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 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหระดับสารอินทรียระเหยงายภายในรานถายเอกสาร 5 ชนิด ไดแก เบน
ซีน โทลูอีน เอทธิลเบนซีน ไซลีน และสไตรีน รวมเรียกวาสารกลุม BTEXS และประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพของ
พนักงานจากการไดรับสัมผัสสารกลุมดังกลาว โดยเลือกรานถายเอกสารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร เปนตัวแทนจํานวน 3 ราน ไดแก รานถายเอกสารใตอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร (ร.วท.) รานถายเอกสาร Double A 

คณะวิทยาศาสตร และรานถายเอกสารคณะศึกษาศาสตร โดยทําการศึกษา 3 ชวง ไดแก ชวงการเรียนการสอนปกติ ชวงกอนสอบ 
และชวงเปดภาคการศึกษาใหมๆ เก็บตัวอยางทั้งแบบบุคคลและแบบพื้นที่ ความเขมขนแบบบุคคลนําไปประเมินความเสี่ยงตอ
สุขภาพตอไป ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวารานถายเอกสารที่พบความเขมขนรวมของสารกลุม BTEXS สูงสุด คือ ราน
ถายเอกสารใตอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร (ร.วท.) ซึ่งมีคาเทากับ 0.0159 สวนในลานสวน รองลงมาคือราน Double A ซึ่งมี
ความเขมขนรวมของสารกลุม BTEXS เทากับ 0.0140 สวนในลานสวน สวนรานที่พบความเขมขนรวมของสารกลุม BTEXS 
ต่ําสุด คือรานถายเอกสารคณะศึกษาศาสตร ซึ่งเทากับ 0.0096 สวนในลานสวน ทั้งๆ ที่รานถายเอกสารคณะศึกษาศาสตรมีเครื่อง
ถายเอกสารใหบริการมากที่สุดและมีปริมาตรหองนอยที่สุด แตเน่ืองจากมีการระบายอากาศดีที่สุดจึงชวยลดความเขมขนของสาร
กลุม BTEXS ลงได จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาการระบายอากาศเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด โดยรานที่มีการระบายอากาศที่ดีที่สุด
จะมีความเขมขนของสารกลุม BTEXS นอยที่สุด และพบวาโทลูอีนเปนสารที่มีความเขมขนสูงสุดโดยมีคาเทากับ 0.0023 สวน
ในลานสวน รองลงมาคือไซลีนซึ่งมีความเขมขน 0.00195 สวนในลานสวน จากผลการตรวจวัดยืนยันวาสารโทลูอีนเปน
ลายนิ้วมือ (Fingerprint) ซึ่งมีความสอดคลองการศึกษาของ Lee et al. (2006) ที่ทําการศึกษาในประเทศไตหวัน จํานวน 7 ราน 
ซึ่งพบวา สารโทลูอีนเปนสารที่ปลดปลอยออกมามากที่สุดเชนกัน 

ความเขมขนรวมของสารกลุม BTEXS ที่ตรวจพบในชวงการเรียนการสอนปกติ ชวงกอนสอบ และชวงเปดภาค
การศึกษาใหมๆ มีคาเทากับ 0.0108 สวนในลานสวน 0.0125 สวนในลานสวน และ 0.0162 สวนในลานสวน ตามลําดับ ชวง
เปดภาคการศึกษาใหมๆ จะพบความเขมขนรวมของสารกลุม BTEXS สูง เนื่องจากมีการถายเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนเปนจํานวนมาก 

 เม่ือนําผลการตรวจวัดแบบบุคคลและแบบพ้ืนที่มาเปรียบเทียบกัน พบวา การตรวจวัดแบบบุคคลมีคามากกวา
ประมาณ 1.4 เทา นอกจากนี้ยัง พบวา ความเขมขนรวมของสารกลุม BTEXS ในชวงเวลาเปดใหบริการและชวงปด
ใหบริการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( =0.05) โดยชวงเปดใหบริการมีความเขมขนของสารกลุม BTEXS เทากับ 
0.0125 สวนในลานสวน ซึ่งสูงกวาชวงปดใหบริการซึ่งมีความเขมขนของสารกลุม BTEXS เทากับ 0.0117 สวนในลานสวน 
เล็กนอย นอกจากน้ีผลการตรวจวัดทั้งสองชวงเวลามีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน และมีคา Correlation เทากับ 
0.90 ผลการประเมินความเสี่ยงของพนักงาน แสดงใหเห็นวา พนักงานรานถายเอกสารมีคาความเสี่ยงตอการกอมะเร็งประมาณ        

2 คนตอประชากร 1 แสนคน และเม่ือพิจารณาคาความเสี่ยงตอการไมกอมะเร็ง พบวา คาความเสี่ยงของพนักงาน (HIBTEXS) 
มีคาไมเกิน 1 ซึ่งเปนความเสี่ยงที่ยอมรับได 
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 This study has been conducted with the objective to analyze the concentration levels 
of 5 Volatile Organic Compounds called BTEXS Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylenes 
and Styrene emitted from Xerox copy machines and perform Health Risk Assessment to the 
operators exposed to these compounds. Three Xerox copy stores operating at Silapakorn 
University, Sanam Chandra palace campus were selected for this study. These xerox copy 
stores were: Xerox copy store located at the ground floor of Ruamwittayasat building, Double 
A Xerox store located at 1st floor of Science building 1 Faculty of Science, and the Xerox copy 
store of the Faculty of Education. The study has been conducted during 3 periods such as: 
period during regular academic classes, period before the academic examinations were 
conducted, and period during the beginning of the academic semester. Both personal and 
indoor samples were collected. The concentration levels of VOCs from the personal sampler 
were used to calculate health risk assessment of operators of the Xerox copy machines. The 
results of VOCs measurements obtained in this study revealed that concentration levels of 
BTEXS from samples collected in the Xerox copy store of Ruamwittayasat building, was 
0.0159 ppm, which showed the highest concentration. The second highest concentration was 
0.0140 ppm which was revealed in the samples collected from Double A Xerox store. The 
lowest concentration was 0.0096 ppm which was revealed from the samples collected from 
Xerox copy store of the Faculty of Education. Although, the Xerox copy store of the Faculty of 
Education had many Xerox copy machines compared to the other 2 stores and it also have a 
smaller room, but the BTEXS concentration was lowest maybe due to the good ventilation of 
the store. We can further explain that good ventilation in the Xerox copy stores can 
significantly decrease BTEXS concentration levels. It was also revealed that Toluene 
concentration level was 0.0023 ppm which constituted the highest VOC concentration while 
the second highest was Xylene which was 0.00195 ppm. This study can confirm that Toluene 
was the Finger print VOCs emitted from Xerox copy machines which was also confirmed from 
the study conducted by Lee et al., (2006) where he conducted his study in 7 Xerox copy 
stores in Taiwan and found out that Toluene had the highest concentration level. 
 Concentration levels of BTEXS emitted from each Xerox copy stores during the 
period of regular classes, and the period before the academic examinations are conducted 
and the period during the beginning of the academic semester were 0.0108 ppm, 0.0125 
ppm, and 0.0162 respectively. The results showed high concentrations of BTEXS during the 
beginning of the academic semester because many students have to make many Xerox 
copies of their course handouts during this period. 

Comparison between personal samples and indoor samples was performed, and it 
was found out that personal samples showed 1.4 times higher concentration. It was also 
found out that the concentration levels of BTEXS during the store is open and after the store 
is closed did not show any significant statistical difference ( =0.05), in which during the store 
is open the concentration levels of BTEXS was 0.0125 ppm and during the store is closed the 
concentration level was 0.0117 ppm, and the correlation was 0.90. Health Risk Assessment 
showed exposure of Xerox copy operators to carcinogenic VOCs was 2 people from 100,000 
population are likely to develop cancer, and for non carcinogenic VOCs  the (HIBTEXS) was <1 
which was within the acceptable value. 
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 การศึกษาน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความชวยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลหลายๆฝาย ขาพเจาขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารย ดร.อังกศิริ ทิพยารมณ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งไดใหคําปรึกษาและแนะนําขอคิดเห็น ตลอดจนชวยตรวจรายละเอียดตางๆ อันเปน
ประโยชนอยางย่ิงในการทําวิทยานิพนธ ขอกราบขอบพระคุณ ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานส่ิงแวดลอม ดร.วรรณา เลาวกุล 
คุณสุธีระ บุญญาพิทักษ สําหรับคําปรึกษาและความชวยเหลือในเรื่องเคร่ืองมือในการทําวิทยานิพนธ และขอขอบคุณ
นอง  ๆระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีชวยเหลือในการเก็บ
ตัวอยาง รวมถึงเจาของรานถายเอกสารท่ีใหความอนุเคราะหดานสถานท่ีเก็บตัวอยาง และพนักงานรานเอกสาร
สําหรับการตอบแบบสอบถาม 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธ์ิ บัวเวช ประธานกรรมการการสอบวิทยานิพนธ     
ดร.วรรณา เลาวกุล ผูทรงคุณวุฒิภายนอกกรรมการการสอบวิทยานิพนธ และอาจารย ดร.อังกศิริ ทิพยารมณ 
กรรมการการสอบวิทยานิพนธ ที่กรุณาสละเวลาอันมีคายิ่งในการเปนกรรมการการสอบวิทยานิพนธ พรอม
กับใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ในการทําวิทยานิพนธฉบับน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ เจาหนาท่ีภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะหการ
ดําเนินเอกสารขอมูล และอํานวยความสะดวกตางๆในการทําวิทยานิพนธครั้งน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่ เปนกําลังใจพรอมสนับสนุนและเปนแรงผลักดันตลอดมา 
ขอขอบคุณพี่ นอง และเพื่อนทุกๆ คน ที่คอยชวยเหลือและเปนกําลังใจในการทําวิทยานิพนธครั้งน้ี 
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