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บทคัดยอ  
            การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปริมาณฝุนละอองรวม (Total Suspended 

Particulate : TSP) และฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (Suspended Particulate Matter : SPM or 

PM - 10 ) ในตูโดยสารรถไฟธรรมดาและปรับอากาศ โดยการศึกษาน้ีจะใชการตรวจวัดฝุนละอองรวมและฝุน
ละอองขนาดเล็ก(PM10) ซึ่งจะตรวจวัดในรถธรรมดาและรถปรับอากาศ โดยใชปมเก็บตัวอยางแบบติดต้ังสวน
บุคคล (Personal Pump) เก็บฝุนแบบ Area Sampling จากนั้นนําผลการตรวจวัดไปคํานวณหาความเขมขน
ฝุนในแตละโบก้ี จากการศึกษาความเขมขนฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) เมื่อนําไป
เปรียบเทียบความแตกตางฝุนละอองบนตูโดยสารรถไฟธรรมดาและปรับอากาศ  และนําไปเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานของ American conference of governmental industrial hygienist (ACGIH) ป ค.ศ. 1994 

และ ป ค.ศ.1998 

            ผลการวิจัยพบวาความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ในตู
โดยสารรถไฟปรับอากาศมีคามากกวารถไฟธรรมดาและในตูโดยสารรถไฟธรรมดาและปรับอากาศมีคาไมเกิน
มาตรฐาน ยกเวนฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) โบกี้ที่ 3 ในตูโดยสารรถไฟปรับอากาศมีคาความเขมขนเทากับ 

5.147 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งเกินคามาตรฐาน ACGIH ที่กําหนดคามาตรฐานท่ี 3 มิลลิกรัมตอลูกบาศก
เมตร จึงเสนอแนะใหสวมใสหนากากอนามัยเมื่อจําเปนตองขึ้นโดยสารรถไฟในตูโดยสารรถไฟธรรมดาหรือตู
โดยสารรถไฟปรับอากาศ 

คําสําคัญ : ฝุนละอองรวม(TSP),  ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) 
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The amount of dust (PM10, TSP) on a normal train cabin and air conditioning 

Case study: Bangkok – Pattaya 

Archawee Uppareetee, Chaturethai Tubclay, Thammarak Srimarut 

Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 

            The objective of this study was to study total suspended particulate (TSP) and 

suspended particulate matter (SPM or PM - 10) in ordinary train compartments and air 

conditioned train compartments by using measure of total suspended particulate (TSP) and 

suspended particulate matter (PM10) in ordinary train compartments and air conditioned 

train compartment and using personal pump for collecting sample group by using area 

sampling process. Then researchers calculated examination results for concentration of 

particulate matter at each bogie from the study of total suspended particulate (TSP) and 

suspended particulate matter (PM10) when comparing difference of particulate matter in 

ordinary train compartments and air conditioned train compartments. After that, we 

compared particulate matter with the standard of American conference of governmental 

industrial hygienist (ACGIH) in 1994 and in 1998 

            The results indicated that concentration of total suspended particulate (TSP) and 

suspended particulate matter (PM10) in air conditioned train compartments were higher than 

ordinary train compartments. The concentration didn't exceed the standard except 

suspended particulate matter (PM10). The third bogie of the air conditioned train 

compartments had concentration at 5.147 mg/m³ which exceeded ACGIH standard which 

was defined at 3 mg/m³. Consequently, researchers suggest that people should wear surgical 

masks (hygiene masks) when they are necessary to get on ordinary train compartments and 

air conditioned train compartments. 

Keywords : Total Suspended Particulate(TSP),  Suspended Particulate Matter (PM10) 

 

 

บทนํา 
     ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาดาน
การทองเท่ียว และการเพ่ิมข้ึนของประชากรอยาง
รวดเร็ว ไดกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมขึ้นอยาง
มากมาย เชน ปญหานํ้าเสีย ปญหาขยะมูลฝอย 

ปญหามลพิษทางเสียง และปญหามลพิษทาง
อากาศ ซึ่งในปจจุบันปญหามลพิษทางอากาศ
นับเปนปญหาสิ่งแวดลอมหน่ึงท่ีมีความสําคัญและ
มีความทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ 
รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ปญหามลพิษทางอากาศ
เปนปญหาที่มีความสําคัญตอภาคอุตสาหกรรมและ
การขนสง เนื่องจากมลพิษทางอากาศกอใหเกิด
ผลกระทบดานสุขภาพอนามัยเปนอยางมาก ทั้ง
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ทางดานกลิ่นความรําคาญ เกิดความเสียหายตอ
อาคารบานเรือน เกิดปญหาทัศนวิสัยเปน อุปสรรค
ในการคมนาคม  ทั้ งที่ เกิ ดขึ้ นตามธรรมชา ติ
(Natural Particle) และที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้น
(Manmade Particle) (ปวีณา ทิพยเสวต, 2546) 
ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงในบรรดาประเทศ
ทั้งหลายที่เจริญแลวในโลกนับตั้งแตสมัยตั้ งกรุง
สุโขทัยตลอดจนกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี 
พระมหากษัตริยทุกพระองคซึ่งทรงเปนประมุขของ
ประเทศไดทรงเ ล็งเห็นความสํ าคัญของการ
คมนาคมซ่ึง เปนปจจัยสําคัญที่จะนําความรุงเรือง
มาสูชาติเสมือนโลหิตที่หลอเลี้ยงชีวิตใหดํารงอยู  
(ชัชฎาภรณ ธงชาย, 2551) โดยการรถไฟแหง
ประเทศไทยถือเปนการโดยสารประเภทหนึ่งที่มี
บทบาทในภาคของการขนสงที่สําคัญในประเทศ
ไทยและมีผู ใชบริ การในหนึ่ ง วันนั บหมื่ นคน 
ผูใชบริการตองอยูกับรถไฟโดยสารตลอดจนส้ินสุด
การเดินทางและตองไดรับสัมผัสกับฝุนละอองท่ีอยู
บนรถไฟ การใชบริการโดยสารรถไฟเปนเวลานาน 
อาจทําใหไดรับฝุนละอองเกินมาตรฐาน เสี่ยงตอ
ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและปอด อีกท้ัง
ยังมีผลตอการลดอายุขัยเฉลี่ยของประชาชน ดังนั้น
การติดตามระวังปริมาณมลพิษในบรรยากาศรถไฟ
จึงเปนภารกิจหนึ่งที่มีความสําคัญ  
     กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคกระทรวง
สาธารณสุข (2558) ในประเทศไทยไดมีการให
ความหมายของคําวาฝุนละออง หมายถึง ฝุน
ละอองรวม (Total Suspended Particulate : 
TSP) : ซึ่งเปนฝุนขนาดใหญที่มีเสนผานศูนยกลาง
ตั้งแต 100 ไมครอนลงมา ฝุนละอองประเภทนี้จะ
ทําใหเกิดความระคาย เคืองตอทางเดินหายใจสวน
ตน ทัศนวิสัยในการมองเห็นเสื่อมลง เปนอันตราย
ตอวัตถุและ สิ่งกอสราง อีกประเภทหน่ึงคือฝุน
ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (Suspended 
Particulate Matter : SPM or PM - 10 ) เปน
อนุภาคท่ีมีสภาพเปนไดทั้งของแข็งและของเหลวท่ี
ความดันและอุณหภูมิปกติ ประกอบดวยสสารที่
แตกตางกัน และสามารถอยูในสภาพแขวนลอยใน

บรรยากาศไดจากการกระทําของกระแสลม หรือ
การสั่นสะเทือนและสามารถแขวนลอยอยูไดนาน 
เนื่ อ ง จากอนุภาค มีขนาด เล็ กฝุ นละออง ใน
บรรยากาศมีแหลงกําเนิดแตกตางกัน และเคลื่อนที่
อยูตลอดเวลา (Dynamic System) ฝุนละอองใน
ขนาดนี้สามารถเขาสูระบบทางเดินหายใจ สวนลาง
ของมนุษยได ยิ่งมีขนาดเล็กและหายใจเขาไปเปน
เวลานานก็ยิ่งเปนอันตรายมากข้ึน โดย ฝุนละออง
ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 – 10 ไมครอนสวน
ใหญจะถูกจับที่ทางเดินหายใจสวนบน  และ
เกาะติดอยูที่นั่น เชน โพรงจมูก ชองปาก กลอง
เสียง หลอดลมจนถึงขั้วปอดทาใหเกิดการ ระคาย
เคือง ไอ จาม และฝุนละอองท่ีมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางเล็กกวา 5 ไมครอนลงมา เปนฝุน 
ละอองที่ขนาดเล็กมากสามารถจะเขาไปเกาะติด
อยูตรงทางเดินหายใจสวนลางไดงายกวาที่จะติด
อยู ตรงสวนบน และสามารถเขาไปถึงปอดไดฝุน
ละอองที่เกาะติดบนผนังของทางเดินหายใจ โดย
ปกติ จะถูกขับออกไปที่คอโดยการพัดโบกของเสน
ขนบนผนัง แลวรวมตัวเปนเสมหะ แตอนุภาคท่ี 
เกาะติดในถุงลมปอดซ่ึงไมมี เสนขนจะบุกรุก
เนื้อเยื่อของปอดทาใหทั้งถุงลมปอดและเนื้อเยื่อ
เกิดพังผืด การแลกเปลี่ยนแกสนอยลง (วิทยาลัย
การสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539)  
     ผลกระทบของยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไปตาม
ตารางเพ่ือการขนสงสินคาหรือผูโดยสารจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่ง รางสวนใหญมักจะประกอบดวย
ราง 2 เสนขนานกัน รถไฟจะขับเคลื่อนดวยหัวรถ
จักรหรือขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหลายๆตัวท่ีติด
อยูใตทองรถ รถไฟสมัยใหมจะใชกําลังจากหัวรถ
จักรดีเซลหรือจากไฟฟาที่สงมาตามสายไฟที่อยู
เหนือตัวรถหรือตามราง สามารถสงผลกอใหเกิด
ฝุนละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการปลอยออกมา
จากทอไอเสีย ซึ่งเปนมลพิษทางอากาศท่ีกอใหเกิด
ผลกระทบดานสุขภาพอนามัยในระบบทางเดิน
หายใจ ระบบหัวใจและปอด เชน โรคภูมิแพ โรค
ทางเดินหายใจ โรคผิวหนังและความเครียด เปน
ต น  เ ป น ป ญห า ด า น สุ ข ภ าพ จิ ต แล ะทํ า ใ ห
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สมรรถภาพในการทํางานลดนอยลง (กองระบาด
วิทยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2554) 
ตลอดจนกอใหเกิดมลพิษทางกลิ่น ความรําคาญ 
ทัศนียภาพ โดยเฉพาะปญหาที่เกิดจากฝุนละออง
สงผลกระทบตอสุขภาพมนุษย คือ ฝุนที่ทําใหเกิด
โรคปอดจากการหายใจเขาไป ความรุนแรงของโรค
ขึ้นอยูกับประเภทของฝุนละออง ในกรณีที่หายใจ
เอาฝุนละอองท่ีมีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนเขาไป 
จะสามารถเขาสูระบบทางเดินหายใจสวนลางและ
ถุงลมปอด ซึ่งถาไดรับปริมาณมากติดตอกันจะทํา
ใหเกิดการสะสมในเน้ือเยื่อปอด เกิดโรคระบาด
ทางเดินหายใจและการติดเชื้อของปอด หลอดลม
อักเสบ หอบหืด ถุงลมโปงพองและมีโอกาสติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจเพ่ิมข้ึน 
     ในปจจุบันการเติบโตของการรถไฟแห ง
ประเทศไทยมีการเติบโตเปนอยางมาก และการ
รถไฟแหงประเทศไทยไดมีการขยายเสนทางการ
ใหบริการ อีกทั้งรถไฟยังเปนทางเลือกใหมของผูคน
รุนใหมในปจจุบันที่ ใช ในการเดินทาง เพราะ
คาบริการที่ทุกสามารถเขาถึงได ทั้งระยะทางใกล
และไกล ยังเปนการเดินทางที่ผูคนรุนใหมใหการ
สนใจเพราะตองการอะไรใหมๆ อีกทั้งยังดึงดูด
นักทองเที่ยวชาวตางชาติและในประเทศไดเปน
อยางมาก เนื่องจากมีสถานที่ทองเท่ียวที่ติดกับทาง
รถไฟหลายเสนทางทําใหเปนตัวเลือกที่ดีของท้ัง
การเดินทางและการทองเท่ียวเปนอยางมาก ผูวิจัย
จึงตระหนักถึงความสําคัญของปญหามลพิษ ผูวิจัย
จึงตองการศึกษาปริมาณฝุนละอองในการขนสง 
ผูโดยสารจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ-พัทยา เพ่ือหา
ปริ ม าณฝุ น ล ะออ ง ใน ตู โ ด ยส า ร รถ ไฟและ
เปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองในตูโดยสารรถไฟ
ธรรมดาและปรับอากาศ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปริมาณฝุนละอองในตูโดยสารรถไฟ
ธรรมดาและปรับอากาศ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณฝุนละอองในตูโดยสาร
รถไฟธรรมดากับรถไฟปรับอากาศ  
3. เพ่ือหาปจจัยที่สัมพันธกับปริมาณฝุนละอองในตู
โดยสารรถไฟ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ความเขมขนของฝุนละอองของแตละตูโดยสา
ของรถไฟธรรมดาแตกตางกัน 

2. ความเขมขนของฝุนละอองของแตละตูโดยสาร
ของรถไฟปรับอากาศแตกตางกัน 

3. ความเขมฝุนละอองจากตูโดยสารรถไฟธรรมดา
ตางจากฝุนละอองจากตูโดยสารรถไฟปรับอากาศ 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

       ผูวิจัยไดมีหนังสือประสานงานไปยังนาย
สถานีการรถไฟแหงประเทศไทย เพ่ือขอสัมภาษณ 
พรอมทั้งขอเขาไปทําการเก็บตัวอยางปริมาณฝุน
ละอองรวม(TSP)และฝุนละอองขนาดเล็ก(PM10)  
ในตูรถไฟโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ   
 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาปริมาณฝุน

ละอองในตูโดยสารรถไฟธรรมดาและปรับอากาศ 

-ชนิดของหัวรถจกัร 
-ความเร็วลม 
 (เฉพาะรถปรับอากาศ) 
-จํานวนผูโดยสาร 
-อุณหภูม ิ
-ความชื้น 
-ปริมาณฝุนละอองภายนอก 

ปริมาณฝุนละอองในตู
โดยสารรถไฟธรรมดา
และปรับอากาศ  
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ที่ผูวิจัยจะทําการตรวจวัดฝุนคร้ังน้ี คือ ตูโดยสาร
รถไฟธรรมดาและตูโดยสารรถไฟปรับอากาศ  
 

 
 

ภาพที่ 1 ติดตั้งปมเก็บตัวอยางแบบติดตั้งสวน
บุคคล (Personal Pump) ในตูโดยสารรถไฟ
ธรรมดา 
 

 
ภาพที่ 2 ติดตั้งปมเก็บตัวอยางแบบติดตั้งสวน
บุคคล (Personal Pump) ในตูโดยสารรถไฟปรับ
อากาศ 
 

เครื่องมือในงานวิจัย 

1.เครื่องตรวจวัดฝุนแบบติดตั้งสวนบุคคล 
(Personal Air Sampler) และอุปกรณคัดขนาด
ฝุนชนิด nylon cyclone ยี่หอ Gilian Gil Air 

2.เคร่ืองวัดอุณหภูมิ ความเร็วลม และ
ความชื้นสัมพัทธ (HSM)  

3. เค ร่ืองมือวั ดความรอนแบบ  Heat 
Stress WBGT Meter TM-188D แบบมือถือ 

 

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือสําหรับการวิจัยนี้ไดรับการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ และไดปรับแกไขตามคําแนะนํา
ของผู เชี่ยวชาญกอนนําไปใชในงานเก็บขอมูล 
เครื่องเก็บตัวอยางฝุนละอองรวม(TSP)และฝุน
ละอองขนาดเล็ก(PM10) ไดทําการสอบเทียบทุก
ครั้งกอนใชงาน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงอนุมานใช
สถิติ Nonparametric ดวยวิธี Independent 

Sample Mann-Whitney U  หาการเปรียบเทียบ
ปริมาณฝุนละอองระหวางตู โดยสารถไฟปรับ
อากาศ  
 2. วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง
อนุมานใชสถิติ Nonparametric ดวยวิธี 
Independent Sample Kruskal-Wallis One-

way ANOVA หาการเปรียบเทียบปริมาณฝุน
ละอองระหวางตูโดยสารรถไฟธรรมดา  

3.วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงอนุมานใช
สถิติ Nonparametric ดวยวิธี Spearman หา
ความสัมพันธระหวางปจจัยกับปริมาณฝุนละออง
รวม (TSP) และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ในตู
โดยสารรถไฟธรรมดาและตูโดยสารรถไฟปรับ
อากาศ 

 

ผลการวิจัย 

1. ความแตกตางของปริมาณฝุนละออง
ในตูโดยสารรถไฟธรรมดาและตูโดยสารรถไฟ
ปรับอากาศเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน  
    การเก็บตัวอยางฝุนละอองรวม (TSP) ไดเก็บ
ตัวอยางในตูรถไฟโดยสารรถไฟธรรมดา เปนเวลา 
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3 ชั่วโมง ในวันอังคารและวันพฤหัส ทั้งหมด 3 

โบกี้  
 

ตารางที่ 1 ปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) ของตู
โดยสารรถไฟธรรมดาขบวน 283-284 

   
   การเก็บตัวอยางฝุนละอองรวม (TSP) ไดเก็บ
ตัวอยางในตูรถไฟโดยสารรถไฟปรับอากาศ เปน
เวลา 4 ชั่วโมง ในวันอาทิตย  
 

ตารางที่ 2 ปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) ของตู
โดยสารรถไฟปรับอากาศขบวน 997-998 

 

       การเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) 
ไดเก็บตัวอยางในตูโดยสารรถไฟธรรมดาเปนเวลา 
3 ชั่วโมง ในวันอังคารและวันพฤหัส  
 

 

ตารางที่ 3 ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) 
ของตูโดยสารรถไฟธรรมดาขบวน 283-284 

 

       การเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็ก 
(PM10) ไดเก็บตัวอยางในตูรถไฟโดยสาร เปนเวลา 
4 ชั่วโมง ในวันอาทิตย  
 

ตารางที่ 4 ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) 
ของตูโดยสารรถไฟปรับอากาศขบวน 997-998  

 

2. ความแตกตางของปริมาณฝุนละออง
ในตูโดยสารรถไฟธรรมดาและตูโดยสารรถไฟ
ปรับอากาศ 

 

ตารางที่ 5 ความแตกตางความเขมขนของฝุน
ละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดเล็ก 
(PM10) ในตูโดยสารรถไฟธรรมดาและปรับอากาศ 

 

โบกี ้  
ความเขมขน 

 

คามาตรฐาน 
ACGIH 

1 2.225 
3.3333 

 

3 2.225 
3.608 10  

5 1.9416 
2.5 

 

โบกี ้  
ความเขมขน 

 

คามาตรฐาน
ACGIH 

1 4.1667 
10 3 3.3333 

โบกี ้  
ความเขมขน คามาตรฐาน 

ACGIH 
  

1 1.4706 
1.1422 

 

3 1.3088 
1.3088 3  

5 2.1225 
2.4509 

 

 
โบกี ้

 

 
ความเขมขน 

คามาตรฐาน 
ACGIH 

   

1 2.9412 
3  

3 5.147 
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ความเขมขน 

 P-value 

ฝุนละอองรวม (TSP)  
-รถไฟธรรมดา 
-รถไฟปรับอากาศ 

 
2.3152      
3.75 

 
.053 

ฝุนละอองขนาดเล็ก 
(PM10) 
-รถไฟธรรมดา 
-รถไฟปรับอากาศ 

 
 
1.6339     
4.0441 

 
 
.014 
 

P-value < 0.05 

 

3 .ความ สัมพันธ ระหว า งป จจั ยกั บ
ปริมาณฝุนละอองในตูโดยสารรถไฟ 

 

ตารางที่ 6 ความสัมพันธระหวางปจจัยกับปริมาณ
ฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดเล็ก 
(PM10)ในตูโดยสารรถไฟธรรมดาและตูโดยสาร
รถไฟปรับอากาศ 

Spearman P-value 

1.ฝุนละอองรวม (TSP) 
   - ชนิดของหัวรถจักร 
   - โบกี ้  
   - จํานวนผูโดยสาร 
   - อุณหภูมิ 
   - ความชื้น 
   - ปริมาณฝุนละออง
ภายนอก 

 
.040 

          .275 
.219 
.173 
.168 
.491 

2.ฝุนละอองขนาดเล็ก 
(PM10) 
   - ชนิดของหัวรถจักร 
   - โบกี ้
   - จํานวนผูโดยสาร 
   - อุณหภูมิ 
   - ความชื้น 
   - ปริมาณฝุนละออง
ภายนอก 

 
 

.010 

.597 

.024 

.002 

.119 

.061 

P-value < 0.05 

*ปริมาณฝุนละอองภายนอก นําขอมูลวันที่เก็บ
มากจากกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรม
ควบคุมมลพิษ 
 

สรุปและอภิปราย 

       จากการศึกษาวัดปริมาณฝุนละอองในตู
โดยสารรถไฟธรรมดาและตูโดยสารรถไฟปรับ
อากาศ ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดโดยทําการเก็บ
ตัวอยางบนตูโดยสารรถไฟธรรมดา จํานวน 3 โบกี้ 
โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ ACGIH  ที่
กําหนดคาฝุนละอองรวม (TSP) มาตรฐานฝุน
ละอองที่ไมเกิน 10 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) มาตรฐานฝุน
ละอองไมเกิน 3 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งผล
จากการเปรียบเทียบระหวางมาตรฐานกับฝุน
ละอองรวม (TSP) ในตูโดยสารรถไฟธรรมดาและตู
โดยสารรถไฟปรับอากาศ เปนไปตามมาตรฐาน
ของ ACGIH และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ใน
ตูโดยสารรถไฟธรรมดาเปนไปตามมาตรฐานของ 
ACGIH  มีปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) ในตู
โดยสารรถไฟธรรมดา 3 โบกี้ มีคาที่วัดไดเทากับ 
2.7792 ,2.9165 และ 2.2208 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ในตู
โดยสารรถไฟธรรมดา 3 โบกี้ มีคาที่วัดไดเทากับ 
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1.3064, 1.3088  และ 2.2867 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ฝุนละอองรวม (TSP) ในตูโดยสาร
รถไฟปรับอากาศ 2 โบก้ี มีคาที่วัดไดเทากับ 
4.1667 และ 3.3333 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ในตูโดยสาร
รถไฟปรับอากาศ มีคาที่วัดได เทากับ 2.9412 
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ เมื่อ
วิเคราะหถึงคาเฉลี่ยที่ไดจากการตรวจวัดเปนไป
ตามมาตรฐาน ACGIH คาท่ีไดนั้นมีปริมาณที่ไมเกิน
มาตรฐานแตอาจมีผลกระทบตอสุขภาพจึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สมรักษ รอดเจริญ. 
(2554) ทําการสํารวจและเก็บตัวอยางฝุนละออง
จากสถานประกอบการทั้งหมด โดยใชเครื่องเก็บ
ตัวอยางฝุนแบบติดตามตัวบุคคล ทําการเก็บสุม 
ฝุนละอองรวม จํานวน 3 ซ้ํา ตลอดระยะเวลาการ
ทํางาน จากการศึกษาน้ีชี้ใหเห็นวา ปริมาณฝุน
ละอองรวม มีคาไมเกินมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย และสอดคลองกับงานวิจัยของ
กรมควบคุมมลพิษ.(2546) ที่ไดกลาววาเม่ือฝุน
ละอองเขาสูทางเดินหายใจอาจจะกอให เกิด
ปฏิกิริยากับรางกายเฉียบพลัน ตั้งแตการระคาย
เคือง ไอ จาม น้ํามูกไหล กออาการแพ ในระยะ
ตอมาอาจกอใหเกิดการอักเสบในโพรงจมูก มี
น้ํามูกไหลขนเปนสีเหลืองหรือสีเขียว และอาการ
อาจพัฒนามากขึ้นทําใหเกิดโรคทางเดินหายใจหรือ
ติดเชื้อในทางเดินหายใจสวนตนเร้ือรัง ไอมีเสมหะ 
หลอดลมอักเสบ และสอดคลองกับวิจัยของ กรม
ส ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจาก.(ม.ป.ป.). 
ฝุนที่ถูกสูดเขาไปในระบบทางเดินหายใจ สงผลให 
เกิดอันตรายตอสุขภาพ รบกวนการมองเห็นและ
ทําใหสิ่งตางๆ เกิดความเสียหายได ในบริเวณที่พัก 
อาศัยปริมาณฝุนละออง 30% สวนบริเวณท่ีอยู

อาศัยใกลถนนปริมาณฝุนละออง 70-90% และ
พบวา ฝุนละอองท่ีมีสารตะก่ัวและสารประกอบโบ
ไมดสูงกวาบริเวณนอกเมือง อันเนื่องมาจากมลพิษ
ที่เกิดจากยานพาหนะฝุนละอองเม่ือแยกตามขนาด
พบวา 60% โดยประมาณจะเปนฝุนละอองขนาด
เล็กกวา 10 ไมครอนฝุนประเภทน้ีเกิดจากรถ
ประจําทางและรถบรรทุกที่ใชเครื่องยนตดีเซล
บางสวนมาจากโรงงานอุตสาหกรรมสวนมากจะ
พบอยูในเขตเมือง เขตอุตสาหกรรม และเขตกึ่ง
ชนบทหากพบในปริมาณที่สงจะสงผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องจากมีขนาดเล็ก
พอที่เขาสูระบบทางเดินหายใจสวนลางและถุงลม
ปอดของมนุษยไดเปนผลใหเกิดโรคทางเดินหายใจ 
โรคปอดตางๆ เกิดการระคายเคืองและทําลายเยื่อ
หุมปอดหากไดรับในปริมาณมากและเปนเวลานาน
จะเกิดการสะสมทําใหเกิดพังผืดและเปนแผลได
สงผลใหการทางานของปอดลดลง ความรุนแรง
ขึ้นอยูกับองคประกอบของฝุนละอองน้ันสวนฝุน
ขนาดใหญอีกประมาณ 40% ที่เหลือ เกิดจากการ
กอสรางและ การฟุงกระจายของฝุนจากพ้ืนที่วาง
เปลาฝุนประเภทน้ีไมมีผลตอสุขภาพอนามัยมาก
นักเพียงแตจะกอใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดิน
หายใจสวนตนและอาจเปนเพียงการรบกวนและ
กอให เกิดความรํ าคาญเทานั้ นนอยลง  และ
สอดคลองกับงานวิจัยของกองระบาดวิทยา
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข .(2554). 

ตลอดจนกอใหเกิดมลพิษทางกลิ่น ความรําคาญ 
ทัศนียภาพ โดยเฉพาะปญหาที่เกิดจากฝุนละออง
สงผลกระทบตอสุขภาพมนุษย คือ ฝุนที่ทําใหเกิด
โรคปอดจากการหายใจเขาไป ความรุนแรงของโรค
ขึ้นอยูกับประเภทของฝุนละออง ในกรณีที่หายใจ
เอาฝุนละอองท่ีมีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนเขาไป 
จะสามารถเขาสูระบบทางเดินหายใจสวนลางและ
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ถุงลมปอด ซึ่งถาไดรับปริมาณมากติดตอกันจะทํา
ใหเกิดการสะสมในเน้ือเยื่อปอด เกิดโรคระบาด
ทางเดินหายใจและการติดเชื้อของปอด หลอดลม
อักเสบ หอบหืด ถุงลมโปงพองและมีโอกาสติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจเพ่ิมขึ้น สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. (2546). ผลจากงานวิจัยพบวา
ยานพาหนะและระยะเวลาท่ีใชในการเดินทาง
ประจําวันเปนปจจัย อาจจะเพ่ิมโอกาสการเกิด
โรคมะเร็งปอดในกลุมคนกรุงเทพ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ ง ผู ที่ เ ดิน  ทางด วยรถ เมล ธ รรมดาและรถ
มอเตอรไซค ผูที่ใชเวลาเดินทางอยูบนถนนที่มี
การจราจรติดขัดมาก กวา 3 ชั่วโมง มีโอกาสเสี่ยง
ที่จะเปนมะเร็งปอดมากกวาผูที่เดินทางดวยการ
เดินหรือจักรยานและผู ที่ใชเวลาเดินทางนอยกวา 
3 ชั่วโมง นอกจากน้ีผูที่มีบานที่อยูใกลกับถนนสาย
หลักท่ีมีการจราจรติด ขัดในรัศมีไมเกิน 200 เมตร 
มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งปอดมากกวาผูที่
มีบานเรือนอยูใน ซอยลึกหรือถนนท่ีมีปริมาณ
การจราจรนอย ผูที่ทํางานในโรงงานหรือทํางานท่ี
เกี่ยวของกับการ คมนาคมขนสง เชน พนักงานขับ
รถเมล ตํารวจจราจร คนกวาดถนน มีโอกาสเสี่ยง
ที่จะเปนมะเร็ง ปอดมากกวาผูที่ประกอบอาชีพ
อ่ืนๆจากการวิจัยคร้ังนี้มีขอเสนอแนะวา นอกจาก
การรณรงคใหลดการสูบบุหรี่เพ่ือลดการเกิดมะเร็ง 
ปอดแลว การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเดินทาง 
การตั้งท่ีอยูอาศัย และการประกอบอาชีพ จะยิ่งทํา
ใหความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งปอดลดลงดวย           
               การวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก 
(PM10) ในตูโดยสารรถไฟปรับอากาศ โบกี้ที่ 3 มี
คาเทากับ   5.147 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่ง
เปนปริมาณฝุนละอองท่ีเกินเกณฑมาตรฐาน 
ACGIH กําหนดไวที่ 3 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทักษิน พันธุมี และ

คณะ. (2560). พบวาความเขมขนของฝุนละอองใน
พ้ืนที่ศึกษามีคาปริมาณความเขมขนของฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM10) 1.43,1.30,2.86 และ 5.20 
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนปริมาณฝุน
ละอองที่เกินเกณฑมาตรฐานของ ACGIH  
 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบวาปริมาณฝุนละออง

รวม (TSP)  มีคาไมเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด และ
ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) มีคาเกินคามาตรฐาน
ที่กําหนด แตเมื่อสัมผัสอาจจะทําใหมีผลตอสุขภาพ
และเกิดความรําคาญขึ้นได ดังนั้นผูโดยสารรถไฟ
ควรปองกันตนเองจากฝุนละออง เชน พกหนากาก
อนามัยเมื่อขึ้นรถไฟทุกครั้ง และจัดใหมีการทํา
ความสะอาดรถไฟธรรมดาและปรับอากาศ อยาง
เสมอ เพ่ือลดปริมาณฝุนละอองท่ีสะสมอยูแลว 
ไมใหมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
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