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 งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาแพสซีฟแซมเปลอร์สาํหรับตรวจวดัก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซดใ์นบรรยากาศใหมี้ประสิทธิภาพในการตรวจวดัสัมพนัธ์กบัวิธีการตรวจวดัแบบแอคทีฟ
แซมเปลอร์ โดยมี 2 ขนัตอน ขนัตอนแรกเป็นการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ ชนิดของ
กระดาษดูดซับสารเคมี จาํนวนดา้นทีอากาศไหลเขา้ อตัราส่วนระหว่างพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อ
พืนทีหนา้ตดัอุปกรณ์เก็บตวัอยา่ง และการใส่ตาข่ายเพือลดความปันป่วนของกระแสอากาศ ผลการ
ทดลองพบว่าปัจจยัทีเหมาะสมทีจะพฒันาเป็นอุปกรณ์แพสซีฟแซมปลอร์ตน้แบบ ไดแ้ก่ การใช้
กระดาษกรอง GF/A เป็นกระดาษดูดซบัสารเคมี  การเจาะรูตลบัพลาสติกให้อากาศไหลเขา้ – ออก  
2 ดา้น  อตัราส่วนพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยาเท่ากบั  0.94 : 1 และไม่ใช ้      
ตาข่ายลดความปันป่วนของกระแสอากาศ  จากนนัขนัตอนที 2 เป็นการนาํแพสซีฟแซมเปลอร์นีไป
ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เปรียบเทียบกับวิธีการมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ของ           
กรมควบคุมมลพิษ จาํนวน  สถานี ได้แก่ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ 
กรุงเทพมหานคร ซึงเป็นตวัแทนบริเวณทีมีความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์สูง และ
สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ซึงเป็นตวัแทนบริเวณทีมี
ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ตาํ ซึงได้ทาํการทดลองในฤดูฝนระหว่างวนัที            
29 กนัยายน - 7 พฤศจิกายน 2554 และฤดูแลง้ระหว่างวนัที 17 มกราคม - 25 กุมภาพนัธ์ 2555       
ผลการทดลองของฤดูฝนและฤดูแลง้พบวา่สถานีกรมประชาสมัพนัธ์ กรุงเทพมหานคร ความเขม้ขน้
ซึงวดัด้วยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์มีความสัมพนัธ์กันทางสถิติ          
(α = 0.05) ทีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .834 และ 0.855 ตามลาํดบั ส่วนสถานี         
กรมวิศวกรรมการแพทยที์  ราชบุรี มีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ (α = 0.05) ทีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .940 และ 0.778 ตามลาํดบั   
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 The objective of this research is to develop passive sampler for nitrogen dioxide 
(NO2) monitoring comparable with a standard measuring active sampler. There were two 
steps. The first one is to investigate factors influencing passive sampler performance, i.e., 
type of absorbent paper, sides of air inlet, ratio of air flow area to cross-sectional area and 
installation of reduce-air-turbulent net. The results showed that the most effective factors for 
nitrogen dioxide passive sampler were a GF/A glass fiber filter as absorbent membrane, two 
sides of air inlet, 0.94:1 ratio of air flow area to cross-sectional area and no installation of 
reduce-air-turbulent net. The second step is to test performance of the developed passive 
sampler by comparing with active sampling - the chemiluminescence standard method- at two 
Pollution Control Department’s monitoring stations located at the Government Public 
Relations Department in Bangkok (Bangkok station) representing high nitrogen dioxide 
concentration and at the Medical Engineering Division 1, Ratchaburi province (Ratchaburi 
station) representing low nitrogen dioxide concentration. These were performed in wet season 
(29 September – 7 November 2011) and dry season (17 January – 25 February 2012). The 
results found that, for Bangkok station, nitrogen dioxide concentrations sampled by developed 
passive sampler and standard method was statistically significant correlation (r) for wet and 
dry seasons of 0.834 and 0.855, repectively. For Ratchaburi station, statistically significant 
correlations (r) for wet and dry seasons were 0.940 and 0.778, respectively 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 ในการทาํวิจยัครังนีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.มลัลิกา ปัญญาคะโป 
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทีใหค้วามเมตตา กรุณา และความช่วยเหลือในทุกๆ ดา้น ทงัคาํแนะนาํ
คาํปรึกษาและเสียสละเวลาในการตรวจแก้ไขงานวิจัยครังนีให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ
ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัฐพล อน้แฉ่ง และ ดร.วนิสา สุรพิพิธ ทีให้คาํแนะนาํใน  
การทาํวิจยัครังนีเป็นอยา่งดียงิ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าทีภาควิชาวิทยาศาสตร์
สิงแวดลอ้มทุกท่านทีให้คาํแนะนาํต่างๆ พร้อมทงัความช่วยเหลือดา้นอุปกรณ์และสถานทีในการ  
ทาํวิจยั ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ทีกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร และกรมวิศวกรรมการแพทย์
ที 1 จังหวดัราชบุรี ทีเอือเฟือสถานทีและอาํนวยความสะดวกในการเก็บตวัอย่าง พร้อมทงัให ้   
ความอนุเคราะห์ดา้นขอ้มูลทีจาํเป็นในงานวิจยั ขอขอบคุณน้องๆ นักศึกษาปริญญาตรีภาควิชา
วิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ น.ส. อิชยา ไขวพ้นัธ์  นายเศรษฐวุฒิ ผุยหนองโพธิ  นายกนกศกัดิ 
สาป้อง  น.ส. อลิสา ป้อมสุข  น.ส. สุรีพร กลินรอด และ น.ส. องัธิพา ลิมปนุสรณ์ ทีใหค้วามร่วมมือ
และช่วยเหลือในการทาํวิจยัอยา่งขยนัขนัแขง็  
 สุดทา้ยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณย่า พีสาว และญาติพีน้องทีคอยเป็น
กาํลงัใจและเป็นแรงผลกัดนัจนทาํใหง้านวิจยันีประสบความสาํเร็จในทีสุด และขอขอบคุณเพือนๆ 
ทุกคนทีมีส่วนร่วมในความสาํเร็จครังนี 
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