
 
บทที ่3  

วธิกีารด าเนินการวจิัย 
 
การเกบ็ตัวอย่างอากาศ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งอากาศ คือ AIRmetrics MiniVol portable sampler 
(AIRmetric, Oregon, USA) แสดงในรูปท่ี 3.1 ซ่ึงจะท างานโดยอาศยัการดูดอากาศเขา้ทางดา้นบน
ของเคร่ือง โดยอาศยัป้ัมดูดอากาศ ภายในมีนาฬิกาตั้งเวลา และเคร่ืองควบคุมอตัราการไหลเขา้ของ
อากาศ ดา้นบนมีตวัยดึแผน่กรองอากาศ (filter holder) ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 47 มิลลิเมตร สามารถ
ใส่แผน่กรองเฉพาะท่ีจะใชส้ าหรับจบัฝุ่ นขนาดเล็กเฉพาะ พีเอม็2.5 หรือ พีเอม็10 อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ป้ัมจะถูกตั้งเวลาใหท้  างานตลอด 24 ชัว่โมง โดยนาฬิกาจบัเวลา และท างานโดยอาศยัแบตเตอร่ีซ่ึง
เป็นฐานของเคร่ืองในตวั อากาศจะถูกดูดเขา้เคร่ืองดว้ยอตัราการไหลคงท่ี 5 ลิตรต่อนาที ควบคุม
โดย battery-operated pump ฝุ่ นขนาดใหญ่กวา่ 2.5 หรือ 10 ไมโครเมตร จะถูกดกัจบัไวท่ี้ตวัยดึ 
(องคป์ระกอบในส่วน inlet) เฉพาะฝุ่ นขนาดเล็ก พีเอม็2.5 หรือ พีเอม็10 เท่านั้นท่ีจะผา่นเขา้ไปถึง
กระดาษกรองเฉพาะใน filter holder 

เคร่ืองน้ีจะตอ้งท าการ Calibrate ก่อนท่ีจะน าไปเก็บตวัอยา่งอากาศ เคร่ืองมือแต่ละตวัจะ
น ามาวเิคราะห์หาความคงท่ีแม่นย  าต่อการวเิคราะห์ระดบัฝุ่ นท่ีจุดเดียวกนั ค่าความแม่นย  าท่ียอมรับ
ไดข้องเคร่ืองแต่ละตวัต่อการเก็บอากาศท่ีจุดเดียวกนัตอ้งแสดงค่าต่างกนัอยูใ่นช่วง +2SD ทั้งน้ีเม่ือมี
การเปล่ียนอุปกรณ์และซ่อมเคร่ืองเก็บอากาศแต่ละคร้ังจะท าการ Calibrate เคร่ืองมือเพื่อค านวณหา
ค่าพารามิเตอร์ของแต่ละเคร่ืองใหม่ทุกคร้ัง โดยใชเ้คร่ือง MiniFlo transfer standard ดงัแสดงในรูป
ท่ี 3.2 

ในส่วนขอ้มูลอุณหภูมิ ความกดอากาศ และความช้ืนในอากาศไดรั้บความอนุเคราะห์จาก
ฝ่ายสารสนเทศอุตุนิยมวทิยา ศูนยอุ์ตุนิยมวทิยาภาคเหนือ โดยไดท้  าหนงัสือติดต่อขอขอ้มูลเป็น
ประจ าทุกเดือนและเม่ือมีการ Calibrate เคร่ืองมือ  
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รูปที ่3.1 เคร่ืองมือเก็บตวัอยา่งอากาศ (AIRmetrics MiniVol portable sampler)  

 
 
 
 
 

 
รูปที ่3.2 เคร่ือง MiniFlo transfer standard 
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สถานทีเ่กบ็อากาศ 
ท าการเก็บตวัอยา่งอากาศทุกๆ วนั เป็นเวลา 5 เดือน (ธนัวาคม 2550 – เมษายน 2551) 

ติดตั้งเคร่ืองเก็บอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กบริเวณภายนอกและภายในอาคาร วทิยาเขตเวยีงบวั 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยเก็บตวัอยา่งอากาศทุกวนัๆ ละ 24 ชัว่โมง (ดงัแสดงในรูปท่ี 3.3) 
ท าการตั้งเคร่ืองมือเก็บอากาศ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร (มีและไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ) อยา่งละ 
1 เคร่ือง บริเวณวทิยาเขตเวียงบวั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซ่ึงอยูห่่างจากถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
ทางทิศใตป้ระมาณ 400 เมตร การติดตั้งเคร่ืองมือจะตอ้งวางห่างจากผนงัประมาณ 1 เมตร และอยู่
สูงประมาณ 2 เมตร ในส่วนของการเก็บตวัอยา่งภายในอาคารจะวางเคร่ืองบริเวณหอ้งท่ีมี
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีมีการระบายอากาศดว้ยพดัลมระบายอากาศตลอดเวลาและหอ้งเรียนท่ีไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศเปิดหนา้ต่างใหล้มถ่ายเทตลอดเวลา  

 

 
 

รูปที ่3.3   บริเวณท่ีเก็บตวัอยา่งอากาศภายนอกและภายในอาคาร วทิยาเขตเวยีงบวั  
มหาทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 
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วเิคราะห์ระดับฝุ่นขนาดเลก็ พเีอม็2.5 
 ชัง่น ้าหนกัท่ีเปล่ียนไปของกระดาษกรอง (ก่อนเก็บและหลงัเก็บอากาศครบ 24 ชัว่โมง)  

โดยเคร่ืองชัง่ 6 ต าแหน่ง (Satorious AG, Goettingen, Germany) ท่ีศูนยเ์คร่ืองมือ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ น ้าหนกัท่ีเปล่ียนไปของกระดาษกรอง จะน ามาเขา้สูตรค านวณ เพื่อหา
ปริมาณอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กต่อปริมาตรอากาศ หน่วยเป็น ไมโครกรัม/ลบ.ม. (g/m3)   

 
วธีิการสกดัสารจากกระดาษกรอง 

ตดักระดาษกรองท่ีเก็บตวัอยา่งอากาศเป็นช้ินเล็ก ๆ ใส่ลงในขวดแกว้รูปชมพูข่นาด 250 มล. 
ท าการสกดัโดย ultrasonication กบั dichloromethane ท่ีอุณหภูมิหอ้ง ท าการสกดัทั้งหมด 3 คร้ัง; 
คร้ังท่ี 1  100 มล. นาน 30 นาที คร้ังท่ี 2, 50 มล. นาน 15 นาที และคร้ังท่ี 3, 50 มล. นาน 15 นาที  
ผสมสารสกดัทั้งหมดและเติมสารดูดความช้ืน  Na2SO4 แลว้กรองสารละลายทั้งหมดดว้ยกระดาษ
กรอง Whatman เบอร์ 41  น าสารละลายทั้งหมดไประเหยภายใตค้วามดนัจนแหง้  ชัง่น ้าหนกัสาร
สกดัแหง้ท่ีได ้ น าสารสกดัมาละลายกลบัดว้ย  DMSO  โดยใชป้ริมาตรนอ้ยท่ีสุดเพื่อปรับความ
เขม้ขน้ใหม้ากท่ีสุด  (ความเขม้ขน้เท่ากบั 7 มก./มล.DMSO)  เก็บสารละลายน้ีไวท่ี้อุณหภูมิ - 20 
องศาเซลเซียส ก่อนน าไปทดสอบฤทธ์ิก่อการกลายโดย Ames test 
 

การทดสอบความเป็นพษิของสารสกดัจากกระดาษกรองเกบ็อากาศโดยการทดสอบเอมส์ 
ใชแ้บคทีเรีย  Salmonella typhimurium สายพนัธ์ุ TA 98 และ TA 100 เป็นตวัทดสอบ ใช ้

DMSO เป็นสารควบคุมผลลบ และ 2AA และ AF-2 เป็นตวัควบคุมผลบวก การตดัสินฤทธ์ิก่อการ
กลายหน่วยกรรมพนัธ์ุของสารสกดัจากอนุภาคฝุ่ น (พีเอม็2.5) อาศยัจ านวน revertant colonies  ท่ี
เกิดจากการเหน่ียวน าโดยสารสกดัตอ้งมากกวา่สารควบคุมลบ (DMSO) 2 เท่าข้ึนไป และมี
ความสัมพนัธ์แบบเส้นตรงกบัความเขม้ขน้ท่ีใชท้ดสอบ สารสกดัแต่ละตวัอยา่งจะถูกทดสอบฤทธ์ิ
การกลายกบัแบคทีเรียทั้ง 2 สายพนัธ์ุ 2  คร้ัง   และผลการทดสอบจะเป็นค่าเฉล่ียจากจานเล้ียงเช้ือ  6  
จาน   
 
การแปลผลการวจัิย/การวเิคราะห์ผล 

1. การกระจายของระดบัอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็ก (พีเอม็2.5) ในอากาศภายนอกและภายใน
อาคารเปรียบเทียบระดบัรายวนัของอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็ก (พีเอม็2.5) กบัเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว้
โดยองคก์ารพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา (Environmental Protection Agency, USA) 
ส าหรับ พีเอม็2.5 ในอากาศภายนอกและภายในอาคาร ไม่เกิน 35 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ในเวลา 24 
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ชัว่โมง และค่าเฉล่ียรายปี ไม่เกิน 15 ไมโครกรัม/ลบ.ม. (มาตรฐานล่าสุดท่ีประกาศใชใ้นวนัท่ี 17 
ธนัวาคม พ.ศ. 2549) 

2. การตดัสินฤทธ์ิก่อกลายพนัธ์ุของสารสกดัจากอนุภาคฝุ่ น พีเอม็2.5 อาศยัจ านวนนิคม
แบคทีเรียในจานเพาะเช้ือ ผลบวกคือไดจ้  านวนนิคมเช้ือจากการเหน่ียวน าโดยสารสกดั (revertant 
colonies) มากกวา่ในสารควบคุม (DMSO) 2 เท่าข้ึนไป และมีความสัมพนัธ์แบบเส้นตรงกบัความ
เขม้ท่ีใชท้ดสอบ สารสกดัจากแต่ละตวัอยา่งจะถูกทดสอบฤทธ์ิก่อกลายพนัธ์ุกบัทั้งสอยสายพนัธ์ุ
ตั้งแต่ 1 คร้ังข้ึนไป ข้ึนอยูก่บัปริมาณสารสกดัหากมีมากพอ ผลการทดสอบใชค้่าเฉล่ียจากจานเล้ียง
เช้ือ 6 จาน  

3. จากผลการศึกษาจะสรุปไดว้า่สารก่อกลายพนัธ์ุในอนุภาคฝุ่ นภายในและภายนอกอาคาร
เป็นแบบออกฤทธ์ิทางเมตะบอลิกทั้งโดยตรงหรือโดยทางออ้ม และหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
กระจายของอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กกบัฤทธ์ิก่อกลายพนัธ์ุ 
 




