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บทคัดย่อ 
สิงแวดลอ้มภายในห้องปฏิบติัการทีไม่ดีอาจส่งผลต่อสุขภาพต่อผูท้าํงานได ้งานวิจยันีตรวจวดัคุณภาพอากาศใน

หอ้งปฏิบติัการวจิยัของศูนยว์จิยับรรพชีวนิวทิยา และศูนยน์วตักรรมไหมในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม พารามิเตอร์ทีตรวจวดั 
ไดแ้ก่ อนุภาคขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฟอร์มลัดิไฮด์ โทลูอิน จุลินทรียท์ังหมดในอากาศอตัราแลกเปลียนอากาศ เสียง
รบกวน อุณหภูมิ และความชืนสัมพทัธ์ โดยเปรียบเทียบผลในช่วงทีมีและช่วงทีไม่มีการทาํงานในเดือนพฤษภาคม 2557 
ผลการศึกษาพบวา่ ช่วงมีการทาํงานในห้องเตรียมตวัอยา่งและห้องตดัหินซากฟอสซิลของศูนยบ์รรพชีวิน มีระดบัอนุภาค
ขนาดเล็กเพิมขึนจาก 22 และ 32 มคก./ลบ.ม. เป็น 149 และ 96 มคก./ลบ.ม. ตามลาํดบั รวมทังระดบัเสียงรบกวนขณะ
ทาํงานมีค่าสูงกวา่ 10 เดซิเบล ซึ งเป็นเกณฑแ์นะนาํดา้นความปลอดภยัต่อสุขภาพ ส่วนฟอร์มลัดีไฮด์และโทลูอินในช่วงมี
การทาํงานพบในอากาศในระดบัตํากว่า 40 มคก./ลบ.ม. ในขณะทีโรงเรือนหนอนไหมของศูนยน์วตักรรมไหมมีความ
เขม้ขน้อนุภาคขนาดเล็กและสารอินทรียร์ะเหยตํากว่าห้องของศูนยว์ิจัยบรรพชีวินวิทยา แต่พบดัชนีการปนเปื อนด้วย
จุลินทรียใ์นอากาศสูงกวา่ 4 เท่า และยงัมีสภาพอากาศทีค่อนขา้งร้อนชืนซึงอาจเป็นอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานทีมีปัญหาระบบ
ทางเดินหายใจได ้

 
ABSTRACT 

Poor indoor environmental quality of laboratory rooms may cause adverse health effects for 
researchstaff members. This study investigated indoor air quality in the laboratories of Paleontological 
Research Center and Silk Innovation Center, Mahasarakham University. Measured parameters 
included particulate matter less than 2.5 micron (PM2.5), formaldehyde, toluene, total airborne 
microorganisms, air exchange rates and noise levels during working and non-working periods. Results 
indicated that PM2.5 levels in the sample-preparation and stone-cutting rooms of Paleontological 
Research Center increased from 22 and 23 µg/m3 during the non-working period to 149 and 96 µg/m3, 
respectively during the working period. Comparative levels of noise between the working and non-
working periods were higher than10 dB, which is considered to be harmful to workers’ health. Levels 

of formaldehyde and toluene were found below40µg/m3.For the sericulture room of Silk Innovation 
Center, levels of PM2.5 and VOCs were lower than those found in the Paleontological Research Center 
laboratories. However, an index of microbial air contamination was 4 times higher. The sericulture 
room had the relatively high temperature and humidity. This environment can affect workers who 
have respiratory problems. 

1.บทนํา 
สถาบนัอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานทีให้บริการทังการ

จัดการเ รียนการสอน และการดํา เ นินวิจัย ต่างๆ ซึ ง
จําเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการวิจัยหลากหลายประเภท
สําหรับบุคลากรและนักศึกษา โดยทัวไปห้องปฏิบัติการ
วิจัยประกอบด้วย เครื องมือ อุปกรณ์ วสัดุ สารเคมี และ
ตวัอยา่งชินงานทีเกียวขอ้งกบังานวจิยันันๆ ซึงสามารถเป็น
แหล่งกาํเนิดมลพิษอากาศภายในห้องหรือในอาคารไดใ้น
กรณีทีห้องหรืออาคารดังกล่าวไม่มีการจัดการควบคุม
สภาวะคุณภาพอากาศภายในอาคารทีเหมาะสม ซึ งรวมถึง
การระบายอากาศที เพียงพอในการนํามลพิษจากภายใน
ออกสู่ภายนอกอาคาร คุณภาพอากาศและสิงแวดลอ้มใน
อาคารทีไม่ดีอาจสร้างผลกระทบต่อสุขภาพหรือสภาวะน่า
สบายของผูท้าํงานได ้ การศึกษาทีเกียวขอ้งกบัการตรวจวดั
คุณภาพอากาศในห้องปฏิบัติการวิจัย ที ผ่านมาของ
Sriprasertsuk [1] ไ ด้ ว ั ด ร ะ ดั บ ฟ อ ร์ มั ล ดี ไ ฮ ด ์
(formaldehyde) ใ น ห้ อ ง รั ก ษ า ตัว อ ย่ า ง สั ต ว์  ห้ อ ง
พิพิธภัณฑ์ และห้องเ ก็บสารเคมี ภายในอาคารของ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบวา่ ความเขม้ขน้ฟอร์มลัดีไฮด์
ในหอ้งรักษาตวัอยา่งสตัวมี์ค่าระหวา่ง 159 ถึง 390 มคก./
ลบ.ม. ซึงมีค่าค่อนขา้งสูงเมือเทียบกบัอากาศในหอ้งทาํงาน
ทัวๆ ไป ทั งนี เนืองจากมีการใช้สารละลายฟอร์มาลีน
สําหรับรักษาสภาพชินตวัอย่าง นอกจากนี มีงานวิจยัของ 
ธีรศานติ และคณะ [2] ไดต้รวจวดัอตัราการระบายอากาศ
ของห้องบรรยายรวมทีจุผูเ้รียนได้มากกว่า 100 คน ของ
ม ห า วิ ท ย า ลัย ม ห า ส า ร ค า ม  จํ า น ว น  21  ห้ อ ง ที ใ ช้
เครื องปรับอากาศ พบว่า 16 ห้องทีทําการตรวจวดัมีค่า
เท่ากับ 8 ลิตร/วินาที-คน ตํ ากว่ามาตรฐานการระบาย
อากาศเพือคุณภาพอากาศภายในอาคารทียอมรับได ้พ.ศ. 
2550 ซึ งกําหนดไว้ที  10 ลิตร/วินาที-คน อาจส่งผล
กระทบเชิงลบต่อคุณภาพอากาศภายในห้องเ รียนได้

นอกจากนี มีการศึกษาเพือตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
ห้องปฏิบติัการทางยาในประเทศมาเลเซียโดย Yau และ
คณะ [3] พบอุณหภูมิอากาศภายในห้องตํากว่าค่าแนะนาํ
โดย American Society of Heating, Refrigerating 

and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) ซึ ง
กาํหนดไวที้ 23-26ºC และพบสารอินทรียร์ะเหยทังหมด
(Total volatile organic compounds, TVOC) ใน
ห้องลา้งและห้องสารเคมีดว้ยความเขม้ขน้ 22.8 และ 6.5 

พีพีเอม็ ตามลาํดบั  
มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั งอยู่ ใจกลางของภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือซึ งเป็นแหล่งทีพบซากดึกดาํบรรพที์
สําคัญของประเทศไทย จึงมีการก่อตั ง ศูนย์วิจัยและ
การศึกษาบรรพชีวินวิทยาของมหาวิทยาลัยขึ น ภายใน
อาค ารป ระ กอบ ด้วยห้อ งป ฏิบัติ กา รต่ า งๆ  สํา ห รั บ
ดาํเนินการเตรียมตวัอยา่ง การวิเคราะห์ และการเก็บรักษา 
ซึ งลกัษณะการทาํงานบางประเภท เช่น การกรอชินส่วน
ของซากฟอสซิล การตดัหินและขดัหิน สามารถก่อให้เกิด
มลพิษ เช่น อนุภาคขนาดเล็ก (particulate matter, PM) 
รวมถึงเสียงรบกวน (noise) จากเครืองมือการกรอและการ
ตดัตวัอย่างหิน นอกจากนี มหาวิทยาลยัมหาสารคามยงัมี
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตรังไหมซึ งเป็น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ห นึ ง ที สํ า คัญ ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ใ น ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจึงก่อสร้างอาคารศูนยน์วตักรรมไหม
ขึนเพือเป็นทีรวมของเทคโนโลยีและถ่ายทอดการผลิตรัง
ไหมไทยพืนเมืองพันธ์ุดี สู่สาธารณะภายในศูนย์ฯ มี
โรงเรือนสาํหรับใชเ้พือการวิจยัทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมการ
เพาะเลี ยงรังไหม ซึ งสามารถก่อให้เกิดมลพิษอากาศทีอาจ
ส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบัติงานได้ เช่น อนุภาคขนาดเล็ก 
จุลินทรียใ์นอากาศ เป็นตน้

ดงันันงานวิจัยนี จึงตอ้งการศึกษาสภาพอากาศและ
สิงแวดลอ้มในหอ้งปฏิบติัการวจิยั 2 แห่งของมหาวิทยาลยั
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of formaldehyde and toluene were found below40µg/m3.For the sericulture room of Silk Innovation 
Center, levels of PM2.5 and VOCs were lower than those found in the Paleontological Research Center 
laboratories. However, an index of microbial air contamination was 4 times higher. The sericulture 
room had the relatively high temperature and humidity. This environment can affect workers who 
have respiratory problems. 

1.บทนํา 
สถาบนัอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานทีให้บริการทังการ

จัดการเ รียนการสอน และการดํา เ นินวิจัย ต่างๆ ซึ ง
จําเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการวิจัยหลากหลายประเภท
สําหรับบุคลากรและนักศึกษา โดยทัวไปห้องปฏิบัติการ
วิจัยประกอบด้วย เครื องมือ อุปกรณ์ วสัดุ สารเคมี และ
ตวัอยา่งชินงานทีเกียวขอ้งกบังานวจิยันันๆ ซึงสามารถเป็น
แหล่งกาํเนิดมลพิษอากาศภายในห้องหรือในอาคารไดใ้น
กรณีทีห้องหรืออาคารดังกล่าวไม่มีการจัดการควบคุม
สภาวะคุณภาพอากาศภายในอาคารทีเหมาะสม ซึ งรวมถึง
การระบายอากาศที เพียงพอในการนํามลพิษจากภายใน
ออกสู่ภายนอกอาคาร คุณภาพอากาศและสิงแวดลอ้มใน
อาคารทีไม่ดีอาจสร้างผลกระทบต่อสุขภาพหรือสภาวะน่า
สบายของผูท้าํงานได ้ การศึกษาทีเกียวขอ้งกบัการตรวจวดั
คุณภาพอากาศในห้องปฏิบัติการวิจัย ที ผ่านมาของ
Sriprasertsuk [1] ไ ด้ ว ั ด ร ะ ดั บ ฟ อ ร์ มั ล ดี ไ ฮ ด ์
(formaldehyde) ใ น ห้ อ ง รั ก ษ า ตัว อ ย่ า ง สั ต ว์  ห้ อ ง
พิพิธภัณฑ์ และห้องเ ก็บสารเคมี ภายในอาคารของ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบวา่ ความเขม้ขน้ฟอร์มลัดีไฮด์
ในหอ้งรักษาตวัอยา่งสตัวมี์ค่าระหวา่ง 159 ถึง 390 มคก./
ลบ.ม. ซึงมีค่าค่อนขา้งสูงเมือเทียบกบัอากาศในหอ้งทาํงาน
ทัวๆ ไป ทั งนี เนืองจากมีการใช้สารละลายฟอร์มาลีน
สําหรับรักษาสภาพชินตวัอย่าง นอกจากนี มีงานวิจยัของ 
ธีรศานติ และคณะ [2] ไดต้รวจวดัอตัราการระบายอากาศ
ของห้องบรรยายรวมทีจุผูเ้รียนได้มากกว่า 100 คน ของ
ม ห า วิ ท ย า ลัย ม ห า ส า ร ค า ม  จํ า น ว น  21  ห้ อ ง ที ใ ช้
เครื องปรับอากาศ พบว่า 16 ห้องทีทําการตรวจวดัมีค่า
เท่ากับ 8 ลิตร/วินาที-คน ตํ ากว่ามาตรฐานการระบาย
อากาศเพือคุณภาพอากาศภายในอาคารทียอมรับได ้พ.ศ. 
2550 ซึ งกําหนดไว้ที  10 ลิตร/วินาที-คน อาจส่งผล
กระทบเชิงลบต่อคุณภาพอากาศภายในห้องเ รียนได้

นอกจากนี มีการศึกษาเพือตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
ห้องปฏิบติัการทางยาในประเทศมาเลเซียโดย Yau และ
คณะ [3] พบอุณหภูมิอากาศภายในห้องตํากว่าค่าแนะนาํ
โดย American Society of Heating, Refrigerating 

and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) ซึ ง
กาํหนดไวที้ 23-26ºC และพบสารอินทรียร์ะเหยทังหมด
(Total volatile organic compounds, TVOC) ใน
ห้องลา้งและห้องสารเคมีดว้ยความเขม้ขน้ 22.8 และ 6.5 

พีพีเอม็ ตามลาํดบั  
มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั งอยู่ ใจกลางของภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือซึ งเป็นแหล่งทีพบซากดึกดาํบรรพที์
สําคัญของประเทศไทย จึงมีการก่อตั ง ศูนย์วิจัยและ
การศึกษาบรรพชีวินวิทยาของมหาวิทยาลัยขึ น ภายใน
อาค ารป ระ กอบ ด้วยห้อ งป ฏิบัติ กา รต่ า งๆ  สํา ห รั บ
ดาํเนินการเตรียมตวัอยา่ง การวิเคราะห์ และการเก็บรักษา 
ซึ งลกัษณะการทาํงานบางประเภท เช่น การกรอชินส่วน
ของซากฟอสซิล การตดัหินและขดัหิน สามารถก่อให้เกิด
มลพิษ เช่น อนุภาคขนาดเล็ก (particulate matter, PM) 
รวมถึงเสียงรบกวน (noise) จากเครืองมือการกรอและการ
ตดัตวัอย่างหิน นอกจากนี มหาวิทยาลยัมหาสารคามยงัมี
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตรังไหมซึ งเป็น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ห นึ ง ที สํ า คัญ ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ใ น ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจึงก่อสร้างอาคารศูนยน์วตักรรมไหม
ขึนเพือเป็นทีรวมของเทคโนโลยีและถ่ายทอดการผลิตรัง
ไหมไทยพืนเมืองพันธ์ุดี สู่สาธารณะภายในศูนย์ฯ มี
โรงเรือนสาํหรับใชเ้พือการวิจยัทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมการ
เพาะเลี ยงรังไหม ซึ งสามารถก่อให้เกิดมลพิษอากาศทีอาจ
ส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบัติงานได้ เช่น อนุภาคขนาดเล็ก 
จุลินทรียใ์นอากาศ เป็นตน้

ดงันันงานวิจัยนี จึงตอ้งการศึกษาสภาพอากาศและ
สิงแวดลอ้มในหอ้งปฏิบติัการวจิยั 2 แห่งของมหาวิทยาลยั
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มหาสารคาม คือ ศูนยว์ิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
และ ศูนยน์วตักรรมไหม ซึ งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที มี
ลกัษณะเฉพาะตวัแตกต่างจากห้องปฏิบติัการวิจยัทางเคมี
และชีววิทยาทัวไปโดยตรวจสอบคุณภาพอากาศและ
สภาวะแวดลอ้มในขณะปฏิบติังาน และเปรียบเทียบกบัค่า
ตรวจวดัในช่วงไม่ปฏิบัติงานซึ งจะใช้เป็นระดับอ้างอิง
พืนฐาน รวมทั งเสนอแนะวิธีการเพือใช้บรรเทาปัญหา
คุณภาพอากาศภายในห้องปฏิบติัการ อนัจะช่วยส่งเสริม
สุขภาพและคุณภาพชีวิตในการทาํงานของนกัวิจยัในศูนย์
ศึกษาดงักล่าว

2. วธีิการดําเนินการวจัิย
2.1 ห้องปฏิบัตกิาร และช่วงเวลาทีศึกษา

ผูว้จิยัทาํการตรวจวดัห้องปฏิบติัการ 3 ห้อง คือ ห้อง
เตรียมตวัอยา่ง และหอ้งตดัหิน ของศูนยว์ิจยัและการศึกษา
บรรพชีวินวิทยา และโรงเรือนหนอนไหมของศูนย์
นวตักรรมไหม โดยแบ่งช่วงการตรวจวดัเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ 
วนัทีมีการทาํงานภายในห้องปฏิบติัการ และวนัทีไม่มีการ
ทาํงานเพือใช้เป็นระดับอ้างอิง ทําการตรวจวดัในเดือน
พฤษภาคม 2557 ช่วงเวลา 10:00–14:00 น. ตาํแหน่ง
ติดตั ง เค รื อง มือวัดอยู่บ ริ เวณกลางห้อง  ไ ม่ใกล้กับ
แหล่งกําเนิดมลพิษมากเกินไป ดังแสดงในรูปที  1-3

ลกัษณะของหอ้งปฏิบติัการโดยสงัเขปเป็นดงันี  
2.1.1 ศูนยว์จิยัและการศึกษาบรรพชีวนิวทิยา
(ก) ห้องเตรียมตวัอย่าง มีขนาดของห้อง 5.8x7.5x 

3.5 ลบ.ม.มีการเปิดเครื องปรับอากาศขณะทํางาน โดย
เครืองปรับอากาศเป็นแบบแยกส่วน (split type) และมีพดั
ลมระบายอากาศ แผนผงัหอ้งแสดงดงัรูปที 1 (เครืองหมาย
กากบาทแสดงจุดตรวจวดัอากาศ) ภายในหอ้งประกอบดว้ย
ซากฟอสซิลหินจาํนวนมากเพือจะทาํการเจียรแยกหินออก
จากกระดูกฟอสซิลโดยใชเ้ครืองกรอ แบบหวัปากกา

รูปที 1 แผนผงัหอ้งเตรียมตวัอยา่ง

(ข) ห้องตดัหิน ขนาด 5.8x7.5x3.5 ลบ.ม. มีการ
เปิดเครืองปรับอากาศขณะทาํงานโดยเครืองปรับอากาศ
เป็นแบบแยกส่วน และมีพดัลมระบายอากาศ แผนผงัห้อง
แสดงดังรูปที  2 ภายในห้องประกอบด้วยเครื องตัดหิน
ไฟฟ้าทีใชใ้บตดัตังอยูใ่นห้องส่วนหนา้ ส่วนห้องดา้นหลงั
มีเครืองเจียรหินไฟฟ้า

รูปที 2 แผนผงัหอ้งตดัตวัอยา่ง
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2.1.2 ศูนยน์วตักรรมไหม
โรงเรือนหนอนไหม ขนาด 28.4x16.5x3.5 ลบ.ม. 

ภายในประกอบดว้ยรางทีใชแ้ขวนเปลสาํหรับเลียงหนอน
ไหม จาํนวน 3 แถว มีพดัลมระบายอากาศขนาด 1 แรงมา้ 
เสน้ผา่นศูนยก์ลางใบพดั 1,270 มม. จาํนวน 2 เครืองติดที
ผนงัดา้นหลงัโรงเรือนส่วนหนา้ต่างดา้นขา้งโรงเรือนติดตัง
ร ะ บ บ  Evaporative cooling system (Evap) ส ร้ า ง
ความชืนในอากาศขึน พืนทีระหว่างส่วนเปลเลียงหนอน
ไหมกบัดา้นหนา้ถูกกันดว้ยผา้ม่านพลาสติกหนา โดยปกติ
ประตูโรงเรือนจะเปิดไวต้ลอดช่วงเวลาทีมีการเลียงหนอน
ไหม แผนผงัโรงเรือนแสดงดงัรูปที 3 

รูปที 3 แผนผงัโรงเรือนหนอนไหม 

2.2 ประเภทมลพิษ และพารามิเตอร์สภาพแวดล้อมที
ตรวจวดั 

เนืองจากแหล่งกําเนิดภายในห้องปฏิบัติการ เช่น 
ลกัษณะการทาํงานทีก่อให้เกิดฝุ่ นละอองและเกิดเสียงดงั
จากเครืองมือ เฟอร์นิเจอร์ สารเคมี วสัดุ อุปกรณ์ ทีใช ้อาจ
ปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหย เช่น ฟอร์มัลดิไฮด์ หรือ 

โทลูอิน รวมทังสิงมีชีวิตขนาดเล็กทีแขวนลอยในอากาศ
ภายในห้องปฏิบติัการทางชีววิทยาดงันันผูว้ิจยัจึงเจาะจง
ตรวจวดัมลพิษอากาศและนาํเสนอเฉพาะบางพารามิเตอร์
ในบทความนี  ได้แก่  (1) อนุภาคขนาดเล็กกว่า  2.5 

ไมครอน (PM2.5), (2) ฟอร์มลัดิไฮด์ (formaldehyde),
(3) โทลูอิน (toluene) และ (4) จุ ลินทรีย์ทั งหมดใน
อ า ก า ศ  (total airborne microorganisms) สํ า ห รั บ
พารามิเตอร์ชี วดัสภาพแวดล้อมของห้องที ศึกษา ได้แก่
(1) อตัราการแลกเปลียนอากาศของห้อง (2) เสียงรบกวน
และ (3) อุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ วิธีการตรวจวดั
เ ป็ น แ บ บ ก า ร เ ก็ บ ตัว อ ย่ า ง เ ชิ ง พื น ที  (area-based 

sampling) และเครืองมือทีใชมี้รายละเอียดดงัต่อไปนี
2.2.1 อนุภาคขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนวดัด้วย

เครืองวดัปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบเลเซอร์ 
(Dust Trak II Model, TSI Inc., USA) โด ย เค รื อ ง
บนัทึกค่าความเขม้ขน้อนุภาคอย่างต่อเนืองอตัโนมติัทุกๆ 
1 นาที

2.2.2 ฟอร์มัลดิไฮด์ใช้หลอดเก็บตัวอย่างภายใน
บรรจุซิลิกาเจลเคลือบด้วย dinitrophenylhydrazine 

(DNPH) 60/80 mesh (SKC Inc., USA) เก็บตวัอยา่ง
อากาศครั งละ 2 หลอด การดูดอากาศใชปั้ มเก็บตวัอย่าง
ชนิดพกพา (SKC Inc., USA) ดว้ยอตัราการไหลของ
อากาศประมาณ 0.2 ลิตรต่อนาที ทาํการสกดัสารดูดซับ
ดว้ยสารละลาย acetonitrile (ACN) แลว้วิเคราะห์ดว้ย
เครือง high performance liquid chromatography 

(HPLC) ใชเ้ครืองวดั (detector) แบบ UV วดัทีค่าความ
ยาวคลืน 360 นาโนเมตร และมี mobile phase คือ ACN 

60% และนํ า 40% หาค่าเชิงปริมาณโดยการปรับเทียบกบั
สารละลายมาตรฐานจาํนวน 4 ความเขม้ขน้คือ 0, 0.1, 0.5 

และ 1 มคก./มล.
2.2.3 โทลูอิน ใช้หลอดเก็บตัวอย่างภายในบรรจุ

activated charcoal 60/80 mesh (SKC Inc., USA) 
เก็บตวัอยา่งอากาศครั งละ 2 หลอด การดูดอากาศใชปั้ ม
เก็บตัวอย่างชนิดพกพาด้วยอัตราการไหลของอากาศ
ประมาณ 0.2 ลิตรต่อนาที ทาํการสกดัสารดูดซบัดว้ยตวั
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ทาํละลาย carbondisulfide แลว้วเิคราะห์ดว้ยเครือง gas 

chromatography/mass spectrometer (GC/MS) หา
ค่าเชิงปริมาณโดยการปรับเทียบกบัสารละลายมาตรฐาน
จาํนวน 4 ความเขม้ขน้คือ 0, 5, 10 และ 20 มคก./มล.

2.2.4 จุลินทรียท์ังหมดในอากาศใชว้ิธี passive 

air sampling โดยการนาํเอาเพลท (petri dish) ขนาด
มาตรฐานเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 9 ซม. ทีบรรจุอาหารเลียงเชือ
ชนิด potato dextrose agar (PDA) มาวางให้สัมผสักบั
อากาศเป็นเวลา 1 ชม. วางเพลทสูงจากพืน 1 ม. และห่าง
จากผนงัอย่างนอ้ย 1 ม. ตามหลกัการวดัทีเรียกวา่ 1/1/1 
scheme จากนันนาํไปเพาะทีอุณหภูมิ 36±1องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 48 ชม. นบัจาํนวนโคโลนีทังหมด ค่าทีได ้เรียกวา่ 
ดัชนีการปนเปื อนด้วยจุลินทรีย์ในอากาศ (Index of 
Microbial Air contamination, IMA) [4] โดยแต่ละ
หอ้งวางเพลททังหมด 8 เพลท กระจายตามตาํแหน่งต่างๆ 

2.2.5 อตัราการแลกเปลียนอากาศโดยใชว้ิธีการ
สลายตวัของก๊าซทาํรอย (tracer gas decay method) 

[5] ในการศึกษานี ใชก๊้าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซการทํารอย ว ัดค่าความ
เขม้ขน้ก๊าซอย่างต่อเนืองทุก 2 นาทีเป็นเวลา 2 ชม. ใน
ระหว่างเครืองบนัทึกค่า ห้ามมีบุคคลอยู่ในห้อง เนืองจาก
จะส่งผลต่อก๊าซทาํรอยคาร์บอนไดออกไซด์ทีวดัได ้ดงันัน
การวดัอตัราการแลกเปลียนอากาศจึงกระทาํแยกต่างหาก
จากวนัทีวดัค่าพารามิเตอร์อืนจากนันนาํขอ้มูลทีไดม้าหา
อตัราการแลกเปลียนอากาศดว้ยหลกัสมดุลมวลของก๊าซทาํ
รอยในอากาศภายในห้องโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
nonlinear regression analysisคาํนวณค่าพารามิเตอร์

2.2.6 เ สี ย ง  ว ัด ด้ว ย เ ค รื อ ง วัด ร ะ ดับ เ สี ย ง
GA6224/6 model (Castle Group Inc., UK) 
ใชม้าตรระดบัเสียงวงจรถ่วงนํ าหนัก A แบบ fast วดัค่า
ระดบัเสียง LAeq และ LA90 [6] อยา่งต่อเนืองทุกๆ 1 นาที
 2.2.7 อุณหภูมิและความชืนสัมพทัธ์ใชเ้ครือง 
testo608-H2 (TestoInc., Germany) ในการวดั โดย
การจดบนัทึกทุก 1 ชม.

 สาํหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลียของชุดขอ้มูลใช้
เครื องมือสถิติ One-way ANOVA ดว้ยโปรแกรมสถิติ
สาํเร็จรูป SPSS® for Window, version 15.0 

3. ผลการทดลอง
3.1 อนุภาคขนาดเลก็กว่า .ไมครอน

รูปที 4 แสดงผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ PM2.5

ภายในห้องปฏิบติัการทังสาม พบวา่ ความเขม้ขน้ภูมิหลงั
วดัในช่วงไม่มีการทาํงานของห้องเตรียมตวัอยา่ง และห้อง
ตดัหิน มีค่าเฉลีย 22 และ 32 มคก./ลบ.ม. ตามลาํดบั แต่
ในช่วงมีการทาํงานค่าความเขม้ขน้เฉลียเพิมสูงขึนอยา่งมี
นยัสําคญัทีระดบั 0.05 มีค่าเท่ากบั 149 และ 96 มคก./ 
ลบ.ม. ตามลาํดบั สําหรับโรงเรือนหนอนไหม วดัในช่วง
เลี ยงหนอนไหมเทียบกับช่วงโรงเรือนไม่มีการเลี ยง  
มีความเขม้ขน้เฉลียใกลเ้คียงกนั คือ 30 และ 39 มคก./ลบ.ม.

รูปที 4 ความเขม้ขน้ PM2.5 ภายในหอ้งปฏิบติัการ

เมือเปรียบเทียบระดับ PM2.5 ในช่วงมีการทํางาน
ระหวา่งทัง 3 หอ้งปฏิบติัการพบวา่ห้องเตรียมตวัอยา่งมีค่า
ความเขม้ขน้เฉลียสูงกว่าห้องตดัหินและโรงเรือนหนอน
ไหมอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 เนืองจากในห้องเตรียม
ตวัอย่างมีการใชเ้ครืองมือกรอซากฟอสซิลหินซึ งเป็นการ
กรออย่างละเอียดจึงทําให้เกิดฝุ่ นขนาดเล็กจํานวนมาก 
ถึงแมว้า่มีการติดตังระบบดูดอนุภาคฝุ่ นเฉพาะที (suction 

hood) ที เ กิ ด จ า ก ก า ร ก ร อ ตัว อ ย่ า ง  แ ต่ ร ะ บ บ ดู ด มี

A = sample-preparation room 
B = stone-cutting room
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ประสิทธิภาพหรือกาํลงัในการสร้างแรงดูดสุญญากาศไม่
เพียงพอ จึงทาํใหท้าํเกิดการเลด็ลอดของอนุภาคฝุ่ นจาํนวน
มากปนเปื อนในอากาศภายในห้องปฏิบัติการ ในขณะที
ห้องตดัหินใชเ้ครืองมือตดัทีมีการใชฉี้ดพ่นนํ าในขณะตดั
ตวัอยา่ง พร้อมฝาครอบกนัฝุ่ น จึงทาํใหค้่าความเขม้ขน้ของ 
PM2.5 ตํากวา่หอ้งเตรียมตวัอยา่งส่วนอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็ก
ในโรงเรือนหนอนไหมมีค่าใกลเ้คียงกบัค่าภูมิหลงั ทั งนี
เ ป็นเพราะฝุ่ นทีฟุ้ งกระจายส่วนใหญ่มาจากชินส่วน 
ใบหม่อนและมูลถ่ายของหนอนไหมซึงจดัเป็นอนุภาคฝุ่ น
ขนาดใหญ่กว่า 2.5 ไมครอนนอกจากนี อตัราการระบาย
อากาศของโรงเรือนที สูงมาก อาจมีส่วนช่วยลดความ
เขม้ขน้มลพิษทีแหล่งกาํเนิดภายในโรงเรือนลงได้
3.2 ฟอร์มลัดไิฮด์

ผลจากการวดัค่าฟอร์มลัดีไฮดแ์สดงดงั รูปที 5 พบวา่ 
ห้องเตรียมตัวอย่างและห้องตัดหินในช่วงไม่ทํางานวดั
ความเข้มข้น เฉลี ยได้  43.7 และ  43.4 มคก./ลบ.ม.
ตามลาํดับ ในขณะทีช่วงมีการทํางานกลับมีระดับเฉลีย
ลดลงเท่ากบั 32.0 และ 19.3 มคก./ลบ.ม. ตามลาํดบั ทังนี
อาจเป็นเพราะเมือมีการปฏิบติังานนกัวิจยัมีการเปิดประตู
เดินเขา้ออกบ่อยครั ง จึงส่งผลใหฟ้อร์มลัดีไฮดที์ปลดปล่อย
มาจากเฟอร์นิเจอร์ไมอ้ดัและปาติเกิลภายในห้องถูกระบาย
ออกนอกหอ้ง จึงทาํใหค้วามเขม้ขน้ลดลงกวา่ในช่วงทีไม่มี
การทํางานซึ งประตูและหน้าต่างของห้องวิจัยถูกปิด
ตลอดเวลา มีเพียงการเปิดเครืองปรับอากาศเท่านัน ส่วน
สารเคมีทีใชใ้นหอ้งปฏิบติัเตรียมตวัอยา่งและตดัหิน ไดแ้ก่ 
กาวนํ าเชือมประสานชินตวัอย่างฟอสซิลทีบรรจุในขวด
พลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20มล. ไม่มีการระบุส่วนประกอบ
ทางเคมีข้างขวดโดยทัวไปกาวนํ าไซยาโนอะคริเลต
(cyanoacrylate, C5H5NO2) ไม่มีส่วนผสมของฟอร์มลั
ดีไฮด์ซึ งแตกต่างจากกาวยเูรียฟอร์มลัดีไฮด์ (U-F resin) 
ทีมีฟอร์มลัดีไฮดเ์ป็นองคป์ระกอบหลกัเมือเปรียบเทียบกบั
ความเขม้ขน้ฟอร์มลัดีไฮด์ทีวดัในสํานักงาน 12 แห่งใน
กรุงเทพมหานคร [7] พบวา่มีค่าเฉลีย 35.5 มคก./ลบ.ม.
ซึงใกลเ้คียงกบัความเขม้ขน้ทีตรวจวดัในหอ้งปฏิบติัการทัง
สอง สําหรับโรงเรือนหนอนไหมมีระดับฟอร์มัลดิไฮด ์

วดัในช่วงไม่มีการเลี ยงและมีการเลี ยง ไม่แตกต่างกนั คือ 
6.6 และ 5.3 มคก./ลบ.ม. ตามลาํดบั ถึงแมว้า่ช่วงไม่มีการ
เลี ยงหนอนไหมมีการทําความสะอาดโรงเ รือนด้วย
สารละลายฟอร์มาลีน (formalin) เพือฆ่าเชือก็ตาม แต่
การระบายอากาศของโรงเรือนทีสูงมาก (ผลแสดงใน
หวัขอ้ถดัไป) จึงไม่ทาํให้เกิดการสะสมของฟอร์มลัดีไฮด์
ในอากาศ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2515

แนะนําค่าความเขม้ขน้ฟอร์มลัดิไฮด์ไม่ควรเกิน 3 ppm

หรือ 3,680 มคก./ลบ.ม. [8] ซึ งห้องปฏิบติัการทังสามไม่
พบวา่ มีความเขม้ขน้เกินค่าแนะนาํดงักล่าว 

รูปที 5 ระดบัฟอร์มลัดิไฮดภ์ายในหอ้งปฏิบติัการ

3.3 โทลูอนิ
ผลจากการวดัความเขม้ขน้โทลูอินในอากาศแสดงดงั

รูปที 6 พบวา่ หอ้งเตรียมตวัอยา่งและหอ้งตดัหินในช่วงไม่
ทาํงาน มีค่าเท่ากบั 136 และ 82.2 มคก./ลบ.ม. ตามลาํดบั 
ช่วงมีการทาํงานมีค่าเท่ากบั 24.0 และ 12.0 มคก./ลบ.ม.
ตามลาํดบั โดยในระหวา่งเก็บตวัอย่างห้องเตรียมตวัอย่าง
เกิดความผิดพลาดทาํให้สามารถเก็บตวัอย่างไดค้รั งเดียว 
ซึ งโทลูอินของห้องเตรียมตวัอยา่ง และห้องตดัหินในช่วง
ไ ม่ มี ก า ร ทํา ง า น มี ค่ า สู ง ก ว่ า ใ น ช่ วง ที มี ก า ร ทํา ง า น 
เช่นเดียวกับผลการตรวจวัดฟอร์มัลดิไฮด์ โดยทัวไป 
โทลูอินเป็นสารอินทรียร์ะเหยทีมกัตรวจพบในปริมาณสูง
กว่าสารอินทรีย์ชนิดอืนภายในอาคารทีไม่เกียวข้องกับ
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อุตสาหกรรม โทลูอินในอาคารมีแหล่งกาํเนิดจากหลาย
แหล่งดว้ยกนั เช่น ตวัทาํละลายของสีทาอาคาร สารเคลือบ
ผิวว ัสดุ  กาวหรือสาร เ ชื อมประ สาน หมึก เ ป็นต้น  
การตรวจวดัสารอินทรียร์ะเหยในสํานักงาน 12 แห่งใน
กรุงเทพมหานคร [9] พบความเขม้ขน้โทลูอินมากทีสุดใน
จาํนวนสารอินทรียร์ะเหยทีตรวจวดั 13 ชนิด โดยพบใน
ระดบั 35-230 มคก./ลบ.ม. ในห้องตดัหินของศูนยว์ิจยั
และการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มี เค รื องตัดหินที ใช้
นํ ามันหล่อลืน จึงเป็นแหล่งกําเนิดของโทลูอินเช่นกัน 
สําหรับโรงเรือนหนอนไหมมีระดับโทลูอินทั งช่วงไม่มี
การเลียงและมีการเลียง ไม่แตกต่างกนั คือ 4.5 และ 8.4 

มคก./ลบ.ม.ตามลาํดบั โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2515 แนะนาํค่าความเขม้ขน้โทลูอินไม่ควรเกิน 140

มคก./ลบ.ม.[8]ซึงไม่มีหอ้งปฏิบติัการใดเกินระดบัดงักล่าว

รูปที 6 ระดบัโทลูอินภายในหอ้งปฏิบติัการ 

3.4 จุลนิทรีย์ทังหมดในอากาศ
ป ริ ม า ณ จุ ลิ น ท รี ย์ ทั ง ห ม ด ใ น อ า ก า ศ ข อ ง

ห้องปฏิบัติการทั งสามแสดงด้วยค่าดัชนี IMA โดย  
IMA=1 เ ทียบ เ ท่ า  1.5-1.8 CFU/dm2/h จากการวัด
ปริมาณจุลินทรียด์ว้ยวิธีแอ็กทีฟ (active sampling) [4] 
ตามรูปที  7 พบว่า ห้องปฏิบัติการวิจัยทั ง 2 ห้องของ
ศูนยว์ิจยัและการศึกษาบรรพชีวินวิทยามีค่า IMA ในช่วง
ทาํงานและไม่มีการทาํงาน อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงประมาณ 
3–7 ส่วนโรงเรือนหนอนไหมมีค่า IMA สูงกวา่ทัง 2 ห้อง 

อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 โดยช่วงทีมีการเลียงและไม่
มีการเลียงมีค่า IMA ใกลเ้คียงกนัประมาณ 21 อยา่งไรก็ดี 
การตรวจวดัในช่วงมีการเลี ยงหนอนไหมพบว่า มีการ
เจริญเติบโตของเชือราลกัษณะจุดโคโลนีสีดาํ และมีเส้นใย
สีขาวในเพลททีวดัดว้ย ซึ งพบเฉพาะโรงเรือนหนอนไหม
สันนิษฐานว่าเป็น เชือรากลุ่มCordyceps sp. บนดกัแด้
ไหม [14] ซึ งเชือรากลุ่มนีทาํให้เกิดโรคกบัแมลงและเชือ
ราบนใบไม ้ (leaf litter fungi) ซึ งมาจากชินส่วนของ 
ใบหม่อน เป็นเชื อราที ขึ นอยู่บนซากผุพังของเศษพืช 
เศษใบไม ้กิงไมผุ้ หรือกองมูลสัตวกิ์นพืช เมือนาํค่า IMA

ทีวดัไดใ้นการศึกษาไปเปรียบเทียบกบัค่าสูงสุดทียอมรับ
ไดใ้นสิงแวดลอ้มทีไม่ตอ้งเขม้งวดมาก (environments 

at low risk) ซึ งแนะนาํค่า IMA ไม่ควรเกิน 75 [4] 
พบว่าระดับจุลินทรียใ์นอากาศของโรงเรือนหนอนไหม
ยงัคงอยูใ่นเกณฑที์ยอมรับได้

รูปที 7 IMA ภายในหอ้งปฏิบติัการ 

3.5 อตัราการแลกเปลียนอากาศ
รูปที 8 แสดงค่าอตัราการแลกเปลียนอากาศของห้อง

เตรียมตัวอย่างและห้องตัดหิน ซึ งว ัดในช่วงไม่เ ปิด
เครืองปรับอากาศ และช่วงเปิดเครืองปรับอากาศ พบว่า 
ห้ อ ง เ ต รี ย ม ตัว อ ย่ า ง ข อ ง ทั ง ก ร ณี เ ปิ ด แ ล ะ ไ ม่ เ ปิ ด
เครืองปรับอากาศมีค่าใกลเ้คียงกันประมาณ 29.6 ลิตร/

วินาที หรือ 0.7 รอบ/ชัวโมง ถึงแม้ว่าในขณะเปิด
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เครืองปรับอากาศจะมีการเปิดพดัลมดูดอากาศก็ตาม แต่พดั
ลมทาํงานไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพเพราะมีม่านกนัแดดขวาง
อยู่ ในขณะทีห้องตดัหินเมือเปิดเครืองปรับอากาศจะเปิด
ประตูและหน้าต่างของห้องที ติดกันไปด้วยเพือจําลอง
สถานการณ์ใหมี้สภาพเดียวกบัในขณะมีการทาํงานจริง จึง
ทํา ใ ห้ อัต ร า ก า ร ร ะ บ า ย อ า ก า ศ สู ง ก ว่ า ก ร ณีไ ม่ เ ปิ ด
เครื องปรับอากาศและปิดประตูหน้าต่าง มาตรฐานการ
ระบายอากาศเพือคุณภาพอากาศภายในอาคารทียอมรับได้
พ.ศ. 2550 ของคณะกรรมการมาตรฐานระบบเครืองกลใน
อาคาร [10] ไดแ้นะนาํค่าอตัราการระบายอากาศสําหรับ
ห้องปฏิบติัการในสถาบนัการศึกษาไวไ้ม่ตํากว่า 10 ลิตร/
วินาที-คน ดงันัน เมือมีผูป้ฏิบติังานในห้องเตรียมตวัอยา่ง 
2 คน จึงควรมีอตัราการระบายอากาศไม่นอ้ยกวา่ 20 ลิตร/
วนิาที หรือคิดเป็น 0.5 รอบ/ชัวโมง ซึงผลการตรวจวดัมีค่า
เท่ากบั 29.6 ลิตร/วินาที หรือ 0.7 รอบ/ชัวโมง ซึ งสูงกวา่
เกณฑ์ทีแนะนํา อย่างไรก็ดีระดบัอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กใน
ห้ อ ง ดั ง ก ล่ า ว ย ัง ค ง มี ค่ า ค่ อ น ข้า ง สู ง เ มื อ เ ที ย บ กั บ
หอ้งปฏิบติัการอีก 2 ห้อง ดงันัน จึงควรใชว้ิธีการระบาย
อากาศเฉพาะทีแหล่งกาํเนิด เช่น ฮูดทีมีปากท่อดูดเฉพาะ
จุด ซึงจะมีประสิทธิภาพในการดึงอากาศบริเวณทีปนเปื อน
ออกไปภายนอกไดดี้กวา่วธีิการดึงอากาศบริสุทธิ เขา้มาเจือ
จางแบบทัวไป สาํหรับหอ้งตดัหินโดยปกติมีผูท้าํงาน 1 คน 
วดัอตัราแลกเปลียนอากาศได ้138 ลิตร/วินาที หรือ 3.3

รอบ/ชัวโมง ซึ งสูงกวา่ห้องเตรียมตวัอยา่งมากเพราะมีการ
เปิดประตูหนา้ต่างเพือระบายอากาศ ส่วนโรงเรือนหนอน
ไหมในขณะมีการเลี ยง มีอัตราการระบายอากาศสูงถึง 
2.5x104 ลิตร/วนิาที หรือ 55 รอบ/ชัวโมง เนืองจากมีการ
ใช้พดัลมดูดอากาศขนาดใหญ่บริเวณด้านหลงัโรงเรือน
และมีระบบ Evap ส่วนประตูด้านหน้าเปิดไว้เพือให้
อากาศถ่ายเทตลอดเวลา สร้างสภาวะทีเหมาะสมสําหรับ
การเลียงหนอนไหม

รูปที 8 อตัราแลกเปลียนอากาศภายในหอ้งปฏิบติัการ 

3.6 เสียง
ตามประกาศคณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบั

ที 29 พ.ศ. 2550 [11] ได้กาํหนดเสียงรบกวนไวที้ 10 
เดซิเบล ซึ งหมายความว่าหากระดับความแตกต่างของ
ระดบัเสียงขณะมีการรบกวนกบัค่าระดบัเสียงพืนฐานมีค่า
มากกวา่ 10 เดซิเบล แลว้ใหถื้อวา่เป็นเสียงรบกวนตารางที
1 แสดงค่าระดบัเสียงเฉลียเทียบเท่า 1ชม. ของช่วงไม่มีการ
ทาํงานซึงจดัเป็นระดบัเสียงพืนฐาน (LA90) และของช่วงที
มีการทาํงานซึงจดัเป็นเสียงขณะมีการรบกวน (LAeq,1 hr) 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงหอ้งเตรียมตวัอยา่งห้องตดั
หิน และโรงเรือนหนอนไหม ช่วงไม่มีการทาํงานเท่ากับ 
56.9, 58.2 และ 59.1 เดซิเบล และขณะมีการรบกวน
หรือช่วงมีการทํางาน เ ท่ากับ 68.8, 82.4 และ 66.0  

เดซิเบล ตามลาํดบั ซึงหมายความวา่ มีค่าระดบัการรบกวน 
(ผลต่างของ 2ช่วง) เท่ากบั 11.9, 24, 2 และ 6.9 เดซิเบล
ตามลําดับ จะเห็นว่าระดับการรบกวนในห้องเตรียม
ตวัอย่าง และห้องตดัหินเกินค่ามาตรฐานคณะกรรมการ
สิงแวดลอ้มแห่งชาติกาํหนด โดยเฉพาะห้องตดัหินมีระดบั
การรบกวนสูงกวา่มาตรฐานถึง 2 เท่า เสียงทีเกิดจากเครือง
ตดัหินมีลักษณะดังเป็นช่วงสั นๆ ประมาณ 74 เดซิเบล 
โดยผูป้ฏิบัติงานใช้เวลาประมาณ 15 นาที ต่อการทาํงาน
ในแต่ละครั งประกอบกบัหอ้งตดัหินมีขนาดเล็ก ไม่มีการบุ

A = sample-preparation room 
B = stone-cutting room
C = sericulture room

A B C

ai
r 

ex
ch

an
ge

 r
at

 (
h-

1 )

0

1

2

3

4

5
20

40

60

80

Working day
Non-working day



ธ.รัตนพันธุ์ และ ม.องค์วรรณดี

84

วสัดุดูดซับเสียงภายในห้อง จึงทาํให้เกิดเสียงสะทอ้นได้
ง่าย ผูป้ฏิบัติงานจึงมีความเสียงสูงจากการได้ยินเสียงดัง
รบกวนถา้ไม่มีการป้องกันตนเองทีเพียงพอ สําหรับห้อง
เตรียมตวัอยา่งมีเสียงรบกวนนอ้ยกวา่ห้องตดัหิน เนืองจาก
เครืองมือทีใชเ้ป็นการกรอซาก จึงทาํให้เกิดระดบัเสียงตํา
กวา่

ตารางที 1 ระดบัเสียงรบกวนภายในหอ้งปฏิบติังาน 

Room 
Sound level (dB) 

Noise 
(dB)

Non-
working 

day 

Working 
day 

sample-
preparation 
room 

56.9 68.8 11.9 

stone-cutting 
room 

58.2 82.4 24.2 

sericulture 
room 

59.1 66.0 6.9 

3.7 อุณหภูม ิและความชืนสัมพทัธ์
ผลการตรวจวดัอุณหภูมิห้องเตรียมตวัอยา่ง และห้อง

ตดัหิน ดังแสดงในรูปที 9 ช่วงมีการทาํงานเท่ากับ 27.1 

และ 26.8ºC ตามลาํดับ ส่วนความชืนสัมพทัธ์มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 54 และ 56% ตามลาํดบั (รูปที 10) ซึ งห้องเตรียม
ตวัอย่าง และห้องตดัหินมีการควบคุมสภาวะอากาศด้วย
เครืองปรับอากาศ จึงทาํใหมี้ค่าใกลเ้คียงกบัสภาวะน่าสบาย
เชิงความร้อนทีกาํหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผน
พลงังาน พ.ศ. 2547 [12] แนะนาํอุณหภูมิเพือสภาวะน่า
สบายของผู ้อาศัยในอาคารที  25-26ºC และความชื น
สมัพทัธ์ 50–60% สาํหรับโรงเรือนหนอนไหมมีอุณหภูมิ
ค่อนข้างสูง 32.5ºC และความชืนสัมพทัธ์สูงถึง 70%

เ นื อ ง จ า ก โ ร ง เ รื อ น ห น อ น ไ ห ม เ ป็ น อ า ค า ร ที ไ ม่ ใ ช้
เครืองปรับอากาศ เพราะตอ้งการสร้างสภาพบรรยากาศให้
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหนอนไหมทีต้องการ
อากาศร้อนชื น จึงมีเพียงการใช้พัดลมระบายอากาศ
ดา้นหลงัโรงเรือน และหนา้ต่างทีติดตังแผงรังผึงทีมีม่านนํา 
ในระบบ Evaporative cooling นอกจากนี ในขณะช่วงที
มีเลี ยงหนอนไหมจะมีปัสสาวะของหนอนไหมซึ งเพิม

ความชืนในอากาศให้สูงขึน อย่างไรก็ดีจากการตรวจวดั
ระดบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นช่วงเลียงเปรียบเทียบกบั
ช่วงไม่เลียงหนอนไหม พบวา่มีค่าไม่แตกต่างกนั ประมาณ 
370 ppm ใกลเ้คียงกบัระดบัในบรรยากาศภายนอกอาคาร 
เนืองจากโรงเรือนมีอตัราการระบายอากาศทีสูงมากสภาวะ
อากาศของโรงเรือนทีร้อนและชืนมากสามารถก่อปัญหา
ต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังานในโรงเรือนไดโ้ดยเฉพาะผูมี้
ปัญหาระบบทางเดินหายใจ

รูปที 9 อุณหภูมิภายในหอ้งปฏิบติัการ

รูปที 10 ความชืนสมัพทัธ์ภายในหอ้งปฏิบติัการ

A = sample-preparation room 
B = stone-cutting room
C = sericulture room
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4. สรุปผลการทดลอง
จ า ก ผ ล ก า ร ต ร วจ คุ ณภา พ สิ ง แ วด ล้อ ม ภ า ย ใ น

ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยบรรพชีวินวิทยา  และศูนย์
นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคามห้องเตรียม
ตวัอยา่ง และห้องตดัหิน มีระดบัอนุภาคขนาดเล็กกวา่ 2.5 

ไมครอนเพิมสูงขึนกวา่ช่วงไม่มีการทาํงานประมาณ 2 และ 
6 เท่า ตามลําดับ และระดับเสียงรบกวนสูงเกินเกณฑ์
แนะนําดา้นความปลอดภยัต่อสุขภาพ ซึ งสาเหตุหลกัมา
จากลกัษณะการทาํงานภายในห้องทีก่อให้เกิดมลพิษและ
มลภาวะดังกล่าว ดังนั นการจัดการทีมีประสิทธิภาพคือ 
การควบคุมทีแหล่งกําเนิดของมลพิษโดยตรง (source 

control) [13] เช่น การใชร้ะบบระบายอากาศเสียเฉพาะที
ที มีประสิทธิภาพในการดูดอากาศได้อย่างรวดเร็วและ
เพียงพอ การติดตั งอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังทีตวัเครื องที
ก่อให้เกิดเสียงขณะทาํงาน ซึ งการควบคุมทีแหล่งกาํเนิดนี
จะ ช่วย ลด กา ร แพ ร่ก ร ะจ าย ม ลพิ ษ สู่บ รร ยา ก าศ ใ น
หอ้งปฏิบติัการ ลดผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อผูท้าํงานคนอืน
ภายในห้อง นอกจากนี ควรมีการป้องกันทีตัวบุคคล
ผูป้ฏิบติังานร่วมดว้ย เช่น การใชห้นา้กากกรองมลพิษ การ
ใช้ทีครอบหูลดเสียงดัง จะช่วยลดความเสียงต่อสุขภาพ
ของผูป้ฏิบติังานไดอี้กทาง ในขณะทีโรงเรือนหนอนไหมมี
ระดับมลพิษสารอินทรีย์ระเหยทั งฟอร์มัลดีไฮด์และ 

โทลูอิน และอนุภาคขนาดเล็กในอากาศตํ ากว่าห้อง 
ปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
เนืองจากลกัษณะโรงเรือนเป็นอาคารสูง ประตูดา้นหน้า
โรงเรือนเปิดตลอดเวลา จึงทาํให้มีอตัราการแลกเปลียน
อากาศกบัภายนอกสูง ช่วยลดการสะสมของมลพิษภายใน
โรงเรือน อย่างไรก็ดี พบจุลินทรียใ์นอากาศทีค่อนขา้งสูง
กว่าและยังมีสภาพอากาศที ร้อนชื นสูงเช่นกัน ดังนั น
ผูป้ฏิบัติงานทีมีความไวต่อสภาพอากาศดังกล่าวจึงควร
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัตนเองเช่น สวมใส่เสือผา้ทีระบาย
อากาศไดดี้

5. กติติกรรมประกาศ
คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณคณาจารย ์เจา้หนา้ที และนิสิต

บณัฑิตศึกษา ของศูนยว์ิจยัและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
และศูนยน์วตักรรมไหม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ทีให้
ความอนุเคราะห์ในการตรวจวดัและเก็บตวัอยา่งอากาศใน
ห้องปฏิบัติการ และให้ข้อมูลประกอบที เกี ยวข้องกับ
การศึกษาในครั งนี วสัดุและอุปกรณ์การวิจัยได้รับการ
สนบัสนุนจาก “ทุนพฒันานกัวิจยั” โดยสาํนกังานกองทุน
สนับ ส นุ น ก า ร วิ จัย  ( สก ว . )  ร่ ว ม กับ  ม ห า วิท ย า ลัย
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