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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความเขมขนของ PM10  ที่มีอยูในอาคารจอดรถและบริเวณภายใน
ของหางสรรพสินคาที่คาดวาจะไดรับอิทธิพลหรือมีความสัมพันธกับระดับความเขมขนของ PM10  ที่มีอยูในอาคาร
จอดรถโดยใชวิธีการเก็บตัวอยางตามวิธีการของ National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH 
(Particulate not otherwise regulated, respirable method 0600)  ในการศึกษานี้ไดแบงชนิดของชั้นจอดรถใน
อาคารจอดรถเปน 2 ประเภท ไดแก ชั้นที่มีที่จอดรถเปนแบบปดคือ ชั้นใตดิน  และชั้นที่เปนที่จอดรถแบบกึ่งปดคือ 
ชั้นที1่  และชั้นที2่  ซึ่งไดสุมเก็บตัวอยางในสามบริเวณพรอม ๆ กันในแตละวันของทั้ง 3 ชั้นดังกลาว ไดแก ในอาคาร
จอดรถ บริเวณประตูทางเชื่อมตอระหวางอาคารจอดรถและหางสรรพสินคา และในหางสรรพสินคา โดยสุมเก็บ
ตัวอยางใน  2 หางสรรพสินคาที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหคร รวมตัวอยางทั้งหมด 54 ตัวอยาง ผลจากการศึกษาคือ 
ระดับ PM10 ที่ตรวจพบอยูระหวาง 12.2 - 231.6 µg/m3 โดยคาเฉลี่ยที่พบในชั้นจอดรถแบบปด(ชั้นใตดิน) และแบบ
กึ่งปด(ชั้นที่1 และ2) ในหางสรรพสินคา A ไดแก  105.9±7.3, 122.2±94.9, และ 28.6±18.8 µg/m3 ตามลําดับ และ
ในหางสรรพสินคา B ไดแก 90.2±18.8, 105.8±7.4, และ 44.6±7 µg/m3 ตามลําดับ และจากการเปรียบเทียบระดับ
ความเขมขนของ PM10 ในที่จอดรถของทั้ง 3 ชั้นพบวา ชั้นที่มีจํานวนยานพาหนะเขามาใชบริการใกลเคียงกัน ชั้นที่
เปนแบบปดจะมีระดับความเขมขนของ PM10 สูงกวาในชั้นที่เปนแบบกึ่งปด และชั้นที่เปนแบบกึ่งปดดวยกัน ชั้นที่อยู
สูงกวาจะพบระดับความเขมขนของ PM10 นอยกวา และพบวาระดับความเขมขนเฉลี่ยของ PM10 ในอาคารจอดรถ 
บริเวณประตูทางเชื่อม และในหางสรรพสินคาไมมีความแตกตางกัน (p>0.05) แตระดับความเขมขนของ PM10 ใน
อาคารจอดรถและในหางสรรพสินคามีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 
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Abstract 
 This study conducted an indoor air sampling to measure the PM10 (particles < 10 µm in 
aerodynamic diameter) mass concentration in shopping mall and its parking building located in 
Bangkok. Standard method 0600 of National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH was 
the reference method using in this study. Two parking buildings that have connecting entrance to 
shopping mall were selected to study the relationship of the PM10 concentration between parking 
building and shopping mall, and to compare the PM10 concentration in enclosed car park and semi-
enclosed car park. There were three sampling locations in this study, which are; car parking area, 
connecting door area, and shopping mall area in each floor. Fifty-four samples were collected for 
measuring the mass concentration of PM10 from 2 shopping mall. Results of this study showed that, the 
PM10 concentrations were ranged between 12.2 - 231.6 µg/m3. The averages of PM10 concentration in 
enclosed car park (underground floor), the 1st semi-enclosed car park (1st floor), and the 2nd semi-
enclosed car park(2nd floor) of shopping mall A were 105.9±7.3, 122.2±94.9, and 28.6±18.8 µg/m3, 
respectively, and shopping mall B were 90.2±18.8, 105.8±7.4, and 44.6±70 µg/m3, respectively. 
Therefore, the PM10 concentration in closed car park was higher than semi-enclosed car park when  
number of vehicles are similar, and  the concentration in semi-enclosed car park of the upper floor was 
less than the lower floor. There were not significant difference between the  average PM10 concentration 
on three sampling locations; however, the PM10 concentrations in shopping mall were correlated with the  
PM10 concentration  in parking building. 
 
Keywords : particulate matter, PM10, parking building, shopping mall 
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คํานํา 

ปญหามลพิษทางอากาศนับวาเปนปญหาที่มีอยูคูกับเมืองหลวงหรือเมืองสําคัญตาง ๆ ในหลายประเทศ ไม
เวนแมแตกรุงเทพมหานครทีเ่ปนเมืองหลวงของประเทศไทย จากผลการศึกษาหลาย ๆ การศึกษากอนหนานี้พบวา 
สาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศที่พบในเมืองสําคัญตางๆ มาจากการเผาไหมเชื้อเพลิงของเครือ่งยนตใน
ยานพาหนะที่สัญจรอยูบนทองถนน ไอเสียที่ปลอยออกมาจากทอไอเสียของยานพาหนะนั้นประกอบไปดวยสาร
มลพิษหลายชนิดดวยกัน และหนึ่งในนั้นคือฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) 

ฝุนขนาดเล็กหรือ PM10 มีผลกระทบตอสุขภาพโดยเฉพาะตอระบบทางเดินหายใจ อาการมีตั้งแต ไอ จาม มี
น้ํามูก จนไปถึงการอักเสบของไซนัส  เจ็บคอ ไอมีเสมหะ หรืออาจจะมีอาการของระบบทางเดินหายใจสวนลาง 
ไดแก หายใจลําบาก  เจ็บหนาอก ในกลุมประชากรที่สัมผัสฝุนละอองขนาดเล็กในปริมาณที่มาก  จะมีอุบัติการณ
ของการเกิดโรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis) และปอดเปนพังผืดจากการระคายเคืองเรื้อรัง (Pneumoconiosis)   สูง
กวากลุมประชากรที่ไมไดรับการสัมผัส (Ware et all.,1986; Gielen et al., 1997)  และนอกจากนีฝุ้นละอองขนาด
เล็กที่มีสวนผสมของสารบางอยาง เชน Arsenic, Chromate, Poly aromatic hydrocarbons (PAHs), Nickel, สาร
กัมมันตรังส ี  ซึ่งเมื่อสัมผัสกับเนื้อปอด จะทําใหเปนมะเร็งปอด 
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ในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนการจดทะเบียนยานพาหนะในป  พ.ศ. 2551 มากถึง 6.1 ลานคัน (กรมการ
ขนสงทางบก, 2552) แตมีขอจํากัดของพื้นที่จอดรถ โดยเฉพาะในเขตใจกลางเมือง ทําใหสถานที่ที่มีผูคนเขามา
ประกอบกิจกรรมหรือเขามาใชบริการกันอยางหนาแนน เชน หางสรรพสินคา คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ฯลฯ หัน
มากอสรางอาคารจอดรถที่มีที่จอดรถหลาย ๆ ชั้น และเมื่อพิจารณาลักษณะโครงสรางและการระบายอากาศตาม
ธรรมชาติของแตละชั้นพบวาแบงออกเปนสองลักษณะคือ 1) พื้นที่จอดรถแบบปด หรือ Enclosed car park 
ตัวอยางคือ ที่จอดรถชั้นใตดิน และ 2) พื้นที่จอดรถแบบกึ่งปด หรือ Semi-enclosed car park ตัวอยางคือ อาคาร
จอดรถชั้น 1, 2 และชั้นที่อยูถัดไป อยางไรก็ตามการระบายอากาศของที่จอดรถทั้งสองลักษณะยังคงมีคอนขางต่ํา 
เมื่อมียานพาหนะเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก เชน ในอาคารจอดรถของหางสรรพสินคา ปริมาณ PM10ที่ปลอย
ออกมาจากทอไอเสียจะเกิดการสะสมตัว และอาจสะสมจนอยูในระดับที่มากพอที่จะสงผลกระทบตอสุขภาพของผูที่
เขามาใชบริการ และโดยเฉพาะอยางยิ่งตอพนักงานและผูทีป่ระกอบกิจกรรมอยูในบริเวณนั้นเปนเวลานาน ๆ และ
PM10 ที่สะสมอยูนี้อาจจะแพรกระจายไปสูอาคารขางเคียงหรือในสวนของอาคารสํานักงานของตึก ๆ นั้นและสงผล
กระทบตอผูที่ประกอบกิจกรรมในบริเวณนั้นได 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 

การเก็บตัวอยางอากาศ  
การเก็บตัวอยาง PM10 ปฏิบัติตามวิธีของ National Institute for Occupational Safety and Health, 

NIOSH ( Particulate not otherwise regulated, respirable method 0600 ) โดยใชปมดูดอากาศ (Personal 
pump ชนิด Hi flow) ที่ผานการสอบเทียบอัตราการไหลของอากาศเรียบรอยแลว ใชอัตราเร็วในการดูดอากาศ
เทากับ 1.7 ลิตรตอนาท ีเก็บเปนระยะเวลา 480 นาท ีหรือ 8 ชั่วโมงโดยตั้งสูงจากพื้นประมาณ 1.5 เมตร (breathing 
zone) และเก็บรักษาตัวอยางไวในตูควบคุมความชื้น กอนทําการวิเคราะหโดยการชั่งน้ําหนักเปนเวลา 24 ชั่วโมง 
 
สถานที่และจุดเก็บตัวอยาง 

สถานที่เก็บตัวอยางประกอบดวยหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 2 หาง โดยแตละหางจะ
เก็บตัวอยางอากาศทั้งหมด 3 ชั้น คือ ชั้นใตดิน, ชั้นที ่ 1, และชั้นที ่ 2  เก็บตัวอยางชั้นละ 3 วัน ประกอบดวยวัน
ธรรมดา (weekday) 2 วัน และวันหยุดเสารหรืออาทิตย (weekend) 1 วัน แตละชั้นจะมจีุดเก็บตัวอยาง 3 จุด คือ 
จุดที ่ 1 เปนจุดที่อยูในอาคารจอดรถหางจากประตทูางเชื่อมเขาสูหางสรรพสินคาในชั้นนั้นเปนระยะทาง 10 – 15 
เมตร, จุดที ่ 2 เปนจุดที่อยูบริเวณในหางสรรสินคาหางจากประตูทางเชื่อมที่เชื่อมระหวางอาคารจอดรถและหางเปน
ระยะทาง 5 – 7 ม., และจุดที ่3 เปนจุดที่อยูในตัวหางสรรพสินคาหางจากประตูทางเชื่อมที่เชื่อมระหวางอาคารจอด
รถและหางเปนระยะทาง 22 - 25 ม. โดยเก็บตัวอยางในชวงระหวางเดือนมีนาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2553  
 
การวิเคราะหตัวอยาง 

การวิเคราะหตัวอยางใชวิธีการชั่งน้ําหนัก (gravimetric method) โดยชั่งน้ําหนักแผนกรองหลังจากการเก็บ
ตัวอยางและทิ้งไวในตูดูดความชื้นอยางนอย 24 ชั่วโมงหักลบกับน้ําหนักแผนกรองกอนที่จะนําไปใชเก็บตัวอยาง
และหักลบกับผลตางของน้ําหนักแผนกรองที่ใชเปน blank โดยคํานวณออกมาในหนวยน้ําหนักฝุนตอปริมาตรของ
อากาศ (ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร, µg/m3) 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 ผลการศึกษาจากตัวอยางทั้งหมด 54 ตัวอยาง ไดผลดังแสดงในตารางที ่1  
 

ตารางที ่1  คาเฉลี่ย คาต่ําสุด และสูงสุดของระดับ PM10 ที่ตรวจพบแยกตามจุดตรวจวัด แยกตามหางสรรพสินคา 
Mall A   Mall B 

Floor Point 
Mean Min Max  Mean Min Max 

Parking area 105.9±7.3 97.5 110.5    90.2±18.8 73.8 110.8 
Connecting door 154.9±18.6 134.6 171.2  109.4±23.7 82.0 123.1 

Under- 
ground 

Shopping mall 138.4±62.4 85.3 207.2     98.2±32.5 61.4 122.8 
Parking area 122.2±94.9 61.4 231.6  105.8±7.4 97.3 110.8 
Connecting door   89.7±28.3 73.4 122.3    94.1±18.8 73.6 110.4 1st  
Shopping mall   89.6±86.4 12.3 182.9  109.8±11.7 98.2 121.7 
Parking area   28.6±18.8 12.3 49.1     44.6±7.0 36.5 48.6 
Connecting door 110.1±44.1 73.4 159.0    33.6±37.0 12.3 76.3 2nd  
Shopping mall   40.9±14.2 24.6 49.1     40.6±39.1 12.2 85.2 

  
และจากผลในตาราง คาเฉลี่ยในแตละจุดและแตละชั้นแสดงในรูปที ่ 1 คาเฉลี่ยที่พบในชั้นจอดรถแบบปด

(ชั้นใตดิน) และแบบกึ่งปด(ชั้นที1่ และ2) ในหางสรรพสินคา A ไดแก  105.9±7.3, 122.2±94.9, และ 28.6±18.8 
ตามลําดับ และในหางสรรพสินคา B ไดแก 90.2±18.8, 105.8±7.4, และ 44.6±7 ตามลําดับ ซึ่งผลที่ไดมีความใกลเคียง
กับผลการศึกษาของ W. Li et al. (2001) ที่ศึกษาภายในหางสรรพสินคา ระดับของ PM10พี่พบอยูในชวง 35 - 380 µg/m3 
 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของ PM10 ในทั้งสองหาง พบวาในลานจอดรถมีระดับความเขมขนของคา PM10 สูง
ที่สดุในชั้นที ่ 1 รองลงมาคือชั้นใตดิน และชั้นที ่2 ตามลําดับ ซึ่งผลสอดคลองกันในทั้งสองหาง แตกตางจากอีกสอง
จุดที่เหลือ คือในบริเวณประตูทางเชื่อมและในตัวหางสรรถพสินคากลาวคือ ในบริเวณประตูทางเชื่อมของทั้งหาง A 
และ B จะมีคาสูงที่สุดในชั้นใตดิน แตรองลงมาคอืในชั้นที ่2 และ ชั้นที ่1 ตามลําดับในหาง A สวนในหาง B คือ ชั้นที่ 
1 และชั้นที ่ 2 ตามลําดับ  และในจุดสุดทายคือ ภายในหางสรรพสินคาพบวา ในหาง A มีคาสูงสุดในชั้นใตดิน
รองลงมาคือชั้นที ่ 1 และชั้นที ่ 2 ตามลําดับ สวนในหาง B พบสูงที่สุดในชั้นที ่ 1 รองลงมาคอืชั้นใตดินและชั้นที ่ 2 
ตามลําดับ 

 
  a. ระดับความเขมขนเฉลี่ย PM10 ของหางสรรพสินคา A         b. ระดับความเขมขนเฉลี่ย PM10 ของหางสรรพสินคา B 

รูปที่ 1  ระดับความเขมขนเฉลี่ย PM10 ในแตละจุดและแตละชั้นแยกตามหางสรรพสินคา 
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ความสัมพันธของระดับPM10 ในอาคารจอดรถและในหางสรรพสินคา 
 เมื่อตรวจสอบระดับ PM10 ของทั้งสามจุดคือ ในอาคารจอดรถ, บริเวณประตูทางเชื่อม (ในหาง), และในตัว
หางสรรพสินคา โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางโดยใช  ANOVA สรุปไดวาระดับ PM10 เฉลี่ยของทั้งสาม
จุดไมมีความแตกตางกันทีร่ะดับนัยสําคัญ 0.05 และเมื่อนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธของระดับ PM10 ระหวางจุด
พบวา ความเขมขนของระดับ PM10 ที่เพิ่มขึ้นในอาคารจอดรถจะสงผลใหระดับ PM10 ในหางสรรพสินคาเพิ่มขึ้นตาม
ไปดวย เมื่อนํามาตรวจสอบหาความสัมพันธ ปรากฏวามีความสัมพันธกันอยางมีนยัสําคัญที่ระดับ 0.05 และมีคา
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธเทากับ 0.779 รูปที ่2 แสดง scatter diagram สําหรับระดับความเขมขนของ PM10 ในทั้ง
สามจุด a) ในอาคารจอดรถ (Point1) และบริเวณประตูทางเชื่อม (Point2), b) ในอาคารจอดและในหางสรรพสินคา 
(Point3), และ c) บริเวณประตูทางเชื่อมและในหางสรรพสินคา  

 
 
รูปที่ 2  scatter diagram ของระดับPM10 ในอาคารจอดรถ บริเวณประตูทางเชื่อม และ ในหางสรรพสินคา 
 

สวนในอาคารจอดรถและบริเวณประตูทางเชื่อม, และบริเวณประตูทางเชื่อมและในหางสรรพสินคา
ตรวจสอบพบ ไมมีความสัมพันธกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สาเหตุที่ทําใหระดับPM10 บริเวณประตูทางเชื่อมไมมี
ความสัมพันธกับจุดอื่น ๆ มีสาเหตุมาจากสองปจจัย ปจจัยแรก คือ บริเวณนี้เปนบริเวณที่มีการเคลื่อนตัวของอากาศ
อยูอยางสม่ําเสมอเพราะประตูทางเชื่อมจะเปด-ปดอยูตลอดเวลาที่มีคนเขาออก ทําใหเกิดการปนปวนของกระแส
อากาศและสงผลใหปริมาณฝุนในกระแสอากาศไมนิ่งตามไปดวย ปจจัยที่สอง คือ ถัดออกไปจากบริเวณนี้ประมาณ 
10 – 12 เมตร เปนบริเวณพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการสูบบุหรี ่และบุหรี่เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหปริมาณ PM10 เพิ่มมากขึ้น 
(BéruBé et al., 2004) และการศึกษาของ (Lee et al., 1999) พบวาระดับ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในหางสรรพสินคา
ที่อนุญาตใหมีการสูบบุหรี่สูงถึง 260 µg/m3 และการศึกษาของ (W. Li et al., 2001) ในหางที่มีการแอบสูบบุหรี่สูง
ถึง 285 และ 337 µg/m3 อยางไรกต็ามยังมีปจจัยอื่นที่มีผลตอระดับความเขมขนของ PM10 พี่พบภายใน
หางสรรพสินคา เชน แมบานมาทําความสะอาดระหวางวัน ไมวาจะเปนการกวาดพื้นหรือถูพื้น หรือกิจกรรมภายใน
หางเองก็อาจเปนได เชน รานถายเอกสาร (Lee et al., 2001a) การปรุงประกอบอาหาร (Lee et al., 2001b) ฯลฯ. 
 
ความสัมพันธของระดับ PM10 ในอาคารจอดรถในชั้นใตดิน, ชั้น 1, และชั้น 2  

เมื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกันของระดับความเขมขนเฉลี่ยของ PM10 ที่พบในอาคารจอดรถแยกตาม
ชนิดของที่จอดรถโดยพิจารณาอตัราการไหลของการจราจรในแตละชั้นควบคูกันไปดวยพบวา ประการแรกในชั้นที่
1 และชั้นที2่ ที่มีที่จอดรถเปนแบบกึ่งปดเหมือนกัน (Semi – enclosed car park) มีอัตราการไหลของการจราจรและ

b)  อาคารจอดรถ(Point1) และ
ในหางสรรพสินคา (Point3) 

c)  บริเวณประตูทางเชือ่ม (Point2) 
และ ในหางสรรพสินคา (Point3) 

a)  อาคารจอดรถ(Point1) และ
ประตูทางเชื่อม (Point2) 
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ระดับความเขมขนของ PM10 สอดคลองกัน กลาวคือ ในชั้นที1่ มีทั้งอัตราการไหลของการจราจรและระดับความ
เขมขนของ PM10 มากกวาในชั้นที2่ ผลที่เปนเชนนีก้ลาวไดวาสาเหตุที่ทําใหชั้นที1่ มีระดับความเขมขนของ PM10 สูง
กวาในชั้นที2่ เพราะวา มีปริมาณยานพาหนะเขามามากกวา หรือ ชั้นที2่ เปนชั้นที่อยูสูงกวาชั้นที1่ อาจถูกบดบังดวย
ตึกรอบขางนอยกวาจึงมีอัตราการระบายอากาศดีกวาชั้นที1่ ในตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยอัตราการไหลของ
การจราจรในแตละชั้น ประการที่สองในชั้นใตดินซึ่งมีที่จอดรถเปนแบบปด (Enclosed car park) มีอัตราการไหล
ของการจราจรนอยกวา และมีระดับความเขมขนของ PM10 นอยกวาในชั้นที1่  ดวยเชนกัน กรณีนี้ไมสามารถบอก
อะไรได เพราะปริมาณอัตราการไหลของการจราจรในชั้นที1่ มีมากกวาในชั้นใตดินมาก และมากจนอาจสงผลใหใน
ชั้นที1่ มีระดับความเขมขนของ PM10 สูงกวาในชั้นใตดิน ถึงแมวาการระบายอากาศในชั้นที1่ จะดีกวาในชั้นใตดินก็
ตาม และประการสุดทายในอาคารจอดรถชั้นใตดินที่เปนแบบปดและในชั้นที2่ ที่เปนแบบกึ่งปด สังเกตุไดวา 
ปริมาณอัตราการไหลของการจราจรไมแตกตางกันมากนัก แตระดับความเขมขนของ PM10 ในชั้นใตดินมีคาสูงกวา
ชั้นที2่ กลาวไดวา ในชั้นใตดินที่เปนที่จอดรถแบบปดมีการระบายอากาศแยกวาในชั้นที2่ ที่เปนแบบกึ่งปด 

 
ตารางที่ 2   คาเฉล่ียอัตราการไหลของการจราจรในแตละชั้นตอหนึ่งหนวยเวลา (traffic flow rate, (vehicle /min)) 

Traffic flow rate (vehicle/min) 
Floor 

Mall A  Mall B 
Underground 7.0  1.8 

1 11.6  8.3 
2 7.7   1.4 

  

 เมื่อนําอัตราการไหลของการจราจรในแตละชั้นมาหาความสัมพันธกับระดบัความเขมขนของ PM10 ใน
อาคารจอดรถจะไดคาสัมประสิทธความสัมพันธเทากับ 0.331 รูปที ่3 แสดง scatter diagram ของระดับ PM10  ใน
อาคารจอดรถและอัตราการไหลของการจราจร จํานวนยานพาหนะกับระดับ PM10 ในอาคารจอดรถที่ตรวจวัดมี
ความสัมพันธกันคอนขางนอยเมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธความสัมพันธ อาจเปนเพราะลักษณะทางโครงสราง
อาคารที่แตกตางกันของอาคารจอดรถแตละชั้นดังที่ไดจําแนกออกมาขางตน คือ แบบปดและแบบกึ่งปด ซึ่ง
เกี่ยวของกับการระบายอากาศดวย 

 
รูปที่ 3 แสดง scatter diagram ของระดับPM10 (µg/m3) ในอาคารจอดรถและอัตราการไหลของการจราจร (vehicle /min) 
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ตารางที ่3 แสดงคาเฉลี่ย PM10 ของทั้งสองหางสรรพสินคาที่ตรวจพบในแตละจุด เปรียบเทียบกับคา
มาตรฐานของหนวยงานตาง ๆ  จะเห็นวาคาเฉลี่ยระดับความเขมขนของ PM10 ในทุกจุดตรวจวัดไมมีคาใดเกินคา
มาตรฐานหรือคาแนะนําจากหนวยงานใดเลย  

 
ตารางที่ 3   คาเฉลี่ยของระดับ PM10 ที่ตรวจพบในจุดตาง ๆ เทียบกับมาตรฐาน 

Floor Parking(
µg/m3)  

Connecting 
door (µg/m3) 

Shopping 
mall (µg/m3) 

ACGIHa 
(mg/m3) 

HKIAQOb 
(µg/m3) 

OSHAc 
(mg/m3) 

USEPAd 
(µg/m3) 

Underground 98.1 132.1 118.3 
1st 114.0 91.9 99.7 
2nd 36.6 71.9 40.7 

3 180 5 150 

a  The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), TLV-TWA, bRecommended indoor air quality 
 objectives (IAQ) for Hong Kong (s-h average), cOccupational Safety and Health Administration (OSHA), PEL (8 Hr 
 TWA), dUnited States Environmental Protection  Agency, standard for an acceptable annual 24-hour average of PM10 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

ระดับความเขมขนของ PM10 ที่พบจากการศึกษาในครั้งนี ้ทั้งหมด 54 ตัวอยาง อยูระหวาง 12.2 - 231.6 
µg/m3 จากการศกึษาความสัมพันธกันของระดับ PM10 ที่ตรวจวัดในทั้งสามจุด คือใน อาคารจอดรถ บริเวณประตู
ทางเชื่อม และในหางสรรพสินคา พบวามีเพียงสองจุดเทานั้นที่มีความสัมพันธกัน คือในอาคารจอดรถและใน
หางสรรพสินคา กลาวคือระดับ PM10 ที่เพิ่มขึ้นในลานจอดรถสงผลใหระดับ PM10 ใหหางสรรพสินคามีแนวโนม
เพิ่มขึ้นตามไปดวย  

ระดับความเขมขนของ PM10 ที่พิจารณาเฉพาะในอาคารจอดรถเปรียบเทียบกันในแตละชั้นพบวา เมื่อ
เปรียบเทียบในชั้นใตดินที่เปนที่จอดรถแบบปดเทียบกับชั้นที1่ ที่เปนแบบกึ่งปดนั้นไมสามารถบอกความแตกตางได
เนื่องจาก ถึงแมวาในชั้นที1่ จะมีการระบายอากาศดีกวาในชั้นใตดิน แตปริมาณรถที่เขามาใชบริการในชั้นที1่ ก็
มากกวาชั้นใตดินมาก ถาอยากทราบความแตกตางของระดับ PM10 ในชั้นจอดรถทั้งสองแบบควรมีจํานวนรถที่เขา
มาใชบริการใกลเคียงกัน แตเมื่อพิจารณาความแตกตางของระดับ PM10 ในชัน้ใตดิน (แบบปด) และในชั้นที2่ (แบบ
กึ่งปด) จะพบวาในชั้นใตดินมีมากกวาในชั้นที2่ ทั้งๆ ที่มีจํานวนรถที่เขามาใชบริการใกลเคียงกัน และเมื่อ
เปรียบเทียบระดับ PM10 ในชั้นจอดรถที่เปนแบบกึ่งปดทั้งสองคือในชั้นที1่  และชั้นที2่ พบวาในชั้นที2่ มีนอยกวา เปน
เพราะในชั้นที่สองมีจํานวนรถเขามาใชบริการนอยกวาและ มีการระบายอากาศดีกวาในชั้นที1่  

ระดับความเขมขนของ PM10 และอัตราการไหลของการจราจรมีความสัมพันธกันอยูในระดับที่คอนขางนอย 
ทั้งนี้เพราะนําผลของระดับPM10 ในอาคารจอดรถของทุกชั้นมาวิเคราะหรวมกัน ความแตกตางกันของโครงสรางใน
แตละชั้นอาจจะสงผลตอความสัมพันธกันของปริมาณรถที่เขามาใชบริการและระดับ PM10 ได  
 ระดับคาเฉลี่ยความเขมขนของ PM10 ที่ตรวจพบในการศึกษานี้เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานหรือคา
แนะนําจากหนวยงานตาง ๆ พบวา อยูในระดับที่ต่ํากวาคามาตราฐานหรือคาแนะนํา แตหากสัมผัสเปนระยะ
เวลานาน ๆ หลาย ๆ ป โดยเฉพาะในพนักงานที่ทํางานประจําอยูในบริเวณนั้น อาจสงผลกระทบตอสุขภาพในระยะ
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ยาวได ซึ่งแนวโนมนี้อาจจะนําไปใชไดกับมลพิษตัวอื่นที่ออกมาจากยานพาหนะดวยเชนกัน เชน Volatile organic 
compounds (VOCs) หรอื Polycylclic aomatic hydrocarbons (PAHs) เพราะจากการศึกษานี้ พบวา มลพิษที่
พบในอาคารหางสรรพสินคา มีแนวโนมวา มีแหลงกําเนิดมาจากอาคารจอดรถที่มีโครงสรางติดกับอาคาร
หางสรรพสินคาเอง และการศึกษาควรเชื่อมโยงถึงผลกระทบตอสุขภาพที่มาจากมลพิษตางๆ จากอาคารจอดรถดวย  
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