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ปริมาณโลหะหนักในฝุ่นละอองรวมบริเวณริมทางหลวง (ถนนบางนา-ตราด) กิโลเมตรที่ 18
Heavy metal concentration in total suspended particulate matter
along highway (Bangna-Trad) kilometers 18
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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความเข้มข้นของโลหะหนักทีป่ นเปือ้ นในฝุน่ ละอองรวม (total suspended
particulate matter) ในพืน้ ทีบ่ ริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด)บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 18 ในช่วง
เวลาระหว่าง 08.00 น. - 16.00 น. โดยท�ำการตรวจวัดความเข้มข้นของโลหะที่สะสมในฝุ่นละอองทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่
แคดเมียม (Cd) เหล็ก (Fe) โครเมียม (Cr) ตะกั่ว (Pb) แมงกานีส (Mn) และสังกะสี (Zn) ซึ่งวิเคราะห์ด้วยเครื่อง atomic
absorption spectrophotometer โดยการใช้เทคนิค graphite furnace ผลการศึกษาพบว่าความเข้มข้นของโลหะหนัก
ที่มีปริมาณสูงสุด คือ สังกะสี โดยมีความเข้มข้นเฉลี่ย เท่ากับ 0.18063 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และโลหะหนักที่มี
ความเข้มข้นน้อยที่สุด คือ ตะกั่ว โดยมีความเข้มข้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.00164 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เ มตร อย่างไรก็ ต าม
เมื่อน�ำความเข้มข้นของโลหะทั้งหมดไปเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงทางสุขภาพ พบว่ามีโลหะบางชนิดที่มีค่าเกินค่าอ้างอิง คือ
โครเมียม แคดเมียม ตะกั่ว และแมงกานีส ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่บริเวณริมทางหลวงดังกล่าวได้
ค�ำส�ำคัญ: โลหะหนัก ฝุ่นละอองรวม ทางหลวงแผ่นดิน
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Abstract

This study was conducted to investigate heavy metal concentrations accumulated in total
suspended particulate matter in the area of highway number 34 (Bangna-Trad Road) at around kilometers
18 during the daytime between 08.00-16.00 am. Six types of heavy metals were measured their
concentrations which accumulated in total suspended particulate matter; there were cadmium (Cd), iron
(Fe), chromium (Cr), lead (Pb), manganese (Mn) and zinc (Zn) were analyzed by atomic absorption
spectrophotometer with graphite furnace technique. The results found that the maximum concentrations
of these heavy metals was zinc with the average concentration were found to be 0.18063 mg/m3; while
the minimum heavy metal concentration was Lead with the average concentration were found to be
0.00164 mg/m3. However the concentrations of some metals were higher than that of reference
concentrations for health. They were chromium, cadmium, lead and manganese which may cause the
health impact to the people who lived along this highway.
Keywords: Heavy Metal, Total suspended particulate matter, Highway
บทน�ำ

มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่มี
ความส�ำคัญ โดยตัวอย่างแหล่งก�ำเนิดมลพิษทางอากาศ
เช่ น การคมนาคมขนส่ ง ที่ เ กิ ด จากยานพาหนะ โรงงาน
อุตสาหกรรม กิจกรรมการก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น [1] มลพิษ
ทางอากาศที่ ส� ำ คั ญ ที่ มั ก จะเป็ น ปั ญ หาในทุ ก พื้ น ที่ คื อ
ฝุ ่ น ละออง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปั ญ หาฝุ ่ น ละอองบริ เ วณ
ริมทางหลวงทีม่ ยี านพาหนะหนาแน่น และมีการบรรทุกขนส่ง
ตลอดเวลาทั้งวัน รวมทั้งมีกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อการ
ปรับปรุงเส้นทาง ซึง่ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรม
การก่อสร้าง การเผาไหม้เชือ้ เพลิง ควันจากท่อไอเสีย ซึง่ ท�ำให้
มีฝนุ่ ละอองทีม่ กี ารกระจายตัวอยูใ่ นบรรยากาศทัว่ ไปมากขึน้
ตามไปด้วย ทั้งนี้ขนาดของฝุ่นละอองมีผลต่อการสะสมใน
ระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ความเป็นอันตรายยังขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบของฝุ่นละอองอีกด้วยโดยในฝุ่นละอองซึ่ง
อาจมีการสะสมของโลหะหนักหลายประเภท เช่น แมงกานีส
(Mn) โครเมียม (Cr) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) เหล็ก (Fe)
และแคดเมียม (Cd) ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะมาจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ

ริมทางและบริเวณใกล้เคียงได้ ผูว้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาบริเวณ
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 หลักกิโลเมตรที่ 18
เนือ่ งจากเป็นบริเวณทีต่ งั้ ของมหาวิทยาลัย ทีม่ รี ถวิง่ หนาแน่น
และมีผไู้ ด้รบั ผลกระทบเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะนักศึกษา
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�ำการวิเคราะห์
หาความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมและความเข้มข้นของ
โลหะหนัก จ�ำนวน 6 ชนิด ที่คาดว่าอาจจะมีการสะสมใน
ฝุ ่ น ละอองในบริ เ วณริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 34
หลักกิโลเมตรที่ 18 เพือ่ เป็นประโยชน์สำ� หรับผูท้ มี่ คี วามสนใจ
และเป็นข้อมูลให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศในพื้นที่ต่อไป
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. วิธีการเก็บตัวอย่าง
ฝุ ่ น ละอองรวม (TSP: total suspended
particulate matter) เก็บจากบริเวณริมทางหลวงบางนาตราด กิโลเมตรที่ 18 สมุทรปราการ จ�ำนวน 1 สถานี โดย
ท�ำการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 13 ครั้ง ต่อเนื่อง 8 ชั่วโมงต่อวัน
ของช่วงเวลาตัง้ แต่ 08.00 น. - 16.00 น. ในช่วงระหว่างเดือน
กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ด้วย
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เครื่องเก็บตัวอย่าง TSP ชนิดไฮโวลุม (high volume)
ที่ ไ ม่ มี อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม การไหลของอากาศ ยี่ ห ้ อ Tisch
Environmental รุ่น TE-5170
วิธีการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวม คือ น�ำกระดาษ
กรองไปชั่งเพื่อบันทึกน�้ำหนักก่อนน�ำไปใช้เก็บฝุ่นละออง
จากนั้ น ใส่ ก ระดาษกรองบริ เ วณตะแกรงด้ า นบนของ
เครือ่ งเก็บอากาศให้สมดุลกับทีจ่ บั กระดาษกรอง ใส่กระดาษ
กราฟวงกลมส�ำหรับบันทึกค่าอัตราการไหลของอากาศใน
เครื่ อ งบั น ทึ ก อั ต ราการไหล พร้ อ มตั้ ง เวลาเก็ บ ตั ว อย่ า ง
เมื่อครบก�ำหนดเวลาการเก็บตัวอย่างแล้ว ท�ำการปิดเครื่อง
พร้อมบันทึกระยะเวลาเครือ่ งหยุดท�ำงาน จึงค่อยน�ำกระดาษ
กรองออกจากเครื่ อ งเก็ บ ตั ว อย่ า งแล้ ว พั บ กระดาษกรอง
ครึง่ หนึง่ ตามแนวยาวให้ดา้ นทีม่ ฝี นุ่ ประกบเข้าหากัน แล้วเก็บ
กระดาษกรองด้วยแผ่นฟอยล์ เพือ่ น�ำกลับไปวิเคราะห์ทหี่ ้อง
ปฏิบัติการต่อไป
2. วิธีการเตรียมและวิเคราะห์ตัวอย่าง
น� ำ กระดาษกรองที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ ตั ว อย่ า ง
ฝุ่นละอองและอบไล่ความชื้นเรียบร้อยมาชั่งน�้ำหนัก โดยน�ำ
มาลบกับค่าน�้ำหนักของกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง จะ
ได้ค่าน�้ำหนักของฝุ่นละออง จากนั้นจึงน�ำกระดาษกรองที่มี
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ค่าน�้ำหนักของฝุ่นละอองมาใส่ลงไว้ใน Erlenmeyer flask
ขนาด 250 มิลลิลิตร แล้วน�ำไปต้มย่อยด้วยสารละลายกรด
ไนตริก (HNO3) ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 60
มิลลิลิตร และกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ความเข้มข้น 37
เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 30 มิลลิลิตร บนเตาไฟฟ้า (hot plate)
ที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง
ต่อเนื่อง ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นจึงน�ำไป
ตัวอย่างไปกรองบนกระดาษกรองเบอร์ 42 แล้วปรับปริมาตร
ด้วยน�้ำกลั่นให้เป็น 50 มิลลิลิตรใน volumetric flask
ด้วยน�ำ้ ปราศจากไอออน น�ำตัวอย่างไปใช้วเิ คราะห์โลหะหนัก
ทั้ง 6 ชนิด คือ แมงกานีส โครเมียม ตะกั่ว สังกะสี เหล็ก และ
แคดเมี ย ม ด้ ว ยเครื่ อ ง atomic absorption
spectrophotometer รุ่น 640Z ยี่ห้อ Varian โดยการใช้
เทคนิคกราไฟต์ เฟอร์เนส (graphite furnace)
3. วิธีการค�ำนวณหาค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม
การหาค่าความเข้มข้นของฝุน่ ละอองแบ่งออกเป็น
2 ขั้นตอน ดังนี้
1.ค�ำนวณหาปริมาตรอากาศทั้งหมดในการเก็บ
ตัวอย่าง (Vstd) โดยคิดจากค่าอัตราการไหลของอากาศ
มาตรฐาน และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่าง จากสมการ

Vstd (ลูกบาศก์เมตร) = Qstd (ลูกบาศก์เมตรต่อนาที) * t (นาที)
2.ค�ำนวณหาความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม โดย
คิดจากค่าน�ำ้ หนักกระดาษกรองก่อนเก็บกับหลังเก็บ และค่า
ปริมาตรอากาศมาตรฐาน จากสมการ
ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (ลูกบาศก์เมตร) =

[ Wf (กรัม) - Wi (กรัม) ] * 103
Vstd (ลูกบาศก์เมตร)

ผลการวิจัย
1. ผลวิเคราะห์ความเข้มข้นของฝุ่นละออง
จากการเก็บตัวอย่างจ�ำนวน 13 ครัง้ โดยทีก่ ำ� หนด
ระยะเวลาการตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างต่อ 1 ครั้ง ด้วยเวลา 8
ชั่วโมงต่อเนื่อง มีการบันทึกค่าอัตราการไหลของอากาศใน

แต่ละครั้งและท�ำการจดบันทึกค่าน�้ำหนักกระดาษกรองทั้ง
ก่อนและหลังการเก็บ เพื่อน�ำมาวิเคราะห์หาค่าความเข้มข้น
ของฝุ ่ น ละอองรวม พบว่ า ในแต่ ล ะครั้ ง ที่ เ ก็ บ ตั ว อย่ า ง
ฝุ่นละอองมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน
รวมถึงกิจกรรมโดยรอบของประชากรบริเวณที่เก็บตัวอย่าง
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ฝุน่ ละออง โดยความเข้มข้นของฝุน่ ละอองอยูใ่ นช่วง 0.03650.1175 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าความเข้มข้น
เฉลี่ยเท่ากับ 0.0763 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่
เกินมาตรฐานฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2535

ของฝุน่ ละอองรวมทีม่ คี า่ เฉลีย่ ความเข้มข้นในเวลา 24 ชัว่ โมง
ที่มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเมื่อ
เปรียบเทียบในเวลา 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.11 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร แสดงดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1

ตารางที่ 1 ความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบริเวณริมทางหลวง
ครั้งที่

ระยะเวลาที่ใช้
เก็บตัวอย่าง
(นาที)

อัตราการไหล
ของอากาศ
(ลูกบาศก์เมตร
ต่อนาที)

ปริมาตรอากาศ
(ลูกบาศก์เมตร)

น�้ำหนักฝุ่นละออง ความเข้มข้นของฝุ่นละออง
(กรัม)
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)*

1

480

1.70

816

0.0779

0.0955

2

480

1.42

681.6

0.0796

0.1168

3

480

1.42

681.6

0.0801

0.1175

4

480

1.53

734.4

0.0268

0.0365

5

480

1.64

787.2

0.0570

0.0724

6

480

1.58

758.4

0.0470

0.0620

7

480

1.47

705.6

0.0394

0.0558

8

480

1.64

787.2

0.0580

0.0736

9

480

1.67

801.6

0.0641

0.0799

10

480

1.64

787.2

0.0591

0.0750

11

480

1.58

758.4

0.0491

0.0647

12

480

1.64

787.2

0.0579

0.0735

13

480

1.58

758.4

0.0520

0.0685

หมายเหตุ * ค่ามาตรฐานความเข้มข้นเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองรวมมีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2535)
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ความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

0.14

เดือนที่เก็บตัวอย่าง

ภาพที่ 1 ความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบริเวณริมทางหลวง จ�ำนวน 13 ครั้ง
2. ผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่น
ละอองรวม
จากการวิเคราะห์ความเข้มข้นของโลหะหนัก ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในฝุ่นละอองรวม พบว่าความเข้มข้น
ของสังกะสี เหล็ก โครเมียม แคดเมียม ตะกั่ว และแมงกานีส
มีคา่ เฉลีย่ ความเข้มข้นเท่ากับ 0.18063, 0.03210, 0.00689,
0.01839, 0.00164 และ 0.00550 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ตามล�ำดับ โดยเมือ่ น�ำปริมาณโลหะแต่ละชนิดไปเปรียบเทียบ
กับค่าอ้างอิงทางสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

Agency for Toxic Substances and Disease Registry
หรือ World Health Organization หรือ US EPA พบว่าค่า
ความเข้มข้นเฉลีย่ ของสังกะสีและเหล็กในฝุน่ ละอองรวมมีคา่
ไม่เกินหรือต�ำ่ กว่าค่ามาตรฐานอ้างอิงทางสุขภาพ และพบว่า
ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของโครเมียม แคดเมียม ตะกั่ว และ
แมงกานีส มีคา่ เกินหรือสูงกว่าค่ามาตรฐานอ้างอิงทางสุขภาพ
ซึง่ ได้แสดงค่าความเข้มข้นของโลหะหนักในหน่วยของการวัด
ที่มีการปนเปื้อนในพื้นที่อากาศ แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าความเข้มข้นของโลหะหนักทั้ง 6 ชนิดในฝุ่นละอองรวม
ครั้งที่

1
2
3
4

ความเข้มข้นของโลหะหนัก (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

Zn A
0.00478

Fe B
0.02183

Cr C
0.00423

CdD
0.00903

Pb E
0.00249

Mn F
0.00002

0.00370

0.02578

0.00579

<0.00001

0.00605

0.00001

0.00387

0.02562

0.00543

0.00493

0.00425

0.00002

0.43366

0.06215

0.01745

0.01375

0.00342

<0.00001

5
6

0.18945

0.02816

0.00623

0.00678

0.00044

0.00444

0.23871

0.03548

0.00825

0.02143

0.00045

0.01134

7

0.30605

0.04552

0.00906

0.02479

0.00024

0.01046

8
9

0.18706

0.02757

0.00609

0.03740

0.00031

0.00478

0.16609

0.02444

0.00573

0.00643

0.00086

0.00712

0.18319

0.02753

0.00514

0.00711

0.00205

0.00850

0.22821

0.03383

0.00758

0.04097

0.00122

0.01323

10
11
12
13

0.18705

0.02764

0.00562

0.03858

<0.00001

0.00837

0.21718

0.03238

0.00333

0.02849

<0.00001

0.00354

เฉลี่ย

0.18063

0.03210

0.00689

0.01839

0.00164

0.00550

หมายเหตุ ND คือ ไม่สามารถหาค่าได้หรือค่าต�่ำกว่า 0.00001 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
A
หมายถึง ค่าอ้างอิงของสังกะสี ก�ำหนดที่ 5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับ
ภาวะแวดล้อม) (สารเคมี). 2515 และ (American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH)
B
หมายถึง ค่าอ้างอิงของเหล็ก ก�ำหนดที่ 10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (8 ชั่วโมง) (ACGIH)
C
หมายถึง ค่าอ้างอิงของโครเมียม ก�ำหนดที่ความเข้มข้นไม่เกิน 0.0001 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (Integrated
Risk Information System, US EPA)
D
หมายถึง ค่าอ้างอิงของแคดเมียม ก�ำหนดที่ความเข้มข้นไม่เกิน 0.00001 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (Agency
for Toxic Substances and Disease registry: ATSDR)
E
หมายถึง ค่าอ้างอิงองตะกั่ว ก�ำหนดที่ความเข้มข้นไม่เกิน 0.0005 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (Air Quality
Guideline for Europe, WHO Regional Publication, European Series no.91, 2000)
F
หมายถึง ค่าอ้างอิงของแมงกานีส ก�ำหนดทีค่ วามเข้มข้นไม่เกิน 0.00005 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (Integrated
Risk Information System, US EPA)
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3. ผลการวิเคราะห์ค่าสัดส่วนของโลหะหนักทั้ง 6 ชนิด มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 73.68 รองลงมาคือ เหล็ก แคดเมียม
จากการวิเคราะห์คา่ ความเข้มข้นของโลหะหนักทัง้ โครเมียม แมงกานีส และตะกั่ว โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
6 ชนิด เมือ่ น�ำมาคิดเป็นค่าสัดส่วนของโลหะทีม่ กี ารปนเปือ้ น 13.09, 7.51, 2.81, 2.24 และ 0.67 ตามล�ำดับ แสดงดังภาพที่ 2
ในฝุ ่ น ละอองขนาดรวม พบว่ า มี ค ่ า สั ด ส่ ว นของสั ง กะสี

ภาพที่ 8 สัดส่วนของโลหะหนักทั้ง 6 ชนิด ที่ปนเปื้อนในฝุ่นละออง
อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาความเข้ ม ข้ น ของฝุ ่ น ละออง
ความเข้มข้นของโลหะที่ปนเปื้อนในฝุ่นละออง และสัดส่วน
ของโลหะหนั ก ทั้ ง 6 ชนิ ด บริ เ วณริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) พบว่า ค่าความเข้มข้น
เฉลี่ ย ของฝุ ่ น ละอองรวมมี ค ่ า ความเข้ ม ข้ น เฉลี่ ย เท่ า กั บ
0.0763 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อลูก บาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกิน ค่าที่
มาตรฐานก�ำหนด ทั้งนี้แหล่งก�ำเนิดของ ฝุ่นละอองรวมอาจ
มี ส าเหตุ ม ากจากการที่ บ ริ เ วณดั ง กล่ า วมี ทั้ ง โรงงาน
อุตสาหกรรมหลายแหล่ง สถานศึกษาขนาดใหญ่ ท�ำให้มี
สภาพการจราจร การขนส่ง การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และ
รถบริการสาธารณะเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดการจราจร
ติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงบริเวณดังกล่าวสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
การวิเคราะห์ความเข้มข้นโลหะหนักจากฝุ่นของชุมชนใน
จังหวัดนครราชสีมาที่พบว่าปัจจัยอันเป็นแหล่งที่มาของ
โลหะหนักในฝุน่ เกิดจากการปนเปือ้ นจากกิจกรรมของมนุษย์
โดยแคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง และโครเมียมมีความสัมพันธ์
กับแหล่งก�ำเนิดจากการจราจรและอุตสาหกรรม [2] จาก

ผลการส�ำรวจครัง้ นีพ้ บว่าความเข้มข้นของโลหะหนักทีส่ ะสม
ในฝุ ่ น ละอองที่ เ กิ น ค่ า อ้ า งอิ ง ทางสุ ข ภาพ คื อ โครเมี ย ม
แคดเมียม ตะกั่ว และแมงกานีส โดยมีค่าความเข้มข้นเฉลี่ย
เท่ากับ 0.00689, 0.01839, 0.00164 และ 0.00550
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล�ำดับ ในเบื้องต้นอาจก่อให้
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ตะกั่วที่เกิดจากมลภาวะจาก
ท่อไอเสียของยานพาหนะและคนที่อยู่ในบริเวณที่มีการ
จราจรหนาแน่นเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบ
ประสาท [3] การหายใจเอาไอของสารแคดเมียมที่ปนเปื้อน
มากับฝุ่นละอองท�ำให้เกิดโรคพิษเรื้อรังที่ไต มักใช้เป็นส่วน
ประกอบของรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตแบตเตอรี่หม้อน�้ำ
รถยนต์ และใช้ เ ป็ น เม็ ด สี ใ นอุ ต สาหกรรม [4] การเกิ ด
การระคายเคืองภายในจมูกจากการหายใจของโครเมียม เช่น
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ [5] และการหายใจเอาฝุน่ หรือ
ไอจากแมงกานีสจะท�ำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ
แน่ น หน้ า อก ปวดศี ร ษะ หายใจล� ำ บากหรื อ หลอดลม
อักเสบได้ [5] นอกจากนีเ้ มือ่ มีการวิเคราะห์สดั ส่วนของโลหะ
หนักในฝุ่นละอองรวม พบว่ามีสัดส่วนของสังกะสีร้อยละ
73.68 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในฝุ่นละอองรวม
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อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของสังกะสีและเหล็ก 3. โครงการสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน. โรคพิษตะกั่ว
ไม่มีการก�ำหนดในบรรยากาศทั่วไป แต่เมื่อน�ำความเข้มข้น
สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน เล่มที่ 22. [อินเตอร์เน็ต].
ดั ง กล่ า วไปเปรี ย บเที ย บกั บ การก� ำ หนดค่ า อ้ า งอิ ง โดย
2560 [เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://
หน่วยงานระดับสากลของการก�ำหนดความปลอดภัยเพือ่ การ
kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.
ประกอบอาชีพ (ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มีการ
php?book=22&chap=6&page=t22-6-infodetail02.
ก� ำ หนดฟู ม ของสั ง กะสี อ อกไซด์ ต ามประกาศกระทรวง
htm
มหาดไทย เรื่ อ ง ความปลอดภั ย ในการท� ำ งานเกี่ ย วกั บ 4. ฉั น ทนา ผดุ ง ทศ. ข้ อ มู ล โครเมี ย มและแมงกานี ส ภั ย
ภาวะแวดล้อม (สารเคมี) 2515 และ ACGIH ก�ำหนดให้ฟูม
สุ ข ภาพจากโลหะหนั ก . วารสารคลิ นิ ก เล่ ม ที่ 263
ของสารประกอบออกไซด์ของสังกะสี TLV -TWA 5 มิลลิกรัม
[อิ น เตอร์ เ น็ ต ]. 2549 [เข้ า ถึ ง เมื่ อ 9 พ.ค. 2560].
ต่อลูกบาศก์เมตร เช่นเดียวกับในกรณีของเหล็กทีส่ ะสมในฝุน่
เข้าถึงได้จาก: http://www.doctor.or.th/clinic/
ที่ก�ำหนดที่ TLV-TWA 10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้
detail/8323.
การก�ำหนดค่าอ้างอิงโดยหน่วยงานทางด้านอาชีวอนามัยและ 5. เขมชิ ต ธนากิ จ ชาญเจริ ญ , นงนาถ เมฆรั ง สิ มั น ต์ ,
ความปลอดภัย ก�ำหนดไว้ที่ความเข้มข้นของฟูมสังกะสีใน
สุ ร ชั ย ศิ ล ามณี โ ชติ . ประโยชน์ แ ละความเป็ น พิ ษ
บรรยากาศการที่ระยะเวลาการสัมผัส 8 ชั่วโมง ซึ่งการ
ของโลหะหนั ก แคดเมี ย ม. [อิ น เตอร์ เ น็ ต ]. 2551
ก� ำ หนดความเข้ ม ข้ น ดั ง กล่ า วมี ค วามเหมาะสมต่ อ
[เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: http://www.
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานส�ำหรับกลุ่มคนงาน ทั้งนี้ใน
dss.go.th/dssweb/starticles/files/cp_4_2551_
สภาพพื้นที่ริมทางหลวงอาจมีกลุ่มไวรับบางกลุ่ม เช่น เด็ก
Cadmium.pdf
คนชรา ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจมีความไวต่อ
การได้รบั ผลกรทบต่อสุขภาพจากฝุน่ ละอองทีม่ กี ารสะสมของ
สังกะสีและเหล็ก
เอกสารอ้างอิง
1. ส� ำ นั ก จั ด การคุ ณ ภาพอากาศและเสี ย ง กรมควบคุ ม
มลพิษ. [อินเตอร์เน็ต]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 7 พ.ค. 2560].
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