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คําสําคัญ : ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)  การการรับสัมผัสเฉลี่ยรายวัน (ADI) 

อุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี 
 ปรียาภรณ  เหมวัตร :  ปริมาณและการไดรับสัมผัสฝุนละอองในโรงเรียนใกลแหลง
อุตสาหกรรม อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : ผศ.ดร.รัฐพล อนแฉง.   
75 หนา. 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของปริมาณฝุนละอองที่มีขนาดไมเกิน 10 
ไมครอน (PM10) ในหองเรียนและการรับสัมผัส PM10 ของนักเรียน เปรียบเทียบระหวางโรงเรียนที่อยู
ใกลและที่อยูไกลโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผา อุตสาหกรรมปูนขาว อุตสาหกรรมผสม
คอนกรีต และอุตสาหกรรมเผาอิฐ ในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยไดดําเนินการเก็บตัวอยาง PM10 
ดวยเครื่องเก็บตัวอยางอากาศ (Personal Air Sampler) เปนเวลา 8 ชั่วโมง และใชแบบสอบถามเพ่ือเก็บ
ขอมูลอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของนักเรียนและระยะเวลาการรับสัมผัส และนําขอมูลจาก
แบบสอบถามและการตรวจวัด PM10 ที่ไดมาคํานวณการรับสัมผัส PM10 เฉลี่ยรายวัน (Average Daily 
Intake หรือ ADI) 
 ผลการศึกษาพบวา ความเขมขนของ PM10 ของโรงเรียนที่อยูใกลโรงงานอุตสาหกรรม (รร.วัด
ดอนตลุงราษฏรศรัทธาทาน และ รร.วัดเขางูสันติธรรม) มีเทากับ 0.174± 0.087 มก./ลบ.ม. ซึ่งสูงกวา
โรงเรียนที่อยูไกลโรงงานอุตสาหกรรม (รร.กองทัพบกอุปถัมภบูรณวิทยา และ รร.บานเขา-กรวด) ซึ่งมี
เทากับ 0.135 ± 0.050 มก./ลบ.ม. และเม่ือวิเคราะหดวยสถิติ independent t-test พบวามีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ (α = 0.05) ในประเด็นการรับสัมผัสของนักเรียนกลุมเด็กเล็ก (อายุ 7-12 ป) และ
กลุมเด็กโต (อายุ 13-15 ป) ท่ีอยูในโรงเรียนใกลโรงงานอุตสาหกรรม มีคา ADI เฉลี่ยเทากับ 0.0135 
และ  0.0129 มก./กก.ของนํ้าหนักรางกาย/วัน  ตามลําดับ  ซึ่งสูงกวาโรงเรียนที่อยูไกลโรงงาน
อุตสาหกรรมในกลุมเด็กเล็ก และเด็กโตท่ีมีคาเทากับ 0.0045 และ 0.0029 มก./กก.ของน้ําหนักรางกาย/
วัน เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางดานทัศนคติในประเด็นคุณภาพอากาศ ของนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยู
ใกลและไกลโรงงานอุตสาหกรรมพบวา นักเรียนที่อยูใกลโรงงานอุตหสาหกรรมรูสึกมีฝุนในหองเรียน 
ไดรับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม รูสึกรําคาญ กังวล และเครียด และรูสึกวาปริมาณฝุนมีผลตอ
สุขภาพมีระดับที่สูงกวาโรงเรียนที่ไกลโรงงานอุตสาหกรรม ในขณะท่ีความรูสึกไดรับผลกระทบจาก
การจราจร และความพอใจกับคุณภาพอากาศในโรงเรียน ไมแตกตางจากโรงเรียนที่ใกลอุตสาหกรรม  
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 This research has objectives to investigate the quantities of particulate matters with its diameter less 

than 10 microns (PM10) as well as students’ exposure to PM10 compared between the schools located near and far 

from the factories, i.e., pottery, lime, concrete, and brick factories in an area of Muang district, Ratchaburi 

Province. PM10 were sampled using personal air samplers. The sampling period was 8 h. Questionnaire survey 

was also conducted to collect the students’ symptoms relevant to respiratory system and exposure periods. PM10 

Average Daily Intake (ADI) of the students in the schools near and far from the industries was then calculated by 

taking into account the observed exposure periods and PM10 concentrations. 

  The results found that average PM10 concentration at the near-factory schools 

(Watdontalungradsathatan and Watkhongusantitum Schools) was 0.174 ± 0.087 μg/m3 higher than those found 

in the far-factory schools (Buranawittaya Army Sponser School and Bankhaokuad School) which was 0.135 ± 

0.050 μg/m3. However, statistical analysis – t-test – indicated that there was no significantly different (α = 0.05). 

For exposure aspect of a children (aged 7-12 years) and teenager ( aged 13-15 years), the near-factory schools 

have average ADI value equals to 0 .0 135 and 0.0129 mg/kg body weight per day, higher than those in the far-

factory schools of children and teenager which have 0 .0 045 and 0.0029 mg/kg body weight per day. When 

comparing the different attitudes on subject of air quality of students in schools near and far that industries.  
Students who were near the industries felt of dusty in the classroom, having an impact by the industries, having 

annoyed anxiety and stress and the amount of dust that can affect their health higher than schools far the industries. 

While there were no different of feeling having an effect of traffic and satisfied with the air quality in schools. 
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