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บทค ัด ย ่อ ภาษาไทย  

58311307 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน, จักรยานยนต์รับจ้าง, เขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร, ความเข้มข้นการรับสัมผัส, ดัชนีการคุกคามการรับสัมผัส 
นางสาว สุกิมพร  นาสมทรง: การประเมินการได้รับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  10 

ไมครอน (PM10) ของวินจักรยานยนต์รับจ้าง ในพ้ืนที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช 
  

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบริเวณ
ที่ต้ังของวินจักรยานยนต์รับจ้าง ปริมาณความเข้มข้นการรับสัมผัส (EC) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน  รวมถึงดัชนีการคุกคามการรับสัมผัส (HQ) ศึกษาอาการและอาการแสดงของโรคระบบ

ทางเดินหายใจ และความเสี่ยงต่ออาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ (RR) ของผู้ขับ
ขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่ ต้ังวินอยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย  ผลการศึกษาพบว่า 

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของวินที่ ต้ังบริเวณริมถนนหลัก  ถนนรอง และถนนใน
ซอย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1287±0.0128 มก./ลบ .ม. (ซ่ึงเกินค่ามาตรฐานก าหนด เท่ากับ 0.05 
มก./ลบ.ม.) 0.0467±0.0428 มก./ลบ.ม. และ 0.0144±0.0132 มก./ลบ.ม. ตามล าดับ เม่ือวิเคราะห์

ด้วยสถิติ One-Way ANOVA พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ในประเด็นปริมาณ
ความเข้มข้นการรับสัมผัสของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก  ถนนรอง และ
ถนนในซอย มีค่า EC เฉลี่ยเท่ากับ 0.0477 มก./ลบ .ม. 0.0175 มก./ลบ .ม. และ 0.0004 มก./ลบ.ม. 

ตามล าดับ เม่ือเทียบกับค่ามาตรฐานปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ก าหนด 0.05 มก./
ลบ.ม. ไม่เกินค่ามาตรฐานก าหนด รวมถึงค่า HQ มีค่า 0.9532, 0.3499 และ 0.0096 ตามล าดับ ซ่ึง 

HQ < 1 แปรผลได้ว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างได้รับสัมผัสปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  10 
ไมครอน ที่ร่างกายได้รับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ ได้หรืออยู่ในภาวะที่ยอมรับ  และข้อมูลจ าก
แบบสอบถามที่ได้พบว่าข้อมูลทั่วไปที่ประกอบด้วย เพศ อายุ น้ าหนัก ลักษณะการประกอบอาชีพ 

(หลัก หรือเสริม) ระยะเวลาการท างานต่อวัน เม่ือน ามาวิเคราะห์ทางสถิติเปรียบเทียบกัน  3 กลุ่ม
ศึกษา ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  (p>0.05) แต่ข้อมูลด้านระยะเวลาการประกอบอาชีพ

ต่อปี พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  (p<0.05) ส าหรับข้อมูลสุขภาพอาการและอาการ
แสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  (p>0.05) ส่วนความ
เสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ที่มีหนึ่งอาการหรือมากกว่าหนึ่ง

อาการของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก  (1.246 เท่า) ต่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง สูงกว่า ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก (0.938 

เท่า ) ต่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย และสูงกว่า  ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์
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รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง (0.711 เท่า) ต่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย 
ตามล าดับ 
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บทค ัด ย ่อ ภาษาอ ังก ฤษ  

58311307 : Major (ENVIRONMENTAL SCIENCE) 
Keyword : Particulate Matters Less Than 10 Microns, Location Motorbike Taxi, 

Nongkhaem District Bangkok, Exposure Concentration (EC), Hazard Quotients (HQ) 
MISS SUKIMPORN NASOMSONG : EXPOSURE ASSESSMENT OF PARTICULATE 

MATTERS LESS THAN 10 MICRONS (PM10) OF MOTORBIKE TAXI QUEUES IN 

NONGKHAEM DISTRICT, BANGKOK THESIS ADVISOR :  DIREKRIT BUAVETCH 
This research has objectives to investigate the quantities of particulate 

matters with its diameter less than 10 microns at motorbike taxi queues, exposure 
concentration (EC), hazard quotients (HQ), respirable disease and relative risk (RR) of 
the motorbike taxi drivers compared between different locations main roads; 

secondary roads and alley roads in Nongkhae district, Bangkok. The average 
concentration of particulate matters less than 10 microns at the main road was 

0.1287±0.0128 mg/m3 which exceeds the particulate matters less than 10 
microns standard in the building environment of 0.05 mg/m3. The main road 
motorbike taxi queues is higher than that of the secondary roads. (0.0467 ± 0.0428 

mg/m3) and the alley roads (0.0144 ± 0.0132 mg/m3). One-Way ANOVA statistical 
analysis indicated that, there were significant differences (p<0.05) among the drivers 
exposure to particulate matters less than 10 microns in the queues. The average 

exposure concentration was 0.0477 mg/m³ 0.0175 mg/m³ and 0.0004 mg/m³, 
respectively. Compared to the standard particulate matters less than 10 microns, 

0.05 mg/m3 should not be exceeded. The HQ was 0.9532, 0.3499 and 0.0096 
respectively. HQ <1 indicates that motorcyclists are exposed to acceptable 
particulate matters less than 10 microns levels or are in acceptable condition. The 

questionnaire surveys found that the general information including gender, age, 
occupation (primary or supplemental), working time per day were no 

statistically significant differences (p>0.05) among the three locations, but 
occupational period per year was significant difference (p<0.05). For health 
information, symptoms and of respiratory disease were also non-significance (p> 

0.05). The relative risk of the symptoms and signs of respiratory disease. There were 
one or more symptoms of motorbike taxi drivers on the main roads (1.246 times) per 

motorbike taxi drivers on the secondary roads, higher than those of motorbike taxi 
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drivers on the main roads (0.938 times) per motorbike taxi drivers on the alley roads. 
And higher than of motorbike taxi drivers on the secondary roads. (0.711 times) per 

motorbike taxi drivers on the alley roads respectively. 
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ก ิต ต ิก ร ร มประ กา ศ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
  

จากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ได้รับการชี้แนะ แนะแนวทาง ให้ความรู้ในการด าเนินงาน
วิจัยให้ผ่านส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร . ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  อีกทั้งต้องขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล อ้นแฉ่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร .อังก์ศิริ ทิพยารมณ์ และอาจารย์ ดร . ยศกิต เรืองทวีป ที่ให้ความกรุณา
ตรวจสอบรายงานการค้นคว้าอิสระ และค าแนะน าในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ มา ณ ที่นี้ 

ในการนี้ต้องขอขอบพระคุณ คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทุกท่านที่ได้แนะน า  ให้ความรู้ และช่วยเหลือในด้านการเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์

สถานที่ในการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้  ขอขอบพระคุณ นายสุทธิพร ก้อนด้วง นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญ
การ นายสุรศักด์ิ สายวา พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตหนอง
แขม และนางสาวสุดารัตน์ สุวรรณวงศ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  กองสุขาภิบาลอาหาร ส านัก

อนามัย ที่ช่วยในการเก็บตัวอย่างในขณะด าเนินงานวิจัย รวมถึงผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในพ้ืนเก็บ
ตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และช่วยดูแลรักษาเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง ณ 

ขณะนั้น และขอขอบพระคุณเพ่ือนๆ ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการแนะน า ให้ค าปรึกษา  และ
ก าลังใจที่ดีเสมอมาในการจัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ 

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณบิดา ร .ต. บุญเคน นาสมทรง มารดา  นางวราภรณ์ นาสมทรง 

คุณอา นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง รวมถึงพ่ีชาย น้องชาย และญาติๆ ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการ
สนับสนุนในทุก ด้าน ก าลังใจที่มอบให้ส่งผลท าให้การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 1  

บทน า 

1.1 ความเปน็มาและความส าคญั 

ปัจจุบันการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีความเร่งรีบตาม
ภารกิจของแต่ละคนในการที่ ต้องออกจากบ้านทุกวัน เพ่ือไปท างานนอกบ้าน ต้องอาศัยการเดินทาง
เพ่ือให้ทันเวลา บางคนเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัว เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเดินทาง

ด้วยรถบริการสาธารณะ เช่น รถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถประจ าทาง เป็นต้น ในการเดินทางของ
แต่ละคนในสภาวะที่เร่งด่วน การจราจรบนท้องถนนหนาแน่ น และเพ่ือให้ทันต่อการเดินทาง ส่วนมาก

เลือกใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้าง เนื่องจากมีความคล่องตัวรวดเร็วในการเดินทางสามารถลัดเลาะ
ตามตรอกซอกซอย ให้ไปถึงที่หมายได้อย่างทันเวลา จึงมีการใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้างเพ่ิมมากขึ้น 
ท าให้มีการเลือกประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ บางคนท าเป็นอาชีพหลัก บางคนท าเป็นอาชีพเสริมจากงานประจ า  

ในการประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมีโอกาสได้รับฝุ่นละอองแขวนลอย และอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ เนื่องจากจุดที่ต้ังของรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่บริเวณริมถนนเป็น
ส่วนใหญ่ ซ่ึงสถานการณ์คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ได้ติดตามการตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในพ้ืนที่ริมถนน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในปี 2559 จากสถานี

ตรวจวัดคุณภาพอากาศจ านวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน ค่าสูงสุด-ต่ าสุดที่
ตรวจวัดได้ 131 -50  มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน 2 ครั้ง จากการตรวจวัด 76 ครั้ง สถานีริมถนน

อินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี ค่าสูงสุด-ต่ าสุดที่ตรวจวัดได้ 106-10 มคก./ลบ.ม. จากการตรวจวัด 214 ครั้ง 
ไม่เกินค่ามาตรฐานก าหนด สถานีริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง ค่าสูงสุด-ต่ าสุดที่ตรวจวัดได้ 34 -
12 มคก./ลบ.ม. จากการตรวจวัด 72 ครั้ง ไม่เกินค่ามาตรฐานก าหนด และสถานีริมถนนดินแดง เขตดิน

แดง ค่าสูงสุด-ต่ าสุดที่ตรวจวัดได้ 156-26  มคก./ลบ.ม. จากการตรวจวัด 308 ครั้ง เกินค่ามาตรฐาน 
11 ครั้ง (ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง, 2559) และจากงานวิจัย จุดเก็บตัวอย่างของพ้ืนที่ท่ีมี

การจราจร มีค่าอยู่ในช่วง 13.89 – 41.67 มคก./ลบ.ม. โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.52 มคก./ลบ.ม. โดย
พบว่ามีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ที่เวลาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จุดเก็บตัวอย่างของพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้าง มีค่า
อยู่ในช่วง 48.61- 83.33 มคก./ลบ.ม. โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 65.97 มคก./ลบ.ม. พบว่ามีค่าไม่เกินเกณฑ์

มาตรฐาน ที่เวลาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (รวีวรรณ ลิ้มบิบูลย์, 2558) ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นอาจส่งส่งผลให้เพ่ิม
อัตราการเจ็บป่วยโรคหอบหืด (Asthma) ซ่ึงจากรายสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2557 พบว่าประชากรที่

อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีจ านวนผู้ป่วย 7,199 คน และโรคของระบบทางเดินหายใจ จ านวน 
4,116 คน (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2556) 
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เขตหนองแขม เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร  อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
มีจ านวนประชากรในพ้ืนที่ จ านวน 154 ,389  คน (กรมการปกครอง , 2558) จากข้อมูลประชากรที่

อาศัยกันอยู่หนาแน่น พร้อมทั้งในพ้ืนที่เขตหนองแขม มีถนนหลัก ถนนรอง และถนนในตรอกซอก
ซอยเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้มีวินจักรยานยนต์รับจ้าง จ านวน 139 วิน ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง 

จ านวน 2,521 คน (ส านักงานการจราจรและขนส่ง , 2558) จ านวนของผู้ที่ประกอบอาชีพขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้างมีจ านวนมาก รวมไปถึงจุดที่ต้ังของวินที่อยู่บริเวณริมถนน มีโอกาสที่จะได้รับ
สัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่เกิดจากการจราจรที่หนาแน่น  ดังนั้น จึงเล็งเห็ น

ความส าคัญที่ในศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้ประกอบอาชีพขับขี่จักยานยนต์รับจ้างในพ้ืนที่เขตหนองแขม กรุเทพมหานคร เพ่ือน าไปสู่การหา

มาตรการป้องกันและลดอัตราการป่วยจากการประกอบอาชีพได้ต่อไป 
 

1.2 ความมุ่งหมายและวตัถปุระสงคข์องการศกึษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบริเวณที่ต้ังของวิน
จักรยานยนต์รับจ้างในพ้ืนที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบกับค่า

มาตรฐาน 
1.2.2 เพ่ือศึกษาปริมาณความเข้มข้นการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10 ) 

และดัชนีการคุกคามการรับสัมผัส ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนน

หลัก ถนนรอง และถนนในซอย 
1.2.3 เพ่ือศึกษาอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจของผู้ขับขี่จักรยานยน ต์

รับจ้างที่อยู่บริเวณวินริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย 

1.2.4 เพ่ือศึกษาความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในผู้
ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ต่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่

บริเวณริมถนนรอง ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ต่อผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย และผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่
บริเวณริมถนนรอง ต่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย 

 
1.3 สมมติฐานของการศกึษา 

1.3.1 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่ตรวจวัดได้ในที่ต้ังของวินจักรยานยนต์
รับจ้างบริเวณริมถนนหลักมากกว่าที่ต้ังของวินจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณริมถนนรอง 
และบริเวณริมถนนในซอย ตามล าดับ 
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1.3.2 ปริมาณความเข้มข้นการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลักมากกว่าที่อยู่บริเวณริมถนนรอง และ

บริเวณริมถนนในซอย ตามล าดับ 
1.3.3 ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลักมีอาการและอาการแสดงของโรค

ระบบทางเดินหายใจมากกว่าผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณถนนรอง และ
บริเวณถนนในซอย ตามล าดับ 

1.3.4 ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ต่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่

บริเวณริมถนนรอง มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ
ทางเดินหายใจ มากกว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ต่อผู้ขับขี่

จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย และผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่
บริเวณริมถนนรอง ต่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย ตามล าดับ 

 

1.4 ขอบเขตการศกึษา 
1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ที่ต้ังของวินจักรยานยนต์รับจ้างในพ้ืนที่เขตหนองแขม 3 วิน แบ่งจุดต้ังของวินตาม 

ประเภทถนน ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

1) วินจักรยานยนต์รับจ้างที่ต้ังบริเวณริมถนนหลัก (6 ช่องการจราจร)  

2) วินจักรยานยนต์รับจ้างที่ต้ังบริเวณริมถนนรอง (4 ช่องการจราจร) 

3) วินจักรยานยนต์รับจ้างที่ต้ังบริเวณริมถนนในซอย (2 ช่องการจราจร) 

1.4.2 ระยะเวลาที่ท าการเก็บตัวอย่าง เดือน ธันวาคม 2559 ถึง เดือน มกราคม 2560 ดังนี้ 

1) ถนนเพชรเกษม (ถนนหลัก) ระหว่าง วันที่ 6, 8 และ 11 ธันวาคม 2559 จ านวน 

วันที่เก็บตัวอย่าง 3 วัน วันละ 3 วิน รวมทั้งสิ้น 9 ตัวอย่าง ระยะเวลา 07.00-15.00 น. (8 ชั่วโมง) 

2) ถนนมาเจริญ (ถนนรอง) ระหว่าง วันที่ 20, 22 และ 24 ธันวาคม 2559 จ านวน 

วันที่เก็บตัวอย่าง 3 วัน วันละ 3 วิน รวมทั้งสิ้น 9 ตัวอย่าง ระยะเวลา 07.00-15.00 น. (8 ชั่วโมง) 

3) ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ (ถนนรอง) ระหว่าง วันที่ 3, 5 และ 8  

ธันวาคม 2559 จ านวนวันที่เก็บตัวอย่าง 3 วัน วันละ 3 วิน รวมทั้งสิ้น 9 ตัวอย่าง ระยะเวลา 07.00-

15.00 น. (8 ชั่วโมง) 
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4) ถนนในซอยแขวงหนองค้างพลู (ถนนในซอย) ระหว่าง วันที่ 10, 12 และ 15  

ธันวาคม 2559 จ านวนวันที่เก็บตัวอย่าง 3 วัน วันละ 3 วิน รวมทั้งสิ้น 9 ตัวอย่าง ระยะเวลา 07.00-

15.00 น. (8 ชั่วโมง) 

5) ถนนในซอยแขวงหนองแขม (ถนนในซอย) ระหว่าง วันที่ 17, 19 และ 22  

มกราคม 2560 จ านวนวันที่เก็บตัวอย่าง 3 วัน วันละ 3 วิน รวมทั้งสิ้น 9 ตัวอย่าง ระยะเวลา 07.00-

15.00 น. (8 ชั่วโมง) 

รวมจ านวนวันที่เก็บตัวอย่าง 15 วัน รวมตัวอย่างทั้งสิ้น 45 ตัวอย่าง  

1.4.3 การประเมินค่าความเข้มข้นการรับสัมผัส และค่าความเสี่ยง โดยการใช้ข้อมูลจาก 

แบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในพ้ืนที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 

365 คน ท าแบบสอบถาม โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2 

ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 

 
1.5 ตัวแปรทีม่ีผลตอ่การศกึษา  

1.5.1 ตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) เป็นตัวแปรที่ เป็นสาเหตุหลักที่ ก่อให้เกิด
ผลกระทบ คือ บริเวณที่ต้ังของวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ต่างกัน  

1.5.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เป็นตัวแปรที่เป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลง

ค่าของตัวแปรอิสระ คือ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และการรับสัมผัส 
1.5.3 ตัวแปรควบคุม (Control Variable) เป็นตัวแปรที่อาจท าให้ผลการทดลองคาดเคลื่อน

ถ้าหากไม่มีการควบคุมให้เหมือนกัน คือ ความสูงของต าแหน่งเครื่องมือตรวจวัด และจ านวนวันที่เก็บ

ตัวอย่าง เป็นต้น 
 1.5.4 ตัวแปรสอดแทรก (Intervening Variable) เป็นตัวแปรที่อาจมีผลกระทบต่อตัวแปร

ตาม แต่เราไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ จึงไม่สามารถควบคุมได้ คือ สภาพภูมิอากาศ 
สภาพการจราจรในแต่ละวัน เป็นต้น 
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1.6 ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
1.6.1 ศึกษาข้อมูลของจ านวนวินจักรยานยนต์รับจ้าง และลักษณะทางกายภาพของวินใน

พ้ืนที่ เขตหนองแขม กรุงเทพมหา นคร เช่ น  จุด ต้ังวิน จักรย านยน ต์รั บจ้ าง  จ า นวนผู้ขั บขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น 

1.6.2 เลือกกลุ่มที่ ศึกษาเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกันระหว่างที่ต้ังของวินจักรยานยนต์รับจ้าง 3 
วิน คือ วินที่ต้ังอยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย 

1.6.3 ท าการเก็บตัวอย่างปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณที่ ต้ังของวิน

จักรยานยนต์รับจ้าง 3 วิน คือ วินที่ต้ังอยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย ระยะเวลาเก็บ
ตัวอย่าง 15 วัน 3 ซ้ า รวม 45 ตัวอย่าง วันละ 8 ชั่วโมง 

 1.6.4 เก็บตัวอย่างจากแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
และส่วนที่ 2 ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ทั้งสิ้น 365 ตัวอย่าง  
 1.6.5 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ 

- ค่าเฉลี่ย (Average) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พิสัย  
(Range) และร้อยละ  

- ใช้สถิติ One-way ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่น 
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ระหว่างที่ต้ังของวินจักรยานยนต์รับจ้างริมถนนหลัก ถนนรอง และ
ถนนในซอย  

- ค านวณค่าความเข้มข้นการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(Exposure Concentration: EC) และค านวณดัชนีการคุกคามการรับสัมผัส (Hazard Quotients : 
HQ) ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างวินที่ต้ังอยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย 

- ค านวณความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ  
(Relative risk) ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่ต้ังอยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย 

1.6.6 รวบรมผลการศึกษาทั้งหมด ท าการวิเคราะห์ สรุปผล และเขียนรายงานการศึกษา  
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1.7 ประโยชนท์ีค่าดวา่ไดร้บั 
1.7.1 เป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการควบคุมป้องกัน มลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน จุดที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย  
1.7.2 ทราบปริมาณความเข้มข้นการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และดัชนี

การคุกคามการรับสัมผัสที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง ที่ ต้ังอยู่บริเวณ
ริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย  

1.7.3 เป็นแนวทางในการตรวจวัด และตรวจติดตามคุณภาพอากาศบริเวณที่ ต้ังของวิน

จักรยานยนต์รับจ้าง ความเข้มข้น และความเสี่ยงการได้รับสัมผัสฝุ่นที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในพ้ืนที่ อ่ืน  
1.7.4 ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ (Relative 

risk) ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย 
1.7.5 อาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง 

ที่ต้ังอยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.1 มลพิษทางอากาศ 

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศที่มีสารมลพิษเจือปนอยู่ ซ่ึง
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ โดยอยู่ในรูปของก๊าซ หยดของเหลว หรือ
อนุภาคของแข็ง โดยสารมลพิษทางอากาศที่ส าคัญและมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ฝุ่นละออง สาร

ตะก่ัว ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหย เป็นต้น 
(กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง, 2555) 

2.2 ระบบภาวะมลพษิอากาศ (Air pollution System)  
ระบบภาวะมลพิษอากาศ มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ที่มีความสัมพันธ์กัน  คือ แหล่งก าเนิดสาร

มลพิษ (Emission Sources) อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere) และผู้รับผลเสียหรือผลกระทบ 

(Receptor) แสดงเป็นแผนภูมิความสัมพันธ์ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 ระบบภาวะมลพิษอากาศ (Air pollution System) 

ที่มา: (อรัญ ขวัญปาน, 2558) 

2.2.1 แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ  (Emission Sources) เป็นแหล่งก าเนิดที่ ก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศและระบายออกสู่อากาศภายนอก โดยที่ชนิดและปริมาณของสารมลพิษอากาศที่ถูก

ระบายออกสู่อากาศขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งก าเนิดสารมลพิษอากาศ และวิธีการควบคุมการ
ระบายสารมลพิษอากาศ  

2.2.2 อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere) เป็นส่วนของระบบที่รองรับสารมลพิษอากาศ
ที่ถูกระบายออกจากแหล่งก าเนิดต่างๆ และเป็นตัวกลาง (Medium) ให้สารมลพิษอากาศที่ถูกระบาย
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ออกสู่อากาศ มีการแพร่กระจายออกไป  โดยมีปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิของอากาศ 
ความเร็ว และทิศทางกระแสลม รวมทั่งลักษณะภูมิประเทศ เช่น ภูเขา หุบเขา และอาคารบ้านเรือน 

เป็นตัวก าหนดลักษณะการแพร่กระจายของสารมลพิษในอากาศ  
2.2.3 ผู้รับผลเสียหรือผลกระทบ (Receptors) เป็นส่วนของระบบที่สัมผัสกับสารมลพิษใน

อากาศ ท าให้ได้รับความเสียหาย หรืออันตรายโดยผู้รับผลเสียอาจเป็นสิ่งที่มีชีวิต เช่น คน พืช และ
สัตว์ หรือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น เสื้อผ้า อาคาร บ้านเรือน วัสดุและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ความเสียหาย
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น จะมีความรุนแรงมากหรือน้อย  ขึ้นอยู่ กับความเข้มข้น  ของสารมลพิษใน

อากาศและระยะเวลาที่สัมผัส (อรัญ ขวัญปาน, 2553) 

2.3 สารมลพษิทางอากาศ 

2.3.1 ก๊ าซคาร์บอนมอนนอกไซด์  (CO) เป็น ก๊าซไม่มีสีและกลิ่น  สามารถคงตัวอยู่ ใน
บรรยากาศได้นาน 2 ถึง 4 เดือน โดยเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นหลัก มีผลต่อสุขภาพโดยจะเข้า
ไปรวมกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง เป็นผลให้ความสามารถในการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง

ลดลง ท าให้เซลล์ในร่างกายขาดออกซิเจนซ่ึงอาจน าไปสู่การเสียชีวิตได้ 
2.3.2 สารประกอบซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) ในบรรยากาศจะพบมากในรูปของก๊าซซัลฟอร์ได -

ออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเป็นก๊าซไม่มีสีไม่ติดไฟ และไม่ระเบิด อาจก่อให้เกิดรสได้ถ้าไม่มีในปริมาณสูง 
ซัลฟอร์ไดออกไซด์เม่ือนานเข้าจะถูกเปลี่ยนเป็นซัลฟอร์ไซด์และกรดซัลฟูริคและเกลือซัลเฟต โดย
ปฏิกิริยา catalytic หรือปฏิกิริยาเคมีแสง (Photochemical Reaction) ในอากาศก๊าซซัลฟอร์ได-

ออกไซด์มักเกิดจากการเผาไหม้ของซัลเฟอร์ที่ปรากฏอยู่ในเชื้อเพลิงที่มาจากปิโตรเลียมและถ่านหิน 
เป็นก๊าซมลพิษที่มีแหล่งก าเนิดหลักมาจากโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องยนต์ดีเซล 

2.3.3 สารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ก๊าซไนตริกออกไซด์ (N2O) และก๊าซไนโตรเจน

ออกไซด์ (NO2) เกิดจากการสันดาปที่อุณหภูมิสูงและเป็นสารหลักในกลุ่มนี้ที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ
ทางอากาศ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์สามารถท าปฏิกิริยาในละอองน้ าเกิดเป็นกรดไนตริก (HNO2)  

ที่สามารถกัดกร่อนโลหะได้ นอกจากนั้นสามารถท าปฏิกิริยาเคมีแสงซ่ึงจะลดความสามารถในการ
มองเห็นในบรรยากาศลง ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์มีความเป็นพิษมากกว่าก๊าซไนตริกออกไซด์ 

2.3.4 ก๊าซโอโซน โอโซนเป็นสารโฟโตเคมีคอลออกซิแดนท์ประเภทหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากปฏิกิริยา

เคมี Photochemical Oxidation ระหว่างสารประกอบไฮ โดรคาร์บอน  และก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สารโฟโตเคมีคอลตัวอ่ืนๆ ได้แก่ สารประกอบพวกอัลดี

ไฮด์  คีโตน  และ Peroxyacetyl Nitrate (PAN) ก่อให้เกิด Photochemical Smog ซ่ึงมีลักษณะ
เหมือนหมอกสีขาวปกคลุมอยู่ทั่วในบรรยากาศ โดยทั่วไปแล้วก๊าซโอโซนจะก่อให้เกิดการระคายเคืองตา 
และระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ลดความสามารถในการท างานของปอดลง 
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2.3.5 ตะก่ัว (Pb) ตะก่ัวท่ีอยู่ในอากาศโดยเฉพาะในเมือง จะมาจากยานพาหนะ ที่ใช้น้ ามัน
เบนซินจะมีสาร Tertrathyl Lead หรือ Tetramethyl Lead ผสมอยู่ เพ่ือเพ่ิมค่าออกแทนให้แก่

น้ ามันเบนซิน ส าหรับป้องกันการน็อกของเครื่องยนต์ ตะก่ัวจะถูกระบายออกมาทางท่อไอเสียในรูป
ของอนุภาคของแข็ง ตะก่ัวเป็นโลหะหนัก มีความเป็นพิษสูง และจะรุนแรงมากในเด็ก ก่อให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพได้หลายอย่าง เช่น ท าลายไขกระดูก และเม็ดเลือดแดง ท าให้เกิดโรคโลหิตจาง 
สามารถถูกถ่ายทอดจากมารดาผ่านรกไปยังทารกที่อยู่ในครรภ์ได้ (วีรนุช ปุยภิรมย์, 2556) 

2.4 แหล่งก าเนดิมลพษิทางอากาศ (Sources of Air Pollution)  

2.4.1 แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศแบ่งตามตัวการที่กระท าให้เกิดสารมลพิษทางอากาศ ได้ 
2 แหล่ง คือ แหล่งก าเนิดตามธรรมชาติ และแหล่งก าเนิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ดังนี้ 

1) แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด ลมพายุ  
ไฟป่าท าให้อากาศสกปรกได้มาก ซ่ึงจะประกอบไปด้วยฝุ่นละออง เขม่า ขี้ เถ้า และก๊าซชนิดต่างๆ 
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศกระจายเป็นวงกว้าง 

2) แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้  
(Combustible) มลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ เช่น การเผาขยะมูลฝอย ไฟ

ไหม้ป่า ถ่านหิน ฯลฯ จะประกอบด้วย ควัน เขม่า ขี้เถ้า ก๊าซชนิดต่างๆ ส่วนปริมาณของขี้เถ้า และก๊าซ
ต่างๆ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของเชื้อเพลิงและวิธีการเผาไหม้ และการคมนาคม
ขนส่ง (Transportation) ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ โดยการใช้ยานพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต์ 

จักรยานยนต์ รถไฟ เรือยนต์ และเครื่องบิน มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากเครื่องยนต์แล้วปล่อยสาร และ
ก๊าซชนิดต่างๆ ออกสู่บรรยากาศหากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซพิษส่วนใหญ่ออกทางท่ อไอเสีย 
การจราจรหนาแน่นมีการใช้ยวดยานพาหนะมากสารต่างๆ และก๊าซพิษจะถูกขับออกมาฟุ้งกระจายอยู่

ในอากาศในปริมาณมากและมีความเข้มข้นสูงมีผลท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ และก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพอนามัยของผู้ ที่ อยู่ ในบริเวณนั้ นสารมลพิษที่ปล่ อยออกจา กรถยน ต์  ได้แก่  ก๊า ซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น  (ชลธิดา เชิญขุนทด, 2557) 

2.5 ฝุ่นละออง (Particulate Matter: PM) 
ฝุ่นละอองเป็นสารที่มีความหลากหลายทางด้านกายภาพเป็นอนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่

ล่องลอยอยู่ในอากาศหรือเป็นของเหลว ซ่ึงเกิดจากวัตถุที่ถูกทุบตี บด กระแทกจนแตกออกเป็น
ชิ้นส่วนเล็กๆ เม่ือถูกกระแสลมพัดก็จะปลิวกระจายตัวอยู่ในอากาศและตกลงสู่พ้ืนซ่ึงเวลาในการตกจะ

ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่ กับน้ าหนักของอนุภาคฝุ่น ฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศรอบๆ ตัวเรามีขนาด ต้ังแต่ 
0.002 ไมครอนไปถึงฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า 500 ไมครอน (รูปที่ 2) 



  10 

 
รูปที่ 2 เปรียบเทียบฝุ่นละอองขนาดต่างๆ 

ที่มา: (U.S Environmental Protection Agency, 2016) 

ฝุ่นละอองสามารถแบ่งประเภทตามขนาดของฝุ่นละอองได้ ดังนี้ 
1) ฝุ่นละอองขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นฝุ่นขนาดใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า  500 ไมครอน ฝุ่น

ละอองประเภทนี้จะท าให้เกิดความระคายเคืองต่อทางเดินหายใจส่วนบน ทัศนวิสัยในการมองเห็น
เสื่อมลงเป็นอันตรายต่อวัตถุ และสิ่งก่อสร้าง 

2) ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter: less than 10 micron; 

PM10) ฝุ่นละอองขนาดนี้สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนล่างของมนุษย์ได้ยิ่งมีขนาดเล็กและหายใจ
เข้าเป็นเวลานานก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นโดยฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 -10 ไมครอนส่วนใหญ่จะถูก

จับที่ทางเดินหายใจส่วนบนและเกาะติดที่ส่วนนั้น เช่น โพรงจมูก ช่องปาก กล่องเสียงหลอดลมจนถึง
ขั้วปอดทาให้เกิดการระคายเคือง ไอ จาม (รวิวรรณ ลิ้มพิบูลย์, 2558) 

3) ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulate Matter: less than 2.5 micron; 

PM2.5) มีแหล่งก าเนิดจากควันเสียของรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ควันที่เกิดจากการหุง
ต้มอาหารโดยใช้ฟืน นอกจากนี้ก๊าซ SO2 NOx และสาร VOC จะท าปฏิกิริยากับสารอ่ืนในอากาศท า

ให้เกิดฝุ่นละเอียด ฝุ่นนี้มีช่วงเวลาที่อยู่ในบรรยากาศเป็นระยะเวลายาวนานเป็นวันหรือสัปดาห์ และ
สามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลประมาณ 100-1,000 กิโลเมตร (หทัยรัตน์ พุทธรักษา, 2553) 
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2.6 ผลกระทบที่เกิดจากฝุ่นละออง 
2.6.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ต่อพืชฝุ่นละอองจะจับบนใบพืชท าให้ก๊าซเข้าสู่ใบได้

น้อยลงในที่สุดเกิดเป็นใบเหลืองและเฉา นอกจากนี้ฝุ่นยังท าให้รังสีของดวงอาทิตย์ ซ่ึงมีความยาวคลื่น  
400 - 760 นาโนเมตร สะท้อนออกเพ่ิมขึ้นเป็นผลให้การสังเคราะห์แสงลดลง ในทางตรงกันข้ามกลับ

ดูดซึมรังสีจากดวงอาทิตย์ที่มีความยาวคลื่น 1,750 - 1,850 นาโนเมตร มากขึ้นท าให้ความร้อนภายใน
ใบเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ฝุ่นละอองยังส่งผลกระทบต่อวัตถุและสิ่งก่อสร้าง โดยฝุ่นละอองที่ตกลงมา
นอกจากจะท าให้เกิดความสกปรกแก่บ้านเรือน อาคาร และสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมเสื่อมคุณภาพ 

รวมทั้งท าให้เกิดการท าลาย การถลอกของวัตถุ การตกสะสมและการก าจัด เกิดความสกปรก ท าความ
สะอาดยากเป็นผลท าให้ต้องมีการล้าง เช็ด ถู เกิดการสึกกร่อนจากการท าความส ะอาดได้ เป็นต้น 

(ปรียาภรณ์ เหมวัตร, 2557) 
2.6.2 ผลกระทบต่อมนุษย์ ฝุ่นละอองจะส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยซ่ึงอันตรายของ

ฝุ่นละอองต่อระบบทางเดินหายใจ ปกติมลพิษทางอากาศจะเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ แบ่งเป็น

ส่วนบน คือ ช่องจมูก และหลอดลม ส่วนล่าง คือ ท่อปอดและปอด เม่ือเราสูดอากาศที่มีฝุ่นเข้าไปโดย
อาการขึ้นอยู่กับขนาดฝุ่นละออง ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะถูกกรองออกโดยระบบ

ทางเดินหายใจส่วนบนส่วนฝุ่นที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เม่ือหายใจเข้าไปจะผ่านทางเดินหายใจไป
ถึงปอด ฝุ่นที่ มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เข้าถึงถุงลมปอดได้ (รูปที่ 3) ส่งผลท าให้เกิดการระคายเคือง
และเกิดโรคทางเดินหายใจ (ณัฐนันท์ หมั่นภักดี, 2553) 

 
รูปที่ 3 ผลกระทบการได้รับฝุ่นเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

ที่มา: (Siam NDK Co, 2558) 
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2.7 มลภาวะจากท่อไอเสียของยานพาหนะ 
มลภาวะจากท่อไอเสียรถพาหนะต่างๆ ที่แล่นไปด้วยพลังงานการเผาไหม้ของน้ ามันเบนซิน 

น้ า มันดีเซลในเครื่องยนต์ เช่น รถยนต์ เครื่องบิน รถมอเตอร์ไซด์ รถสามล้อ เรือ จะปล่อยสารพิษ 
ควัน ก๊าซต่างๆ หลายชนิดออกมาทางท่อไอเสีย สู่อากาศในอัตราสูงเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งรถยนต์ เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมากที่สุด  และควบคุมแก้ไขได้ยาก เพราะการ
คมนาคมกลายเป็นปัจจัยส าคัญของมนุษย์ สารมลพิษที่ปลดปล่อยจากรถยนต์มี ดังนี้ 

1) ไอเสีย ประกอบด้วย คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  

ไฮโดรคาร์บอน  (Hydrocarbon) ออกไซด์ของไนโตรเจน  (NOx) มีสารกลุ่มอัลดิไฮด์ (Aldehyde) 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

2) เขม่า  ประกอบด้วย ผงคาร์บอน (Carbon) สารประกอบของตะก่ัว  (Teraelthy Lead) 
สารจากพวกฟีนอลส์ (Phenol) น้ ามันรถยนต์ (Fuel) สารอินทรีย์จากพวกไนโตร (Nitro organic) 

3) ไอเสียของรถดีเซล ประกอบด้วย  ไอน้ า  (Vapor) คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และ

ออกไซด์ของไนโตรเจน  (NOx) ไฮโดรคาร์บอน  (Hydrocarbon) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) สารกลุ่ม
อัลดิไฮด์ (Aldehyde)  

4) เขม่าของรถดีเซล ประกอบด้วย ผงคาร์บอนเป็นจ านวนมาก ยางเหนียว ประกอบด้วยโปลี่
ซายคลิก อโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน  (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) (รวิวรรณ ลิ้มพิบูลย์ , 
2558) 

2.8 ทางร ับสัมผัส (Routes of exposure)  
ทางเดินหายใจแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ  ส่วนบนต้ังแต่ จมูก คอหอย ถึงหลอดลมคอ และ

ส่วนล่าง ได้แก่ หลอดลม คอส่วนอก หลอดลมและปอด ส่วนต่างๆ ของทางเดินหายใจ  จะถูกกระทบ

โดยสารพิษต่างๆ ที่หายใจได้ ทางเดินหายใจ  ส่วนบนมีขนจมูก และความชื้น กรองฝุ่นละอองที่มี
ขนาดใหญ่ ทางผ่านอากาศส่วนล่างในปอดประกอบด้วยหลอดลมฝอยมากมาย ซ่ึงจะท าให้ความเร็ว

ของการไหลของอากาศในปอดลดลง จึงมีผลต่อการตกค้างของฝุ่นละอองในปอด กลไกการตกค้างของ
ฝุ่นละอองในทางเดินหายใจ ได้แก่ 

1) การปะทะ เนื่องจากความเฉื่อย (inertial impaction)  

2) การตกตะกอน เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (sedimentation)  
3) การแผ่ซ่านของโมเลกุลแบบบราวเนี่ยน (diffusion) 
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อันตรายสุขภาพมีต้ังแต่อาการเพียงเล็กน้อย เช่น ท าให้มีอาการแสบตา ตาแดง มีน้ าตาไหล 
น้ ามูกไหล เจ็บคอ คออักเสบ ไอ ซ่ึงฝุ่นละอองที่มีนาดไม่เกิน  10 ไมครอน จะมีผลต่อกลไกการตกค้าง

ของฝุ่นในส่วนต่างๆ ของระบบหายใจส่วนบน ต้ังแต่จมูก คอหอย หลอดลมคอ หลอดลมคอส่วนนอก 
และปอด ก่อให้เกิดอันตรายต่อปอด เช่น การอักเสบของถุงลมปอด และบางรายอักเสบมากจนท าให้

เกิดการหายใจล าบากจนถึงขั้นภาวะวิกฤตได้ (อรัญ ขวัญปาน, 2553) 

2.9 กลไกการท าอันตรายของอนุภาคมลสาร  (Mechanism of particulates damage)  
2.9.1 การอักเสบของถุงลมปอด (Alveolar inflammation) การค่ังค้างของอนุภาคมลสาร

ขนาดเล็กมากเกิดจากความล้มเหลวของเม็ดเลือดขาวท่ีจะจับและท าลายอนุภาคมลสารขนาดเล็ก  
หลักฐานในสัตว์ทดลองน าไปสู่สมมติฐานที่ว่าอนุภาคมลสารที่มีขนาดเล็ก และไวต่อ ปฏิกิริยาทางเคมี

จะท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองอย่างเดียวกันในมนุษย์  ท าให้เกิดการอักเสบของถุงลมปอด จากการ
กระตุ้นของอนุภาคมลสารขนาดเล็ก กระบวนการเกิดการอักเสบของปอด พบได้จากการเปลี่ยนแปลง 
ของโปรตีนในพลาสมาที่จะกลายเป็นไฟบรินและมีจ านวนเม็ดเลือดขาวท่ีเพ่ิมขึ้น  

2.9.2 การจับตัวเป็นลิ่มของทางเดินโลหิต (Clotting pathway) เม็ดเลือดขาวท่ีถูก กระตุ้น
โดยสิ่งเร้า ต่างๆ น าไปสู่กระบวนการตกตะกอนของเลือด โดยโปรตีนในพลาสมา จะเปลี่ยนไปเป็น

โปรตีน (ไฟบริโนเจน) ที่เก่ียวข้องกับการแข็งตัวของเลือด  ซ่ึงหลั่งออกมาจาก Pneumatocytes 
เนื่องจากการอักเสบของเซลล์ถุงลมในปอด  มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการตกตะกอนของเลือด  และเป็น
สาเหตุของอุบัติการณ์ของโรคหัวใจล้มเหลว  

2.9.3 ความข้ นเหนี ย วของพลา สมา  (Plasma viscosity) การ ศึกษาใน เยอร มนี  พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของพลาสมากับการเปลี่ยนแปลงระดับ มลพิษทางอากาศในกลุ่ม
ผู้หญิงและกลุ่มผู้ชายที่ไม่สูบบุหรี่  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของโลหิต  เนื่องมาจาก

กระบวนการอักเสบของเซลล์ถุงลมในปอด  น าไปสู่ปฏิกิริยาเฉียบพลันทางพยาธิวิทยา  ที่ใช้อธิบาย 
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับฝุ่นละอองในอากาศและอุบัติการณ์การเสียชีวิต  

2.9.4 การถูกกระตุ้นของทางผ่านอากาศในท่อหายใจ (Airway reactivity) การหดตัวของ
กล้ามเนื้อจะเกิดขึ้นเม่ือตัวรับสัมผัสในหลอดลมคอ  (Trachea) และหลอดลมใหญ่ (Large bronchi) 
ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า เช่น อากาศเย็น ควันบุหรี่ และมลพิษทางอากาศ สารเคมีที่หลั่งจากกล้ามเนื้อ

เรียบของทางเดินหายใจที่ส าคัญ คือ  สารก่อภูมิแพ้ และสารที่มีฤทธิ์กระ ตุ้นการบีบตัวของกล้ามเนื้อ
เรียบ เช่น พรอสตาแกลนดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลอดลมของผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด จะท าให้มี

อาการก าเริบได้มาก การหดตัวของหลอดลมมีผลท าให้เส้นผ่าศูนย์กลางของทางผ่านอากาศลดลง ซ่ึงมี
ผลท าให้เพ่ิมแรงต้าน ของอากาศที่ผ่านเข้าออกในท่อหายใจ การหดตัวของหลอดลม ท าให้เกิดอาการ
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หายใจมีเสียงวี้ดหรือฮื้ดในอก ไอ แน่นหน้าอก หายใจล าบาก และอาการรุนแรงขึ้นเม่ือออกก าลังกาย (อรัญ 
ขวัญปาน, 2553) 

2.10 การประเมินความเสีย่งทางสขุภาพ 
2.10.1 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (รูปที่ 4) ดังนี้ 

1) การประเมินสิ่งคุกคาม (Hazard Identification) หมายถึง สารมลพิษที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้างและเป็นปัญหาใหญ่หรือรุนแรง  

2) การประเมินการสัมผัส (Exposure Assessment) ประเมินจากความเข้มข้นของ

สารมลพิษ ความถี่ที่รับสัมผัส ระยะเวลาที่รับสัมผัส ช่องทางการรับสัมผัส และจะต้องประเมินการ
สัมผัสออกมาในหน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันเท่านั้น 

- ความเข้มข้นของสารมลพิษ คือ ปริมาณสารที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม อาจ 
ใช้เป็นค่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาของสารมลพิษที่ต้องการประเมินการรับสัมผั ส เช่น ค่าเฉลี่ยสารมลพิษ
ระยะเวลา 30 วัน หรือค่าเฉลี่ยสารมลพิษระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น 

- ความถี่ที่รับสัมผัส คือ จ านวนวันที่ประชาชนได้รับสัมผัสฝุ่นละอองในที่นี้  
เป็นการประเมินทางอากาศ ดังนั้นประชาชนหายใจทุกวันจ านวนวันต่อปี (days/year) คือ 365 วัน 

- ระยะเวลาที่สัมผัส คือ ระยะเวลาที่ประชาชนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง  
(ระยะเวลาที่ประชาชนรับสารมลพิษ) 

- ช่องทางการสัมผัส คือ ประชาชนได้รับสัมผัสฝุ่นละอองทางอากาศจึงเป็น 

การประเมินทางการหายใจ  (Inhalation Route) (กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย , 
2558) 

3) การประเมินความเป็นพิษ (Toxity Assessment)   การหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ขนาดของการสัมผัสกับโอกาสของการเกิดผลเสียด้านสุขภา พ เพ่ือให้ได้ค่ามาตรฐานที่ปลอดภัยใน
มนุษย์ การประเมินความเป็นพิษมี 2 แบบ ได้แก่ ความเป็นพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็ง (Cancer Risk) และ

ความเป็นพิษที่เป็นอันตรายอ่ืนนอกจากมะเร็ง (Non-cancer Risk) โดยมีค่า Slope Factor (SF) 
เป็น ค่าความเป็น พิษที่ ใช้ ในการ ประเมินความเป็ นพิษของสารก่อมะเร็ง และ ค่า Reference 
Concentration (RfC) เป็นค่าความเป็นพิษ ที่ใช้ในการประเมินความเป็นพิษที่เป็นอันตรายอ่ืน

นอกจากมะเร็ง โดยค่า SF และค่า RfC สามารถค้นคว้าไดจาก http://www.epa.gov/iris (ปรียา
ภรณ์ เหมวัตร, 2557) 

 
 



  15 

4) การอธิบายลักษณะการรับสัมผัส (Risk Characterization) การน าข้อมูลจาก 3 
ขั้นตอนข้างต้นมาอธิบายลักษณะการรับสัมผัสของสารมลพิษที่ประชาชนได้รับสัมผัส โดยประเมินจาก

ค่าสัดส่วนการรับสัมผัส  (HQ) เพ่ือแปรผลว่าประชาชนได้รับสัมผัสสารมลพิษแต่ละตัวนั้นมีการรับ
สัมผัสต่อสุขภาพหรือไม่ ดังนี้ 

ค่าสัดส่วนการรับสัมผัส (HQ) ≥ 1 หมายถึง ปริมาณสารมลพิษที่ร่างกายได้รับแล้ว 
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพหรือเกิดภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ 

ค่าสัดส่วนการรับสัมผัส (HQ) < 1 หมายถึง ปริมาณสารมลพิษที่ร่างกายได้รับยังอยู่ 

ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรืออยู่ในภาวะที่ยอมรับได้ต่อการรับสัมผัสสารมลพิษ (กองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ กรมอนามัย, 2558) 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

รูปที่ 4  แนวทางการประเมินการรับสัมผัส 
ที่มา: (กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย, 2558) 

2.11 สถานการณค์ณุภาพอากาศในเขตกรงุเทพมหานคร 

ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (2558) ได้จัดท ารายงานผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้าน
การจัดการคุณภาพอากาศ ปี 2558 (ฉบับย่อ)  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
จัดการคุณภาพอากาศ โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2557 

กรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงได้สรุปสถานการณ์ คุณภาพอากาศของสารมลพิษทางอากาศที่ส าคัญ 6 ชนิด 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้ังแต่ปี 2541 ถึง 2557 แสดงในรูปที่ 5  



  16 

 

 รูปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2557 
ที่มา: (ส านักสิ่งแวดล้อม, 2558) 

 คุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบฝุ่นละออง PM2.5  และ  PM10  
เกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะบริเวณริมถนนมีปริมาณมากกว่า พ้ืนที่ท่ัวไปประมาณ 2 เท่า ค่าเฉลี่ยทั้ง

พ้ืนที่ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 เล็กน้อย ก๊าซโอโซนพบเกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะบริเวณรอบนอกตัว
เมือง ในพ้ืนที่ปริมณฑล ค่าเฉลี่ยทั้งพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นจากปี  พ.ศ. 2556 เล็กน้อย เม่ือเปรียบเทียบกับ
แนวโน้ม 5 ปีที่แล้ว ปริมาณสารมลพิษเฉลี่ยทั้งพ้ืนที่มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก 

 แหล่งที่มาของฝุ่นในกรุงเทพมหานคร ได้มีการศึกษาหาสัดส่วนแหล่งที่มาของฝุ่น ใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงท าการศึกษาในปี ค.ศ. 2009 โดย Asia-Pacific Network for Global Change 
Research ปรากฏในรายงานผลการศึกษา  “Investigation on the impacts of urban-rural air 

pollution on air quality and climate in Southeast Asia, 2009” ได้ผลสรุป ใน รูปที่  6 และ  
รูปที่ 7 โดยการจ าแนกแหล่งก าเนิด 6 ประเภท ส าหรับฝุ่นหยาบ (2.5-10 ไมครอน)  

ฝุ่นจากถนน ฝุ่นเกลือทะเล  ฝุ่นจากการก่อสร้าง ฝุ่นจากอุตสาหกรรม ฝุ่นซัลเฟตที่เกิดขึ้น
ภายหลัง และฝุ่นไนเตรตผสม พบว่าฝุ่นละเอียด  (<2.5 ไมครอน) ในฤดูฝนมีแหล่งก าเนิดที่ มีสัดส่วน
สูงสุด คือ ฝุ่นจากรถเครื่องยนต์ดีเซล  29% ฝุ่นจากการเผาไหม้ชีวมวล 26% และเป็นฝุ่นซัลเฟตที่

เกิดขึ้นภายหลัง 24% ส าหรับฝุ่นหยาบ (2.5-10 ไมครอน ) ในฤดูฝนมีแหล่งก าเนิดที่ มีสัดส่วนสูงสุด 
คือ ฝุ่นจากรถเครื่องยนต์ดีเซล  29% ฝุ่นจากการเผาไหม้ชีวมวล 26% และเป็นฝุ่นซัลเฟตที่เกิดขึ้น

ภายหลัง 24%  
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 รูปที่ 6 สัดส่วนแหล่งที่มาของฝุ่นในกรุงเทพมหานครส าหรับฝุ่นละเอียด (<2.5 ไมครอน) ในฤดูฝน 

ที่มา: (ส านักสิ่งแวดล้อม, 2558) 

 

 
 รูปที่ 7 สัดส่วนแหล่งที่มาของฝุ่นในกรุงเทพมหานครส าหรับฝุ่นหยาบ (2.5-10 ไมครอน) ในฤดูฝน 

ที่มา: (ส านักสิ่งแวดล้อม, 2558) 

ส าหรับในฤดูแล้ง ฝุ่นละเอียด (<2.5 ไมครอน) มีแหล่งก าเนิดที่ มีสัดส่วนสูงสุด คือ ฝุ่นจากรถ
เครื่องยนต์ดีเซล 45% ฝุ่นซัลเฟตที่เกิดขึ้นภายหลัง 25% และฝุ่นจากการเผาไหม้ชีวมวล 21% และ

เป็นส าหรับฝุ่นหยาบ ( 2.5-10 ไมครอน) มีแหล่งก าเนิดที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ ฝุ่นจากอุตสาหกรรม 34% 
ฝุ่นไนเตรทผสม 21% และ ฝุ่นจากการก่อสร้าง 19% ดังแสดงในรูปที่ 8 และ รูปที่ 9 
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 รูปที่ 8 สัดส่วนแหล่งที่มาของฝุ่นในกรุงเทพมหานครส าหรับฝุ่นละเอียด (<2.5 ไมครอน) ในฤดูแล้ง 

ที่มา: (ส านักสิ่งแวดล้อม, 2558) 

 
 รูปที่ 9 สัดส่วนแหล่งที่มาของฝุ่นในกรุงเทพมหานครส าหรับฝุ่นหยาบ (2.5-10 ไมครอน) ในฤดูแล้ง 

ที่มา: (ส านักสิ่งแวดล้อม, 2558) 
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2.11 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

(รวิวรรณ ลิ้มพิบูลย์, 2558) ศึกษาปริมาณฝุ่นละอองรวม และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน ในบรรยากาศ และปริมาณการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่าปริมาณฝุ่น
ละอองรวมในอากาศของจุดเก็บตัวอย่างพ้ืนที่การจราจร มีค่าอยู่ในช่วง 0.208 – 0.417 มก./ลบ.ม. 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.316 มก./ลบ.ม. และพบว่ามี 2 จุดที่ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ที่ 
0.33 มก./ลบ.ม. ที่ เวลา  24 ชั่วโมง คือ บริเวณคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  และ 
บริเวณหอพักอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ซ่ึงมีค่า 0.347 และ  0.417 ตามล าดับ ส าหรับจุดเก็บ

ตัวอย่างในพ้ืนที่การก่อสร้างพบว่ามีค่าอยู่ในช่วง  0.556 – 1.528 มก./ลบ.ม. โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.042 มก./ลบ.ม. และพบว่ามี 2 จุดที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ท่ี 0.33 มก./ลบ.ม. ที่เวลา 

24 ชั่วโมง คือ การก่อสร้างบริเวณหอสมุด และ การก่อสร้างบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย ซ่ึงมีค่า 0.556 
และ 1.528 ตามล าดับ ส าหรับผลการศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ซ่ึงตรวจวัดใน
วันราชการพบว่า  จุดเก็บตัวอย่างของพ้ืนที่ท่ีมีการจราจร มีค่าอยู่ในช่วง 13.89 – 41.67 มคก./ลบ.ม. 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.52 มคก./ลบ.ม. โดยพบว่ามีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไปที่ 120 มคก./ลบ.ม. ที่เวลาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จุดเก็บตัวอย่าง

ของพ้ืนที่ที่ มีการก่อสร้าง มีค่าอยู่ในช่วง 48.61- 83.33 มคก./ลบ.ม. โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  65.97 
มคก./ลบ.ม. พบว่ามีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ใน
บรรยากาศโดยทั่วไปที่ 120 มคก./ลบ.ม. ที่ เวลาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ผลการศึกษาปริมาณการจราจร

พบว่ามีค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมง เท่ากับ 354.35 PCU/hr. (Passenger Car Unit: PCU) คิดเป็นค่าดัชนี
การจราจรติดขัด (V/C Ratio) เท่ากับ 0.118 ซ่ึงบ่งชี้ว่าระดับการให้บริการของถนน  Level of 
service (LOS) อยู่ในระดับ A คือ สถานภาพการจราจรเคลื่อนที่ได้ดี โดยไม่มีการติดขัด 

 (ชนาทิพย์ มารมย์, 2557) จากการศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือบริเวณวินมอเตอร์ไซค์ และบนท้องถนน  ที่ต้ังของวินมอเตอร์ไซด์ จะอยู่

บริเวณริมถนนทั้งถนนซอย ถนนใหญ่ หรือบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า หน่วยงานส าคัญทั้งสถานที่
ราชการ สถานศึกษา  ซ่ึงเป็นจุดส าคัญๆ ของเขตหลักสี่ ที่ ต้ังวินส่วนใหญ่จะอยู่ พ้ืนที่สาธารณะ เช่น 
ฟุตบาท หัวถนนในซอย ในบางวินฯ จะอยู่บนทางเดินที่ไม่มีฟุตบาทในซอย หรือบางวินก็จะอยู่บนพ้ืนที่

ส่วนบุคคล เช่น หน้าตึกแถว หน้าบ้าน หน้าตลาด ดังนั้นด้วยสภาพของพ้ืนที่ การปลูกสร้างวินมอเตอร์
ไซค์จึงท าให้แบ่งวินฯ ออกเป็น 3 ลักษณะ  ได้แก่ 1) ปลูกสร้างแบบถาวร จะเป็นวินฯ ที่มีขนาดใหญ่

และมีพ้ืนที่มากพอ เช่น เป็นที่ พ้ืนที่ว่างที่ เจ้าของ หรือหน่วยงานไม่ได้ใช้ในการท าประโยชน์อะไร  วินฯ 
ประเภทนี้จะมีการสร้างเพ่ือที่สามารถกันแดด  และหลบฝนได้ 2) ปลูกสร้างเป็นเพิงแบบไม่ถาวร จะมี
หลังคาและเสาที่ไม่แตกต่างจากประเภทท่ีมีความถาวรมากนัก  ส่วนใหญ่ต้ังอยู่บนทางเท้า หรือ
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ฟุตบาท และน าเก้าอ้ีพลาสติก ม้าหิน ส าหรับเป็นที่นั่งพัก ไม่มีผนังทั้ง 4 ด้าน เว้นแต่ในบางวินฯ ที่อยู่
หน้ารั้วหรือก าแพง และ  3) ไม่มีเพิง จะมีเพียงเก้า อ้ีต้ังใต้ร่มไม้ หรืออาศัยป้อมยามในการเป็นที่พัก 

และเป็นเพียงแค่จุดจอดรถสาหรับรอรับผู้โดยสาร  ส่งผลท าให้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะต้องเผชิญกับ
ฝุ่นละออง ควันพิษ หรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน ซ่ึงเป็นสิ่งที่ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ 

โรคภัยต่าง ๆ แต่มอเตอร์ไซค์รับจ้างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89.3) มีความเห็นว่าวินฯ ของตนเองไม่อยู่ใน
จุดที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บมีถึงร้อยละ 89.3 (หรือ 317 ราย) ทั้งนี้เนื่องมาจากความเคย
ชินในการอยู่ในพ้ืนที่นั้น และยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อน ที่เหลือมีความเห็นว่าจุดที่ต้ังวินฯ มีโอกาส

ในการเกิดอุบัติเหตุ หรือท าให้สมาชิกในวินฯ ได้รับบาดเจ็บได้ เนื่องจากเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ใน
ซอยแคบๆ และมีจ านวนรถยนต์มาก ท าให้พ้ืนที่วินมีขนาดเล็ก บางวินต้องใช้วิธีการจอดมอเตอร์ไซค์

รับจ้างเรียงแถว 1 แถว หรือบางวินฯ ต้ังอยู่บริเวณมุมถนนหรือทางแยกซ่ึงหากเกิดอุบัติเหตุจาก
รถยนต์ก็มีโอกาสที่จะ พุ่งชนวินฯ  ได้เช่นกัน และอีกหนึ่งเหตุผลคือการเก็บของที่ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในวินฯ ของตน และส่วนใหญ่ยังคงมีความเห็นว่าที่ ต้ังของวินฯ  ของตนมิได้ก่อให้เกิด

ปัญหาสุขภาพหรือการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ และอีกส่วนมองว่าจะก่อให้เกิดปัญหา โดยให้เหตุผล
ว่าเป็นปัญหาของฝุ่นละออง และควันพิษ เนื่องจากที่ต้ังของวินฯ อยู่ริมถนนที่มียานพาหนะชนิดต่างๆ 

ผ่านไปมาและเป็นจุดที่ได้รับทั้งฝุ่นละออง ไอเสียจากรถยนต์ และมลภาวะทางเสียงที่มีอยู่ตลอดเวลา  
 (ชลธิดา เชิญขุนทด, 2557) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน กับปัจจัยด้านภูมิอากาศ บริเวณพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน 

เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน  ระหว่างปี 2552 ถึง 2556 
พบว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ระหว่างปี 2552 ถึง 2556 ได้ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน ระหว่าง 12.0 –518.5 มคก./ลบ.ม. โดยมีจ านวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

เกินมาตรฐาน  (>120 มคก./ลบ.ม.) จ านวน 615 วัน และมีค่าอุณหภูมิระหว่าง 18.9 –41.1 องศา
เซลเซียส ความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.0 –25.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความกดอากาศมีค่าระหว่าง 954.1 

–998.8 เฮคโตปาสคัล ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน พบว่าปัจจัยทางด้านภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเร็วลม และความกดอากาศ มีอิทธิพล
ต่อค่า PM10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value 0.05) โดยสามารถอธิบายความผันแปรของค่า PM10 

ได้ประมาณร้อยละ 16 ความผันแปรของค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  มีอิทธิพลมาจาก
ปัจจัยด้านภู มิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเร็วลม และความกดอากาศ เพียงร้อยละ  16 นั้น ท าให้

เห็นว่าสาเหตุที่ท าให้ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เกินมาตรฐาน ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพภูมิ
ประเทศที่เป็นหุบเขาสลับซับซ้อนและกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ อันได้แก่ การคมนาคมขนส่ง โรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ การท ากิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน การเผาในที่โล่ง โดยเฉพาะการเผาวัสดุเศษ

เหลือจากการท าการเกษตร และการเผาป่า  เป็นกิจกรรมส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันพิษ
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บริเวณภาคเหนือตอนบน ต้ังแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปี ค่าฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  ที่ตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ 

จะมีค่าสูงเกินมาตรฐาน ซ่ึงมีผลอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  

 (ปรียาภรณ์ เหมวัตร, 2557) ท าการศึกษาความแตกต่างของปริมาณฝุ่นละอองที่มี

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในห้องเรียน และการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของ
นักเรียนเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนที่อยู่ใกล้และที่อยู่ไกลโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา 
อุตสาหกรรมปูนขาว อุตสาหกรรมผสมคอนกรีต และอุตสาหกรรมเผาอิฐ ในอ าเภอเมือง จังหวัด

ราชบุรี พบว่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 1 0 ไมครอน ของโรงเรียนที่อยู่ใกล้โรงงาน
อุตสา หกร รม (โรงเรี ยนวัดดอนตลุ งราษฎร์ศรั ทธาทาน และ โรงเรี ยนวัดเขางูสั นติธรรม) เท่ ากับ 

0.174±0.087 มก./ลบ.ม. ซ่ึงสูงกว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลโรงงานอุตสาหกรรม (โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์
บูรณวิทยา และ โรงเรียนบ้านเขากรวด) เท่ากับ 0.135±0.050 มก./ลบ.ม. พบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญ (p = 0.05) นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนใกล้โรงงานอุตสาหกรรม มีค่าการรับสัมผัสฝุ่น

ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  เฉลี่ยรายวัน เฉลี่ยเท่ากับ 0.0135 และ 0.0129 มก./กก.ของ
น้ าหนักร่างกาย/วัน ตามล าดับ สูงกว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่ไกลโรงงานอุตสาหกรรม เท่ากับ 

0.0045 และ 0.0029 มก./กก.ของน้ าหนักร่างกาย/วัน 
 (วีรนุช ปุยภิรมย์, 2556) ศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ภายในห้องเรียน 
อาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ และการรับสัมผัสต่อการเกิดอาการและแสดง

อาการของโรคระบบทางเดินหายใจ (Relative Risk) ในช่วง 2 ฤดูกาล พบว่า ฤดูฝน โรงเรียนชุมชน
วัดสมรโกฏิ มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ภายในห้องเรียนค่าเฉลี่ย  
0.1259±0.0417 มก./ลบ.ม. และโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ มีค่าเฉลี่ย 0.0952±0.0134 มก./ลบ.ม. 

ข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ พบว่าเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดสมร
โกฏิ มีอาการแสดงไม่แตกต่างจากเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิอย่างมีนัยส าคัญ (P>0.05) 

ส่วนการรับสัมผัสต่อการเกิดอาการและแสดงอาการของโรคระบบทางเดินหายใจอาการใดอาการหนึ่ง 
หรือหลายอาการ พบว่าเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ มีการรับสัมผัสเป็น 1.305 เท่า ของ
เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ ส่วนในฤดูแล้งโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ มีปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ภายในห้องเรียนค่าเฉลี่ย  0.1692±0.0352 มก./ลบ.ม. 
และโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ มีค่าเฉลี่ย 0.1127±0.0180 มก./ลบ.ม. ข้อมูลอาการและอาการแสดง

ของโรคระบบทางเดินหายใจ พบว่าเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ มีอาการแสดงไม่แตกต่าง
จากเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิอย่างมีนัยส าคัญ (P>0.05) ส่วนการรับสัมผัสต่อการเกิดอาการ
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และแสดงอาการของโรคระบบทางเดินหายใจอาการใดอาการหนึ่ง หรือหลายอาการ พบว่าเด็กนักเรียน 
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ มีการรับสัมผัสเป็น  1.318 เท่า ของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 

 (ปิยนุช ชัยพฤติตานนท์ , 2556) จากการศึกษาความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน  พบว่า  ทุ กจุ ดตร วจ วั ดภา ย ในอาคา รมี ค่าไม่ เกินมาตรฐา น คุณ ภาพอา กาศของ

กระทรวงมหาดไทย (2550) ระดับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  เฉลี่ยที่ตรวจพบเท่ากับ 
(0.91±0.99) ถึง (1.84±1.02) มก./ลบ.ม. ส่วนระดับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ภายนอก
อาคารสนามวอลเลย์บอลมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ เพราะมาจากการ

ก่อสร้างภายในวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การทดสอบค่าความแตกต่างความ
เข้มข้นของฝุ่นละอองระหว่างจุดตรวจวัดทั้ง 14 จุด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

แสดงให้เห็นว่าฝุ่นละอองภายในวิทยาลัยฯ เป็นฝุ่นขนาดเล็ก ส าหรับการประเมินการได้รับสัมผัสฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ดังนี้ ครูไฟฟ้า>ครูยานยนต์>ครูคอมพิวเตอร์>ครูบัญชี>เจ้าหน้าที่ 
และในกลุ่มนักศึกษา (เรียงจากมากไปหาน้อย) พบว่าการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มี

ล าดับเช่นเดียวกับกลุ่มบุคลากร 

 (สุชณะ บ่อค า , 2556) จากการศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ภายใน

ห้องเรียน อาการและการแสดงอาการของโรค ระบบทางเดินหายใจ และความเสี่ยงต่อการเกิดอาการ
และอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ โรงเรียนที่อยู่ ใกล้กับเส้นทางขนส่ง
ของกิจกรรมอุตสาหกรรมบ่อดิน-บ่อทราย และที่ไม่มีกิจกรรมอุตสาหกรรมบ่อดิน-บ่อทราย โดยไม่ได้

อยู่ในเส้นทางขนส่ง การศึกษาใน 2 ฤดูกาลพบว่าในฤดูฝน โรงเรียนวัดบ้านยาง จ. นครปฐม (โรงเรียน
ที่อยู่ใกล้กับเส้นทางขนส่งของกิจกรรมอุตสาหกรรมบ่อดิน -บ่อทราย) มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ภายในห้องเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.126±0.062 มก./ลบ.ม. และ

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน จ. นครปฐม (โรงเรียนที่ไม่อยู่ในเส้นทางขนส่งของกิจกรรมอุตสาหกรรมบ่อ
ดิน-บ่อทราย) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.091±0.016 มก./ลบ.ม. ข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรค

ระบบทางเดินหายใจพบว่า นักเรียนวัดบ้านยาง  มีอาการและแสดงอาการของโรคระบบทางเดิน
หายใจไม่แตกต่างจากนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะโดน อย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) ส่วนความเสี่ยง
ต่อการเกิดอาการและ แสดงอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ อาการใดอาการหนึ่งหรือหลาย

อาการ พบว่านักเรียน โรงเรียนวัดบ้านยาง มีความเสี่ยง 1.550 เท่าของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะ
โดน สวนในฤดูหนาว โรงเรียนวัดบ้านยางมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  เฉลี่ย 8 

ชั่วโมง ภายในห้องเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.167±0.042 มก./ ลบ.ม. และโรงเรียนบ้านหนองกะโดน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.094±0.027 มก./ลบ.ม. ข้อมูลอาการและอาการ แสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจ พบว่านักเรียนวัดบ้านยาง มีอาการและแสดงอาการของโรค ระบบทางเดินหายใจไม่แตกต่าง
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จากนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะโดน อย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) ส่วนความเสี่ยงพบว่านักเรียน
โรงเรียนวัดบ้านยางมีความเสี่ยง 1.573 เท่าของโรงเรียนบ้านหนองกะโดน 

(ณัฐนันท์ หม่ันภักดี, 2553) ศึกษาแหล่งก าเนิดฝุ่นขนาดเล็กภายในอาคารที่พักอาศัยริมถนน 
โดยศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภายในอาคารที่

พักอาศัยริมถนนประชาอุทิศ กรุงเทพมหานคร เก็บตัวอย่างในห้องพักขนาด 25  ตร.ม. และไม่มี
กิจกรรมใดๆ ในห้องพัก  โดยท าการเก็บ ตัวอย่างด้วยเครื่อง Mini Volume Air Sampler เป็ น
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ในช่วงเดือนกันยายน ถึงธันวาคม พ.ศ. 2553 พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่

เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าเฉลี่ย 40.4 มก./ลบ.ม. (9.9-76.7 มก./ลบ.ม.) พบว่าประมาณร้อยละ 
31 ของวันที่ท าการเก็บตัวอย่างมีความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกิน

กว่ามาตรฐานฝุ่นละอองในบรรยากาศของประเทศไทยที่ก าหนดไว้ท่ี 50 มก./ลบ.ม. 

 (หทัยรัตน์ พุทธรักษา , 2553) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กบริเวณริม
ถนนประชาอุทิศในช่วงเวลากลาวันและกลางคืนในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในช่วงเวลากลางวัน (06.00-18.00) และกลางคืน (18.00-06.00) 
โดยท าการเก็บตัวอย่างด้วยเครื่อง Mini Volume Air Sampler ทุกๆ 12 ชั่วโมง ต้ังแต่ปลายฤดูฝนถึง

ต้นฤดูหนาว (14 กันยายน ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) พบว่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM2.5 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.8 มก./ลบ.ม. (9.5-86.9 มก./ลบ.ม.) ในช่วงเวลากลางวัน และ 36.8 มก./ลบ.ม. 
(6.0-89.1 มก./ลบ.ม.) ในช่วงเวลากลางคืน จากผลการตรวจวัดพบว่าประมาณร้อยละ 23.3% ของ

ช่วงเวลาที่ท าการตรวจวัดมีความเข้มข้นของ PM2.5 ในบรรยากาศเกินกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ทั่วไปของประเทศไทยที่ก าหนดไว้คือ 50 มก./ลบ.ม. (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) และยังพบว่าปริมาณ PM2.5 

ในช่วงเวลากลางวันสูงกว่าช่วงเวลากลางคืนประมาณ 1.3 เท่า เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลา

กลางวันมีมากกว่าในช่วงเวลากลางคืน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการชะล้างของฝนที่มักเกิดในช่วงเวลา
กลางคืนอีกด้วย 

 (ยศกิต เรืองทวีป , 2552) ท าการศึกษาปริมาณฝุ่นละอองภายในห้องเรียน อาการและการ
แสดงอาการของโรค ระบบทางเดินหายใจ และความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรค
ระบบทางเดินหายใจ ในพ้ืนที่ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ศึกษาเปรียบเทียบ 

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง (ใกล้กับอุตสาหกรรมโรงโม่หิน) และโรงเรียนสนามพุทธาวาส ( ไกลจาก
อุตสาหกรรมโรงโม่หิน) ผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง มีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ภายในห้องเรียน มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ยเท่ากับ 
0.302±0.250 มก./ลบ.ม. โรงเรียนสนามพุทธาวาส มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
เฉลี่ยเท่ากับ 0.121±0.043 มก./ลบ.ม. ข้อมูลอาการและอาการแสดงของ โรคระบบทางเดินหายใจ 
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พบว่าในฤดูฝนนักเรียนโรงเรียนชุมชน วัดทุ่งหลวงมีอาการและแสดง อาการของโรคระบบทางเดิน
หายใจไม่แตกต่างจากนักเรียนโรงเรียน วัดสนามสุทธาวาส อย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) และในฤดู

หนาวนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง มีอาการและแสดงอาการ ของโรคระบบทางเดินหายใจ
แตกต่างจากนักเรียนโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ความเสี่ยงต่อการเกิด

อาการและแสดงอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ อาการใดอาการหนึ่งหรือหลายอาการ ระหว่าง
นักเรียน 2 โรงเรียน พบว่าในฤดูฝนนักเรียนโรงเรียน ชุมชนวัดทุ่งหลวง มีความเสี่ยง 1.756 เท่าของ
นักเรียนโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส และในฤดูหนาวพบว่านักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวงมีความ

เสี่ยง 1.756 เท่าของนักเรียนโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส    

 (สมานชัย เลิศกมลวิทย์, 2543) ศึกษาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5, PM10-2.5, PM10 ภายนอก

ป้อมต ารวจริมถนน ภายในป้อมต ารวจ และที่ต ารวจจราจรได้รับสัมผัส ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ (r = 0.948, p = 0.004) PM10  เฉลี่ย 24 ชั่วโมงภายนอกป้อม ในเขต
กรุงเทพมหานครมีค่ามากกว่า 100 มคก./ลบ.ม. โดยเฉพาะที่ดินแดง และงามวงศ์วาน มีค่าเกินมาตรฐาน  

ฝุ่นในบรรยากาศที่ U.S. EPA ก าหนด (65 มคก./ลบ.ม.) ฝุ่น PM10 และ PM2.5 ภายในป้อมมีค่าน้อยกว่า
ภายนอกป้อม ในขณะที่ฝุ่นละอองที่บุคคลได้รับสัมผัสมีค่าอยู่ระหว่างฝุ่นละอองภายนอกป้อม และ

ภายในป้อม การวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุยืนยันว่าการจราจรเป็นแหล่งก าเนิดส าคัญส าหรับการศึกษา
ครั้งนี้ ส าหรับสัดส่วนของฝุ่น PM2.5 ต่อ PM10 พบว่าไม่ขึ้นกับความเข้มข้นฝุ่นละออง แต่ความเป็นเมืองมี
แนวโน้มท าให้สัดส่วนมีค่าสูงกว่าในต่างจังหวัด  ซ่ึงกรุงเทพฯ ค่าเฉลี่ยสัดส่วนนี้มีค่า 0.74 ส่วนหนองจอก

เป็นชานเมืองกรุงเทพมีค่า 0.65 ในขณะที่อยุธยา มีค่า 0.60 จากการวิเคราะห์หาสหสัมพันธ์พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นภายนอกป้อมฝุ่นภายในป้อม และฝุ่นที่บุคคลได้รับสัมผัส (p < 0.05 ) สามารถ
หาสมการถดถอยเพ่ือใช้ประมาณฝุ่นละอองภายในป้อม และที่บุคคลได้รับสัมผัสได้ โดยใช้ปริมาณฝุ่น 

PM10 ภายนอกป้อมเป็นตัวท านายที่ดีที่สุด นอกจากนี้ปริมาณฝุ่นที่ตรวจวัดได้ในบรรยากาศ แปรผันตาม
ความชื่นสัมพัทธ์ในบรรยากาศ แต่แปรผกผันกับความเร็วลมสูงสุด 

 
 
 

 
 



 

บทที่ 3 

วิธ ีการด าเนินการวิจัย 

3.1 แผนการศกึษา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดแผนการศึกษาโดยเริ่มจากการส ารวจข้อมูล สภาพแวดล้อมของ
พ้ืนที่เก็บตัวอย่าง ก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง การเตรียมอุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างภายใน
ที่ต้ังของพ้ืนที่เป้าหมาย ท าการวิเคราะห์หาปริมาณฝุ่นละออง ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ รับ

สัมผัสโดยใช้แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา ดังรูปที่ 10 

 
รูปที่ 10 แผนการศึกษา 
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3.2 เลือกจุดเกบ็ตวัอยา่ง 
 การศึกษาครั้งนี้เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณที่ต้ังวินจักรยานยนต์

รับจ้างในพ้ืนที่เขตหนองแขม (ดังรูปที่ 11) 

 
รูปที่ 11 แผนที่เขตหนองแขม 

ที่มา: (ส านักงานเขตหนองแขม, 2561) 
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3.3 เลือกกลุม่เปา้หมาย 
 ในการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะเลือกกลุ่มเก็บตัวอย่าง คือผู้ขับขี่

จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย ในพ้ืนที่เขตหนองแขม  
กรุงเทพมหานคร 

 
3.4 วิธ ีการเก็บตัวอย่าง 

3 .4.1 วัสดุอุปกรณ ์และการเตรยีมกอ่นการเกบ็ตวัอยา่ง 

อุปกรณ์ที่ใช้เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่ ต้ังวินจักรยานยนต์
รับจ้างใน พ้ืนที่เขตหนองแขม ด้วย เครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุ่น ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(Personal air sampler) ใช้อัตราการไหลของปั๊มดูดอากาศที่ 1.5 ลิตร/นาที ระยะเวลาที่เก็บ 8 
ชั่วโมง 

กระดาษกรองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตร และขนาดรูกระดาษ 5 ไมครอน  ซ่ึงเป็น

กระดาษกรองชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride: PVC) ในการน าไปใช้เก็บตัวอย่างจะต้อง
มีแผ่นพยุงกระดาษกรองวางค่ันระหว่างกระดาษกรองกับตลับกระดาษกรอง เพ่ือเป็นการป้องกัน

กระดาษกรองขาดในขณะที่มีการดูดอากาศผ่านกระดาษกรอง 
การหาน้ าหนักกระดาษกรองด้วยเครื่องชั่งน้ าหนัก 4 ต าแหน่ง การหยิบกระดาษกรองต้อง

ใช้ที่คีบหยิบทุกครั้ง เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน และท าการชั่งน้ าหนักกระดาษกรองซ้ า 5 ครั้ง และต้องใช้

เครื่องชั่งน้ าหนักเครื่องเดิมทุกครั้งท าการชั่งน้ าหนักกระดาษกรองทั้งก่อนและหลังเก็บตัวอย่างฝุ่น 
การควบคุมความชื้นบนกระดาษกรองใช้ ตู้ควบคุมความชื้น (Vacuum desiccator) โดย

การน ากระดาษกรองมาใส่ไว้ในตู้ทั้งก่อนและหลังการน าไปเก็บตัวอย่างฝุ่น อย่างน้อย 24 ชั่วโมง 

3 .4 .2 ระยะเวลาในการเกบ็ตวัอยา่ง 
เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณริม

ถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย ในพ้ืนที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ต้ังเดือนธันวาคม 2559 
ถึง เดือนมกราคม 2560 ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง ต้ังแต่ 07.00 -15.00 น. รวมระยะเวลา 8 ชั่วโมง ดัง
แสดงในตารางที่ 1 
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 ตารางที่ 1 เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  ที่ต้ังของวินจักรยานยนต์รับจ้างใน พ้ืนที่
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

ล าดับที่ 
จุดเก็บตัวอย่าง วันที่เก็บ

ตัวอย่าง 
จ านวน
ครั้ง ชื่อถนน ชื่อว ิน ประเภทถนน 

1 
ถนน 

เพชรเกษม 

- เพชรเกษม 110 (เขียว)  
- เพชรเกษม 116/3  
- หน้าหมู่บ้านพรทวีวัฒน์  

หลัก 
6, 8 และ 11 
ธันวาคม 
2559 

3 

2 
ถนนในซอย
แขวงหนอง

ค้างพลู 

- ซอยเพชรเกษม 110 แยก 5   
- ซอยฉัตรชัยเสริมโชค  

- สถานีต ารวจหนองค้างพลู   

ในซอย 
13, 15 และ 
17 ธันวาคม 

2559 

3 

3 ถนนมาเจริญ 

- หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4  
- สี่แยกหนองแขมฝั่งเหนือ 

(เขียว)  
- ซอยหรรษา-พุดตาน 

รอง 
20, 22 และ 
24 ธันวาคม 

2559 

3 

 

4 

ถนนเลียบ
คลองภาษี

เจริญฝั่ง
เหนือ 

- สวัสดิการ 1  
- ตลาดอุ่นเรือน  

- หน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 48  

รอง 
13, 15 และ 
16 มกราคม 

2560 

3 

5 

ถนนในซอย

แขวงหนอง
แขม 

- หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม 

- หน้าศูนย์ฝึกอาชีพวัดศรีนวล 
- ซอยสวัสดิการ 1 ซอย 1 

ในซอย 

27, 29 และ 

30 มกราคม 
2560 

3 

 รวม 15 45 

3.4.3 ขั้นตอนการเกบ็ตัวอยา่ง 

เก็บตัวอย่างฝุ่นจากจุดที่ต้ังของวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ต้ังอยู่บรเิวณริมถนนหลัก ถนนรอง 
และถนนในซอย ในพ้ืนที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ดังนี้ 

1) เตรียมเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ  

- ประจุไฟให้แก่เครื่องดูดอากาศ 
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 - ปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศให้ได้ 1.5 ลิตรต่อนาที 
2) เตรียมกระดาษกรอง 

น ากระดาษกรองใส่ในโถดูดความชื้น (Desiccator) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วชั่ง
น้ าหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง (Pre-Weight) โดยใช้เครื่องชั่งน้ าหนักดิจิตอลทศนิยม 4 

ต าแหน่ง ชั่งซ้ า 5 ครั้งต่อแผ่น  
3) ประกอบชุดเครื่องมือเก็บตัวอย่าง 

บรรจุกระดาษกรองลงในตลับกระดาษกรอง การบรรจุต้องท าในห้องที่สะอาดและ

มิดชิด ในการบรรจุจะต้องล้างมือและล้างอุปกรณ์ที่จะใช้ต่างให้สะอาดก่อนการท างาน เพ่ือป้องกันฝุ่น
ปนเปื้อนกระดาษกรอง ก่อนการบรรจุกระดาษกรองต้องวางแผ่นพยุงกระดาษกรองรองในตลับก่อน 

แล้วใช้ปากคีบหยิบแผ่นกระดาษกรองที่ผ่านการปรับสภาพและชั่งน้ าหนักก่อนการเก็บตัวอย่างแล้ว 
ท าการปิดจุกพลาสติกที่หัวและท้ายของตลับใส่กระดาษกรอง ใช้กระดาษกาวปิดรอบนอกของตลับใส่
กระดาษกรองเพ่ือป้องกันการหลุดออกจากกัน และป้องกันฝุ่นเข้ากระดาษกรอง 

4) เก็บตัวอย่าง 
- เปิดจุกพลาสติกของตลับใส่กระดาษกรองออกทั้งสองด้าน สวมสายยางสวมเข้าข้อต่อ

ส่วนล่างของตลับ  
- น าปลายอีกด้านหนึ่งของสายยางสวมเข้าที่ช่องเปิดให้อากาศเข้าของตัวเครื่องเก็บ

ตัวอย่าง 

- เปิดเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศน าไปต้ังไว้จุดที่ต้ังวิ นจักรยานยนต์รับจ้างที่ ต้ังอยู่
บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย ซ่ึงเป็นที่พักของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างได้รับสัมผัส
ฝุ่น ต้ังความสูงของเครื่องในระดับที่หายใจ เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 

- เม่ือสิ้นสุดการเก็บตัวอย่างปิดเครื่องให้หยุดท างานพร้อมจดบันทึกเวลาสิ้นสุดการ
เก็บตัวอย่าง 

- แยกตลับใส่กระดาษกรองออกจากชุดเก็บตัวอย่างด้วยความระมัดระวังไม่ให้ฝุ่น
หล่นลงมา 

-ปิดจุกพลาส ติกทั้งสองด้านขอตลั บกระดาษกรอง วางตลับกระดาษกรองให้

หน้ากระดาษกรองหงายขึ้น เพ่ือน าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป 
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3.4.4 ว ิเคราะหต์ัวอย่าง 
-ท าการชั่งกระดาษกรองหลังจากที่ได้เก็บตัวอย่างด้วยเครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 4 

ต าแหน่ง (เครื่องเดิมที่ชั่งหาน้ าหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง) ชั่งซ้ า 5 ครั้ง 
-ค านวณหาปริมาณหาปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจากสมการที่ (1)  

 ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ   =      น้ าหนักสุทธิของฝุ่นละออง (มก.)  สมการที ่(1) 
      ปริมาตรของอากาศ (ลบ.ม) 

เม่ือ  

น้ าหนักสุทธิของฝุ่นละออง = น้ าหนักของฝุ่นหลังท าการตรวจวัด – น้ าหนักของฝุ่นก่อนท าการตรวจวัด 
ปริมาตรของอากาศ = อัตราการไหลของอากาศ x เวลาที่ใช้ในการตรวจวัด 

 โดยที่ อัตราการไหลของอากาศ = 1.5 ลิตร/นาที 
         เวลาที่ใช้ในการตรวจวัด = 480 นาที 

3.4.5 วิธ ีการประเมินและการไดร้บัสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน  

1) ข้อมูลได้จากการตอบแบบสอบถาม เพ่ือเป็นการศึกษาอาการของระบบทางเดิน
หายใจ และการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างทั้งสาม

กลุ่ม ในช่วงเวลาเดียวกับที่เก็บตัวอย่างฝุ่น โดยกลุ่มผู้ที่ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย ในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จ านวน 
365 คน จากทั้งหมด 2,521 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 

95% ได้จากสมการที่  (2) 
   n =   N       สมการที ่(2) 
                  1+Ne2 

เม่ือ  n = ขนาดตัวอย่างที่ค านวณได้ 
N = จ านวนประชากรที่ทราบค่า 

e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ (allowable error)  
ท าแบบสอบถาม โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น  2 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 

3.4.6 การประเมินการรบัสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

1) ประเมินค่าความเข้มข้นการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
โดยสา มา รถค า น วณ ไ ด้จ า ก ค่า  EC (Exposure Concentration) ตา มวิ ธี  RAGS part F (US 
Environmental Protection Agency, 2009) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณความเข้มข้นของปริมาณฝุ่น
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ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (สารไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง) ที่ ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อาศัยอยู่
บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอยได้รับสัมผัส (ศศิธร เรืองตระกูล, 2556) ได้จากสมการ

ที่ (3) และค่าที่ใช้ส าหรับการประเมินดังแสดงในตารางที่ 2 
    EC =     CA x ET x EF x ED   สมการที ่(3) 

        AT 
เม่ือ  EC  คือ ความเข้มข้นการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  (มก./ลบ.ม.) 

CA  คือ ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในอากาศ (มก./ลบ.ม.) 

ET  คือ เวลาในการสัมผัส (ชม./วัน) 
EF  คือ ความถี่ในการได้รับสัมผัส (วัน/ปี) 

ED  คือ ระยะเวลาที่สัมผัส (ปี) 
AT   คือ ช่วงเวลาในการรับสัมผัส ส าหรับสารไม่ก่อมะเร็ง AT = ED x 365 x 24 ชม. 
 

 ตารางที่ 2 ค่าที่ใช้ส าหรับการประเมินค่าความเข้มข้นการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน   

หมายเหตุ: *(US Environmental Protection Agency, 1991) 

2) การวิเคราะห์ ค่าความเสี่ยง (Risk Characterization) โดยการน าข้อมูลจาก

ขั้นตอนข้างต้นมาค านวณหาความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่
อาศัยอยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอยได้รับสัมผัสปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน การวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (สารที่ไม่

ก่อให้เกิดมะเร็ง) ค านวณได้จาก สมการที่ (4)  

 

ตัวแปร ความหมาย แหล่งอ้างอิง 

CA ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 

ค่าปริมาณ PM10 การเก็บตัวอย่าง 

ET เวลาในการสัมผัส  เวลาท างาน  แบบสอบถาม 

EF ความถี่ในการได้รับสัมผัส  250 U.S.EPA, 1991 RAGS Vol.1* 
ED ระยะเวลาที่สัมผัส  ระยะเวลาประกอบอาชีพ แบบสอบถาม 
AT ช่วงเวลาในการรับสัมผัส       ส าหรับสารไม่ก่อมะเร็ง  

    AT = ED x 365 x 24 ชม. 
U.S.EPA, 1991 RAGS Vol.1* 
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                 Hazard Quotients (HQ) =      EC     สมการที ่(4) 
               RfC  

 (เม่ือ RfC = Reference concentrations)  

โดยประเมินดัชนีการคุกคามการรับสัมผัส (Hazard Quotients : HQ) เพ่ือแปรผล

ว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างได้รับสัมผัสปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อสุขภาพหรือไม่ ดังนี้ 

ค่าสัดส่วนการรับสัมผัส (HQ) ≥ 1 หมายถึง ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10  

ไมครอน ที่ร่างกายได้รับแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพหรือเกิดภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ 
ค่าสัดส่วนการรับสัมผัส (HQ) < 1 หมายถึง ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10  

ไมครอน ที่ร่างกายได้รับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรืออยู่ในภาวะที่ยอมรับได้ต่อการรับสัมผัส 

3.4.7 การวเิคราะหค์า่ความเสีย่ง (Relative risk)  

เป็นการหาอัตราส่วนของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หนึ่งต่อโอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์นั้น 

เช่น โอกาสสูบบุหรี่-ไม่สูบบุหรี่ อัตราส่วนจะออกมาในรูปของตาราง 2 x 2 สามารถหาค่าความเสี่ยง 
(ยศกิต เรืองทวีป, 2552) ค านวณได้ดังแสดงในตารางที่ 3 และจากสมการที่ (5) สมการที่ (6) และ
สมการที่ (7)  

 
 ตารางที่ 3 การค านวณค่าความเสี่ยง (Relative risk) 

 Disease + Disease +  

Exposure + a b a+b 

Exposure - c d c+d 

 a+c b+d  

 
   RR = [a/(a+b)]/[b/(a+b)]    สมการที ่(5) 

          [c/(c+d)]/[d/(c+d)] 

    
RR =     a/b      สมการที ่(6) 

             c/d 
ค านวณค่า Relative Risk : RR โดย 

   RR =     ad      สมการที ่(7) 

             bc 
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เม่ือ 
 - ค่า RR เป็น + เสมอ 

 - ค่า RR = 1 หมายความว่าปัจจัยกับผลลัพท์เป็นอิสระต่อกัน 
 - ถ้า ช่วง 95% Confidence Interval ของ RR ไม่คร่อมค่า 1 จึงแปลผลได้ว่ามี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

3.4.8 วิเคราะหข์้อมลูทางสถติิ 

น าข้อมูลที่ได้มาทดสอบความแตกต่างของการได้รับสัมผัส โดยใช้สถิติ One-way ANOVA ที่

ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน ระหว่างที่ต้ังของวินจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 4  
ผลการศึกษ าและอภ ิปรายผล  

จากการศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณที่ต้ังวิน 
จักรยานยนต์รับจ้างที่ มีผลต่อค่าความเข้มข้นการรับสัมผัส อาการและอาการแสดงของโรคระบบ

ทางเดินหายใจ และความเสี่ยงต่ออาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจของผู้ที่ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย  ในพ้ืนที่เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร แสดงผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

1. ข้อมูลของปริมาณฝุ่น ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  และการเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานฝุ่นละอองในอาคาร ของวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ต้ังอยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และ

ถนนในซอย ในพ้ืนที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
2. ความเข้มข้นการรับสัมผัสปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของผู้ที่ขับขี่

จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย  ในพ้ืนที่เขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 
3. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ

ทางอากาศ ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย ในพ้ืนที่
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

4. ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจของผู้ขับขี่

จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณที่ริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย ในพ้ืนที่เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 
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4.1 ข้อมูลของปรมิาณฝุ่นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน และการเปรยีบเทยีบกบัคา่มาตรฐาน
ฝุ่นละอองในอาคาร 

4.1.1 ปร ิมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บร ิเวณที่ตัง้วนิจกัรยานยนตร์บัจา้งที่

อยู่บรเิวณรมิถนนหลัก 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ภายในพ้ืนที่
บริเวณที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก (ถนนเพชรเกษม) มีค่าสูงสุด 0.1566 มก./

ลบ.ม. และค่าต่ าสุด 0.1145 มก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1287±0.0128 มก./ลบ.ม. 

4.1.2 ปร ิมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บร ิเวณที่ตัง้วนิจกัรยานยนตร์บัจา้งที่

อยู่บรเิวณถนนรอง 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ภายในพ้ืนที่

บริเวณที่ ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง (ถนนมาเจริญ และถนนเลียบคลองภาษี
เจ ริญ ) มีค่ าสู งสุ ด  0.1097 มก ./ลบ.ม. และค่าต่ า สุด   0.0127 มก./ลบ .ม. ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 
0.0467±0.0428 มก./ลบ.ม. 

4.1.3 ปร ิมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บร ิเวณที่ตัง้วนิจกัรยานยนตร์บัจา้ง

ที่ตั้งอยู่บรเิวณในซอย 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ภายในพ้ืนที่
บริเวณที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย (ถนนในซอยแขวงหนองค้างพลู และถนน

ในซอยแขวงหนองแขม) มีค่าสูงสุด 0.0428 มก./ลบ.ม. และค่าต่ าสุด 0.0046 มก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.0144±0.0132 มก./ลบ.ม. แสดงดังตารางที่ 4  

ปัจจัยที่มีผลท าให้ปริมาณฝุ่นมีค่าแตกต่างกันอาจเนื่องมาจาก ปริมาณการสัญจรของรถ 
ความกดอากาศ ปริมาณฝน ทิศทางลม และสภาพแวดล้อมโดยรอบอ่ืนๆ (ใกล้ตลาด แหล่งก่อสร้าง)  
ในช่วงเวลาที่ท าการเก็บตัวอย่าง  
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 ตารางที่ 4 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างที่
อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย 

ล าดับที่ วันที่เก็บตัวอย่าง สถานที่เก็บตัวอย่าง 
ปริมาณฝุ่น 

 (มก./ลบ.ม.) 
ประเภทถนน 

1 6 ธ.ค. 59 ซอยเพชรเกษม 110 0.1358 หลัก 

2  ซอยเพชรเกษม 116/3 0.1224 หลัก 

3  หน้าหมู่บ้านพรทวีวัฒน์ 0.1218 หลัก 

4 8 ธ.ค. 59 ซอยเพชรเกษม 110 0.1566 หลัก 

5  ซอยเพชรเกษม 116/3 0.1364 หลัก 

6  หน้าหมู่บ้านพรทวีวัฒน์ 0.1271 หลัก 

7 11 ธ.ค. 59 ซอยเพชรเกษม 110 0.1145 หลัก 

8  ซอยเพชรเกษม 116/3 0.1252 หลัก 

9  หน้าหมู่บ้านพรทวีวัฒน์ 0.1181 หลัก 

10 13 ธ.ค. 59 ซอยเพชรเกษม 110 แยก 5 0.0351 ในซอย 

11  ซอยฉัตรชัยเสริมโชค 0.0173 ในซอย 

12  สถานีต ารวจหนองค้างพลู ND ในซอย 

13 15 ธ.ค. 59 ซอยเพชรเกษม 110 แยก 5 0.0369 ในซอย 

14  ซอยฉัตรชัยเสริมโชค 0.0312 ในซอย 

15  สถานีต ารวจหนองค้างพลู 0.0046 ในซอย 

16 17 ธ.ค. 59 ซอยเพชรเกษม 110 แยก 5 0.0202 ในซอย 

17  ซอยฉัตรชัยเสริมโชค ND ในซอย 

18  สถานีต ารวจหนองค้างพลู ND ในซอย 

19 20 ธ.ค. 59 หน้าหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 0.1012 รอง 

20  สี่แยกวัดหนองแขม (เขียว) 0.0978 รอง 

21  ซอยหรรษา-พุดตาน 0.0960 รอง 
22 22 ธ.ค. 59 หน้าหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 0.1058 รอง 

23  สี่แยกวัดหนองแขม (เขียว) 0.1097 รอง 

24  ซอยหรรษา-พุดตาน 0.1085 รอง 

25 24 ธ.ค. 59 หน้าหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 0.0248 รอง 

26  สี่แยกวัดหนองแขม (เขียว) 0.0317 รอง 
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ตารางที่ 4 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างที่
อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย (ต่อ) 

ล าดับที่ วันที่เก็บตัวอย่าง  สถานที่เก็บตัวอย่าง 
ปริมาณฝุ่น 

 (มก./ลบ.ม.) 
ประเภทถนน 

27  ซอยหรรษา-พุดตาน 0.0196 รอง 

28 13 ม.ค. 60 ซอยสวัสดิการ 1 0.0191 รอง 

29  หน้าตลาดอุ่นเรือน 0.0244 รอง 

30  หน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 48 0.0127 รอง 

31 15 ม.ค. 60 ซอยสวัสดิการ 1 0.016 รอง 

32  หน้าตลาดอุ่นเรือน 0.0137 รอง 

33  หน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 48 ND รอง 

34 16 ม.ค. 60 ซอยสวัสดิการ 1 0.0252 รอง 

35  หน้าตลาดอุ่นเรือน 0.0225 รอง 

36  หน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 48 ND        รอง 

37 27 ม.ค. 60 หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม 0.0428 ในซอย 

38  หน้าศูนย์ฝึกอาชีพวัดศรีนวล 0.0107 ในซอย 

39  ซอยสวัสดิการ 1 ซอย 1 0.0049 ในซอย 

40 29 ม.ค. 60 หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม 0.0053 ในซอย 

41  หน้าศูนย์ฝึกอาชีพวัดศรีนวล ND ในซอย 

42  ซอยสวัสดิการ 1 ซอย 1 ND ในซอย 

43 30 ม.ค. 60 หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม 0.0053 ในซอย 

44  หน้าศูนย์ฝึกอาชีพวัดศรีนวล ND ในซอย 

45  ซอยสวัสดิการ 1 ซอย 1 ND ในซอย 

ค่าเฉลี่ยแต่ละ 
ประเภทถนน 

ถนนหลัก 
0.1287±0.0128 

ถนนรอง 
0.0467±0.0428 

ถนนในซอย 
0.0144±0.0132 

(ค่าสูงสุด-ต่ าสุด) (0.1566-0.1145) (0.1097-0.0127) (0.0428-0.0046) 

ค่ามาตรฐานฝุ่นละออง* 0.05 มก./ลบ.ม. 

หมายเหตุ : ND ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ เนื่องจากปริมาณฝุ่นละอองมีน้อยเกินกว่าที่ เครื่องเก็บ

ตัวอย่างที่ตรวจวัดได้  
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* ตามร่างประกาศกรมอนามัย เรื่อง มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เหมาะสมอาคารใน
ประเทศไทย (กรมอนามัย, 2558) 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 
โดยใช้สถิติ One-way ANOVA ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (P-value =0.05) จะ

ปฏิเสธ H0 เม่ือ P-value < 0.05 ภายใต้สมมติฐาน ดังนี้  

H0 : ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริม
ถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอยเปรียบเทียบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

H1 : ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริม
ถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอยเปรียบเทียบมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 8 
ชั่วโมง บริเวณที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนใน พบว่าปริมาณ 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่ตรวจวัดได้บริเวณที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนน

หลัก ถนนรอง และถนนในซอย มีค่า P-value = 0.00 (P<0.05) จึงสรุปไดว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนใน  

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
เม่ือพิจารณาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในพ้ืนที่เปรียบเทียบกับค่า

มาตรฐานฝุ่นละอองในอาคาร ตามร่างประกาศกรมอนามัย เรื่อง มาตรฐานคุณภาพอากาศภายใน

อาคารที่เหมาะสมอาคารในประเทศไทย ก าหนดค่าที่ยอมรับได้ 8 ชั่วโมง เท่ากับ 0.05 มก./ลบ.ม. 
(กรมอนามัย, 2558) พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ที่ต้ังอยู่บริเวณริมถนนหลัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1287 มก./ลบ.ม. มีค่าเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด แสดง

ให้เห็นว่าคุณภาพอากาศบริเวณริมถนนหลักมีความปลอดภัยต่ า และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน ของวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ต้ังอยู่บริเวณริมถนนรอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0467 มก./ลบ.ม. 

และถนนในซอย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0144 มก./ลบ.ม. ไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด (ดังรูปที่ 12)   



  39 

 
 

   รูปที่ 12 ปริมาณฝุ่นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริม        
ถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอยพ้ืนที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานที่ก าหนดตามร่างประกาศกรมอนามัย เรื่อง มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารที่

เหมาะสมอาคารในประเทศไทย 
ที่มา: กรมอนามัย (2558)  

4.2 การประเมินความเส่ียงจากการได้รับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้างท่ีอยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย ดังน้ี 

4.2.1 ผลการวเิคราะหค์า่ความเข้มข้นการรบัสมัผัส  (Exposure Concentration: EC) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  

ข้อมูลในการน ามาวิเคราะห์ แสดงได้ดังตารางที่ 5 ซ่ึงผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่ต้ัง 

อยู่บริเวณริมถนนหลักได้รับสัมผัส มีค่าเท่ากับ 0.0477 มก./ลบ.ม. ที่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่

บริเวณริมถนนรองได้รับสัมผัส มีค่าเท่ากับ 0.0175 มก./ลบ.ม. และที่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่

บริเวณริมถนนในซอยได้รับสัมผัส มีค่าเท่ากับ 0.0004 มก./ลบ.ม.  
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 ตารางที่ 5 ข้อมูลที่ใช้ในการน ามาวิเคราะห์ความเข้มข้นการรับสัมผัส (EC) (ค่าเฉลี่ย) 

ประเภทถนน 
CA  

(มก./ลบ.ม.) 
ET (ชม.) 

EF   
(วัน/ปี) 

ED (ปี) AT (ปี) 
EC 

(มก./ลบ.ม.) 

ถนนหลัก 0.1287 8.8909 250 5.7364 34418 0.0477 

ถนนรอง 0.0467 8.9911 250 5.6875 34125 0.0175 
ถนนในซอย 0.0014 8.2168 250 6.4476 38685 0.0004 

จากผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก มีปริมาณค่าความเข้มข้นการรับสัมผัสฝุ่น

ละอองของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง มากกว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง และ
มากกว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย ตามล าดับ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ มี

ผลต่อปริมาณการรับสัมผัสฝุ่นละออง ได้แก่ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของแต่ละ
พ้ืนที่ ระยะเวลาการรับสัมผัส รวมถึงระยะเวลาที่ประกอบอาชีพที่แตกต่างกันกัน ของกลุ่มที่
ท าการศึกษา ซ่ึงมีผลต่อปริมาณการรับสัมผัสฝุ่นละอองของแต่ละพ้ืน แสดงดังตารางที่ 6 

 
 ตารางที่ 6 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และค่าการรับสัมผัสความเข้มข้นของฝุ่น

ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Exposure Concentration: EC) ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
ที่ต้ังอยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย 

ล าดับที่ ประเภทถนน 
เฉลี่ย 

ปร ิมาณฝุ่น EC 

1 ถนนหลัก 0.1287 0.0477 

2 ถนนรอง 0.0467 0.0175 
3 ถนนในซอย 0.0144 0.0004 

หมายเหตุ :  หน่วย ปริมาณฝุ่น คือ มก./ลบ.ม.                    

     หน่วย EC คือ มก./ลบ.ม. 

เม่ือน าค่าความเข้มข้นการรับสัมผัส (EC) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่ได้ 

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ที่ก าหนดค่าที่ยอมรับได้ 8 ชั่วโมง เท่ากับ 0.05 มก./ลบ.ม (กรมอนามัย , 

2558)  พบว่า ค่าความเข้มข้น การรั บสั มผัสฝุ่น ละอองขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน  ของผู้ ขับขี่

จักรยานยนต์รับจ้างที่ต้ังอยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย ที่ได้รับสัมผัสมีค่าไม่เกินค่า

มาตรฐานทั้ง 3 กลุ่มศึกษา แสดงดังรูปที่ 13  
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  รูปที่ 13 ค่าความเข้มข้นการรับสัมผัส (EC) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของผู้ขับขี่

จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย ในพ้ืนที่เขตหนองแขม 
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ฝุ่นละออง ตามร่างประกาศกรมอนามัย (กรมอนามัย , 2558) 

4.2.2 จากการศกึษาดชันกีารคกุคามการรบัสมัผัส (Hazard Quotients : HQ)  

พบว่าค่า HQ ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และ  
ถนนในซอย เท่ากับ 0.9532, 0.3499 และ 0.0096 ตามล าดับ สรุปแปรผลได้ว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้างได้รับสัมผัสปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่ร่างกายได้รับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ

ได้หรืออยู่ในภาวะที่ยอมรับได้ต่อการรับสัมผัส (HQ < 1) ดังแสดงในตารางที่ 7 
 

 ตารางที่ 7 ดัชนีการคุกคามการรับสัมผัส (Hazard Quotients : HQ) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย 

ประเภทถนน EC  

(มก./ลบ.ม.) 

ปริมาณอ้างอิง (RfC)* 

(มก./ลบ.ม.) 

HQ < 1 

ถนนหลัก 0.0477 0.05 0.9540 

ถนนรอง 0.0175 0.05 0.3500 

ถนนในซอย 0.0004 0.05 0.0080 

หมายเหตุ: *ค่ามาตรฐานฝุ่นลองในอาคาร ตามร่างประกาศกรมอนามัย เรื่องมาตรฐานคุณภาพ

อากาศภายในอาคารที่เหมาะสมส าหรับอาคารในประเทศไทย  
ที่มา: (กรมอนามัย, 2558) 
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  ดังนั้นจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ไม่เกินค่ามาตรฐาน และที่ร่างกายได้รับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซ่ึงถึงแม้

ค่าปริมาณความเข้มข้ นของปริ มาณฝุ่น ละอองขนาดไม่ เกิน 10  ไมครอน  ในบริเวณที่ ต้ังวิ น
จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก (เท่ากับ 0.1287 มก./ลบ.ม.) เกินค่ามาตรฐานก าหนด 

(0.05 มก./ลบ.ม) โดยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างน้อย  
 

4.3 ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือวิเคราะห์อาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ
ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีต้ังบริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย 

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก จ านวน 
110 คน ถนนรอง  จ านวน 112 คน และถนนในซอย จ านวน 143 รวมทั้งสิน 365 คน แสดงข้อมูล

ดังนี้  
4.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

1) ข้อมูล เพศ อายุ น้ าหนัก ลักษณะการประกอบอาชีพ ระยะเวลาท างานต่อวัน และ
ระยะเวลาประกอบอาชีพ  

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก เป็นเพศชาย จ านวน 107 คน 

คิดเป็นร้อยละ 97.3 เป็นเพศหญิง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 โดยทั้งหมดมีอายุอยู่ในช่วง 31 -
50 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 มีน้ าหนัก 61 -80 กิโลกรัม จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 

58.2 ประกอบอาชีพหลักเป็นส่วนใหญ่ จ าวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 ระยะเวลาท างานต่อวัน
ส่วนใหญ่ มากกว่า 11 ชั่วโมง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 4-6 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง เป็นเพศชาย จ านวน 106 คน คิด
เป็นร้อยละ 94.6 เป็นเพศหญิง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 โดยทั้งหมดมีอายุอยู่ในช่วง 31 -50 

ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 67 มีน้ าหนัก 61-80 กิโลกรัม จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 
ประกอบอาชีพหลักเป็นส่วนใหญ่ จ าวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 ระยะเวลาท างานต่อวันส่วนใหญ่ 
มากกว่า 11 ชั่วโมง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพส่วนใหญ่อยู่

ในช่วง 4-6 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 
 

 
 
 



  43 

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย เป็นเพศชาย จ านวน 135 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.6 เป็นเพศหญิง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 โดยทั้งหมดมีอายุอยู่ในช่วง 31 -

50 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9 มีน้ าหนัก 61-80 กิโลกรัม จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.4 ประกอบอาชีพหลักเป็นส่วนใหญ่ จ าวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 ระยะเวลาท างานต่อวัน

ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 6-10 ชั่วโมง จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 และระยะเวลาที่ประกอบ
อาชีพส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 4-6 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 

โดยข้อมูลทั่วไปที่ได้จากแบบสอบถามของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริม

ถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย แสดงดังตารางที่ 8 
เม่ือน าข้อมูลทั่วไปที่ได้จากแบบสอบถามของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณ

ริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย ศึกษาความแตกต่างโดยใช้สถิติ One-way ANOVA ก าหนด
ระดับนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (P-value =0.05) จะปฏิเสธ H0 เม่ือ P-value < 0.05 
ภายใต้สมมติฐาน ดังนี้  

H0 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง 
และถนนในซอยเปรียบเทียบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

H1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง 
และถนนในซอยเปรียบเทียบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างข้อมูลทั่วไปของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่

บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย พบว่าข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ น้ าหนัก อาชีพ และ
ระยะเวลาท างาน (ชม./วัน) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสัมพันธ์ (p>0.05) แต่พบว่าข้อมูลทั่วไป
ในส่วนของระยะเวลาประกอบอาชีพต่อปี มีความแต่งต่างกันอย่างมีนัยสัมพันธ์ (p<0.05) (ตารางที่ 8) 
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 ตารางที่ 8 ข้อมูลทั่วไปที่ได้จากแบบสอบถามของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก 
ถนนรอง และถนนในซอย 

2) ข้อมูลการมีหรือไม่มีโรคประจ าตัว 
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ไม่มีโรคประจ าตัว จ านวน 88 

คน คิดเป็นร้อยละ 80 เป็นภูมิแพ้ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 เป็นโรคเบาหวาน จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.5 เป็นโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และเป็นโรคไขมันใน
เลอืดสูง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6  

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง ไม่มีโรคประจ าตัว จ านวน 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 87.5 เป็นภูมิแพ้ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 เป็นโรคหัวใจ จ านวน 2 คน คิด

ข้อมูลทั่วไป 
บริเวณที่ตั้งวินจักรยานยนต์รับจ้าง 

P-
value 

ถนนหลัก ถนนรอง ถนนในซอย  รวม 

จ านวนตัวอย่าง 
110 112 143 365 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

1. เพศ 
ชาย 107 (97.3%) 106 (94.6%) 135 (94.6%) 348 (95.3%) 0.517 

หญิง 3 (2.7%) 6 (5.4%) 8 (5.6%) 17 (4.7%) 
 

2. อายุ 
< 30 ปี 13 (11.8%) 14 (12.5%) 10 (7%) 37 (10.1%) 0.403 
31-50 ปี 75 (68.2%) 75 (67.0%) 100 (69.9%) 250 (68.5%) 

 
>51 ปี 22 (20%) 23 (20.5%) 33 (23.1%) 78 (21.42%)  

3. น้ าหนัก 

< 60 กก. 39 (35.5%) 38 (33.9%) 40 (28%) 117 (32.1%) 0.652 
61-80 กก. 64 (58.2%) 64 (57.1%) 95 (66.4%) 223 (61.1%) 

 
>81 กก. 7 (6.4%) 10 (8.9%) 8 (5.6%) 25 (6.8%) 

 

4. อาชีพ 
หลัก 74 (67.3%) 79 (70.5%) 106 (74.1%) 259 (71%) 0.491 

เสริม 36 (32.7%) 33 (29.5%) 37 (25.9%) 106 (29%) 
 

5. ระยะ 
เวลา 
(ชม./วัน) 

< 5 ชม. 29 (26.4%) 30 (26.8%) 31 (21.7%) 90 (24.7%) 0.672 

6-10 ชม. 39 (35.5%) 38 (33.9%) 74 (51.7%) 151 (41.4%) 
 

>11 ชม. 42 (38.2%) 44 (39.3%) 38 (26.6%) 124 (34.0%) 
 

6. ระยะ 
เวลา 
ประกอบ 
อาชีพ (ปี) 

< 3 ปี 26 (23.6%) 27 (24.1%) 17 (11.9%) 70 (19.2%) 0.015 
4-6 ปี 46 (41.8%) 54 (48.2%) 68 (47.6%) 168 (46%) 

 
>7 ปี 38 (34.5%) 31 (27.7%) 58 (40.6%) 127 (34.8%) 
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เป็นร้อยละ 1.8 เป็นโรคเบาหวาน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 เป็นโรคความดันโลหิตสูง 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และเป็นโรคไขมันในเลือดสูง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9  

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย ไม่มีโรคประจ าตัว จ านวน 
120 คน คิดเป็นร้อยละ 83.9 เป็นภูมิแพ้ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 เป็นโรคหัวใจ จ านวน 2 

คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 เป็นโรคเบาหวาน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 เป็นโรคความดันโลหิต
สูง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 และเป็นโรคไขมันในเลือดสูง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8  

โดยข้อมูลการมีหรือไม่มีโรคประจ าตัวที่ได้จากแบบสอบถามของผู้ขับขี่จักรยานยนต์

รับจ้างที่ต้ังอยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย แสดงดังตารางที่ 9 
 

 ตารางที่ 9 ข้อมูลการมีหรือไม่มีโรคประจ าตัวท่ีได้จากแบบสอบถามของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่
อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย 

ข้อมูลการมีหรือไม่มีโรคประจ าตัว 
บริเวณที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้าง 

P-value 
ถนนหลัก ถนนรอง ถนนในซอย 

จ านวนตัวอย่าง 
110 112 143 

จ านวน จ านวน จ านวน 

1. ไม่มี 88 (80%) 98 (87.5%) 120 (83.9%) 0.303 

2. ภูมิแพ้ 1 (0.9%) 2 (1.8%) 2 (1.4%) 0.854 
3. หอบหืด 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) - 
4. หัวใจ 0 (0%) 2 (1.8%) 1 (0.7%) 0.332 

5. เบาหวาน 17 (15.5%) 10 (8.9%) 17 (11.9%) 0.329 
6. ความดันโลหิตสูง 5 (4.5%) 3 (2.7%) 3 (2.1%) 0.515 

7. ไขมันในเลือดสูง 4 (3.6%) 1 (0.9%) 4 (2.8%) 0.378 

เม่ือน าข้อมูลการมีหรือไม่มีโรคประจ าตัวที่ได้จากแบบสอบถามของผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย ศึกษาความแตกต่างโดยใช้สถิติ One-way 
ANOVA ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (P<0.05) จะปฏิเสธ H0  เม่ือ P<0.05 

ภายใต้สมมติฐาน ดังนี้  
H0 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และ

ถนนในซอยเปรียบเทียบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
H1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และ

ถนนในซอยเปรียบเทียบมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างข้อมูลทั่วไปของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณ
ริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย พบว่าข้อมูลกา รไม่มีโรคประจ าตัว การเป็นภูมิแพ้ โรคหัวใจ 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
(p>0.05) (ตารางที่ 9) 

4.3.2 ข้อมูลผลกระทบต่อสขุภาพจากมลพษิทางอากาศ  
1) ข้อมูลด้านการสูบบุหรี่ 

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก มีผู้สูบบุหรี่ จ านวน 59 คน คิด

เป็นร้อยละ 53.6 ไม่สูบบุหรี่ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4  
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง มีผู้สูบบุหรี่  จ านวน 66 คน คิด

เป็นร้อยละ 58.9 ไม่สูบบุหรี่ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1  
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย มีผู้สูบบุหรี่ จ านวน 81 คน คิด

เป็นร้อยละ 56.6 ไม่สูบบุหรี่ จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4  

โดยข้อมูลการสูบบุหรี่ที่ได้จากแบบสอบถามของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่
บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย แสดงดังตารางที่ 10 

 
ตารางที่ 10 ข้อมูลการสูบบุหรี่ที่ได้จากแบบสอบถามของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริม
ถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย 

ข้อมูลการสูบบุหรี่ 
บริเวณที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้าง 

P-value 
ถนนหลัก ถนนรอง ถนนในซอย 

จ านวนตัวอย่าง 
110 112 143 

จ านวน จ านวน จ านวน 

1. สูบ 59 (53.6%) 66 (58.9%) 81 (56.6%) 0.717 
2. ไม่สูบ 51 (46.4%) 46 (41.1%) 62 (43.4%)   

เม่ือน าข้อมูลการสูบบุหรี่ที่ได้จากแบบสอบถามของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่ต้ัง

อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย ศึกษาความแตกต่างโดยใช้สถิติ One-way ANOVA 
ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % (P<0.05) จะปฏิเสธ H0 เม่ือ P<0.05 ภายใต้

สมมติฐาน ดังนี้  
H0 : ข้อมูลการสูบบุหรี่ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่ ต้ังอยู่บริเวณริมถนนหลัก 

ถนนรอง และถนนในซอยเปรียบเทียบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
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H1 : ข้อมูลการสูบบุหรี่ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่ ต้ังอยู่บริเวณริมถนนหลัก 
ถนนรอง และถนนในซอยเปรียบเทียบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างข้อมูลการสูบบุหรี่ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่
อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย พบว่า ข้อมูลการสูบบุหรี่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสัมพันธ์ (p>0.05) (ตารางที่ 10) 

2) ข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือน 
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก มีอาการจาม จ านวน 2 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.8 น้ า มูกไหล จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 คัดจมูก จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10 ไอ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 เจ็บคอ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5 คันคอ 

จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 เสียงแหบลง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ระคายเคืองตา 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 มีไข้ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และมีผื่นขึ้นตาผิวหนัง 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง มีอาการจาม จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.8 น้ ามูกไหล จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 คัดจมูก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.5 ไอ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 เจ็บคอ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 คันคอ จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0 .9 เสียงแหบลง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ระคายเคืองตา จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.8 มีไข้ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 และมีผื่นขึ้นตาผิวหนัง จ านวน 2 คน คิด

เป็นร้อยละ 1.8  
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย มีอาการจาม จ านวน 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.1 น้ า มูกไหล จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 คัดจมูก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 5.6 ไอ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 เจ็บคอ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7 คันคอ 
จ านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 เสียงแหบลง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ระคายเคืองตา 

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 มีไข้ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 และมีผื่นขึ้นตาผิวหนัง 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8  

โดยข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือนที่ได้

จากแบบสอบถามของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่ต้ังอยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย 
แสดงดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 ข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือน ที่ได้จาก
แบบสอบถามของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย  

ข้อมูลอาการ 
บร ิเวณที่ตั้งว ินจักรยานยนต์ร ับจ้าง 

P-
value 

ถนนหลัก ถนนรอง ถนนในซอย 

จ านวนตัวอย่าง 
110 112 143 

จ านวน จ านวน จ านวน 

1. อาการของ จาม 2 (1.8%) 2 (1.8%) 3 (2.1%) 0.980 
โรคระบบทาง น้ ามูกไหล 7 (6.4%) 6 (5.4%) 13 (9.1%) 0.484 

เดินหายใจ คัดจมูก 11 (10%) 5 (4.5%) 8 (5.6%) 0.210 
ส่วนบน ไอ 15 (13.6%) 6 (5.4%) 16 (11.2%) 0.108 

 
เจ็บคอ 10 (9.1%) 6 (5.4%) 10 (7%) 0.558 

 
คันคอ 1 (0.9%) 1 (0.9%) 3 (2.1%) 0.633 

  เสียงแหบลง 5 (4.5%) 1 (0.9%) 4 (2.8%) 0.250 

2. อาการของ หายใจติดขัด 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  - 

ระบบทางเดิน หายใจหอบถี่ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  - 
หายใจส่วนล่าง         

3. อาการของ ระคายเคืองตา 2 (1.8%) 2 (1.8%) 5 (3.5%) 0.597 

โรคกรณีอ่ืน มีไข้ 13 (11.8%) 10 (8.9%) 22 (15.4%) 0.294 
นอกจากโรค มีผื่นขึ้น 2 (1.8%) 2 (1.8%) 4 (2.8%) 0.819 
ระบบทางเดิน

หายใจ         

หมายเหตุ: ข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจเป็นเพียงการคาดการณ์ ซ่ึงอาจ
ไม่ ได้มาจ ากผลกระ ทบของฝุ่ นละอองทั้งหมดทั้ งนี้อ าจมีอาการและ อากา รแสดงของผู้ ขับขี่

จักรยานยนต์รับจ้างที่เป็นไขหวัดหรืออาการแทรกซ้อนอ่ืนๆ จากโรคประจ าตัวปะปนอยู่ด้วย 
เม่ือน าข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือนที่

ได้จากแบบสอบถามของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย 
ศึกษาความแตกต่างโดยใช้สถิติ One-way ANOVA ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
(P<0.05) จะปฏิเสธ H0 เม่ือ P<0.05 ภายใต้สมมติฐาน ดังนี้  
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H0 : ข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือนของ
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอยเปรียบเทียบไม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
H1 : ข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือนของ

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอยเปรียบเทียบ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างข้อมูลการสูบบุหรี่ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่

อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย พบว่าข้อมูลอาการโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน 
(อาการจาม น้ า มูกไหล คัดจมูกไอ เจ็บคอ คันคอ และเสียงแหบลง) อาการโรคระบบทางเดินหายใจ

ส่วนล่าง (หายใจติดขัด และหายใจหอบถี่ ) และอาการของโรคกรณีอ่ืนนอกเหนือจากโรคระบบ
ทางเดินหายใจ (ระคายเคืองตา มีไข้ และมีผื่นขึ้นตามผิวหนัง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสัมพันธ์ 
(p>0.05) (ตารางที่ 11) 

 

4.4 ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ 

 เม่ือน าข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจใน 1 เดือน ของผู้ขับขี่

จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย มาวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการ

เกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ แสดงข้อมูล ดังนี้ 

 4.4.1 วิเคราะหค์วามเสี่ยงต่อการเกดิอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดนิหายใจ

ในผู้ขับขี่จกัรยานยนตร์บัจา้งที่อยูบ่รเิวณรมิถนนหลกั ต่อผู้ขับขี่จกัรยานยนตร์บัจา้งทีอ่ยูบ่รเิวณ

ร ิมถนนรอง 

 ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก มีความเสี่ยงต่ออาการจาม 1.009 เท่า 

(95% CI = 0.375-2.714) น้ า มูกไหล 1.093 เท่า (95% CI = 0.648-1.841 ) คัดจมูก 1.093 เท่า 

(95% CI = 0.648-1.841) ไอ 1.511 เท่า (95% CI = 1.111-2.055) เจ็บคอ 1.288 เท่า (95% CI = 

0.859-1.930 ) คันคอ 1.009 เท่า (95% CI = 0.251-4.061) เสียงแหบลง 1.714 เท่า (95% CI = 

1.169-2.515) ระคายเคืองตา หรือแสบตา/น้ าตาไหล 1.009 เท่า (95 % CI = 0.375-2.714) มีไข้ 

1.160 เท่า (95% CI = 0.788-1.705) มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง 1.009 เท่า (95% CI = 0.375-2.714) 

ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง แสดงดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 ข้อมูลความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ต่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณที่ริมถนนรอง 

ข้อมูลทั่วไป 

ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ

ทางเดินหายใจ 

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่
อยู่บริเวณริมถนนหลัก 

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่
อยู่บริเวณริมถนนรอง 

RR 95% CI RR 95% CI 

ระบบทางเดินหายใจสว่นบน         

1. จาม 1.009 0.375-2.714 0.991 0.369-2.663 

2. น้ ามูกไหล 1.093 0.648-1.841 0.91 0.498-1.663 

3. คัดจมูก 1.093 0.648-1.841 0.91 0.498-1.662 

4. ไอ 1.511 1.111-2.055 0.542 0.272-1.079 

5. เจ็บคอ 1.288 0.859-1.930 0.729 0.382-1.391 

6. คันคอ 1.009 0.251-4.061 0.991 0.246-3.987 

7. เสียงแหบลง 1.714 1.169-2.515 0.324 0.054-1.950 

ระบบทางเดินหายใจสว่นลา่ง         

1. หายใจติดขัด  -  -  -  - 

2. หายใจหอบถี่  -  -  -  - 

กรณีอืน่นอกเหนอืจากโรคระบบ

ทางเดินหายใจ 
        

1. ระคายเคืองตา หรือแสบตา/

น้ าตาไหล 
1.009 0.375-2.714 0.991 0.369-2.663 

2. มีไข้ 1.160 0.788-1.705 0.848 0.522-1.978 

3. มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง 1.009 0.375-2.714 0.991 0.369-2.663 
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4.4.2 ว ิเคราะหค์วามเสี่ยงต่อการเกดิอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดนิหายใจ

ในผู้ขับขี่จกัรยานยนตร์บัจา้งที่อยูบ่รเิวณรมิถนนหลกั ต่อผู้ขับขี่จกัรยานยนตร์บัจา้งทีอ่ยูบ่รเิวณ

ร ิมถนนในซอย 

 ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก มีความเสี่ยงต่ออาการจาม 0.9 19 เท่า 

(95% CI = 0.311-2.712 ) น้ า มูกไหล 0.792 เท่า (95% CI = 0.428 -1.464) คัดจมูก 0.792 เท่า 

(95% CI = 0.428-1.464) ไอ 1.131 เท่า (95% CI = 0.762-1.677) เจ็บคอ 1.165 เท่า (95% CI = 

0.764-1.850 ) คันคอ 0.571 เท่า (95% CI = 0.104-3.136) เสียงแหบลง 1.291 เท่า (95% CI = 

0.707-2.357) ระคายเคืองตา หรือแสบตา/น้ าตาไหล 0.651 เท่า (95% CI = 0.200-2.117) มีไข้ 

0.835 เท่า (95% CI = 0.529-1.317) มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง 0.762 เท่า (95% CI = 0.244-2.385) 

ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย แสดงดังตารางที่ 13 

ตารางที่ 13 ข้อมูลความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในผู้ขับขี่

จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ต่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย  

ข้อมูลทั่วไป 

ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ
ทางเดินหายใจ 

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่

อยู่บริเวณริมถนนหลัก 

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่

อยู่บริเวณริมถนนในซอย 

RR 95% CI RR 95% CI 

ระบบทางเดินหายใจสว่นบน         

1. จาม 0.919 0.311-2.712 1.069 0.515-2.192 

2. น้ ามูกไหล 0.792 0.428-1.464 1.165 0.828-1.639 

3. คัดจมูก 0.792 0.428-1.464 1.165 0.828-1.639 

4. ไอ 1.131 0.762-1.677 0.902 0.630-1.292 

5. เจ็บคอ 1.165 0.734-1.850 0.876 0.557-1.377 

6. คันคอ 0.571 0.104-3.136 1..334 0.750-2.974 

7. เสียงแหบลง 1.291 0.707-2.357 0.780 0.373-1.633 

ระบบทางเดินหายใจสว่นลา่ง         

1. หายใจติดขัด  -  -  -  - 

2. หายใจหอบถี่  -  -  -  - 



  52 

ตารางที่ 13 ข้อมูลความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในผู้ขับขี่

จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ต่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป 

ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ
ทางเดินหายใจ 

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่

อยู่บริเวณริมถนนหลัก 

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่

อยู่บริเวณริมถนนในซอย 

RR 95% CI RR 95% CI 

กรณีอืน่นอกเหนอืจากโรคระบบ
ทางเดินหายใจ 

  
 

    

1. ระคายเคืองตา หรือแสบตา/

น้ าตาไหล 

0.651 0.200-2.117 1.273 0.787-2.061 

2. มีไข้ 0.835 0.529-1.317 1.132 0.855-1.500 

3. มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง 0.762 0.244-2.385 1.185 0.666-2.108 

 

4.4.3 วิเคราะหค์วามเสี่ยงต่อการเกดิอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดนิหายใจ

ในผู้ขับขี่จกัรยานยนตร์บัจา้งที่อยูบ่รเิวณรมิถนนรอง ต่อผู้ขับขี่จกัรยานยนตร์บัจา้งทีอ่ยูบ่รเิวณรมิ

ถนนในซอย 

 ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง มีความเสี่ยงต่ออาการจาม 0.909 เท่า 

(95% CI = 0.308-2.684 ) น้ า มูกไหล 0.703 เท่า (95% CI = 0.357 -1.383) คัดจมูก 0.599 เท่า 

(95% CI = 0.299-1.203) ไอ 0.846 เท่า (95% CI = 0.442-0.756) เจ็บคอ 0.565 เท่า (95% CI = 

0.764 -1.850) คันคอ 0.565 เท่า (95% CI = 0.103-3.104) เสียงแหบลง 0.450 เท่า (95% CI = 

0.078 -2.614 ) ระคายเคืองตา หรือแสบตา/น้ าตาไหล 0.644 เท่า (95% CI = 0.198-2.095 ) มีไข้ 

0.683 เท่า (95% CI = 0.401-1.165 ) มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง 0.755 เท่า (95% CI = 0.241 -2.360 ) 

ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย แสดงดังตารางที่ 14 
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 ตารางที่ 14 ข้อมูลความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในผู้ขับ
ขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง ต่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย  

ข้อมูลทั่วไป 

ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ

ทางเดินหายใจ 

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
ที่อยู่บริเวณริมถนนรอง 

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่
อยู่บริเวณริมถนนในซอย 

RR 95% CI RR 95% CI 

ระบบทางเดินหายใจสว่นบน         

1. จาม 0.909 0.308-2.684 1.071 0.519-2.210 

2. น้ ามูกไหล 0.703 0.357-1.383 1.242 0.896-1.722 

3. คัดจมูก 0.703 0.357-1.383 1.242 0.896-1.722 

4. ไอ 0.599 0.299-1.203 1.334 1.007-1.768 

5. เจ็บคอ 0.846 0.442-0.756 1.123 0.756-1.669 

6. คันคอ 0.565 0.103-3.104 1.345 0.756-2.393 

7. เสียงแหบลง 0.45 0.078-2.614 1.439 0.916-2.261 

ระบบทางเดินหายใจสว่นลา่ง         

1. หายใจติดขัด  -  -  -  - 

2. หายใจหอบถี่  -  -  -  - 

กรณีอืน่นอกเหนอืจากโรคระบบ

ทางเดินหายใจ 
  

 
    

1. ระคายเคืองตา หรือแสบตา/

น้ าตาไหล 

0.644 0.198-2.095 1.284 0.793-2.078 

2. มีไข้ 0.683 0.401-1.165 1.267 0.974-1.648 

3. มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง 0.755 0.241-2.360 1.194 0.671-2.125 

 

 เม่ือเปรียบเทียบความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหาย โดย

มีหนึ่งอาการหรือมากกว่าหนึ่งอาการระหว่างผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก กับผู้

ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง พบว่าความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดง

ของโรคระบบทางเดินหาย โดยมีหนึ่งอาการหรือมากกว่าหนึ่งอาการของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่
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อยู่บริเวณริมถนนหลัก เป็น 1.246 เท่า (95% CI = 0.945 -1.642) ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่

อยู่บริเวณริมถนนรอง  

ส่วนความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหาย โดยมีหนึ่ง

อาการหรือมากกว่าหนึ่งอาการระหว่างผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก กับผู้ขับขี่

จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย พบว่าความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดง

ของโรคระบบทางเดินหาย โดยมีหนึ่งอาการหรือมากกว่าหนึ่งอาการของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่

อยู่บริเวณริมถนนหลัก เป็น 0.938 เท่า (95% CI = 0.686 -1.282) ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่

อยู่บริเวณริมถนนในซอย  

และความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหาย โด ยมีหนึ่ง

อาการหรือมากกว่าหนึ่งอาการระหว่างผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง กับผู้ขับขี่

จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย พบว่าความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดง

ของโรคระบบทางเดินหาย โดยมีหนึ่งอาการหรือมากกว่าหนึ่งอาการของผู้ขับขี่ จักรยานยนต์รับจ้างที่

อยู่บริเวณริมถนนรอง เป็น 0.711 เท่า (95% CI = 0.493-1.024) ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่

บริเวณริมถนนในซอย  

 

4.5 อภิปรายผลการศึกษา 

4.5.1 อภิปรายผลการศกึษาปรมิาณฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  บรเิวณที่ตัง้วนิ

จักรยานยนตร์บัจา้งบรเิวณรมิถนนหลกั ถนนรอง และถนนในซอย  

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง

บริเวณที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณริมถนนหลักผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในพ้ืนที่ บริเวณที่ ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ อยู่บริเวณริมถนนหลัก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1287±0.0128 มก./ลบ.ม. ซ่ึงเกินค่ามาตรฐานก าหนดฝุ่นละอองในอาคาร ตามร่าง

ประกาศกรมอนามัย เรื่องมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เหมาะสมส าหรับอาคารในประเทศ
ไทย ที่ 8 ชั่วโมง เท่ากับ 0.05 มก./ลบ.ม. (กรมอนามัย, 2558) ปริมาณ PM10 ในพ้ืนที่บริเวณที่ต้ังวิน

จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0467±0.0428 มก./ลบ.ม. และปริมาณ 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในพ้ืนที่บริเวณที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนใน
ซอย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0144±0.0132 มก./ลบ.ม. ซ่ึงไม่เกินค่ามาตรฐานก าหนด และจากการวิเคราะห์

ความแตกต่างกันของกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณที่ต้ัง
วินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ จะเห็น
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ได้ว่าปริมาณฝุ่นบริเวณที่ ต้ังวินริมถนนหลักมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  สูงกว่า 2 
กลุ่มศึกษา และมีค่าเกินมาตรฐานก าหนด เนื่องมาจากบริเวณถนนหลัก (ถนนเพชรเกษม) เป็นถนน

ทางผ่านที่จะไปยังเขตติดต่อข้างเคียงหลายพ้ืนที่ เช่น เขตบางแค เขตบางบอน จ.นครปฐม จ.
สมุทรสาคร เป็นต้น  รวมถึงลักษณะถนนมีช่องการจราจร 6 ช่องการจราจร ท าให้รถที่สัญจรอยู่บน

ท้องถนนค่อนข้างหนาแน่นตลอดเวลา และการจราจรติดขัดหลายช่วงเวลา เม่ือเทียบกับบริเวณที่ต้ัง
วินริมถนนรอง และถนนในซอยที่มีการใช้ถนนสัญจรของรถปริมาณน้อยกว่า และมีการจราจรติดขัด
เป็นบ้างช่วงเวลา 

4.5.2 อภิปรายผลการศกึษาประเมินความเสี่ยงจากการไดร้บัสมัผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 

10 ไมครอน ของผู้ขับขี่จกัรยานยนตร์บัจา้งที่อยูบ่รเิวณรมิถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย 

ผลการศึกษาปริมาณความเข้มข้นการรับสัมผัสปริมาณฝุ่น ละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่ ต้ังอยู่บริเวณริมถนนหลัก มีปริมาณความเข้มข้นการรับ

สัมผัส (EC) ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย เท่ากับ 
0.0477 มก./ลบ.ม. , 0.0175 มก./ลบ.ม. และ 0.0004 มก./ลบ.ม. ตามล าดับ ซ่ึงได้เปรียบเทียบกับ
ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (เท่ากับ 0.05 มก./ลบ.ม) ไม่เกินค่ามาตรฐานก าหนด 

และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นการรับสัมผัสพบว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริม
ถนนหลักมีปริมาณความเข้มข้นการรับสัมผัสมากกว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนน
รอง และถนนในซอย ตามล าดับ  ซ่ึงจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  ที่ตรวจพบใน

พ้ืนที่ถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย มีค่าเท่ากับ 0.1287±0.0128, 0.0467±0.0428 และ
0.0144±0.0132 มก./ลบ.ม. ตามล าดับ และเม่ือประเมินดัชนีการคุกคามการรับสัมผัส (HQ) พบว่าค่า 

HQ ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย เท่ากับ 
0.9532, 0.3499 และ 0.0096 ตามล าดับ ซ่ึงค่า HQ < 1 แสดงให้เห็นว่าปริมาณความเข้มข้นการรับ
สัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่ร่างกายได้รับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรืออยู่ในภาวะที่

ยอมรับได้ต่อการรับสัมผัส แม้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้แต่ก็มีโอกาสที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่
อยู่บริเวณดังกล่าว หรือบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ควรป้องกันตัวเองโดยการสวมหน้ ากาก

อนามัย หรือผ้าปิดจมูก เพ่ือป้องกันการรับสัมผัสฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย 

4.5.3 อภิปรายผลการศกึษาข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อวเิคราะหผ์ลกระทบต่อสุขภาพ

ของผู้ขับขี่จ ักรยานยนตร์บัจา้งที่อยูบ่รเิวณรมิถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย 

ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บได้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และส่วน
ที่ 2 ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถาม ที่ได้จากผู้ขับขี่

จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย ประกอบด้วยข้อมูล อายุ เพศ 
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น้ าหนัก การประกอบอาชีพ ระยะเวลาการท างานต่อชั่วโมง ระยะเวลาประกอบอาชีพต่อปี และข้อมูล
การมีหรือไม่มีโรคประจ าตัว ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด จ านวน 365 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

ที่ประกอบอาชีพนี้มากกว่าเพศหญิง การที่เพศชายเลือกประกอบอาชีพนี้มากกว่าเพศหญิงอาจ
เนื่องมาจากลักษณะอาชีพต้องอาศัยความคล่องตัวในการขับขี่จักรยานยนต์ อายุอยู่ในช่วง 31 -50 ปี 

ซ่ึงเป็นช่วงอายุที่ มีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ ลักษณะงานเป็นงานบริการรับส่งผู้โดยสาร ส่วนใหญ่
ประกอบเป็นอาชีพหลัก ในหนึ่งวันท างานอยู่ในช่วง 6-10 ชั่วโมง และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนี้ ช่วง 
4-6 ปี เนื่องจากเป็นอาชีพอิสระ ที่ผู้ประกอบอาชีพนี้สามารถวางแผนการให้บริการได้ตามความ

เหมาะสมของตนเอง  
ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ประกอบด้วยข้อมูลการสูบบุหรี่ และ

ข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือน ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้างที่อาศัยอยู่บริเวณที่ต้ังบริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย เนื่องด้วยผู้ประกอบอาชีพ
นี้เป็นเพศชายส่วนใหญ่จึงท าให้มีจ านวนผู้ที่สูบบุหรี่ จ านวน 206 คน และผู้ไม่สูบบุหรี่ จ านวน 159 

คน และจากแบบสอบถามในเรื่องของอาการที่เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจส่วนบน พบว่าผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย ส่วนใหญ่มีอาการไอ น้ ามูกไหล 

เจ็บคอ คัดจมูก เสียงแหบลง จาม คันคอ และอาการของโรคกรณีอ่ืนนอกเหนือจากโรคระบบทางเดิน
หายใจ ตามล าดับ และพบว่าส่วนใหญ่มีอาการไข้ ระคายเคืองตา และผื่นขึ้นตามผิวหนัง ตามล าดับ  
จากการวิเคราะห์พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญ ของทั้งสามกลุ่มศึกษาเปรียบเทียบ  

อาการและอาการแสดงของระบบทางเดินหายใจที่ได้จากแบบสอบถามนี้ เป็นการเก็บข้อมูลสุขภาพ
ย้อนหลังภายใน 1 เดือน ซ่ึงอาการและอาการที่แสดงนี้อาจไม่ได้มาจากผลกระทบที่ได้จากการรับ
สัมผัสฝุ่นอย่างเด่ียว เพราะอาการที่แสดงนี้อาจมาจากอาการเจ็บป่วยอ่ืนที่ผู้ ศึกษาไม่ได้ระบุไว้ใน

แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ เช่น ผู้ที่ตอบแบบสอบถามอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ ตาแดง เป็นต้น  

4.5.4 อภิปรายผลการวเิคราะหค์วามเสีย่งต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรค

ระบบทางเดินหายใจ (Relative risk) ของผู้ขับขี่จ ักรยานยนตร์บัจา้งที่อยูบ่รเิวณทีต่ั้งรมิถนนหลกั 

ถนนรอง และถนนในซอย 

 จากข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ภายใน 1 เดือน ของผู้ขับ ขี่

จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย  

เม่ือวิเคราะห์หาความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ที่

มีหนึ่งอาการหรือมากกว่าหนึ่งอาการของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก กับผู้ขับขี่

จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง พบว่าความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของ

โรคระบบทางเดินหายใจ ที่ มีหนึ่งอาการหรือมากกว่าหนึ่งอาการของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่
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บริเวณริมถนนหลัก 1.246 เท่า ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง สูงกว่า ความ

เสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ที่มีหนึ่งอาการหรือมากกว่าหนึ่ง

อาการในผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก 0.938 เท่า ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์

รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย และความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงขอ งโรคระบบ

ทางเดินหายใจ ที่มีหนึ่งอาการหรือมากกว่าหนึ่งอาการของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริม

ถนนรอง 0.711 เท่า สูงกว่า ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย ตามล าดับ 

ซ่ึงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน

หายใจ ที่มีหนึ่งอาการหรือมากกว่าหนึ่งอาการ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์กันกับปริมาณฝุ่นที่ตรวจวัด

ในพ้ืนที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย มีความสัมพันธ์กันกับ

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เช่นเดียวกับค่าความเข้มข้นการได้รับสัมผัสปริมาณฝุ่น

ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง  

ผลการศึกษานี้ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียาภรณ์ (2557) ได้ท าการศึกษาความ
แตกต่างของปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในห้องเรียน เท่ากับ 0.174±0.087 มก./

ลบ.ม. และ 0.135±0.050 มก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐานก าหนด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวีรนุช (2556) ได้ศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ภายในห้องเรียน อาการและ

อาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ และการรับสัมผัสต่อการเกิดอาการและแสดงอาการของโรค
ระบบทางเดินหายใจ พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง เกินค่า
มาตรฐานก าหนด และข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ มีอาการแสดงไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เหมือนงานวิจัยนี้ที่พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ที่ ต้ังวินบริเวณริมถนนหลัก เกินค่ามาตรฐานก าหนด และข้อมูลอาการและอาการ

แสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ มีอาการแสดงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญเหมือนกัน  
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

บทที่ 5 
สร ุปผลการศึกษ าและข้อเสนอแนะ  

การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณที่ ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้าง
บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย ในพ้ืนที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ค่าเฉลี่ย 8 

ชั่วโมง บริเวณริมถนนหลัก (ถนนเพชรเกษม=ถนน 6 ช่องการจราจร) บริเวณริมถนนรอง (ถนนมา
เจริญ และถนนเลียบคลองภาษีเจริญ=ถนน 4 ช่องการจราจร) และริมถนนในซอย (ถนนในซอยแขวง
หนองค้างพลู และถนนในซอยแจขวงหนองแขม=ถนน 2 ช่องการจราจร) โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2559 – มกราคม พ.ศ. 2560 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไดเพ่ือศึกษาปริมาณความ
เข้มข้นการรับสัมผัส อาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ และความเสี่ยงที่ มีต่อ

อาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ จากแบบสอบถามของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
ที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย 

 

5.1 ปร ิมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน บรเิวณที่ตัง้วนิจกัรยานยนตร์บัจา้งบรเิวณรมิถนน
หลัก ถนนรอง และถนนในซอย ในพืน้ทีเ่ขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 

จากผลการศึกษาสรุปไดวา ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 
บริเวณที่ ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณริมถนนหลัก ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ภายในพ้ืนที่บริเวณที่ ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก 

(ถนนเพชรเกษม) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1287±0.0128 มก./ลบ.ม. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน ภายในพ้ืนที่บริเวณที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง (ถนนมาเจริญ และ

ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0467±0.0428 มก./ลบ.ม. ส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน ภายในพ้ืนที่บริเวณที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย (ถนนใน
ซอยแขวงหนองค้างพลู และถนนในซอยแขวงหนองแขม) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0144±0.0132 มก./ลบ.ม. 

เม่ือพิจารณาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เทียบกับค่ามาตรฐานฝุ่นละอองในอาคาร 
ตามร่างประกาศกรมอนามัย เรื่องมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เหมาะสมส าหรับอาคารใน

ประเทศไทย ที่ก าหนดค่าที่ยอมรับได 8 ชั่วโมง เท่ากับ 0.05 มก./ลบ.ม (กรมอนามัย, 2558)  พบ
บริเวณที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณริมถนนหลักว่ามีค่าเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด แสดงให้เห็นว่า
คุณภาพอากาศบริเวณนั้นมีความปลอดภัยต่ า เม่ือเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน บริเวณที่ ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอยด้วยสถิติ 
ANOVA ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ความเชื่อม่ันร้อยละ 95 (p=0.05) พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่
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เกิน 10 ไมครอน บริเวณที่ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 

 
5.2 การรบัสัมผสัของผู้ขับขี่จกัรยานยนตร์บัจา้งที่ตัง้อยูบ่รเิวณรมิถนนหลกั ถนนรอง และถนนในซอย 

ในพื้นทีเ่ขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร   
จากผลการวิเคราะห์การรับสัมผัสปริมาณฝุ่นปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของ

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก สรุปได้ว่าปริมาณความเข้มข้นการรับสัมผัส (EC) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่ต้ังอยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนน
รอง และถนนในซอย เท่ากับ 0.0477 มก./ลบ.ม. , 0.0175 มก./ลบ.ม. และ 0.0004 มก./ลบ.ม. 

ตามล าดับ และเม่ือเทียบกับค่ามาตรฐาน (0.05 มก./ลบ.ม.) ไม่เกินค่ามาตรฐานก าหนด ส่วนการ
ประเมินดัชนีการคุกคามการรับสัมผัส  พบว่าค่า HQ ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ บริเวณริม
ถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย เท่ากับ 0.9532, 0.3499 และ 0.0096 ตามล าดับ ซ่ึงค่า HQ < 1 

ของทั้ง 3 กลุ่มศึกษา พบว่าปริมาณความเข้มข้นการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
ที่ร่างกายได้รับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรืออยู่ในภาวะที่ยอมรับได้ต่อการรับสัมผัส  

 

5.3 ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไป และข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 

5.3.1 ข้อมูลทั่วไป 
1) ข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถามของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่ต้ังอยู่บริเวณริมถนน

หลัก ถนนรอง และถนนในซอย ในพ้ืนที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จ านวน 365 คน เป็นเพศ

ชาย มากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง จะมีอายุ 31 -50 ปี ประกอบอาชีพเป็นชีพ
หลัก ระยะเวลาท างานต่อชั่วโมง 6-10 ชั่วโมง ระยะเวลาประกอบอาชีพ 4-6 ปี จากการวิเคราะห์ทาง

สถิติเพ่ือหาความแตกต่างที่ระดับความเชื้อม่ัน 95% (p=0.05) สรุปผลได้ว่าระยะเวลาประกอบอาชีพ 
มีความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญ (p=0.015) ส่วนข้อมูลอายุ การประกอบอาชีพ และระยะเวลา
ท างานต่อชั่วโมง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญ (p>0.05) 

2) ข้อมูลการมีหรือไม่มีโรคประจ าตัวของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างส่วนใหญ่ไม่มีโรค
ประจ าตัว รวมทั้งผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรองและถนนในซอย

รวมทั้งสิ้น 306 คน คิดเป็นร้อยละ 83.8 ส่วนคนที่มีโรคประจ าตัวส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน รวมทั้งสิ้น 
44 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 รองลงมาเป็นโรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งสิ้น 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3  
เป็นโรคไขมันในเลือดสูง รวมทั้งสิ้น 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และเป็นภูมิแพ้ รวมทั้งสิ้น 5 คน คิด

เป็นร้อยละ 1 .4ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหาความแตกต่างที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % 
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(p=0.05) สรุปผลได้ว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างนั ยส าคัญ  (p>0.05) ของทั้ งสามกลุ่ มศึกษา
เปรียบเทียบ 

5.3.2 ข้อมูลผลกระทบต่อสขุภาพจากมลพษิทางอากาศ  
1) ข้อมูลการสูบบุหรี่ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง 

และถนนในซอย ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างทั้งหมด 365 คน ส่วนผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่สูบ
บุหรี่ รวมทิ้งสิ้น 206 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 และไม่สูบบุหรี่  รวมทั้งสิ้น 159 คน คิดเป็นร้อย 43.6 
จากการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหาความแตกต่างที่ระดับความเชื้อม่ัน 95% (p=0.05) สรุปผลได้ว่าไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญ (p>0.05) ของทั้งสามกลุ่มศึกษาเปรียบเทียบ 
2) ข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือน  จาก

แบบสอบถามในเรื่องของอาการที่เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจส่วนบน พบว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์
รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย ส่วนใหญ่มีอาการไอ รวมทั้งสิ้น 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.1 มี 2 อาการ ที่มีจ านวนผู้มีอาการเท่ากัน คือ น้ ามูกไหล รวมทั้งสิ้น 26 คน และเจ็บ

คอ รวมทั้งสิ้น 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1  มีอาการคัดจมูก รวมทั้งสิ้น 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 มี
อาการเสียงแหบลง รวมทั้งสิ้น 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 มีอาการจาม รวมทั้งสิ้น 7 คน คิดเป็นร้อย

ละ 1.9 และมีอาการคันคอ รวมทั้งสิ้น 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามล าดับ และอาการของโรคกรณี
อ่ืนนอกเหนือจากโรคระบบทางเดินหายใจ พบว่าส่วนใหญ่มีอาการไข้ รวมทั้งสิ้น 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.3 มีอาการระคายเคืองตา รวมทั้งสิ้น 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และมีอาการผื่นขึ้นตามผิวหนัง 

รวมทั้งสิ้น 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดับ  จากการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหาความแตกต่างที่
ระดับความเชื้อม่ัน 95% (p=0.05) สรุปผลได้ว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) ของ
ทั้งสามกลุ่มศึกษาเปรียบเทียบ 

 

5.4 ผลการการวเิคราะหค์วามเสี่ยงตอ่การเกดิอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดนิ

หายใจ (Relative risk) ของผู้ขับขี่จ ักรยานยนตร์บัจา้งที่อยูบ่รเิวณรมิถนนหลกั ถนนรอง และ

ถนนในซอย ในพื้นทีเ่ขตหนองแขม 

 ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ภายใน 1 เดือน 

ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย เม่ือวิเคราะห์ห า

ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ที่ มีหนึ่งอาการหรือ

มากกว่าหนึ่งอาการของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง พบว่าความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการ

แสดงของโรคระบบทางเดินหาย โดยมีหนึ่งอาการหรือมากกว่าหนึ่งอาการของผู้ขับขี่จักรยานยนต์

รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก เป็น 1.246 เท่า (95% CI = 0.945-1.642) ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์
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รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง ส่วนความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ

ทางเดินหาย โดยมีหนึ่งอาการหรือมากกว่าหนึ่งอาการของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเ วณริม

ถนนหลัก เป็น 0.938 เท่า (95% CI = 0.686-1.282) ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริม

ถนนในซอย และความเสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหาย โดยมีหนึ่ง

อาการหรือมากกว่าหนึ่งอาการของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง เป็น 0.711 เท่า 

(95% CI = 0.493-1.024) ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย  

 

5.5 ขอเสนอแนะ   

5.5.1 ควรท าการศึกษาโดยการเก็บตัวอย่างที่บุคคลเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลการรับสัมผัสที่
บุคคลมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 

5.5.2 ควรศึกษาข้อมูลการจราจรในพ้ืนที่ศึกษาไปพร้อมๆ กันกับการศึกษากลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
น ามาเป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นว่าส่งผลกระทบต่อการเกิด
ปริมาณฝุ่นละออง 

5.5.3 ความเสี่ยงด้านสุขภาพของกลุ่มที่ศึกษา ควรมีการศึกษาข้อมูลย้อนหลังเก่ียวกับสภาวะ
สุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่ส่งลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และเป็นข้อมูลที่ มี

ความใกล้เคียงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นส าหรับการรับสัมผัสฝุ่นละอองของกลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษา  
5.5.4 ควรท าการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นเพ่ิม เพ่ือช่วยให้ท าการประเมินการรับ

สัมผัสได้เพ่ิมขึ้น 

5.5.5 ผลการศึกษาครั้งนี้พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในพ้ืนที่บริเวณถนน
หลักมีค่าที่ เกินมาตรฐานที่กรมอนามัยก าหนด ดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนนหลักควรสวมใส่ 

หน้ากากอนามัย หรือผ้าปิดจมูก เพ่ือช่วยปกป้องการรับสัมผัสฝุ่นโดยตรงเข้าสู่ร่างกาย 
5.5.6 ควรน าปริมาณฝุ่นที่ตรวจพบในพ้ืนที่ ต้ังวินจักรยานยนต์รับจ้างน ามาก าหนดเป็น

มาตรการหรือขอบเขตการท างานเพ่ือเป็นการส่งเสริม และลดอาการเจ็บป่วยของผู้ประกอบอาชีพนี้ ที่

อาจเกิดจากการได้รับสัมผัสฝุ่น เช่น การก าหนดระยะเวลาท างาน ก าหนดการตรวจสุขภาพก่อน และ
หลัง เพ่ือเป็นการคุ้มครองและเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้ประกอบอาชีพขับรถจักยานยนต์รับจ้าง 
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แบบสอบถามเพ่ือการศึกษา 

เรื่อง 

“ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ของวินจักรยานยนต์ 

รับจ้างในพ้ืนที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร” 

          เลขที่......... 

วันที่...........เดือน................................พ.ศ. ........................ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ลงในวงเล็บหรือเขียนข้อความตอบลงในช่องว่างที่

ก าหนด 

1. เพศ   ชาย    หญิง 

2. อายุ ....................................ปี 

3. น้ าหนัก................................กิโลกรัม 

4. ท่านท าอาชีพขับขี่รถจักรายานยนต์รับจ้างเป็นอาชีพหลักหรือไม่ 

  ใช่    ไม่ใช่ 

5. ท่านใช้เวลาในการขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างต่อวันเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ 

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

6. ท่านท าอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ 

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

7. ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่ 

  ไม่มี    

มี      1. ภูมิแพ้   2. หอบหืด 

   3. หัวใจ    4. เบาหวาน  

   5. ความดันโลหิตสูง  6. ไขมันในเลือดสูง 

   7. อ่ืนๆ (ระบุ...............................................................) 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 

1. ท่านสูบบุหรี่หรือไม่ 

  ไม่สูบ    สูบ 
2. ข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือน 

อาการหรืออาการแสดงของโรค มี ไม่มี 

ระบบทางเดินหายใจส่วนบน   

- จาม   

- น้ ามูกไหล   

- คัดจมูก   

- ไอ   

- เจ็บคอ   

- คันคอ   

- เสียงแหบลง   

ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง   

- หายใจติดขัด   

- หายใจหอบถี่   

กรณีอ่ืนนอกเหนือจากโรคระบบทางเดินหายใจ   

- ระคายเคืองตา หรือแสบตา/น้ าตาไหล   

- มีไข้   

- มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง   

 

หมายเหตุ : กรณีที่มีอาการหรืออาการแสดงนอกเหนือจากที่แบบสอบถามก าหนด โปรดระบุ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................ 

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

การทดสอบค ่าความแตกต่างโดยใช ้สถิติ (Analysis of variance=ANOVA) 
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การทดสอบค ่าความแตกต่างโดยใช ้สถิติ (Analysis of variance=ANOVA) 
 1. การทดสอบความแตกต่างประเมินการรับสัมผัสปริมาณฝุ่น ละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน โดยน าค่าเฉลี่ยการได้รับสัมผัสปริมาณฝุ่นละอองที่ได้จาก
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม คือ ถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย มาเปรียบเทียบเพ่ือหาค่าเฉลี่ยการ

ได้รับสัมผัสฝุ่นละอองของกลุ่มตัวอย่างนั้นแตกต่างกันหรือไม่ โดยก าหนดการทดสอบสมมติฐานให้ 
  H0 : µ1 = µ2 = µ3 
  H1 : µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 

โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับความ
เชื่อม่ันทางสถิติ 95% แสดงดังรูปที่ 14 (a)-(g)  ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดตัวแปล โดย Dependent list แทนด้วยค่าเฉลี่ยการได้รับสัมผัสฝุ่น 
PM10 โดยก าหนด factor list แทนด้วยประเภทถนน 1-3 ก าหนดเป็นรหัส ดังนี้ 
   ถนนหลัก  แทน  1 

   ถนนรอง  แทน 2 
   ถนนในซอย แทน  3 

1.2 ป้อนข้อมูลที่ท าการเปรียบเทียบลงใน data view คือ ประเภทถนน 1-3 และ  
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

1.3 เลือกเมนูและค าสั่ง ดังนี้ 

  Analyze           Compare Means            One-Way ANOVA 
1.4 เลือก ข้อมูล ประเภทถนนใส่ในช่อง Factor เละเลือกข้อมูล PM10 ใส่ในช่อง  

Dependent List  

1.5 เลือกเมนู Option และเลือก คลิก Descriptive และ คลิก Continue และ 
คลิก OK 

1.6 ผลการวิเคราะห์จะปรากฏใน Windows Output  
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(a) 

 

 
 

(b) 
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(c) 

 

 

(d) 
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(e) 

 
 

(f) 
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(g) 

รูปที่ 14 (a)-(g) ขั้นตอนการทดสอบสถิติ One-Way ANOVA ด้วยโปรแกรม SPSS 

  
การแปลผลส าหรับการทดสอบสมมติฐาน 

  H0 : ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  ของ 3 ที่ ต้ังวินตาม
ประเภทถนนไม่แตกต่างกัน 
  H1 : ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  ของ 3 ที่ ต้ังวินตาม

ประเภทถนนแตกต่างกัน 
  กรณีที่ ค่า P-value มากกว่า 0.05 ปฏิเสธ H0 ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปได้ว่า
ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  ของ 3 ที่ต้ังวินตามประเภทถนนไม่แตกต่างกัน 

ส าหรับตัวอย่างที่น ามาจากผลการศึกษานี้มีค่า P-value เท่ากับ 0.00 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่า 
ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของ 3 ที่ต้ังวินตามประเภทถนนแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 2. การทดสอบความแตกต่างของข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป (เพศ อายุ 
น้ าหนัก ลักษณะการประกอบอาชีพหลัก หรือเสริม ระยะเวลาการท างานต่อวัน ระยะเวลาการ

ประกอบอาชีพต่อปี 
และโรคประจ าตัว) และข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (ข้อมูลการสูบบุหรี่ และ

อาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในระยะเวลา 1 เดือน) เปรียบเทียบของทั้ง 3 
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่วินที่ ต้ังบริเวณริมถนนหลัก ถนนรอง และถนนใน
ซอย ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ One-Way 

ANOVA ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยก าหนดการทดสอบสมมติฐานให้ 
   H0 : µ1 = µ2 = µ3 

   H1 : µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 

  2.1 ก าหนดตัวแปล โดย Dependent list แทนด้วยข้อมูลการตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่เพศ อายุ น้ าหนัก ลักษณะการประกอบอาชีพ ระยะเวลาการท างานต่อวัน ระยะเวลาการประกอบ

อาชีพต่อปี โรคประจ าตัว ข้อมูลการสูบบุหรี่ และอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ
ในระยะเวลา 1 เดือน  

2.2 ก าหนด factor list แทนด้วยประเภทถนน ถนนหลัก ถนนรอง และถนนในซอย 
2.3 ป้อนข้อมูลที่ท าการเปรียบเทียบลงใน data view คือ เพศ อายุ น้ าหนัก  

ลักษณะการ 

ประกอบอาชีพ ระยะเวลาการท างานต่อวัน ระยะเวลาการประกอบอาชีพต่อปี โรคประจ าตัว ข้อมูล
การสูบบุหรี่ และอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในระยะเวลา 1 เดือน   

2.4 เลือกเมนูและค าสั่ง ดังนี้ 
  Analyze           Compare Means            One-Way ANOVA 

2.5 เลือก ข้อมูล ประเภทถนนใส่ในช่อง Factor เละเลือกข้อมูล เพศ อายุ น้ าหนัก  

ลักษณะการประกอบอาชีพ ระยะเวลาการท างานต่อวัน ระยะเวลาการประกอบอาชีพต่อปี  โรค
ประจ าตัว ข้อมูลการสูบบุหรี่ และอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในระยะเวลา 1 
เดือน ใส่ในช่อง Dependent List  

2.6 เลือกเมนู Option และเลือก คลิก Descriptive และ คลิก Continue และ  
คลิก OK 

2.7 ผลการวิเคราะห์จะปรากฏใน Windows Output แสดงดังรูปที่ 15 (h)-(n)   
ดังนี้ 
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(h) 

 

(i) 
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(j)  

 

(k) 
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(l) 

 

(m) 
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(n) 

รูปที่ 15 (h)-(n) ขั้นตอนการทดสอบสถิติ One-Way ANOVA ด้วยโปรแกรม SPSS 
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 การแปลผลส าหรับการทดสอบสมมติฐาน 

  H0 : ข้อมูลเพศ อายุ น้ าหนัก ลักษณะการประกอบอาชีพ ระยะเวลาการท างานต่อ

วัน ระยะเวลาการประกอบอาชีพต่อปี โรคประจ าตัว ข้อมูลการสูบบุหรี่ และอาการและอาการแสดง
ของโรคระบบทางเดินหายใจในระยะเวลา 1 เดือน ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ประจ าของ 3 

ที่ต้ังวินตามประเภทถนนไม่แตกต่างกัน 
  H1 : ข้อมูลเพศ อายุ น้ าหนัก ลักษณะการประกอบอาชีพ ระยะเวลาการท างานต่อ
วัน ระยะเวลาการประกอบอาชีพต่อปี โรคประจ าตัว ข้อมูลการสูบบุหรี่ และอาการและอาการแสดง

ของโรคระบบทางเดินหายใจในระยะเวลา 1 เดือน ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ประจ าของ 3 
ที่ต้ังวินตามประเภทถนนแตกต่างกัน 

  กรณีที่ ค่า P-value น้อยกว่า 0.05 ปฏิเสธสมมติฐาน H1 ยอมรับสมมติฐาน H0  สรุป
ได้ว่าข้อมูลเพศ อายุ น้ าหนัก ลักษณะการประกอบอาชีพ ระยะเวลาการท างานต่อวัน ระยะเวลาการ
ประกอบอาชีพต่อปี โรคประจ าตัว ข้อมูลการสูบบุหรี่  และอาการและอาการแสดงของโรคระบบ

ทางเดินหายใจในระยะเวลา 1 เดือน ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ประจ าของ 3 ที่ ต้ังวินตาม
ประเภทถนนไม่แตกต่างกัน แต่ส าหรับตัวอย่างที่น ามาจากผลการศึกษานี้ มีค่า P-value มากกว่า 

0.05 สรุปได้ว่า ข้อมูลเพศ อายุ น้ าหนัก ลักษณะการประกอบอาชีพ ระยะเวลาการท างานต่อวัน 
ระยะเวลาการประกอบอาชีพต่อปี โรคประจ าตัว ข้อมูลการสูบบุหรี่ และอาการและอาการแสดงของ
โรคระบบทางเดินหายใจในระยะ เวลา 1 เดือน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 

95% 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

การหาค ่า Relative Risk โดยใช ้โปรแกรมวิเคร าะห์ทางสถิติ SPSS 
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หาค่า Relative Risk ความเสี่ยงต่ออาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ  
ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง โดยใช้โปรแกรม SPSS ซ่ึงแสดงวิธีการโดยใช้ตัวอย่างการหาค่า RR  

อาการจามของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก ต่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่
บริเวณริมถนนรอง มีวิธีดังนี้ แสดงดังรูปที่ 16 (o)-(u)  

 1. ก าหนดตัวแปล โดย Dependent list แทนด้วยค่าความถี่ของอาการจาม โดยก าหนด 
factor list แทนด้วยประเภทถนน 1-3 ก าหนดเป็นรหัส ดังนี้ 
   ถนนหลัก  แทน  1 

   ถนนรอง  แทน 2 
   ถนนในซอย แทน  3 

 และก าหนด factor list แทนด้วยการมีอาการจาม หรือไม่มีอาการจาม ก าหนดเป็นรหัส 
   มีอาการ   แทน  1 
   ไม่มีอาการ แทน 2 

2. ป้อนข้อมูลที่ท าการเปรียบเทียบลงใน data view คือ ค่าความถี่ การมีอาการและไม่ 
มีอาการจาม และประเภทถนน 1 หรือ 2 หรือ 3 

 3. หลังจากที่ ป้อนข้อมูลที่ ต้องการแล้ว เพ่ือหาค่า RR ให้ กดค าสั่งตามล าดับเพ่ือ Run 
ค่าความถี่ของอาการจาม Data              Weight Cases               คลิกเลือก Weight Cases 
คลิกเลือก ความถี่ ไปใส่ในช่อง Frequency Variable                  คลิก OK 

4. เลือกเมนูและค าสั่ง ดังนี้ 
  Analyze           Descriptive             Crosstab 
5. เลือก ข้อมูล อาการ ใส่ในช่อง Roe(s) เละประเภทถนน ใส่ในช่อง Column(s)  

6. เลือกเมนูและค าสั่ง ดังนี้ 
          Statistics            Risk             Continue            คลิก OK 

7. ผลการวิเคราะห์จะปรากฏใน Windows Output 
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(o) 
 

 
 

(p) 
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(q) 
 

 
 

(r) 
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(s) 

 

 
 

(t) 
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(u) 

 
รูปที่ 16 (o)-(u) ขั้นตอนการหาค่า Relative Risk ด้วยโปรแกรม SPSS 

 
การสรุปผล 
 จากกา รวิเคราะ ห์ ควา มเสี่ ยงต่ออาการจ าม ค่า  Relative Risk เท่ ากับ 1 .00 9 เท่ า 

หมายความว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก มีความเสี่ยงต่ออาการจาม 1.009 
เท่า ต่อผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง ส าหรับค่า 95 % Confidence Interval 

เท่ากับ 0.375-2.714 ซ่ึงคร่อมค่า 1 หมายถึงความเสี่ยงที่ได้ไม่ได้อยู่ในช่วงความเชื่อม่ัน 95% 
 
 

 

ช่วงความเชื่อม่ัน 95% 

 

ค่า Relative Risk 
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