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51311319 : สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
ค ำส ำคญั : ฝุ่ นละอองขนำดเล็กกวำ่ 10 ไมครอน/โรคระบบทำงเดินหำยใจ/บ่อดิน-บ่อทรำย 
 สุชณะ  บ่อค า : การศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนจากกิจกรรมของ
อุตสาหกรรมบ่อดิน-บ่อทรายท่ีมีต่อสุขภาพของเด็กนกัเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนในต าบลบา้นยาง 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม.  อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บวัเวช. 95 หนา้. 
 

 กำรศึกษำน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำปริมำณฝุ่ นละอองขนำดเล็กกวำ่ 10 ไมครอน ภำยใน
ห้องเรียน อำกำรและอำกำรแสดงของโรคระบบทำงเดินหำยใจ และควำมเส่ียงต่อกำรเกิดอำกำรและ
แสดงอำกำรของโรคระบบทำงเดินหำยใจ พื้นท่ีศึกษำ ได้แก่ โรงเรียนวดับำ้นยำง ต ำบลบ้ำนยำง      
ซ่ึงอยู่ใกล้กบัเส้นทำงขนส่งของกิจกรรมอุตสำหกรรมบ่อดิน-บ่อทรำย และโรงเรียนบ้ำนหนอง      
กะโดน ต ำบลบำ้นยำง ซ่ึงไม่มีกิจกรรมของอุตสำหกรรมบ่อดิน-บ่อทรำย และไม่ไดอ้ยู่ใกลเ้ส้นทำง
ขนส่งของรถบรรทุกดิน-ทรำย 
 

 ผลจำกกำรศึกษำจ ำนวน 2 ฤดูกำล พบว่ำในฤดูฝน โรงเรียนวดับ้ำนยำง มีปริมำณ         
ฝุ่ นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน เฉล่ีย 8 ชั่วโมง ภำยในห้องเรียนค่ำเฉล่ีย 0.1266 ± 0.0623        
มก./ลบ.ม. และโรงเรียนบำ้นหนองกะโดน มีค่ำเฉล่ีย 0.0907 ± 0.0160 มก./ลบ.ม. ขอ้มูลอำกำรและ
อำกำรแสดงของโรคระบบทำงเดินหำยใจ พบวำ่เด็กนกัเรียนโรงเรียนวดับำ้นยำงมีอำกำรและอำกำร
แสดงไม่แตกต่ำงจำกเด็กนักเรียนโรงเรียนบำ้นหนองกะโดนอย่ำงมีนยัส ำคญั (P > 0.05) ส่วน      
ควำมเส่ียงต่อกำรเกิดอำกำรและอำกำรแสดงของโรคระบบทำงเดินหำยใจอำกำรใดอำกำรหน่ึงหรือ
หลำยอำกำร พบว่ำเด็กนักเรียนโรงเรียนวดับ้ำนยำงมีควำมเส่ียงเป็น 1.550 เท่ำ ของโรงเรียน         
บำ้นหนองกะโดน ส่วนในฤดูหนำว พบว่ำ โรงเรียนวดับำ้นยำง มีปริมำณฝุ่ นละอองขนำดเล็กกว่ำ       
10 ไมครอน เฉล่ีย 8 ชัว่โมง ภำยในห้องเรียนค่ำเฉล่ีย 0.1671 ± 0.0421 มก./ลบ.ม. และโรงเรียน       
บำ้นหนองกะโดน มี ค่ำเฉล่ีย 0.0937 ± 0.0271 มก./ลบ.ม. ขอ้มูลอำกำรและอำกำรแสดงของ         
โรคระบบทำงเดินหำยใจ พบวำ่เด็กนกัเรียนโรงเรียนวดับำ้นยำงมีอำกำรและอำกำรแสดงไม่แตกต่ำง
จำกเด็กนกัเรียนโรงเรียนบำ้นหนองกะโดนอย่ำงมีนัยส ำคญั (P > 0.05) ส่วนควำมเส่ียงพบว่ำ         
เด็กนักเรียนโรงเรียนวดับ้ำนยำงมีควำมเส่ียงเป็น 1.573 เท่ำ ของโรงเรียนบำ้นหนองกะโดน สรุป     
ในกำรศึกษำน้ีปริมำณฝุ่ นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอนท่ีแตกต่ำงกนั ไม่มีผลต่อสุขภำพของ    
เด็กนกัเรียนทั้ง 2 โรงเรียน 
ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม                                             บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                         ปีการศึกษา 2556 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   ........................................ 
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51311319 : MAJOR : ENVIRONMENTAL SCIENCE 
KEY WORD : PARTICULATE MATTER LESS THAN 10 MICRONS/ RESPIRATOR 

SYMPTOM/ DIGGING WELLS AND SAND PIT 
 SUCHANA  BORKHAM : EFFECTS OF PATICULATE MATTER FROM DIGGING 
WELLS AND SAND PIT ON STUDENTS'S HEALTH : CASE STUDY SCHOOLS IN BANYANG 
SUBDISTRICT, MUEANG DISTRICT,NAKHON PATHOM PROVINCE. INDEPENDENT STUDY 
ADVISOR : ASST. PROF. DIRAKRIT BUAWECH,Ph.D. 95 pp. 
 
 The objectives of this research were to determine the concentration of indoor 
particulate mattesr less than 10 microns (PM10), respirable diseases and relative risks. There 
were two study areas which are Watbanyang school and Bannhongkadone school in 
Banyang Subdistrict, Mueang District, Nakhon Pathom Province. Two study areas were 
located nearby and far from digging wells and sand pit, respectively  
 
 The results from this study in rainy season showed that the PM10 values of 
average 8 hours at Watbanyang school was 0.1266 ± 0.0623 mg/m

3
 and 0.0907 ± 0.0160 

mg/m
3
 as Bannhongkadone school. This investigation shows that, students from both school 

has same respiratory symptoms with the significant level at 0.05. The Relative Risk of 
respiratory disorder between two groups of students were investigate and found that the 
respiratory disorder of students in Watbanyang school was 1.550 times to students in 
Bannhongkadone school. In winter season it was found that the PM10 values of average          
8 hours at Watbanyang school was 0.1671 ± 0.0421 mg/m

3
 and 0.0937 ± 0.0271 mg/m

3
 as 

Bannhongkadone school. This investigation shows that students from both school has same 
respiratory symptoms with the significant level at 0.05. The Relative risk of respiratory 
disorder between two groups of students were investigate and found that the respiratory 
disorder of students in Watbanyang school was 1.573 times to students in Bannhongkadone 
school. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีข้าพเจา้ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ดิเรกฤทธ์ิ  บวัเวช 
อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นค้าอิสระท่ีให้ความเมตตา กรุณา และความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน                
ทั้งค  าแนะน า ค  าปรึกษา และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของรายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจนส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. องัก์ศิริ  ทิพยารมณ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัฐพล  
อน้แฉ่ง ท่ีใหค้  าแนะน าและตรวจสอบรายงานการคน้ควา้อิสระ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย ์นกัวทิยาศาสตร์ และเจา้หนา้ท่ี ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม
ทุกท่านท่ีให้ความรู้ พร้อมทั้ งอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์และสถานท่ี              
ในการศึกษาคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการ และคุณครูโรงเรียนบา้นหนองกระโดน และโรงเรียน
วดับา้นยาง ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ท่ีอนุญาตให้ใช้สถานท่ีเพื่อท าการศึกษา และ
ใหค้วามร่วมมือในการเก็บขอ้มูลดา้นต่าง ๆ  

สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณ คุณพอ่ คุณแม่ และญาติพี่นอ้ง ท่ีคอยสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจ
ส าคญัท่ีท าให้การศึกษาน้ีประสบความส าเร็จในท่ีสุด และขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนท่ีมีส่วนร่วม     
ในความส าเร็จคร้ังน้ี 
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