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บทคัดยอ 
 การตรวจวัดปริมาณสาร BTEX ในบรรยากาศบริเวณปายรถประจําทางในกรุงเทพมหานคร เพื่อประเมิน

ความเสี่ยงของผูอยูอาศัยและผูที่ประกอบอาชีพบริเวณปายรถโดยสารประจําทาง ดําเนินการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 

พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยทําการเก็บตัวอยางอากาศ บริเวณปายจอดรถประจําทาง 4 

แหง ไดแก อนุสาวรียชัยสมรภูมิ เคหะชุมชนดินแดง ศูนยการคาสยาม และสถานีรถไฟหัวลําโพง ระยะเวลาการ

เก็บตัวอยาง 24 ชั่วโมง และวิเคราะหดวยเครื่อง GCMS พบวาปริมาณ Benzene, Toluene, Ethylbenzene, 

m,p-Xylene และ o-Xylene ต่ําสุด-สูงสุด ที่ตรวจวัดไดที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ เทากับ 1.76-4.20, 4.07-12.92, 

0.42-0.95, 0.59-1.67 และ 0.51-1.99 ppb ตามลําดับ ที่เคหะชุมชนดินแดง เทากับ 2.94-4.45, 6.61-9.90, 

0.56-0.88, 1.06-1.60 และ 0.78-1.14 ppb ตามลําดับ ที่ศูนยการคาสยาม เทากับ 5.61-9.68, 17.05-47.83, 

1.00-2.95, 2.10-4.80 และ 1.43-3.06 ppb ตามลําดับ และที่สถานีรถไฟหัวลําโพง เทากับ 2.74-3.32, 7.24-

9.57, 0.55-0.89, 0.72-1.37 และ 0.59-0.98 ppb ตามลําดับ พบวาบริเวณปายจอดรถโดยสารประจําทางของ

ศูนยการคาสยามมีปริมาณสาร BTEX มากที่สุด และมีคาสูงกวาคาเฝาระวังของกรมควบคุมมลพิษ  สําหรับการ

ประเมินความเสี่ยง พบวาคา Potential Cancer Risk ของสารเบนซิน ตอประชากร 1 ลานคน ของปายรถประจํา

ทางทั้ง 4 แหง บริเวณพบวา มีคาเปน 26, 31, 67 และ 24 คน ตามลําดับ คา Hazard Quotient พบวาในทุกพื้นที่

มีคานอยกวา 1 ซึ่งชี้ใหเห็นวาระดับของสารอินทรียระเหยงายในบริเวณที่ทําการตรวจวัดนั้นยังไมรุนแรงจนเปน

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ดังกลาว 

 
ABSTRACT 

 The quantities measurement of volatile organic compounds (VOCs) in the atmosphere typed 

BTEX compounds at the main bus stop within Bangkok to analyze and assess the risk of the residents 

and those who worked around the bus stop. The measurement will be conducted from 27 October 

2011 to 16 November 2011 by collecting air sample with diffusive samplers equipped at 4 bus stop 
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areas included Victory Monument, Din Dang housing authority, Siam Square and Hua Lampong 

Railway Station. Air sample will be collect with retention period for 24 hours and analyzed by GCMS 

Analysis. The result found the min-max amount of volatile organic compounds BTEX compounds at 

Victory monument bus stop as 1.76-4.20, 4.07-12.92, 0.42-0.95, 0.59-1.67 and และ 0.51-1.99 ppb 

respectively, Din Dang The Housing Authority bus stop as 2.94 to 4.45, 6.61 to 9.90, 0.56 to 0.88, 

1.06 to 1.60 and 0.78-1.14 ppb, respectively, Siam Square bus stop as 5.61 to 9.68, 17.05 to 47.83, 

1.00 to 2.95, 2.10 to 4.80, and 1:43 to 3:06. ppb, respectively, and the Hau Lampong Railway Station 

as 2.74 to 3.32, 7.24 to 9.57, 0.55 to 0.89, 0.72 to 1.37 and 0.59-0.98 ppb, respectively. In term risk 

assessment showed the BTEX Potential Cancer Risk (PCR), in 4 areas at 26, 37, 67 and 24 

respectively. In addition, the BTEX Hazard Quotient (HQ) was less than 1, means the level of volatile 

organic compounds in the test area was not severely harm to public health and people who has lived 

or worked nearby the bus stop that we had monitored. 

Key Words : Volatile Organic Compounds, Btex, Bus Stop, Risk Assessment 

E-mail : pakanon_jo@hotmail.com   

 

คํานํา 
สารอินทรียระเหยงาย หรือ VOCs นั้นคือ กลุมสารประกอบอินทรียที่ระเหยเปนไอกระจายตัวไปใน

อากาศ ไดในที่อุณหภูมิและความดันปกติ โมเลกุลสวนใหญประกอบดวยอะตอมคารบอนและไฮโดรเจน รวมทั้ง

อาจมีออกซิเจนหรือคลอรีน ในชีวิตประจําวัน มนุษยสามารถรับ VOCs จากหลากหลายกิจกรรม เชน การใชสีทา

บาน, ควันบุหรี่, กระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรม, การใชน้ํายาซักแหง, น้ํายาสําหรับยอมผมและน้ํายาดัดผม, 

สารที่เกิดจากเผาไหมในเครื่องยนตและปะปนอยูในอากาศ (วรรณา, 2546) 

หากมีการสะสมสารอินทรียระเหยงายไวในรางกายจํานวนมากในระยะเวลานาน จะมีผลกระทบทาง

ชีวภาพและเปนอันตรายตอสุขภาพของผูที่สัมผัส โดยเฉพาะสารอินทรียระเหยงายกลุม BTEX ซึ่งประกอบดวย 

เบนซีน (Benzene), โทลูอีน (Toluene), เอทธิลเบนซีน (Ethyl Benzene) และ ไซลีน (Xylene) ที่มีฤทธิ์ทําใหเกิด

ความระคายเคืองตอผิวหนัง (โทลูอีน, ไซลีน, เอทธิลเบนซีน) กอใหเกิดพิษตอไขกระดูก (เบนซีน, ไซลีน) เม็ดเลือด

แดง (เบนซีน,ไซลีน) ระบบประสาท (โทลูอีน,เอทธิลเบนซีน) ,ระบบทางเดินหายใจ (ไซลีน) และบางชนิดเปนสาร

กอมะเร็ง (เบนซีน) (ฝายจัดการสารพิษ กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ และ ศูนยควบคุมวัตถุอันตราย; 2542) ซึ่ง BTEX นั้นมีแหลงกําเนิดจากอุตสาหกรรมตางๆ และจากการ

เผาไหมภายในเครื่องยนต ในพื้นที่เขตเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่มีการจราจรหนาแนนนั้นเปนพื้นที่ที่

ประชาชนมีโอกาสสัมผัสกับสารอินทรียระเหยไดมาก โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยหรือทํางานในบริเวณพื้นที่ริม

ถนนหรือบริเวณปายจอดรถประจําทางที่ตองมีรถผานจํานวนมาก ที่สงผลใหในแตละวันมีโอกาสไดรับมลพิษจาก

สารอินทรียระเหยงายกลุม BTEX ที่ปลอยออกมาจากไอเสียของรถยนตตางๆ ทางการหายใจได และอาจเปน

อันตรายมากขึ้น หากตองมีการอยูในพื้นที่ที่ตองมีการหายใจเอาสารดังกลาวเขาไปเปนระยะเวลานาน (วรรณา, 

2546) 
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 ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยนี้ จึงเห็นความสําคัญของปญหามลพิษจากสารอินทรียระเหยงายในกลุม BTEX 

ที่มีแหลงกําเนิดจากรถยนตที่สัญจรบนทองถนน และอาจสงผลตอประชาชนบริเวณปายรถโดยสารประจําทางใน

แตละวัน โดยที่ไดทําการศึกษาถึงความเสี่ยงของผูที่อาศัยหรือปฏิบัติงานที่ปายรถโดยสารประจําทางใน

กรุงเทพมหานครฯไดรับ รวมท้ังยังศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารอินทรียระเหยงายกลุม BTEX และความเสี่ยง

ของปายจอดรถประจําทางที่เปนตัวแทนของสถานที่สําคัญในกรุงเทพมหานครทั้ง 4 ประเภท ไดแก ปายจอดรถ

ประจําทางบริเวณแหลงเปล่ียนเสนทางและสายรถประจําทางที่สําคัญ ปายจอดรถประจําทางบริเวณที่อยูอาศัย

ริมถนนสายหลัก ปายจอดรถประจําทางบริเวณศูนยการคาขนาดใหญ และปายจอดรถประจําทางบริเวณสถานี

ขนสง ซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสม ไดแก ปายจอดรถประจําทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ เคหะชุมชนดินแดง ศูนยการคา

สยาม และสถานีรถไฟหัวลําโพง ตามลําดับ เพื่อที่เปนขอมูลในการแนวทางจัดการที่เหมาะสมใหกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ ในการปองกันอันตรายจากมลพิษสารอินทรียระเหยงายกลุม BTEX ตอผูโดยสารรถโดยสารประจําทาง

ในกรุงเทพมหานครฯ 

 
อุปกรณและวิธีการ 

กําหนดสถานที่เก็บตัวอยางโดยตรวจสอบขอมูลปายรถโดยสารประจําทาง จากสํานักกรุงเทพมหานคร

และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ โดยกําหนดพื้นที่ปายรถโดยสารประจําทางที่อยูในเกณฑตองศึกษาวิจัยจาก

ปายรถโดยสารประจําทางที่ตั้งอยูในบริเวณที่เปนแหลงศูนยการคา และพื้นที่ที่เปนจุดเปล่ียนเสนทางการเดินทาง

ที่สําคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากในแตละวันจะมีปริมาณรถประจําทางที่วิ่งผานหลายสาย ซึ่งได

คัดเลือกปายรถโดยสารประจําทางที่ตรงเกณฑจํานวน 3 ปายคือ ปายรถประจําทางที่ศูนยการคาสยาม, 

อนุสาวรียชัยสมรภูมิ และสถานีรถไฟหัวลําโพงและปายรถโดยสารประจําทาง ที่อยูในบริเวณที่พักอาศัยที่อยูติด

ถนน และมีกรมควบคุมมลพิษที่เคยตรวจวัดคาปริมาณสาร BTEX เพื่อเปรียบเทียบขอมูล จํานวน 1 ปาย คือ

เคหะชุมชนบริเวณดินแดง 

โดยอุปกรณที่ใชเก็บตัวอยางอากาศ ใชหลอดเก็บตัวอยางชนิด Diffusive Sampler ที่ผานการทําความ

สะอาดดวยเครื่องทําความสะอาด Dynatherm Analytical Instrument (USA) Model 60 six-tube conditioner 

ทําการเก็บตัวอยางสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศแบบ Passive Sampling 24 ชั่วโมง โดยติดตั้งที่ความสูง 

150 เซนติเมตร จากพื้นปายรถประจําทาง เพื่อใหไดคาใกลเคียงระดับการหายใจของมนุษย ในระยะหางจาก

ถนนไมต่ํากวา 1.5 เมตร จากริมถนน จํานวนปายรถประจําทางละ 1 ตัวอยาง ตั้งแตวัน วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.

2553 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 และทําการวิเคราะหปริมาณสารดวยเครื่อง Gas Chromatography 

/ Mass Spectrometer  

ทําการประเมินความเสี่ยงจากการไดรับสารอินทรียระเหยทั้ง 4 ชนิด โดยใชวิธีการประเมินความเสี่ยง

ของ US-EPA โดยการคํานวณโอกาสที่จะเกิดพิษขึ้นในมนุษยจากการไดรับสารอินทรียระเหยงาย กรณีสารไมกอ

มะเร็ง โดยการคํานวณหาคา Hazard Quotient (HQ) ดังสมการ (วรรณา, 2546) 
 

HQ = C / Chronic Inhalation REL 
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โดยที่ HQ = Hazard Quotient 

 C = Average Concentration (μg/m3) 

 REL = Reference Exposure Level (μg/m3) 
 

หากคา HQ มีคานอยกวาหรือเทากับ 1 หมายความวาสถานการณการปนเปอนของสารเคมียังไมรุนแรง

จนอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน แตถาคา HQ มีคามากกวา 1 หมายความวา สถานการณ

การปนเปอนของสารเคมีนั้นคอนขางรุนแรงจนอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน  

สําหรับการการประเมินความเสี่ยงในกรณีเปนสารกอมะเร็ง ใชการคํานวณหาคาความเสี่ยงการเกิด

มะเร็ง (Carcinogenic Risk) ไดดังสมการ 
 

PCR = ID x CP                  

โดยที่ 

PCR = Potential cancer risk 

ID = Inhalation Dose (mg/kg-day) 

CP = Cancer Potency (mg\kg-day) 

กรณีของสารเบนซิน Inhalation Potency Factor = 1.0 x 10-1 

โดยการคํานวณโอกาสของการเกิดมะเร็งของกลุมประชากรจํานวนลานคนสามารถคํานวณไดโดย  

Potential cancer cases per million = Potential cancer risk x 106 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

ปริมาณสาร BTEX ในบรรยากาศบริเวณปายจอดรถประจําทางในกรุงเทพมหานคร 24 ชั่วโมง (ppb) 

สถานที่ คาที่แสดง Benzene Toluene Ethylbenzene m,p-Xylene o-Xylene 

คาสูงสุด 4.20 12.92 0.95 1.67 1.99 

คาต่ําสุด 1.76 4.07 0.42 0.59 0.51 

อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

คาเฉลี่ย 3.08 7.66 0.73 1.05 0.77 

คาสูงสุด 4.45 9.90 0.88 1.60 1.14 

คาต่ําสุด 2.94 6.61 0.56 1.06 0.78 

เคหะชุมชนดินแดง 

คาเฉลี่ย 3.67 8.53 0.75 1.30 0.95 

คาสูงสุด 9.68 47.83 2.95 4.80 3.06 

คาต่ําสุด 5.61 17.05 1.00 2.10 1.43 

ศูนยการคาสยาม 

คาเฉลี่ย 7.84 25.67 1.68 3.01 2.12 

คาสูงสุด 3.32 9.57 0.89 1.37 0.98 

คาต่ําสุด 2.74 7.24 0.55 0.72 0.59 

สถานีรถไฟหัวลําโพง 

คาเฉลี่ย 2.81 8.61 0.71 1.09 0.84 
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จากขอมูล พบวา พื้นที่ปายจอดรถประจําทางที่มีปริมาณสารอินทรียระเหยงายประเภทกลุมสาร BTEX 

ทุกชนิดมากที่สุดคือบริเวณศูนยการคาสยาม ที่มีปริมาณสาร BTEX สูงกวาพื้นที่อื่นๆ สวนปริมาณสาร Benzene 

ของทุกพื้นที่มีคาเฉลี่ยเกินกวาคาเฝาระวังของกรมควบคุมมลพิษ (2.373 ppb) สวนคาปริมาณสารอินทรียระเหย

งายชนิด Toluene, Ethylbenzene และ Xylene ในบรรยากาศบริเวณปายจอดรถประจําทาง ทั้ง 4 พื้นที่ พบวา

จะมีคาสูงมากบริเวณปายจอดรถประจําทางของศูนยการคาสยามเชนกัน แตยังไมอยูในระดับที่เปนอันตรายเมื่อ

เทียบกับคามาตรฐานคุณภาพอากาศของตางประเทศ  

ในดานการประเมินความเสี่ยง ในกรณีสารไมกอมะเร็ง ไดทําการคํานวนคา Hazard Quotient (HQ) 

พบวาคา Hazard Quotient ของสาร Benzene, Toluene, Ethylbenzene, m,p-Xylene และ o-Xylene บริเวณ

ปายจอดรถประจําทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ, เคหะชุมชนดินแดง, ศูนยการคาสยาม และสถานีรถไฟหัวลําโพง 

พบวา คา Hazard Quotient ของสารอินทรียระเหยงายที่ตรวจวัด มีคาเฉลี่ยที่ไดดังนี้ 

Hazard Quotient 
สถานที่ตรวจวิเคราะห 

Benzene Toluene Ethylbenzene m,p-Xylene o-Xylene 

อนุสาวรียชัยสมรภูม ิ 0.16 0.01 0.01 0.01 0.00 

เคหะชุมชนดินแดง 0.20 0.02 0.01 0.01 0.01 

ศูนยการคาสยาม 0.42 0.05 0.02 0.02 0.01 

สถานีรถไฟหัวลําโพง 0.15 0.02 0.01 0.01 0.01 

จากขอมูล พบวาคา Hazard Quotient ของทุกพื้นที่นอยกวา 1 ซึ่งชี้ใหเห็นวาระดับของสารอินทรีย

ระเหยงายในบริเวณที่ทําการตรวจวัดนั้นยังไมรุนแรงจนเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยหรือ

ประกอบอาชีพบริเวณปายรถประจําทางที่ตรวจวัด  

และการประเมินความเสี่ยงกรณีสารกอมะเร็ง ไดทําการคํานวณคา Potential Cancer Risk (PCR) ของ

ปริมาณสาร Benzene ที่ตรวจวัดได พบวา ผูที่อยูอาศัยหรือปฏิบัติงานบริเวณปายจอดรถประจําทางที่อนุสาวรีย

ชัยสมรภูมิ, เคหะชุมชนดินแดง, ศูนยการคาสยาม และสถานีรถไฟหัวลําโพงมีคาที่ได ดังตอไปน้ี  

สถานที่เก็บตัวอยาง 
ปริมาณการไดรับสัมผัส 

(mg/kg-day) 

Cancer Potency 

(kg-day/mg) 

Potential Cancer 

Risk 

Potential Cancer 

Risk per million 

อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 0.000262866 0.1 0.0000262866 26 

เคหะชุมชนดินแดง 0.000313275 0.1 0.0000313275 31 

ศูนยการคาสยาม 0.00066957 0.1 0.000066957 67 

หัวลําโพง 0.000240169 0.1 0.0000240169 24 

คาเฉลี่ย 0.00037147 0.1 0.000037147 37 
 

จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวา เมื่อประเมินในแงของสารกอมะเร็ง สถานการณสารเบนซินใน

บรรยากาศ นั้นรุนแรงจนสามารถเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได โดยมีโอกาสเปนโรคมะเร็งจาก

ผลของสาร Benzene เปน 26, 31, 67 และ 24 คนในลานคน ตามลําดับ  
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 
ผลการศึกษาวิเคราะหในงานวิจัยฉบับนี้ แสดงใหเห็นวาระดับของสารอินทรียระเหยงายกลุม BTEX ใน

ทุกพื้นที่มีปริมาณ Benzene ที่ตรวจวัด มากกวาคาเฝาระวังของกรมควบคุมมลพิษ และบริเวณปายจอดรถ

ประจําทางที่ศูนยการคาสยามมีคาปริมาณสารอินทรียระเหยงายกลุม BTEX สูงกวาพื้นที่อื่นที่ทําการตรวจวัด

ในชวงวันและเวลาเดียวกัน เนื่องมาจากในบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่มีการจราจรหนาแนนมาก มีปริมาณสาย

รถประจําทางผานมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร และเปนพื้นที่ที่มีสายรถไฟฟาผานดานบนของถนน ทําใหปดกั้น

การไหลหรือการระบายอากาศในบริเวณที่ตรวจวัด นอกจากนี้ ศูนยการคาสยามยังเปนพื้นที่ศูนยการคาสําคัญ

ของกรุงเทพมหานคร ที่มักมีการจัดกิจกรรมหรือเทศการตางๆ ในบริเวณนี้ ทําใหมีการใชรถเปนจํานวนมาก  

ในแงการประเมินสถานการณความเสี่ยงกรณีสารไมกอมะเร็งพบวายังไมรุนแรงจนเปนอันตรายตอ

สุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยหรือประกอบอาชีพบริเวณปายรถประจําทางในทุกบริเวณที่ตรวจวัด แตเมื่อ

ประเมินความเสี่ยงกรณีสารกอมะเร็ง พบวา ทุกพื้นที่ที่ตรวจวัด มีความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งจากผลของสาร 

Benzene ทั้งสิ้น ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของดานการจัดการสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร ควรตองมีการ

ติดตามตรวจสอบเพื่อหาแนวทางเฝาระวังปริมาณของสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศ ทั้งในแงสารอินทรีย

ระเหยชนิดอื่นๆ หรือการเก็บตัวอยางในฤดูกาลอื่นๆ เพื่อหาความแตกตาง เพื่อเปนขอมูลที่สําคัญในการจัดการ

และควบคุมปริมาณของสารใหไมอยูในระดับที่เปนอันตรายตอประชาชนในบริเวณที่ตรวจวัดตอไป 

 

เอกสารอางอิง 
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