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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการกระจายและฤทธ์ิการก่อกลายพนัธ์ุของอนุภาค
ฝุ่ นขนาดเล็ก (พีเอม็2.5) ในอากาศแลว้น ามาเปรียบเทียบระหวา่งอากาศภายนอกและอากาศภายใน
อาคารท่ีมีและไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ โดยท าการตรวจวดัหาระดบัรายวนัของอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็ก 
2.5 ไมโครเมตร (พีเอม็2.5) ในอากาศภายนอกและภายในอาคาร วทิยาเขตเวยีงบวั มหาวทิยาลยัราช
ภฏัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2550 ถึง เดือน เมษายน 2551 อนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กถูกเก็บดว้ย
กระดาษกรองท่ีมีเส้นผา่ศูนยก์ลางขนาด 47 มิลลิเมตร โดยใชเ้คร่ืองเก็บอากาศขนาดเล็ก ส่วนขอ้มูล
ทางอุตุนิยมวทิยาท่ีระดบัความสูงจากพื้น 6 เมตร ไดข้อ้มูลจากสถานีอุตุนิยมวทิยาภาคเหนือท่ีอยู่
ใกลก้บัจุดเก็บตวัอยา่ง ท าการสกดัแผน่กรองเก็บอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กดว้ยสารตวัท าละลายไดคลอ
โรมีเทน โดยใชเ้คร่ืองแรงสั่นสะเทือนดว้ยความถ่ีสูง แลว้น าสารสกดัไปทดสอบฤทธ์ิการก่อกลาย
พนัธ์ุต่อเช้ือแบคทีเรียสัลโมเนลลา ธัยฟิมิวเรียม สายพนัธ์ุ TA98 และ TA100 ในภาวะท่ีมีหรือไม่มี
การกระตุน้ดว้ยเอนซยัม ์

ผลการวจิยัพบวา่ค่าเฉล่ียรายเดือนของอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็ก(พีเอม็2.5) โดยน ้าหนกั 
ภายนอกอาคารอยูใ่นช่วง 25.22 ถึง 53.31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียราย
เดือนของอนุภาคฝุ่ นภายในอาคารท่ีมีและไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ อยูใ่นช่วง 17.34 ถึง 35.61 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร และ 19.93 ถึง 43.30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ตามล าดบั และฤทธ์ิ
การก่อกลายพนัธ์ุต่อเช้ือแบคทีเรียสัลโมเนลลา ธัยฟิมิวเรียม สายพนัธ์ุ TA98 และ TA100 ในภาวะท่ี
มีหรือไม่มีการกระตุน้ดว้ยเอนซยัม ์ พบวา่มีผลต่อการกลายพนัธ์ุของแบคทีเรียดงักล่าวทั้งแบบ
โดยตรงและโดยผา่นเอนซยัม ์ โดยตรวจพบฤทธ์ิการก่อกลายพนัธ์ุมากท่ีสุดทั้งอากาศภายนอกและ
ภายในอาคาร ระดบัรายวนัของอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กภายในอาคาร มีรูปแบบการเปล่ียนแปลงตาม
ระดบัรายวนัของอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กภายนอกอาคาร ค่าท่ีวดัไดมี้ค่ามากกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ี
ก าหนดไวโ้ดยองคก์ารพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา โดยค่าเฉล่ียรายวนั (24 ชัว่โมง) 
ก าหนดไวไ้ม่เกิน 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร นอกจากน้ียงัพบวา่ในบางช่วงเวลาระดบัรายวนั
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ของอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กภายในอาคารจะมีค่ามากกวา่ระดบัรายวนัของอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กภายนอก
อาคาร ซ่ึงอาจจะมาจากรูปแบบและกิจกรรมภายในอาคารของแต่ละพื้นท่ี  

นอกจากน้ีพบวา่ฤทธ์ิการก่อการกลายพนัธ์ุของอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็ก (พีเอม็2.5) ไม่มีความ
แตกต่างกนั ท่ีเก็บตวัอยา่งมาจากอากาศภายนอกและภายในอาคารในช่วงเวลาเดียวกนั ซ่ึงอาจ
เน่ืองมาจากแหล่งก าเนิดของอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กเป็นแหล่งเดียวกนั โดยสรุปอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็ก
ภายนอกอาคารมีผลกระทบต่ออนุภาคฝุ่ นภายในอาคารทั้งบริเวณหอ้งท่ีมีและไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 
อนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กภายในอาคารท่ีระดบัความเขม้ขน้สูงๆ อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อผูท่ี้อยู่
อาศยัและท างานภายในอาคารได ้ โดยเฉพาะอากาศภายในอาคารท่ีมีส่ิงสกปรกท่ีปนเป้ือนอยูใ่น
อากาศจะมีผลต่อสุขภาพของผูค้นในบริเวณนั้นๆ ซ่ึงควรจะไดท้  าการศึกษาและวจิยัเพิ่มเติมต่อไป
อีก 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research was to quantify the distribution and the mutagenicity of 

outdoor and indoor PM2.5, and then to compare between outdoor air and indoor air with/without 
air condition. Twenty-four hour measurements of PM2.5 particulate matter have been carried out 
during the period between the 1st December 2007 and the 30th April 2008 of Wieng Boa 
Campus, Chiang Mai Rajabhat University. PM2.5 samples were collected on 47 mm filters, with 
the use of Airmetric MiniVol® portable air samplers while a meteorological station recorded 
meteorological data 6 m above the ground, nearby the sampling instrumentation. Twenty-four 
hour air particulate matter samples were extracted with dichloromethane by ultrasonication. The 
organic extracts of PM2.5 were tested by short-term mutagenicity bioassays using Salmonella 
tester strains TA98 and TA100, with and without metabolic activation (S9).   

The monthly averages for outdoor PM2.5 mass concentration of Wieng Boa Campus 
ranged from 25.22 to 53.31 g/m3. The corresponding monthly averages for mass concentration 
of indoor PM2.5 of two sampling sites (air condition and no air condition room) ranged from 
17.34 to 35.61 g/m3 and 19.93 to 43.30 g/m3, respectively. The indoor PM2.5 levels more 
closely follow the outdoor PM2.5 levels and mass concentrations of PM2.5 (24 h average) during 
the sampling period of Wieng Boa Campus, Chiang Mai Rajabhat University were higher than the 
US Environmental Protection Agency (USEPA), PM2.5, the 24 h standard of 35 g/m3. The 
indoor PM2.5 levels in sampling sites were sometimes higher than outdoor level; these may be 
due to individual behavior patterns and indoor activities at the sites.  

The study showed that direct mutagenicity with TA98 and TA100 strains in airborne 
particulate matter extracts, from outdoor and indoor PM2.5 of Wieng Boa Campus, Chiang Mai 
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Rajabhat University, was detected during the winter months (December to March). Indirect-acting 
mutagenicities were detected in all samples. The mutagenicities became positive, and were 
higher, in the presence of enzyme activation (S9 mix). The relationship between the outdoor and 
indoor air concentrations of PM2.5 was clear. The mutagenic pattern was not difference between 
indoor and outdoor samples collected at the same period of Wieng Boa Campus, Chiang Mai 
Rajabhat University which could be attributed to the same sources of airborne responsible for the 
genotoxicity in the ambient air. In conclusions, the outdoor PM2.5 has impact on the indoor 
PM2.5 of Wieng Boa Campus and the results of the PM2.5 studies presented here have 
implications for future research as well as efforts to regulate particulate matter and to improve the 
health of Chiang Mai Rajabhat University residents.  




