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บทคดัย่อ  

 การศึกษาปรมิาณอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในสถานีบริการน ้ามนัเชื้อเพลงิ อ าเภอเมือง จังหวดั
บุรรีมัย์ ในครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความเขม้ข้น และจ าแนกขนาดของฝุ่ นที่เล็กกว่า 10 ไมครอน รวมถึงประเมนิ
ความเสี่ยงการรบัสมัผสัอนุภาคที่มขีนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ของพนักงานท าการเก็บตวัอย่างแบบติดตวับุคคล (Personal 
Air Sampling) จากจุดเก็บตวัอย่างทัง้หมด 7 จุด ในสถานีบรกิารน ้ามันเชื้อเพลงิ ที่มหีวัจ่ายน ้ามนัตัง้แต่ 24 หวัจ่ายขึ้นไป 
และมรี้านสะดวกซ้ือ ร้านกาแฟ ผลการวจิยัพบว่าปรมิาณอนุภาคฝุ่นที่มขีนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนที่มค่ีาความเขม้ข้นมาก
ที่สุดเท่ากบั 0.00125 mg/m3 และน้อยที่สุด มค่ีาเท่ากบั 0.00025 mg/m3 เมื่อน ามาวเิคราะห์หาการกระจายขนาดโดยการใช้
กล้องจุลทรรศน์แบบการเทยีบขนาด พบว่าเป็นฝุ่นขนาด 2 – 3.5  ไมครอนมปีรมิาณมากที่สุด ซ่ึงฝุ่นใหญ่ที่สุดมขีนาด 10 
ไมครอนและเล็กที่สุดมีขนาด 1.53  ไมครอน จากนัน้น ามาประเมนิความเสี่ยงในการรบัสัมผสัของพนักงานพบว่าผลการ
ประเมนิระดบัความเสี่ยงจากความสมัพันธ์ระหว่างค่าความเขม้ข้นของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน กบัระดบัความถี่การ
ได้รับสัมผัสทัง้หมดจ านวน 7 จุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ซ่ึงจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ เป็นระดับที่ไม่
ก่อให้เกิดผลเสยีหายต่อสถานะสุขภาพ ไม่เพิม่อตัราป่วยหรอืตาย ไม่มผีลต่อการผลติ ทัง้น้ีถึงแม้ว่าจะมค่ีาไม่เกินมาตรฐาน 
แต่ก็อาจจะมีแนวโมที่จะสูงขึ้นเน่ืองจากมกีารจราจรของรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นจงึควรจดัให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
อย่างต่อเน่ือง จัดสรรสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี มีการจัดการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลของพนักงานในการให้
ความรู้เก่ียวกบัเรื่องฝุ่นละอองที่มผีลต่อสุขภาพรวมถึงการป้องกันอนัตรายจากฝุ่นละออง จดัให้มอุีปกรณ์ป้องกันอันตราย  
ที่มคุีณภาพ และเพยีงพอต่อการใช้งานของพนักงาน 
 

ค าส าคญั: ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
 
Abstract 

 The study of dust particles smaller than 10 micons in a fuel service station, Mueang District, Buri Ram 
Province The objective of this study was to find the concentration and classifying dust sizes smaller than 10 microns, 
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including assessing the risk of exposure to particles smaller than 10 microns of employees, collecting personal air 
samples from all 7 collection points in gas stations  fuel  with the fuel nozzles from 18 or more and have a 
convenience store, coffee shop. The results showed that the dust particles smaller than 10 microns with the highest 
concentration equal to 0.00125 mg / m3 and the smallest was 0.00025 mg / m3 when analyzed for size distribution 
by using a microscopic found that 2-3.5 micron of dust contains the highest amount.  The largest dust size is 10 
microns and the smallest size is 1.53 microns. Then, to assess the exposure risk of the employees, it is found that 
the risk assessment results from the relationship between the concentration of dust smaller than 10 microns with 
the total exposure frequency of 7 points with a score of 5 points, which is considered an acceptable risk level is a 
level that does not cause damage to health status, do not increase morbidity or mortality, do not affect production. 
However, although the value does not exceed the standard but there may be a rising trend due to the increase in 
car traffic, so air quality should be continuously monitored.  Allocate an environment that is conducive to good 
health. There is a management to develop personal skills of employees to educate about dust that affects health, 
including prevention of dust hazards, provide more quality protection equipment and sufficient for the use of staff. 
 

 

Keywords: dust particles smaller than 10 micons 
 

1.  บทน า 
 ฝุ่ นละอองเป็นสารที่มีความหลากหลายทางด้านกายภาพและองค์ประกอบ อาจมีสภาพเป็นของแข็งหรือ
ของเหลวก็ได้ ฝุ่นละอองที่มอียู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตวัเรามขีนาดตัง้แต่ 0.02 ไมครอน ไปจนถึงฝุ่นที่ขนาดใหญ่กว่า 500 
ไมครอน ซ่ึงฝุ่นละอองที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานจะเป็นฝุ่นละอองที่มขีนาดเล็ก เน่ืองจากมคีวามเร็วในการตกตัวต ่า 
และจะแขวนลอยอยู่ในอากาศ และกระแสลมได้นานมากขึ้น เป็นต้น ซ่ึงฝุ่ นละอองที่มีขนาดใหญ่อาจแขวนลอยอยู่ใน
บรรยากาศได้เพยีง 2-3 นาท ีแต่ฝุ่นละอองที่มขีนาดเล็กโดยเฉพาะขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมครอน อาจแขวนลอยอยู่ในอากาศ
ได้นานเป็นปี ฝุ่นละอองในบรรยากาศอาจแยกได้เป็นฝุ่ นละอองซ่ึงเกิดขึ้นภายหลงัโดยปฏิกิรยิาต่าง ๆ ในบรรยากาศ เช่น 
การรวมตัวด้วยปฏิกิริยาทางฟิสิกส์ หรือปฏิกิริยาทางเคมี หรือปฏิกิริยาเคมีแสง (Photochemical reaction) ฝุ่ นละออง 
ที่เกิดขึ้นเหล่าน้ี จะมชีื่อเรยีกที่แตกต่างกนัไปตามลกัษณะการรวมตวัของฝุ่นละออง เช่น ควนั (Smoke) ฟูม (Fume) หมอก
น ้าค้าง (mist) เป็นต้น ฝุ่ นละออง อาจเกิดจากธรรมชาติ เช่น ฝุ่ นดินทราย หรือเกิดจากควันด าจากท่อไอเสียรถยนต์ 
การจราจร และการอุตสาหกรรม ซ่ึงฝุ่ นที่ถูกสูดเขา้ไปในระบบทางเดินหายใจ ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ รบกวนการ
มองเห็น และท าให้สิง่ต่าง ๆ สกปรกเสยีหายได้ ในบรเิวณที่เป็นที่พกัอาศยัมปีรมิาณฝุ่ นละออง 30% เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ ส่วนบรเิวณที่อยู่อาศยัใกล้ถนน มฝีุ่นละออง 70-90% เกิดจากการกระท าของมนุษย์ และพบว่า ฝุ่นละอองมสีารตะกัว่
เมื่อแยกตามขนาดพบว่า 60% โดยปรมิาณจะเป็นฝุ่นที่มขีนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน [1] ฝุ่นประเภทน้ีเกิดจากรถประจ าทาง 
และรถบรรทุกที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล บางส่วนมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนมากจะพบอยู่ทัว่ไปในเขตเมือง เขต
อุตสาหกรรม และเขตก่ึงชนบท หากพบในปริมาณสูง จะมีผลต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนเน่ืองจากฝุ่นมีขนาดเล็ก
พอที่จะเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง และถุงลมปอดของมนุษย์ได้ เป็นผลให้เกิดโรคทางเดนิหายใจ โรคปอดต่าง ๆ 
เกิดการระคายเคอืง และท าลายเยื้อหุ้มปอด หากได้รับในปรมิาณมากและเป็นเวลานานจะเกิดการสะสมท าให้เกิดพงัผดื 
และเป็นแผลได้ ท าให้การท างานของปอดลดลง และยงั พบว่า กลุ่มความเสี่ยงจากมลพษิอากาศเป็นปัจจยั ที่มคีวามเสี่ยง 
ในการเสยีชวีติก่อนวัยอันควรในล าดบัที่ 4 และจากขอ้มูลสถานการณ์โรคมะเร็งขององค์กรอนามยัโลก 2561 พบว่า ผู้ป่วย
มะเร็งรายใหม่ที่พบมากที่สุดคือมะเร็งปอด และมกีารประเมนิว่าในอีก 22 ปี ขา้งหน้าจะมผีู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้น
จาก 18 ล้านคน มากถึง 29.3 ล้านคน 
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 จงัหวดับุรรีมัย์จดัได้ว่าเป็นเมอืงที่เติบโตขึ้นมากจากอดตีเน่ืองจากถูกจดัให้เป็นเมอืงกีฬา เมื่อปี 2554 ได้มกีาร
จดัตัง้สนามฟุตบอลสนามไอโมบาย ในปัจจุบนัมกีารต่อเติมท าให้สนามมคีวามยิง่ใหญ่มากขึ้นจนปัจจุบนัถือได้ว่าเป็นสนาม
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และในปัจจุบนัยงัมสีนามแข่งรถที่มมีาตรฐานระดบัโลกเพิม่ขึ้นมาอีก คอืสนามช้างอินเตอร์เนชัน
นอล เซอร์กิต จงึท าให้จงัหวดับุรรีมัย์ถูกยกให้เป็นเมอืงกีฬาและได้มนัีกท่องเที่ยวได้เดนิทางมาที่จงัหวัดบุรรีมัย์เพิม่มากถึง 
177.62 ล้านคน และมกีารเติบโตเป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทยถึง 8.27% [5] ด้วยเหตุน้ีจงึส่งผลให้จงัหวดับุรรีมัย์จงึมีการ
คมนาคมเพิม่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ ทัง้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์สาธารณะ  ดงัที่กล่าวมาขา้งต้น
รถคอืสาเหตุหน่ึงของการท าให้เกิดฝุ่ นที่มขีนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ซ่ึงฝุ่นที่เกิดจากการ
เผาไหม้ของเครื่องยนต์น้ีส่งผลเสยีมากมายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของผู้สมัผัสกบัฝุ่น สถานีบรกิารน ้ามนัเชื้อเพลิงก็
เป็นอีกหน่ึงแห่งซ่ึงมีผู้ที่สัมผสักับฝุ่ นทีมขีนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะเป็น
พนักงานบรกิารน ้ามันเชื้อเพลิง ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซ้ือ ร้านค้าแผงลอยต่าง  ๆ  รวมไปถึงผู้ที่เข้ามาใช้บรกิาร และส่วน
ใหญ่สถานีบรกิารน ้ามนัเชื้อเพลงิตัง้อยู่บรเิวณรมิถนนจงึท าให้มรีถยนต์เขา้ไปใช้บริการตลอดเวลาจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
การใช้บรกิารเติมน ้ามันเชื้อเพลงิ ห้องน ้าสาธารณะ รวมถึงเขา้ใช้บรกิารร้านสะดวกซ้ือต่าง ๆ ในการเขา้บรกิารจะต้องท า
การดบัเครื่องยนต์และมกีารสตาร์ทเครื่องยนต์ ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดฝุ่นที่มขีนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนที่มคีาร์บอนที่เ กิด
จากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 
 จากปัญหาขา้งต้นผู้วจิยัจงึมคีวามตระหนักและสนใจในการศกึษาปริมาณอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมคอน 
ในสถานีบรกิารน ้ามนัเชื้อเพลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พนักงานรวมถึง
ผู้ที่เข้าใช้บริการต่าง ๆ  ในสถานีบริการน ้ามนัเชื้อเพลิง โดยข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองที่ได้จากการวิเคราะห์ สามารถเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานส าหรบัหน่วยงานเพื่อใช้ในการวางแผนบรหิารจดัการคุณภาพอากาศที่มปีระสทิธภิาพต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
 2.1  เพื่อศึกษาหาความเขม้ข้นของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในสถานีบรกิารน ้ามันเชื้อเพลิง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดับุรรีมัย์ 
 2.2  เพื่อจ าแนกขนาดของฝุ่นที่เล็กกว่า 10 ไมครอน ในสถานีบรกิารน ้ามนัเชื้อเพลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย์ 
 2.3  ประเมนิความเสี่ยงการรบัสมัผสัอนุภาคที่มขีนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ของพนักงานในสถานีบรกิารน ้ ามัน
เชื้อเพลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย์ 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจยั 
 3.1  กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  3.1.1  กลุ่มประชาชากร  
    ในการก าหนดพื้นที่เป้าหมายการศกึษาในครัง้น้ี เพื่อให้ครอบคลุม และสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ
งานวจิยั จงึพจิารณาพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมในพื้นที่สถานีบรกิารน ้ามันเชื้อเพลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย์  จ านวน 29 
แห่ง แสดงดงัตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานีบรกิารน ้ามนัเชื้อเพลงิในอ าเภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย์ 
 

ขนาดสถานีบริการน ้ามันเช้ือเพลิง (จ านวนหวัจ่าย) จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 24  23 80 
24 1 3 
36 3 10 
48 2 7 
รวม 6 100 

 
  3.1.2  การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง  
    สุ่มตวัอย่างโดยใช้วธิกีารสุ่มแบบเจาะจง โดยมกีารก าหนดคุณสมบตัิของกลุ่มตวัอย่างดงัน้ี เป็นสถานี
บรกิารน ้ามนัเชื้อเพลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย์ ที่มหีวัจ่ายน ้ามนัตัง้แต่ 24 หวัจ่ายขึ้นไป และมรี้านสะดวกซ้ือ ร้านกาแฟ 
จ านวน 6 แห่ง 
 3.2 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั 
  1) อุปกรณ์วดัอตัราการไหลของอากาศและปัม๊ดูดอากาศ (Air flow meter & Pump) ประกอบด้วย มเิตอร์วดั
อัตราการไหลของอากาศ (Air flow meter) ส่วนควบคุมการไหลของอากาศ (Flow control value) และปั ๊มดูดอากาศ 
(Personal pump) 
  2) ส่วนเชื่อมต่อ (Connector) ได้แก่ข้อต่อ และสายยาง/พลาสติกเชื่อมต่อระหว่างด้านหลังของตลับใส่  
ตวักรอง (Air outlet) กบัปัม๊ดูดอากาศ สายพลาสติกจะต้องไม่มรีูรัว่ และไม่ท าปฏิกิรยิาเคมกีบัอนุภาคที่ต้องการเก็บ 
  3) ตลับใส่ตัวกรอง (Cassette filter holder) จะมีช่องเปิดให้อากาศเข้า (Air inlet) จะต่อท่อน าอากาศเข้า 
ลกัษณะจะเป็นช่องปิด แบบรูกลมเพื่อให้ฝุ่นสามารถกระจายตวัไปตามพื้นที่หน้าตดัของตวักรองได้อย่างสมมาตร  
  4) อุปกรณ์สะสมอนุภาค (Collector) ประกอบด้วยตวักรองอนุภาค (Filter) หรอืกระดาษกรองและตลบัใส่ตัว
กรอง (Cassette filter holder) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บสะสมอนุภาคส าหรบัน ามาวเิคราะห์ต่อไป 
  5) Aluminum Cyclone เป็นอุปกรณ์ส าหรบัคัดแยกขนาดฝุ่น ส าหรบัคดัแยกขนาดฝุ่นทมีขีนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน ใช้อตัราการไหลของอากาศที่ 2.5-2.8 ลติรต่อนาท ี
 3.3 วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูล  
  3.3.1  ขัน้ตอนการสอบเทยีบความถูกต้องของเครื่องมอื 
    1) น าเครื่อง Personal Pump ไปท าการ Calibration โดยใช้เครื่อง soap bubble flow meter ท าการ
ดูดฟองสบู่ให้ไหลไปตามแท่งแก้วเพื่อตรวจสอบประสทิธภิาพการดูดอาการของเครื่องปัม๊  เพื่อความมัน่ใจว่าเครื่องวดัยังมี
คุณภาพ และมาตรฐาน  
    2) น ากระดากรองไปอบเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
    3) น ากระดาษกรองก่อนน าไปตรวจวดัที่อบแล้วมาชัง่น ้าหนัก 
  3.3.2  การเตรยีมอุปกรณ์ 
    1) น า cyclone ต่อเขา้กบัด้านหน้าของอุปกรณ์กระดาษกรองน ากระดาษกรองพร้อมอุปกรณ์ต่อเข้า
สายยาง น ากระดาษกรองพร้อมสายยางต่อเขา้กบั Personal Pump 
    2) ติดตัง้เครื่อง Personal Pump ที่ตวับุคคล โดยให้อยู่ในระดบัการหายใจ (Breathing Zone) 
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  3.3.3  วธิกีารวเิคราะห์ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลในงานวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
    ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์ปรมิาณฝุ่นที่มขีนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน โดยมขีัน้ตอนการวเิคราะห์ ดงัน้ี น า
กระดาษกรองหลงัน าไปตรวจวดัแล้วไปอบในโถดูดความชื้นเป็นเวลา 24 ช.ม. จากนัน้น ากระดาษกรองหลงัน าไปตรวจวดัที่
อบแล้วมาชัง่น ้าหนัก โดยใช้เครื่องช่างทศนิยม 4 ต าแหน่ง และท าการหาค่าความแตกต่างของน ้าหนัก แล้วมาค านวณหา
ปรมิาณความเขม้ขน้ของฝุ่นละออง ที่มขีนาดเล็กกว่า 10 ไมคอน โดยใช้  สูตรที่ 1 [3]  
 

    การค านวณ C =  (W2-W1) - (B2-B1)103 mg/m3  (1) 
    V 

 

 C  =  ความเขม้ขน้ฝุ่นละออง ที่มขีนาดเล็กกว่า 10 ไมคอน V = อตัราการไหลของอากาศ  
   *ระยะเวลาที่เก็บตวัอย่าง 
 W2  =  น ้าหนักตวัอย่างหลงัน าไปท าการตรวจวดั  W1 = น ้าหนักของตวัอย่างกระดาษกรองก่อนการตรวจวดั 
 B2  =  น ้าหนักของตวัอย่างกระดาษกรองเปรยีบเทยีบหลงัน าไปท าการตรวจวดั (Blank) 
 B1  =  น ้าหนักของตวัอย่างกระดาษกรองเปรยีบเทยีบก่อนน าไปท าการตรวจวดั (Blank) 
 ส่วนที่ 2 การส่งวเิคราะห์การแยกองค์ประกอบฝุ่นที่มขีนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จากการเก็บตวัอย่างฝุ่นขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน ในสถานีบรกิารน ้ามันเชื้อเพลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย์ เมื่อน ามาวเิคราะห์หาการกระจายขนาด
โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบการเทยีบขนาด และวเิคราะห์องค์ประกอบ ณ ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบตัิการ และพษิวทิยา 
 ส่วนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงการรบัสัมผสั ฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์โดย 
ใช้ตารางเมทรกิซ์ 
   1.  เกณฑ์การวิเคราะห์ความรุนแรง โดยประเมินจากการรับสัมผสัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน โดย
แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัแสดงตามตารางที่ 2  
   2.  เกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากการน าประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพ 
ที่ได้มาก าหนดในรูปโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละประเด็นผลกระทบ ซ่ึงสามารถพจิารณาได้จากขอ้มูลในอดีตหรอืจากการ
ค านวณความน่าจะเป็นโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัแสดงตามตารางที่ 3 
   3.  เกณฑ์การจดัระดบัความเสี่ยงโดยใช้ตาราง Risk Matrix [3] เป็นเครื่องมอืที่ช่วยในการจดัล าดบันัยส าคญั
ของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากฝุ่ นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน โดยแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็นทัง้หมด 5 ระดบั  
ดงัแสดงตามตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 2 ระดบัความเขม้ขน้สารเคมเีฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน 
 

ระดบัความเข้มข้น ค่าเฉล่ียความเข้มข้นสารเคมีที่ผู้ปฏิบติัสมัผสัเข้มข้น 

1 ต ่ากว่า 10% ของ OEL-TWA 

2 ต ่ากว่า 50%ของ OEL-TWA 

3 ต ่ากว่า 75% ของ OEL-TWA 

4 เท่ากบั 75% ถึง 100% ของ OEL-TWA 

5 สูงกว่า 100% ของ OEL-TWA 

OEL : Occupational Exposure Limit  
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ตารางที่ 3 ระดบัความถี่การได้รบัสมัผสั 
 

ระดบั ความถ่ี ความถ่ีการได้รบัสมัผสั 

1 นาน ๆ ครัง้ สมัผสั 1 ครัง้ต่อปี 

2 ไม่บ่อย สมัผสั 2 ครัง้ ถึง 3 ครัง้ต่อปี 

3 บ่อย สมัผสั 2 ครัง้ ถึง 3 ครัง้ต่อเดอืน 

4 บ่อย ๆ สมัผสัต่อเน่ือง 2 ชม. ถงึ 4 ชม. ต่อกะ 

5 ประจ า สมัผสัต่อเน่ืองตลอดทัง้กะ 

 
ตารางที่ 4 การจดัระดบัความเสี่ยงในการสมัผสัอนุภาคที่มขีนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ของพนักงาน ในสถานีบรกิารน ้ามัน
เชื้อเพลงิ 
 

ระดบัความถ่ี 
ระดบัความเข้มข้น การสมัผสั 

1 2 3 4 5 คะแนน ผล ระดบั 

1 1 2 3 4 5 1 ถึง 5 ยอมรบัได้ (1) 

2 2 4 6 8 10 6 ถึง 10 น้อย (2) 

3 3 6 9 12 15 11 ถึง 15 ปานกลาง (3) 

4 4 8 12 16 20 16 ถึง 20 สูง (4) 

5 5 10 15 20 25 21 ถึง 25 สูงมาก (5) 

 

4.  ผลการวิจยั 
 4.1 ความเขม้ขน้ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
 ผลของการตรวจวดัฝุ่นที่มขีนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในสถานีบรกิารน ้ามนัเชื้อเพลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย์ 
เก็บตวัอย่างด้วยเครื่องมือวัดฝุ่ น PM10 แบบติดตวับุคคล (Personal Air Sampling) จากจุดเก็บตวัอย่างทัง้หมด 7 จุด ใน
การก าหนดพื้นที่เป้าหมายการศึกษาในครัง้น้ี เพื่อให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับวัตถุป ระสงค์ของงานวิจยั จึงพิจารณา
พื้นที่เป้าหมายครอบคลุมในพื้นที่สถานีบรกิารน ้ามนัเชื้อเพลงิ อ าเภอเมอืง จังหวัดบุรีรมัย์  ที่มีหัวจ่ายน ้ามนัตัง้แต่ 18 หัว
จ่ายขึ้นไป และมรี้านสะดวกซ้ือ ร้านกาแฟ ในการเก็บตวัอย่างเป็นเวลาจุดละ 2 ชัว่โมง พบปรมิาณอนุภาคฝุ่นที่มขีนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอนที่มปีรมิาณมากที่สุด คอืจุดที่ 1 มค่ีาเท่ากบั 0.000125 mg/m3 รองลงมา คอื จุดที่ 2 มค่ีาเท่ากบั 0.001 ซ่ึง
อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรบัได้ ไม่เกินค่ามาตรฐานก าหนดเมื่อเทยีบกบักฎหมายตามประกาศประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอันตรายในหมวดอนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเขา้สู่ ระบบทางเดนิ
หายใจได้ respirable dust ก าหนดไว้ว่าไม่ให้เกิน 5 mg/m3 ตลอดระยะเวลาการท างาน ดงัแสดงตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 แสดงขอ้มูลค่าความเขม้ขน้ฝุ่นที่มขีนาดเล็กกว่า10 ไมครอน  
 

สถานีบริการ
น ้ามนัเช้ือเพลิง 

ค่าเฉล่ียก่อน 
(g) 

ค่าเฉล่ียหลงั (g) 
ปริมาณฝุ่ น  
mg /m3 

เวลาเก็บ 
(ชัว่โมง) 

เทียบกฎหมาย 
5 mg/m3 

1 0.0114 0.0119 0.00125 2 ไม่เกิน 
2 0.0138 0.0142 0.001 2 ไม่เกิน 
3 0.0141 0.0143 0.0005 2 ไม่เกิน 
4 0.0140 0.0141 0.00025 2 ไม่เกิน 
5 0.0144 0.0145 0.00025 2 ไม่เกิน 
6 0.0140 0.0142 0.0005 2 ไม่เกิน 
7 0.0142 0.0144 0.0005 2 ไม่เกิน 

 
 4.2 การจ าแนกขนาดของฝุ่นที่เล็กกว่า 10 ไมครอน ในสถานีบรกิารน ้ามนัเชื้อเพลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย์ 
 จากการน าเก็บตัวอย่างวเิคราะห์หาการกระจายขนาดโดยการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบการเทียบขนาดและแยก
องค์ประกอบ พบว่า โดยส่วนใหญ่มขีนาดตัง้แต่ 2 - 3.50 ไมครอน ซ่ึงฝุ่นใหญ่ที่สุดมขีนาด 10 ไมครอนและเล็กที่สุดมขีนาด 
1.53 ไมครอน ดงัรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  แสดงผลการแยกองค์ประกอบและเทยีบขนาดของฝุ่น 
 
 4.3 การประเมนิความเสี่ยงการรบัสมัผสัฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน  
 การจัดระดับความเสี่ยงโดยใช้ตาราง Risk Matrix เป็นเครื่องมอืที่ช่วยในการจดัล าดับนัยส าคญัของผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากฝุ่นที่มขีนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน โดยแบ่งระดบัความเสี่ยงออกเป็นทัง้หมด 5 ระดบั โดยผลการประเมิน
ระดับความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเขม้ขน้ของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และระดับความถี่การได้รบั
สมัผสัทัง้หมดจ านวน 7 จุด มค่ีาคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน ซ่ึงจดัอยู่ในระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ เป็นระดบัที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียหายต่อสถานะสุขภาพ ไม่เพิ่มอัตราป่วยหรือตาย ไม่มีผลต่อการผลิต ไม่ต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไข และลด
ผลกระทบ ดงัแสดงตามตารางที่ 6  
  



การศกึษาปรมิาณอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมคอน ฯ วชิาญ บุญค ้า และคณะ 

http://jeet.siamtechu.net 
 

JEET 2020 ; 7(1)   27 

ตารางที่ 6 แสดงผลการจดัระดบัความเสี่ยงของการรบัสมัผสัฝุ่นที่มขีนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 

 
จุด ปริมาณฝุ่ น 

mg /m3 
ค่าเฉล่ียความเข้มข้นสารเคมี

ที่ผู้ปฏิบติัสมัผสัเข้มข้น 
ระดบัของOEL-

TWA 
ความถ่ีการ
ได้รบัสมัผสั 

ระดบัความเส่ียง 

1 0.00125 0.025 1 5 ยอมรบัได้ 
2 0.001 0.02 1 5 ยอมรบัได้ 
3 0.0005 0.01 1 5 ยอมรบัได้ 
4 0.00025 0.005 1 5 ยอมรบัได้ 
5 0.00025 0.005 1 5 ยอมรบัได้ 
6 0.0005 0.01 1 5 ยอมรบัได้ 
7 0.0005 0.01 1 5 ยอมรบัได้ 

 
5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลของการตรวจวัดฝุ่ นที่มขีนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในสถานีบรกิารน ้ามันเชื้อเพลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
บุรรีมัย์ เก็บตวัอย่างด้วยเครื่องมือวัดฝุ่ น PM 10 แบบติดตวับุคคล พบปรมิาณซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรบัได้ ไม่เกิน
ค่ามาตรฐานก าหนดเมื่อเทียบกับกฎหมายตามประกาศประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจ ากัดความ
เขม้ขน้ของสารเคมอีนัตรายในหมวดอนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเขา้สู่ ระบบทางเดนิหายใจได้ respirable dust ก าหนดไว้ว่า
ไม่ให้เกิน 5 mg/m3 ตลอดระยะเวลาการท างาน และเมื่อน ามาวเิคราะห์หาการกระจายขนาดโดยการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ
การเทยีบขนาด ซ่ึงพบว่า ขนาดฝุ่นที่เก็บในสถานีบรกิารน ้ามันเชื้อเพลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย์ โดยส่วนใหญ่พบว่า 
มขีนาด 2 – 3.5 ไมครอน ซ่ึงฝุ่นใหญ่ที่สุดมขีนาด 10 ไมครอนและเล็กที่สุดมขีนาด 1.53 ไมครอน และผลการจดัระดบัความ
เสี่ยงโดยใช้ตาราง Risk Matrix ซ่ึงจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถานะ
สุขภาพ ไม่เพิม่อตัราป่วยหรอืตาย ไม่มผีลต่อการผลติ ไม่ต้องมมีาตรการป้องกนัแก้ไข และลดผลกระทบ 
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความเข้มขน้ของฝุ่นที่มขีนาดเล็กกว่า10 ไมครอน ในสถานีบริการน ้ามันเชื้อเพลิง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดับุรรีมัย์ ถึงแม้ว่าจะมค่ีาไม่เกินมาตรฐาน แต่ก็อาจจะมแีนวโน้มที่จะสูงขึ้นเน่ืองจากมกีารจราจรของรถยนต์ที่เพิม่มาก
ขึ้นจงึควรจดัให้มกีารตรวจวดัคุณภาพอากาศอย่างต่อเน่ือง จดัสรรสิง่แวดล้อมที่เอ้ือต่อการมสุีขภาพที่ด ี มกีารจดัการพฒันา
ทกัษะส่วนบุคคลของพนักงานในการให้ความรู้เก่ียวกบัเรื่องฝุ่ นละอองที่มผีลต่อสุขภาพรวมถึงการป้องกันอันตรายจากฝุ่ น
ละออง จดัให้มอุีปกรณ์ป้องกนัอนัตรายที่มคุีณภาพ และเพยีงพอต่อการใช้งานของพนักงาน 
 
7.  กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรกึษาที่ให้ค าปรกึษาจนงานวิจยัน้ีส าเร็จตามเป้าหมาย และขอบคุณสถานีบรกิารน ้ามนั
เชื้อเพลิงในอ าเภอเมอืง จังหวัดบุรรีมัย์ ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูล และขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น ได้
สนับสนุนงบประมาณการวจิยัในครัง้น้ี  
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