00 

    มีปัญหามากขึ นจากรถยนต ์ 56 56.00 54 54.00 63 63.00 46 46.00 219 54.75 

               รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 400 100 

 

              3) ข้อเสนอแนะ 

               สรุปได้ดังนี  นักท่องเทียวทีเดินทางมาเทียว ให้ความเห็นว่า ควรมีมาตรการ

ต่างๆ เพือลดปริมาณฝุ ่ นในพืนทีทีต้นเหตุของปัญหา โดยหน่วยงานทีเกียวข้องต่างๆ ควรให้ความ

สนใจควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเทียว 
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บทที 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การศึกษาวิจัยเรือง การส่งเสริมการท่องเทียวกับการฟุ ้ งกระจายของสภาวะฝุ ่ นละออง

ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยการเก็บรวบรวมปริมาณ ฝุ ่ นรวม ( TSP ) 

และฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( PM - 10 ) ตลอดจนข้อมูลความคิดเห็นของ ประชาชนที

อาศัยในบริเวณนั นและนักท่องเทียวในย่านแหล่งท่องเทียวในพืนทีทําการศึกษา  ผู ้วิจัยไดส้รุปผล 

อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะข้อมูลตามลําดับ  ดังนี 

 

5.1 สรุปผล 

 จากการศึกษาปริมาณฝุ ่ นละอองจากการส่งเสริมการท่องเทียวจังหวัดสมุทรสงคราม 

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ผู ้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี 

  5.1.1 เพือตรวจวัดถึงปริมาณฝุ ่ นรวม ( TSP ) และฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 

( PM - 10 ) ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวของจังหวัดสมุทรสงคราม   

 จากการเก็บตัวอย่างฝุ ่ นละอองในอากาศของเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวจังหวัด

สมุทรสงคราม ทําการเก็บตัวอย่างในพื นทีตัวอย่างเป็นเวลา 24 ชั วโมง ในวันทํางาน 

ว ันหยุดราชการ และหยุดเทศกาล ทําการเก็บตัวอย่างฝุ ่ นละอองรวม ( TSP )  และฝุ ่ นละอองขนาด

เล็กกว่า 10 ไมครอน ( PM - 10 ) พร้อมๆ กัน หลงัจากนั นนําไปชั งนํ าหนักและคํานวณหาปริมาณ

ฝุ ่ นละออง  

  พบว่าฝุ ่ นละอองรวม ( TSP ) พบมีปริมาณสูงทีสุดใน 4 เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียว                   

3 อันดับแรก โดยพบเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าท่าคา ตลาดนํ าอัมพวา และค่ายบางกุ ้ง ซึงมี

ค่าสูงสุดเท่ากับ 105.10 มคก./ลบ.ม. 103.33 มคก./ลบ.ม. และ 101.15 มคก./ลบ.ม. ตามลําดับ  

  ฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( PM - 10 ) พบมีปริมาณสูงทีสุดใน 4 เส้นทางสู่

แหล่งท่องเทียว 3 อันดับแรก โดยพบเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าท่าคา ค่ายบางกุ ้ง และตลาด

นํ าอัมพวา ซึงมีค่าสูงสุดเท่ากับ 26.10 มคก./ลบ.ม. 24.90 มคก./ลบ.ม. และ 24.55 มคก./ลบ.ม. 

ตามลําดับ แสดงดังตารางที 5.1 
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ตารางที 5.1 ปริมาณฝุ ่ นรวม ( TSP ) และฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( PM - 10 )  

  ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวของจังหวัดสมุทรสงคราม   

 

วันทีเก็บตัวอย่าง 

เส้นทางสู่ 

ดอนหอยหลอด 

เส้นทางสู่ 

ตลาดนําอัมพวา 

เส้นทางสู่ 

ตลาดนําท่าคา 

เส้นทางสู่ 

ค่ายบางกุ ้ง 

TSP PM-10 TSP PM-10 TSP PM-10 TSP PM-10 

จันทร์ 48.24 11.52 50.4 11.57 101.54 25.80 52.35 10.52 

พุธ 46.85 09.46 48.07 11.01 50.08 10.50 49.81 10.49 

พฤหัสบดี 49.46 11.01 50.22 10.24 47.62 08.47 49.21 09.49 

เสาร์ 95.16 * 22.75* 103.24 23.24 105.1 * 26.10 * 101.15* 24.90* 

อาทิตย ์ 95.05 21.95 100.89 22.89 51.35 11.51 100.57 22.10 

เทศกาล 92.37 21.92 103.33* 24.55* 53.7 09.03 98.05 23.98 

 

* หมายถึง ค่าสูงสุดในวันทีเก็บตัวอย่าง 

 

  5.1.2 เพือเปรียบเทียบปริมาณฝุ ่ นรวม ( TSP ) และฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน

( PM - 10 ) ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวของจังหวัดสมุทรสงคราม กับค่ามาตรฐานขององค์การ

อนามัยโลก (WHO) 

  เกณฑ์มาตรฐานทีองค์การอนามัยโลกกําหนดค่ามาตรฐานของฝุ ่ นละอองรวม ( TSP )  

เท่ากับ 150 มคก./ลบ.ม. และกําหนดค่ามาตรฐานของฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน                  

( PM - 10 )  เท่ากับ 70 มคก./ลบ.ม. (WHO, 1992) นั น  จากการเก็บตัวอย่างฝุ ่ นละอองในอากาศของ

เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวจังหวัดสมุทรสงคราม ทําการเก็บตัวอย่างในพืนทีตัวอย่างเป็นเวลา 24 

ชั วโมง เก็บตัวอย่างฝุ ่ นละอองรวม ( TSP )  และฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( PM - 10 ) 

พร้อมๆ กัน ในพืนทีเดียวกัน หลงัจากนั นนําไปชั งนํ าหนักและคํานวณหาปริมาณฝุ ่ นละออง  

  พบว่าฝุ ่ นละอองรวม ( TSP ) มีปริมาณสูงทีสุดใน 4 เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียว โดยพบ

เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าท่าคา ซึงมีค่าสูงสุดเท่ากับ 105.10 มคก./ลบ.ม. ไม่เกินค่า

มาตรฐาน (150 มคก./ลบ.ม. WHO, 1992) ของฝุ ่ นละอองรวม ( TSP )   

  ปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( PM - 10 ) พบมีปริมาณสูงในเส้นทาง

เดียวกัน ซึงมีค่าสูงสุดเท่ากับ และ 26.10 มคก./ลบ.ม. ไม่เกินค่ามาตรฐาน (70 มคก./ลบ.ม. WHO, 
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1992) ของฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( PM - 10 ) ตามมาตรฐานทีองค์การอนามัยโลก

กําหนด แสดงดังตารางที 5.2 

 

ตารางที 5.2 ค่าสูงสุดของปริมาณฝุ ่ นรวม และฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน  

  ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวของจังหวัดสมุทรสงครามกับมาตรฐาน (WHO)   

 

 

  5.1.3 เพือวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ ประชาชนทีอาศัยในบริเวณนั นตลอดจน

นักท่องเทียว ในย่านแหล่งท่องเทียวของจังหวัดสมุทรสงคราม ทีมีต่อสภาวะฝุ ่ นละอองจาก

สิงแวดล้อม 

  ผู ้วิจัยได้ออกแบบคําถามทีใช้สําหรับขอข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทีอาศัยใน

บริเวณนั นตลอดจนนักท่องเทียว ในย่านแหล่งท่องเทียวของจังหวัดสมุทรสงคราม ทีมีต่อสภาวะฝุ ่ น

ละอองจากสิงแวดล้อม จ ํานวน 2 ชุด ตามจํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยชุดที 1 สําหรับประชาชนทีอาศัย

ในบริเวณแหล่งท่องเทียวนั นๆ จ ํานวน 378 คน และชุดที 2 สําหรับนักท่องเทียวในย่านแหล่ง

ท่องเทียวนั นจํานวน 400 คน 

  ผลการศึกษาด้วยแบบสอบถาม  ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 20.37 เป็นเพศ

หญิงร้อยละ 79.63 มีอายุอยู่ในช่วง 36 - 40 ปี ร้อยละ 23.02 อายุเฉลีย 38 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษา

ตํ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.96 ระยะเวลาทีอาศัยหรือทํากินอยู่ในบริเวณนั นเป็นระยะเวลา

มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อย 48.41 พ่อค้า แม่ค้าหรือผู ้ทีอาศัยอยู่ในพืนให้ความเห็นถึงปัญหาฝุ ่ น

ละอองส่วนใหญ่ตอบว่าสภาพปัญหาฝุ ่ นละอองในพืนทีอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.66 

ทีตอบว่ามีปัญหามากคิดเป็นร้อยละ 31.48  สาเหตุของปัญหาฝุ ่ นละอองส่วนใหญ่ร้อยละ 76.19 

ตอบว่ามีสาเหตุมาจากยวดยานพาหนะ รองลงไปตอบว่ามีสาเหตุมาจากการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 

11.90 ช่วงเวลาทีเกิดปัญหาฝุ ่ นละอองมากสุดตอบว่า 12.01-15.00 น. คิดเป็นร้อยละ 49.74                    

ฝุ ่ นละออง 

เส้นทางสู่ 

ดอนหอยหลอด 

(มคก./ลบ.ม.) 

เส้นทางสู่ 

ตลาดนําอัมพวา 

(มคก./ลบ.ม.) 

เส้นทางสู่ 

ตลาดนําท่าคา 

(มคก./ลบ.ม.) 

เส้นทางสู่ 

ค่ายบางกุ ้ง 

(มคก./ลบ.ม.) 

TSP 95.16  103.33 105.1  101.15 

TSP (WHO) 150 150 150 150 

PM-10 22.75 24.55 26.10  24.90 

PM-10 (WHO) 70 70 70 70 
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ด้านปัญหาฝุ ่ นละอองต่อสุขภาพ ตอบมีปัญหาต่อสุขภาพมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.92  หน่วยงาน/

บุคคลทีเคยเข้ามาแก้ไขปัญหาฝุ ่ นละอองในอดีต ตอบว่า  เทศบาล/อบจ./อบต. คิดเป็นร้อยละ 63.76  

ถามถึงปัญหาเรืองฝุ ่ นละอองในอนาคตตอบว่า มีปัญหามากขึนจากรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 83.60 

 สําหรับในส่วนของเรืองสุขภาพ ร้อยละ 96.56 เคยมีปัญหาด้านสุขภาพทีมีสาเหตุมาจาก

ฝุ ่ นละออง โดยมีผู ้ตอบว่าไม่เคยมีอาการใดๆ เลย คิดเป็นร้อยละ 3.44  

 เคยมีอาการเกียวกับสุขภาพเป็นหวัดจากภูมิแพ้ฝุ ่ นละอองมากทีสุด 3-6 เดือนครั ง                 

คิดเป็นร้อยละ 75.40 ไม่เคยมีอาการนี คิดเป็นร้อยละ 10.58 

 ไอ เจ็บคอ จากการแพ้ฝุ ่ นละออง   มากทีสุดเดือนละ 2-3 ครั ง คิดเป็นร้อยละ 34.13               

ไม่เคยมีอาการนี คิดเป็นร้อยละ 21.16 

 มีผืนคันตามร่างกายหรือเป็นลมพิษ ตอบว่ามีอาการ 3-6 เดือนครั ง คิดเป็นร้อยละ 4.23 

โดยส่วนใหญ่ไม่เคยมีอาการนี คิดเป็นร้อยละ 94.97 

 ระคายเคืองตา ตาแดง คันตา มากทีสุด มีอาการมากกว่า 3 ครั งต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 

33.60 ไม่เคยมีอาการนี คิดเป็นร้อยละ 2.65  

  สําหรับนักท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวในพืนทีทําการศึกษาในขณะนั น ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.75 เป็นเพศชาย ร้อยละ 47.25  มีอายุอยู่ในช่วง 26 - 

30 ปี ร้อยละ 23.50 อายุเฉลีย 38 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาตํ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.25 

ส่วนใหญ่มาเทียวสถานท่องเทียวนี เป็นครั งแรก คิดเป็นร้อย 45.50 ให้ความเห็นว่า ปัญหาฝุ ่ นละออง

ในพืนทีอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.50 ทีตอบว่ามีปัญหามากคิดเป็นร้อยละ 33.00 

สาเหตุของปัญหาฝุ ่ นละอองส่วนใหญ่ร้อยละ 70.00 ตอบว่ามีสาเหตุมาจากยวดยานพาหนะ 

รองลงมาตอบว่ามีสาเหตุมาจากการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 19.25  ด้านปัญหาฝุ ่ นละอองต่อสุขภาพ 

ตอบมีปัญหาต่อสุขภาพมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.75 และถามถึงปัญหาเรืองฝุ ่ นละอองในอนาคต

ตอบว่ามีปัญหามากขึ นจากรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 54.75 

 

5.2 การอภิปรายผล 

  5.2.1 ปริมาณฝุ ่ นรวม ( TSP ) ค่าเฉลีย 24 ชั วโมงในพืนทีศึกษา 

  จากผลการศึกษา เมือพิจารณาปริมาณฝุ ่ นรวมค่าเฉลีย 24 ชั วโมง ของทุกแหล่งท่องเทียว

เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทีองค์การอนามัยโลกกําหนดซึงมีค่าเท่ากับ 150 มคก./ลบ.ม. 

(WHO, 1992) ผลการศึกษาปริมาณฝุ ่ นรวมค่าเฉลีย 24 ชั วโมง พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที

องค์การอนามัยโลกในทุกพืนที (ยกเว ้นในพืนทีตลาดนํ าท่าคา) ค่าปริมาณฝุ ่ นละอองในวันจันทร์ 

พุธ พฤหัสบดี พบปริมาณน้อยกว่าในวันหยุด ว ันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดเทศกาล  ซึงเฉลียสูงสุด
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ในทุกพืนในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดเทศกาล เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าท่าคา ซึงมี

ค่าสูงสุดเท่ากับ 105.10 มคก./ลบ.ม. เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าอัมพวา มีปริมาณฝุ ่ นละออง

รวมค่าเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุดในวันหยุดเทศกาล โดยมีค่าเท่ากับ 103.33 มคก./ลบ.ม. เส้นทางสู่

แหล่งท่องเทียวค่ายบางกุ ้ง มีปริมาณฝุ ่ นละอองรวมค่าเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุดในวันเสาร์ โดยมีค่า

เท่ากับ 101.15 มคก./ลบ.ม. และเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวดอนหอยหลอด มีปริมาณฝุ ่ นละอองรวม

ค่าเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุดในวันเสาร์ โดยมีค่าเท่ากับ 95.16 มคก./ลบ.ม.  

   เห็นได้ว่าในวันธรรมดา จันทร์ พุธ พฤหัสบดี ในเส้นทางสู่ดอนหอยหลอด เส้นทางสู่

ตลาดนํ าอัมพวา และเส้นทางสู่ค่ายบางกุ ้งจะมีปริมาณฝุ ่ นละอองในปริมาณน้อย เมือเทียบกับ

วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดเทศกาล ด้วยในวันธรรมดานักท่องเทียวย ังไม่เดินทางมาย ังแหล่ง

ท่องเทียว ฝุ ่ นละอองส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมปกติของผู ้ ทีอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเทียว ทีเกิด

จากการจราจร  การก่อสร้าง หรือลมพัดฝุ ่ นละอองมาจากทีอืนๆ สอดคล้องกับในวัน พุธ พฤหัสบดี 

อาทิตย์และหยุดเทศกาล ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าท่าคามีปริมาณฝุ ่ นละอองในปริมาณ

น้อย เ นืองจากเป็นวันทีตลาดนํ าปิด (ปกติเปิด เฉพาะวันจันทร์และวันเสา ร์ )   แต่พอถึง

วันหยุดราชการในวันเสาร์-ว ันอาทิตย์ และวันหยุดเทศกาล ยกเว ้นตลาดนํ าท่าคาเห็นได้ว่าปริมาณ

ฝุ ่ นละอองในพืนทีเดียวกันกับมีปริมาณฝุ ่ นละอองเพิมขึ นหลายเท่า ซึงปริมาณฝุ ่ นทีว ัดได้ส่วนใหญ่

มาจากการจราจรทีคับคั งจากรถยนต์ทีมีปริมาณมากของนักท่องเทียว ปริมาณฝุ ่ นละอองย ัง

สอดคล้องกับเส้นทางสู่ตลาดนํ าท่าคาในวันเปิดตลาดอีกด้วย 

 

5.2.2 ปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉลีย 24 ชั วโมง 

จากผลการศึกษา เมือพิจารณาปริมาณฝุ ่ นรวมค่าเฉลีย 24 ชั วโมง ของทุกแหล่งท่องเทียว

เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทีองค์การอนามัยโลกกําหนดซึงมีค่าเท่ากับ 70 มคก./ลบ.ม. (WHO, 

1992) ผลการศึกษาปริมาณฝุ ่ นรวมค่าเฉลีย 24 ชั วโมง พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีองค์การ

อนามัยโลกในทุกพืนที (ยกเว ้นในพืนทีตลาดนํ าท่าคา) ค่าปริมาณฝุ ่ นละอองในวันจันทร์ พุธ 

พฤหัสบดี พบปริมาณน้อยกว่าในวันหยุด ว ันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดเทศกาล ซึงเฉลียสูงสุดในทุก

พืนในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดเทศกาล เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าท่าคา ซึงมี

ค่าสูงสุดเท่ากับ 105.10 มคก./ลบ.ม. เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าอัมพวา มีปริมาณฝุ ่ นละออง

รวมค่าเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุดในวนัหยุดเทศกาล โดยมีค่าเท่ากับ 103.33 มคก./ลบ.ม. เส้นทางสู่

แหล่งท่องเทียวค่ายบางกุ ้ง มีปริมาณฝุ ่ นละอองรวมค่าเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุดในวันเสาร์ โดยมีค่า

เท่ากับ 101.15 มคก./ลบ.ม. และเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวดอนหอยหลอด มีปริมาณฝุ ่ นละอองรวม

ค่าเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุดในวันเสาร์ โดยมีค่าเท่ากับ 95.16 มคก./ลบ.ม.   
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  ผลการศึกษาปริมาณฝุ ่ นรวมค่าเฉลีย 24 ชั วโมง ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียว  พบว่ามีค่า

อยู่ในช่วง 08.47-26.10 มคก./ลบ.ม. โดยตรวจพบค่า เฉลียสูงสุด และตํ าสุดทีเส้นทางสู่แหล่ง

ท่องเทียวตลาดนํ าท่าคา ซึงมีค่าเท่ากับ 26.10 มคก./ลบ.ม. และมีค่าเท่ากับ 08.47 มคก./ลบ.ม. ดัง

รายละเอียดในตารางที 4.3-4.4 และภาพที 4.2 เมือแยกพิจารณาเป็นรายวันพบว่าเส้นทางสู่แหล่ง

ท่องเทียวตลาดนํ าท่าคา มีปริมาณฝุ ่ นรวมค่าเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุดในวันเสาร์โดยมีค่าเท่ากับ 26.10 

มคก./ลบ.ม. เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าอัมพวา มีปริมาณฝุ ่ นละอองรวมค่าเฉลีย 24 ชั วโมง

สูงสุดในวันหยุดเทศกาล โดยมีค่าเท่ากับ 24.55 มคก./ลบ.ม. เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวค่ายบางกุ ้ง มี

ปริมาณฝุ ่ นละอองรวมค่าเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุดในวันเสาร์ โดยมีค่าเท่ากับ 24.90 มคก./ลบ.ม. และ

เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวดอนหอยหลอด มีปริมาณฝุ ่ นละอองรวมค่าเฉลีย 24 ชั วโมงสูงสุดใน            

ว ันเสาร์ โดยมีค่าเท่ากับ 22.75 มคก./ลบ.ม.   

   เห็นได้ว่าในวันธรรมดา จันทร์ พุธ พฤหัสบดี ในเส้นทางสู่ดอนหอยหลอด เส้นทางสู่

ตลาดนํ าอัมพวา และเส้นทางสู่ค่ายบางกุ ้งจะมีปริมาณฝุ ่ นละอองในปริมาณน้อย  เมือเทียบกับ

วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดเทศกาล ด้วยในวันธรรมดานักท่องเทียวย ังไม่เดินทางมาย ังแหล่ง

ท่องเทียว ฝุ ่ นละอองส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมปกติของผู ้ ทีอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเทียว ทีเกิด

จากการจราจร  การก่อสร้าง หรือลมพัดฝุ ่ นละอองมาจากทีอืนๆ สอดคล้องกับในวัน พุธ พฤหัสบดี 

อาทิตย์และหยุดเทศกาล ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าท่าคามีปริมาณฝุ ่ นละอองในปริมาณ

น้อย เ นืองจากเป็นวันทีตลาดนํ าปิด (ปกติเปิด เฉพาะวันจันทร์และวันเสา ร์ )   แต่พอถึง

วันหยุดราชการในวันเสาร์-ว ันอาทิตย์ และวันหยุดเทศกาล ยกเว ้นตลาดนํ าท่าคาเห็นได้ว่าปริมาณ

ฝุ ่ นละอองในพืนทีเดียวกันกับมีปริมาณฝุ ่ นละอองเพิมขึ นหลายเท่า ซึงปริมาณฝุ ่ นทีว ัดได้ส่วนใหญ่

มาจากการจราจรทีคับคั งจากรถยนต์ทีมีปริมาณมากของนักท่องเทียว ปริมาณฝุ ่ นละอองย ัง

สอดคล้องกบัเส้นทางสู่ตลาดนํ าท่าคาในวันเปิดตลาด และสอดคล้องกับปริมาณฝุ ่ นรวม TSP ใน

พืนทีเดียวกันอีกด้วย 

 ดังนั น เห็นว่าการส่งเสริมการท่องเทียวของจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งผลกระทบต่อ

ปริมาณฝุ ่ นละอองในอากาศ โดยพบว่าเมือมีการจราจรหนาแน่น ก็ตรวจวัดฝุ ่ นละอองได้ในปริมาณ

สูงในบริเวณนั น 

 

5.2.3 แบบสอบถาม 

  จากการหาจํานวนกลุ่มตัวอย่าง จ ํานวนประชากรในกลุ่มนักท่องเทียวนั น โดยเทียบจาก

ตารางของ Yamane, Tora. Statistics: An Introductory Analysis.; 1973 ทีระดับความชือมั น 0.90 ซึง

จะไดก้ลุ่มตัวอย่างทีเป็นตัวแทนประชากร ได้จ ํานวนกลุ่มตัวอย่างพืนทีละ 100 คน  ส่วนจํานวน
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กลุ่มตัวอย่างของพ่อค้า/แม่ค้าหรือกลุ่มผู ้ ทีอาศัยในบริเวณทีเก็บตัวอย่าง ค ํานวณจาก Yamane, Tora. 

Statistics: An Introductory Analysis.; 1973 ทีระดับความชือมั น 0.95 ได้จ ํานวน 378 คน รวม

จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั งสิน 778  คน ผูว้ิจัยให้ผู ้ ช่วยนักวิจัยแจกแบบสอบถาม และรอเก็บจึงสามารถ

เก็บแบบสอบถามได้ครบตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 100 

  1) ผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างทีเป็นพ่อค้า/แม่ค้าหรือกลุ่มผู ้ ทีอาศัยในบริเวณพืนที

เก็บตัวอย่าง 

  จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างทีเป็นพ่อค้า/แม่ค้าหรือกลุ่มผู ้ทีอาศัยในบริเวณพืนที

เก็บตัวอย่างในการศึกษาสภาวะฝุ ่ นละออง จ ํานวน 378 คน จากเส้นทางสู้แหล่งท่องเทียวดอนหอย

หลอดจํานวน 102 คน เส้นทางสู้แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าอัมพวาจํานวน 138 คน เส้นทางสู้แหล่ง

ท่องเทียวตลาดนํ าท่าคาจํานวน 75 คน และเส้นทางสู้แหล่งท่องเทียวค่ายบางกุ ้ง จ ํานวน 63 คน มี

รายละเอียดดังนี 

             (1) ข้อมูลทั วไป  

                ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 20.37 เป็นเพศหญิงร้อยละ 79.63 มี

อายุอยู่ในช่วง 36 - 40 ปี ร้อยละ 23.02 อายุเฉลีย 38 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาตํ ากว่าปริญญาตรี คิด

เป็นร้อยละ 62.96 ระยะเวลาทีอาศัยหรือทํากินอยู่ในบริเวณนั นเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี คิดเป็น

ร้อย 48.41 อาจจะสรุปได้ว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แม่ค้า และเป็นคนในพืนที ดังนั นจะ

สัมผ ัสกับปริมาณฝุ ่ นละอองในปริมาณมากและสัมผ ัสเป็นระยะเวลานาน จะเป็นอันตรายกว่าผู ้ทีแค่

ผ่านมาท่องเทียวเป็นครั งคราว  

             (2) ความคิดเห็นเกียวกับสภาวะฝุ ่ นละอองในอากาศและปัญหาสุขภาพ 

              ผลการศึกษาด้วยแบบสอบถาม ซึงถาม พ่อค้า แม่ค้าหรือผู ้ทีอาศัยอยู่ในพืนทีถึง

ปัญหาฝุ ่ นละอองส่วนใหญ่ตอบว่าสภาพปัญหาฝุ ่ นละอองในพืนทีอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย

ละ 34.66 ทีตอบว่ามีปัญหามากคิดเป็นร้อยละ 31.48  เห็นว่าค่อนข้างจะขัดแย ้งกับปริมาณฝุ ่ นละออง

ทีตรวจวัดได้สูงสุด ซึงมีอันตรายต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมโดยทั วไป แต่ถ้าประชาชนย ังไม่

เห็นถึงความสําคัญของปัญหาฝุ ่ นละอองก็อาจจะย ังไม่ไดห้าทางป้องกันตนเอง จึงทําอาจมีความ

เสียงต่อปัญหาสุขภาพอันเกิดจากฝุ ่ นละอองอย่างมาก สาเหตุของปัญหาฝุ ่ นละอองส่วนใหญ่ร้อยละ 

76.19 ตอบว่ามีสาเหตุมาจากยวดยานพาหนะ รองลงไปตอบว่ามีสาเหตุมาจากการก่อสร้างคิดเป็น

ร้อยละ 11.90 ช่วงเวลาทีเกิดปัญหาฝุ ่ นละอองมากสุดตอบว่า 12.01-15.00 น. คิดเป็นร้อยละ 49.74 

อธิบายได้ว่าสาเหตุการเกิดฝุ ่ นละอองสอดคล้องกันกับปริมาณการจราจร และช่วงเวลาที

นักท่องเทียวเดินทางมาท่องเทียวในแต่ละพืนที และทีตอบว่ามาจากการก่อสร้างนั นเป็นเพราะใน

พืนทีสู่แหล่งท่องเทียวค่ายบางกุ ้ง มีการสร้างสะพานข้ามคลองขนาดใหญ่จึงทําให้รถยนต์ทีสัญจร
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ทําให้ฝุ ่ นละอองฟุ ้ งกระจาย ด้านปัญหาฝุ ่ นละอองต่อสุขภาพ ตอบมีปัญหาต่อสุขภาพมากทีสุด คิด

เป็นร้อยละ 43.92  สรุปได้ว่าไม่สอดคล้องกับคนทีเคยมีปัญหาด้านสุขภาพคิดเป็นร้อยละ 96.56 

โดยมีผู ้ตอบว่าไม่เคยมีอาการใดๆ เลย เพียงร้อยละ 3.44 เท่านั น จะเห็นได้ว่าผู ้ตอบแบบสอบถามย ัง

ไม่ตระหนักถึงอันตรายจากปัญหาฝุ ่ นละอองเท่าทีควร หน่วยงาน/บุคคลทีเคยเข้ามาแก้ไขปัญหาฝุ ่ น

ละอองในอดีต ตอบว่าเทศบาล/อบจ./อบต. คิดเป็นร้อยละ 63.76  ถามถึงปัญหาเรืองฝุ ่ นละอองใน

อนาคตตอบว่า มีปัญหามากขึ นจากรถยนต ์คิดเป็นร้อยละ 83.60 เห็นว่าหน่วยงานระดับท้องทีเข้ามา

ดูแลปัญหาฝุ ่ นละอองโดยแก้ทีปลายเหตุ และไม่ต่อเนืองโดยพ่อค้า แม่ค้า หรือผู ้ทีอาศัยในบริเวณที

เก็บตัวอย่างให้ความเห็นว่า อยากให้หน่วยงานทีเกียวข้องลงมาช่วยแก้ปัญหาฝุ ่ นละอองอย่าง

ต่อเนือง เพือแก้ปัญหาเรืองฝุน่ละอองต่อสุขภาพ ตลอดจนการปนเปือนลงสู่อาหาร ติดตาม

บ้านเรือน และของใช้ต่าง  ๆ 

             ผู ้ตอบแบบสอบถผู้ตอบแบบสอบถามเคยมีอาการเกียวกับสุขภาพ คือ เป็นหวัด

จากภูมิแพ้ฝุ ่ นละอองมากทีสุด 3-6 เดือนครั ง คิดเป็นร้อยละ 75.40 ไม่เคยมีอาการนี คิดเป็นร้อยละ 

10.58 ไอ เจ็บคอ จากการแพ้ฝุ ่ นละออง   มากทีสุดเดือนละ 2-3 ครั ง คิดเป็นร้อยละ 34.13 ไม่เคยมี

อาการนี คิดเป็นร้อยละ 21.16 มีผืนคันตามร่างกายหรือเป็นลมพิษ ตอบว่ามีอาการ 3-6 เดือนครั ง คิด

เป็นร้อยละ 4.23 โดยส่วนใหญ่ไม่เคยมีอาการนี คิดเป็นร้อยละ 94.97 ระคายเคืองตา ตาแดง คันตา 

มากทีสุด มีอาการมากกว่า 3 ครั งต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 33.60 ไม่เคยมีอาการนี คิดเป็นร้อยละ 2.65 

อาจพอจะสรุปได้ว่าฝุ ่ นเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพทีทําให้เป็นหวัดจากภูมิแพ้ฝุ ่ นละอองมากทีสุด 

รองลงมาคือไอ เจ็บคอ ระคายเคืองตา ตาแดง คันตา ตามลําดับ แต่อาจจะไม่ใช่สาเหตุทีแท้จริงของ

อาการลมพิษ 

 2) ผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างทีเป็นนักท่องเทียว 

 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างทีเป็นนักท่องเทียวในบริเวณพืนทีเก็บตัวอย่างใน

การศึกษาสภาวะฝุ ่ นละออง จ ํานวน 400 คน จากเส้นทางสู้แหล่งท่องเทียวดอนหอยหลอด จ ํานวน 

100 คน เส้นทางสู้แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าอัมพวา จ ํานวน 100 คน เส้นทางสู้แหล่งท่องเทียวตลาด

นํ าท่าคา จ ํานวน 100 คน และเส้นทางสู้แหล่งท่องเทียวค่ายบางกุ ้ง จ ํานวน 100 คน มีรายละเอียด

ดังนี 

             (1) ข้อมูลทั วไป  

                ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.75 เป็นเพศชาย ร้อยละ 

47.25  มีอายุอยู่ในช่วง 26 - 30 ปี ร้อยละ 23.50 อายุเฉลีย 38 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาตํ ากว่า

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.25 ส่วนใหญ่มาเทียวสถานท่องเทียวนี เป็นครั งแรก คิดเป็นร้อย 45.50 

สรุปได้ว่าผู ้ ทีท่องเทียวส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อาจจะมาเทียวตามกระแสนิยม 
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             (2) ความคิดเห็นเกียวกับสภาวะฝุ ่ นละอองในอากาศและปัญหาสุขภาพ 

              ผลการศึกษาด้วยแบบสอบถาม ซึงถามนักท่องเทียวในพืนทีถึงปัญหาฝุ ่ นละออง

ส่วนใหญ่ตอบว่าสภาพปัญหาฝุ ่ นละอองในพืนทีอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.50 ทีตอบ

ว่ามีปัญหามากคิดเป็นร้อยละ 33.00 การแสดงความคิดเห็นเรืองปัญหาฝุ ่ นละอองนั น เห็นว่าไม่

สอดคล้องกับปริมาณฝุ ่ นละอองทีตรวจวัดได้ ซึ งปริมาณฝุ ่ นละอองดังกล่าวอาจเป็นอันตรายถึง

ระบบหายใจส่วนล่าง ปัญหาสุขภาพอืนๆ ตลอดจนถึงปัญหาการปนเปือนในอาหาร สาเหตุของ

ปัญหาฝุ ่ นละอองส่วนใหญ่ร้อยละ 70.00 ตอบว่ามีสาเหตุมาจากยวดยานพาหนะ รองลงมาตอบว่ามี

สาเหตุมาจากการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 19.25 ส่วนสาเหตุของปัญหาฝุ ่ นละอองเห็นว่าสอดคล้อง

กับวัน เวลา และสถานที โดยพบว่าปริมาณฝุ ่ นละอองจะเกิดมากในวันหยุด เวลา 12.01-15.00 น.  

ในพืนทีแหล่งท่องเทียวซึงส่งผลต่อสุขภาพมากทีสุด ตามทีตอบคําถามด้านปัญหาฝุ ่ นละอองต่อ

สุขภาพ ตอบมีปัญหาต่อสุขภาพมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.75 และ ถามถึงปัญหาเรืองฝุ ่ นละอองใน

อนาคตตอบว่า มีปัญหามากขึ นจากรถยนต ์คิดเป็นร้อยละ 54.75 และปัญหาฝุ ่ นละอองในอนาคตมี

ความสอดคล้องกับปริมาณการจราจรทีเพิมขึ น  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1) ฝุ ่ นละอองรวม ( TSP ) มีปริมาณสูงทีสุดใน 4 เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียว โดยพบ

เส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวตลาดนํ าท่าคา ซึงมีค่าสูงสุดเท่ากับ 105.10 มคก./ลบ.ม. ไม่เกินค่า

มาตรฐาน ปริมาณฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( PM - 10 ) พบมีปริมาณสูงในเส้นทาง

เดียวกัน ซึงมีค่าสูงสุดเท่ากับ และ 26.10 มคก./ลบ.ม. ไม่เกินค่ามาตรฐาน จากผลการตรวจวัด แม้ว่า

จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่มีแนวโน้มทีจะสูงขึ นจากการจราจรทีเพิมขึ น ดังนั นควรต้องมีการเฝ้า

ระวังอย่างใกล้ชิด โดยอาจติดตั งระบบตรวจคุณภาพอากาศแบบเคลือนทีหรือถาวร ในพืนทีแหล่ง

ท่องเทียวดังกล่าว และพืนทีเสียงอืน  ๆ

 2) หน่วยงานทีเกียวข้องระดับชุมชน ท้องถิน ภูมิภาค ควรกําหนดในเชิงนโยบาย      

เพือการป้องกัน และแก้ไขมลพิษทางอากาศ  อาจจะมีการรณรงค์เกียวกับการกําหนดความเร็วใน

พืนทีต่างๆ  มีการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากฝุ ่ นละออง รวมถึงการหลีกเลียงและ

ป้องกันตัวเองจากภาวะฝุ ่ นละออง ตลอดจนถึงการออกกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในพืนทีเสียง

ดังกล่าว ควรใหมี้การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังทั วถึง และต่อเนือง 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเกียวกับการศึกษาวิจัยต่อไป 

 1) การเก็บตัวฝุ ่ นละอองรวม ( TSP ) และฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 

( PM - 10 ) ในครั งนี  เป็นการเก็บหาปริมาณเฉลีย 24 ชั วโมงตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก 

ซึงเราไม่สามารถทราบได้ว่า ณ ช่วงเวลาใดทีเป็นปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากฝุ ่ นละอองใน

อากาศจริง ดังนั น หากจะใช้ข้อมูลเพือหาแนวทางแก้ไข การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หรือการ

กําหนดเชิงนโยบายของหน่วยงานทีเกียวข้อง ในการตรวจวัดครั งต่อไปควรมีการเก็บตัวอย่างราย

ชั วโมงด้วย เพราะจะไดท้ราบระยะเวลาทีแน่นอนทีเกิดปัญหา จะสามารถหาทางแก้ไขได้ตรงจุด ไม่

สินเปลืองแรงงาน และงบประมาณ 

 2) ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในครั งนี เป็นเป็นเพียงฝุ ่ นละอองในเส้นทางการ

ท่องเทียวและประชาชนบริเวณแหล่งท่องเทียวทีมีปริมาณการจราจรคับคลั งเท่านั น หากมีการศึกษา

ต่อไปเห็นว่าควรทําการศึกษาเก็บตัวอย่างในพืนทีเสียงอืนๆ ทีอาจมีความเสียงมากกว่า ดังเช่น

โรงพยาบาลทีใกล้แหล่งท่องเทียวทีอาจจะมีผู ้ ป่วยฝักฟืนอาจส่งผลต่อสุขภาพทางตรงและทางอ้อม 

หรือโรงเรียนเด็กเล็กหรืออนุบาลทีอยู่ใกล้แหล่งท่องเทียว ทีอาจมีการทํากิจกรรมในวันหยุด เพราะ

เด็กในวัยนี อาจมีภาวะภูมิคุ ้มกันทีบอบบางกว่า หากพบว่ามีฝุ ่ นละอองในปริมาณสูงก็จะได้หา

แนวทางในการป้องกัน และแก้ไขในลําดับต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามเพือการวิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัย (สําหรับประชาชน) 

เรือง การส่งเสริมการท่องเทียวกับการฟุ ้ งกระจายของสภาวะฝุ ่ นละออง 

ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวจังหวัดสมุทรสงคราม 

……………………………………………………………………………………………………… 

กรุณาทําเครืองหมาย  √  ลงใน  ( ) ทีท่านต้องการเลือก 

 

ตอนท ี1 ข้อมูลทัวไป 

1. เพศ   

( ) ชาย    ( ) หญิง   

2. อาย ุ

( ) ต ํ ากว่า 18 ปี   ( ) 19 - 25 ปี   ( ) 26 - 30 ปี 

( ) 31- 35  ปี   ( ) 36 - 40 ปี   ( ) 41- 45 ปี 

( ) 46- 50  ปี   ( ) 51 - 55 ปี   ( ) 56- 60  ปี 

( ) มากกว่า 60  ปี    

3. ระยะเวลาทีท่านอาศัยหรือทํากินอยู่ในบริเวณนี 

( ) น้อยกว่า 5 ปี   ( ) 5 - 10 ปี   ( ) มากกว่า 10 ปี 

4. การศึกษาสูงสุด 

( ) ต ํ ากว่าปริญญาตรี  ( ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

( ) สูงกว่าปริญญาตรี 
 

ตอนท ี2 สภาวะฝุ ่ นละอองในอากาศและปัญหาสุขภาพ 

1. ท่านคิดว่าภายในบริเวณนีมีปัญหาเรืองฝุ ่ นละอองหรือไม่ 

( ) มีปัญหามาก   ( ) มีปัญหาปานกลาง  ( ) มีปัญหาน้อย 

( ) ไม่มีปัญหา (ข้ามไปข้อ 4 ) 

2. จากข้อ 1 ท่านคิดว่าปัญหาฝุ ่ นละอองดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด มากทีสุด ( ตอบเพียงข้อเดียว) 

( ) มาจากการก่อสร้าง    ( ) มาจากยวดยานพาหนะ  

( ) ลมพัดฝุ ่ นละอองมาจากทีอืน  

( ) มาจากสาเหตุอืนๆ โปรดระบุ……………………………………………………… 

3. จากข้อ 1 ท่านคิดว่าปัญหาฝุ ่ นละอองดังกล่าวเกิดขึ นในช่วงเวลาใด มากทีสุด 

( ) 07.30-09.30 น.   ( )  09.30-12.00 น. 

( ) 13.00-15.00 น.   ( ) 15.00-17.00 น.  
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4. ท่านคิดว่าฝุ ่ นละอองทีมีอยู่ในบริเวณนีมีผลเสียต่อสุขภาพของท่านหรือไม่ 

( ) มีผลเสียมาก    ( ) มีผลเสียปานกลาง  

( ) มีผลเสียน้อย    ( ) ไม่มีผลเสีย 

5. เคยมีหน่วยงานหรือบุคคลใดเข้ามาแก้ปัญหาฝุ ่ นละอองในบริเวณนี 

  ( ) เทศบาล/อบจ./อบต.   ( ) ผู ้ว่าราชการจังหวัด  

( ) ต ํารวจจราจร    ( ) ไม่ทราบ 

( ) หน่วยงานหรือบุคคล อืน โปรดระบุ …………………… ……. 

6.ในอนาคตท่านคิดว่าพืนทีบริเวณนีจะมีปัญหาเรืองฝุ ่ นละอองหรือไม่อย่างไร 

( ) ไม่มีปัญหา    ( ) มีปัญหาเหมือนกับปัจจุบัน 

( ) มีปัญหามากขึ น จาก โปรดระบุ ………………………… 

7. ท่านเคยมีอาการต่อไปนี บ้างหรือไม่ ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 

7.1 เป็นหวัดจากภูมิแพ้ฝุ ่ นละออง ความถีทีป่วย 

( ) เดือนละ 1 ครั ง ( ) เดือนละ 2-3 ครั ง  ( ) มากกว่า 3 ครั งต่อเดือน 

7.2 ไอ เจ็บคอ จากการแพ้ฝุ ่ นละออง ความถีทีป่วย 

( ) เดือนละ 1 ครั ง ( ) เดือนละ 2-3 ครั ง  ( ) มากกว่า 3 ครั งต่อเดือน 

 7.3 มีผืนคันตามร่างกายหรือเป็นลมพิษ เมือถูกฝุ ่ นละออง ความถีทีป่วย 

( ) เดือนละ 1 ครั ง ( ) เดือนละ 2-3 ครั ง  ( ) มากกว่า 3 ครั งต่อเดือน 

 7.4 ระคายเคืองตา ตาแดง คันตา เมือถูกฝุ ่ นละออง ความถีทีป่วย 

( ) เดือนละ 1 ครั ง ( ) เดือนละ 2-3 ครั ง  ( ) มากกว่า 3 ครั งต่อเดือน 

8. หากท่านไม่มีอาการใดๆ ทีมีผลมาจากฝุ ่ นละอองให้เลือก 

( ) ไม่เคยมีอาการใดๆ เลย 

 

ตอนที 3 ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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คําถามการวิจัย (สําหรับนักท่องเทียว) 

เรือง การส่งเสริมการท่องเทียวกับการฟุ ้ งกระจายของสภาวะฝุ ่ นละออง 

ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเทียวจังหวัดสมุทรสงคราม 

……………………………………………………………………………………………………… 

กรุณาทําเครืองหมาย  √  ลงใน  ( ) ทีท่านต้องการเลือก 

 

ตอนท ี1 ข้อมูลทัวไป 

1. เพศ   

( ) ชาย    ( ) หญิง   

2. อาย ุ

( ) ต ํ ากว่า 18 ปี   ( ) 19 - 25 ปี   ( ) 26 - 30 ปี 

( ) 31- 35  ปี   ( ) 36 - 40 ปี   ( ) 41- 45 ปี 

( ) 46- 50  ปี   ( ) 51 - 55 ปี   ( ) 56- 60  ปี 

( ) มากกว่า 60  ปี    

3. การศึกษาสูงสุด 

( ) ต ํ ากว่าปริญญาตรี  ( ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

( ) สูงกว่าปริญญาตรี 

4. ความถีทีท่านมาสถานทีท่องเทียวแห่งนี 

( ) มาครั งแรก   ( ) มาน้อยกว่า 5 ครั ง  

( ) มามากกว่า 5 ครั ง 
 

ตอนท ี2 สภาวะฝุ ่ นละอองในอากาศและปัญหาสุขภาพ 

1. ท่านคิดว่าภายในบริเวณนีมีปัญหาเรืองฝุ ่ นละอองหรือไม่ 

( ) มีปัญหามาก     ( ) มีปัญหาปานกลาง   

( ) มีปัญหาน้อย    ( ) ไม่มีปัญหา (ข้ามไปข้อ 3 ) 

2. จากข้อ 1 ท่านคิดว่าปัญหาฝุ ่ นละอองดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด มากทีสุด ( ตอบเพียงข้อเดียว) 

( ) มาจากการก่อสร้าง    ( ) มาจากยวดยานพาหนะ  

( ) มาจากลมพัดฝุ ่ นละอองมาจากทีอืน  

( ) มาจากสาเหตุอืนๆ โปรดระบุ……………………………………………………… 
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3. ท่านคิดว่าฝุ ่ นละอองทีมีอยู่ในบริเวณนีมีผลเสียต่อสุขภาพของท่านหรือไม่ 

( ) มีผลเสียมาก     ( ) มีผลเสียปานกลาง  

( ) มีผลเสียน้อย     ( ) ไม่มีผลเสีย 

 

4.ในอนาคตท่านคิดว่าพืนทีบริเวณนีจะมีปัญหาเรืองฝุ ่ นละอองหรือไม่อย่างไร 

( ) ไม่มีปัญหา     ( ) มีปัญหาเหมือนกับปัจจุบัน 

( ) มีปัญหามากขึ น จาก โปรดระบุ …………………………………..…….….. 

 

ตอนที 3 ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข  

พืนทีเก็บตัวอย่างและรูปประกอบ 

http://www.ssru.ac.th



67 
 

พืนทีเก็บตัวอย่างฝุ ่ นละอองแหล่งท่องเทียวค่ายบางกุ ้ง 
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พืนทีเก็บตัวอย่างฝุ ่ นละอองแหล่งท่องเทียวตลาดนํ าอัมพวา 
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พืนทีเก็บตัวอย่างฝุ ่ นละอองแหล่งท่องเทียวดอนหอยหลอด 
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พืนทีเก็บตัวอย่างฝุ ่ นละอองแหล่งท่องเทียวตลาดนํ าท่าคา 
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ภาคผนวก ค  

การเตรียมเครืองมือ อุปกรณ์ การปรับเทียบเครืองเก็บตัวอย่าง 
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การตรวจวัดฝุ ่ นละอองในบรรยากาศ TSP, PM-10 

 

1. เครืองมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 

 1.1 เครืองเก็บตัวอย่างฝุ ่ นละอองภายในประกอบด้วย 

  - ทีวางกระดาษกรอง Filter holder 

  - ปัมดูดอากาศ 

  - อุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ (Control flow Device) แบบ Volumetric 

  - ชุด Digital Timer/ Elapse Time 

  - อุปกรณ์บันทึกอัตราการไหล (Flow Recorder) และกระดาษบันทึกอัตราการไหล 

 1.2 ชุดปรับเทียบแบบ Variable orifice 

1.3 ตู้ดูดความชืน (Desiccators) Model OH-3s ยีห้อ AS One 

  1.4 กระดาษกรองใยหิน (Quartz fiber filter) ขนาด 8x10 นิว ในการเก็บตัวอย่าง PM10 และใช้

กระดาษกรองใยแก้ว (Glass fiber filter) ขนาด 8  10 นิว ในการเก็บตัวอย่าง TSP 

 1.5 เครืองชั ง (Balance) ทีมีความละเอียด 0.1 มิลลิกรัม 

 1.6 สารดูดความชืน (Silica gel)  

 1.7 คีมคีบปากแบน (Forceps) เคลือบด้วย Teflon 

 1.8 เครืองวัดอุณหภูมิ และความดันอากาศ 

 1.9 มานอมิเตอร์ว ัดความกดอากาศ 

 1.10 ถุงมือไวนิล ไม่มีแป้ง (Vinyl non powdered gloves) สําหรับจับกระดาษกรอง  

 1.11 กระดาษกราฟวงกลมสําหรับบันทึกอัตราการไหลของอากาศ   

 1.12 ปลั กไฟทีได้มาตรฐาน 

 

2. การเตรียมกระดาษกรอง 

2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระดาษกรอง 

2.2 ตรวจดูความไม่สมบูรณ์ของกระดาษกรอง เช่น รอยฉีกขาด รูพรุน สีกระดาษกรองที

เปลียนไป และกระดาษกรองไม่เรียบเสมอกัน เป็นต้น  

2.3 ก ําหนดรหัสหมายเลขกระดาษกรอง  โดยกําหนดเป็นตัวเลขเพือแสดงรายละเอียดของ

กระดาษกรอง เช่น ปีทีใช้กระดาษกรอง ชนิดของกระดาษกรอง และเลขรหัสของกระดาษกรอง   

2.4 ประทับรหัสหมายเลขกระดาษกรองด้วยเครืองประทับหมายเลข  ลงบนด้านหลังกระดาษ

กรอง (ด้านทีไม่ใช้เก็บตัวอย่าง) 
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3. การอบกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง 

3.1 ควบคุมความชืนสัมพันธ์ให้น้อยกว่า 30% โดยไม่ให้เปลียนแปลงเกิน +5 % 

3.2 ควบคุมอุณหภูมิห้องให้อยู่ระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส โดยไม่ให้เปลียนแปลงเกิน          

+3 องศา 

3.3 ก่อนอบกระดาษกรอง ให้ทําความสะอาดตู ้ดูดความชืนทุกครั ง 

3.4 นําซิลิกาเจล ใส่ในตูดู้ดความชืน (ซิลิกาเจลทีดูดความชืนไว้มากๆ จะเปลียนจากสีนํ าเงินเป็น

สีม่วง  สามารถนําไปอบทีอุณหภูมิ 150-170 องศาเซลเซียส ประมาณ 1-2 ชั วโมงเพือนํากลับมา

ใช้ใหม่ได)้ 

3.5 วางกระดาษกรองบนชั นวางของตู ้ดูดความชืน โดยหงายด้านทีใช้เก็บตัวอย่างขึ นอบกระดาษ

กรอง อย่างน้อย 24 ชั วโมง เมือครบ 24 ชั วโมง  ใส่กระดาษกรองในถุงซิป  และเก็บไว้ในตู ้ดูด

ความชืนอีก 2-3 ชั วโมง เพือให้มีการดูดความชืนในถุงซิปอีกครั ง 

 

4. การชังนําหนักระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง 

4.1. เปิดเครืองชั งทิงไว้ อย่างน้อย 2 ชั วโมง 

4.2 ปรับเครืองชงัให้เป็น 0.0000 กรัม (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) 

4.3 นํากระดาษกรองทีผ่านมาการอบแล้วมาชั งนํ าหนัก 

4.4 บันทึกนํ าหนักกระดาษกรองลงบนถุงซิป และซองกระดาษด้วยปากกา 

4.5 ใส่กระดาษกรองในถุงซิป  เพือเตรียมสําหรับเก็บตัวอย่างในภาคสนามต่อไป  

 

5. การอบกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง 

5.1 ควบคุมความชืนสัมพันธ์ให้น้อยกว่า 30% โดยไม่ให้เปลียนแปลงเกิน +5 % 

5.2 ควบคุมอุณหภูมิห้องให้อยู่ระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส โดยไม่ให้เปลียนแปลงเกิน 

 +3 องศา 

5.3 ก่อนอบกระดาษกรอง ให้ทําความสะอาดตู ้ดูดความชืนทุกครั ง 

5.4 นําซิลิกาเจล ใส่ในตู ้ดูดความชืน 

5.5 คลีรอยพับของกระดาษกรองออก  และวางบนชั นวางของตู ้ดูดความชืน  โดยหงายด้านทีใช้

เก็บตัวอย่างขึ น 

5.6 อบกระดาษกรอง อย่างน้อย 24 ชั วโมง 

5.7 เมือครบ 24 ชั วโมง ให้พับกระดาษกรองตามแนวเดิม เพือเตรียมไปชั งนํ าหนักต่อไป 
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6. การตังเวลา 

6.1 Switch Sampler (TIMED – OFF – ON) ใช้สําหรับควบคุมมอเตอร์ โดยเลือกเปิด-ปิด หรือ

ทํางานตามเวลาทีตั งไว ้ 

6.2 Switch RESET (HOUR METER – TIMER)  ใช้สําหรับทําการ Reset เวลาทีแสดงในเครือง 

Elapsed Time 

6.3 Switch SET (HOUR – MINUTE)  ใช้สําหรับตั งเวลาชั วโมงและนาที  

6.4 Switch DISPLAY (START TIME – TIME OF DAY) ใช้สําหรับเลือกแสดงเวลาทีตั งไว ้และ

เลือกเวลาปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Selector Switch “Sample after day” ใช้สําหรับตั งเวลาล่วงหน้าโดยสามารถเลือกได้ตั งแต่ 0-

11 ว ัน เช่น ถ้าเลือก 1 หมายถึง การตั งให้เครืองทํางานในอีก 1 วนัข้างหน้า 

6.6 Selector Switch “ Sample every day” ใช้สําหรับตั งเวลาให้เครืองทํางานอัตโนมัติตาม

จํานวนวันทีก ําหนด เช่น ถ้าเลือก 7 หมายถึง การตั งให้เครืองทํางานทุกๆ 7 ว ัน โดยนับรวมกับ

วันทีเครืองได้ทํางานไปแล้ว 1 ว ัน 

6.7 Selector  Switch “ Sample for hours”  ใช้สําหรับตั งจ ํานวนชั วโมงของการเก็บตัวอย่าง 

หน้าจอแสดงระยะเวลาการทํางานของมอเตอร์  (Elapsed Time ) แสดงเป็นตัวเลขในหน่วย

ชั วโมง (อยู่ด้านซ้ายของเครือง) 
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7. ข้อควรจํา 

7.1 เป็นการเก็บตัวอย่างแบบต่อเนือง 24 ชั วโมง 

7.2 ตรวจสอบเครืองบันทึกเวลาการทํางานของมอเตอร์ควบคู่ไปกับกราฟบันทึกการไหล เพือให้

แน่ใจว่า การเก็บตัวอย่างนั นๆ ถูกต้อง  

7.3 กระดาษกรองทีใช้เป็นแบบใยหิน (Quartz Fiber Filter) ขนาด 8 x 10 นิว 

 

8. การปรับเทียบ 

8.1 เครืองเก็บตัวอย่าง PM10  มีอุปกรณ์ควบคุมการไหลของอากาศ (Volumetric Flow 

Controller ; VFC) ในการปรับเทียบ จึงเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของตารางแสดงอัตรา

การไหลของอากาศจริงของ VFC (Look up table) ทีผ่านการรับรองจากผู ้ผลิตกับสถานภาพของ 

Critical Ventury ทีใช้ในการควบคุมอัตราการไหลของอากาศในเครืองเก็บตัวอย่าง PM10  

8.2 ติดตั งชุดปรับเทียบ Orifice โดยไม่ใส่กระดาษกรอง 

8.3 วางแผ่นต้านทานการไหลของอากาศแผ่นแรก ลงตรงกลางระหว่าง Orifice กับทีจับกระดาษ

กรองและทําการปรับเทียบ 5 จุด 

8.4 เปิดมอเตอร์ทิงไว้ ประมาณ 1 นาที 

8.5 ตรวจเช็คการรัวไหลของอากาศทั งระบบ  โดยใช้ฝ่ามือปิดช่องทางเข้าอากาศ Orifice และใช้

นิวโป้งปิดปลายท่อสําหรับต่อกับมานอมิเตอร์ แล้วเปิดมอเตอร์ 

8.6 สังเกตการรัวไหลของอากาศทีผ่านกระบอกใส่มอเตอร์ด้านล่างของเครือง 

8.7 ตรวจเช็คการหักงอของจุดเชือมต่อของมานอมิเตอร์โดยหมุนเปิดปลายท่อของมานอมิเตอร์

ให้อากาศไหลผ่าน  สังเกตการไหลของเหลวในท่อ  เลือนสเกลของมานอมิเตอร์ทีศูนย์ให้อยู่ตรง

กับระดับของเหลวในท่อ ต่อมานอมิเตอร์ชุดแรกเข้ากับ Orifice และต่อมานอมิเตอร์อีกหนึงชุด

เข้ากับ Pressure tap ใต้ชั นวางกระดาษกรอง 

8.8 จดค่าจากเครืองบารอมิเตอร์ (อุณหภูมิ / ความดันบรรยากาศ) และหมายเลขของ Orifice  

8.9 เปิดมอเตอร์ทิงไว้ ประมาณ 1 นาที บันทึกค่าความกดอากาศทีผ่าน Orifice (Pressure drop; 

∆H) อ่านจากมานอมิเตอร์ทีต่อกับ Orifice และบันทึกค่าความกดอากาศทีผ่านชั นวางกระดาษ

กรอง (Pf) อ่านจากมานอมิเตอร์ทีต่อกับ Pressure tap ใต้ชั นวางกระดาษกรอง 

8.10 ปิดมอเตอร์  แล้ววางแผ่นต้านทานการไหลของอากาศแผ่นอืนลงไป  แล้วดําเนินการตาม

ขั นตอนข้างต้น  จนครบทุกแผ่น 

8.11 นําค่าทีได้มาทําการคํานวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพือหา Corr. Coeff.  ในการปรับอัตราการ

ไหลของอากาศให้ได้ค่า = 0.99xx  หากไม่ได้ (0.99xx ) ให้ทําการปรับเทียบใหม่ตั งแต่ขนั 

ตอนที 1-10 

8.12 ปิดมอเตอร์ แล้วนําเอา Orifice ออกจากเครืองเก็บตัวอย่าง  
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9. การเก็บตัวอย่างหลังการปรับเทียบ 

9.1 เตรียมเครืองให้พร้อมทีจะเก็บตัวอย่างจริงหลังปรับเทียบเสร็จ แล้วติดตั งกระดาษกรองให้

เรียบร้อย  

9.2 สําหรับเก็บตัวอย่าง PM-10 เปิดเครืองเก็บฝุ ่ นละอองแล้วปรับอัตราการไหลของอากาศให้ได้

ตามทีคํานวณได ้แต่สําหรับเก็บตัวอย่าง TSP เปิดเครืองเก็บฝุ ่ นละอองแล้วปรับอัตราการไหล

ของอากาศให้ไดร้ะหว่าง 36-44 CFM  

9.3 ตั งเวลาเกบ็ตัวอย่าง โดยเก็บ 24 ชั วโมง เมือครบตามเวลา นํากระดาษกรองออกจากเครือง 

พับกระดาษกรองครึงหนึงตามแนวยาว   ให้ด้านทีมีฝุ ่ นเข้าหากันใส่กระดาษกรองในถุงซิป เพือ

นํากลับไปวิเคราะห์ตัวอย่างทีห้องปฏิบัติการต่อไป 

 

10. การชังนําหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง 

10.1 เปิดเครืองชั งทิงไว้ อย่างน้อย 30 นาที 

10.2 ปรับเครืองชั งให้เป็น 0.0000 กรัม (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) 

10.3 นํากระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่างทีผ่านการอบแล้ว มาชั งนํ าหนัก 

10.4 บันทึกนํ าหนักกระดาษกรอง เพือนําไปคํานวณหาความเข้มข้นของฝุ ่ นละอองต่อไป 

 

11. การคํานวณหาปริมาตรอากาศ 

คํานวณค่าอัตราการไหลของอากาศทีแท้จริงของชุดปรับเทียบ Orifice Qa(Orifice)   ด้วยสมการ 

 

  Qa(Orifice) = 1/m*([∆H*(Ta/Pa)] ½ - b) 

 

เมือ  Qa(orifice)  =   อัตราการไหลอากาศทีแท้จริงของชุดปรับเทียบ  Orifice 

        มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตรต่อนาที 

∆ H   =   Pressure drop เมือผ่าน Orifice มีหน่วยเป็น นิวนํ า 

Ta  =   อุณหภูมิในบรรยากาศ ขณะปรับเทียบ มีหน่วยเป็น องศาเคลวิล (K)  

Pa   =   ความกดของอากาศในบรรยากาศขณะปรับเทียบ มีหน่วยเป็น  

     มิลลิเมตรปรอท 

b   =   Intercept จาก Calibration curve ชุดปรับเทียบ Orifice 

     (จากใบรับรองการปรับเทียบ) 

m   =   ความชัน จาก Calibration curve ชุดปรับเทียบ Orifice 

     (จากใบรับรองการปรับเทียบ) 
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∆ H   =   Pressure drop เมือผ่าน Orifice มีหน่วยเป็น นิวนํ า 

Ta   =   อุณหภูมิในบรรยากาศ ขณะปรับเทียบ มีหน่วยเป็น องศาเคลวลิ (K)  

Pa   =   ความกดของอากาศในบรรยากาศขณะปรับเทียบ  

     มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรปรอท 

b   =   Intercept จาก Calibration curve ชุดปรับเทียบ Orifice  

        (จากใบรับรองการปรับเทียบ) 

m   =   ความชัน จาก Calibration curve ชุดปรับเทียบ Orifice  

        (จากใบรับรองการปรับเทียบ) 

นํา Pressure ratio ทีค ํานวณได้ และอุณหภูมิในบรรยากาศ (Ta) ไปเปิดหาค่าอัตราการไหลของ  

อากาศทีแท้จริงของเครืองเก็บตัวอย่างทีใช้ในการเก็บตัวอย่างจาก Look up table  จากนั น หา % 

Diff  จากสมการ   
  

  % Diff  = (Look Up Flow – Qa)/Qa*100 
 

เมือ   Look up flow  =   อัตราการไหลทีได้จาก Look up table  มีหน่วยเป็น m3/min  

 A   =   อัตราการไหลทีได้จากการคํานวณมีหน่วยเป็น m3/min 
 

  * โดย % Diff  ทีค ํานวณได้ต้องไม่เกิน ±3% หรือ 4% หากไม่อยู่ในช่วงนี  ให้ทําการตรวจสอบ

รอยรัวต่างๆ และทําการปรับเทียบใหม่ 

 นําชุด Orifice ออก จากนั นทําการติดตั งกระดาษกรองเพือหาค่า Flow rate actual ทีเกิดขึ น

ในขณะใช้งาน โดยตรวจวัดค่า Pf 

 - ค ํานวณค่า Flow rate จาก look up table 

 - ค ํานวณค่า %Diff  จากสมการ  %Diff  =  (Look up flow – 1.13)/1.13*100 

    ค่า %Diff  ทีได้ต้องอยูใ่นช่วง ±10% ของ 1.13 CMM หรือ 40 CFM (ช่วงประมาณ 1.02 – 

1.24 หรือ 36-44 CFM) 

 

หลังการเก็บตัวอย่างให้ทําการวัดค่า Pf อีกครั ง เพือใช้ในการคํานวณหาค่า Qstd โดยวัดค่าความ

ดันบรรยากาศและอุณหภูมิหลังเก็บตัวอย่างทุกครั ง ค ํานวณค่า Qa จาก Look up table โดยใช้วิธีการ

คํานวณตามวิธีข้างต้น เมือได้ค่า Qa แล้วให้ทําการปรับแก้ค่า Qa เป็น  Qstd โดยสมการ 

 

Qstd  =  Qa*(Pa/760)*(298/Ta) 

 

เมือ  Pa    =   ความดันบรรยากาศขณะเก็บตัวอย่าง 

      Ta    =   อุณหภูมิในบรรยากาศขณะเก็บตัวอย่าง 
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ค ํานวณหาปริมาตรอากาศทั งหมดในการเก็บตัวอย่าง (Vstd) โดยสมการ 

   

 V std = Q std * t 

     

 เมือ V std   =   ปริมาตรอากาศมาตรฐาน มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร 

Q std   =   อัตราการไหลของอากาศมาตรฐาน มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตรต่อนาที 

t   =   เวลาในการเก็บตัวอย่าง มีหน่วยเป็น นาที 

 

12. ประมวลภาพเครืองมือ อุปกรณ์ การตรวจวัดฝุ ่ นในอากาศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครืองเก็บตัวอย่างฝุ ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 
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เครืองเก็บตัวอย่างฝุ ่ นละอองรวม (TSP) 
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ตูดู้ดความชืนกระดาษกรอง 

 

 

เครืองชั งกระดาษกรอง 
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เครืองวัดอุณหภูมิและความดันอากาศ 

 

 

 
 

เครืองวัดความกดอากาศ (นามอมิเตอร์) 
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อุปกรณ์ปรับเทียบ (CALIBRATION) 

 

 

ประกอบเครืองเก็บตัวอย่างอากาศ 
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การปรับเทียบ (CALIBRATION) 
 

 

การปรับอัตราการไหลของอากาศ 
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