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บทคัดย่อ
การศึกษาแบบภาคตัดขวางในครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ในอาคารหอจดหมายเหตุ
กรณีศึกษาอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี สุ่มเก็บตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงในอาคาร จานวน 6 ห้อง รวม
23 ตัวอย่าง และจุดอ้างอิงภายนอกอาคาร จานวน 2 ตัวอย่าง ด้วยเครื่อง DustTrak DRX Aerosol Monitor
Model 8533 แบบอ่านค่าได้ทันที ผลที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ตามข้อเสนอแนะของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข และประเทศสิงคโปร์ วิเคราะห์การกระจายข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ ANOVA ทา Multiple Means Comparison โดยใช้ Scheffe และทา Post Hoc Test ผล
การศึก ษาพบว่ าฝุ่น PM2.5 บริเวณห้องศู นย์เอกสาร ห้ องปฏิบั ติงานตรวจสอบและประเมิ นคุณค่า เอกสาร ห้อ ง
ปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินคุณค่าเอกสารประเภทฟิล์ม และห้องคลังเอกสาร/เอกสารอ้างอิง มีค่าสูงเกินเกณฑ์
ที่ยอมรับได้ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยของฝุ่น PM2.5 ห้องศูนย์เอกสารมีค่าแตกต่างจากห้องสานักงาน
หอจดหมายเหตุ ห้องปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินคุณค่าเอกสารมีค่าแตกต่างจากคลังเอกสาร/เอกสารอ้างอิง
ห้องจัดแสดงและบริการ และห้องสานักงานหอจดหมายเหตุ และห้องจัดแสดงและบริการมีค่าแตกต่างจากพื้นที่
ภายนอกอาคาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value < .05) เนื่องจากลักษณะกิจกรรมของแต่ละห้องที่แตกต่างกัน
แสดงได้ว่ามีสิ่งคุกคามทางสุขภาพจากฝุ่นขนาดเล็กต้องได้รับการแก้ไขเพื่อลดปริมาณฝุ่น ลดการรับสัมผัสเข้าสู่
ร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน ผู้มาใช้บริการ เช่น การเพิ่มอัตราการระบายอากาศของอาคาร การติดตั้งระบบดูดอากาศ
เฉพาะที่ สวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิด สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน และใช้หน้ากากที่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กเพื่อลดการรับ
สัมผัสที่ตัวบุคคล
.
คาสาคัญ : นักจดหมายเหตุ, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, คุณภาพอากาศภายในอาคาร, ฝุ่น PM2.5
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Abstract
This cross-sectional study to analyze the concentration of PM2.5 in the archives building, A
case study of Chanthaburi National Archives. Selecting a sampling point with a Purposive Sampling
method from 6 rooms, including 23 samples and 1 reference points outside the building,
including 2 samples. PM2.5 were measured with the DustTrak DRX Aerosol Monitor Model 8533.
The results are compared with acceptable standards as suggested by the Department of Health,
Ministry of Public Health, and Singapore Standard. Analysis of data distribution with descriptive
statistics and comparing the mean by ANOVA statistics, making Multiple Means Comparison using
Scheffe and Post Hoc Test. The results showed that PM2.5 in 4 rooms (Document Center Room,
Document Valuation and Assessment Room, Film Valuation and Assessment Room, Archive and
Reference Room) were higher than acceptable standards. Statistical analysis found that the mean
of PM2.5 in each room were different with statistical significance at .05 level due to the different of
activities in each room. Suggestions for reducing PM2.5 was improvement of the ventilation
system, install a local exhaust system and wear protective equipment to prevent the impact on
the archivists.
Keywords : Archivist, Archives, Indoor Air Quality, PM2.5
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บทนา
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจหลักเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและ
ให้บริการสารนิเทศที่เรียกว่า เอกสารจดหมายเหตุ ที่มีความสาคัญจัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ การรวบรวม
เอกสารจดหมายเหตุอาจจะมาจากการรับมอบ การบริจาคหรือตามพินัยกรรม การซื้อ และการแลกเปลี่ยน เมื่อนา
เอกสารเหล่านี้เข้ามายังหอจดหมายเหตุ เอกสารที่รับเข้ามาอาจจะมีเชื้อรา สารเคมี ฝุ่นละออง หรือแมลงประเภท
ต่างๆ ติดมากับเอกสาร จาเป็นต้องมีการอบเอกสารทุกชิ้นที่เป็นกระดาษ และตรวจสอบสภาพของเอกสารประเภท
ฟิล์ม สื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติงานแต่ละวันของนักจดหมายเหตุและเจ้าหน้าที่ต้องสัมผัส กับเอกสารจดหมาย
เหตุประเภทต่างๆ ที่ปนเปื้อนตลอดเวลา เป็นการทางานในสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
รวมถึงผู้มาใช้บริการ สุมลฑริกาญจณ์ มายะรังษี (2559 : 57-64) ได้ศึกษาวิจัยสภาวะแวดล้อมการทางานที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนกลางและหอจดหมายเหตุแห่งชาติสาขา
โดยทาการสารวจทัศนคติของนักจดหมายเหตุและนักวิชาการ ผลจากการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างระบุ
ว่ามีสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของนักจดหมายเหตุ
ฝุ่ น ละอองเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ งที่ คุ ก คามสุ ข ภาพของนั ก จดหมายเหตุ ที่ ท างานกั บ เอกสารเก่ า ฝุ่ น ละออง
(Particulate Matter หรือ PM) เป็นอนุภาคของแข็งและหยดละอองของเหลวที่แขวนลอยกระจายในอากาศ
อนุภาคแขวนลอยบางชนิดมีขนาดใหญ่ มีสีดา จนมองเห็นเป็นเขม่าและควัน บางชนิดมีขนาดเล็กมากมองด้วยตา
เปล่าไม่เห็น และเป็นสารที่มีความหลากหลายทางด้านกายภาพและองค์ประกอบทางเคมี ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่
อาจแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้เพียง 2-3 นาที ฝุ่นละอองขนาดเล็กจะแขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานเนื่องจากมี
ความเร็วในการตกตัวต่าหากมีแรงกระทาจากภายนอกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การไหลเวียนของอากาศ กระแส
ลม เป็นต้น จะแขวนลอยในอากาศได้นานมากขึ้น แต่ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กโดยเฉพาะขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมครอน
อาจแขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานเป็นปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) ฝุ่นละอองขนาดเล็กแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ฝุ่ น
หยาบ (Course Particle หรือ PM10) เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 - 10 ไมครอน และฝุ่นละเอียด (Fine
Particles หรือ PM2.5) เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (US.EPA. 2018) ผลจากการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่าการสัมผัสฝุ่นละอองผ่านการหายใจ ฝุ่น ละอองขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะติดอยู่บริเวณโพรงจมูก
และปากเท่านั้นไม่สามารถผ่านเข้าสู่หลอดลมได้ ส่วนฝุ่นที่มีขนาด 5-10 ไมครอน จะเข้าสู่หลอดลม (Trachea) และ
แขนงหลอดลม (Bronchus) สาหรับฝุ่นขนาด 2.5-5 ไมครอน จะเข้าสู่หลอดลมฝอย (Bronchioles) ถุงลม
(Alveoli) และฝุ่นละเอียดขนาดเล็กกว่า 0.02 ไมครอน สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตผ่านเส้นเลือดฝอยในปอด
เข้าสู่ร่างกายได้ (สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ, 2555) ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน จึงสามารถเข้าสู่ร่างกายไป
ฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อปอด ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซของร่างกาย (Gas Exchange
Regions) ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่นละเอียดจึงมีอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา และคนที่มีโรคของระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด เป็นต้น การ
ปฏิบัติงานในแต่ละวันของนักจดหมายเหตุและเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุต้องสัมผัสกับฝุ่นละอองตลอดเวลา ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาความเข้มข้ นของฝุ่น PM2.5 ในอาคารหอจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นฝุ่ นละเอียดที่ อาจเป็นสาเหตุข องการ
ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจจากการสูดอากาศภายในอาคาร เพื่อเป็นข้อมูลนาไปสู่ การจัดการสภาพแวดล้อม
การทางานที่ดี การลดและป้องกันอันตรายจากการสัมผัสฝุ่น PM2.5 ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ในอาคารหอจดหมายเหตุ กรณีศึกษาอาคารหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ จันทบุรี
2. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของฝุ่น PM2.5 ในอาคารหอจดหมายเหตุ กรณีศึกษา
อาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional Study) โดย
ทาการสารวจและเก็บตัวอย่างฝุ่น PM2.5 ในอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี ในเดือนพฤษภาคม 2561
ช่วงเวลาการทางาน 8.00 – 17.00 น. ที่มีกิจกรรมภายในอาคารตามปกติ
1. สถานที่เก็บข้อมูลและกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ทาการสุ่มเก็บตัวอย่างอากาศแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในอาคารหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี รวม 6 ห้อง ได้แก่ ห้องศูนย์เอกสาร ห้องปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินคุณค่า
เอกสาร ห้องปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินคุณค่าเอกสารประเภทฟิล์ม ห้องคลังเอกสาร/เอกสารอ้างอิง ห้องจัด
แสดงและบริการ และห้องสานักงานหอจดหมายเหตุ และเก็บตัวอย่างจากพื้นที่ภายนอกอาคารหอจดหมายเหตุ
จานวน 1 จุด เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Background) โดยกาหนดจานวนจุดเก็บตัวอย่างตามลักษณะและขนาด
ห้องแต่ละห้อง รวมจานวน 25 ตัวอย่าง (รูปที่ 1) ดังนี้
ห้องที่ 1 ห้องศูนย์เอกสาร เก็บตัวอย่าง 2 จุด จุดละ 2 ซ้า รวม 4 ตัวอย่าง
ห้องที่ 2 ห้องปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินคุณค่าเอกสาร เก็บตัวอย่าง 1 จุด จุดละ 2 ซ้า รวม 2
ตัวอย่าง
ห้องที่ 3 ห้องปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินคุณค่าเอกสารประเภทฟิล์ม เก็บตัวอย่าง 2 จุด จุด
ละ 2 ซ้า รวม 4 ตัวอย่าง
ห้องที่ 4 ห้องคลังเอกสาร/เอกสารอ้างอิง เก็บตัวอย่าง 2 จุด จุดละ 2 ซ้า รวม 4 ตัวอย่าง
ห้องที่ 5 ห้องจัดแสดงและบริการ เก็บตัวอย่าง 5 จุด จุดละ 1 ซ้า รวม 5 ตัวอย่าง
ห้องที่ 6 ห้องสานักงานหอจดหมายเหตุ เก็บตัวอย่าง 2 จุด จุดละ 2 ซ้า รวม 4 ตัวอย่าง
Background พื้นที่ภายนอกอาคารหอจดหมายเหตุ เก็บตัวอย่าง 1 จุด จุดละ 2 ซ้า รวม 2 ตัวอย่าง
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รูปที่ 1 แผนผังอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี และจุดเก็บตัวอย่าง
2. วิธีการเก็บตัวอย่างและเครื่องมือที่ใช้
ทาการเก็บตัวอย่างตามจุดที่สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยติดตั้งเครื่องมือให้สูงจากพื้น
ประมาณ 75 - 120 เซนติเมตร หรือที่ระดับการหายใจ (Breathing Zone) ของผู้ปฏิบัติงาน โดยไม่รบกวนการ
ทางาน กีดขวางทางเดิน หรือกิจกรรมของพื้นที่ และในรัศมี 1 เมตรรอบจุดเก็บตัวอย่าง ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางหรือ
แหล่งกาเนิดมลพิษ ทาการตรวจวัดในช่วงกิจกรรมการทางานปกติ โดยใช้เครื่อง DustTrak DRX Aerosol Monitor
เป็นเครื่องมือชนิดอ่านค่าโดยตรง (Portable Direct Sampling) แสดงผลการตรวจวัดทันที ณ จุดเก็บตัวอย่าง
สาหรับวัดค่าฝุ่น PM2.5 ในอากาศ โดยใช้หลักการตรวจวัดแบบ Laser 90° Light Scattering ทาการสอบเทียบ
เครื่องมือวัด (Calibration) ก่อนนาไปใช้งาน ในระหว่างการเก็บตัวอย่างได้ทาการสารวจปัจจัยทางกายภาพของ
อาคาร ได้แก่ ลักษณะโครงสร้างอาคาร การจัดแผนผังและการใช้ประโยชน์พื้นที่ ลักษณะกิจกรรมในแต่ละพื้นที่
ระบบการหมุ น เวี ย นอากาศ ความเข้ ม แสง และการบารุ งรัก ษาอาคาร ด้ว ยวิ ธีก ารเดิ น สารวจ ( Walkthrough
Survey) บันทึกผลการสารวจลงในแบบบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และอภิปรายผล (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของอาคารและการใช้ประโยชน์
ห้องที่เก็บตัวอย่าง
1. ห้องศูนย์เอกสาร

2. ห้องปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและ
ประเมินคุณค่า
เอกสาร

3. ห้องปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและ
ประเมินคุณค่า
เอกสารประเภท
ฟิล์ม

4. คลังเอกสาร/
เอกสารอ้างอิง

5. ห้องจัดแสดงและ
บริการ

ลักษณะทั่วไปของอาคารและการใช้ประโยชน์
ลักษณะทางกายภาพ ความเร็วลมเฉลี่ย 0.001 เมตรต่อวินาที อุณหภูมิเฉลี่ย 33.1
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 60.7 %
ลักษณะทั่วไป เป็นห้องปิด ไม่มีการเปิดประตู-หน้าต่าง ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 72
ตารางเมตร ลักษณะโครงสร้างอาคารเป็นผนังคอนกรีตเพดานสูง ใช้แสงจากระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างเพียงอย่างเดียว จัดวางชั้นจัดเก็บเอกสารเก่า ไม่มีคนทางานประจา เข้า
มาเป็นครั้งคราวเมื่อจัดเก็บเอกสาร หรือนาเอกสารออกไปประเมินคุณค่า
การใช้ประโยชน์ จัดเก็บเอกการเก่าที่ได้รับมอบมาเพื่อรอการประเมินคุณค่าเอกสาร
ลักษณะทางกายภาพ ความเร็วลมเฉลี่ย 0.023 เมตรต่อวินาที อุณหภูมิเฉลี่ย 33.9
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 57.5 %
ลักษณะทั่วไป ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 40 ตารางเมตร ลักษณะโครงสร้างอาคาร
เป็นผนังคอนกรีตเพดานสูง เปิดประตู ไม่เปิดหน้าต่าง ใช้แสงจากระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
จัดวางโต๊ะทางาน 1 ชุด โต๊ะประเมินคุณค่าเอกสาร 1 ชุด พร้อมเครื่องกรองอากาศ
เคลื่อนที่ มีนักจดหมายเหตุทางานประจา 1 คน และใช้พัดลมตั้งโต๊ะ
การใช้ประโยชน์ ทางานประเมินคุณค่าเอกสาร
ลักษณะทางกายภาพ ความเร็วลมเฉลี่ย 0.124 เมตรต่อวินาที อุณหภูมิเฉลี่ย 32.6
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 59.0 %
ลักษณะทั่วไป ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 90 ตารางเมตร ลักษณะโครงสร้างอาคาร
เป็นผนังคอนกรีตเพดานสูง แบ่งพื้นที่ทางานเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ทางานทั่วไป ใช้แสง
จากระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จัดวางโต๊ะทางาน 2 ชุด มีนักจดหมายเหตุทางานประจา 2
คน ใช้พัดลมตั้งโต๊ะ และห้องมืดที่ไม่ใช้แสง จั ดวางโต๊ะทางาน 3 ชุด มีพื้นที่วางกล่อง
เก็บฟิล์มรอการประเมิน มีนักจดหมายเหตุทางานประจา 2 คน ใช้พัดลมตั้งโต๊ะ ทั้ง 2
พื้นที่ ไม่มีการเปิดประตู-หน้าต่าง
การใช้ประโยชน์ ทางานประเมินคุณค่าเอกสารประเภทฟิล์ม
ลักษณะทางกายภาพ ความเร็วลมเฉลี่ย 0.025 เมตรต่อวินาที อุณหภูมิเฉลี่ย 33.3
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 58.9 %
ลักษณะทั่วไป ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 70 ตารางเมตร ลักษณะโครงสร้างอาคาร
เป็นผนังคอนกรีตเพดานสูง แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน ใช้แสงจากระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จัด
วางชั้นจั ดเก็บเอกสารที่ผ่านการประเมินแล้ว ไม่มีคนทางานประจา เข้ามาเป็นครั้ง
คราวเมื่อจัดเก็บเอกสารหรือนาเอกสารออกไปจัดแสดง มีการเปิดประตูเมื่อใช้งาน ไม่
เปิดหน้าต่าง
การใช้ประโยชน์ จัดเก็บเอกสารที่ผ่านการประเมินแล้ว
ลักษณะทางกายภาพ ความเร็วลมเฉลี่ย 0.048 เมตรต่อวินาที อุณหภูมิเฉลี่ย 31.3
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 69.2 %
ลักษณะทั่วไป เป็นห้องยาว ลักษณะโครงสร้างอาคารเป็นผนังคอนกรีตเพดานสูง แบ่ง
โซนพื้นที่เป็นส่วนๆ ตามเอกสารที่จัดแสดง ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 200
ตารางเมตร ใช้แสงจากระบบไฟฟ้าส่องสว่างร่วมกับแสงธรรมชาติจากภายนอกอาคาร
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ห้องที่เก็บตัวอย่าง

6. ห้องสานักงานหอ
จดหมายเหตุ

7. พื้นที่ภายนอก
อาคาร

ลักษณะทั่วไปของอาคารและการใช้ประโยชน์
จัดแสดงนิทรรศการเอกสารจดหมายเหตุประเภทต่างๆ จัดวางโต๊ะเก้าอี้สาหรับผู้มาใช้
บริการ มีการเปิดประตู-หน้าต่าง เมื่อมีผู้มาใช้บริการ ร่วมกับการใช้พัดลมตั้งโต๊ะ
การใช้ประโยชน์ จัดแสดงนิทรรศการเอกสารจดหมายเหตุ
ลักษณะทางกายภาพ ความเร็วลมเฉลี่ย 0.059 เมตรต่อวินาที อุณหภูมิเฉลี่ย 29.6
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 68.0 %
ลักษณะทั่วไป ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 50 ตารางเมตร ลักษณะโครงสร้าง
อาคารเป็นผนังคอนกรีตเพดานสูง แยกพื้นที่เป็น 2 ส่วน เปิดประตู -หน้าต่าง
ตลอดเวลาการท างาน ใช้ แสงจากระบบไฟฟ้าส่ องสว่ างร่ วมกับแสงธรรมชาติ จาก
ภายนอกอาคาร จัดวางโต๊ะทางาน 4 ชุด มีพนักงานทางานอยู่ประจา 4 คน และใช้พัด
ลมตั้งโต๊ะ
การใช้ประโยชน์ ทางานเอกสารสานักงาน
ลักษณะทางกายภาพ ความเร็วลมเฉลี่ย 0.213 เมตรต่อวินาที อุณหภูมิเฉลี่ย 32.4
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 63.0 %
ลักษณะทั่วไป เป็นระเบียงโล่งบริเวณหน้าอาคาร

3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าฝุ่น PM2.5 ที่ได้นาไปเปรียบเทียบค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality
Standard) และวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการออกแบบการทดลองเป็นแบบ Complete Randomized Design (CRD)
มีทั้งหมด 6 Treatments ได้แก่ 1) ห้องศูนย์เอกสาร 2) ห้องปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินคุณค่าเอกสาร 3)
ห้องปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินคุณค่าเอกสารประเภทฟิล์ม 4) ห้องคลังเอกสาร/เอกสารอ้างอิง 5) ห้องจัด
แสดงและบริการ 6) ห้องสานักงานหอจดหมายเหตุ และเก็บตัวอย่างจากพื้นที่ภายนอกอาคารหอจดหมายเหตุเพื่อ
เป็นจุดอ้างอิง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์หาค่า Mean
และ Standard Deviation และวิเคราะห์เปรียบเทียบค่า Mean ของทั้ง 6 Treatments โดยทา Analysis of
Variance (ANOVA) แล้วจึงทา Multiple Means Comparison โดยใช้ Scheffe และทา Post Hoc Test เพื่อ
เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละชนิดหรือกลุ่มของ Treatments
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ในอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ในอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี พบว่า ห้องศูนย์
เอกสาร มีค่าอยู่ในช่วง 36.9 - 42.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) ห้องปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมิน
คุณค่าเอกสาร มีค่าอยู่ในช่วง 40.4 - 60.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ห้องปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินคุณค่า
เอกสารประเภทฟิล์ม มีค่าอยู่ในช่วง 36.8 - 39.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ห้องคลังเอกสาร/เอกสารอ้างอิง มีค่า
อยู่ในช่วง 33.3 - 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ห้องจัดแสดงและบริการ มีค่าอยู่ในช่วง 28.8 - 36.0 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ห้องสานักงานหอจดหมายเหตุ มีค่าอยู่ในช่วง 26.6 - 29.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพื้นที่
ภายนอกอาคาร มีค่าอยู่ในช่วง 45.2 - 45.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ตารางที่ 2) โดยห้องปฏิบัติงานตรวจสอบ
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และประเมินคุณค่าเอกสารพบมีค่า ฝุ่น PM2.5 สูงกว่าห้องอื่นๆ เนื่องจากมีกิจกรรมการประเมินเอกสารที่ใช้แปรงปัด
บนเอกสาร มีการใช้พัดลมตั้งพื้นบริเวณสถานีงานทาให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นได้มากกว่าปกติ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นฝุ่น PM2.5 ในอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี (หน่วย: g/m3 )
Treatments

PM2.5
Mean
SD
(min - max)
ห้องที่ 1 ห้องศูนย์เอกสาร
36.9 - 42.0 39.025 2.2
ห้องที่ 2 ห้องปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินคุณค่าเอกสาร
40.4 - 60.3 50.350 14.1
ห้องที่ 3 ห้องปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินคุณค่าเอกสารประเภทฟิล์ม 36.8 - 39.7 38.375 1.4
ห้องที่ 4 คลังเอกสาร/เอกสารอ้างอิง
33.3 - 37.5 35.550 1.9
ห้องที่ 5 ห้องจัดแสดงและบริการ
28.8 - 36.0 33.200 2.9
ห้องที่ 6 ห้องสานักงานหอจดหมายเหตุ
26.6 - 29.2 28.025 1.4
นอกอาคาร พื้นที่ภายนอกอาคาร
45.2 - 45.4 45.300 0.1
ค่ามาตรฐาน
35a, b
หมายเหตุ : a เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารแนะนาโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (กรม
อนามัย. 2559 : ค-1 - ค-2)
b
Singapore Standard SS554:2009, Code of practice for Indoor air quality for airconditioned buildings (SPRING Singapore. 2009)
จันทบุรี

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของฝุ่น PM2.5 ในอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใช้ ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของฝุ่น PM2.5
ในแต่ละห้องและพื้นที่นอกอาคาร พบว่า ค่าเฉลี่ยของฝุ่น PM2.5 ระหว่างห้องมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P-value < .05) (ตารางที่ 3)
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของฝุ่น PM2.5 ระหว่างห้องแต่ละห้องเป็นรายคู่ พบว่า ห้องที่มีค่าเฉลี่ยของฝุ่น
PM2.5 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value < .05) ได้แก่ ห้องศูนย์เอกสารมีค่าแตกต่างจากห้องสานักงาน
หอจดหมายเหตุ ห้องปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินคุณค่าเอกสารมีค่าแตกต่างจากคลังเอกสาร/เอกสารอ้างอิง
ห้องจัดแสดงและบริการ และห้องสานักงานหอจดหมายเหตุ และห้องจัดแสดงและบริการมีค่าแตกต่างจากพื้นที่
ภายนอกอาคาร (ดังตารางที่ 4)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของฝุ่น PM2.5
ดัชนี
PM2.5

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares
ระหว่างห้อง
920.425
ภายในห้อง
267.918
รวม
1188.342
หมายเหตุ : * หมายถึง P-value < .05
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df
6
18
24

Mean Square
F
153.404 10.306
14.884

Sig.
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของฝุ่น PM2.5 ในแต่ละห้อง เป็นรายคู่
ห้อง/พื้นที่

ห้อง 1
39.025

ห้อง 2
50.350
-11.325

ห้อง 3
38.375
0.650
11.975

ห้อง 4
35.550
3.475
14.800*
2.825

ห้อง 5
33.200
5.825
17.150*
5.175
2.350

ค่าเฉลี่ย
ห้อง 1 39.025
ห้อง 2 50.350 11.325
ห้อง 3 38.375 -0.650 -11.975
ห้อง 4 35.550 -3.475 -14.800* -2.825
ห้อง 5 33.200 -5.825 -17.150* -5.175
-2.350
*
*
ห้อง 6 28.025 -11.000 -22.325 -10.350 -7.525
-5.175
นอกอาคาร 45.300 6.275
-5.050
6.925
9.750
12.100
หมายเหตุ : * หมายถึง ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value < .05)

ห้อง 6 นอกอาคาร
28.025 45.300
11.000* -6.275
22.325* 5.050
10.350 -6.925
7.525
-9.750
5.175 -12.100
-17.275*
17.275*

อภิปรายผลและสรุปผล
ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า ความเข้ ม ข้ น ของฝุ่ น PM2.5 ในอาคารหอจดหมายเหตุ แ ห่ งชาติ จั น ทบุ รี เมื่ อ น าไป
เทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารแนะนาโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (กรม
อนามัย, 2559 : ค-1 - ค-2) และมาตรฐาน SS554:2009 Code of Practice for Indoor Air Quality for Airconditioned Buildings ของ SPRING Singapore ประเทศสิงคโปร์ (SPRING Singapore. 2009) ค่าฝุ่น PM2.5
ในอาคารที่ยอมรับได้ต้องไม่เกิน 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สรุปได้ว่า บริเวณห้องศูนย์เอกสาร ห้องปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและประเมินคุณค่าเอกสาร ห้องปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินคุณค่าเอกสารประเภทฟิล์ม และห้อง
คลังเอกสาร/เอกสารอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ สาหรับห้องจัดแสดงและบริการ และห้อง
สานักงานหอจดหมายเหตุ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ฝุ่น PM2.5
ระหว่างห้องมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value < .05) และค่าเฉลี่ยของฝุ่น PM2.5 บริเวณห้องศูนย์
เอกสารมีค่าแตกต่างจากห้องสานักงานหอจดหมายเหตุ ห้องปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินคุณค่าเอกสารมีค่า
แตกต่างจากคลังเอกสาร/เอกสารอ้างอิง ห้องจัดแสดงและบริการ และห้องสานักงานหอจดหมายเหตุ และห้องจัด
แสดงและบริการมีค่าแตกต่างจากพื้นที่ภายนอกอาคาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value < .05) เนื่องจาก
ลักษณะกิจกรรมของแต่ละห้องที่แตกต่างกัน ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงได้ว่ามีสิ่งคุกคามทางสุขภาพจาก
ฝุ่นขนาดเล็กที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก และลดการรับสัมผัสเข้าสู้ร่างกายของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ
แหล่งที่มาของฝุ่นมาจากเอกสารจดหมายเหตุประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นเอกสารเก่าที่ปนเปื้อนด้วย สารเคมี เชื้อ
รา ฝุ่นละออง ไรฝุ่น และเชื้อโรคต่างๆ ประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินคุณค่าเอกสาร ที่มีการใช้แปรงปัด
ฝุ่นจากเอกสารทาให้เกิดการฟุ้งกระจาย ประกอบกับห้องในอาคารบางส่วนมีการเปิดประตูและหน้าต่าง มีการใช้พัด
ลมตั้งโต๊ะทาให้มีการไหลเวียนของอากาศตลอดเวลา และมีฝุ่นจากกิจกรรมภายนอกอาคารเข้ามาในอาคารได้เช่นกัน
แหล่ งที่ ม าของฝุ่ น ขนาดเล็ ก ภายนอกอาคารส่ ว นใหญ่ ม าจากการจราจร การเผาไหม้ เ ชื้ อ เพลิ งของเครื่ อ งยนต์
ยานพาหนะ เนื่องจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรีตั้งอยู่ห่างจากถนนท่าหลวงประมาณ 50 เมตร เป็นถนนหลัก
ของตัวเมืองจันทบุรีที่มีการจราจรทั้งวัน สอดคล้องกับผลการศึกษาลักษณะของอนุภาคในอาคารหอจดหมายเหตุ 4
แห่งในประเทศกรีก ที่พบว่าอนุภาคในอาคารเปิดที่มีการระบายอากาศแบบธรรมชาติมาจากฝุ่นละอองในอากาศ
ภายนอกอาคาร แหล่งกาเนิดของฝุ่นส่วนใหญ่เกิดจากการจราจรและกิจกรรมการในชุมชน (Maskova, L. et al,
2015 : 217-224) และเนื่องจากอาคารหอจดหมายเหตุจันทบุรีเป็นอาคารเก่าที่เป็นโครงสร้างปูนผนังเป็นคอนกรีต มี
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บานประตูหน้าต่างซึ่งมีการเปิดเพียงบางส่วนเพื่อระบายอากาศ ดังนั้น การเพิ่มอัตราการระบายอากาศของอาคารที่
มากเพียงพอจะช่วยลดการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่องจากอัตราการระบายอากาศที่มากจะส่งผลให้ปริมาณ
ฝุ่นภายในอาคารน้อยกว่าภายนอกอาคาร ทาให้ฝุ่นจากข้างนอกไม่สามารถลอยตัวอยู่ภายในอาคารได้นาน และ
ลักษณะอาคารที่มีโครงสร้างเป็นปูนทั้งหมดจะมีอัตราการระบายกาศที่ดีเนื่องจากมีช่องทางเข้าออกของลมที่แน่น อน
เมื่อฝุ่นละอองเข้ามาในอาคารจึงสามารถระบายออกได้ง่าย (กาไลเงิน ตาวิยะ และ ธัญภัสสร์ ทองเย็น , มปป) ซึ่ง
ระบบระบายอากาศวิธีกลสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองภายในอาคารได้ (ชนัฏฐา กฤษณะพุกต์ และ ธัญภัสสร์
ทองเย็น, มปป)
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือฝุ่น PM2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ปฏิบัติงานในอาคารได้โดยเฉพาะนัก
จดหมายเหตุที่ตรวจสอบประประเมินคุณค่าเอกสาร เช่น เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ดวงตา หรือระบบทางเดิน
หายใจ เนื่องจากฝุ่น PM2.5 เป็นฝุ่นละเอียดที่คนสามารถรับสัมผัสโดยการหายใจ เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนลึก
และถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตผ่านเส้นเลือดฝอยในปอดเข้าสู่ร่างกายได้ (สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ, 2555) ปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงและเป็นที่มาของการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
เนื่องจากเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เพิ่มมากขึ้น (ธิดารัตน์ ผลพิบูลย์ และคณะ, 2557 : 40-46) ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใน
ห้องขนาดเล็กและมีอัตราการหมุนเวียนอากาศอยู่ในระดับต่า มีแนวโน้มการเกิดอันตรายหรือการเจ็บป่วยที่
เกี่ยวเนื่องจากอาคาร (Building-related Illness) มากขึ้น (เชิดศิริ นิลผาย, 2558 : 13-23)
ข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลการศึกษาในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทางานภายในอาคาร
ได้แก่ การปรั บปรุงระบบระบายอากาศของอาคาร และระบบระบายอากาศเฉพาะที่ จากแหล่งกาเนิด ในขณะ
ปฏิบัติงาน เช่น การติดตั้งระบบดูดอากาศบริเวณงานตรวจสอบและประเมินคุณค่าเอกสาร และการป้องกันการรับ
สัมผัสที่ตัวบุคคลด้วยการใช้หน้ากากที่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ การสวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิด และถุงมือขณะ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
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