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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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   สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท  
   กรุงเทพมหานคร   

2.7 ขอ้มูลก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ทีวดัไดพ้.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 ของ 

   สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี   

3.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน   

4.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เกบ็ 

   โดยกระดาษกรอง GF/A และ GF/C   

4.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เกบ็ 
   โดยแพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีจาํนวนดา้นใหอ้ากาศไหลเขา้-ออกต่างกนั  
   (  ดา้น และ  ดา้น)   

4.3 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เกบ็ 

   โดยแพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีอตัราส่วนพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดั 

   ทีทาํปฏิกิริยา 0.58 : 1 และ 0.94 : 1  60 

4.4 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เกบ็ 

   โดยแพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีตาข่ายและไม่ใส่ตาข่ายลดความปันป่วนของ 

   กระแสอากาศ   

4.5 สรุปผลการศึกษาปัจจยัทงั 4 ชนิด   

4.6 เปรียบเทียบการเลือกใชก้ระดาษสาํหรับดูดซบัสารเคมีกบังานวิจยัอืน   

4.7 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เกบ็ 
   โดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดั 
   คุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ ช่วงฤดูฝน   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ญ 

ตารางที     หนา้ 
4.8 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เกบ็ 
   โดยแพสซีฟแซมเปลอร์ และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดั 
   คุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ ช่วงฤดูฝน   

4.9 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เกบ็ 

   โดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดั 
   คุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ ช่วงฤดูแลง้  72 

4.10 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เกบ็ 

   โดยแพสซีฟแซมเปลอร์ และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดั 
   คุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ ์ช่วงฤดูแลง้   

4.11 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ 
   วิเคราะห์ดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานี 
   สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี  
   ช่วงฤดูฝน   

4.12 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

   ทีเกบ็โดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานี 

   คุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ช่วงฤดูฝน   

4.13 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ 

   วิเคราะห์ดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานี 
   ตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี  
   ช่วงฤดูแลง้   

4.14 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เกบ็ 
   โดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดั 
   ตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี  
   ช่วงฤดูแลง้   

4.15 สรุปผลการเกบ็ตวัอยา่งอากาศดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์กบัวิธีมาตรฐานเคมิลูมิ 

   เนสเซนต ์ทงั 2 สถานี และ 2 ฤดูกาล   

4.16 ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาบริเวณสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ 

   จาํนวน 2 สถานี   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฎ 

ตารางที     หนา้ 
4.17 สรุปผลการเปรียบเทียบเกบ็ตวัอยา่งอากาศดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์กบัวิธีมาตรฐาน 

   เคมิลูมิเนสเซนต ์ในฤดูฝนและฤดูแลง้  88 

4.18 สรุปผลการเปรียบเทียบเกบ็ตวัอยา่งอากาศดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์กบัวิธีมาตรฐาน 

   เคมิลูมิเนสเซนตเ์มือรวมขอ้มูลทงั 2 ฤดูกาล  89 
4.19 การเปรียบผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้าก 

   การศึกษากบังานวิจยัอืน  93 

 

ตารางผนวก 

ก.  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย 

   แพสซีฟแซมเปลอร์ทีใชก้ระดาษกรอง GF/A และ GF/C เกบ็ตวัอยา่งวนัที 

   25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554   

ก.  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย 

   แพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีดา้นทีใหอ้ากาศไหลเขา้-ออก จาํนวน 1 ดา้น และ 

   2 ดา้น เกบ็ตวัอยา่งวนัที 28 สิงหาคม - 3 กนัยายน 2554   

ก.  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย 

   แพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีอตัราส่วนพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํ 
   ปฏิกิริยา 0.56 : 1 และ 0.94 : 1  เกบ็ตวัอยา่งวนัที 6 - 12 สิงหาคม 2554  110 

ก.  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย 

   แพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีการใส่ตาข่ายและไม่ใส่ตาข่ายเพอืลดกระแสอากาศ 

   เกบ็ตวัอยา่งวนัที 25 กนัยายน - 1 ตุลาคม 2554   

ข.  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย 

   แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดั 

   คุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ ครังที  ฤดูฝน  115 

ข.  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย 

   แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดั 

   คุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ ครังที  ฤดูแลง้  17 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฏ 

ตารางที     หนา้ 
ข.  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย 

   แพสซีฟแซมเปลอร์ และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดั 

   คุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ครังที  ฤดูฝน  119 

ข.  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย 

   แพสซีฟแซมเปลอร์ และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดั 

   คุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ครังที  ฤดูแลง้  121 
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สมุดกลาง



 ฐ 

สารบัญรูป 

รูปที       หนา้ 
2.1 พืชทีไดรั้บก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดท์าํใหเ้กิดการยบัยงัการเจริญเติบโต  9 

2.2 การตกสะสมของกรดในบรรยากาศ   
2.3 กระบวนการทาํงานของเครืองวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์   
2.4 ส่วนประกอบของแพสซีฟแซมเปลอร์   
2.5 แพสซีฟแซมเปลอร์แบบทรงกระบอก (Tube type) สาํหรับตรวจวดัสารระเหยอินทรีย ์ 6 

2.6 แพสซีฟแซมเปลอร์แบบแบบตลบั (Cassette type) สาํหรับตรวจวดัไนตรัสออกไซด ์  
2.7 การแพร่ของก๊าซตามกฎขอ้ที 1 ของฟิกค ์   
2.8 แพสซีฟแซมเปลอร์ทีทาํการออกแบบเบืองตน้   
2.9 แผนทีสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
2.10 แผนทีสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์  จงัหวดัราชบุรี   
2.11 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   
2.12 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี   
2.13 การเปรียบเทียบค่าความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดเ์ฉลียรายเดือนของสถานี 
    ตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสมัพนัธ์กบัสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

    กรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 พ.ศ. 2553   
2.14 การเปรียบเทียบค่าความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซดเ์ฉลียรายเดือนของสถานี 

    ตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสมัพนัธ์กบัสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

    กรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 พ.ศ. 2554   
3.1 ตลบัแพสซีฟแซมเปลอร์   
3.2 อุปกรณ์ป้องกนัลมและฝนจากขวดนาํพลาสติกพร้อมทงัติดตงัตวัอยา่ง   
3.3 กระดาษกรองใยแกว้ และบลอ็ดตดักระดาษ   
3.4 สีของสารละลายมาตรฐานในการวิเคราะห์ความเขม้ขน้ของไนไตรท ์   
3.5 บริเวณรัวหนา้มหาวิทยาลยัศิลปากร   
3.6 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   

3.7 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์  จงัหวดัราชบุรี   
3.8 ตวัอยา่งกราฟมาตรฐานในการวิเคราะห์ความเขม้ขน้ของไนไตรท ์   
3.9 ตาข่ายสาํหรับลดความปันป่วนของกระแสอากาศ   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฑ 

รูปที      หนา้ 
3.10 แผนภาพแสดงขนัตอนการศึกษา   
3.11 กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติสาํหรับการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ   
3.12 กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติสาํหรับเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแพสซีฟแซม 
    เปลอร์ทีพฒันาขึนกบัวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์   
4.1 การเปรียบเทียบความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ใชก้ระดาษกรอง  

    GF/A และ GF/C   
4.2 การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซดใ์นการ 
    ทดลองเพือคดัเลือกชนิดของกระดาษดูดซบัสารเคมี   
4.3 การเปรียบเทียบความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ใชที้ใชต้ลบัเกบ็ 

    ตวัอยา่งเจาะรูเพือใหอ้ากาศไหลเขา้-ออก จาํนวน  ดา้น และ  ดา้น   
4.4 การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซดใ์นการ 

    ทดลองเพือคดัเลือกการศึกษาจาํนวนดา้นของอุปกรณ์ทีใหอ้ากาศไหลเขา้   
4.5 การเปรียบเทียบความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์ 
    ทีมีอตัราส่วนของพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยาเท่ากบั 

    0.58 : 1 และ 0.94 : 1   
4.6 การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซดใ์นการ 
    ทดลองเพือคดัเลือกอตัราส่วนพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํ 
    ปฏิกิริยา   
4.7 การเปรียบเทียบความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์ 

    ทีมีการใส่ตาข่ายและไม่ใส่ตาข่ายลดความปันป่วนของกระแสอากาศ   
4.8 การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซดใ์นการ 

    ทดลองเพือศึกษาความเหมาะสมของการใส่ตาข่ายลดความปันป่วนของ 

    กระแสอากาศ  2 

4.9 ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย 

    แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดั 

    คุณภาพอากาศกรมประชาสมัพนัธ์ ช่วงฤดูฝน   
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 ฒ 

รูปที      หนา้ 
4.10 การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซดจ์าก 

    แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจ 

    วดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ ช่วงฤดูฝน   
4.11 ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย 

    แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดั 

    คุณภาพอากาศกรมประชาสมัพนัธ์ ช่วงฤดูแลง้   
4.12 การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซดจ์าก 

    แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดั 

    คุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ ช่วงฤดูแลง้   
4.13 การกระจายตวัของไนโตรเจนไดออกไซดที์ตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และ 

    วิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรม 

    ประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   
4.14 ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย 

    แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์สถานีตรวจวดั 

    คุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ช่วงฤดูฝน   
4.15 การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซดจ์าก 

    แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดั 

    คุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ช่วงฤดูฝน   
4.16 ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย 

    แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดั 

    คุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ฤดูแลง้   
4.17 การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซดจ์าก 

    แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดั 

    คุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ช่วงฤดูแลง้   

4.18 การกระจายตวัของไนโตรเจนไดออกไซดที์ตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และ 

    วิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรม 

    วิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี   
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 ณ 

รูปที      หนา้ 
4.19 ปริมาณนาํฝนและความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์เกบ็โดยแพสซีฟแซม 

    เปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

    กรมประชาสมัพนัธ์ กรุงเทพมหานคร   

.  ปริมาณนาํฝนและความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เกบ็โดยแพสซีฟ 

    แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

    กรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี  87 

.  ความสัมพนัธข์องความเขม้ขน้ไของนโตรเจนไดออกไซดที์เกบ็โดยแพสซีฟแซม 

    เปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

    กรมประชาสมัพนัธ์ กรุงเทพมหานคร  90 

.  ความสัมพนัธข์องความเขม้ขน้ไของนโตรเจนไดออกไซดที์เกบ็โดยแพสซีฟแซม 

    เปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

    กรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 ราชบุรี  91 
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บทท ี  
บทนํา 

 
.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 มลพิษทางอากาศ (Air pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศทีมีมลสารเจือปนอยู่ใน
ปริมาณทีมากพอและเป็นระยะเวลานานพอทีจะทาํใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพอนามยัของคน สัตว ์พืช 
และวสัดุต่างๆ มลสารดงักล่าวอาจเป็นธาตุหรือสารประกอบทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติหรือเกิดจาก
การกระทาํของมนุษย ์อาจอยู่ในรูปของก๊าซ ของเหลว หรืออนุภาคของแขง็ก็ได ้มลสาร ทีพบใน
อากาศทีสาํคญั ไดแ้ก่ ฝุ่ นละออง (Suspended Particulate Matter, SPM) ตะกวั (Pb) ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) (วนิดา, 1) 
 ไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นก๊าซทีมีแหล่งกาํเนิดจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า 
ภูเขาไฟระเบิด ปฏิกิริยาของจุลินทรียใ์นดิน และจากการกระทาํของมนุษย์ ไดแ้ก่ ยวดยานพาหนะ 
โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงงานอุตสาหกรรมทงัในส่วนของกระบวนการเผาไหมใ้นการใชเ้ชือเพลิง
ภายในโรงงานอุตสาหกรรมและจากกระบวนการผลิต เช่น ในอุตสาหกรรมการผลิตกรดไนตริก
และอุตสาหกรรมทีมีการเผาไหมเ้ชือเพลิง การทาํวตัถุระเบิด นอกจากนีจากกระบวนการเผาไหม้
ทางการเกษตรกรรม กระบวนการเผาไหมใ้นการเผาขยะมูลฝอย และการใชเ้ชือเพลิงภายในบา้นก็
เป็นสาเหตุทาํให้เกิดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ได ้ผลกระทบจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดอ์าจ
ทาํให้เกิดการระคายเคืองตา และเกิดอาการคลา้ยกบัโรคหลอดลมตีบตนั เมือมนุษยห์ายใจเอาก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซดที์ระดบั  ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรก็จะทาํใหเ้กิดอาการปรับสายตาให้
เขา้กบัความมืดไดไ้ม่ดีเท่าเดิมและในผูป่้วยโรคหอบหืดอาจจะมีอาการหอบหืดเร็วขึนหากไดรั้บ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีระดับ  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ร่วมกับสารกระตุ้นให้
หลอดลมตีบ (Bronchi constrictor) ความผดิปกติของระบบหายใจในคนทวัไปเริมตน้เมือไดรั้บก๊าซ
ที , - ,  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมือเปรียบเทียบระหว่างผลเฉียบพลนัระหว่างก๊าซ     
ไนตริกออกไซด์ (NO) กบัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ทีมีต่อการทาํงานของปอดนนัพบว่า
ก๊าซไนตริกออกไซดมี์อนัตรายนอ้ยกว่า (ดิเรกฤทธิ, ) นอกจากนีก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดมี์
คุณสมบติัเป็นตวัออกซิไดซ์ (Oxidizing agent) จึงส่งผลกระทบในการทาํลายปอดดว้ยสมบติั
ดังกล่าว การได้รับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในปริมาณสูงจะนําไปสู่การอกัเสบภายในปอด 
นอกจากนนัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดย์งัเป็นตน้เหตุของการเกิดฝนกรด และยงัเป็นสารตงัตน้ทีทาํ
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ใหเ้กิดปฏิกิริยาโฟโตเคมิคอลออกซิเดชนั (Photochemical oxidation) ทาํใหเ้กิดก๊าซโอโชนซึงเป็น
สารมลพิษทุติยภูมิทีร้ายแรงชนิดหนึงเพราะมีความสามารถในการออกซิไดซ์สูง (นพภาพร, ) 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงเเวดลอ้มดา้นอากาศจึงเป็นเป็นขอ้มูลทีสาํคญัในการ 
วางแผนการจดัการคุณภาพอากาศทีสามารถนาํไปกาํหนดมาตรการในการแกปั้ญหาการป้องกนั 
เพือลดผลกระทบทีเกิดจากมลพิษทางอากาศต่อไป การเกบ็ตวัอยา่งทีถูกวิธีและการตรวจวิเคราะห์ที
ถูกตอ้งเเม่นยาํส่งผลใหเ้กิดการควบคุมมลพิษทางอากาศไดถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพ การตรวจวดั
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทวัไป (Ambient) เพือให้ทราบระดบัความเขม้ขน้ของมลสารมี
วิธีการการเก็บตวัอย่าง  วิธี คือ การใชปั้มดูดอากาศผ่านตวัดกัจบัมลสารเรียกว่าวิธีการเก็บแบบ
แอ็กทีฟ (Active sampling) ซึงวิธีการนีมีข้อเสียคือการใช้ปัมดูดอากาศจาํเป็นจะต้องใช้
กระแสไฟฟ้า เครืองมือมีขนาดใหญ่และราคาแพง ไม่สะดวกในการเคลือนยา้ยไปยงัสถานทีต่างๆ 
ส่วนอีกวิธีเรียกว่าการเก็บแบบแพสซีฟ (Passive sampling) ซึงเป็นวิธีการทีไม่ตอ้งใชเ้ครือง
เหนียวนาํตวัอยา่งอากาศมีหลกัการทาํงานโดยอาศยัหลกัการแพร่ของโมเลกุลของมลสาร มลสารจะ
ถูกจบับนกระดาษกรองทีทาํให้อิมตวัดว้ยสารประกอบทีมีความเฉพาะเจาะจงกบัมลสารทีตอ้งการ
ตรวจวดั การแพร่ของโมเลกุลก๊าซเป็นไปตามกฎการแพร่ของฟิกส์ (Fick’s law of distribution) 
(วนิดา, 2551) ขอ้ดีของการเก็บตวัอยา่งอากาศแบบแพสซีฟ คือ อุปกรณ์มีขนาดเล็ก นาํหนกัเบา 
ราคาถูก และไม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้าทาํให้สามารถนาํไปติดตงัเพือตรวจสอบไดง่้าย เรียกอุปกรณ์ทีใชใ้น
การเก็บตวัอยา่งมลสารดว้ยวิธีนีว่าแพสซีฟแซมเปลอร์ (Passive sampler) งานวิจยันีจึงไดท้าํการ
พฒันาแพสซีฟแซมเปลอร์เพือใหไ้ดต้น้แบบแพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีความสามารถในการตรวจวดัค่า
ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์สัมพนัธ์กับวิธีการมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์เพือ
นาํมาใชง้านทดแทนในกรณีทีไม่สามารถตรวจวดัดว้ยวิธีการมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์นอกจากนี
ตน้แบบแพสซีฟแซมเปลอร์ทีพฒันาขึนทาํจากวสัดุทีหาง่ายจึงมีราคาถูกกว่าแพสซีฟแซมเปลอร์ทีมี
ขายทวัไปและยงัสามารถทดแทนการนาํเขา้จากต่างประเทศไดอี้กดว้ย 
 
.  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1.2.1 เพือศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ทีมีผลต่อการพฒันาแพสซีฟแซมเปลอร์ ไดแ้ก่ ชนิดของ
กระดาษดูดซบัสารเคมี จาํนวนดา้นของอุปกรณ์ทีให้อากาศไหลเขา้ อตัราส่วนระหว่างพืนทีอากาศ
ไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัอุปกรณ์เกบ็ตวัอยา่ง การใส่ตาข่ายเพือลดความปันป่วนของอากาศ 
 1.2.2 เพือเปรียบเทียบความสามารถในการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ดว้ย
แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีแบบมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์และหาความสัมพนัธ์ในการตรวจวดั
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดข์องวิธีทงัสอง 
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1.3 สมมติฐานของการวจิัย 
 1.3.1 ปัจจัยต่างๆ  มีผลต่อการพัฒนาแพสซีฟแซมเปลอร์สําหรับตรวจวัดก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ให้มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ชนิดของกระดาษดูดซบัสารเคมี จาํนวนดา้นของ
อุปกรณ์ทีให้อากาศไหลเขา้ อตัราส่วนระหว่างพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหน้าตดัอุปกรณ์เก็บ
ตวัอยา่ง การลดความปันป่วนของอากาศดว้ยตาข่าย 
 1.3.2 การตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์ทีพฒันาขึนมี
ความสมัพนัธ์กบัวิธีการตรวจวดัแบบมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์
 
.  ขอบเขตของการวิจัย 

 1.4.1 ทาํการพฒันาอุปกรณ์แพสซีฟแซมเปลอร์โดยอา้งอิงวิธีของบริษทั Ogawa โดย
ปัจจยัทีศึกษา ไดแ้ก่ ชนิดของกระดาษดูดซบัสารเคมี จาํนวนดา้นของอุปกรณ์ทีให้อากาศไหลเขา้ 
อตัราส่วนระหว่างพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีทาํปฏิกิริยา การใชต้าข่ายเพือลดความปันป่วนของ
อากาศ  
 1.4.2 ใชร้ะยะเวลาเก็บตวัอยา่งอากาศ 7 วนั และติดตงัอุปกรณ์แพสซีฟแซมเปลอร์ให้
ทิศทางการไหลเขา้-ออกของอากาศขนานกบัพืน 
 1.4.3 ทาํการศึกษาประสิทธิภาพของแพสซีฟแซมเปลอร์ทีพฒันาขึนเปรียบเทียบกบั
วิธีการตรวจวดัแบบมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์
 1.4.4 ทาํการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทงัทีมีความเขม้ขน้สูงและตาํ โดย
เลือกสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานครเป็นตวัแทน
สถานทีทีมีความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดสู์ง และสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรม
วิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี เป็นตวัแทนสถานทีทีมีความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจน-  
ไดออกไซดต์าํ (สุทสัสา, 2553) 
 1.4.5 ทาํการเก็บตวัอยา่งอากาศใน  ช่วงฤดู ไดแ้ก่ ฤดูฝน (Wet season) และฤดูแลง้ 
(Dry season) 
 
1.5 ขันตอนการดําเนินงานวจิัย 
 1.5.1 ศึกษาคน้ควา้และเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
 1.5.2 จดัหาวสัดุและดดัแปลงให้เหมาะสมเพือทาํอุปกรณ์แพสซีฟแซมเปลอร์โดย
อา้งอิงวิธีของบริษทั Ogawa 
 1.5.3 วางแผนเกบ็ตวัอยา่งและเตรียมวสัดุอุปกรณ์ สารเคมี 
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 1.5.4 เก็บตวัอยา่งเพือศึกษาปัจจยัทีเหมาะสม ไดแ้ก่ ชนิดของกระดาษดูดซบัสารเคมี 
จาํนวนด้านของอุปกรณ์ทีให้อากาศไหลเขา้  อตัราส่วนระหว่างพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีทาํ
ปฏิกิริยา การใชต้าข่ายเพือลดความปันป่วนของอากาศ 
 1.5.5 วิเคราะห์ผลการทดลองเพือสรุปหาปัจจยัทีดีทีสุดในการพฒันาอุปกรณ์แพสซีฟ-
แซมเปลอร์ 
 1.5.6 ศึกษาประสิทธิภาพของแพสซีฟแซมเปลอร์ทีพฒันาขึนเปรียบเทียบกบัวิธีการ
ตรวจวดัแบบมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์โดยเลือกสถานีทดลองจาํนวน  สถานี เพือศึกษาความ
เขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดท์งัทีมีความเขม้ขน้สูงและตาํ 
 1.5.7 รวบรวมผลการทดลองทงัหมด ทาํการวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
 
.  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 งานวิจยันีทาํให้ไดต้น้แบบแพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีความสามารถในการตรวจวดัค่า
ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์สัมพนัธ์กับวิธีการมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์เพือ
นาํมาใชง้านทดแทนการตรวจวดัดว้ยวิธีการมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ นอกจากนีตน้แบบแพสซีฟ-
แซมเปลอร์ทาํจากวสัดุทีหาง่ายจึงทาํใหมี้ราคาถูกกว่าแพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีขายทวัไปและสามารถ
ทดแทนการนาํเขา้จากต่างประเทศได ้
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บทท ี2 

เอกสารและงานวจิัยทีเกยีวข้อง 
 

.  ไนโตรเจนไดออกไซด์ 
 . .  ชนิดของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
 ออกไซดข์องไนโตรเจน ประกอบดว้ย ไนตรัสออกไซด ์(N2O) ไนตริกออกไซด ์(NO) 

ไดไนโตรเจนไตรออกไซด ์(N2O3) ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ไดไนโตรเจนไดออกไซด ์(N2O2) 

ไดไนโตรเจนเตตราออกไซด์ (N2O4) และไดไนโตรเจนเพนต๊อกไซด์ (N2O5) ซึงส่วนหนึงเกิดจาก
การเผาไหมข้องเชือเพลิงต่างๆ เช่น ก๊าซ ถ่านหิน ฟืน เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามการเปลียนแปลงทางเคมี
ของออกไซด์ของไนโตรเจนซับซ้อนมากและขึนอยู่กับสารมลพิษอืนๆ เช่น ไฮโดรคาร์บอน 

โอโซน สารประกอบซัลเฟอร์  เป็นต้น รวมทังสภาวะทางธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ก็เป็น
องคป์ระกอบตวัหนึงเช่นกนั ในทีนีจะกล่าวเฉพาะไนตริกออกไซด์ (NO) และไนโตรเจนได-

ออกไซด ์(NO2) เนืองจากพบในบรรยากาศในปริมาณทีมากและก่อใหเ้กิดปัญหามลพิษทางอากาศ 
(กรมควบคุมมลพิษ, 5) 
 ไนตริกออกไซด์เป็นก๊าซไม่มีสีและกลินซึงส่วนมากเมือทาํปฏิกิริยาทางเคมีกับ
ออกซิเจนในอากาศจะเปลียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซดแ์ละมีผลต่อมนุษยด์งัแสดงในตารางที .1 

ซึงพบว่าค่าตาํสุดทีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผูป้วดโรคหืดคือ 190 ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศกเ์มตร (0.1 ส่วนในลา้นส่วน) ในระยะเวลา 1 ชวัโมงต่อวนัทีหายใจเอาก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซดเ์ขา้ไป อยา่งไรก็ตามจากการประชุมขององคก์ารอนามยัโลก พ.ศ. 2515 ทีกรุงโตเกียวได้
สรุปว่าถึงแมจ้ะมีการทดลองกบัผูป่้วยโรคหืด และพบว่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีระดบั 190 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรในระยะ 1 ชวัโมง มีผลทาํให้เกิดหลอดลมตีบตนัมากขึน แต่ก็ยงัไม่
สามารถระบุไดแ้น่ชดัควรมีการทดสอบต่อไป (นพภาพร, 2547) 

 2.1.2 แหล่งกาํเนิดของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
 ไนโตรเจนไดออกไซดมี์สถานะก๊าซทีอุณหภูมิหอ้ง สามารถเกิดได ้2 แหล่ง คือ เกิดขึน
เองตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ฟ้าผา่ ฟ้าแลบ ภูเขาไฟระเบิด และเกิดจากการกระทาํของมนุษย ์ เช่น จาก
ยวดยานพาหนะ การเผาไหมเ้ชือเพลิง อุตสาหกรรมการผลิตเครืองใชอิ้เลก็ทรอนิคส์ การผลิตกรด
ไนตริก การชุบโลหะ และการทาํวตัถุระเบิด เป็นตน้ จากการศึกษาปริมาณออกไซดข์องไนโตรเจน 

(NOx : NO + NO2) พบว่า 75% ของความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซดม์าจากกิจกรรมของมนุษย ์
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การปลดปล่อยของยานพาหนะและการเผาไหมข้องเชือเพลิงในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ขณะที 30 – 40 % มาจากสารประกอบไนโตรเจนในกระบวนการเกษตร 

 

ตารางที 2.1 ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์มีผลต่อมนุษย ์

ความเขม้ขน้ ระยะเวลา 
ทีไดรั้บก๊าซ 

เหตุผล เอกสารอา้งอิง 
ไมโครกรัมต่อ 

ลกูบาศกเ์มตร 

ส่วนใน 

ลา้นส่วน 

 

230 

 

230  

 

200 

 

0.12 

 

0.12 

 

0.11 

 

- 

 

- 
 

- 

กลนิ 

ชายปกติและแขง็แรง จาํนวน 3 คน ใน 9 คน
จะไดก้ลิน  

ส่วนใหญ่ของจาํนวน14 คนไดก้ลินทนัทีเมือ
เริมการทดลอง 

26 คนในจาํนวน 28 คนไดก้ลินทนัทีเมือ
เริมตน้การทดลอง  

 

Henschler et al. 
(1960)  

Salamberidze (1967) 

 

Feldman (1974)  

 

1,300 - 3,800 

 

190  

 

 

560,000 – 940,000 

 

0.7 - 2.0  

 

0.1  

 

 

300 – 500 

 

10 นาที 

 

1 ชม./วนั  

 

 

- 

ผลต่อการทํางานของปอด 
เพิมความตา้นทางของระบบทางเดินหายใจ 

ทงัการหายใจเขา้และออก 

เพิมความตา้นทานของระบบทางเดินหายใจ 

และเพิมอาการตีบตนัของทางเดินหายใจใน
ผูป่้วยโรคหืด 13 คนจากจาํนวน 20 คน  

เป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิต ดว้ยโรคจากอาการ
ปอดบวมนาํ (Pulmonary Edema) หรือสลบ
เนืองจากสมองขาดออกซิเจน 

 

Suzuki & Ishikawa 

(1965) 

Orchek et al. (1976)  

 

 

Grayson (1956)  

 

94  

 

 

 

≥ 940 

 

 

 

 

 

 

0.50 

 

 

 

 

 

1 ชม. 

ผลต่อชุมชน 

เปรียบเทียบผลซึงเกิดต่อคนสองกลุ่ม ซึงมี
ความเขม้ขน้ของมลพิษไม่เท่ากนั ไม่
ปรากฏผลต่อการทาํงานของปอด และอตัรา
ผูป่้วยดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจ  

ไม่ปรากฏวา่เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนั 

ต่อแม่บา้นซึงประกอบอาหารดว้ยเตาอบก๊าซ 

เมือเปรียบเทียบกบักลุ่มทีใชเ้ตาอบไฟฟ้า 

 

Cohen et al. (1972) 

 

 

 

U.S. EPA (1976b)  

ทีมา : นพภาพร (2547) 
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 การใชเ้ชือเพลิงของมนุษยเ์ป็นส่วนสาํคญัทีทาํใหเ้กิดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดแ์ละมี
ไนโตรเจนไดออกไซดเ์ป็นส่วนประกอบถึง 90 – 95 % โดยปริมาตร โดยไนโตรเจนไดออกไซด์
เกิดจากการเผาไหมเ้ชือเพลิงซึงมาจากส่วนประกอบของไนโตรเจนในเชือเพลิงและเชิงความร้อน 
จากการทีก๊าซไนโตรเจนในอากาศถูกออกซิไดซ์ทีอุณหภูมิสูง โดยไนโตรเจนออกไซดจ์ากทงัสอง
แหล่งจะถูกออกไซดเ์ป็นไนโตรเจนไดออกไซดอ์ยา่งรวดเร็วดงัสมการที (1) – (4) (ทศัวรรณ, 2546) 

 

 รูปแบบการเกิดก๊าซไนโตรเจนออกไซดที์อุณหภูมิสูงกวา่ 1,500 องศาเซลเซียส 

  N2 + O2     2NO   (1) 

 รูปแบบการเกิดไนโตรเจนออกไซดที์อุณหภูมิตาํกวา่ 1,500 องศาเซลเซียส 

  2NO + O2    2NO2   (2) 

 หรือ 
  NO + RO2 + hv    NO2 + RO  (3) 

  NO + O3 + hv    NO2 + O2  (4) 

 

 สารในกลุ่มออกไซด์ของไนโตรเจนจะสลายตวัเป็นไนตริกออกไซด์ ไนโตรเจนได-

ออกไซด ์และอนุมูลอิสระของออกซิเจน ซึงมีความว่องไวในการทาํปฏิกิริยามาก โดยไนโตรเจน-

ไดออกไซดส์ามารถเกิดปฏิกิริยาต่อไดเ้มือมีแสงมากระตุน้ ดงัสมการที (5) 
 

  NO2 + hv    NO + *O   (5) 
 
 ออกซิเจนอะตอมทีไดจ้ากสมการที (5) จะทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจนโมเลกุล (O2) เกิด
เป็นโอโซน (O3) ดงัสมการที (6) ซึงก๊าซโอโซนนีถือเป็นตวัการสาํคญัในการเกิดปรากฏการณ์     
โฟโตเคมิคอลสมอค (Photochemical smog) 
 
  *O + O2   O3     (6) 
  O3   O2 + *O     (7) 
  *O + H2O  2HO     (8) 
 
 อนุมูลอิสระของออกซิเจนเรดิคลัทีเกิดขึนจากสมการที (7) จะวนเวียนเขา้ทาํปฏิกิริยา
เคมีต่อไปเกิดเป็นมลพิษทางอากาศและโอโซนจากสมการที (6) อาจทาํปฏิกิริยากบัไนตริกออกไซด์
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เกิดเป็นไนโตรเจนไดออกไซดต่์อไป ดงัสมการที (4) ดงันนัถา้ในอากาศมีไนตริกออกไซด์มากก็จะ
ยงิเกิดก๊าซโอโซนมาก และส่งผลใหเ้กิดโฟโตเคมิคอลสมอคมากขึน (Institue for Innovation and 

Development of Learning Process, 2010) 
 2.1.3 ผลกระทบของไนโตรเจนไดออกไซด์ 
 ไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นก๊าซทีมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ เนืองจากมี
คุณสมบติัเป็นตวัออกซิไดส์ ไนโตรเจนไดออกไซดส์ามารถเขา้สู่ส่วนลึกของระบบทางเดินหายใจ
ไดง่้ายและส่งผลกระทบต่อส่วนล่างของระบบทางเดินหายใจรวมถึงหลอดลมเลก็และถุงลมอากาศ 
Alveoli ของปอดนาํไปสู่การอกัเสบภายในของปอด นอกจากนีถา้ไนโตรเจนไดออกไซดอ์ยูร่วมกบั
อนุภาคหรือก๊าซอืนเกิดฝนกรดซึงเกิดผลกระทบต่อแหล่งนาํ วสัดุก่อสร้าง ถา้พืชไดรั้บในปริมาณ
สูงจะทาํให้นําหนักของพืชลดลง เส้นใยมีสีซีด พืชหยุดการเจริญเติบโตและใบเหียว อีกทัง
ไนโตรเจนไดออกไซดย์งัก่อใหเ้กิดโฟโตเคมิคอลสมอคเนืองจากออกไซดข์องไนโตรเจนเมือไดรั้บ
แสงจะเกิดปฏิกิริยาทีซับซ้อนและเกิดเป็นสารพิษทีร้ายแรง โดยผลกระทบของไนโตรเจนได-

ออกไซดที์มีต่อพืชแสดงดงัตาราง .2 

 

ตารางที 2.2 ผลกระทบของไนโตรเจนไดออกไซดต่์อพืช 

ความเขม้ขน้ 
(ppm) 

ระยะเวลา
รับสัมผสั 

ผลกระทบต่อพืช 

2.0 

1.0 

0.3 

0.25 

0.2 

0.1 

0.1 

0.05 

0.03 

4 ชวัโมง 

48 ชวัโมง 

- 

- 

8 ชวัโมง 
12 สัปดาห์ 
20 สัปดาห์ 

12 สัปดาห์ 

- 

ใบพืชไดรั้บความเสียหาย 

เกิดจุดเลก็ ๆ บริเวณใบของ endive, ถวัพินโต และฝ้าย 

สีของการมองเห็นวตัถุในระยะ 1 กม. เปลียนเป็นสีนาํตาล 

ลดการเจริญเติบโตของมะเขือเทศและสม้ 

ผา้สีขาวเปลียนเป็นสีเหลือง 

สีของฝ้ายและใยสงัเคราะห์จางลง 

ลดการเจริญเติบโตของหญา้ Kentucky Blue Grass 

สีของฝ้ายและใยสงัเคราะห์จางลง 
สีของการมองเห็นวตัถุในระยะ 10 กม. เปลียนเป็นสีนาํตาล 

ทีมา : ทศัวรรณ (2546) 
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 จากการศึกษาการทีพืชสัมผสักบัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์มีความเขม้ขน้ประมาณ 
.  ส่วนในลา้นส่วน (ppm) อยา่งต่อเนืองจะทาํใหก้ารเจริญเติบโตของพืชถูกยบัยงั นอกจากนีหาก
ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดเ์พิมขึนมากกว่า .  ส่วนในลา้นส่วน ในเวลา  ชวัโมง
จะทาํให้เกิดการเหียวแห้งทีผิวใบ (Necrosis) อนัเนืองมาจากการสูญเสียโปรโตพลาสซึมหรือ
บางครังก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์จะทาํให้เกิดบาดแผลทีใบและยบัยงัการเจริญเติบโตของพืช    
ดงัรูปที 2.1 และทีสาํคญัถา้หากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดท์าํปฏิกิริยากบัสารไฮโดรคาร์บอนโดยมี
แสงเป็นตวัเร่งจะไดส้ารทีเป็นพิษ เช่น แอลดีไฮด ์เพอรอกซีแอซีทิล ไนเตรต (ดิเรกฤทธิ, ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที .  พืชทีไดรั้บก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดท์าํใหเ้กิดการยบัยงัการเจริญเติบโต 

ทีมา : Horner et al. (1995) 

 

 การเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตวัดา้นอุตสาหกรรม และการคมนาคมขนส่งเป็น
สาเหตุสําคญัให้มีการใชเ้ชือเพลิงและวตัถุดิบต่างๆ เป็นจาํนวนมาก ก่อให้เกิดการปลดปล่อยสาร
มลพิษในสภาพก๊าซหรืออนุภาคแขวนลอยออกมาสู่บรรยากาศ รวมทงัสารมลพิษทีเป็นสาเหตุหลกั
ในการเกิดเป็นกรดอย่างไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซึงเกิดจาก
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมทีมีไนโตรเจนและกาํมะถนัเป็นส่วนประกอบของวตัถุดิบหรือ
เกิดจากการเผาผลาญเชือเพลิงทีเกิดจากซากพืชซากสัตวที์เรียกว่าฟอลซิล (Fossil fuel) สารมลพิษ
เหล่านีสามารถแพร่ออกไปโดยการพา และการฟุ้งกระจายไปกบักระแสลมเกิดการรวมตวักนัเอง 
จบัตวักับฝุ่ นละอองหรือก๊าซและอนุภาคแขวนลอยอืนๆ หรือจับตวักับก้อนเมฆเดินทางไปใน
อากาศไดเ้ป็นร้อยเป็นพนักิโลเมตร เมือทาํปฏิกิริยากบัไอนาํในอากาศเกิดเป็นกรดไนตริก (HNO3) 
และกรดซัลฟูริก (H2SO4) ก่อให้เกิดปัญหาฝนกรดไดแ้มใ้นดินแดนทีห่างไกลจากแหล่งกาํเนิด      
จึงเกิดเป็นปัญหามลพิษไร้พรมแดนขึนจนกระทงัตกลงสู่พืนโลกตามกระบวนการทางธรรมชาติใน
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ทีสุด เรียกว่าการตกสะสมของกรดในบรรยากาศ (Atmospheric acid deposition) เมือตกลงมายงัผวิ
โลกในลกัษณะทีแห้งคืออยู่ในสภาพก๊าซหรืออนุภาค เรียกว่าการตกสะสมกรดแห้ง (Acid dry 

deposition) เมือตกลงมาโดยการชะด้วยนําฝน หิมะ นําค้าง หรือหมอก เรียกว่าการตกสะสม       
กรดเปียก (Acid wet deposition) หรือทีรู้จกักนัดีในชือฝนกรด ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม
ในหลายๆ ดา้น ทงัต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิงก่อสร้าง และตวัมนุษย ์ตวัอย่างเช่น ส่งผลต่อความ
เจริญเติบโตของตน้ไม ้ทาํใหส้ภาพป่าไมล้ดลง หรือเกิดผลกระทบดา้นเกษตรกรรม เกิดสภาพความ
เป็นกรดของดินและแหล่งนํา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา เกิดการผุกร่อนของ
สิงก่อสร้าง และเกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายมนุษยท์าํให้ระบบทางเดินหายใจของมนุษย ์      
ถูกทาํลายและเกิดปัญหาแก่ปอด เป็นสาเหตุของการเกิดโรคถุงลมปอดอกัเสบเรือรัง โรคถุงลม    
โป่งพอง และโรคระบบทางเดินหายใจ ผลกระทบจากปัญหาฝนกรดไม่ไดเ้กิดขึนในทนัทีทนัใด   
แต่จะค่อยเป็นไปอย่างชา้ๆ จากการสะสมมาเป็นระยะเวลาหลายๆ ปี (Loading effect) ขึนอยู่กบั
ความไวของตวัรับหรือแหล่งรับ การตกสะสมของกรดจึงกลายเป็นปัญหาสิงแวดลอ้มระยะยาว
ระดบัประเทศ ภูมิภาค และโลก (ธนิดา, ) 
 ปฏิกิริยาการเกิดกรดในบรรยากาศและการตกสะสมกรดลงสู่พืนโลกเกิดขึนใน
บรรยากาศชนัโทรโพสเฟียร์ สารมลพิษทีก่อให้เกิดกรดคือสารประกอบออกไซดข์องซลัเฟอร์และ
ไนโตรเจน การตกสะสมของกรดเกิดขึนเป็นจกัร ดงัรูปที 2.2 เริมตน้จากสารมลพิษถูกปล่อยเขา้สู่
บรรยากาศดว้ยเงือนไขทางอุตุนิยมวิทยา คือ สภาวะอากาศ ความเร็ว ทิศทางลม และลกัษณะความ
สูงตาํของภูมิประเทศ (ธนิดา, ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที .  การตกสะสมของกรดในบรรยากาศ  

ทีมา : Energy Institute (2010) 
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 2.1.4 การตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
 วิธีการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัในประเทศต่างๆ และ
ในประเทศไทย ใชว้ิธีการตรวจวดัตามวิธีการมาตรฐาน และวิธีการเทียบเท่าซึงกาํหนดโดยองคก์ร
พิทกัษสิ์งแวดลอ้มของประเทศสหรัฐอเมริกา (US.EPA) ซึงกาํหนดวิธีการวดัก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซดด์ว้ยระบบเคมิลูมิเนสเซนต ์(Chemiluminescence) เป็นวิธีการมาตรฐาน และวิธีการทาง
เคมีวิธีโซเดียม อาร์ซีไนต ์(Sodium Arsenite) และวิธี TGA – ANSA เป็นวิธีการเปรียบเทียบ 

 ) วิธีเคมิลูมิเนสเซนต ์(Chemiluminescence) 
 วิธีเคมิลูมิเนสเซนตส์ามารถวดัวดัไดท้งัไนตริกออกไซด ์(NO) ไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) และออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) 
 หลกัการตรวจวดัแบบการตรวจจบัดว้ยแสง (Photometric detection) ของวิธีเคมิลูมิ-

เนสเซนตจ์ากการทาํปฏิกิริยาระหวา่งไนตริกออกไซดแ์ละโอโซน แสดงดงัสมการ (9) และ (10) 

 

 NO + O3   NO2* + O2    (9) 

 NO2*   NO2 + hv    (10) 

 

 ตวัอยา่งอากาศทีถูกดูดเขา้มาจะถูกแบ่งเป็นสองช่วงเวลาเท่า ๆ กนั  ช่วงแรกตวัอยา่งจะ
เขา้ไปที Reaction chamber โดยตรง ส่วนอีกช่วงหนึงตวัอย่างอากาศจะเขา้ไปที NO2 – NO 

Converter ก่อนเขา้ไปที Reaction chamber NO ในตวัอยา่งอากาศจะทาํปฏิกิริยากบั O3 ทีเกิดจาก
เครืองผลิตก๊าซโอโซน (Ozone generator) จะได ้NO2* ทีไดรั้บการกระตุน้พลงังาน หลงัจากนนั 
NO2* จะปล่อยพลงังานแสงออกมาซึงจะถูกจบัโดย Photo – multiplier ตวัอยา่งอากาศทงัสองจะมี 
solenoid value สลบัแยกทางเดินตวัอยา่งอากาศไปสู่ Reaction chamber ช่วงแรกจะไดค้่าความ
เขม้ขน้ NO ส่วนช่วงหลงัจะไดค้วามเขม้ขน้ Total Oxide of Nitrogen (NOx = NO + NO2) ความ
แตกต่างระหว่างสองค่าจะได ้NO2 (NOx – NO) ซึงไดอะแกรมกระบวนการทาํงานของเครือง
วิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(วนิดา, 2551) แสดงดงัรูปที 2.3 
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รูปที 2.3 กระบวนการทาํงานของเครืองวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

ทีมา : วนิดา ( ) 

 

 ) วิธีโซเดียม อาร์ซีไนต ์(Sodium Arsenite) 

 การวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยวิธีโซเดียม อาร์ซีไนต์ มี
หลกัการดงันี คือ เมือดูดตวัอยา่งอากาศทีตอ้งการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดผ์า่นเขา้มาใน
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์(Sodium hydroxide) กบัโซเดียมอาร์ซีไนต ์(Sodium arsenite) แลว้
เกิดเป็นไนไตรท์ (NO2

-) ขึน โดยปริมาณทีเกิดขึนนีสามารถตรวจวดัไดโ้ดยวดัค่าการดูดกลืน     
คลืนแสงทีความยาวคลืนแสง  นาโนเมตร หลงัจากไดป้ฏิกิริยากบักรดฟอสฟอริก ซลัฟานิลิก-

แอซิด และ N-1 แนพทิลเอทิลลีน ไดเอมายน์ ไดไฮโดรคลอไรดแ์ลว้ 

 3) วิธี TGA – ANSA 

 การวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดด์ว้ยวิธี TGA – ANSA เป็นวิธีการ
ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์โดยใช้สารเคมี  ด้วยการดูดอากาศผ่านสารละลาย 
Triethanolamine และ Sodium metbisulfite ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดจ์ะทาํปฏิกิริยากบัสารเคมี
ดังกล่าวเกิดเป็นไนเตรทไอออน  ซึงจะทําการตรวจวัดไอออนได้โดยทําปฏิกิริยากับสาร 
Sulfanilamide และ 8- Anilino–1 –naphtalenesulfonic acid ammonium salt (ANSA) เกิดเป็น
สารละลายทีมีสีและสามารถดูดกลืนคลืนแสงไดที้ความยาวคลืน  นาโนเมตร 

 2.1.5 ค่ามาตรฐานของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 
 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทวัไปมีเป้าหมายเพือการกาํหนดระดบัคุณภาพ
อากาศทีไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน เนืองจากสารมลพิษแต่ละชนิดจะก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้มากหรือน้อยจะขึนกับชนิดของมลสาร ความเขม้ขน้และ
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ระยะเวลาทีไดรั้บสัมผสั ประเทศไทยไดมี้การกาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศเป็น
ครังแรกในปี พ.ศ.2524 และปัจจุบันมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทวัไปกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที 33 (พ.ศ. 2552) เรือง
กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัวไปออกตามความใน
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึงกาํหนดปริมาณก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศในเวลา 1 ชวัโมง จะตอ้งไม่เกิน 0.17 ส่วนในลา้นส่วนหรือไม่
เกิน 0.32 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ดงัตารางที .3 

 

ตารางที 2.3 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2)  
สารมลพิษ ค่าความเขม้ขน้เฉลีย ค่ามาตรฐาน วิธีการ 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ 1 ชวัโมง ไม่เกิน 0.17 ppm 

(0.32 มก./ลบ.ม) 
เคมิลูมิเนสเซนต ์

1 ปี ไม่เกิน 0.03 ppm 

(0.057 มก./ลบ.ม) 
ทีมา : กรมควบคุมมลพิษ ( ) 
 

2.2 แพสซีฟแซมเปลอร์ 

 การเก็บตวัอย่างอากาศเพือนาํไปศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทางในการแกปั้ญหาหรือ
วิธีการป้องกนัผลกระทบดา้นมลพิษทางอากาศทีอาจเกิดขึนในอนาคตนันมีดว้ยกนั 2 แบบ คือ     
การเกบ็ตวัอยา่งอากาศแบบแอก็ทีฟ (Active sampling) วิธีนีเป็นวิธีทีใชก้นัทวัไปใชปั้มดูดอากาศใส่
ถุงเก็บอากาศ ในกรณีทีมลสารมีปริมาณสูงหรืออาจจะเพิมความเขม้ขน้ของตวัอย่างก่อนนาํไป
วิเคราะห์โดยดูดอากาศผา่นหลอดบรรจุสารดูดซบั (Absorption tube) หรือหลอดแกว้บรรจุสารเคมี
ตวัดกัจบัก๊าซตวัอย่าง (Impregnated filter) เป็นตน้ ซึงวิธีการนีมีขอ้เสียคือการใชปั้มดูดอากาศ
จาํเป็นจะตอ้งใชก้ระแสไฟฟ้า เครืองมือมีขนาดใหญ่ ราคาแพง ไม่สะดวกในการเคลือนยา้ยไปยงั
สถานทีต่างๆ 

 อีกวิธีการหนึงเป็นการเก็บตวัอยา่งอากาศแบบแพสซีฟ (Passive sampling) ซึงเป็น
วิธีการทีไม่ตอ้งใช้ปัมดูดอากาศ หลกัการทาํงานโดยอาศยัหลกัการแพร่ของโมเลกุลของมลสาร    
มลสารจะถูกจบับนกระดาษกรองทีอิมตวัดว้ยสารเคมีทีมีความเฉพาะเจาะจงกบัมลสารทีตอ้งการ
ตรวจวดั การแพร่ของโมเลกุลก๊าซเป็นไปตามกฎการแพร่ของฟิกค ์(Fick’s law of distribution) 
(วนิดา, 2551) ขอ้ดีของการเก็บตวัอยา่งอากาศแบบแพสซีฟคืออุปกรณ์มีขนาดเล็ก นาํหนกัเบา   
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ราคาถูก และไม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้าทาํให้สามารถนาํไปติดตงัเพือตรวจสอบไดง่้ายแมใ้นสถานทีทีไม่มี
ไฟฟ้า โดยเรียกอุปกรณ์ทีใชใ้นการเก็บตวัอย่างมลสารดว้ยวิธีนีว่า แพสซีฟแซมเปลอร์ (Passive 

sampler) 

 เทคนิคแพสซีฟแซมเปลอร์ไดมี้การใชค้รังแรกโดย Palmes และ Gunison ในการ
ตรวจวดัปริมาณของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นอากาศ ปี 1973 และในปีเดียวกนั Reiszner และ
West ไดใ้ชเ้ทคนิคนีในการตรวจวดัปริมาณของซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ หลงัจากนนัก็มี
ผูส้นใจนาํเทคนิคนีไปประยกุตใ์ชก้นัอยา่งกวา้งขวาง เช่น การตรวจวดัโอโซน เบนซีน แอมโมเนีย 
ฟอร์มลัดีไฮด ์เป็นตน้ เริมแรกเทคนิคนีใชใ้นการตรวจวดัสารมลพิษทีปนเปือนในอากาศเท่านนั    

แต่ในปัจจุบนัไดมี้การประยกุตใ์ชใ้นการตรวจวดัสารมลพิษทีปนเปือนทงัในนาํและดิน 

 .2.  ส่วนประกอบของแพสซีฟแซมเปลอร์ 
 อุปกรณ์เก็บตวัอย่างมลสารในอากาศชนิดนีอาศยัหลกัการทาํงานอย่างง่าย โดยใช้
กระดาษกรองชุบสารเคมีทีมีความเหมาะสมเพือดูดซบัก๊าซไวแ้ละมีตาข่าย (Screen) ทีทาํจากเหลก็
ไร้สนิมเพือกนัฝุ่ นและแมลง นอกจากนียงัสามารถลดการผนัผวนของอากาศ (Turbulent) ไดอี้กดว้ย 
เนืองจากตาข่ายจะมีตาทีค่อนขา้งละเอียดจึงทาํหนา้ทีช่วยกรองอากาศทีผา่นเขา้มา ดงัรูปที 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 2.4 ส่วนประกอบของแพสซีฟแซมเปลอร์  
ทีมา : เกรียงไกร ( ) 
 

 ส่วนประกอบสาํคญัของแพสซีฟแซมเปลอร์มี 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

 1) ส่วนประกอบทีเป็นโครงสร้างของแพสซีฟแซมเปลอร์ เป็นส่วนประกอบทีทาํ
หน้าทีประกอบส่วนอืนเขา้ดว้ยกนั ขนาดพืนทีหนา้ตดัและความยาวของส่วนทีทาํเป็นโครงสร้าง  
ในส่วนของการแพร่ของแพสซีฟแซมเปลอร์มีผลต่ออตัราเก็บตวัอย่าง (Sampling rate, S) ของ  
แพสซีฟแซมเปลอร์ซึงมีค่าเท่ากบัสมการที (11) 
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  S =       (11) 

 

 โดย S =  อตัราการเกบ็ตวัอยา่งอากาศ (ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที) 
  L =  ความยาวของเสน้ทางการแพร่ (Diffusion path) ของแพสซีฟแซมเปลอร์ 

(เมตร) 
  A =  พืนทีหนา้ตดัของเสน้ทางการแพร่ของแพสซีฟแซมเปลอร์ ( ตารางเมตร) 
  D =  สมัประสิทธิการแพร่ (diffusion coefficient) (ตารางเมตรต่อวินาที) 

 ดงันัน แพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีรูปแบบทีแตกต่างกนัจะมีอตัราการเก็บตวัอย่างและ
ประสิทธิภาพในการตรวจวดัมลสารทีแตกต่างกนั สําหรับวสัดุทีใชเ้ป็นโครงสร้างของแพสซีฟ-

แซมเปลอร์อาจทาํจากโพลิเทนหรือพลาสติก ทงันีขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละบริษทัทีจดัทาํ
ขึนมา เรียกส่วนประกอบนีวา่ แคสเส็ท (Cassette) หรือแคสเคด (Cascade) 
 2) แผน่ทีถูกดูดซบัดว้ยสารเคมีทีใชใ้นการดกัจบัมลสาร (Impregnated absorbing pad) 
หรือเรียกอีกอยา่งหนึงว่ากระดาษกรองทีใชใ้นการเก็บตวัอยา่ง (Sample filter) เป็นส่วนประกอบ
ดว้ยกระดาษกรองและสารเคมีทีใช้ในการดูดจบัมลสาร กระดาษกรองโดยทวัไปมกัใชก้ระดาษ
กรองใยแกว้ (Glass fiber filter) เพราะทนต่อสารเคมี ส่วนสารเคมีทีใชด้กัจบัจะแตกต่างกนัตาม
ชนิดของมลสารทีตอ้งการทาํการตรวจวดั เช่น การตรวจวดัซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใช้สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ การตรวจวดัแอมโมเนียใชก้รดซิตริก การตรวจวดัโอโซนใชส้ารละลาย
โซเดียมไนไตรท์กบัโซเดียมคาร์บอเนต นอกจากนีการตรวจวดัมลสารชนิดหนึงอาจใช้สารเคมี    
ดกัจบัไดห้ลายชนิด เช่น ไนโตรเจนไดออกไซดอ์าจใชไ้ตรเอทานอลามีน หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์
กบัโซเดียมไอโอไดด์ ซึงมีประสิทธิภาพและปฏิกิริยาทีใช้ในการดูดจบัคลา้ยกนั (Hooper, 2001 

อา้งโดย วนิดา, 2551) 

 3) ส่วนกนัการแพร่ (Diffusion barrier) เป็นส่วนประกอบทีใชใ้นการกกัเก็บปริมาตร
อากาศภายในแพสซีฟแซมเปลอร์ช่วยในการควบคุมอัตราการเก็บตัวอย่างให้คงที และเป็น
ส่วนประกอบทีใชใ้นการป้องกนัแมลงหรือฝุ่ นละออง ซึงวสัดุทีใชอ้าจจะแตกต่างกนัไปในแต่ละ
บริษทั เช่น อาจใช้ตะแกรงสแตนเลส (Stainless steel mesh) และแผ่นเมมเบรนเทฟลอน       
(Teflon membrane filter) หรืออยา่งใดอยา่งหนึง 
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 . .  ประเภทของแพสซีฟแซมเปลอร์ 
 แพสซีฟแซมเปลอร์สามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ตามมลสารทีจะตรวจวดั เช่น H2S, 

NOx, SOX, O3, NH3 และกรดอินทรีย ์(Organic acid) เป็นตน้ มลสารทีแตกต่างกนัก็จะถูกจบัดว้ย
สารเคมีทีแตกต่างกนัและมีวิธีการวิเคราะห์ทีแตกต่างกนัออกไป ดงัแสดงในตารางที 2.4 

 

ตารางที 2.4 สารเคมีทีใชใ้นการจบัมลสารและวิธีการวิเคราะห์ 

มลสาร สารเคมีทีใชด้กัจบัมลสาร วิธีการวเิคราะห์ 
SO2 1.0 x 10-2mol L-1 Na2CO3 Ion chromatography 

O3 1.5 x 10-1mol L-1 NaNO2 /2.0 x 10-1mol L-1 

Na2CO3/1.0 1mol L-1 Glycerol 

Ion chromatography 

NO2 5.0 x 10-1mol L-1 KI /2.0 x 10-1mol L-1 KOH in 

methanol 

Molecular spectrophotometry UV-VIS 

H2S 5.5 x 10-1mol L-1 Zinc acetate /1.0 x 10-1mol L-1 

NaOH/1.0 x 10-2 mol L-1 trisodium citrate 

Molecular spectrophotometry UV-VIS 

ทีมา : Vania et. al. (2010) 

 

 นอกจากนีประเภทของแพสซีฟแซมเปลอร์ยงัสามารถแบ่งตามลกัษณะรูปร่างทีใช้
ทวัไปได ้2 แบบ คือ แบบทรงกระบอก (Tube type) และแบบตลบั (Cassette type) ดงัแสดงในรูปที 
2.5 และ 2.6 ตามลาํดบั 

 

 
 

รูปที 2.5 แพสซีฟแซมเปลอร์แบบทรงกระบอก (Tube type) สาํหรับตรวจวดัสารระเหยอินทรีย ์ 

ทีมา : The interstate technology & regulatory council diffusion sampler team (2006) 
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รูปที 2.6 แพสซีฟแซมเปลอร์แบบแบบตลบั (Cassette type) สาํหรับตรวจวดัไนตรัสออกไซด ์ 

ทีมา : SKC Gulf Coast Inc. (2012) 

 

 2.2.3 ทฤษฎีของแพสซีฟแซมเปลอร์ 
 ทฤษฎีทีใช้ในการออกแบบและการทาํงานของแพสซีฟแซมเปลอร์มี 2 ทฤษฎี คือ 
ทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีการดูดซึม (Absorption) และการซึมผา่น (Permeation) ของมลสารกบัแผน่
เมมเบรน ทฤษฎีทีสองเป็นทฤษฎีทีใชอ้ยา่งกวา้งขวาง คือ ทฤษฎีการแพร่ของโมเลกุลของมลสาร 
(Molecular diffusion theory) 

 1) ทฤษฎีที 1 ทฤษฎีการซึมผา่น 

 อุปกรณ์เก็บตวัอย่างแบบแพสซีฟแซมเปลอร์ใช้หลกัทฤษฎีการซึมผ่านของก๊าซกบั
แผน่เเมมเบรนโดยการรับเขา้ของมลสารขึนกบัลกัษณะทางเคมีและแผน่เมมเบรน การรับเขา้ของ
มลสารเป็นฟังกช์นักบัค่าคงตวัของการซึมผา่นความเขม้ขน้ของมลสารในบรรยากาศ และระยะเวลา
ในการเก็บตวัอยา่ง อีกทงัทฤษฎีการซึมผา่นไดน้าํมาใชป้ระโยชน์ในกรณีทีตรวจวดัมลสารในพืนที
ทีมีการปนเปือนของสารมลพิษ สารระเหยหรือก๊าซรบกวนอืนๆ ทีปนอยูก่บัก๊าซทีตอ้งการตรวจวดั
หรือเมือตวักลางทีใชเ้ป็นของเหลว การแยกเก็บก๊าซเฉพาะทีตอ้งการขึนกบัชนิดของกระดาษกรอง
และสารเคมีทีดูดจบับนกระดาษกรองจะมีค่าความซึมผา่นสูงต่อมลสารทีทาํการตรวจวดัแต่ไม่ซึม
ผ่านสารอืนในบรรยากาศหรือตวักลางในการตรวจวดัความเขม้ขน้ของมลสารในบรรยากาศ  
หลกัการทาํงานเป็นไปตามทฤษฎีการซึมผา่นสามารถอธิบายไดใ้นสมการที (12) ค่าคงตวัของการ
ซึมผา่น (K) ไดจ้ากการทดลองและไดจ้ากฟังกช์นัทีเฉพาะเจาะจงกบัชนิดกระดาษกรองและมลสาร
ทีทาํการตรวจวดั (วนิดา, 2551) 
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           ( ) 
 

 โดย C = ความเขม้ขน้ของมลสาร (ส่วนในลา้นส่วน) 
  W = นาํหนกัมลสารทีทาํการตรวจวดัไดจ้ากอุปกรณ์ (ไมโครกรัม) 
  K = ค่าคงตวัของการซึมผา่น (ส่วนในลา้นส่วนต่อชวัโมง) 
  T = เวลาในการเกบ็ตวัอยา่ง (ชวัโมง) 
 ) ทฤษฎีที 2 ทฤษฎีการแพร่ 

ทฤษฎีการแพร่เป็นทฤษฎีทีกล่าวถึงการเคลือนทีของโมเลกุลของมลสารผ่านความ
เขม้ขน้ทีแตกต่างกนั (Concentration gradient) ในเงือนไขสภาวะคงตวั การเกบ็ตวัอยา่งดว้ยแพสซีฟ
แซมเปลอร์เป็นการรับเขา้ของมลสารทีถูกควบคุมดว้ยพืนทีหนา้ตดัความยาวของเส้นทางการแพร่
และสมบติัทางฟิสิกส์เคมีของมลสาร โดยอตัราการเก็บตวัอย่างเป็นฟังก์ชนัของสัมประสิทธิการ
แพร่ พืนทีหนา้ตดั และความยาวของเส้นทางการแพร่ อธิบายไดจ้ากกฎการแพร่ขอ้ทีหนึงของฟิกค ์
(Fick’s first law of diffusion) ดงัสมการที (13) และรูปที .7 

 

          (13) 

 

 โดย W =  อตัราการถ่ายเทมวล (นาโนกรัมต่อวินาที) 

  D =  ค่าสมัประสิทธิการแพร่ (ตารางเมตรต่อวินาที) 

  A =  พืนทีของกระดาษกรองทีเกิดการแพร่ (ตารางเมตร) 

  (dc/dx) =  อตัราการเปลียนแปลงความเขม้ขน้บนความยาวของเส้นทางการแพร่ 

(นาโนกรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตรต่อนาที)
 

 

 

 

 

 

 

รูปที 2.7 การแพร่ของก๊าซตามกฎขอ้ที 1 ของฟิกค ์ 
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ทีมา : Gerboles et al. (2000) 

 เมือพิจารณาการเปลียนแปลงของความเขม้ขน้มีค่า (C1 – C0) เหนือระยะทีเกิดการแพร่ 

(X1 – X0) = -L ดงันนัจะไดส้มการที (14) 

 

      (14)  

 

 โดย L = ระยะทางของการแพร่ (เมตร) 

  C1 = ความเขม้ขน้ของก๊าซในอากาศ (นาโนกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 

C0 = ความเขม้ขน้ของก๊าซเหนือกระดาษกรอง (นาโนกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร)

 

 ถา้สมมติความเขม้ขน้ของก๊าซทีจุดเหนือกระดาษกรองมีค่าเป็นศูนย ์ (C0 = 0) และคูณ
ทงั 2 ขา้งของสมการที (14) ดว้ยเวลา (t) ดงัสมการที (15)

 

       (15) 

 

 โดยที M = มวลรวมทงัหมดของมลสารบนกระดาษกรอง (นาโนกรัม) 

  t = เวลาทีใชใ้นการเกบ็ตวัอยา่งอากาศ (วินาที) 

 

 เมือพิจารณาสมการพบว่าผลลพัธ์ทีไดจ้าก DA/L มีหน่วยเป็น cm3s-1 ซึงเป็นหน่วย
เดียวกนัและสมัพนัธ์กบัหน่วยของอุปกรณ์แบบแอคทีฟทีใชใ้นการเกบ็ตวัอยา่งการรับสมัผสัมลสาร
ของบุคคล ซึงสมการที (15) สามารถจดัเรียงสมการใหม่ไดด้งัสมการที (16) 

 

(16)

 

 ถา้ทราบขนาดของแพสซีฟแซมเปลอร์ (L/A) ระยะเวลาในการเก็บตวัอยา่ง (t) และค่า
สัมประสิทธิการแพร่ (D) สามารถหาค่าความเขม้ขน้ของมลสารไดแ้ละยงัสามารถคาํนวณค่า
สมัประสิทธิการแพร่หรือนาํมาใชโ้ดยตรงจากค่าทีมีการศึกษาการวิจยัก่อนหนา้นี L, A และ D ทีอยู่
ในรูป DA/L เรียกวา่ Sampling Rate ซึงมีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละอุปกรณ์ (กฤติมา, ) 
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 2.2.4 ปัจจัยทมีีผลต่อการเกบ็ตัวอย่างด้วยแพสซีฟแซมเปลอร์ 
 ในการตรวจวดัไนโตรเจนไดออกไซด์ดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์ อาจมีปัจจยัทีมีผลต่อ
การตรวจวดัไดจ้ากอิทธิพลต่างๆ ดงัต่อไปนี 

 ) ลกัษณะของแพสซีฟแซมเปลอร์ จากงานวิจยัอืนๆ พบว่าความยาวของแพสซีฟ-

แซมเปลอร์มีผลต่อประสิทธิภาพของการตรวจวดั โดยแพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีขนาดสันจะช่วยลด
ความผนัผวนของอากาศภายในตวัอุปกรณ์ได ้(Ayers et al., 1998) 

 ) ชนิดของแผน่ดูดซบัสารเคมี มีผูท้าํการศึกษาเกียวกบัวสัดุสาํหรับดูดซบัสารเคมีไว้
มากมาย ไดแ้ก่ charcoal, alumina, silica gel, chromosorb, glass filter, Teflon filter, whatman41, 

G.N.nylon, G.Z. Teflon และ Quartz fibre filter เป็นตน้ (Varshney et al., 2003) 

 3) สารเคมีทีใชเ้ป็นตวัจบัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ไดแ้ก่ Triethanolamine (TEA), 

K2CO3, PbO2, KMnO4, NaAsO2, TEA+2-napthyl-3, NDS (6-disulphate) และ Na2CO3 เป็นตน้ 
(Varshney et al., 2003) 

 4) แรงลม มีการศึกษาไวว้่าเพือช่วยลดความปันป่วนของกระแสอากาศหรือปรับอตัรา
การไหลของอากาศใหใ้ชแ้ผน่กรองเพิมเขา้ไปในอุปกรณ์แพสซีฟแซมเปลอร์ เช่น เมมบรนทีทาํจาก
โพลิเอทธิลลีนหรือแผ่นตาข่ายสแตนเลส พบว่าสามารถเพิมประสิทธิภาพในการตรวจวดัก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซดไ์ด ้(Yoshika et al., 2008) 

 นอกจากนีงานวิจยัของ Gair และ Penkett (1995) อา้งโดย Varshney et al. (2003) 

พบว่าความเร็วลมมีผลต่อการแพร่กระจายของมลสารและทาํให้เกิดความปันป่วนซึงส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเกบ็ตวัอยา่ง ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งติดตงัแพสซีฟแซมเปลอร์ในตาํแหน่งทีเหมาะสม 
เช่น ติดตงัไวบ้ริเวณทีมีกาํบงัเพือลดผลกระทบจากแรงลม หรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัลมซึงเป็นทีบงั
แบบเปิดขณะเกบ็ตวัอยา่ง  

 5) ความชืนสัมพทัธ์ จากงานวิจยัของ Krochmal and Gorski (1991) ทีอา้งโดย 
Varshney et al. (2003) พบว่าถา้อากาศมีความชืนสัมพนัธ์เพิมขึนจาก 0 % เป็น 100% สาร TEA 

สามารถดูดซึมก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดไ์ดเ้พิมขึน 25% อยา่งไรก็ตามจากผลการวิจยัส่วนใหญ่
สรุปวา่เมืออากาศมีความชืนสมัพทัธ์สูงกวา่ % ผลการเกบ็ตวัอยา่งดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์มีความ
แตกต่างกนัไม่มากนกั 

 6) ระยะเวลาในการเก็บตวัอย่าง พบว่าในงานวิจยัส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเก็บ
ตวัอยา่ง ตงัแต่  ชวัโมงจนถึง  เดือน โดยงานวิจยัของ Bush et al. (2001) อา้งโดย Varshney et al. 

(2003) ทาํการศึกษาระยะเวลาในการเก็บตัวอย่าง  สัปดาห์เปรียบเทียบกับ  สัปดาห์ พบว่า
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ระยะเวลา  สปัดาห์ใหผ้ลการทดลองทีใกลเ้คียงกบัวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตม์ากกวา่  สปัดาห์ 
อาจเนืองมาจากการสลายตวัของสารเคมีทีใชใ้นการดกัจบัมลสาร 

 Varshney et al. (2003) รายงานว่าค่าเฉลียของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ทาํการเก็บ
ตวัอยา่งเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์และ 2 สัปดาห์ไปเปรียบเทียบกบัการเก็บตวัอยา่งต่อเนืองกนัเป็น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าการเก็บตวัอย่าง  และ  สัปดาห์ ให้ผลทีถูกตอ้งมากกว่าการเก็บ           

 สัปดาห์ เหตุผลทีทาํให้การเก็บตัวอย่างต่อเนืองนาน 4 สัปดาห์ได้ผลตาํกว่าทีคาดการณ์ไว ้       
อาจเนืองมาจากเกิดการแตกตัวของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยแสงอัลตราไวโอเลต             
(UV photolysis) และในระหว่างการเก็บตวัอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเขา้ไปสะสมใน
สารละลาย TEA มากขึนเรือยๆ ทาํให้เกิดการอิมตวั ทาํให้ในช่วงหลงัของการเก็บตวัอย่าง
สารละลาย TEA ไม่สามารถดูดซบัก๊าซไดเ้พิมเติมอีก Bush et al. (2001) อา้งโดย Varshney et al. 

(2003) เปรียบเทียบการเก็บตวัอย่างดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์เป็นเวลา 2 สัปดาห์กบัวิธีมาตรฐาน      
เคมิลูมิเนสเซนต ์ผลการวิจยัพบวา่มีค่าสูงกวา่วิธีมาตรฐานทีประมาณไว ้1-4% จากผลการวิจยัต่าง ๆ 
สรุปไดว้า่ระยะเวลาเกบ็ตวัอยา่งทีเหมาะสมอยูใ่นช่วง -  สัปดาห์ 

 7) ความสูง การติดตังแพสซีฟแซมเปลอร์พบว่าทีความสูงต่างๆ มีผลต่อการเก็บ
ตวัอย่าง โดยงานวิจยัทวัไปติดตงัทีความสูงจากระดบัพืน . - .  เมตร และห่างจากผนังอาคาร
ประมาณ . - .   เมตร (Roadman et al., 2003) 

 8) ลกัษณะการติดตงั ในงานวิจยัของทศัมนและคณะ (2551) ไดท้าํการศึกษาลกัษณะ
การติดตงัแพสซีฟแซมเปลอร์โดยทาํการติดตงั  แบบ คือ แนวระดบัและแนวดิง จากการทดลอง
พบว่าการติดตงัแพสซีฟแซมเปลอร์ให้ทิศทางของอากาศไหลเขา้-ออกในแนวระดับให้ผลการ
ทดลองทีสอดคลอ้งกบัวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตม์ากกวา่แนวดิง 

 9) การปนเปือนของมลสารอืน ๆ งานวิจยัของ Varshney et al.(2003) ไดท้าํการ
รวบรวมขอ้มูลจากงานวิจยัของผูอื้น รายงานว่ามลสารอืนๆ ในอากาศทีมีผลต่อการเก็บตวัอยา่งดว้ย
วิธีแพสซีฟแซมเปลอร์ ไดแ้ก่ กรดไนตรัส (HNO2) Peroxyacetyl Nitrate (PAN) ไนตรัสออกไซด ์
(NO) และโอโซน (O3) สารเหล่านีเป็นผลิตภณัฑที์เกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส นอกจากนียงัพบว่า
กรดไนตรัส (HNO2) ในบรรยากาศไม่มีผลกบัการเก็บตวัอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์อย่างมี
นยัสาํคญั 

 แต่ในงานวิจยัของ Hisham and Grosgean (1990) ซึงอา้งโดย Varshney et al.(2003) 
พบว่าถา้ในบรรยากาศทีมีความเขม้ขน้ของ PAN สูงจะรบกวนการเก็บตวัอยา่งก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซดอ์ย่างมาก เนืองจากปฏิกิริยาของ PAN กบั TEA ทาํให้เกิดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
เพิมขึน ดงัสมการที (17) 
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 CH3C(O)OONO2 + 2O         CH3COO + NO2 + O2 + H2 (17) 

 

 นอกจากนีงานวิจยัของ Varshney et al. (2003) ยงัรายงานว่าในเขตเมืองซึงมีความ
เขม้ขน้ของก๊าซไนตรัสออกไซด์ (NO) และโอโซน (O3) สูงจะส่งผลให้การเก็บตวัอย่างก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซดด์ว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์มีค่าสูงกว่าความเป็นจริง ซึงผลการศึกษาสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ Heal et al. (1997) ในเขตเมืองมีความเขม้ขน้ของไนตรัสออกไซด ์(NO) สูงทาํให้
การเก็บตวัอยา่งดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์ไดค่้าสูงเกินความจริง ในขณะทีพืนทีชานเมืองและชนบท  
มีความเขม้ขน้ของก๊าซไนตรัสออกไซด์ (NO) ตาํ ผลการเก็บตวัอย่างดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์จึง
ใกลเ้คียงความจริงมากกวา่เมือเปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐาน  
 

.  งานวจิัยทีเกยีวข้องกบัการพฒันาแพสซีฟแซมเปลอร์ 
 แพสซีฟแซมเปลอร์สําหรับตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีนิยมใชท้วัไปมีอยู ่    
2 รูปแบบ คือ แบบทรงกระบอก (Tube type) และแบบตลบั (Cassette type) ดงัทีกล่าวไปขา้งตน้ 

โดยมีผูท้าํการวิจัยเกียวกับการพฒันาแพสซีฟแซมเปลอร์สําหรับตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซด์เพือเพิมประสิทธิภาพในการตรวจวดัให้สูงยิงขึน โดยศึกษาเกียวกบัวสัดุสําหรับดูดซับ
สารเคมี ไดแ้ก่ Charcoal, Alumina, Silica gel, Chromosorb, Stainless steel mesh, Glass filter, 

Teflon filter, Whatman41, G.N.nylon, G.Z. Teflon และ Quartz fibre filter ส่วนสารเคมีทีใชเ้ป็น  
ตวัจบั ไดแ้ก่ Triethanolamine (TEA), K2CO3, PbO2, KMnO4, NaAsO2, TEA+2-napthyl-3, NDS  

(6-disulphate) และ Na2CO3 เป็นตน้ (Vershney et al., 2003) 

 Yoshika et al. (2008) ไดท้าํการพฒันาแพสซีฟแซมเปลอร์เพือเพิมประสิทธิภาพความ
ว่องไวสาํหรับการตรวจวดัไนโตรเจนไดออกไซดโ์ดยใช ้Porous polyethylene membrane เป็นตวั
กรองอากาศเพือลดการปันป่วนของกระแสอากาศ โดยดดัแปลงจาก Palme’s tube และ Ogawa 

sampler โดยใชก้ระดาษกรอง Whatman no. 1 ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 13 มิลลิเมตร ดูดซบัดว้ย
สารไตรเอทานอลามีน (Triethanolamine : TEA) ในอะซิโตน และใชแ้ผน่เมมเบรนโพลีเอทธิลีน 
(PE membrane) เพือลดความปันป่วนของอากาศพบว่าแพสซีฟแซมเปลอร์มีประสิทธิภาพดีขึน
สามารถป้องกนัการเกิด Over sampling เนืองมาจากการหมุนวนของกระแสอากาศและการทาํ
ปฏิกิริยากนัระหวา่งไนตริกออกไซดก์บัโอโซน 

 Roadman (2003) ไดท้าํการทบทวนบทความเกียวกบัการใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์ในการ
ตรวจวดัโอโซน ไนโตรเจนไดออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเขตป่า พบว่าการตรวจวดั
ไนโตรเจนไดออกไซด์นิยมใชส้ารไตรเอทานอลามีน (Triethanolamine : TEA) มีทงัแบบ Open 
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diffusion tube และแบบ Membrane-covered badges และในการตรวจวดัไนโตรเจนไดออกไซดอ์าจ
เกิดปัญหาเนืองมาจากการทาํปฏิกิริยากนัระหวา่งไนตริกออกไซดก์บัโอโซนทาํใหค้่าทีตรวจวดัไดมี้
ค่าสูงเกินความเป็นจริงประมาณ 30% โดยเฉพาะทีบริเวณริมถนนทีมีปริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซ
ไนตริกออกไซดสู์ง (Heal et al., 1997) ซึงปัญหานีแกไ้ขไดโ้ดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บตวัอยา่งของ
แบบ tube สันกว่าแบบ badge อีกปัญหาหนึง คือ สารไตรเอทานอลามีน (Triethanolamine : TEA) 
นันสามารถจับกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซีงจะทาํให้ประสิทธิภาพในการจับกับไนโตรเจนได-

ออกไซด์ลดลง จากการกาํหนดระยะเวลาในการเก็บตวัอย่างควรอยู่ในช่วง 1-2 สัปดาห์จะช่วยลด
ปัญหาการปนเปือนของซลัเฟอร์ไดออกไซดล์งได ้และยงัลดการสูญเสียไนโตรเจนไดออกไซดจ์าก
ปฏิกิริยา Photodegradation ของสารไตรเอทานอลามีน (Triethanolamine : TEA) ในสภาวะทีโดน
แสงอีกดว้ย (Tang et al., 2000) 

 Ferm et al. (1998) ไดท้าํการศึกษาการตรวจวดัไนโตรเจนไดออกไซดด์้วยเทคนิค   
แพสซีฟแซมเปลอร์โดยใชโ้พแทสเซียมไอโอไดซ์ร่วมกบัโซเดียมไฮดรอกไซดซึ์งมีประสิทธิภาพ
สูงขึนสามารถใชง้านไดดี้ เมือใชร้ะยะเวลาในการเก็บตวัอยา่งนาน ส่วน De Santis et al. (2001) ใช้
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) กบักลีเซอลีนดูดซบัลงบนกระดาษกรองและใชต้าข่ายสแตนเลส   

เป็นเมมเบรนกนัอีก 1 ชนั ซึงชนิดและรูปแบบของแพสซีฟแซมเปลอร์มีการพฒันาอยา่งกวา้งขวาง
ดงัแสดงในตารางที 2.5 



  

ตารางที .5 ชนิดของแพสซีฟแซมเปลอร์สาํหรับตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

ชนิดของแพสซีฟแซมเปลอร์ Dimensions 

L(cm)xA (cm2) 
ทางเขา้ 
(Inlet) 

สารดูดจบั 
(Absorbent) 

Theoretical sampling 

ratea (m3h-1) 

เอกสารอา้งอิง 

Plam-type diffusion tube 7.1 x 0.95 Open Triethanolamine 7.17 x 10-5 Palmes et al.  (1976) 

Hargreaves  (1989) 

Atkins et al.  (1986) 

Blatter diffusion tube 0.7 x 0.64 Open Not reported 5.04 x 10-3 Blatter et al.  (1992) 

Ferm badge 1.0 x 3.14 Steel grid and Teflon 

membrane 

KI/NaAsO2NaI/NaOH 1.74 x 10-3 Ferm  (1991) 

Ferm and Rodhe  (1997) 

Willems badge 0.2 x 5.31 PTFE membrane NaI/NaOH 1.47 x 10-3 Willems  (1993) 

CEH ALPHA 0.6 x 3.46 PTFE membrane Under test 3.20 x 10-3 Tang et al.  (2001) 

Ogawa badge 0.6 x 0.79 Open Triethanolamine 7.62 x 10-4 Mulik et al.  (1989) 

CSPSS badge 8.0 x 17.35 PTFE membrane CHEMIXTM 1.20 x 10-2 Tang et al.  (1999) 

Radiello Radial symmetry 

sampler 

4.0 x 1.3 CylindricalSynthesised 

micro-

porouspolyethylene 

Triethanolamine 0.2 ppb/min Cocheo et al.  (2000) 

Gerboles et al.  (2000) 

Krochmal badge 1.0 x 4.91 Polypropylene 

membrane 

Triethanolamine 2.72 x 10-3 Krochmal and Kalina  (1997) 

Yanagisawa badge - - Triethanolamine - Yamada et al. (1999) 
a คาํนวณโดย Tang et al., 2001 

ทีมา : Roadman (2003) 24 
 



  

 ทศัมนและคณะ (2551) ไดน้าํแพสซีฟแซมเปลอร์ซึงประดิษฐ์จากกล่องฟิลม์ถ่ายรูป
และลดขนาดความยาวของตวัอุปกรณ์ให้เหลือ 10 มิลลิเมตร และนาํไปตรวจวดัความเขม้ขน้ของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดเ์ทียบกบัวิธีมาตรฐานโดยใชว้ิธีเคมิลูมิเนสเซนต ์สถานีตรวจวดัดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ของกรมควบคุมมลพิษ ซึงอยูบ่ริเวณริมถนนทีมีการจราจรหนาแน่น 
ระยะเวลาตรวจวดั 24 ชวัโมง ดาํเนินการระหว่างวนัที 16 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นเวลา 14 วนั 
โดยติดตงัแพสซีฟแซมเปลอร์ 2 แบบ คือ แนวระดบัและแนวดิง ผลการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) พบว่าวิธีมาตรฐานมีค่า
เท่ากบั 10.399 ส่วนในพนัลา้นส่วน ส่วนรูปแบบการติดตงัแพสซีฟแซมเปลอร์ในแนวแนวระดบั
และแนวดิง มีค่าเท่ากบั 5.515 และ 4.221 ลา้นในพนัส่วน ตามลาํดบั แสดงว่าลกัษณะการติดตงั
แพสซีฟแซมเปลอร์ให้อากาศไหลเขา้-ออกในแนวระดบัมีความสัมพนัธ์ใกลเ้คียงกบัวิธีมาตรฐาน
มากกว่าการติดตงัในแนวดิง รวมถึงการตรวจวดัในวนัทีมีฝนตกกบัวนัทีไม่มีฝนนันให้ผลทีไม่
แตกต่างกนั 

 กิตติพงศแ์ละคณะ (2552) ไดท้าํการพฒันาแพสซีฟแซมเปลอร์เพือตรวจวดัปริมาณ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ อุปกรณ์ทีพฒันาขึนใชต้ลบัพลาสติก โดยทาํการศึกษา      
2 ขนัตอน ขนัตอนแรกเป็นการคดัเลือกกระดาษกรองทีเหมาะสมระหว่างกระดาษกรองใยแกว้ชนิด 
GF/C และกระดาษกรองเซลลูโลสของ Whatman 41 พบว่ากระดาษกรองใยแกว้ชนิด GF/C 

สามารถเก็บก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ความเขม้ขน้เฉลีย 5.90 ส่วนในพนัลา้นส่วน และกระดาษ
กรองเซลลูโลสเก็บก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีความเขม้ขน้ของเฉลีย 0.70 ส่วนในพนัลา้นส่วน 

ซึงจะเห็นว่ากระดาษกรองใยแกว้ มีประสิทธิภาพในการเก็บก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดไ์ดม้ากกว่า
กระดาษกรองเซลลูโลส ในการทดลองนีจึงเลือกใชก้ระดาษกรองใยแกว้ เพือใหไ้ดผ้ลการวิเคราะห์
ทีดี และอีกขนัตอนคือขนัดาํเนินการเก็บตวัอยา่ง บริเวณ  จุด จุดที  สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ
กรมประชาสมัพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรม-

การแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ตรวจวดัระหว่างวนัที 17 พฤศจิกายน - 22 ธนัวาคม 2552 เก็บตวัอยา่ง
ระยะเวลา 7 วนัต่อหนึงชุดการทดลอง ทงัหมด 36 ชุดการทดลอง เมือนํามาวิเคราะห์ผลที
ห้องปฏิบัติการพบว่ าสถา นีตรวจวัด คุณภาพอากาศกรมประชา สัมพันธ์ เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานครมีปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีตรวจวดัด้วยวิธีแพสซีฟแซมเปลอร์มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 20.85 ส่วนในพนัล้านส่วน และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์มีค่าเฉลียเท่ากับ    
35.84 ส่วนในพนัลา้นส่วน ส่วนสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดั
ราชบุรี พบว่ามีปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีตรวจวดัดว้ยวิธีแพสซีฟแซมเปลอร์มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 11.61 ส่วนในพนัลา้นส่วน และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมี์ค่าเฉลียเท่ากบั 17.18 ส่วนใน
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พนัลา้นส่วน ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์และวิธีแพสซีพแซม-

เปลอร์นนัมีความสมัพนัธ์กนัทีระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) 
 Ayers et al. (1998) ไดน้าํอุปกรณ์แพสซีฟแซมเปลอร์มาลดขนาดความยาวลงใหเ้หลือ
เพียง 10 มิลลิเมตร และนาํไปตรวจวดัหาปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนได-

ออกไซด์ พบว่าการลดขนาดความยาวของแพสซีฟแซมเปลอร์ลงช่วยลดความผนัผวนของอากาศ
ภายในตวัอุปกรณ์ได ้และช่วยลดปฏิกิริยาทีอาจเกิดขึนระหวา่งก๊าซไนตริกออกไซดแ์ละก๊าซโอโซน
อีกดว้ย เมือทาํการตรวจวดัเปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐานโดยใชว้ิธีเคมิลูมิเนสเซนต์ของสถานี
ตรวจวดัคุณภาพอากาศ Paisley และ Alphington ทีอยูช่านเมือง Melbourne ผลการวิเคราะห์ทาง
สถิตโดยใชก้ารวิเคราะห์แบบถดถอย (Regression Analysis) พบว่ามีความสัมพนัธ์กนัร้อยละ         
89 และ 81 ตามลาํดบั 

 เกรียงไกร (2546) ไดท้าํการพฒันาแพสซีฟแซมเปลอร์จากตน้แบบของ Ayers et al. 

(1998) เพือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดาษกรอง 3 ชนิด ไดแ้ก่ กระดาษกรองเทฟลอน 
กระดาษกรองใยแก้ว และกระดาษกรองเซลลูโลส  สําหรับตรวจวัดไนโตรเจนไดออกไซด์
และซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศ โดยทาํการตรวจวดัเปรียบเทียบกบัวธีิมาตรฐานโดยติดตงัใน
บริเวณเดียวกนักบัเครืองตรวจวดัแบบมาตรฐานทีสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศโรงเรียนสิงหราช
พิทยาคม เป็นเวลา 3 เดือน โดยเริมจากวนัที 7 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม  2545 ใชเ้วลาเก็บตวัอยา่ง      
24 ชวัโมง ตรวจวิเคราะห์ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด์และซลัเฟอร์ไดออกไซด์ดว้ยวิธี 
Spectrophotometry และ Ion Chromatography ตามลาํดบั ผลการศึกษาพบว่าความเขม้ขน้ของ
ไนโตรเจนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีเก็บดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์ทีพฒันาขึนโดยใช้
กระดาษกรองทงั 3 ชนิด มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับขอ้มูลทีตรวจวดัได้จากเครืองมือ
ตรวจวดัแบบอตัโนมติัของกรมควบคุมมลพิษ โดยมีค่าสหสัมพนัธ์อยูใ่นช่วง 0.82–0.85 นอกจากนี
ไดมี้การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์เก็บตวัอย่างอากาศ คือ ความชืนเป็นการ
จาํลองเหตุการณ์เมือมีนาํเลด็ลอดเขา้ไปในอุปกรณ์เก็บตวัอยา่งอากาศซึงอาจซึมเขา้ไปในแผน่กรอง
อากาศทาํให้อนุภาคของไนโตรเจนไดออกไซด์ถูกกักไวใ้นชันนําทาํให้ประสิทธิภาพการเก็บ
ตวัอยา่งลดลงซึงไดเ้ปรียบเทียบโดยแบ่งอุปกรณ์การเก็บตวัอยา่งอากาศออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดทีแหง้
และชุดทีชืน พบว่าความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด์ทีตรวจวดัไดจ้ากอุปกรณ์เก็บตวัอย่าง
อากาศทงั 2 ชุดมีค่าใกลเ้คียงกนั 

 เจิดนภางค ์ (2546) ทาํการศึกษาการตรวจวดัไนโตรเจนไดออกไซดด์ว้ยแพสซีฟแซม-

เปลอร์โดยศึกษากระดาษกรอง 3ชนิด ไดแ้ก่ กระดาษกรองใยแกว้ กระดาษกรองเซลลูโลส และ
กระดาษเทฟลอน และศึกษาสารเคมี 2 ชนิด คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมกบัโซเดียมไอโอไดด ์
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และไตรเอทานอลามีนผสมกับโพแทสเซียมคาร์บอเนต โดยเทียบกับวิธีมาตรฐานทีระยะเวลา      
290 นาที และ 360 นาที พบว่ากระดาษกรองใยแกว้และโซเดียมไฮดรอกไซดผ์สมกบัโซเดียมไอ-  

โอไดดส์ามารถตรวจวดัความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดไ์ดเ้ท่ากบั 0.09 และ 0.94 ตามลาํดบั 
และศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษา 1 วนั 7 วนั และ 14 วนั พบว่า ความเขม้ขน้ของไนไตรตเ์พิม
สูงขึนตามระยะเวลา 
 ฐนกวรรณ และคณะ (2550) ทาํการศึกษาการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดด์ว้ย
แพสซีฟแซมเปลอร์ทีประดิษฐจ์ากกล่องฟิลม์ และใชส้ารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดแ์ละโซเดียม-

ไอโอไดด์ในการดักจบัไนโตรเจนไดออกไซด์ ผลการศึกษาพบว่าความเขม้ขน้ของไนโตรเจนได
ออกไซด์ทีตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมี์ความสัมพนัธ์กนั 
เชิงเส้น จึงนําแพสซีฟแซมเปลอร์ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวดัไนโตรเจนไดออกไซด์บริเวณ     
องคพ์ระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม พบความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด์มีค่าอยู่ในช่วง        
4 – 12 ส่วนในพนัลา้นส่วน โดยบริเวณกาํแพงรอบนอกซึงอยูใ่กลแ้หล่งกาํเนิดมากทีสุด คือ มีถนน
ลอ้มรอบทงัสีดา้นและมีการจราจรหนาแน่นมีความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด์มากทีสุด 
และบริเวณกาํแพงรอบในมีความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดน์อ้ยทีสุด เนืองจากอยูไ่กลจาก
แหล่งกาํเนิดมากทีสุด 

 ศิวพนัธ์ุ (2550) ทาํการศึกษาวิธีการตรวจวดัไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศดว้ย
วิธีการแบบแพสซีฟในเขตเมือง และนาํไปทดลองใชใ้นการตรวจวดัปริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในมหาลยัราชภัฏสวนสุนันทา โดยพฒันาแพสซีฟแซมเปลอร์เพือเก็บ
ตวัอยา่งก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเป็นค่าเฉลีย 1 ชวัโมง โดยทาํการเปรียบเทียบผลที
ได้กับการตรวจวดัโดยวิธีการเทียบเท่าวิธีโซเดียมอาร์ซีไนต์และวิธีอิเล็กโทรดด้วยอุปกรณ์ 

MultiRAE โดยใชห้ลกัการทางสถิติ t-test ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 การพฒันาแพสซีฟแซม-

เปลอร์นันทาํการศึกษาชนิดของแผ่นดูดซับสารเคมี โดยเลือกแผ่นดูดซบั 5 ชนิดดว้ยกนัมาทาํการ
ทดลอง ไดแ้ก่ เมมเบรนชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ เมมเบรนชนิดใยแกว้ เมมเบรนชนิดเซลลูโลส 
กระดาษ A4 และกระดาษ PAD สาํหรับรองกระดาษกรองในการเก็บตวัอยา่งอนุภาคฝุ่ นบรรจุอยูใ่น
คาสเสททข์นาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 37 มิลลิเมตร และเคลือบดว้ยสารดูดซบัซึงเป็นสารละลายผสม
ระหว่างระหว่างสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เขม้ขน้ 0.002 โมลาร์กบัสารละลาย
โซเดียมอาร์ซีไนต ์(NaAsO3) เขม้ขน้ 1.54 x 10-4 โมลาร์ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร โดยอุปกรณ์แพสซีพ
แซมเปลอร์ทีพฒัาขึนมีลกัษณะดงัรูปที 2.8 
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รูปที 2.8 แพสซีฟแซมเปลอร์ทีทาํการออกแบบเบืองตน้  
ทีมา : ศิวพนัธ์ุ (2550) 

 

 ในการเก็บตวัอย่างแพสซีฟแซมเปลอร์จะถูกครอบดว้ยถว้ยกระดาษเพือลดผลทีจะ
ก่อให้เกิดความคลาดเคลือนจากกระแสลม ความชืนจากบรรยากาศ และแสงสว่างจากดวงอาทิตย ์

นาํไปเก็บตวัอยา่งโดยติดตงัสูงจากพืน 1.2 – 1.5 เมตร ผลการนาํอุปกรณ์แบบพาสซีพไปเก็บ
ตวัอยา่งและตรวจวดัปริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดด์ว้ยวิธีการทีพฒันาขึนใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาพบว่าเมมเบรนชนิดเซลลูโลสให้ผลการตรวจวดัใกลเ้คียงกบัวิธี
โซเดียมอาร์ซีไนตแ์ละวิธีอิเลก็โทรดดว้ยอุปกรณ์ MultiRAE  ผลการตรวจวดัโดยวิธีการเทียบเท่า  
วิธีโซเดียมอาร์ซีไนตก์บัอุปกรณ์ทีพฒันาขึนโดยใชเ้มมเบรนชนิดเซลลูโลสมีค่าไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญั และมีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.516 ผลการตรวจวดัโดยใชว้ิธีอิเลก็โทรดกบัอุปกรณ์ที
พฒันาขึนโดยใชเ้มมเบรนชนิดเซลลูโลสมีค่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัและมีค่าความสัมพนัธ์
เท่ากบั 0.493 และปริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีตรวจวดัไดมี้ค่าความ
เขม้ขน้อยูใ่นช่วง 0.0089 – 0.1099 ส่วนในพนัลา้นส่วน โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 0.0543 ส่วนในลา้น
ส่วน โดยมีค่าสูงสุดทีตาํแหน่งอาคารคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม รองมาคือตาํแหน่งร้านเบเกอร์รี 

(ป้อมจราจร) หนา้อาคารศรีจุฑาภา และบริเวณประตูทางเขา้มหาวิทยาลยัถนนอู่ทองนอก ซึง
ตาํแหน่งทีตรวจวดัเป็นตาํแหน่งทีติดกบัถนนมีรถยนต์เคลือนทีตลอดเวลาทาํให้มีการปล่อยก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซดอ์อกมา ทงันีความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ทาํการตรวจวดัมี
ค่าตาํกว่าเกณฑที์มาตรฐานกาํหนด ซึงกาํหนดไวที้ 0.32 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรหรือ 0.163 ส่วน
ในพนัลา้นส่วน 
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 รัตติยา ( ) ไดท้าํการพฒันาแพสซีฟแซมเปลอร์โดยศึกษา  ปัจจยั ไดแ้ก่ ชนิดของ
กระดาษกรองและระยะเวลาเกบ็ตวัอยา่ง โดยคดัเลือกกระดาษกรองจากกระดาษกรอง  ชนิด ไดแ้ก่ 
กระดาษกรองเซลลูโลส Whatman 40 กระดาษกรอง GF/A และ GF/C ผลการทดลองพบวา่กระดาษ
กรอง GF/A มีประสิทธิภาพในการเก็บก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดไ์ดดี้ทีสุด และพบว่าค่าเฉลียก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซดบ์ริเวณดาดฟ้าอาคารวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร และบริเวณป้ายรถ
ประจาํทางโรงเรียนสาธิต เท่ากบั 6.75  และ 5.84 ส่วนในพนัลา้นส่วน ตามลาํดบั ส่วนผลการศึกษา
ระยะเวลาในการเก็บตวัอยา่งทีเหมาะสมโดยทาํการเก็บตวัอยา่ง จาํนวน 1, 7 และ 14 วนั ผลการ
ทดลองพบวา่ระยะเวลาทีเหมาะสมสาํหรับการเกบ็ตวัอยา่ง คือ 7 วนั 

 

.  สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพษิ 

 การเก็บตวัอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เพือหาความสัมพนัธ์ของแพสซีฟแซม-

เปลอร์กบัวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตไ์ดท้าํการเก็บตวัอย่าง 2 จุด คือ สถานีตรวจวดัคุณภาพ
อากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  ซึงมีการจราจรหนาแน่นจึงเป็นตวัแทน
สถานทีทีมีความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์สูง (รูปที .9) และสถานีตรวจวดัคุณภาพ
อากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์  อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี (รูปที 2.10) ซึงมีการจราจรเบาบางจึง
เป็นตวัแทนสถานทีทีมีความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดต์าํ 
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รูปที 2.9 แผนทีสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

ทีมา : Google แผนที (2555) 

 

 
 

รูปที 2.10 แผนทีสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์  จงัหวดัราชบุรี  

ทีมา : Google แผนที (2555) 
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 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึง
เป็นตวัแทนของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบริเวณทีมีความเขม้ขน้สูงโดย
พิจารณาจากขอ้มูลค่าความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซด์ในปีพ.ศ. 2553 และปีพ.ศ. 2554            

จากตารางที 2.6 ลกัษณะของสถานีแสดงดงัรูปที 2.11 โดยสถานีตงัอยูใ่นกรมประชาสัมพนัธ์ มีรัว
เหลก็ลอ้มรอบบริเวณสถานีสูงประมาณ 2 เมตร มีตน้ไมสู้งใหญ่อยูด่า้นขา้งและดา้นหลงัของสถานี 
ถนนดา้นหน้ากรมประชาสัมพนัธ์มีรถยนตว์ิงตลอดเวลา ตวัสถานีมีเครืองเก็บตวัอย่างหลายชนิด
โดยส่วนนาํอากาศเขา้อยู่สูงจากพืนหลงัคาของตวัสถานีประมาณ .2 เมตรและภายในตวัสถานีมี
เครืองวิเคราะห์ผลและเกบ็ขอ้มูลโดยมีการเปิดเครืองปรับอากาศตลอดเวลา 
 

 
 

รูปที .11 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จังหวดัราชบุรี ซึงเป็น
ตวัแทนของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบริเวณทีมีความเขม้ขน้ตาํโดยพิจารณา
จากขอ้มูลค่าความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซดใ์นปีพ.ศ. 2553 และ ปีพ.ศ. 2554 จากตารางที 2.7 

ลกัษณะของสถานีตรวจวดัแสดงดงัรูปที 2.12 โดยตวัสถานีตงัอยูใ่นศูนยว์ิศวกรรมการแพทยที์ 1 
จงัหวดัราชบุรี บริเวณโดยรอบสถานีมีรัวเหลก็ลอ้มรอบสูงประมาณ 2 เมตร มีตน้ไมสู้งใหญ่บริเวณ
ด้านขา้ง มีถนนผ่านด้านหน้าและมีรถยนต์วิงผ่านในปริมาณทีไม่มากนัก ตัวสถานีมีลักษณะ
เช่นเดียวกบัสถานีทีตงัอยู่กรมประชาสัมพนัธ์ กล่าวคือเครืองเก็บตวัอย่างหลายชนิดโดยส่วนนาํ
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อากาศเขา้ สูงจากพืนหลงัคาของตวัสถานีประมาณ .2 เมตรและภายในตวัสถานีมีเครืองวิเคราะห์
ผลและเกบ็ขอ้มูลโดยมีการเปิดเครืองปรับอากาศตลอดเวลา 
 

 
 

รูปที 2.12 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี 
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ตารางที 2.6 ขอ้มูลก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ทีวดัไดพ้.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 ของสถานี
ตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

เดือน 
 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 

ปี 2553 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 

ปี 2554 

ค่าเฉลีย 1 ชวัโมง (ppb) ค่าเฉลียรายเดือน 

(ppb) 

ค่าเฉลีย 1 ชวัโมง (ppb) ค่าเฉลียรายเดือน 
(ppb) ค่าสูงสุด ค่าตาํสุด ค่าสูงสุด ค่าตาํสุด 

มกราคม 85 6 27 112 9 39 

กมุภาพนัธ์ 57 4 16 103 8 28 

มีนาคม 80 1 20 106 7 29 

เมษายน 50 3 13 86 8 23 

พฤษภาคม 47 0 15 40 9 20 

มิถุนายน 46 4 16 31 11 20 

กรกฎาคม 51 0 18 63 3 29 

สิงหาคม 55 2 20 36 11 18 

กนัยายน 88 6 23 32 12 20 

ตุลาคม 82 4 23 42 1 16 

พฤศจิกายน 91 8 35 76 7 23 

ธนัวาคม 117 9 35 68 7 30 

ทีมา : ดดัแปลงจากกรมควบคุมมลพิษ (2555) 
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ตารางที 2.7 ขอ้มูลก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ทีวดัไดพ้.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 ของสถานี
ตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี 

 

เดือน 
 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 

ปี 2553 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 

ปี 2554 
ค่าเฉลีย 1 ชวัโมง (ppb) ค่าเฉลียรายเดือน 

(ppb) 

ค่าเฉลีย 1 ชวัโมง (ppb) ค่าเฉลียรายเดือน 

(ppb) ค่าสูงสุด ค่าตาํสุด ค่าสูงสุด ค่าสูงสุด 

มกราคม 49 0 13 41 0 11 

กมุภาพนัธ์ 23 0 8 28 0 7 

มีนาคม 45 0 9 32 0 8 

เมษายน 20 0 6 22 2 8 

พฤษภาคม 20 0 6 28 0 7 

มิถุนายน 19 2 8 24 3 8 

กรกฎาคม 19 1 6 20 3 7 

สิงหาคม 17 0 5 17 0 5 

กนัยายน 31 0 6 22 0 9 

ตุลาคม 33 0 7 45 9 17 

พฤศจิกายน 44 1 13 54 12 22 

ธนัวาคม 47 0 11 50 8 23 

ทีมา : ดดัแปลงจากกรมควบคุมมลพิษ (2555) 
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 จากตารางที 2.6 และ 2.7 นาํขอ้มูลค่าเฉลียรายเดือนของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดม์า
เปรียบเทียบไดรู้ปที 2.13 และ .14 
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รูปที 2.13 การเปรียบเทียบค่าความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลียรายเดือนของสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพันธ์กับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรม
การแพทยที์ 1 พ.ศ. 2553 
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รูปที 2.14 การเปรียบเทียบค่าความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลียรายเดือนของสถานีตรวจวดั
คุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์กบัสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 
พ.ศ. 2554 
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 จากรูปที 2.13 และรูปที 2.14 แสดงให้เห็นว่าสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรม
ประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  มีค่าความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลีย        
รายเดือนสูงกว่าสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ทงัในปี 
พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 



 
บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

3.1 สารเคมี เครืองมือ และอุปกรณ์ทใีช้ 
 . .  สารเคม ี
 1) นาํปราศจากอิออน 

 2) เมทานอล 

 3) โซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) 

 4) โซเดียมไอโอไดด ์(NaI) 

 5) โซเดียมไนไตรต ์(NaNO2) 

 6) ซลัฟานิลิกแอซิด (4-(NH2)C6H4SO3H) 

 7) N-1 แนพทิลเอทิลลีน ไดเอมายน์ ไดไฮโดรคลอไรด ์(C12H16Cl2N2) 

 8) กรดฟอสฟอริก (H3PO4) 

 9) ก๊าซไนโตรเจน 

 . .  เครืองมือและอุปกรณ์ 
 1) เครือง UV – VIS Spectrophotometer รุ่น Model V-530 ของบริษทั JASCO 

Corporation ประเทศญีปุ่น 

 2) เครืองเขยา่หลอดทดลอง (Vortex) สาํหรับผสมสารละลายใหเ้ขา้กนั 

 3) ไมโครปิเปต 
 4) ตลบัแพสซีฟแซมเปลอร์ทาํจากถว้ยพลาสติกขนาดเลก็โดยมีเส้นผา่นศูนยก์ลางทีกน้
ถว้ยและฝาถว้ยเท่ากบั 3.2 และ 3.8 เซนติเมตร ตามลาํดบั ความสูง 2.4 เซนติเมตร และนาํมาเจาะรู
ทงัดา้นกน้ถว้ยและฝาปิดของถว้ย ดา้นละ 21 รู ดงัรูปที 3.1 
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รูปที 3.1 ตลบัแพสซีฟแซมเปลอร์ 

 

 5) อุปกรณ์ป้องกนัลมและฝน (Protective box) เพือใชป้้องกนัลม ฝน และสิง
แปลกปลอมอืนๆ โดยทาํจากขวดนาํพลาสติก พ่นสีขาวลงบนขวดพลาสติก เจาะรูและนาํลวดมาขด
เป็นส่วนรองรับส่วนแพสซีฟแซมเปลอร์ ดงัรูปที 3.2 

 

 

 

 

 

รูปที 3.2 อุปกรณ์ป้องกนัลมและฝนจากขวดนาํพลาสติกพร้อมทงัติดตงัตวัอยา่ง 

 

 ) กระดาษกรองสาํหรับใชดู้ดซบัสารเคมี โดยใชก้ระดาษกรองใยแกว้ของ Whatman 

(ชนิด GF/A และ GF/C) ตดัเป็นรูปวงกลม ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง .  เซนติเมตร โดยใชบ้ลอ็กวดั
ขนาดในการตดั ดงัรูปที 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 3.3 กระดาษกรองใยแกว้ และบลอ็ดตดักระดาษ 
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 ) ถุงซิปลอ็ค 

 8) อะลูมิเนียมฟลอยด ์

 9) ปากคีบ (Forcep) 

 10) คิวเวต (Cuvette) 

 11) เครืองแกว้ ไดแ้ก่ บีกเกอร์ ปิเปต หลอดทดลอง แท่งแกว้ กระจกนาฬิกา ขวดปรับ
ปริมาตร 

 . .  การตรียมสารเคมี 
 ) การเตรียมสารละลายดูดซบัสาํหรับเคลือบ (Coating Solution) 
  . ) ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์0.44 กรัม ดว้ยนาํปราศจากอิออน 1 มิลลิลิตร 

  . ) เติมโซเดียมไอโอไดด ์3.95 กรัม 

  . ) ปรับปริมาตรดว้ยเมทานอลใหเ้ป็น 50 มิลลิลิตร 

 2) การเตรียมสารละลายสาํหรับวิเคราะห์ผล 

  2.1) สารทีทาํใหเ้กิดสี (Coloring Reagent) (เตรียมใหม่ทุกครัง) ดงันี 

   2.1.1) โดยละลายกรดซลัฟานิลิก 0.8 กรัม ในนาํปราศจากอิออนประมาณ 10 

มิลลิลิตร 

   . . ) เติมกรดฟอสฟอริก 0.8 มิลลิลิตร และละลาย N-1 แนพทิลเอทิลลีน     
ไดเอมายน์ไดไฮโดรคลอไรด ์0.02 กรัม 

   . . ) ปรับปริมาตรดว้ยนาํปราศจากอิออนใหเ้ป็น 100 มิลลิลิตร 

  . ) สารละลายโซเดียมไอโอไดดส์าํหรับเจือจางสารละลายมาตรฐาน ดงันี 

   . . ) ละลายโซเดียมไอโอไดด์ 0.79 กรัม ในนาํปราศจากอิออนประมาณ        
1 มิลลิลิตร 

   . . ) ปรับปริมาตรดว้ยนาํปราศจากอิออนใหเ้ป็น 1000 มิลลิลิตร 

  . ) สต๊อคสารละลายมาตรฐานโซเดียมไนไตรท ์(0.1 โมลาร์ NaNO2) 
   . . ) ละลายโซเดียมไนไตรท ์  0.69 กรัม ในนาํปราศจากอิออนประมาณ         
1 มิลลิลิตร 
   . . ) ปรับปริมาตรดว้ยนาํปราศจากอิออนใหเ้ป็น 100 มิลลิลิตร 
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  . ) สารละลาย Working Standard (100 ไมโครโมลาร์ โซเดียมไนไตรท)์ 
   . . ) ปิเปตสต๊อคสารละลายมาตรฐานโซเดียมไนไตรท์ 0.1 โมลาร์ มา 0.1 

มิลลิลิตร 
   . . ) เจือจางด้วยสารละลายโซเดียมไอโอไดด์ ปรับปริมาตรให้เป็น 100 
มิลลิลิตร 
  . ) สารละลายมาตรฐานสําหรับใชใ้นการสร้างกราฟมาตรฐานในการวิเคราะห์
ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด ์

   . . ) ปิเปตสารละลายมาตรฐานตามตารางที 3.1 

   . . ) เติมสารทีทาํใหเ้กิดสี 2 มิลลิลิตร ลงในหลอดสารละลายมาตรฐานทงั 10 

หลอด เขยา่แลว้ตงัทิงไว ้15 นาทีเพือใหเ้กิดสีอยา่งสมบูรณ์ ดงัรูปที 3.4 

 
ตารางที 3.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 

ความเขม้ขน้ของไนไตรท ์
(ไมโครโมลาร์) 

 

สารละลาย Working Standard 

100 ไมโครโมลาร์ NaNO2 

(มิลลิลิตร) 

NaI 

(มิลลิลิตร) 
ปริมาตรรวม 
(มิลลิลิตร) 

0 0.00 6.00 6.00 

3.33 0.20 5.80 6.00 

6.67 0.40 5.60 6.00 

10.00 0.60 5.40 6.00 

13.33 0.80 5.20 6.00 

16.67 1.00 5.00 6.00 

20.00 1.20 4.80 6.00 

23.33 1.40 4.60 6.00 

26.67 1.60 4.40 6.00 

30.00 .  .  .  
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รูปที 3.4 สีของสารละลายมาตรฐานในการวิเคราะห์ความเขม้ขน้ของไนไตรท ์

 

.  การเกบ็ตัวอย่างและวเิคราะห์ตัวอย่าง 
 . .  สถานทีและวิธีการเกบ็ตัวอย่าง 
 ในงานวิจยันีมีการเกบ็ตวัอยา่งเป็น 2 ขนัตอน ไดแ้ก่ 

 1) บริเวณรัวหนา้มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ในการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการพฒันาแพสซีฟแซมเปลอร์นันไดท้าํการเก็บตวัอย่าง
อากาศเพือตรวจวดัไนโตรเจนไดออกไซดที์บริเวณรัวหนา้มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม ทีระดบั
ความสูงจากพืนประมาณ 1.6 เมตร ระยะเวลาในการเก็บตวัอย่าง 7 วนั จาํนวนชุดตวัอย่างละ 60 

ตวัอยา่ง ดงัรูปที 3.5 

 

 
รูปที 3.5 บริเวณรัวหนา้มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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 2) สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ 

 ในการศึกษาประสิทธิภาพของแพสซีฟแซมเปลอร์ทีพฒันาขึนกบัวิธีมาตรฐานนนัจะ
ทาํการเก็บตวัอย่างทีสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จาํนวน 2 สถานี คือ 
สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  เป็นตวัแทน
สถานทีทีมีความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดสู์ง ดงัรูปที 3.6 และสถานีตรวจวดัคุณภาพ
อากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์  อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี รูปที 3.7 เป็นตวัแทนสถานทีทีมี
ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดต์าํ โดยติดแพสซีฟแซมเปลอร์ไวบ้ริเวณราวรัวขา้งส่วน
นําเขา้ตวัอย่างอากาศของเครืองตรวจวดัแบบมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ระยะเวลาในการเก็บ
ตวัอยา่ง 7 วนั เกบ็ตวัอยา่งต่อเนืองจาํนวน 33 ชุดตวัอยา่ง 

 เมือเกบ็ตวัอยา่งแพสซีฟแซมเปลอร์ครบกาํหนดแลว้จึงนาํมาวิเคราะห์ทีหอ้งปฏิบติัการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงั
สนามจนัทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 3.6 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
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รูปที 3.7 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์  จงัหวดัราชบุรี 

 

 3.2.1 การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
 ) การสกดัสารจากกระดาษกรอง 

  1.1) นาํกระดาษกรองทีผา่นการเกบ็ตวัอยา่งใส่ลงในบีกเกอร์ 

  1.2) เติมนาํปราศจากอิออน 5 มิลลิลิตร ปิดฝาดว้ยกระจกนาฬิกา ทิงไว ้1 คืน 

 2) การวิเคราะห์ตวัอยา่ง 

  . ) ปิเปตสารละลายตวัอยา่งในบีกเกอร์มา 1 มิลลิลิตร เติมลงในหลอดทดลอง 

  2.2) เติมนาํปราศจากอิออน 5 มิลลิลิตร 

  2.3) เติม Coloring Reagent 2 มิลลิลิตร เขยา่ดว้ยเครืองเขยา่หลอดทดลอง แลว้ตงัทิง 

ไว ้15 นาที เพือใหเ้กิดสีอยา่งสมบูรณ์ 

  . ) วดัค่าการดูดกลืนแสง โดยใชเ้ครือง UV - VIS Spectrophotometer ทีความยาว
คลืน 540 นาโนเมตร 

  2.5) นาํสารละลายมาตรฐานความเขม้ขน้ต่างๆ ทีเตรียมไวม้าวดัค่าการดูดกลืนแสง
เพือสร้างกราฟมาตรฐาน ดงัรูปที 3.8 

  2.6) นําค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตวัอย่างไปเปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐานเพือหาความเขม้ขน้ไนไตรทใ์นตวัอยา่ง 
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y = 0.0164x , R² = 0.996
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รูปที 3.8 ตวัอยา่งกราฟมาตรฐานในการวิเคราะห์ความเขม้ขน้ของไนไตรท ์

 

 3.2.2 การคาํนวณความเข้มข้นไนโตรเจนไดออกไซด์ 
 คาํนวณความเข้มข้นไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้ ดังสมการที (18) 

(Hooper, 1999) 
 

  
     (18) 

 

 โดยกาํหนดให ้

 [NO2]  =  ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ (โมลต่อลูกบาศก์
เมตร) 

 [NO2
- ]  =  ความเขม้ขน้ของไนไตรทใ์นตวัอยา่ง (ไมโครโมลาร์) 

 V  =  ปริมาตรการสกดัตวัอยา่ง (มิลลิลิตร) 

 L  =  ระยะความยาวของการแพร่ (เมตร) 
 D  =  สมัประสิทธิการแพร่ มีค่าเท่ากบั . x -  (ตารางเมตรต่อวินาที) 

 A  =   พืนทีหนา้ตดัของกระดาษกรองทีมีสารเคมี (ตารางเมตร) 

 t   =  ระยะเวลาในการเกบ็ตวัอยา่ง (วินาที) 
 

 การเปลียนหน่วยความเขม้ขน้ของแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ให้อยู่ในรูปส่วนใน
พนัลา้นส่วน (ppb) สามารถทาํได ้ดงัสมการที (19) 
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       (19) 

 

 โดยกาํหนดให ้

 [NO2] =  ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ (โมลต่อ
ลูกบาศกเ์มตร) 

 R =  ค่าคงทีของก๊าซมีค่าเท่ากบั .  (ลิตร.บรรยากาศต่อโมล.เคลวิน) 
 T =  อุณหภูมิระหวา่งการเกบ็ตวัอยา่ง (เคลวิน) 

 

.  การพฒันาอุปกรณ์แพสซีฟแซมเปลอร์ 
 . .  การคดัเลอืกชนิดของกระดาษดูดซับสารเคมีทเีหมาะสม 
 1) ทาํการเลือกชนิดของกระดาษดูดซับสารเคมีทีมีประสิทธิภาพในการเก็บก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซดไ์ดสู้ง โดยเลือกทดสอบประสิทธิภาพของกระดาษกรอง  GF/C (สุทสัสา, 
2553) และ GF/A ซึงมีคุณสมบติัทีเหมาะสมในการเกบ็ตวัอยา่งอากาศ 

 2) เคลือบกระดาษกรองทงั 2 ชนิดดว้ยสารละลายดูดซับ แลว้ทดลองเก็บก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ณ บริเวณริมถนนหนา้มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ เป็น
เวลา  วนั โดยเก็บตวัอยา่งดว้ยกระดาษกรองใยแกว้ทงั 2 ชนิด ตวัควบคุม (Blank) ทงั Field blank 

และ Lab blank 

 ) เมือครบกาํหนดเวลา นาํมาวิเคราะห์และคาํนวณหาปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์
ในหอ้งปฏิบติัการ 

 4) เลือกขอ้มูลจาํนวน  ขอ้มูล จากขอ้มูลทงัหมด  ขอ้มูล โดยนาํมาเรียงตามลาํดบั
จากนอ้ย - มาก และตดัขอ้มูลทีนอ้ยทีสุดและมากทีสุดออกอยา่งละ  ค่า เปรียบเทียบความเขม้ขน้ที
วิเคราะห์ไดโ้ดยใชส้ถิติ Normal Probability Plot ซึงเป็นสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์การแจกแจงของ
ขอ้มูล และคดัเลือกชนิดของกระดาษกรองทีเก็บตวัอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ได้ทีความ
เขม้ขน้สูงกวา่เพือใชใ้นการทดลองตอนต่อไป 

 3.3.2 การศึกษาจํานวนด้านของอุปกรณ์ทใีห้อากาศไหลเข้า 
 1) เมือไดช้นิดของกระดาษดูดซบัสารเคมีทีเหมาะสมแลว้ ทาํการศึกษาจาํนวนดา้นของ
อุปกรณ์ทีใหอ้ากาศไหลเขา้-ออก โดยทาํการศึกษาการไหลเขา้-ออก ของอากาศ จาํนวน  ทาง และ 
 ทาง 
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 2) ทดลองเกบ็ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ณ บริเวณริมถนนหนา้มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวงัสนามจนัทร์ เป็นเวลา  วนั ดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์ซึงมีดา้นของอุปกรณ์ทีให้อากาศ
ไหลเขา้ จาํนวน  ดา้น และ  ดา้น ตวัควบคุม (Blank) ทงั Field blank และ Lab blank 

 3) เมือครบกาํหนดเวลา นาํมาวิเคราะห์และคาํนวณหาปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์
ในหอ้งปฏิบติัการ 

 4) เลือกขอ้มูลจาํนวน  ขอ้มูล จากขอ้มูลทงัหมด  ขอ้มูล โดยนาํมาเรียงตามลาํดบั
จากนอ้ย - มาก และตดัขอ้มูลทีนอ้ยทีสุดและมากทีสุดออกอยา่งละ  ค่า เปรียบเทียบความเขม้ขน้ที
วิเคราะห์ไดโ้ดยใชส้ถิติ Normal Probability Plot ซึงเป็นสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์การแจกแจงของ
ขอ้มูล และคดัเลือกแพสซีฟแซมเปลอร์ซึงมีด้านของอุปกรณ์ทีให้อากาศไหลเขา้ -ออก จาํนวน          

 ดา้น หรือ  ดา้น ทีเก็บตวัอยา่งก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดไ์ดที้ความเขม้ขน้สูงกว่าเพือใชใ้นการ
ทดลองตอนต่อไป 

 3.3.3 การศึกษาอตัราส่วนพนืทอีากาศไหลเข้าต่อพนืทหีน้าตัดทีทําปฏิกริิยา 
 1) เมือได้จาํนวนด้านของอุปกรณ์ทีให้อากาศไหลเขา้ -ออกทีเหมาะสมแล้ว 
ทาํการศึกษาอตัราส่วนระหว่างพืนทีอากาศทีไหลเขา้ต่อพืนทีหน้าตดัทีทาํปฏิกิริยา โดยศึกษาที
อตัราส่วน 2 ค่า ทีมีอตัราส่วนเท่ากบัแพสซีพแซมเปลอร์ของ Ogawa โดยมีอตัราส่วนของพืนที
อากาศทีไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทาํปฏิกิริยาเท่ากบั . 6 : 1 และทีอตัราส่วนมากกว่าแพสซีฟแซม-

เปลอร์ของ Ogawa คือ .  :  

 ) ทดลองเกบ็ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ณ บริเวณริมถนนหนา้มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวงัสนามจนัทร์ เป็นเวลา  วนั ดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีอตัราส่วนพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อ
พนืทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยา ทงั 2 อตัราส่วน ตวัควบคุม (Blank) ทงั Field blank และ Lab blank 

 ) เมือครบกาํหนดเวลา นาํมาวิเคราะห์และคาํนวณหาปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์
ในหอ้งปฏิบติัการ 

 ) เลือกขอ้มูลจาํนวน  ขอ้มูล จากขอ้มูลทงัหมด  ขอ้มูล โดยนาํมาเรียงตามลาํดบั
จากนอ้ย - มาก และตดัขอ้มูลทีนอ้ยทีสุดและมากทีสุดออกอย่างละ  ค่า ทาํการเปรียบเทียบความ
เขม้ขน้ทีวิเคราะห์ไดโ้ดยใชส้ถิติ Normal Probability Plot   ซึงเป็นสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์การ
แจกแจงของขอ้มูล และคดัเลือกอตัราส่วนพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยาทีเก็บ
ตวัอยา่งก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดไ์ดที้ความเขม้ขน้สูงกวา่เพือใชใ้นการทดลองตอนต่อไป 

 3.3.4 การศึกษาความเหมาะสมของการใส่ตาข่ายลดความปันป่วนของกระแสอากาศ 
 1) เมือไดช้นิดของกระดาษดูดซบัสารเคมี จาํนวนดา้นของอุปกรณ์ทีใหอ้ากาศไหลเขา้-
ออก และอตัราส่วนพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยาทีเหมาะสมแลว้ ทาํการทดลอง
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ใส่ตาข่าย ดงัรูปที 3.9 เพือลดความปันป่วนของกระแสอากาศเพิมเขา้ไปในอุปกรณ์แพสซีฟแซม
เปลอร์แบบเดิม 

 

 
รูปที 3.9 ตาข่ายสาํหรับลดความปันป่วนของกระแสอากาศ 

 

 2) นาํไปทดลองเก็บก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ณ บริเวณริมถนนหนา้มหาวิทยาลยั
ศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ เป็นเวลา  วนั โดยเก็บตวัอยา่งดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์ทีไม่มีการ
ใส่ตาข่ายและมีตาข่าย ตวัควบคุม (Blank) ทงั field blank และ Lab blank 

 3) เมือครบกาํหนดเวลา นาํมาวิเคราะห์และคาํนวณหาปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์
ในหอ้งปฏิบติัการ 

 4) เลือกขอ้มูลจาํนวน  ขอ้มูล จากขอ้มูลทงัหมด  ขอ้มูล โดยนาํมาเรียงตามลาํดบั
จากนอ้ย - มาก และตดัขอ้มูลทีนอ้ยทีสุดและมากทีสุดออกอย่างละ  ค่า ทาํการเปรียบเทียบความ
เขม้ขน้ทีวิเคราะห์ไดโ้ดยใชส้ถิติ Normal Probability Plot ซึงเป็นสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์การแจก
แจงของขอ้มูล และคดัเลือกรูปแบบทีใส่ตาข่ายหรือไม่ใส่ตาข่ายทีทาํปฏิกิริยาทีเก็บตวัอย่างก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซดไ์ดที้ความเขม้ขน้สูงกวา่เพือใชใ้นการทดลองตอนต่อไป 

 

3.4 การเปรียบเทียบความสามารถในการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยแพสซีพแซม-
เปลอร์และวธีิมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ 
 3.4.1 นําแพสซีฟแซมเปลอร์รูปแบบทีมีประสิทธิภาพดีทีสุดไปเก็บตัวอย่างและ
วิเคราะห์เทียบกบัวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ โดยนาํอุปกรณ์ไปเก็บตวัอยา่งก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซด ์บริเวณ  จุด ดงันี 

 จุดที  สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ซึงเป็นตวัเทนของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบริเวณทีมีความเขม้ขน้สูง 
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 จุดที  สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ซึง
เป็นตวัแทนของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบริเวณทีมีความเขม้ขน้ตาํ 
 ชุดการทดลองทงัสิน 33 ชุดการทดลอง เกบ็ตวัอยา่งนาน 7 วนั 

 3.4.2 เมือครบกาํหนดเวลา นาํมาวิเคราะห์และคาํนวณหาปริมาณไนโตรเจนได-

ออกไซดใ์นหอ้งปฏิบติัการ 

 3.4.3 ทาํการวิเคราะห์ทางสถิติผลการเก็บตวัอยา่งดว้ยแพสซีพแซมเปลอร์ทีพฒันาขึน
เปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์

 3.4.4 ทาํการเก็บตวัอยา่ง 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ตงัแต่วนัที 29 กนัยายน - 7 พฤศจิกายน 
2554 และฤดูแลง้ ตงัแต่วนัที 17 มกราคม - 25 กมุภาพนัธ์ 2555 

 แผนการพัฒนาปัจจัย ต่างๆ  ที มีผลต่อแพสซีฟแซมเปลอร์และการทดสอบ
ความสามารถการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดเ์ปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์
สรุปเป็นแผนภาพแดงขนัตอนการศึกษาไดด้งัรูปที 3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 3.10 แผนภาพแสดงขนัตอนการศึกษา 

ศึกษาชนิดของกระดาษดูดซบัสารเคมี 

ศึกษาอตัราส่วนระหวา่งพืนทีอากาศไหลเขา้ 
ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยา 

ศึกษาการใชต้าข่ายเพือลดความปันป่วน 

ของอากาศ 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความสัมพนัธ์ของ 

แพสซีฟแซมเปลอร์กบัวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ 

ศึกษาจาํนวนดา้นของอุปกรณ์ทีใหอ้ากาศ 

ไหลเขา้-ออก 
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3.5 ขันตอนการแปลผลและประเมินผลการวิเคราะห์ 

 . .  ขนัตอนการศึกษาปัจจัยทมีีผลต่อการพฒันาแพสซีฟแซมเปลอร์ 

 วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เพือหาความแตกต่างของค่าเฉลียนของความเขม้ขน้ของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด ์ทีคาํนวณไดใ้นการศึกษาแต่ละปัจจยัทีทาํการศึกษา โดยปัจจยัทีศึกษา ไดแ้ก่ 
ชนิดของกระดาษดูดซับสารเคมี จาํนวนดา้นของอุปกรณ์ทีให้อากาศไหลเขา้ อตัราส่วนระหว่าง
พืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหน้าตดัอุปกรณ์เก็บตวัอย่าง การเพิมตาข่ายเพือลดความปันป่วนของ
อากาศ โดยใชส้ถิติ Normal Probability Plot ซึงเป็นสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูล 
กรณีขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติให้ทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช ้T-Test Independent 

กรณีขอ้มูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติใหท้าํการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช ้Mann-Whitney Test 

ขนัตอนการวิเคราะห์ทางสถิติและผลการวิเคราะห์เบืองตน้ ดงัรูปที 3.11 

 3.5.2 ขันตอนการเปรียบเทียบสามารถในการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วย
แพสซีพแซมเปลอร์และวธีิมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ 
 วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพือหาความสัมพนัธ์ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด ์
ระหว่างผลทีไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ และวิธีแพสซีฟแซมเปลอร์ที
พฒันาขึน ทีสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และ
สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จังหวดัราชบุรี โดยใช้สถิติ Normal 

Probability Plot ซึงเป็นสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูล กรณีขอ้มูลมีการแจกแจง
แบบปกติให้ทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช ้T-Test Independent กรณีขอ้มูลมีการแจกแจง
แบบไม่ปกติให้ทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ Mann-Whitney Test และวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของวิธีการตรวจวดัดว้ยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์กบัวิธีแพสซีฟแซมเปลอร์ที
พฒันาขึนโดยใช ้Pearson correlation coefficient 

 จากขอ้มูลผลการทดลองทีได ้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ซึง
มีขนัตอน ดงันี 

 ) วิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูล 

 2) วิเคราะห์ความแตกต่างของวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตแ์ละวิธีแพสซีพแซมเปลอร์ 

 3) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตแ์ละวิธีแพสซีพแซมเปลอร์ 

ขนัตอนการวิเคราะห์ทางสถิติและผลการวิเคราะห์เบืองตน้ ดงัรูปที 3.12 
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รูปที 3.11 กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติสาํหรับการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

ในแต่ละปัจจยั ชนิดของกระดาษดูดซบัสารเคมี จาํนวนทิศทางทีอากาศไหลเขา้-ออก 
อตัราส่วนระหวา่งพนืทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัอุปกรณ์เกบ็ตวัอยา่ง  

การเพิมตาข่ายเพือลดความปันป่วนของอากาศโดยใช ้Normal Probability Plot 

การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบไม่ปกติ 

การวิเคราะห์ความแตกต่าง  

โดยใชT้-Test Independent 

การวิเคราะห์ความแตกต่าง 

โดยใช ้Mann-Whitney Test 

สรุปผลเลือกชนิดหรือรูปแบบแพสซีฟแซมเปลอร์  
ทีดีทีสุดในแต่ละปัจจยั 
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รูปที 3.12 กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติสาํหรับเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแพสซีฟแซมเปลอร์
ทีพฒันาขึนกบัวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์

 

 

 

 

กรณีแจกแจงแบบปกติ กรณีแจกแจงแบบไม่ปกติ 

การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดด์ว้ย 

วิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตแ์ละแพสซีฟแซมเปลอร์ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

กรมประชาสมัพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

กรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดั ราชบุรี  
โดยใช ้Normal Probability Plot  

การวิเคราะห์ความแตกต่างของวิธีการ
ตรวจวดัดว้ยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์

และวิธีแพสซีฟแซมเปลอร์  

โดยใช ้T-Test Independent 

การวิเคราะห์ความแตกต่างของวิธีการ
ตรวจวดัดว้ยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์

และวิธีแพสซีฟแซมเปลอร์  

โดยใช ้Mann – Whitney Test 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซด ์
ทีไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตแ์ละแพสซีฟแซมเปลอร์

โดยใช ้Pearson correlation coefficient 

สรุปผล 



 
บทท ี4 

ผลการวจิัยและวจิารณ์ 
 

4.1 ผลการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ในการพฒันาอุปกรณ์แพสซีพแซมเปลอร์ 
 . .  การคดัเลอืกชนิดของกระดาษดูดซับสารเคมีทเีหมาะสม 
 1) ผลการเกบ็ตวัอยา่งและวิเคราะห์ 

 ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดโ์ดยใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์
ทีใส่กระดาษกรองดูดซบัสารเคมีต่างชนิดกนั โดยเลือกใชก้ระดาษกรอง GF/A และ GF/C พบว่า 
ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีใชก้ระดาษกรองดูดซับสารเคมีเป็นกระดาษกรอง 
GF/A มีค่าอยูใ่นช่วง 5.73 – 8.98 ส่วนในพนัลา้นส่วน มีค่าเฉลียเท่ากบั 6.98 ส่วนในพนัลา้นส่วน 
และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ส่วนความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีใช้
กระดาษกรองดูดซับสารเคมีเป็นกระดาษกรอง GF/C มีค่าอยู่ในช่วง 4.79 – 8.27 ส่วนในพนั      
ลา้นส่วน มีค่าเฉลียเท่ากบั 6.27 ส่วนในพนัลา้นส่วน และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.08         
การเปรียบเทียบความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีใช้กระดาษกรองดูดซับสารเคมี 
กระดาษกรอง GF/A และ GF/C ในแต่ละตวัอยา่ง แสดงดงัรูปที 4.1 
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รูปที 4.1 การเปรียบเทียบความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ใชก้ระดาษกรอง GF/A และ 
GF/C 
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 2) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 

  2.1) การทดสอบการแจกแจงขอ้มูล 

  นาํขอ้มูลความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ตรวจวดัไดโ้ดยใชแ้พสซีฟ-

แซมเปลอร์ทีกระดาษกรองดูดซับสารเคมีต่างชนิดกนั เมือนาํกระดาษกรอง GF/A และ GF/C        
มาวิเคราะห์การแจกแจงขอ้มูลโดยใชส้ถิติ Normal P-P Plot ซึงเป็นสถิติทีใชใ้นการทดสอบการ   
แจกแจงแบบปกติของขอ้มูล โดยจะกาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) และ
จะปฏิเสธ H0 เมือ P - values < α ภายใตส้มมติฐานดงันี 

  H0 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการใชแ้พสซีฟแซม-

เปลอร์มีการแจกแจงแบบปกติ 

  H1 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการใชแ้พสซีฟแซม-

เปลอร์ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ 

  ผลจากการวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลพบว่า ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจน-

ไดออกไซดจ์ากแพสซีฟแซมเปลอร์ทีใชก้ระดาษกรอง GF/A และ GF/C มีค่า P - values เท่ากบั 
.170 (รูปที 4.2 (ก)) และ .200 (รูปที 4.2 (ข)) ตามลาํดบั ซึงมีค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญัในการ
ทดสอบ จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ซึงหมายความว่ากระดาษทงัสองชนิดใหข้อ้มูลทีมีค่าการแจกแจง
แบบปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (ก) กระดาษกรอง GF/A    (ข) กระดาษกรอง GF/C  
รูปที 4.2 การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซดใ์นการทดลองเพือ
คดัเลือกชนิดของกระดาษดูดซบัสารเคมี 

P-Values = 0.170 P-Values = 0.200 
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  2.2) การทดสอบความแตกต่างของขอ้มูล 

  เมือทราบว่าขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติ-จึงนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์หาความ
แตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์ทีบรรจุ
กระดาษกรองดูดซบัสารเคมีต่างชนิดกนั คือ กระดาษกรอง GF/A และ GF/C โดยใชส้ถิติ T-Test 

Independent โปรแกรมทีใชคื้อ SPSS version 17.0 ซึงจะกาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 
0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมือ P - values < α ภายใตส้มมติฐานดงันี 

  H0 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการใชที้บรรจุเยอืดูด
ซบัแพสซีฟแซมเปลอร์สารเคมีต่างชนิดกนัไม่มีความแตกต่างกนั 

  H1 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการใชที้แพสซีฟ-

แซมเปลอร์บรรจุเยอืดูดซบัสารเคมีต่างชนิดกนัมีความแตกต่างกนั 

  จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซดที์เกบ็โดยแพสซีฟแซมเปลอร์ทีบรรจุกระดาษกรองดูดซบัสารเคมีต่างชนิดกนั โดยเลือกใช้
กระดาษกรอง GF/A และ GF/C พบว่า มีค่า P - values เท่ากบั .0 0 (ตารางที 4.1) ซึงมีค่านอ้ยกว่า
ระดบันยัสาํคญัในการทดสอบ (α = 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซึงหมายความว่า ความเขม้ขน้
ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์ทีบรรจุกระดาษกรอง GF/A และ 
GF/C มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั สรุปว่ากระดาษกรอง GF/A สามารถเก็บก๊าซไนโตรเจน-

ไดออกไซดไ์ดม้ากกวา่กระดาษกรอง GF/C 

 

ตารางที 4.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บโดย
กระดาษกรอง GF/A และ GF/C 

 

 4.1.2 การศึกษาจํานวนด้านของอุปกรณ์ทใีห้อากาศไหลเข้า 
 ) ผลการเกบ็ตวัอยา่งและวิเคราะห์ 

 ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดโ์ดยใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์
ทีเจาะรูใหอ้ากาศไหลเขา้  ดา้น และ  ดา้น ทีบรรจุกระดาษกรองใยแกว้ GF/A พบว่า ความเขม้ขน้
ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เจาะรูใหอ้ากาศไหลเขา้  ดา้น มีค่าอยูใ่นช่วง 2.68 – 3.96 ส่วนใน
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พนัลา้นส่วน มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.23 ส่วนในพนัลา้นส่วน และมีค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.38 
ส่วนความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์ทีเจาะรูใหอ้ากาศไหลเขา้ 

 ดา้น มีค่าอยูใ่นช่วง 6.11 – 9.37 ส่วนในพนัลา้นส่วน มีค่าเฉลียเท่ากบั 7.11 ส่วนในพนัลา้นส่วน 
และมีค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 การเปรียบเทียบความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซดที์ใชที้ใชต้ลบัเก็บตวัอยา่งเจาะรูเพือใหอ้ากาศไหลเขา้  ดา้น และ  ดา้น ในแต่ละตวัอยา่ง 
ดงัรูปที 4.3 
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รูปที 4.3 การเปรียบเทียบความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ใชที้ใชต้ลบัเกบ็ตวัอยา่งเจาะ
รูเพือใหอ้ากาศไหลเขา้-ออก จาํนวน  ดา้น และ  ดา้น 

 

 2) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 

  2.1) การทดสอบการแจกแจงขอ้มูล 

  นาํขอ้มูลความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ตรวจวดัไดโ้ดยใชแ้พสซีฟ-

แซมเปลอร์ทีเจาะรูเพือให้อากาศไหลเขา้-ออก  ดา้น และ  ดา้น มาวิเคราะห์การแจกแจงขอ้มูล
โดยใชส้ถิติ Normal P-P Plot ซึงเป็นสถิติทีใชใ้นการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของขอ้มูล โดย
จะกาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมือ P - values < α 
ภายใตส้มมติฐานดงันี 

  H0 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการใชแ้พสซีฟแซม-

เปลอร์มีการแจกแจงแบบปกติ 

  H1 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการใชแ้พสซีฟแซม-

เปลอร์มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ 

  จากการวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลพบว่า ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจน-   

ไดออกไซดจ์ากแพสซีฟแซมเปลอร์ทีเจาะรูเพือให้อากาศไหลเขา้   ดา้น มีค่า P - values เท่ากบั 
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.200 (รูปที 4.4 (ก)) ซึงมีค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญัในการทดสอบ จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ซึง
หมายความว่าขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติ และความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์จาก
แพสซีฟแซมเปลอร์ทีเจาะรูเพือใหอ้ากาศไหลเขา้  ดา้น มีค่า P - values เท่ากบั . 15 (รูปที 30 (ข)) 
ซึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญัในการทดสอบ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซึงหมายความวา่ขอ้มูลมีการ
แจกแจงแบบไม่ปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) แพสซีฟแซมเปลอร์เจาะรู  ดา้น (ข) แพสซีฟแซมเปลอร์เจาะรู 2 ดา้น 

รูปที 4.4 การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซดใ์นการทดลองเพือ
คดัเลือกการศึกษาจาํนวนดา้นของอุปกรณ์ทีใหอ้ากาศไหลเขา้ 
 

  2.2) การทดสอบความแตกต่างของขอ้มูล 

  เมือทราบว่าขอ้มูลมีการแจกแจงทงัแบบปกติไม่ปกติ จึงนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์หา
ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เกบ็โดยแพสซีฟแซมเปลอร์ทีเจาะรู
เพือให้อากาศไหลเขา้  ดา้น และ  ดา้น โดยใชส้ถิติ Mann-Whitney test โปรแกรมทีใชคื้อ SPSS 

version 17.0 ซึงจะกาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมือ 
P - values < α ภายใตส้มมติฐานดงันี 

  H0 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการใชแ้พสซีฟแซม-

เปลอร์ทีจาํนวนดา้นทีเจาะรูเพือใหอ้ากาศไหลเขา้ต่างกนัไม่มีความแตกต่างกนั 

P-Values = 0.200 P-Values = 0.015 
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  H1 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการใชแ้พสซีฟแซม-

เปลอร์ทีจาํนวนดา้นทีเจาะรูเพือใหอ้ากาศไหลเขา้ต่างกนัมีความแตกต่างกนั 

  จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์   
ทีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์ทีเจาะรูเพือให้อากาศไหลเขา้-ออก  ดา้น และ  ดา้น พบว่า มีค่า        
P - values เท่ากบั .0  (ตารางที 4.2) ซึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัในการทดสอบ จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 ซึงหมายความว่า ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการใช ้     
แพสซีฟแซมเปลอร์ทีเจาะรูเพือใหอ้ากาศไหลเขา้-ออก  ดา้น และ  ดา้น มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญั สรุปว่าแพสซีฟแซมเปลอร์ทีเจาะรูเพือให้อากาศไหลเขา้-ออก 2 ดา้น สามารถเก็บก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซดไ์ดม้ากกวา่แพสซีฟแซมเปลอร์ทีเจาะรูเพือใหอ้ากาศไหลเขา้-ออก 1 ดา้น 
 

ตารางที 4.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บโดย
แพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีจาํนวนดา้นใหอ้ากาศไหลเขา้-ออกต่างกนั (  ดา้น และ  ดา้น) 

 

 . .  การศึกษาอตัราส่วนพนืทีอากาศไหลเข้าต่อพนืทีหน้าตัดทีทาํปฏิกริิยา 
 ) ผลการเกบ็ตวัอยา่งและวิเคราะห์ 

 ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดโ์ดยใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์
ทีมีอตัราส่วนพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหน้าตดัทีทาํปฏิกิริยาแตกต่างกนั ได้แก่ ทีอตัราส่วน    
0.56 : 1 และ 0.94 : 1 ทีบรรจุกระดาษกรอง GF/A และตลบัพลาสติกเจาะรูใหอ้ากาศไหลเขา้-ออก   

 ดา้น พบว่า ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์ทีมีอตัราส่วน 
0.56 : 1 มีค่าอยูใ่นช่วง 2.84 – 5.83 ส่วนในพนัลา้นส่วน มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.83 ส่วนในพนัลา้นส่วน 
และมีค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 ส่วนความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีใช ้   
แพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีอตัราส่วน 0.94 : 1 มีค่าอยูใ่นช่วง 4.61 – 8.08 ส่วนในพนัลา้นส่วน มี
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ค่าเฉลียเท่ากบั 5.98ส่วนในพนัลา้นส่วน และมีค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.92 การเปรียบเทียบ
ความเข้มข้นของ     ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีใช้ทีใช้อัตราส่วนพืนทีอากาศไหลเข้าต่อ
พนืทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยาที 0.56 : 1 และ 0.94 : 1 ในแต่ละตวัอยา่ง ดงัรูปที 4.5 
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รูปที 4.5 การเปรียบเทียบความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์ทีมี
อตัราส่วนของพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยาเท่ากบั 0.56 : 1 และ 0.94 : 1 

 

 ) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 

  2.1) การทดสอบการแจกแจงขอ้มูล 

  นาํขอ้มูลความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ตรวจวดัไดโ้ดยใชแ้พสซีฟ-

แซมเปลอร์ทีมีอตัราส่วนของพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยา เท่ากบั 0.56 : 1 และ 
0.94 : 1 มาวิเคราะห์การแจกแจงขอ้มูลโดยใชส้ถิติ Normal P-P Plot ซึงเป็นสถิติทีใชใ้นการทดสอบ
การแจกแจงแบบปกติของขอ้มูล โดยจะกาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) 

และจะปฏิเสธ H0 เมือ P - values < α ภายใตส้มมติฐานดงันี 

  H0 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการใชแ้พสซีฟแซม-

เปลอร์มีการแจกแจงแบบปกติ 

  H1 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการใชแ้พสซีฟแซม-

เปลอร์มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ 

  จากการวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลพบว่า ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจน-   

ไดออกไซด์จากแพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีอตัราส่วนของพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหน้าตดัทีทาํ
ปฏิกิริยา เท่ากบั 0.56 : 1 มีค่า P - values เท่ากบั .200 (รูปที 4.6 (ก)) ซึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัสาํคญั
ในการทดสอบ จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ซึงหมายความว่าขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติ และความ
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เขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดจ์ากแพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีอตัราส่วนของพืนทีอากาศไหล
เขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยา เท่ากบั 0.94 : 1 มีค่า P - values เท่ากบั .059 (รูปที 4.6 (ข)) ซึงมี
ค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญัในการทดสอบ จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ซึงหมายความว่าขอ้มูลมีการ  
แจกแจงแบบปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ก) อตัราส่วน 0.56 : 1   (ข) อตัราส่วน 0.94 : 1 

รูปที 4.6 การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซดใ์นการทดลองเพือ
คดัเลือกอตัราส่วนพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยา 
 

  2.2) การทดสอบการแจกแจงขอ้มูล 

  เมือทราบว่าข้อมูลทังสองชุดมีการแจกแจงแบบปกติ จึงนํามาวิเคราะห์ความ
แตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีตรวจวดัไดร้ะหว่างอตัราส่วนพืนที
อากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยา 0.56 : 1 กบั 0.94 : 1 โดยใช ้Independent T-Test 
โปรแกรมทีใช้คือ SPSS version 17.0 ซึงจะกาํหนดระดบันัยสําคญัในการทดสอบที 0.05               

(α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมือ P - values < α ภายใตส้มมติฐานดงันี 

  H0 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีตรวจวดัไดโ้ดยใชอ้ตัราส่วน
พนืทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยา 0.56 : 1 กบั 0.94 : 1 ไม่มีความแตกต่างกนั 

P-Values = 0.200 P-Values = 0.059 
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  H1 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีตรวจวดัไดโ้ดยใชอ้ตัราส่วน
พนืทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยา 0.56 : 1 กบั 0.94 : 1 มีความแตกต่างกนั 

  จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที
เก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีอตัราพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยา 0.56 : 1 กบั 
0.94 : 1 พบว่า มีค่า P-value = 0.000 (จากตารางที 4.3) ซึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัในการทดสอบ 
จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0หมายความว่า ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการใช้
แพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีอตัราพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยา 0.56 : 1 กบั 0.94 : 1 
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั สรุปไดว้่าแพสซีฟแซมเปลอร์ทีใชอ้ตัราส่วนพืนทีอากาศไหล
เขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยาเท่ากบั 0.94 : 1 สามารถเก็บก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดไ์ดม้ากกว่า
อตัราส่วน 0.56 : 1 จึงสามารถสรุปไดอ้ตัราส่วนพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํทีมีเท่ากบั 
0.94 : 1 เหมาะสมทีจะนาํมาใชพ้ฒันาต่อ 

 

ตารางที 4.3 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บโดย
แพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีอตัราส่วนพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหน้าตดัทีทาํปฏิกิริยา 
0.56 : 1 และ 0.94 : 1 

 

 . .  การศึกษาความเหมาะสมของการใส่ตาข่ายลดความปันป่วนของกระแสอากาศ 
 ) ผลการเกบ็ตวัอยา่งและการวิเคราะห์ 

 ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซด์โดยใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์ทีใส่    
ตาข่ายลดความปันป่วนของกระแสอากาศและไม่ใส่ตาข่าย พบว่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจน-

ไดออกไซดที์ไม่ใส่ตาข่ายมีค่าอยูใ่นช่วง 6.57 – 9.37 ส่วนในพนัลา้นส่วน มีค่าเฉลียเท่ากบั 7.87 

ส่วนในพนัลา้นส่วน และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73 ส่วนความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจน-  
ไดออกไซด์ทีใส่ตาข่าย มีค่าอยู่ในช่วง 5.94 – 8.03 ส่วนในพนัลา้นส่วน มีค่าเฉลียเท่ากบั 7.01     
ส่วนในพนัลา้นส่วน และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56 การเปรียบเทียบความเขม้ขน้ของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซดที์ใส่ตาข่ายและไม่ใส่ตาข่ายในแต่ละตวัอยา่ง แสดงดงัรูปที 4.7 
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รูปที 4.7 การเปรียบเทียบความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์ทีมี
การใส่ตาข่ายและไม่ใส่ตาข่ายลดความปันป่วนของกระแสอากาศ 

 

 ) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 

  2.1) การทดสอบการแจกแจงขอ้มูล 

  นาํขอ้มูลความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ตรวจวดัไดโ้ดยใชแ้พสซีฟ-

แซมเปลอร์ทีมีการใส่ตาข่ายเพือลดความปันป่วนของอากาศและไม่ใส่ตาข่าย มาวิเคราะห์การ     
แจกแจงขอ้มูลโดยใชส้ถิติ Normal P-P Plot ซึงเป็นสถิติทีใชใ้นการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
ของขอ้มูล โดยจะกาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมือ    
P - values < α ภายใตส้มมติฐานดงันี 

  H0 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการใชแ้พสซีฟแซม-

เปลอร์มีการแจกแจงแบบปกติ 

  H1 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการใชแ้พสซีฟแซม-

เปลอร์มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ 

  จากการวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลพบว่า ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจน-   

ไดออกไซดจ์ากแพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีตาข่าย มีค่า P - values เท่ากบั .200 (รูปที 4.8 (ก)) ซึงมีค่า
มากกว่าระดบันัยสําคญัในการทดสอบ จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ซึงหมายความว่าขอ้มูลมีการ      
แจกแจงแบบปกติ และความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดจ์ากแพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีไม่
ใส่ตาข่าย มีค่า P - values เท่ากบั .200 (รูปที 4.8 (ข)) ซึงมีค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญัในการ
ทดสอบ จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ซึงหมายความวา่ขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติ 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) ใส่ตาข่าย     (ข) ไม่ใส่ตาข่าย 

รูปที 4.8 การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซดใ์นการทดลองเพือ
ศึกษาความเหมาะสมของการใส่ตาข่ายลดความปันป่วนของกระแสอากาศ 

  

  2.2) การทดสอบความแตกต่างของขอ้มูล 

  เมือทราบว่าข้อมูลทังสองชุดมีการแจกแจงแบบปกติ จึงนํามาวิเคราะห์ความ
แตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ตรวจวดัไดร้ะหวา่งแพสซีฟแซมเปลอร์ที
ใส่ตาข่ายลดความปันป่วนของอากาศและไม่มีการใส่ตาข่าย โดยใช ้Independent T-Test โปรแกรม
ทีใชคื้อ SPSS version 17.0 ซึงจะกาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) และจะ
ปฏิเสธ H0 เมือ P - values < α ภายใตส้มมติฐานดงันี 

  H0 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ตรวจวดัไดโ้ดยใส่ตาข่ายกบัไม่
ใส่ตาข่ายลดความปันป่วนของกระแสอากาศไม่มีความแตกต่างกนั 

  H1 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ตรวจวดัไดโ้ดยใส่ตาข่ายกบัไม่
ใส่ตาข่ายลดความปันป่วนของกระแสอากาศมีความแตกต่างกนั 

  จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที
เกบ็โดยแพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีการใส่ตาข่ายและไม่ใส่ตาข่ายลดความปันป่วนของกระแสอากาศ มี
ค่า P-value = 0.000 (ตารางที 4.4) ซึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัในการทดสอบ จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

P-Values = 0.200 P-Values = 0.200 
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ปัจจยัทีทาํ 
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

H0หมายความว่า ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์    
ทีมีตาข่ายและไม่มีตาข่ายมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั สรุปไดว้่าแพสซีฟแซมเปลอร์ทีใส่    
ตาข่ายลดความปันป่วนของกระแสอากาศสามารถเก็บก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ได้น้อยกว่า     
แพสซีฟแซมเปลอร์แบบไม่มีตาข่าย จึงสามารถสรุปไดว้่าแพสซีฟแซมเปลอร์ทีไม่ใส่ตาข่ายลด
ความปันป่วนของกระแสอากาศ เหมาะสมทีจะนาํมาใชพ้ฒันาต่อไป 

 

ตารางที 4.4 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บโดย
แพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีตาข่ายและไม่ใส่ตาข่ายลดความปันป่วนของกระแสอากาศ 

 

 จากการศึกษาการพฒันาแพสซีฟแซมเปลอร์สําหรับตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซด ์ทงั 4 ปัจจยัทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดด้งัตารางที 4.5 

 

ตารางที 4.5 สรุปผลการศึกษาปัจจยัทงั 4 ชนิด 
 

 ชนิดของกระดาษดูดซบั
สารเคมี 

จาํนวนดา้นทีอากาศ
ไหลเขา้-ออก 

อตัราส่วนพืนทีอากาศ
ไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดั 

ทีทาํปฏิกิริยา 

ความเหมาะสมของการใส่
ตาข่ายลดความปันป่วนของ 

กระแสอากาศ 

GF/A GF/C 1 ดา้น 2 ดา้น 0.56 : 1 0.94 : 1 ใส่ตาข่าย ไม่ใส่ตาข่าย 

จาํนวนตวัอยา่ง 
(n) 

50 50 50 50 50 50 50 50 

ความเขม้ขน้
เฉลีย (X̅) (ppb) 

6.98 6.27 3,23 7.11 3.83 5.98 7.01 7.87 

ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

0.78 1.08 0.38 0.72 0.71 0.92 0.56 0.73 

การวเิคราะห์
การแจกแจง ปกติ ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

การวเิคราะห์
ความแตกต่าง 

แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญั 

แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญั 

แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญั 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

ปัจจยัทีเลือก GF/A 
อากาศไหลเขา้  

2 ดา้น 0.94 : 1 ไม่ใส่ตาข่าย 
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 เปรียบเทียบกบังานวิจยัอืนทีทาํการศึกษากระดาษทีใชใ้นการดูดซบัสารเคมี ดงัตารางที 
4.6 ผลการพบวา่กระดาษกรอง GF/A ใหผ้ลการตรวจวดัไนโตรเจนไดออกไซดดี์ทีสุด เมือเทียบกบั
กระดาษกรองเซลลูโลส และกระดาษกรอง GF/C และเหมือนกบังานวิจยัของ Santis (1997) ทีใช้
กระดาษกรอง GF/A เป็นกระดาษดูดซบัสารเคมี 

 

ตารางที 4.6 เปรียบเทียบการเลือกใชก้ระดาษสาํหรับดูดซบัสารเคมีกบังานวิจยัอืน 
งานวจิยั ชนิดกระดาษ ไนโตรเจนไดออกไซดที์ตรวจวดัได ้

(ส่วนในพนัลา้นส่วน) 
สถานที/ช่วงเวลาในการ

ตรวจวดั 

สุทสัา (2553) กระดาษกรองเซลลูโลส 

(Whatman No. 40) 
2 ± .7 

(n=15) 

หนา้มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปี 2552 

 กระดาษกรอง GF/C 

(Whatman) 

7 ± .7 

(n=15) 

รัตติยา (2553) กระดาษกรองเซลลูโลส  
(Whatman No. 40) 

5.40 ± 2.08 

(n=10) 

หนา้มหาวทิยาลยัศิลปากร 
13 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2553 

 

 

กระดาษกรอง GF/A 

(Whatman) 

6.75 ± 2.24 

(n=10) 

กระดาษกรอง GF/C 

(Whatman) 

6.65 ± 2.08 

(n=10) 

งานวจิยันี กระดาษกรอง GF/A 

(Whatman) 
6.98± 0.78 

(n=50) 

หนา้มหาวทิยาลยัศิลปากร 
25 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2554 

 กระดาษกรอง GF/C 

(Whatman) 
6.27 ± 1.08 

(n=50) 

 

 ส่วนปัจจยัอืนๆ ทีศึกษา ไดแ้ก่ จาํนวนดา้นของแพสซีฟแซมเปลอร์ อตัราส่วนพืนที
อากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยา และการใชต้าข่ายลดความปันป่วนของอากาศ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมไม่พบงานวิจยัอืนซึงศึกษาเรืองเหล่านี อย่างไรก็ตามการทบทวนวรรณกรรม
สามารถนาํมาเป็นแนวทางในการพฒันาแพสซีฟแซมเปลอร์ในงานวิจยันีได ้

 การศึกษาเรืองจํานวนด้านของแพสซีพแซมเปลอร์เปรียบเทียบกับงานวิจัยของ      
Ayers et al., (1998) ซึงไดต้รวจวดัไนโตรเจนไดออกไซดใ์นประเทศออสเตรเลียโดยใชแ้พสซีฟ-

แซมเปลอร์ที Ferm (1991 และ ) ไดพ้ฒันาดดัแปลงจากของ Palmes (1976) ซึงลดความยาว
ของการแพร่ลงจาก  มิลลิเมตร เหลือความยาว  มิลลิเมตร โดยมีทางเขา้ของอากาศเพียงดา้น
เดียวพบว่าสามารถลดความปันป่วนของกระแสอากาศภายในและลดการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO) กบัโอโซน(O3) ทาํให้ค่าทีตรวจวดัไดมี้ความถูกตอ้งมากขึน ซึง   
แพสซีฟแซมเปลอร์ทีงานวิจยันีพฒันาขึนทีมีความยาว  มิลลิเมตรใกลเ้คียงกบัของ Ferm แต่
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งานวิจยันีทาํการทดลองเปรียบเทียบจาํนวนดา้นทีอากาศไหลเขา้-ออก คือ  ดา้น และ  ดา้น พบว่า
มีค่าเฉลียไนโตรเจนไดออกไซด ์3.23 และ 7.11 ส่วนในพนัลา้นส่วน ตามลาํดบั ดงันนัจึงเลือกใช้
แพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีการไหลเขา้-ออกของอากาศได ้  ดา้น 

 นอกจากนีถา้เปรียบเทียบกบัแพสซีฟแซมเปลอร์ของ Ogawa ทีมีอตัราส่วนพืนที
อากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยาเท่ากบั 0.56 : 1 พบว่ามีค่าเฉลียไนโตรเจนไดออกไซด์
เท่ากบั 3.83 ส่วนในพนัลา้นส่วน แต่ถา้เพิมอตัราส่วนดงักล่าวเป็น .94 : 1 จะมีค่าเฉลียไนโตรเจน-

ไดออกไซดที์ตรวจวดัไดเ้ท่ากบั 5.98 ส่วนในพนัลา้นส่วน พบว่าอตัราส่วนยงิมากความเขม้ขน้ของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เกบ็ตวัอยา่งไดย้งิสูงขึน 

 ส่วนปัจจยัเรืองการใส่ตาข่ายเพือลดความปันป่วนของอากาศนนัพบว่าในงานวิจยัของ 
Ferm (1991 และ ) และของ Ogawa ใชต้าข่ายสแตนเลส ส่วนของ Santis (1997) ใชแ้ผน่กรอง
เทฟลอน งานวิจยันีจึงดัดแปลงใช้ตาข่ายไนลอนซึงมีขนาดความถีของตาข่ายใกลเ้คียงกับของ 
Ogawa คือมีขนาดรูของตาข่ายไนลอนเท่ากบั 220 x 220 ไมโครเมตร ส่วนของ Ogawa เท่ากบั    
210 x 210 ไมโครเมตร ผลการทดลองแพสซีฟแซมเปลอร์ทีใชต้าข่ายไนลอนมีค่าเฉลียไนโตรเจน-

ไดออกไซด์เท่ากับ 7.01 ส่วนในพันล้านส่วน เปรียบเทียบกับทีไม่ใส่ตาข่ายจะมีค่าค่าเฉลีย
ไนโตรเจนไดออกไซดเ์ท่ากบั 7.87 ส่วนในพนัลา้นส่วน ดงันนัจึงไดเ้ลือกแพสซีฟแซมเปลอร์ทีไม่
ใส่ตาข่ายไนลอน 

 

.  ผลการเปรียบเทยีบการเกบ็ตัวอย่างด้วยแพสซีฟแซมเปลอกบัวธีิมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์
 4.2.1 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็น
ตวัแทนของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบริเวณทีมีความเขม้ขน้สูง งานวิจยันีได้
ทาํการเปรียบเทียบใน 2 ฤดูกาลคือฤดูฝนและฤดูแลง้ ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 ) ฤดูฝน 

  1.1) ผลการเกบ็ตวัอยา่งและวิเคราะห์ 

  ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยแพสซีฟแซม-

เปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ  ณ สถานีตรวจวดั
คุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ ระหว่างวนัที 29 กนัยายน ถึงวนัที 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

จาํนวน 33 ชุดตวัอยา่ง แต่เนืองจากในช่วงชุดการทดลองที 14 – 21 ไม่มีขอ้มูลความเขม้ขน้ความ
เขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดจ์ากการตรวจวดัดว้ยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์เนืองจาก
เครืองมือเกิดการขดัขอ้งจึงไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกับแพสซีฟแซมเปลอร์ได้ในช่วงเวลา
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เดียวกนัได ้จึงตดัขอ้มูลในช่วงชุดการทดลองดงักล่าวออกจึงเหลือขอ้มูลทงัสิน 25 ชุดขอ้มูล ผลการ
ทดลองพบว่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซม-

เปลอร์ มีค่าอยูใ่นช่วง 6.37 – 9,78 ส่วนในพนัลา้นส่วน มีค่าเฉลียเท่ากบั 7.85 ส่วนในพนัลา้นส่วน 

และมีค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.98 ส่วนค่าทีไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนส-

เซนต ์ของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ ในช่วงเวลาเดียวกนั มีค่าอยูใ่นช่วง 17.15 – 22.80 ส่วนใน
พนัลา้นส่วน มีค่าเฉลียเท่ากบั 20.07 ส่วนในพนัลา้นส่วน และมีค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.71 

ส่วนในพนัลา้นส่วน สามารถเขียนกราฟค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้
จากการตรวจวดัด้วยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดั
คุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ ดงัรูปที 4.9 
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รูปที 4.9 ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ 
ช่วงฤดูฝน 

 

  ขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยาในช่วงทีทาํการทดลอง จาํนวน 40 วนั พบว่าอุณหภูมิอยู่
ในช่วง 25 – 30 องศาเซลเซียส และมีฝนตกจาํนวน 22 วนั ชุดการทดลอง 33 ชุดการทดลอง ถูกตดั
เหลือ 25 ชุดการทดลอง ซึงในจาํนวนนีมีฝนตกจาํนวน 22 ชุดการทดลอง 

  1.2) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 

   1.2.1) การทดสอบการแจกแจงขอ้มูล 

   นาํขอ้มูลความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากตรวจวดัดว้ย
แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตม์าวิเคราะห์การแจกแจงขอ้มูลโดยใชส้ถิติ 
Normal P-P Plot ซึงเป็นสถิติทีใชใ้นการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของขอ้มูล โดยจะกาํหนด
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ระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมือ P – values < α ภายใต้
สมมติฐานดงันี 

   H0 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์มีการแจกแจงแบบปกติ 

   H1 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ไม่ไดมี้การแจกแจงแบบปกติ 

   จากการวิ เคราะห์การแจกแจงของข้อมูลพบว่า  ความเข้มข้นของก๊าซ  
ไนโตรเจนไดออกไซดจ์ากแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ มีค่า P – values 

เท่ากบั .200 (รูปที 4.10 (ก)) และ 0.200 (รูปที 4.10 (ข)) ตามลาํดบั ซึงมีค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญั
ในการทดสอบ จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ซึงหมายความวา่ขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) วิธีแพสซีฟแซมเปลอร์   (ข) วิธีเคมิลูมิเนสเซนต ์

รูปที 4.10 การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซด์จากแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ 
ช่วงฤดูฝน 

 

   1.2.2) การทดสอบความแตกต่างของขอ้มูล 

   เมือทราบว่าขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติ จึงนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์หาความ
แตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ โดยใชส้ถิติ Independent t-test โปรแกรมทีใชคื้อ SPSS version 17.0 ซึง

P-Values = 0.200 P-Values = 0.200 
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จะกาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมือ P – values < α 
ภายใตส้มมติฐานดงันี 

   H0 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ไม่มีความแตกต่างกนั 

   H1 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์มีความแตกต่างกนั 

   จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซดที์ใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์พบว่า มีค่า P - values เท่ากบั 
.0 0 (ตารางที 4.7) ซึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยสาํคญัในการทดสอบ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซึง
หมายความว่า ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมี์ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

ตารางที 4.7 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บโดย
แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ
กรมประชาสมัพนัธ์ ช่วงฤดูฝน 

 

   1.2.3) การทดสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

   เมือทราบว่าขอ้มูลมีความแตกต่างกนั จึงนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
ของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐาน    
เคมิลูมิเนสเซนต์ โดยใชส้ถิติ Pearson correlation coefficient โปรแกรมทีใชคื้อ SPSS version     

17.0 ซึงจะกาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมือ              
P – values < α ภายใตส้มมติฐานดงันี 

   H0 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ไม่มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้กนั  

   H1 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้กนั 
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   จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซด์ทีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์พบว่า มีค่า P- values 

เท่ากบั 0.000 (ตารางที 4.8) ซึงมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัสาํคญัในการทดสอบ จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
H0 ซึงหมายความวา่ ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์และ
วิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) 
เท่ากบั 0.834 

 

ตารางที 4.8 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บโดย
แพสซีฟแซมเปลอร์ และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพ
อากาศกรมประชาสัมพนัธ์ ช่วงฤดูฝน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ฤดูแลง้ 

  2.1) ผลการเกบ็ตวัอยา่งและวิเคราะห์ 

  ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยแพสซีฟแซม-

เปลอร์ และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตข์องสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ  ณ สถานีตรวจวดั
คุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ ระหว่างวนัที 17 มกราคม ถึงวนัที 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 

จาํนวน 33 ชุดตวัอยา่ง พบว่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย
แพสซีฟแซมเปลอร์ มีค่าอยูใ่นช่วง 2.99 – 16.83 ส่วนในพนัลา้นส่วน มีค่าเฉลียเท่ากบั 9.50 ส่วนใน
พนัลา้นส่วน และมีค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.66 ส่วนค่าทีไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ ในช่วงเวลาเดียวกนั มีค่าอยู่ในช่วง 
21.00– 41.86 ส่วนในพนัลา้นส่วน มีค่าเฉลียเท่ากบั 31.81 ส่วนในพนัลา้นส่วน และมีค่าเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 5.89 ส่วนในลา้นส่วน สามารถเขียนกราฟค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซ  



70 

ไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนส -

เซนต ์ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ ดงัรูปที 4.11 
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รูปที 4.11 ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์  
ช่วงฤดูแลง้ 

 

  ขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยาในช่วงทีทาํการทดลอง จาํนวน 40 วนั พบว่าอุณหภูมิอยู่
ในช่วง 27 – 31 องศาเซลเซียส และมีฝนตกจาํนวน 12 วนั ชุดการทดลอง 33 ชุดการทดลอง ซึงใน
จาํนวนนีมีวนัทีฝนตกจาํนวน 32 ชุดการทดลอง 

  2.2) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 

   2.2.1) การทดสอบการแจกแจงขอ้มูล 

   นาํขอ้มูลความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากตรวจวดัดว้ย
แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตม์าวิเคราะห์การแจกแจงขอ้มูลโดยใชส้ถิติ 
Normal P-P Plot ซึงเป็นสถิติทีใชใ้นการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของขอ้มูล โดยจะกาํหนด
ระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมือ P – values < α ภายใต้
สมมติฐานดงันี 

   H0 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์มีการแจกแจงแบบปกติ 

   H1 : ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ไม่ไดมี้การแจกแจงแบบปกติ 

   จากการวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลพบว่า ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซดจ์ากแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ มีค่า P – values เท่ากบั .026 
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(รูปที 4.12 (ก)) และ 0.011 (รูปที 4.12 (ข)) ตามลาํดบั ซึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัในการ
ทดสอบ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซึงหมายความวา่ขอ้มูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) วิธีแพสซีฟแซมเปลอร์  (ข) วิธีเคมิลูมิเนสเซนต ์

รูปที 4.12 การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซด์จากแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ 
ช่วงฤดูแลง้ 

 

   2.2.2) การทดสอบความแตกต่างของขอ้มูล 

   เมือทราบว่าขอ้มูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ จึงนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์หาความ
แตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ โดยใชส้ถิติ Mann-Whitney test ทีใชคื้อ SPSS version 17.0 ซึงจะ
กาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมือ P – values < α 
ภายใตส้มมติฐานดงันี 

   H0 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ไม่มีความแตกต่างกนั 

   H1 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์ และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์มีความแตกต่างกนั 

P-Values = 0.026 P-Values = 0.011 
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   จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซดโ์ดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์พบว่า มีค่า P - values เท่ากบั 
.0 0 (ตารางที 4.9) ซึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยสาํคญัในการทดสอบ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซึง
หมายความว่า ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมี์ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

ตารางที 4.9 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บโดย
แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ
กรมประชาสมัพนัธ์ ช่วงฤดูแลง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.2.3) การทดสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

   เมือทราบว่าขอ้มูลมีความแตกต่างกนั จึงนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
ของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐาน     
เคมิลูมิเนสเซนต์ โดยใชส้ถิติ Pearson correlation coefficient โปรแกรมทีใชคื้อ SPSS version    

17.0 ซึงจะกาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมือ              
P – values < α ภายใตส้มมติฐานดงันี 

   H0 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ไม่มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้กนั 

   H1 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้กนั 

   จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซด์ทีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ พบว่า มีค่า P-values 
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เท่ากบั 0.000 (ตารางที 4.10) ซึงมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัสาํคญัในการทดสอบ จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
H0 ซึงหมายความวา่ ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์และ
วิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมี์ความสมัพนัธ์เชิงเสน้กนั โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 
0.855 
 

ตารางที 4.10 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บโดย
แพสซีฟแซมเปลอร์ และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพ
อากาศกรมประชาสัมพนัธ์ ช่วงฤดูแลง้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

   เมือนําขอ้มูลทีได้จากการตรวจวดัทงัสองวิธีมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ใน        
2 ฤดูกาลดงัรูปที 4.13 (ก) และรูปที 4.13 (ข) พบว่าการกระจายตวัของไนโตรเจนไดออกไซดที์ได้
จากวิธีแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ     
กรมประชาสมัพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในฤดูแลง้มีค่า R2 เท่ากบั 0.7307 ซึงมีค่ามากกว่า
ในฤดูฝนทีมีค่า R2 เท่ากบั 0.6956 หมายความว่าการใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์เก็บตวัอยา่งในฤดูแลง้
ใหผ้ลการตรวจวดัทีใกลเ้คียงวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตม์ากกวา่ฤดูฝน  
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y = 1.4524x + 8.6631
R2 = 0.6956
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(ก) การเกบ็ตวัอยา่งในฤดูฝน 

y = 1.3765x + 18.736
R2 = 0.7307
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(ข) การเกบ็ตวัอยา่งในฤดูแลง้ 

รูปที 4.13 การกระจายตวัของไนโตรเจนไดออกไซด์ทีตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์  เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

 

 4.2.2 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวศิวกรรมการแพทย์ท ี1 จังหวดัราชบุรี  
 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์  1 จังหวดัราชบุรี ซึงเป็น
ตวัแทนของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบริเวณทีมีความเขม้ขน้ตาํงานวิจยันีได้
ทาํการเปรียบเทียบใน 2 ฤดูกาลคือฤดูฝนและฤดูแลง้ ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 1) ฤดูฝน 

  . ) ผลการเกบ็ตวัอยา่งและการวิเคราะห์ 

  ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยแพสซีฟแซม-

เปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ  ณ สถานีตรวจวดั



75 

คุณภาพอากาศกรมกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 ระหว่างวนัที 29 กนัยายน พ.ศ. 2554 ถึงวนัที         
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จาํนวน 33 ชุดตวัอยา่ง พบว่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ทีไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยวิธีแพสซีพแซมเปลอร์มีค่าอยูใ่นช่วง 2.36 – 7.98 ส่วนในพนัลา้นส่วน มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 4.87 ส่วนในพนัลา้นส่วน และมีค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.83 ส่วนค่าทีไดจ้าก
การตรวจวดัด้วยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในช่วงเวลา
เดียวกนั มีค่าอยูใ่นช่วง 13.57 – 22.14 ส่วนในพนัลา้นส่วน มีค่าเฉลียเท่ากบั 17.50 ส่วนในพนัลา้น
ส่วน และมีค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.79 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซดร์ะหวา่งแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ดงัรูปที 4.14 

0

5

10

15

20

25

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

ชุดตวัอยา่ง

คว
าม
เข
ม้ข

น้ 
( ส
ว่น
ใน
พ
นัล
า้น
สว่
น)

แพสซฟีแซมเปลอร์

วธิเีคมลิมูเินสเซนต์

 
รูปที 4.14 ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรม
การแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ช่วงฤดูฝน 

 

  ขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยาในช่วงทีทาํการทดลอง จาํนวน 40 วนั พบว่าอุณหภูมิอยู่
ในช่วง 25 – 28 องศาเซลเซียส และมีฝนตกจาํนวน 22 วนั ชุดการทดลอง 33 ชุดการทดลอง ซึงใน
จาํนวนนีมีวนัทีฝนตกจาํนวน 30 ชุดการทดลอง 

  1.2) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 

   . . ) การทดสอบการแจกแจงขอ้มูล 

   นําขอ้มูลความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีตรวจวดัได้โดยใช ้  
แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ มาวิเคราะห์การแจกแจงขอ้มูลโดยใชส้ถิติ 
Normal P-P Plot ซึงเป็นสถิติทีใชใ้นการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของขอ้มูล โดยจะกาํหนด
ระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมือ P – values < α ภายใต้
สมมติฐานดงันี 
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   H0 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด ์มีการแจกแจงแบบปกติ 

   H1 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด ์ไม่ไดมี้การแจกแจงแบบปกติ 

   จากการวิ เคราะห์การแจกแจงของข้อมูลพบว่า  ความเข้มข้นของก๊าซ  
ไนโตรเจนไดออกไซดด์ว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ มีค่า P – values 

เท่ากบั .008 (รูปที 4.15 (ก)) และ .015 (รูปที 4.15 (ข)) ตามลาํดบั ซึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญั
ในการทดสอบ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซึงหมายความวา่ขอ้มูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.2.3 การทดสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

 

 

 

(ก) วิธีแพสซีฟแซมเปลอร์  (ข) วิธีเคมิลูมิเนสเซนต ์

รูปที 4.15 การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซด์จากแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรม
การแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ช่วงฤดูฝน 

 

   . . ) การทดสอบความแตกต่างของขอ้มูล 

   เมือทราบว่าขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติ จึงนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์หาความ
แตกต่างของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ โดยใชส้ถิติ Mann-Whitney test โปรแกรมทีใชคื้อ SPSS version      

P-Values = 0.008 P-Values = 0.015 
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17.0 ซึงจะกาํหนดระดบันัยสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมือ              
P – values < α ภายใตส้มมติฐานดงันี 

   H0 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์ และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ไม่มีความแตกต่างกนั 

   H1 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์มีความแตกต่างกนั 

   จากการวิ เคราะห์ความแตกต่างของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจน-              
ไดออกไซด์ทีเก็บดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และเก็บโดยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์พบว่า มีค่า        
P – values เท่ากบั .0 0 (ตารางที 4.11) ซึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัในการทดสอบ จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 ซึงหมายความว่า ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีใชแ้พสซีฟแซม-

เปลอร์ และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมี์ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

ตารางที 4.11 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์
วิเคราะห์ดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดั
คุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ช่วงฤดูฝน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   . . ) การทดสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

   เมือทราบว่าขอ้มูลมีความแตกต่างกนั จึงนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
ระหว่างความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีวิเคราะห์ดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ โดยใชส้ถิติ Pearson correlation coefficient โปรแกรมทีใชคื้อ SPSS 

version 17.0 ซึงจะกาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมือ 
P - values < α ภายใตส้มมติฐานดงันี 
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   H0 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ไม่มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้กนั  

   H1 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้กนั  

   จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซด์ทีใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์พบว่า มีค่า P- values เท่ากบั 
0.000 (ตารางที 4.12) ซึงมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัสาํคญัในการทดสอบ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซึง
หมายความว่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์ และวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมี์ความสัมพนัธ์เชิงเส้นกนั เมือพิจารณาจากสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ได้
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.940 หมายความว่า ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ มีความสัมพนัธ์
เชิงเสน้ทางบวก (หรือมีความสอดคลอ้งกนั) 
 

ตารางที 4.12 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บโดย
แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพ
อากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ช่วงฤดูฝน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) ฤดูแลง้ 

  . ) ผลการเกบ็ตวัอยา่งและการวิเคราะห์ 

  ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยแพสซีฟแซม-

เปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ  ณ สถานีตรวจวดั
คุณภาพอากาศกรมกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 ระหว่างวนัที 17 มกราคม ถึงวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2555 จาํนวน 33 ชุดตวัอยา่ง พบว่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการ
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ตรวจวดัดว้ยวิธีแพสซีพแซมเปลอร์มีค่าอยูใ่นช่วง 1.61 – 7.16 ส่วนในพนัลา้นส่วน มีค่าเฉลียเท่ากบั 
3.99 ส่วนในพนัลา้นส่วน และมีค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.42 ส่วนค่าทีไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย
วิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในช่วงเวลาเดียวกนั มีค่าอยูใ่นช่วง 
4.71 – 13.00 ส่วนในพนัลา้นส่วน มีค่าเฉลียเท่ากบั 8.74 ส่วนในพนัลา้นส่วน และมีค่าเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 2.20 และแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซดร์ะหวา่งแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ดงัรูปที 4.16 
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รูปที 4.16 ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรม
การแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ฤดูแลง้ 

 

  ขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยาในช่วงทีทาํการทดลอง จาํนวน 40 วนั พบว่าอุณหภูมิอยู่
ในช่วง 25 – 29 องศาเซลเซียส และไม่มีฝนตก 

  2.2) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 

   . . ) การทดสอบการแจกแจงขอ้มูล 

   นําขอ้มูลความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีตรวจวดัได้โดยใช ้  
แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ มาวิเคราะห์การแจกแจงขอ้มูลโดยใชส้ถิติ 
Normal P-P Plot ซึงเป็นสถิติทีใชใ้นการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของขอ้มูล โดยจะกาํหนด
ระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมือ P – values < α ภายใต้
สมมติฐานดงันี 

   H0 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดมี์การแจกแจงแบบปกติ 

   H1 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดไ์ม่ไดมี้การแจกแจงแบบปกติ 
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   จากการวิ เคราะห์การแจกแจงของข้อมูลพบว่า  ความเข้มข้นของก๊าซ  
ไนโตรเจนไดออกไซดด์ว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ มีค่า P – values 

เท่ากบั .200 (รูปที 4.17 (ก)) และ .200 (รูปที 4.17 (ข)) ตามลาํดบั ซึงมีค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญั
ในการทดสอบ จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ซึงหมายความวา่ขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) วิธีแพสซีฟแซมเปลอร์  (ข) วิธีเคมิลูมิเนสเซนต ์

รูปที 4.17 การวิเคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซด์จากแพสซีฟ -

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรม
การแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ช่วงฤดูแลง้ 

 

   . . ) การทดสอบความแตกต่างของขอ้มูล 

   เมือทราบว่าขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติ จึงนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์หาความ
แตกต่างของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ โดยใชส้ถิติ Independent t-test โปรแกรมทีใชคื้อ SPSS version 17.0 ซึง
จะกาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมือ P – values < α 
ภายใตส้มมติฐานดงันี 

P-Values = 0.200 P-Values = 0.200 
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   H0 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ไม่มีความแตกต่างกนั 

   H1 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์มีความแตกต่างกนั 

   จากการวิ เคราะห์ความแตกต่างของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจน-              
ไดออกไซด์ทีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์และเก็บโดยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์พบว่า มีค่า        
P – values เท่ากบั .0 0 (ตารางที 4.13) ซึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัในการทดสอบ จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 ซึงหมายความว่า ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเก็บโดยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมี์ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

ตารางที 4.13 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์
วิเคราะห์ดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดั
คุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ช่วงฤดูแลง้ 

 

   . . ) การทดสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

   เมือทราบว่าขอ้มูลมีความแตกต่างกนั จึงนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
ระหว่างความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีวิเคราะห์ดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ โดยใชส้ถิติ Pearson correlation coefficient โปรแกรมทีใชคื้อ SPSS 

version 17.0 ซึงจะกาํหนดระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เมือ 
P - values < α ภายใตส้มมติฐานดงันี 
   H0 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ไม่มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้กนั  

   H1 : ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้กนั  

   จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซด์ทีใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์พบว่า มีค่า P- values เท่ากบั 
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0.000 (ตารางที 4.14) ซึงมีค่านอ้ยกว่าค่าระดบันยัสาํคญัในการทดสอบ จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซึง
หมายความว่า ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมี์ความสัมพนัธ์เชิงเส้นกนั เมือพิจารณาจากสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ ได้
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.778 หมายความว่า ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ มีความสัมพนัธ์
เชิงเส้นทางบวก (หรือมีความสอดคลอ้งกนั) 
ตารางที 4.14 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บโดย

แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพ
อากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ช่วงฤดูแลง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เมือนําข้อมูลทีได้จากการตรวจวดัทงัสองวิธีมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ใน        
2 ฤดูกาลดงัรูปที 4.18 (ก) และรูปที 4.18 (ข) พบว่าการกระจายตวัของไนโตรเจนไดออกไซดที์ได้
จากวิธีแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ     
กรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ในฤดูฝนมีค่า R2 เท่ากบั 0.8836 ซึงมีค่ามากกว่าใน     
ฤดูแลง้ ทีมีค่า R2 เท่ากบั 0.6060 หมายความว่าการใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์เก็บตวัอยา่งในฤดูฝน
ใหผ้ลการตรวจวดัทีใกลเ้คียงวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตม์ากกวา่ฤดูแลง้ 
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y = 1.4317x + 10.534
R2 = 0.8836
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(ก) การเกบ็ตวัอยา่งในฤดูฝน 

 

y = 1.205x + 3.9319
R2 = 0.606
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(ข) การเกบ็ตวัอยา่งในฤดูแลง้ 

 

รูปที 4.18 การกระจายตวัของไนโตรเจนไดออกไซด์ทีตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดั
ราชบุรี 

   จากการเปรียบเทียบการเก็บตัวอย่างอากาศด้วยแพสซีฟแซมเปลอร์กับวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ทัง 2 สถานี และ 2 ฤดูกาล พบว่าสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ          
กรมประชาสัมพนัธ์ กรุงเทพมหานคร มีค่าความเขม้ขน้ทีตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธี   
เคมิลูมิเนสเซนตที์มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นทงัในฤดูฝนและฤดูแลง้ โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 
(r) เท่ากบั 0.834 และ 0.855 ตามลาํดบั ส่วนสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทย ์  
ที 1 จงัหวดัราชบุรี พบว่าค่าความเขม้ขน้ทีตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีเคมิลูมิเนสเซนต์
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สถานี 
ตรวจวดั 

ผลการศึกษา 

มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นทงัในฤดูฝนและฤดูแลง้เช่นกนั โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 
0.940 และ 0.778 ตามลาํดบั สามารถสรุปไดด้งัตารางที 4.15 

 

ตารางที 4.15 สรุปผลการเก็บตวัอยา่งอากาศดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์กบัวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนส-

เซนต ์ทงั 2 สถานี และ 2 ฤดูกาล 
 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวศิวกรรมการแพทย์

ที  อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 

ฤดูฝน ฤดูแลง้ ฤดูฝน ฤดูแลง้ 

แพสซีฟ
แซม
เปลอร์ 

เคมิลู
มิเนส
เซนต ์

แพสซีฟ
แซม
เปลอร์ 

เคมิลู
มิเนส
เซนต ์

แพสซีฟ
แซม
เปลอร์ 

เคมิลู
มิเนส
เซนต ์

แพสซีฟ
แซม
เปลอร์ 

เคมิลู
มิเนส
เซนต ์

จาํนวนตวัอยา่ง 
(n) 

25 25 33 33 33 33 33 33 

ความเขม้ขน้
เฉลีย (X̅) (ppb) 

7.85 20.07 9.50 31.81 4.87 17.50 3.99 8.74 

ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

0.98 1.71 3.66 5.89 1.83 2.79 1.42 2.20 

การวเิคราะห์
การแจกแจง ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ไม่ปกติ ไม่ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ปกติ 

การวเิคราะห์
ความแตกต่าง 

แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญั 

แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญั 

แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญั 

แตกต่างกนัอยา่งมี 

นยัสาํคญั 

การวเิคราะห์
ความสมัพนัธ ์ มีความสมัพนัธ์เชิงเส้น มีความสมัพนัธ์เชิงเส้น มีความสมัพนัธ์เชิงเส้น มีความมีสมัพนัธ์เชิงเส้น 

สมัประสิทธิ
สหสมัพนัธ์ (r) 0.834 0.855 0.940 0.778 

R2 0.6956 0.7307 0.8836 0.6060 

 

   จากการหาความแตกต่างของการเก็บตัวอย่างอากาศเพือตรวจวัดก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ของ 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน และฤดูแลง้ โดยมีขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาดงัตารางที 
4.16 แสดงให้เห็นว่าบริเวณสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร มีอุณหภูมิเฉลียในช่วงเกบ็ตวัอยา่งของฤดูฝนและฤดูแลง้ เท่ากบั 28.20 และ 28.80 

องศาเซลเซียส ตามลาํดบั ซึงใกลเ้คียงกนัมาก และอตัราส่วนทีแพสซีฟแซมเปลอร์อยูใ่นช่วงฝนตก
ต่อจาํนวนแพสซีฟแซมเปลอร์ทงัหมดใกลเ้คียงกนั คือ 22 : 25 และ 32 : 33 ตามลาํดบั โดยมีปริมาณ
นาํฝนอยูใ่นช่วง  - .  มิลลิเมตร และ  – .  มิลลิเมตร ตามลาํดบั ในแต่ละชุดตวัอยา่งจะมี
ปริมาณนาํฝนทีไดรั้บไม่เท่ากนั โดยแสดงปริมาณนาํฝนทีแต่ละชุดตวัอยา่งไดรั้บในฤดูฝน ดงัรูปที 
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.  (ก) และฤดูแลง้ ดงัรูปที .  (ข) สถานีนีไม่มีค่าความชืนสัมพทัธ์เนืองจากอุปกรณ์ตรวจวดั
ขดัข้อง ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ด้วย       
แพสซีฟแซมเปลอร์ในฤดูฝนและฤดูแลง้ โดยใชส้ถิติ Mann-Whitney test โปรแกรมทีใชคื้อ SPSS 

version 17.0 พบว่าการเก็บตวัอยา่งดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์ในฤดูฝนและฤดูแลง้ไม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญั ดงัตารางที 4.17ส่วนสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์  
อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี มีอุณหภูมิเฉลียในช่วงเก็บตวัอย่างของฤดูฝนและฤดูแลง้เท่ากบั 26.71 

และ 27.45 องศาเซลเซียส ค่าความชืนสัมพทัธ์เฉลียเท่ากบั 78.47% และ 69.50% ตามลาํดบั แต่
อตัราส่วนทีแพสซีฟแซมเปลอร์อยูใ่นช่วงฝนตกต่อจาํนวนแพสซีฟแซมเปลอร์ทงัหมด คือ 30 : 33 

และ 0 : 33 เนืองจากในฤดูแลง้ไม่มีฝนตก โดยมีปริมาณนาํฝนของฤดูฝนอยู่ในช่วง  - .  
มิลลิเมตร ในแต่ละชุดตวัอยา่งจะมีปริมาณนาํฝนทีไดรั้บไม่เท่ากนั โดยแสดงปริมาณนาํฝนทีแต่ละ
ชุดตวัอย่างไดรั้บในฤดูฝน ดงัรูปที .  (ก) และฤดูแลง้ ดงัรูปที .  (ข) ผลการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์ในฤดูฝนและ    
ฤดูแลง้ โดยใชส้ถิติ Mann-Whitney test โปรแกรมทีใชคื้อ SPSS version 17.0 พบว่าการเก็บ
ตวัอยา่งดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์ในฤดูฝนและฤดูแลง้ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (ตาราง
ที 4.17) 

 

ตารางที 4.16 ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาบริเวณสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ 
จาํนวน 2 สถานี 

 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
กรมประชาสมัพนัธ์ 

สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

กรมวศิวกรรมการแพทยที์   
ฤดูฝน 

29 ก.ย. – 7 พ.ย. 
2554 

ฤดูแลง้ 

17 ม.ค. – 25 ก.พ. 
2555 

ฤดูฝน 

29 ก.ย. – 7 พ.ย. 
2554 

ฤดูแลง้ 

17 ม.ค. – 25 ก.พ. 
2555 

ช่วงอุณหภูมิ (๐C) 25 -30 27 – 31 25 – 28 25 – 29 

อุณหภูมิเฉลีย (๐C) 28.20 28.80 26.71 27.45 

ช่วงความชืนสมัพทัธ์ (%) - - 68 – 90 59 – 79 

ความชืนสมัพทัธ์เฉลีย (%) - - 78.47 69.50 

ปริมาณนาํฝน (มม.) 0 – 40.25 0 – 12.75 0 – 50.50 0 

จาํนวนวนัทีฝนตก 

(วนั) 
22 12 22 0 

จาํนวนชุดตวัอยา่งทีอยูใ่น 

ช่วงฝนตก : จาํนวนชุดตวัอยา่ง
ทงัหมด (ชุด) 

22 : 25 32 : 33 30 : 33  0 : 33 
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(ก) การเกบ็ตวัอยา่งในฤดูฝน 
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(ข) การเกบ็ตวัอยา่งในฤดูแลง้ 

รูปที 4.19 ปริมาณนาํฝนและความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์
และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ 
กรุงเทพมหานคร 
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(ก) การเกบ็ตวัอยา่งในฤดูฝน 
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(ข) การเกบ็ตวัอยา่งในฤดูแลง้ 

รูปที 4.20 ปริมาณนาํฝนและความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บโดยแพสซีฟแซม-

เปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทย ์ 
ที 1 จงัหวดัราชบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* หมายเหตุ  การทดลองในช่วงฤดูแลง้ไม่มีฝนตก 
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สถานี 
ตรวจวดั 

ผลการศึกษา 

ตารางที 4.17 สรุปผลการเปรียบเทียบเก็บตวัอย่างอากาศดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์กบัวิธีมาตรฐาน           
    เคมิลูมิเนสเซตใ์นฤดูฝนและฤดูแลง้ 
 

สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสมัพนัธ์ 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวศิวกรรมการแพทย์
ที  อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 

แพสซีฟแซมเปลอร์ เคมิลูมิเนสเซนต ์ แพสซีฟแซมเปลอร์ เคมิลูมิเนสเซนต ์

ฤดูฝน ฤดูแลง้ ฤดูฝน ฤดูแลง้ ฤดูฝน ฤดูแลง้ ฤดูฝน ฤดูแลง้ 

จาํนวนตวัอยา่ง 
(n) 

25 33 25 33 33 33 33 33 

ความเขม้ขน้
เฉลีย (X̅) (ppb) 

7.85 9,50 20.07 31.81 4.87 3.99 17.50 8.74 

ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

0.98 3.66 1.71 5.89 1.83 1.42 2.79 2.25 

การวเิคราะห์
การแจกแจง ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ 

การวเิคราะห์
ความแตกต่าง 

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญั 

แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญั 

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญั 

แตกต่างกนัอยา่งมี 

นยัสาํคญั 

การวเิคราะห์
ความสมัพนัธ ์ - 

มีความสมัพนัธ ์

เชิงเส้น - 
ไม่มีความสมัพนัธ ์

เชิงเส้น 
สมัประสิทธิ
สหสมัพนัธ์ (r) - 0.420 - 0.091 

 

   เมือนาํขอ้มูลของทงัสองฤดูกาลในแต่ละสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ    
มารวมกนัและหาความสัมพนัธ์ของการเก็บตวัอยา่งอากาศดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์กบัวิธีมาตรฐาน  
เคมิลูมิเนสเซนต์ พบว่าสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ กรุงเทพมหานคร มีค่า
ความเขม้ขน้ทีตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีเคมิลูมิเนสเซนต์ทีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้น 
โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.724 ส่วนสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรม
การแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี พบว่าค่าความเขม้ขน้ทีตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีเคมิ-    
ลูมิเนสเซนตมี์ความสัมพนัธ์เชิงเส้นเช่นกนั โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.645 จะ
เห็นไดว้า่ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) ของขอ้มูลทีนาํสองฤดูกาลมารวมกนัจะมีค่านอ้ยกว่าขอ้มูล
ทีแยกแต่ละฤดูกาล สามารถสรุปไดด้งัตารางที 4.18 
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ตารางที 4.18 สรุปผลการเก็บตวัอยา่งอากาศดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์กบัวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนส-

เซนต ์เมือรวมขอ้มูลทงั 2 ฤดูกาล  
 

 

 

สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

กรมประชาสมัพนัธ์  เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 

สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

กรมวศิวกรรมการแพทยที์     
จงัหวดัราชบุรี 

แพสซีฟแซม
เปลอร์ 

เคมิลูมิเนส
เซนต ์

แพสซีฟแซม
เปลอร์ 

เคมิลูมิเนสเซนต ์

จาํนวนตวัอยา่ง (n) N = 58 N = 58 N = 66 N = 66 

ความเขม้ขน้เฉลีย (X̅) 

(ppb) 

8.79 26.75 4.43 13.12 

ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(SD) 
2.93 7.42 1.69 5.07 

การวเิคราะห์การแจกแจง ไม่ปกติ ไม่ปกติ ไม่ปกติ ไม่ปกติ 

การวเิคราะห์ความแตกต่าง แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 

การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ มีความสมัพนัธ์เชิงเส้น มีความสมัพนัธ์เชิงเส้น 

สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ 
(r) 

0.724 0.645 

R2 0.5236 0.4155 

 

   สถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศกรมประชาสัมพันธ์  เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร เมือนาํขอ้มูลของ 2 ฤดูกาลมารวมกนัแลว้นาํมาขอ้มูลทีไดจ้ากการตรวจวดัทงัสอง
วิธีมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ดงัรูปที 4.21 ไดส้มการเส้นตรง คือ Y = 1.8332X + 10.6370 ซึงเป็น
สมการทีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์ตรวจวดัดว้ย
แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีเคมิลูมิเนสเซนต ์ในกรณีทีตรวจวดัเฉพาะแพสซีฟแซมเปลอร์สามารถ
ประยุกต์ใช้สมการดังกล่าวในการคาํนวณหาความเข้มข้นทีใกล้เคียงกับวิธีตรวจวัดโดยวิธี             
เคมิลูมิเนสเซนตไ์ดโ้ดยกาํหนดให ้Y = ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีตรวจวดัโดย
วิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ (ส่วนในพนัลา้นส่วน) และ X = ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจน-

ผลการศึกษา 

สถานีตรวจวดั 
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ไดออกไซดที์ตรวจวดัโดยแพสซีฟแซมเปลอร์ (ส่วนในพนัลา้นส่วน) แต่จะเห็นไดว้า่ค่า R2 มีเท่ากบั 
0.5236 ซึงมีค่าน้อยกว่าในกรณีทีแยกแต่ละฤดูกาลออกจากนัน ดงันันจึงควรทาํการทดลอง
เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีตรวจวดัดว้ย
แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีเคมิลูมิเนสเซนตห์ลาย ๆ ชุดการทดลองเพือให้ไดส้มการทีสามารถเป็น
ตวัแทนของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศนนัได ้
 

y = 1.8332x + 10.637
R2 = 0.5236

0

10

20

30

40

50

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

ความเขม้ขน้ซงึวดัดว้ยวธิแีพสซฟีแซมเปลอร ์(สว่นในพนัลา้นสว่น)

คว
าม
เข
ม้ข

น้ซ
งึว
ดัด

ว้ย
วธิ
เีค
มลิ

ู
มเิ
นส
เซ
นต

 ์( ส
ว่น
ใน
พ
นัล
า้น
สว่
น)

 
รูปที 4.21 ความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์
และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ 
กรุงเทพมหานคร 

 

  สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี เมือนาํ
ขอ้มูลของ 2 ฤดูกาลมารวมกันแลว้นํามาขอ้มูลทีได้จากการตรวจวดัทงัสองวิธีมาวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ ดงัรูปที 4.22 ไดส้มการเส้นตรง คือ Y = 1.9366 X + 4.5435 ซึงมีค่า R2 เท่ากบั 
0.4155 ซึงมีค่านอ้ยกว่าในกรณีทีแยกแต่ละฤดูกาลออกจากนนั จึงควรทาํการทดลองเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีตรวจวดัด้วยแพสซีฟ-    

แซมเปลอร์และวิธีเคมิลูมิเนสเซนตห์ลาย ๆ ชุดการทดลองเพือให้ไดส้มการทีสามารถเป็นตวัแทน
ของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศเช่นกนั 
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y = 1.9366x + 4.5435
R2 = 0.4155
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รูปที 4.22 ความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บโดยแพสซีฟแซม-

เปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทย ์ 
ที 1 จงัหวดัราชบุรี 
 

ตวัอยา่งการคาํนวณค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดจ์ากสมการ 

 ถ้าค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีตรวจวดัโดยแพสซีฟ-     

แซมเปลอร์บริเวณสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
มีค่าเท่ากบั 10.59 ส่วนในพนัลา้นส่วน นาํมาแทนค่า X ในสมการดงันี 

 Y = 1.8332X + 10.6370 

 Y = (1,8332 x 10.59) + 10.6370 

 Y = 30.05 

 ดงันันค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีตรวจวดัด้วยวิธีเคมิ-      

ลูมิเนสเซนตมี์ค่าเท่ากบั 30.05 ส่วนในพนัลา้นส่วน 
   จากการนาํขอ้มูลค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดท์งัสองฤดูกาล
ของในแต่ละสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศมารวมกนัและหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นของวิธีตรวจวดั
ดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีเคมิลูมิเนสเซนต์ทาํใหไ้ดส้มการ Y = aX + b และค่า R2 แต่พบว่าทงั 
2 สถานียงัคงมีค่า R2 นอ้ยกว่าเมือแยกแต่ละช่วงฤดูกาล อาจเป็นเพราะขอ้มูลไดจ้ากการทดลองใน
บางเดือน ดงันนัหากตอ้งการใหไ้ดส้มการเสน้ตรงทีสามารถนาํไปคาํนวณค่าใหไ้ดค้วามถูกตอ้งและ
แม่นยาํมากขึน และมีค่า R2 มากควรทาํการทดลองหาความสัมพนัธ์ของวิธีตรวจวดัดว้ยแพสซีฟ-

แซมเปลอร์และวิธีเคมิลูมิเนสเซนตต์ลอดทงัปีและเพือใหไ้ดส้มการเสน้ตรงทีเป็นตวัแทนของสถานี
นนัไดต้ลอดทุกฤดูกาล 
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   เมือนาํไปเปรียบเทียบกบังานวิจยัอืนทีมีการศึกษาทีคลา้ยกนั ไดแ้ก่ ทศัมน และ
คณะ (2551) ทีใชก้ล่องฟิลม์ถ่ายรูปมาประดิษฐ์เป็นแพสซีฟแซมเปลอร์อย่างง่าย นาํไปตรวจวดั
ไนโตรเจนไดออกไซด์เพือเปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐานคมิลูมิเนสเซนต์ของกรมควบคุมมลพิษ  
สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศดินแดง กรุงเทพฯ ทาํการทดลองระหว่างวนัที 16 – 29 ตุลาคม        
พ.ศ. 2551 ระยะเวลาในการเก็บตวัอย่าง  ชัวโมง ผลจากการตรวจวดัพบว่าความเขม้ขน้ของ 
ไนโตรเจนไดออกไซดที์ไดจ้ากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนส-

เซนต ์มีค่าอยูใ่นช่วง 15 – 34 และ 22 – 54 ส่วนในพนัลา้นส่วน ตามลาํดบั เมือนาํมาวิเคราะห์ทาง
สถิติพบว่าวิธีการตรวจวดัทงัสองมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั (r = 0.732) นอกจากนีทาํการ
วิเคราะห์ตามแนวการติดตงัแพสซีฟแซมเปลอร์ในแนวระดบัจะมีความสัมพนัธ์กบัผลการตรวจวดั
ดว้ยวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตม์ากกวา่ในแนวดิง นอกจากนนัพบวา่การติดตงั Protective box ซึง
เป็นอุปกรณ์ป้องกนัฝนทาํให้สามารถใชแ้พสซีฟแซมเปลอถตรวจวดัไนโตรเจน-ไดออกไซด์ใน
บรรยากาศไดท้งัในวนัทีมีฝนและวนัทีไม่มีฝน ซึงผลการวิเคราะห์ทางสถิติ (Kruskal-Wallis Test) 

พบว่ามีค่าไม่แตกต่างกนั กิตติพงศ ์และคณะ (2552) ทาํการพฒันาแพสซีฟ-แซมเปลอร์จากตลบั
พลาสติก แลใช้กระดาษกรอง GF/C เป็นกระดาษสําหรับดูดซับสารเคมี  และทาํการศึกษา
ความสามารถของแพสซีฟแซมเปลอร์ทีพฒันาขึนเทียบกบัวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานี
ตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และสถานีตรวจวดั
คุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี โดยติดตงัแพสซีฟแซมเปลอร์ในแนว
ระดับ ผลการศึกษาพบว่าปริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีตรวจวดัด้วย     
แพสซีฟแซมเปลอร์กับวิ ธีมาตรฐานเคมิลูมิ เนสเซนต์ ณ  สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ                 
กรมประชาสัมพนัธ์ และสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 มีค่าไปใน
ทิศทางเดียวกนั ซึงค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซม-

เปลอร์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ มีค่าเฉลียเท่ากบั 20.85 ส่วนในพนัลา้น
ส่วน และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ มีค่าเฉลียเท่ากบั 35.84 ส่วนในพนัลา้นส่วน ส่วนสถานี
ตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 พบว่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนได-

ออกไซด์ทีตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์มีค่าเฉลียเท่ากบั 11.61 ส่วนในพนัลา้นส่วน และวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตมี์ค่าเฉลียเท่ากบั 17.18 ส่วนในพนัลา้นส่วน โดยผลการวิเคราะห์ทาง
สถิติทาํให้ทราบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์   
นนัมีความสัมพนัธ์กนัทีระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) เท่ากบั 0.805 และ 0.518 

เมือนาํมาเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาในครังนี พบวา่ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
จากการตรวจวัดในงานวิจัยครังนีมีค่าน้อยกว่าผลการตรวจวัดของทังสองงานวิจัย  แต่มี
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ความสมัพนัธ์กนัทีระดบันยัสาํคญัในการทดสอบที 0.05 (α = 0.05) มากกว่างานวิจยัอืนๆ ดงัตาราง
ที .  

 

ตารางที 4.19 การเปรียบผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จาก
การศึกษากบังานวิจยัอืน 

งานวจิัย 

ความเข้มข้นของ 
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (ส่วนใน

ล้านส่วน)  

ความแตกต่าง 
ทางสถิต ิ

ความสัมพนัธ์ 
ทางสถิต ิ

แพสซีฟแซม
เปลอร์ 

เคมลูิมเินสเซนต์ แตกต่าง ไม่แตกต่าง สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์ 

ทศัมน และคณะ 
( ) 

 

23.07 

 

40.14 
 - 

 
(r=0.732) 

- 

กติิพงศ์ และคณะ 
( )  

กรมประชาสมัพนัธ์   

20.85 

 

35.84 
 - 

 
(r=0.805) 

- 

 กรมวศิวกรรม
การแพทยที์ 1 

 

11.61 

 

17.18 
 - 

 
(r=0.518) 

- 

งานวจิัยนี  

 กรมประชาสมัพนัธ์   

7.85 20.07 
 - 

 
(r=0.834) 

 

 

9.50 31.81 
  

 
(r=0.855)  

 

กรมวศิวกรรม
การแพทยที์ 1 4.87 17.50 

 - 
 

(r=0.940) 
- 

3.99 8.74 
  

 
(r=0.778) 

 

 

   งานวิจยัของ Vania et al. (2010) ไดท้าํการพฒันาแพสซีฟแซมเปลอร์สาํหรับ
ตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และนาํไปทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐาน
ดว้ยเครืองตรวจวดัแบบต่อเนืองโดยนาํไปเก็บตวัอย่างอากาศทีเมือง Salvador ประเทศบราซิล 
พบว่าผลการวิเคราะห์ทางสถิติทาํให้ทราบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธี
มาตรฐานนนัมีความสัมพนัธ์กนักนัอยา่งมีนยัสาํคญั (r = 0.9556) Santis et al. (1997) ทาํการพฒันา
แพสซีฟแซมเปลอร์และนาํไปตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์บริเวณห่างจากเมืองหลวงของ
โรมไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐาน พบว่ามีค่า Accuracy เท่ากบั 10% 
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และค่า Variation coefficient เท่ากบั 5.6% Yoshika (2008) ทาํการวิจยัความหนาของ Porous PE 

membrane สาํหรับลดความปันป่วนของกระแสอากาศ ทีความหนา 0.75 และ 1.00 มิลลิเมตร       
ผลการทดลองพบว่าที 0.75 มิลลิเมตรให้ผลการทดลองทีดีกว่า และนาํแพสซีฟแซมเปลอร์ที
พฒันาขึนไปทาํการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เพือเปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐานทีเมือง 
Oxford ประเทศองักฤษ และเมือง Kanagawa ประเทศญีปุ่น ผลการวิเคราะห์ทางสถิติทาํใหท้ราบว่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานนันมีความสัมพนัธ์กันกันอย่างมี
นยัสาํคญั โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.86 เปรียบเทียบกบังานวิจยันีทีมีความสัมพนัธ์
ระหวา่งแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานนนัมีความสัมพนัธ์กนักนัอยา่งมีนยัสาํคญัเช่นกนั โดย
มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์สถานีกรมประชาสัมพนัธ์ กรุงเทพฯ ในช่วงฤดูฝนและฤดูแลง้เท่ากบั 
0.834 และ 0.855 ตามลาํดบั และสถานีกรมวิศวการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ในช่วงฤดูฝนและ     
ฤดูแลง้เท่ากบั 0.940 และ 0.778 ตามลาํดบั 

 

 



 

 

 

 
บทท ี5 

สรุปผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ผลการศึกษาปัจจัยต่างๆ ในการพฒันาอุปกรณ์แพสซีพแซมเปลอร์ 
 . .  การคดัเลอืกชนิดของกระดาษดูดซับสารเคมีทเีหมาะสม 
 จากผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในขนัตอนการศึกษา
ชนิดของกระดาษดูดซบัสารเคมี พบว่าความเขม้ขน้เฉลียของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บโดย
แพสซีฟแซมเปลอร์ซึงใช้กระดาษกรอง GF/A มีค่ามากกว่าทีใช้กระดาษกรอง GF/C คือ             
6.98 ± 0.78 ส่วนในพนัลา้นส่วน และ 6.27 ± 1.08 ส่วนในพนัลา้นส่วน ตามลาํดบั จากการทดสอบ
ทางสถิติ (t-test) พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (α= 0.05) จึงสามารถสรุปไดว้่า
กระดาษกรอง GF/A เหมาะสมทีจะนาํมาใชใ้นแพสซีฟแซมเปลอร์ทีพฒันาขึน 
 . .  การศึกษาจํานวนด้านของอุปกรณ์ทใีห้อากาศไหลเข้า-ออก 
 จากผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในขนัตอนการศึกษา
จาํนวนดา้นของอุปกรณ์ทีให้อากาศไหลเขา้-ออก พบว่าความเขม้ขน้เฉลียของก๊าซไนโตรเจน-       
ไดออกไซดที์เก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์ทีเจาะรูใหอ้ากาศไหลเขา้-ออก  ดา้น มีค่านอ้ยกว่าทีเจาะ
รูให้อากาศไหลเขา้-ออก  ดา้น คือ 3.23 ± 0.38 ส่วนในพนัลา้นส่วน และ 7.11 ± 0.71 ส่วนใน
พนัลา้นส่วน ตามลาํดบั จากการทดสอบทางสถิติ (t-test) พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ (α= 0.05) จึงสามารถสรุปว่าแพสซีฟแซมเปลอร์ทีเจาะรูให้อากาศไหลเขา้-ออก 2 ดา้น 
เหมาะสมทีจะนาํมาใชใ้นแพสซีฟแซมเปลอร์ทีพฒันาขึน 
 . .  การศึกษาอตัราส่วนพนืทีอากาศไหลเข้าต่อพนืทหีน้าตัดทีทําปฏิกริิยา 
 จากผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซดใ์นขนัตอนการศึกษาอตัราส่วน
พืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหน้าตดัทีทาํปฏิกิริยา พบว่าความเขม้ขน้เฉลียของก๊าซไนโตรเจน-     
ไดออกไซด์ทีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีอัตราส่วนพืนทีอากาศไหลเข้าต่อพืนทีหน้าตัด
ปฏิกิริยา 0.56 : 1 มีค่านอ้ยกว่าทีอตัราส่วน 0.94 : 1 คือ 3.83 ± 0.71 ส่วนในพนัลา้นส่วน และ      
5.98 ± 0.92 ส่วนในพนัลา้นส่วน ตามลาํดบั จากการทดสอบทางสถิติ (t-test) พบว่ามีความแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (α= 0.05) จึงสามารถสรุปไดอ้ตัราส่วนพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อ
พืนทีหนา้ตดัทีทาํปฏิกิริยาทีมีเท่ากบั 0.94 : 1 เหมาะสมทีจะนาํมาใชใ้นแพสซีฟแซมเปลอร์ที
พฒันาขึน 
 

 

 



 

 

 

 . .  การศึกษาความเหมาะสมของการใส่ตาข่ายลดความปันป่วนของกระแสอากาศ 
 จากผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซด์ในขนัตอนการศึกษาความ
เหมาะสมของการใส่ตาข่ายลดความปันป่วนของกระแสอากาศ พบว่าความเขม้ขน้เฉลียของ        
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์ทีไม่ใช้ตาข่ายลดความปันป่วนของ  
กระแสอากาศมีค่ามากกว่าทีใชต้าข่ายลดความปันป่วน คือ 7.87 ± 0.73 ส่วนในพนัลา้นส่วน และ 
7.01 ± 0.56 ส่วนในพนัลา้นส่วน ตามลาํดบั จากการทดสอบทางสถิติ (t-test) พบว่ามีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (α= 0.05) ดงันนั แพสซีฟแซมเปลอร์ทีไม่มีการใส่ตาข่ายลดความ
ปันป่วนของกระแสอากาศ เหมาะสมทีจะนาํมาใชใ้นแพสซีฟแซมเปลอร์ทีพฒันาขึน 
 สรุปในการพฒันาอุปกรณ์แพสซีฟแซมเปลอร์จึงเลือกใชก้ระดาษกรอง GF/A ทีมีการ
เจาะรูตลบัพลาสติกใหอ้ากาศไหลเขา้ – ออก 2 ดา้นทีอตัราส่วนพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหนา้ตดั
ทีทาํปฏิกิริยา 0.94 : 1 โดยไม่ใส่ตาข่ายลดความปันป่วนของอากาศเป็นแพสซีฟแซมเปลอร์ตน้แบบ
เพือนาํไปทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนตข์องกรมควบคุมมลพิษ
ต่อไป 
 
5.2 ผลการเปรียบเทียบการเกบ็ตัวอย่างด้วยแพสซีฟแซมเปลอร์กบัวธีิมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ 
 . .  สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมประชาสัมพนัธ์ ซึงเป็นตวัเทนของความเขม้ขน้ของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบริเวณทีมีความเขม้ขน้สูง ไดท้าํการเก็บตวัอย่างสําหรับทาํการ
ทดลอง 2 ครัง ในช่วงฤดูฝน ตงัแต่วนัที 29 กนัยายน - 7 พฤศจิกายน 2554 และฤดูแลง้ ตงัแต่วนัที 
ถึงวนัที 17 มกราคม - 25 กมุภาพนัธ์ 2555 
 1) ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดข์องแพสซีฟแซมเปลอร์
กบัวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์จาํนวน 2 ครัง พบว่า ครังที 1 ฤดูฝน มีค่าความเขม้ขน้เฉลียของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ มีค่า
เท่ากบั 7.85 ± 0.98 ส่วนในพนัลา้นส่วน และ 20.07 ± 1.71 ส่วนในพนัลา้นส่วน ตามลาํดบั ครังที 2 
ฤดูแลง้ มีค่าความเขม้ขน้เฉลียของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์และ    
วิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์มีค่าเท่ากบั 9.50 ± 3.66 ส่วนในพนัลา้นส่วน และ 31.81 ± 5.89 ส่วน
ในพนัลา้นส่วน ตามลาํดบั 
 ) การวิเคราะห์การแจกแจงขอ้มูลโดยใชส้ถิติ Normal P-P Plot พบว่า ครังที 1 ฤดูฝน 
ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์จากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์มีการแจกแจงแบบปกติ (α = 0.05) ครังที 2 ฤดูแลง้ ค่าความเขม้ขน้ของ



 

 

 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์จากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนส-
เซนต ์มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ (α = 0.05) 
 ) การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเก็บ
โดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ครังที 1 ฤดูฝน ใช้สถิติ Independent       
t-test พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (α = 0.05) ครังที 2 ฤดูแลง้ ใชส้ถิติ Mann-Whitney 
test พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (α = 0.05)  
 ) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของความเขม้ข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บ
โดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ โดยใช้สถิติ Pearson correlation 
coefficient พบว่า ครังที 1 ฤดูฝน และครังที 2 ฤดูแลง้ มีความสัมพนัธ์กนั (α = 0.05) โดยมีค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั .834 และ 0.855 ตามลาํดบั 
 . .  สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวศิวกรรมการแพทย์ท ี1 จังหวดัราชบุรี  
 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์  1 ซึงเป็นตวัแทนของความ
เขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบริเวณทีมีความเขม้ขน้ตาํ ไดท้าํการเก็บตวัอยา่งสาํหรับ
ทาํการทดลอง 2 ครัง ในช่วงฤดูฝน ตงัแต่วนัที 29 กนัยายน - 7 พฤศจิกายน 2554 และฤดูแลง้ ตงัแต่
วนัที ถึงวนัที 17 มกราคม - 25 กมุภาพนัธ์ 2555 
 ) ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดข์องแพสซีฟแซมเปลอร์
กบัวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์จาํนวน 2 ครัง พบว่า ครังที 1 ฤดูฝน มีค่าความเขม้ขน้เฉลียของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ มีค่า
เท่ากบั 4.87 ± 1.83 ส่วนในพนัลา้นส่วน และ 17.50 ± 2.79 ส่วนในพนัลา้นส่วน ตามลาํดบั ครังที 2 
ฤดูแลง้ มีค่าความเขม้ขน้เฉลียของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเก็บโดยแพสซีฟแซมเปลอร์และ   
วิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์มีค่าเท่ากบั 3.99 ± 1.42 ส่วนในพนัลา้นส่วน และ 8.74 ± 2.20 ส่วน
ในพนัลา้นส่วน ตามลาํดบั 
 ) การวิเคราะห์การแจกแจงขอ้มูลโดยใชส้ถิติ Normal P-P Plot พบว่า ครังที 1 ฤดูฝน 
ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์จากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์มีการแจกแจงแบบไม่ปกติปกติ (α = 0.05) ครังที 2 ฤดูแลง้ ค่าความ
เขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์จากการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐาน    
เคมิลูมิเนสเซนตมี์การแจกแจงแบบปกติ (α = 0.05) 
 ) การวิเคราะห์ความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีเก็บ
โดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ครังที 1 ฤดูฝน ใชส้ถิติ Mann-Whitney 



 

 

 

test พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (α = 0.05) ครังที 2 ฤดูแลง้ ใชส้ถิติ Independent t-
test พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (α = 0.05)  
 4) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์เก็บ
โดยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ โดยใช้สถิติ Pearson correlation 
coefficient พบว่า ครังที 1 ฤดูฝน และครังที 2 ฤดูแลง้ มีความสัมพนัธ์กนั (α = 0.05) โดยมีค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั .940 และ 0.778 ตามลาํดบั 
 จากการหาความแตกต่างของการเก็บตวัอย่างอากาศเพือตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนได-
ออกไซด์ของ  2 ฤดูกาล  คือ  ฤดูฝนและฤดูแล้ง  บริ เวณสถานีตรวจวัด คุณภาพอ ากาศ                     
กรมประชาสัมพนัธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีอุณหภูมิเฉลียในช่วงเก็บตวัอย่างของฤดูฝน
และฤดูแลง้ เท่ากบั 28.20 และ 28.80 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั ซึงใกลเ้คียงกนัมาก โดยสถานีนีไม่มี
ค่าความชืนสมัพทัธ์เนืองจากอุปกรณ์ตรวจวดัขดัขอ้ง การวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของความ
เขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดด์ว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์ในฤดูฝนและฤดูแลง้พบว่าการเก็บ
ตวัอย่างดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์ในฤดูฝนและฤดูแลง้ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั (α = 
0.05) ส่วนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมวิศวกรรมการแพทย์ที  จังหวัดราชบุรี 
กรุงเทพมหานคร มีอุณหภูมิเฉลียในช่วงเก็บตวัอยา่งของฤดูฝนและฤดูแลง้เท่ากบั 26.71 และ 27.45 
องศาเซลเซียส ค่าความชืนสัมพทัธ์เฉลียเท่ากบั 78.47% และ 69.50% ตามลาํดบั การวิเคราะห์ความ
แตกต่างทางสถิติของความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดด์ว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์ในฤดูฝน
และฤดูแลง้พบว่าการเก็บตวัอย่างดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์ในฤดูฝนและฤดูแลง้ไม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญั (α = 0.05) เช่นกนั 
 จากการนาํขอ้มูลทงั 2 ฤดูกาลของในแต่ละสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศมารวมกนัและ
หาความสัมพนัธ์ของวิธีตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีเคมิลูมิเนสเซนต์ทาํให้ไดส้มการ    
Y = aX + b ซึงสามารถนาํไปใชใ้นการคาํนวณหาค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดที์  
มีค่าใกลเ้คียงสภาวะจริงในกรณีทีทาํการตรวจวดัเฉพาะวิธีแพสซีฟแซมเปลอร์ได้ แต่พบว่าทงั        
2 สถานียงัคงมีค่า R2 นอ้ยเนืองจากไดจ้ากการทดลองในบางเดือน ดงันนัหากตอ้งการใหไ้ดส้มการ
ทีสามารถนาํไปคาํนวณค่าใหไ้ดค้วามถูกตอ้งและแม่นยาํมากขึนควรทาํการทดลองหาความสัมพนัธ์
ของวิธีตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีเคมิลูมิเนสเซนตต์ลอดทงัปีเพือให้ไดส้มการทีเป็น
ตวัแทนของสถานีนนัไดต้ลอดทุกฤดูกาล 
 ขอ้ดีของแพสซีฟแซมเปลอร์ทีพฒันาขึนนีพบวา่ค่าทีตรวจวดัไดมี้ความสมัพนัธ์กนัทาง
สถิติเมือเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ซึงสามารถนําไปใช้งานจริงแทนวิธี
มาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ได ้แต่ตอ้งนาํค่าทีตรวจวดัไดม้าหาค่าความสัมพนัธ์กบัวิธีมาตรฐานเคมิ-



 

 

 

ลูมิเนสเซนตก์็จะทราบค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบริเวณนนัไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ใชเ้ครืองมือทีมีขนาดใหญ่ นอกจากนียงัสามารถใชแ้พสซีฟแซมเปลอร์นีในบริเวณทีไม่มีไฟฟ้าได้
อีกดว้ยเพือเป็นการเฝ้าระวงัและดูแนวโน้มของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และจากการทดลอง     
ยงัพบว่าการตรวจวดัดว้ยแพสซีฟแซมเปลอร์ร่วมกบัอุปกรณ์ป้องกนัลมและฝน (Protective box)   
ทาํให้ค่าทีตรวจวดัไดใ้นฤดูฝนและฤดูแลง้ไม่มีความแตกต่างกนัแสดงว่าสามารถใชง้านแพสซีฟ-
แซมเปลอร์นีร่วมกบัอุปกรณ์ป้องกนัลมและฝนในการตรวจวดัไดใ้นทุกฤดูกาล 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 . .  ควรทดลองใชต้าข่ายสแตนเลสในการศึกษาการลดกระแสความปันป่วนของ
อากาศ เนืองจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าส่วนใหญ่ใชต้าข่ายสแตนเลส แต่ในการทดลองนีใช้
ตาข่ายไนล่อนเนืองจากมีราคาถูก 
 5.3.2 ควรทาํการทดลองเก็บขอ้มูลเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของวิธีการตรวจวดัดว้ย
แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีเคมิลูมิเนสเซนตต์ลอดทงัปีเพือให้ไดส้มการทีสามารถเป็นตวัแทนได ้ 
ทุกฤดูกาล 
 5.3.3 ควรพฒันาแพสซีฟแซมเปลอร์สาํหรับตรวจวดัสารมลพิษอืนๆ เช่น สารระเหย 
ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์โอโซน เป็นตน้ ใหส้ามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทยได ้
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลดิบ 

ผลการศึกษาปัจจัยต่างๆ ในการพฒันาอุปกรณ์แพสซีพแซมเปลอร์ 
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ตารางที ก.  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวดัดว้ย        
แพสซีฟแซมเปลอร์ทีใช้กระดาษกรอง GF/A และ GF/C เก็บตวัอย่างวนัที                
25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554 

 ชุดการทดลองที ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(ส่วนในพนัลา้นส่วน) 

กระดาษกรอง GF/A กระดาษกรอง GF/C 
1 22.91 19.15 
2 23.00 19.25 
3 23.13 19.34 
4 23.54 19.42 
5 23.71 19.49 
6 24.08 19.81 
7 24.69 20.20 
8 24.98 20.42 
9 25.00 20.47 
10 25.00 20.91 
11 25.03 20.91 
12 25.10 21.17 
13 25.86 21.44 
14 25.93 21.54 
15 26.05 21.61 
16  26.20 21.74 
17 26.25 22.27 
18 26.30 22.76 
19 26.39 22.91 
20 26.44 23.17 
21 27.05 23.22 
22 27.10 23.37 
23 27.20 23.71 
24 27.39 24.10 
25 27.42 24.15 
26 27.42 24.91 
27 27.52 25.03 
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ตารางที ก.  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวดัดว้ย         
 แพสซีฟแซมเปลอร์ทีใช้กระดาษกรอง GF/A และ GF/C เก็บตวัอย่างวนัที                 
 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดการทดลองที ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(ส่วนในพนัลา้นส่วน) 

กระดาษกรอง GF/A กระดาษกรอง GF/C 
28 27.61 25.32 
29 28.18 25.54 
30 28.64 25.59 
31 29.13 25.83 
32 29.81 26.25 
33 30.13 26.47 
34 30.15 26.83 
35 30.20 26.88 
36 30.35 27.05 
37 30.79 27.30 
38 30.86 27.66 
39 30.93 28.18 
40 31.05 29.59 
41 31.35 30.66 
42 31.37 30.66 
43 31.42 31.05 
44 31.66 31.37 
45 31.76 32.03 
46 32.71 32.37 
47 32.71 32.54 
48 33.35 32.66 
49 35.93 32.66 
50 36.81 33.08 

ค่าเฉลยี 27.98 24.92 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 3.13 4.22 
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ตารางที ก.2 ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวดัดว้ย        
แพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีด้านทีให้อากาศไหลเขา้-ออก จาํนวน 1 ด้าน และ 2 ด้าน      
เกบ็ตวัอยา่งวนัที 28 สิงหาคม - 3 กนัยายน 2554 

ชุดการทดลองที ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(ส่วนในพนัลา้นส่วน) 

จาํนวนดา้น 1 ดา้น จาํนวนดา้น 2 ดา้น 
1 10.72 24.45 
2 10.72 24.60 
3 10.77 24.75 
4 10.77 25.02 
5 10.84 25.21 
6 10.91 25.46 
7 11.01 25.56 
8 11.21 25.70 
9 11.36 25.87 
10 11.40 26.29 
11 11.53 26.41 
12 11.55 26.44 
13 11.58 26.46 
14 11.77 26.51 
15 11.82 26.56 
16  11.94 26.76 
17 12.24 26.81 
18 12.34 27.08 
19 12.34 27.15 
20 12.34 27.30 
21 12.34 27.37 
22 12.39 27.44 
23 12.41 27.52 
24 12.58 27.71 
25 12.63 27.98 
26 12.83 28.08 
27 12.83 28.40 
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ตารางที ก.2 ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวดัดว้ย         
แพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีด้านทีให้อากาศไหลเข้า-ออก จาํนวน 1 ด้านและ 2 ด้าน       
เกบ็ตวัอยา่งวนัที 28 สิงหาคม - 3 กนัยายน 2554 (ต่อ) 

ชุดการทดลองที ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(ส่วนในพนัลา้นส่วน) 

จาํนวนดา้น 1 ดา้น จาํนวนดา้น 2 ดา้น 
28 12.85 28.50 
29 13.17 28.57 
30 13.22 28.74 
31 13.29 28.79 
32 13.32 28.89 
33 13.39 29.09 
34 13.44 29.21 
35 13.56 29.23 
36 13.71 29.26 
37 13.71 29.28 
38 13.76 29.31 
39 13.91 29.82 
40 14.49 29.82 
41 14.74 30.12 
42 14.84 30.12 
43 14.84 30.39 
44 15.08 30.73 
45 15.16 30.95 
46 15.18 32.84 
47 15.45 33.18 
48 15.48 35.07 
49 15.62 37.18 
50 15.84 37.50 

ค่าเฉลยี 12.90 28.43 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 1.51 2.89 
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ตารางที ก.3 ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวดัดว้ย              
แพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีอตัราส่วนพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหน้าตดัทีทาํปฏิกิริยา 
0.56 : 1 และ 0.94 : 1  เกบ็ตวัอยา่งวนัที 6 - 12 สิงหาคม 2554 

ชุดการทดลองที ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(ส่วนในพนัลา้นส่วน) 

อตัราส่วน 0.56 : 1 อตัราส่วน 0.94 : 1 
1 11.36 18.42 
2 11.45 18.83 
3 11.62 19.27 
4 11.72 19.39 
5 11.91 19.39 
6 12.08 19.72 
7 12.10 19.89 
8 12.42 19.92 
9 12.44 20.04 
10 12.47 20.35 
11 12.51 20.74 
12 12.54 20.78 
13 12.66 20.86 
14 13.12 20.90 
15 13.12 21.39 
16  13.33 21.80 
17 14.20 21.89 
18 14.30 22.01 
19 14.30 22.04 
20 14.39 22.54 
21 14.61 22.57 
22 14.76 22.74 
23 14.76 22.83 
24 14.92 23.24 
25 14.95 23.32 
26 15.02 23.58 
27 15.05 23.70 
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ตารางที ก.3 ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวดัดว้ย         
 แพสซีฟแซมเปลอร์ทีมีอตัราส่วนพืนทีอากาศไหลเขา้ต่อพืนทีหน้าตดัทีทาํปฎิกิริยา        
 0.56 : 1 และ 0.94 : 1 เกบ็ตวัอยา่งวนัที 6 -12 สิงหาคม 2554 (ต่อ) 

ชุดการทดลองที ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(ส่วนในพนัลา้นส่วน) 

อตัราส่วน 0.56 : 1 อตัราส่วน 0.94 : 1 
28 15.05 23.85 
29 15.46 23.99 
30 15.46 24.04 
31 15.60 24.33 
32 15.87 24.42 
33 15.96 24.47 
34 16.01 24.52 
35 16.06 24.67 
36 16.35 24.83 
37 16.64 25.39 
38 16.93 27.05 
39 17.02 27.08 
40 17.53 27.95 
41 18.08 28.07 
42 18.52 28.09 
43 18.57 28.09 
44 18.59 28.84 
45 18.76 29.05 
46 19.29 29.25 
47 19.84 30.84 
48 20.78 31.08 
49 21.94 31.80 
50 23.32 32.31 

ค่าเฉลยี 15.31 23.92 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 2.85 3.69 
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ตารางที ก.4 ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย         
 แพสซีฟแซมเปลอร์ ทีมีการใส่ต่าข่ายและไม่ใส่ตาข่ายเพือลดกระแสอากาศ              
 เกบ็ตวัอยา่งวนัที 25 กนัยายน – 1 ตุลาคม 2554 

ชุดการทดลองที ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(ส่วนในพนัลา้นส่วน) 

ใส่ตาข่าย ไม่ใส่ตาข่าย 
1 23.77 26.29 
2 24.18 27.08 
3 24.28 27.27 
4 24.50 27.30 
5 24.80 27.57 
6 24.89 27.86 
7 25.21 28.20 
8 25.48 28.30 
9 25.53 28.38 
10 26.12 28.57 
11 26.29 29.06 
12 26.49 29.23 
13 26.56 29.31 
14 26.61 29.36 
15 26.61 29.63 
16  26.76 29.70 
17 26.81 29.82 
18 27.25 29.87 
19 27.27 30.00 
20 27.30 30.34 
21 27.44 30.46 
22 27.54 30.71 
23 27.59 30.90 
24 27.67 31.07 
25 27.69 31.12 
26 28.06 31.17 
27 28.30 31.20 
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ตารางที ก.4 ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย         
แพสซีฟแซมเปลอร์ ทีมีการใส่ต่าข่ายและไม่ใส่ตาข่ายเพือลดกระแสอากาศ             
เกบ็ตวัอยา่งวนัที 25 กนัยายน – 1 ตุลาคม 2554 (ต่อ) 

ชุดการทดลองที ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(ส่วนในพนัลา้นส่วน) 

ใส่ตาข่าย ไม่ใส่ตาข่าย 
28 28.50 31.32 
29 28.60 31.37 
30 28.65 32.25 
31 28.70 32.33 
32 28.74 32.37 
33 28.84 32.50 
34 28.89 32.55 
35 29.38 32.82 
36 29.38 32.91 
37 29.41 33.40 
38 29.58 33.58 
39 29.95 33.99 
40 30.02 34.19 
41 30.46 34.53 
42 30.51 34.92 
43 30.58 35.29 
44 30.58 35.49 
45 31.47 35.49 
46 31.49 35.49 
47 31.56 36.00 
48 31.79 36.72 
49 31.86 36.89 
50 32.13 37.48 

ค่าเฉลยี 28.04 31.47 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 2.25 2.91 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลดิบ 

ผลการการเปรียบเทียบการเกบ็ตัวอย่างด้วยแพสซีฟแซมเปลอร์กบัวธีิมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ 
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ตารางที ข.  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวดัดว้ย         
แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ
กรมประชาสัมพนัธ์ ครังที  ฤดูฝน 

ชุดการ
ทดลองที 

 
วนัที 

ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
ทีไดจ้ากวธีิการเกบ็ตวัอยา่ง (ส่วนในลา้นส่วน) 

แพสซีฟแซมเปลอร์ เคมิลมิูเนสเซนต ์
1 29 ก.ย.-6 ต.ค. 2554 28.12 18.86 
2 30 ก.ย. - 7 ต.ค. 2554 28.75 19.14 
3 1 ต.ค. - 8 ต.ค. 2554 29.85 19.71 
4 2 ต.ค. - 9 ต.ค. 2554 29.99 20.14 
5 3 ต.ค. - 10 ต.ค. 2554 36.29 21.43 
6 4 ต.ค. – 11 ต.ค. 2554 33.43 22.00 
7 5 ต.ค. - 12 ต.ค. 2554 36.44 22.00 
8 6 ต.ค. - 13 ต.ค. 2554 38.55 22.33 
9 7 ต.ค. - 14 ต.ค. 2554 36.73 22.80 

10 8 ต.ค. - 15 ต.ค. 2554 39.13 22.75 
11 9 ต.ค. - 16 ต.ค. 2554 35.47 22.67 
12 10 ต.ค. - 17 ต.ค. 2554 31.47 20.50 
13 11 ต.ค. - 18 ต.ค. 2554 32.17 19.00 
14 12 ต.ค. - 19 ต.ค. 2554 33.53 - 
15 13 ต.ค. - 20 ต.ค. 2554 34.11 - 
16  14 ต.ค. - 21 ต.ค. 2554 35.98 - 
17 15 ต.ค. - 22 ต.ค. 2554 38.73 - 
18 16 ต.ค. - 23 ต.ค. 2554 36.29 - 
19 17 ต.ค. - 24 ต.ค. 2554 32.64 - 
20 18 ต.ค. - 25 ต.ค. 2554 34.14 - 
21 19 ต.ค. - 26 ต.ค. 2554 30.39 - 
22 20 ต.ค. - 27 ต.ค. 2554 33.39 21.00 
23 21 ต.ค. - 28 ต.ค. 2554 30.46 20.00 
24 22 ต.ค. - 29 ต.ค. 2554 28.70 18.00 
25 23 ต.ค. - 30 ต.ค. 2554 31.44 17.75 
26 24 ต.ค. - 31 ต.ค. 2554 25.94 17.80 
27 25 ต.ค.- 1 พ.ย. 2554 31.09 17.83 
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ตารางที ข.  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวดัดว้ย         
แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ
กรมประชาสัมพนัธ์ ครังที  ฤดูฝน (ต่อ) 

ชุดการ
ทดลองที 

 
วนัที 

ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
ทีไดจ้ากวธีิการเกบ็ตวัอยา่ง (ส่วนในลา้นส่วน) 

แพสซีฟแซมเปลอร์ เคมิลมิูเนสเซนต ์
28 26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2554 27.34 18.43 
29 27 ต.ค. - 3 พ.ย. 2554 25.82 18.29 
30 28 ต.ค. - 4 พ.ย. 2554 25.48 18.29 
31 29 ต.ค. - 5 พ.ย. 2554 30.43 19.71 
32 30 ต.ค. - 6 พ.ย. 2554 27.92 20.57 
33 31 ต.ค. - 7 พ.ย. 2554 30.90 20.71 

ค่าเฉลยี 32.16 20.07 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 3.84 1.71 

หมายเหตุ เครืองหมาย – หมายถึง ไม่มีขอ้มูลรายงานในวนันนั 
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ตารางที ข.  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย         
แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ
กรมประชาสมัพนัธ์ ครังที  ฤดูแลง้ 

ชุดการ
ทดลองที 

 
วนัที 

ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
ทีไดจ้ากวธีิการเกบ็ตวัอยา่ง (ส่วนในลา้นส่วน) 
แพสซีฟแซมเปลอร์  เคมิลมิูเนสเซนต ์

1 17 ม.ค. – 24 ม.ค. 2555 20.21 23.71 
2 18 ม.ค. – 25 ม.ค. 2555 19.60 21.00 
3 19 ม.ค. – 26 ม.ค. 2555 11.95 22.86 
4 20 ม.ค. – 27 ม.ค. 2555 22.38 26.29 
5 21 ม.ค. – 28 ม.ค. 2555 25.52 28.86 
6 22 ม.ค. – 29 ม.ค. 2555 27.94 33.43 
7 23 ม.ค. – 30 ม.ค. 2555 29.24 36.71 
8 24 ม.ค. – 31 ม.ค. 2555 67.31 38.43 
9 25 ม.ค. – 1 ก.พ. 2555 38.58 39.71 

10 26 ม.ค. – 2 ก.พ. 2555 65.04 39.71 
11 27 ม.ค. – 3 ก.พ. 2555 58.47 40.71 
12 28 ม.ค. – 4 ก.พ. 2555 61.48 41.86 
13 29 ม.ค. – 5 ก.พ. 2555 56.93 41.14 
14 30 ม.ค. – 6 ก.พ. 2555 53.91 39.71 
15 31 ม.ค. – 7 ก.พ. 2555 56.22 38.43 
16  1 ก.พ. – 8 ก.พ. 2555 51.94 37.86 
17 2 ก.พ. – 9 ก.พ. 2555 50.07 36.57 
18 3 ก.พ. – 10 ก.พ. 2555 47.72 32.86 
19 4 ก.พ. – 11 ก.พ. 2555 42.31 29.71 
20 5 ก.พ. – 12 ก.พ. 2555 46.02 27.00 
21 6 ก.พ. – 13 ก.พ. 2555 26.47 26.57 
22 7 ก.พ. – 14 ก.พ. 2555 28.44 27.71 
23 8 ก.พ. – 15 ก.พ. 2555 28.44 27.43 
24 9 ก.พ. – 16 ก.พ. 2555 26.62 27.29 
25 10 ก.พ. – 17 ก.พ. 2555 31.22 28.29 
26 11 ก.พ. – 18 ก.พ. 2555 30.86 29.14 
27 12 ก.พ. – 19 ก.พ. 2555 27.90 29.00 
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ตารางที ข.  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย         
แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต ์ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ
กรมประชาสมัพนัธ์ ครังที  ฤดูแลง้ (ต่อ) 

ชุดการ
ทดลองที 

 
วนัที 

ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
ทีไดจ้ากวธีิการเกบ็ตวัอยา่ง (ส่วนในลา้นส่วน) 
แพสซีฟแซมเปลอร์  เคมิลมิูเนสเซนต ์

28 13 ก.พ. – 20 ก.พ. 2555 26.83 28.29 
29 14 ก.พ. –21 ก.พ. 2555 28.02 27.86 
30 15 ก.พ. – 22 ก.พ. 2555 36.62 29.86 
31 16 ก.พ. – 23 ก.พ. 2555 40.91 31.43 
32 17 ก.พ. – 24 ก.พ. 2555 33.61 30.86 
33 18 ก.พ. – 25 ก.พ. 2555 34.91 29.43 

ค่าเฉลยี 37.99 31.81 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 14.62 5.89 
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ตารางที ข.  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวดัดว้ย        
 แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพ
 อากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ครังที  ฤดูฝน 
ชุดการ
ทดลองที 

 
วนัที 

ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
ทีไดจ้ากวธีิการเกบ็ตวัอยา่ง (ส่วนในลา้นส่วน) 

แพสซีฟแซมเปลอร์ เคมิลมิูเนสเซนต ์
1 29 ก.ย. - 6 ต.ค. 2554 10.59 13.57 
2 30 ก.ย. - 7 ต.ค. 2554 13.60 13.71 
3 1 ต.ค. - 8 ต.ค. 2554 11.69 14.00 
4 2 ต.ค. - 9 ต.ค. 2554 9.88 14.29 
5 3 ต.ค. - 10 ต.ค. 2554 9.42 15.00 
6 4 ต.ค. - 11 ต.ค. 2554 11.94 15.29 
7 5 ต.ค. - 12 ต.ค. 2554 12.32 15.57 
8 6 ต.ค. - 13 ต.ค. 2554 12.20 16.00 
9 7 ต.ค. - 14 ต.ค. 2554 14.91 15.86 

10 8 ต.ค. - 15 ต.ค. 2554 12.61 15.43 
11 9 ต.ค. - 16 ต.ค. 2554 11.56 15.29 
12 10 ต.ค. - 17 ต.ค. 2554 10.80 14.86 
13 11 ต.ค. - 18 ต.ค. 2554 13.65 15.14 
14 12 ต.ค. - 19 ต.ค. 2554 13.36 15.00 
15 13 ต.ค. - 20 ต.ค. 2554 15.68 15.29 
16 14 ต.ค. - 21 ต.ค. 2554 17.25 16.14 
17 15 ต.ค. - 22 ต.ค. 2554 24.48 17.00 
18 16 ต.ค. - 23 ต.ค. 2554 21.31 17.43 
19 17 ต.ค. - 24 ต.ค. 2554 23.34 17.71 
20 18 ต.ค. - 25 ต.ค. 2554 22.04 17.86 
21 19 ต.ค. - 26 ต.ค. 2554 23.78 18.43 
22 20 ต.ค. - 27 ต.ค. 2554 26.09 18.71 
23 21 ต.ค. - 28 ต.ค. 2554 23.78 19.00 
24 22 ต.ค. - 29 ต.ค. 2554 20.08 19.29 
25 23 ต.ค. - 30 ต.ค. 2554 28.13 19.86 
26 24 ต.ค. - 31 ต.ค. 2554 25.98 20.57 
27 25 ต.ค.- 1 พ.ย. 2554 24.94 20.86 
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ตารางที ข.  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีได้จากการตรวจวดัดว้ย         
 แพสซีฟแซมเปลอร์และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพ
 อากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ครังที  ฤดูฝน (ต่อ) 
ชุดการ
ทดลองที 

 
วนัที 

ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
ทีไดจ้ากวธีิการเกบ็ตวัอยา่ง (ส่วนในลา้นส่วน) 

แพสซีฟแซมเปลอร์ เคมิลมิูเนสเซนต ์
28 26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2554 29.65 21.29 
29 27 ต.ค. - 3 พ.ย. 2554 26.69 21.57 
30 28 ต.ค. - 4 พ.ย. 2554 30.35 21.57 
31 29 ต.ค. - 5 พ.ย. 2554 31.91 21.71 
32 30 ต.ค. - 6 พ.ย. 2554 30.38 22.14 
33 31 ต.ค. - 7 พ.ย. 2554 28.00 22.14 

ค่าเฉลยี 19.47 17.50 
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 7.34 2.79 
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ตารางที ข.  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย         

แพสซีฟแซมเปลอร์ และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพ
อากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ครังที  ฤดูแลง้ 

ชุดการ
ทดลองที 

 
วนัที 

ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
ทีไดจ้ากวธีิการเกบ็ตวัอยา่ง (ส่วนในลา้นส่วน) 

แพสซีฟแซมเปลอร์ เคมิลมิูเนสเซนต ์
1 17 ม.ค. – 24 ม.ค. 2555 8.00 5.57 
2 18 ม.ค. – 25 ม.ค. 2555 6.45 4.71 
3 19 ม.ค. – 26 ม.ค. 2555 9.19 5.14 
4 20 ม.ค. – 27 ม.ค. 2555 7.49 5.86 
5 21 ม.ค. – 28 ม.ค. 2555 8.75 6.29 
6 22 ม.ค. – 29 ม.ค. 2555 9.41 7.00 
7 23 ม.ค. – 30 ม.ค. 2555 16.90 8.14 
8 24 ม.ค. – 31 ม.ค. 2555 19.39 9.43 
9 25 ม.ค. – 1 ก.พ. 2555 24.75 10.43 

10 26 ม.ค. – 2 ก.พ. 2555 23.45 11.86 
11 27 ม.ค. – 3 ก.พ. 2555 26.54 12.57 
12 28 ม.ค. – 4 ก.พ. 2555 23.22 13.00 
13 29 ม.ค. – 5 ก.พ. 2555 19.65 12.71 
14 30 ม.ค. – 6 ก.พ. 2555 14.15 11.86 
15 31 ม.ค. – 7 ก.พ. 2555 16.65 10.86 
16  1 ก.พ. – 8 ก.พ. 2555 14.24 10.43 
17 2 ก.พ. – 9 ก.พ. 2555 11.55 8.57 
18 3 ก.พ. – 10 ก.พ. 2555 14.20 7.57 
19 4 ก.พ. – 11 ก.พ. 2555 15.26 7.00 
20 5 ก.พ. – 12 ก.พ. 2555 14.20 7.00 
21 6 ก.พ. – 13 ก.พ. 2555 10.45 7.14 
22 7 ก.พ. – 14 ก.พ. 2555 11.51 7.57 
23 8 ก.พ. – 15 ก.พ. 2555 11.91 7.43 
24 9 ก.พ. – 16 ก.พ. 2555 16.42 7.86 
25 10 ก.พ. – 17 ก.พ. 2555 13.60 8.43 
26 11 ก.พ. – 18 ก.พ. 2555 15.91 8.57 
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ตารางที ข.  ค่าเฉลียความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ทีไดจ้ากการตรวจวดัดว้ย         
แพสซีฟแซมเปลอร์ และวิธีมาตรฐานเคมิลูมิเนสเซนต์ ณ สถานีตรวจวดัคุณภาพ
อากาศกรมวิศวกรรมการแพทยที์ 1 จงัหวดัราชบุรี ครังที  ฤดูแลง้ (ต่อ) 

ชุดการ
ทดลองที 

 
วนัที 

ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
ทีไดจ้ากวธีิการเกบ็ตวัอยา่ง (ส่วนในลา้นส่วน) 

แพสซีฟแซมเปลอร์ เคมิลมิูเนสเซนต ์
27 12 ก.พ. – 19 ก.พ. 2555 19.58 8.14 
28 13 ก.พ. – 20 ก.พ. 2555 18.17 8.71 
29 14 ก.พ. –21 ก.พ. 2555 19.50 9.29 
30 15 ก.พ. – 22 ก.พ. 2555 22.49 9.57 
31 16 ก.พ. – 23 ก.พ. 2555 28.64 10.00 
32 17 ก.พ. – 24 ก.พ. 2555 18.47 9.86 
33 18 ก.พ. – 25 ก.พ. 2555 17.10 10.00 

ค่าเฉลยี 15.98 8.74 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 5.69 2.20 
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ภาคผนวก ค 
วธีิการคาํนวณปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
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ตัวอย่างการคํานวณปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกกไซด์ของการศึกษาการคัดเลือกชนิดของ
กระดาษดูดซับสารเคมีทเีหมาะสม 
 

y = 0.0164x , R² = 0.996
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รูปที ค.1 กราฟมาตรฐานในการวิเคราะห์ความเขม้ขน้ของไนไตรทข์องการศึกษาการคดัเลือกชนิด
ของกระดาษดูดซบัสารเคมีทีเหมาะสม 
 
 ในการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์บริเวณรัวหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร 
นครปฐม ในวนัที 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 เพือศึกษาการคดัเลือกชนิดของกระดาษดูดซบั
สารเคมีทีเหมาะสม พบว่าตวัอย่างหนึงของกระดาษกรอง GF/A ตรวจวดัความเขม้ขน้ไนไตรท์    
ไดเ้ท่ากบั 10.28 ไมโครโมลาร์ จากปริมาตรการสกดัตวัอยา่ง 1 มิลลิลิตร โดยนาํมาปรับปริมาตร
เป็น 6 มิลลิลิตร ระยะความยาวในการแพร่ของอากาศเท่ากบั 0.012 เมตร สัมประสิทธิการแพร่ของ
ไนโตรเจนไดออกไซดเ์ท่ากบั  1.54 x 10-5 ตารางเมตรต่อวินาที พืนทีหนา้ตดัของกระดาษกรองทีมี
สารเคมีสําหรับจับไนดตรเจนไดออกไซด์เท่ากับ 0.0000785 ตารางเมตร (รัศมีเท่ากับ 0.5 
เซนติเมตร) และระยะเวลาในการเกบ็ตวัอยา่งเท่ากบั 604,800 วินาที ( 7 วนั) 
 

 จากสูตร      
 
 แทนค่า     10.28 M x 1 ml x 6 x 0.012 m             =  113.18 mol/m3 
                                   (1.54 x 10-5 m2/s ) x 0.0000785 m2 x 604,800 s 
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 เปลียนหน่วยความเขม้ขน้ใหอ้ยูใ่นรูปส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) โดย R เท่ากบัค่าคงที
ของก๊าซมีค่าเท่ากบั 0.0821 ลิตร.บรรยากาศต่อโมล.เคลวิน อุณหภูมิเฉลียในช่วงวนัที 25 มิถุนายน – 
1 กรกฎาคม 2554 เท่ากบั 302 เคลวิน 
 
 จากสูตร   
 
 แทนค่า  113.18 mol/m3 x 0.0821 (L.atm/mol.K) x 302 K  = 25.08 ppb 
      1000 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ชือ – สกุล  นางสาวสุนทรี  ศิรรัตน์ประภา 
ทีอยู ่  29/2 หมู่ 2 ตาํบลเจดียห์กั อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 
ทีทาํงาน  กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2548 สาํเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเคมี 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
 พ.ศ. 2552 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม 
  มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ประวติัการทาํงาน 
 พ.ศ. 2549 - 2553 ผูช่้วยนกัวิจยั  
  ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ อาํเภอคลองหลวง 
  จงัหวดัปทุมธานี 
 พ.ศ. 2554- ปัจจุบนั นกัวิชาการสิงแวดลอ้มปฏิบติัการ 
  กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
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