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การผันแปรของอนุภาคแขวนลอยชีวภาพในบรรยากาศ 

ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ย  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาการผันแปรของอนุภาคแขวนลอยชีวภาพในอากาศ บริเวณพื้นที่

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด เพชรบุรี โดยศึกษา

ปจจัยทางดานสภาพภูมิอากาศและสภาพส่ิงแวดลอม เก็บตัวอยางอากาศ ดวยเครื่อง Andersen six-stages 

impactor เปนเวลา 10 นาท ีที่ระดับความสูงจากพื้น 1 3 และ 7 เมตร จากการเก็บตัวอยางระหวางเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2555-กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 พบวา ปริมาณความเขมขนเฉล่ียของเช้ือจุลินทรียในอากาศแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ความสูง 1 เมตร พบความเขมขนเฉล่ียของเช้ือจุลินทรียในอากาศสูงที่สุด คือ 1,320.08±30 

CFU/m3 และพบความเขมขนเฉล่ียเช้ือจุลินทรียในอากาศต่ําที่สุด ที่ความสูง 7 เมตร คือ 317.23±50 CFU/m3 ซ่ึง

เปนอิทธิพลมาจากความสูง ความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตยในพื้นที่ นอกจากน้ียังพบวาเช้ือจุลินทรียที่พบสวนใหญ

เปนเช้ือราที่สําคัญไดแก Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium spp., และเช้ือแบคทีเรีย ขนาด

อนุภาคของเช้ือจุลินทรียที่พบสวนใหญมีขนาด 2.1-3.3 µm โดยเช้ือจุลินทรียเหลาน้ีเปนเช้ือจุลินทรียที่พบไดทั่วไป

ในอากาศ  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to investigate the variation of ambient bioaerosol at 

The King,s Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Developmental Project, 

Ban Laem District, Phetchaburi  Province. The factors of climate and environmental conditions 

were focused. The air sample with six-stage viable Andersen cascade impactor for 10 minutes at 

1, 3 and 7 meter height from aboveground was collected during December, 2013 January and 

February, 2014. The results showed that the averaged concentrations of microorganisms 

significantly different statistically. The highest averaged concentration of microorganisms at 1 

meter above ground was 1,320.08±30 CFU/m3 and the lowest averaged concentration at 7 

meter above ground was 317.23±50 CFU/m3. It was caused by height, wind speed and solar 

radiation in the area. In addition, the microorganisms found mainly fungi, including Aspergillus 

spp., Penicillium spp., Cladosporium spp. and bacteria. The particle sizes of microorganisms 

were important found in sizes 2.1-3.3 µm. The microorganisms were commonly found in the air. 
 

คําสําคัญ: ธรรมชาติ  ผันแปร  อนุภาคแขวนลอยชีวภาพ 

Keywords: Natural, Variation, Bioaerosol 
 

บทนํา 

อนุภาคแขวนลอยชีวภาพ (Bioaerosols) 

หมายถึง ละอองหรืออนุภาคของจุลินทรีย พืช หรือสัตว

ที่ลอยอยูในอากาศ อนุภาคเหลาน้ีเรียกวา ฝุนอินทรีย 

อาจประกอบดวย แบคทีเรีย เช้ือรา (สปอรและเสนใย

ของเช้ือรา) ไวรัส สารพิษจากจุลินทรีย ละอองเกสร 

และเสนใยพืช (Douwes et al., 2003) ขนาดอนุภาค

แขวนลอยชีวภาพที่พบในอากาศมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางตั้งแต 1-100 µm (Sanchez-Monedero, 

2008) ในการศึกษาครั้งน้ีไดศึกษาเฉพาะในสวนของ

จุลินทรียที่แขวนลอยอยูในอากาศ 

โดยจุลินทรีย (Microorganism) คือ ส่ิงมีชีวิต

ขนาดเล็กที่ ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาจึง

จําเปนตองใชกลองจุลทรรศน เราสามารถพบจุลินทรีย

ไดทุกสภาวะแวดลอม แมแตในสภาวะแวดลอมที่

ส่ิงมีชีวิตอ่ืนอยู ไมได แตจุลินทรียบางชนิดสามารถ

ปรับตัวอาศัยอยูได แมวาจุลินทรียในอากาศสามารถพบ

ไดในเกือบทุกสภาพแวดลอมแตก็ไมแสดงอันตรายตอ

สุขภาพใหกับบุคคลที่สัมผัส (Giorgio et al., 1996) ซ่ึง

จุลินทรียสวนใหญในอากาศไมสามารถดํารงชีวิตอยูใน

บรรยากาศไดเปนเวลานาน ๆ เพราะอากาศมีสภาพ

แหงและมีสารอาหารปริมาณนอย ดังน้ัน อากาศจึง

ไมใชถิ่นอาศัยที่เหมาะสมตอการเจริญของจุลินทรีย 

อากาศเปนเพียงที่อยูอาศัยช่ัวคราว (Temporary 

habitat) ของจุลินทรีย ดังน่ันจุลินทรียจึงถูกพัดพามา

จากแหลงอ่ืน ๆ เชน แหลงนํ้า พื้นดิน หรือกิจกรรมที่

เกิดขึ้นในบริเวณโดยรอบ ซ่ึงสายพันธุของจุลินทรียที่

พบจะแตกตางกันตามลักษณะของพื้นที่และกิจกรรมใน

บริเวณที่เก็บตัวอยางโดยอากาศเปนตัวกลางที่สําคัญใน

การแพรกระจายของจุลินทรียไปในส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ 

จุลินทรียมีความสําคัญตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนไมโดย

ทางตรงก็โดยทางออม ในธรรมชาติจุลินทรียทําหนาที่
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เปนผูยอยสลาย (Decomposer) ในระบบนิเวศโดย

จุลินทรียจะผลิตเอนไซมออกมายอยสลายแรธาตุตางๆ

ในสวนประกอบของส่ิงที่มีชีวิตทั้งซากพืชซากสัตวให

เปนสารโมเลกุลเล็กจากสารอินทรียเปนสารอนินทรียที่

พืชจะนําไปใชไดอีก แหลงที่พบเช้ือจุลินทรียสวนใหญ

มาจากดิน ซ่ึงดินเปนแหลงอาศัยของจุลินทรียมากมาย

หลายชนิด ประกอบดวยแบคที เรีย  รา สาหราย  

โปรโตชัว และไวรัส จุลินทรียเหลาน้ีจึงมีบทบาทสําคัญ

ในการเกิดความอุดมสมบูรณของดิน เช้ือจุลินทรียในดิน

ที่สําคัญไดแก Pseudomonas spp, Rhizobium spp., 

Bacillus spp., Clostridium spp., Mucor spp., 

Aspergillus spp., Penicillium spp. เปนตน 

จุลินทรียในอากาศไมสามารถเพิ่มจํานวนได 

แตอากาศเปนตัวกลางในการแพรกระจายอนุภาคจากที่

หน่ึงไปอีกทีหน่ึงเทาน้ัน (วีรานุช, 2550) จุลินทรียใน

อากาศที่มาจากแหลงตาง ๆ กัน จะอยูในอากาศไดนาน

เพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยหรือสภาวะแวดลอมทางเคมี

และทางกายภาพของบรรยากาศ (เบญจภรณ, 2551) 

ในเรื่องของขนาดของอนุภาคหรือฝุนละออง สภาพ

อุตุนิยมวิทยา เชน อุณหภูมิ ความช้ืน แสงแดด โดย

เ ช้ือจุลินทรียจะเจริญเติบโตไดดี ในอุณหภู มิชวง  

35-37 C (กฤษณียา, 2548) นอกจากน้ีปริมาณฝุนจะ

มีความสัมพันธกันแบบแปรผันตามกับจํานวนของ

จุลินทรีย คือ ถาปริมาณฝุนมากปริมาณแบคทีเรียก็มาก 

แตถาปริมาณฝุนนอยปริมาณแบคทีเรียก็จะนอยตาม 

(Griffin, 2007) 

ผูทําการวิจัยจึงไดทําการวิจัยถึงการผันแปร

ของ จุ ลิ นทรี ย แ ขวนลอยและขนาดอนุภาคของ

เช้ือจุลินทรียในอากาศที่ระดับความสูงแตกตางกัน  

ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลม

ผักเบี้ย อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึง

เปนตัวแทนของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ โดยศึกษา

ปจจัยทางสภาพภู มิอากาศ  ไดแก  ด าน อุณหภู มิ  

ความสูง ชวงเวลา ความเร็วลม และความเขมของ

แสงอาทิตย รวมถึงลักษณะของพื้นที่ศึกษา โดยเก็บ

ตัวอยางอากาศดวยเครื่องมือเ ก็บตัวอยางละออง

ชีวภาพแขวนลอยในอากาศมาตรฐาน ชนิด 6 ช้ัน 

(Andersen six-stages impactor) ลงบนอาหารเล้ียง

เช้ือชนิดแข็ง Nutrient agar (NA) โดยตรง ซ่ึงสามารถ

อธิบายขนาดอนุภาคของเช้ือจุลินทรียในอากาศที่ มี

โอกาสเขาถึ งระบบทาง เดินหายใจของมนุษย ได 

(Environment Agency, 2004) ขั้นตอนการศึกษา

ทั้งหมดจะทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการผันแปรของจุล

ชีพแขวนลอย และขนาดอนุภาคของเช้ือจุลินทรียใน

อากาศ รวมถึงชนิดเช้ือจุลินทรียที่พบ โดยความเขมขน

และสายพันธุของเช้ือจุลินทรียแตละระดับความสูง

แตกตางกันตามลักษณะของปจจัยทางธรรมชาติเหลาน้ี 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความแปรปรวนของอนุภาค

แขวนลอยชีวภาพในอากาศโดยศึกษาปริมาณความ

เขมขนและขนาดอนุภาคของเช้ือจุลินทรียในอากาศ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางอนุภาค

แขวนลอยชีวภาพในอากาศกับปจจัยทางส่ิงแวดลอม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. สถานท่ีทําการวิจัยและเก็บตัวอยาง 

การทดลองเก็บตัวอยางเ ช้ือจุลินทรียจาก

อากาศ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอม

แหลมผักเบี้ย อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด

เพชรบุรี 3 ระดับความสูง โดยดูจากลักษณะของพื้นที่ที่

ทําการวิจัย แบงได 3 ระดับความสูง คือ 

1) จุดที ่1 สูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร 

2) จุดที่ 2 สูงจากพื้นดินประมาณ 3 เมตร 

3) จุดที่ 3 สูงจากพื้นดินประมาณ 7 เมตร 
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รูปท่ี1 แบบจําลองขนาดอนุภาคที่เขาสูระบบทางเดินหายใจมนุษย (ท่ีมา: Jim, 2000) 

 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บตัวอยางอากาศ 

ในการเก็บตัวอยางครั้งน้ีใชเครื่อง Andersen 

six-stages impactor โดยมีชวงขนาดอนุภาคแตกตาง

กัน 6 ขนาด คือ >7, 4.7-7.0, 3.3-4.7, 2.1-3.3, 1.1-

2.1 และ 0.65-1.1 µm และเครื่องมือวัดอุณหภูมิ 

ความช้ืน (Hygrometer) และความเร็วลมในอากาศ 

3. การวางแผนการเก็บตัวอยางวิธีการเก็บตัวอยาง

เช้ือจุลินทรียในอากาศบริเวณ โครงการศึกษาวิจัย

และพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 

3.1 การวางแผนการเก็บตัวอยาง 

การเลือกชวงเวลาในการเก็บตัวอยางดูจาก

ปจจัยของรังสีดวงอาทิตย เน่ืองจากรังสีดวงอาทิตยมีผล

ตอความอยู รอดของเ ช้ือจุลินทรียในอากาศ โดย

สามารถตรวจวัดปริมาณรังสีแสงอาทิตยสุทธิไดตั้งแต

เวลา 06.00 น. มีคาเทากับ 20 W/m2 และมีคาเพิ่มขึ้น

สูงสุดในเวลา 13.00 น. มีคาเทากับ 672 W/m2 

สอดคลองกับการศึกษาของ Pannop and Surat 

(2013) ที่ทําการตรวจวัดพลังงานรังสีแสงอาทิตย

บริ เ วณโ คร งการ แหลม ผัก เบี้ ย อั น เ น่ือ งมาจาก

พระราชดําริในชวงฤดูรอนซ่ึงพบวาพลังงานรัง สี

แสงอาทิตยสุทธิมีคาสูงสุดในชวงเที่ยงวันเชนกัน ดัง

แสดงในรูปที่ 2 ชวงเวลาที่เหมาะสมจึงเปนชวง 8.00 

13.00 และ 17.00 น. ตามการขึ้นลงของรังสีดวง

อาทิตย 

3.2 วิธีการเก็บตัวอยาง 

เก็บตัวอยางบริเวณเสาตรวจวัดคุณภาพ

อากาศสถานที่ โ ค ร งการ ศึ กษา วิ จัย และพัฒนา

ส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

จังหวัด เพชรบุรี เก็บตัวอยางระหวางเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2556 - กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 โดยดําเนินการ

เก็บตัวอยางตามระดับความสูง 3 จุด คือ ที่ระดับความ

สูง 1 3 และ 7 เมตร โดยเก็บตัวอยางพรอมกันทุก

ระดับความสูง ครอบคลุมพื้นที่ 1 เมตร ในแนวราบ 

ชวงเวลาในการเก็บตัวอยางตั้งแตเวลา 08:00-17:00 น. 

ดวยเครื่อง Andersen six-stages impactor ลงบน

อาหารเล้ียงเช้ือ Nutrient agar (NA) ดวยปริมาตรดูด

อากาศ 28.3 L/min เปนเวลา 10 นาท ีบันทึกวัน เวลา 

อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธและความเร็วลมระหวางการ

เก็บตัวอยาง แลวนํากลับมาบมเพาะเช้ือที่อุณหภูมิ 

35C เปนเวลา 24-72 ช่ัวโมง ณ หองปฏิบัติการ

คณะแพทยตึกอปร. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นับ

จํานวนโคโลนีที่พบบนจานอาหารเพาะเช้ือจุลินทรีย 
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รูปท่ี 2 พลังงานรังสีแสงอาทิตยสุทธิที่ตรวจวัดไดจากสถานีตรวจวัดพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอม

แหลมผักเบี้ย อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี เฉล่ีย 3 เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ 
 

3.3 การคํานวณปริมาณเช้ือจุลินทรียใน

อากาศ 

จํานวนเช้ือจุลินทรียที่นับไดนําไปคํานวณกับ

ปริมาตรอากาศที่ตรวจวัด หนวย โคโลนีตอลูกบาศก

เมตรอากาศ (CFU/ m3) (Fang et al., 2007) ดังแสดง

สมการ ตอไปน้ี 

C (CFU/m3) 

= (P1+P2+P3+P4+P5+P6)×1,000

t (min) × F (L/min)
 

โดย C คือ ความเขมขนของเช้ือจุลินทรียในอากาศใน

หนวยโคโลนีตอลูกบาศกเมตรอากาศ 

P1, P2, P3, P4, P5, และ P6 คือ จํานวนโคโลนี

ในช้ันที ่1-6 

t คือ ระยะเวลาในการเก็บตัวอยาง (นาท)ี 

F คือ อัตราการดูดอากาศชวงเก็บ 

3.4 การจําแนกสายพันธุของเช้ือจุลินทรีย 

จา ก ก า ร ศึ กษ า ลั ก ษ ณ ะ สา ย พั น ธุ ข อ ง

เช้ือจุลินทรียน่ันทําการจัดกลุมโดยเช้ือราสังเกตลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยา (Morphological Characteristics) 

ลักษณะรูปรางที่เจริญบนอาหารเล้ียงเช้ือ ตามวิธีของ 

Raper and Funnell (1965) และจากเอกสารของ 

David et al. (2007) สวนเช้ือแบคทีเรียสังเกตลักษณะ

โคโลนี ลักษณะรูปรางที่เจริญบนอาหารเล้ียงเช้ือ ตาม

เอกสารของนงลักษณและปรีชา (2552) 
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ผลการวิจัย 

1. ปริมาณความเขมขนของเช้ือจุลินทรียในอากาศ

จ ากบ ริ เ ว ณ โค ร งก า ร ศึ กษ าวิ จั ย แล ะ พัฒ น า

ส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดเพชรบุรี 

จากการเก็บตัวอยางปริมาณความเขมขนของ

เช้ือจุลินทรียในอากาศระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ในชวงเวลา  

8.00 - 17.00 น. ที่ 3 ระดับความสูง 1 3 และ 7 เมตร 

พบวา ในชวงเวลา 8.00 น. ที่ความสูง 1 เมตร มี

ปริมาณความเขมขนเฉล่ียของเช้ือจุลินทรียในอากาศ 

(Geometric mean: GM) สูงกวาในชวงเวลาและ

ระดับความสูงอ่ืน 1,332.08±29.52 CFU/m3 และพบ

ปริมาณความเขมขนของเช้ือจุลินทรียนอยที่ สุดใน

ชวงเวลา 13.00 น. ที่ความสูง 7 เมตร คื อ 

317.24±4.76 CFU/m3 ดังแสดงในตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 ปริมาณความเขมขนเฉล่ียของเช้ือจุลินทรีย Colony forming units per cubic meter (CFU/m3) 

ในแตละระดับความสูง 

เวลา จุดเก็บตัวอยาง 
ปริมาณความเขมขนเฉล่ียของเชื้อจุลินทรีย CFU/m3 

GM GSD Minimum maximum 

8.00 น. 

1 เมตร 1332.08 29.52 1298 1349.82 

3 เมตร 1044.76 17.82 1024.73 1058.89 

7 เมตร 474.13 14.17 458.19 485.28 

13.00 น. 

1 เมตร 830.23 6.15 823.32 835.1 

3 เมตร 465.65 1.8 464.08 467.61 

7 เมตร 317.24 4.76 312.13 321.55 

17.00 น. 

1 เมตร 937.57 3.12 934.04 939.93 

3 เมตร 893.21 8.68 883.39 899.88 

7 เมตร 420.1 2.72 416.96 421.67 

มาตรฐานคุณภาพอากาศนอกอาคาร 
500a,c 

1000b 

หมายเหตุ: GM (Geometric mean); GSD (Geometric standard deviation); 
a
American Conference of Governmental Industrial 

Hygienist (1989); 
b
National Institute for Occupational safety and health (1987); 

c
World Health Organization 

(2009) 
 

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางเช้ือจุลินทรียจากอากาศ 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณความเขมขนของเช้ือจุลินทรียกับสภาพภูมิอากาศ Colony forming units per cubic meter 

(CFU/m3) ในแตละระดับความสูงเฉล่ียในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556-กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 

เวลา จุดเกบ็ตัวอยาง 
ปริมาณความเขมขนของเชือ้จุลินทรยี CFU/ m3 WS RH Temp Net radiation 

GM GSD Minimum Maximum mps % 0C W/m2 

8.00 น. 

1 เมตร 1,332.08 29.52 1,298.00 1,349.82 0 74.7 21.7 

173.9 3 เมตร 1044.76 17.82 1024.73 1058.89 1.6 74 21.9 

7 เมตร 474.13 14.17 458.19 485.28 1.9 75 21.3 

13.00 น. 

1 เมตร 830.23 6.15 823.32 835.10 0 64 32.3 

671.3 3 เมตร 465.65 1.80 464.08 467.61 1 64 29.3 

7 เมตร 317.24 4.76 312.13 321.55 1.6 66.7 28.2 

17.00 น. 

1 เมตร 937.57 3.12 934.04 939.93 0 66.7 29.8 

180.2 3 เมตร 893.21 8.68 883.39 899.88 1.9 67 27 

7 เมตร 420.10 2.72 416.96 421.67 2.6 66.7 26.6 

หมายเหต:ุ GM (Geometric mean), GSD (Geometric standard deviation); WS (Wind speed:หนวย:เมตรตอวินาที mps); RH (Relative 

Humidity: หนวย:%); Temp (Temperature หนวย:C); Net radiation (หนวย: W/m2) 
 

2. ความสัมพันธของปจจัยทางส่ิงแวดลอมกับ

ปริมาณความเขมขนของเช้ือจุลินทรียในอากาศ 

การศึกษาจุลินทรียในอากาศภายนอกอาคาร 

(Outdoor air) น้ันการเคล่ือนที่หรือการแพรกระจาย

ของจุลินทรียในอากาศภายนอกอาคารเก่ียวของหรือ

สัมพันธกับขนาดของพื้นที่  การพัดพาของอากาศ 

ความช้ืนสัมพัทธ อุณหภูมิ และความเขมของแสง ซ่ึง

เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการรอดชีวิตและจํานวนของ

จุลินทรียในอากาศภายนอกอาคารดังแสดงในตารางที่ 

2 

ซ่ึงปจจัยทางส่ิงแวดลอมที่มีความสัมพันธกับ

ความเขมขนของเช้ือจุลินทรียที่สําคัญ คือ ระดับความ

สูงของพื้นที่เก็บตัวอยาง และความเร็วลม ดังน้ี 

2.1 ความสัมพันธของเช้ือจุลินทรียตาม

ระดับความสูง 

จากการศึกษาความสัมพันธของเช้ือจุลินทรีย

กับระดับความสูงของการเก็บตัวอยางในแตละชวงเวลา

คือ 8.00 13.00 และ 17.00 น. พบวา มีความสัมพันธ

กัน เ ม่ือความสูงเพิ่มขึ้นปริมาณความเขมขนของ

เช้ือจุลินทรียที่พบจะมีแนวโนมลดลงทั้ง 3 ชวงเวลา 

โดยที่ระดับความสูง 1 เมตร ในเวลา 8.00 น. พบความ

เขมขนของเช้ือจุลินทรีย สูงสุด คือ 1,332.08±29.52 

CFU/m3 และพบเช้ือจุลินทรียนอยที่สุดที่ระดับความ

สูง 7 เมตร ในเวลา 13.00 น. คือ 317.24±17.28 

CFU/m3 ซ่ึงเม่ือพิจารณาความสัมพันธคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ (R2) ทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% 

พบวา ที่เวลา 8.00 น. มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (R2) 

สูงที่สุดมีคาเทากับ 1 รองลงมา คือ 17.00 และ 13.00 

น. มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (R2) มีคาเทากับ 0.96 

และ 0.83 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4 

2.2 ความสัมพันธของเช้ือจุลินทรียกับ

ความเร็วลม 

จากการศึกษาความสัมพันธของเช้ือจุลินทรีย

กับความเร็วลมในแตละชวงเวลาคือ 8.00 13.00 และ 

17.00 น. พบวามีความสัมพันธกัน เม่ือความเร็วลม

เพิ่มขึ้นปริมาณความเขมขนของเช้ือจุลินทรียมีแนวโนม

ลดลง ซ่ึงเ ม่ือพิจารณาความสัมพันธคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ (R2) ทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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พบวา ที่เวลา 17.00 น. มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

(R2) สูงที่สุดมีคาเทากับ 0.99 รองลงมา คือ 8.00 และ 

13.00 น. มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (R2) มีคาเทากับ 

0.83 และ 0.71 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 5 

2.3 ความสัมพันธของเช้ือจุลินทรียกับรังสี

แสงอาทิตย 

จากการศึกษาความสัมพันธของเช้ือจุลินทรีย

กับความเขมของรังสีแสงอาทิตยบริเวณพื้นที่ เ ก็บ

ตัวอยางในแตละชวงเวลาคือ 8.00 13.00 และ  

17.00 น. ที่ระดับความสูง 10 เมตร พบวา เม่ือความ

เขมของรังสีแสงอาทิตยเพิ่มขึ้นปริมาณความเขมขนของ

เ ช้ือ จุ ลินทรี ย มี แนวโนมลดลง  ซ่ึ ง เ ม่ือพิ จ ารณ า

ความสัมพันธคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (R2) ทางสถิติที่

ระดับความเช่ือม่ัน 95% พบวา มีคาเทากับ 0.76 โดย

ในเวลา 8.00 น. พบความเขมขนของรังสีแสงอาทิตย

นอยที่สุดวัดได 173.9 W/m2 พบวามีความเขมขนของ

เช้ือจุลินทรียสูงสุด คือ 2,325.09 CFU/m3  ชวงเวลา 

13.00 น. วัดคาความเขมขนของรังสีแสงอาทิตยสูงสุด 

671.34 W/m2 กลับพบว าคาความเขมขนของ

เช้ือจุลินทรียต่ําที่สุด คือ 1,717.01 CFU/m3 ที่เวลา 

17.00 น. พบความเขมของรัง สีแสงอาทิตย  

180.2 W/m2  ความเ ข มขน เ ช้ือ จุ ลินทรี ย  

2,073.81 CFU/m3 

 
รูปท่ี 4 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (R2) ระหวางปริมาณเช้ือจุลินทรีย (CFU/m3) กับระดับความสูง บริเวณพื้นที่ศึกษา 
 

 
รูปท่ี 5 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (R2) ระหวางปริมาณเช้ือจุลินทรีย (CFU/m3) กับความเร็วลม 
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รูปท่ี 6 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (R2) ระหวางปริมาณเช้ือจุลินทรีย (CFU/m3) กับความเร็วลม 

 

3. ขนาดอนุภาคของเช้ือจุลินทรียในอากาศ 

เ น่ื อ งจ ากการ เ ก็บตั วอย า ง ด ว ย เค รื่ อ ง 

Andersen six-stages impactor สามารถแยกขนาด

ของเช้ือจุลินทรียที่พบได โดยมีขนาดอนุภาคแตกตาง

กัน 6 ขนาด คือ ช้ันที่  1 (>7 µm) ช้ันที่  2 (4.7-7.0µm)  

ช้ันที่ 3 (3.3-4.7µm) ช้ันที่ 4 (2.1-3.3 µm) ช้ันที่ 5 

(1.1-2.1 µm) และช้ันที่ 6 (0.65-1.1 µm) ที่ระดับ

ความสูงแตกตางกัน 3 ระดับ คือ ที่ความสูง 1 3 และ 

7 เมตร ตามชวงเวลา พบวาขนาดอนุภาคของ

เช้ือจุลินทรียที่พบมากที่สุดคืออนุภาคขนาด 2.1-3.3 µm
 

 
รูปท่ี 7 ขนาดอนุภาคของเช้ือจุลินทรียในอากาศเวลา 8.00 น. 

 

 
รูปท่ี 8 ขนาดอนุภาคของเช้ือจุลินทรียในอากาศเวลา 13.00 น. 
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รูปท่ี 9 ขนาดอนุภาคของเช้ือจุลินทรียในอากาศชวง 17.00 น. 

 

ตารางท่ี 3 รอยละการสะสมของเช้ือจุลินทรียในอากาศ 

เวลา จุดเกบ็ตัวอยาง 

ขนาดอนภุาค (µm หนวย:µm) 

>7 µm 3-7 µm <3 µm 

CFU/m3 รอยละการสะสม CFU/m3 รอยละการสะสม CFU/m3 รอยละการสะสม 

8.00 น. 

1 เมตร 273.18 20.51 682.37 51.23 389.87 29.27 

3 เมตร 207.30 19.84 489.60 46.86 349.04 33.41 

7 เมตร 95.41 20.12 111.11 23.43 267.61 56.44 

13.00 น. 

1 เมตร 167.26 20.15 476.48 57.39 186.49 58.79 

3 เมตร 96.58 20.74 252.45 54.22 116.61 25.04 

7 เมตร 49.47 15.59 205.34 64.73 62.43 19.68 

17.00 น. 

1 เมตร 348.25 37.14 386.34 41.21 202.98 21.65 

3 เมตร 255.59 28.62 465.25 52.09 173.14 19.38 

7 เมตร 89.12 21.21 237.93 56.64 93.05 22.15 
 

เม่ือศึกษาขนาดของอนุภาคของเช้ือจุลินทรีย

ในอากาศ โดยแบงออกเปน 3 ชวงขนาด คือ >7, 3-7 

และ <3 µm ตามแบบจําลองขนาดอนุภาคที่ เขาสู

ระบบทางเดินหายใจมนุษย (รูปที่1) พบวาขนาด

อนุภาคของเช้ือจุลินทรียที่พบสวนใหญอยู ในชวง  

3-7 µm ซ่ึงสามารถเขาสูรางกายสวนของขั้วปอดได 

เม่ือแยกเปนขนาดของอนุภาคเช้ือราและเช้ือแบคทีเรีย

ในอากาศ พบวาขนาดอนุภาคของเช้ือราสวนใหญที่พบ

อยูในชวงขนาด 2.1-3.3 µm สวนเช้ือแบคทีเรียพบวา 

มีขนาดอนุภาคใกลเคียงกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 

4. สายพันธุของเช้ือจุลินทรียท่ีพบในพื้นท่ี 

จา ก ก าร ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ ส า ย พั น ธุ ข อ ง

เช้ือจุลินทรียน่ัน พบวาสายพันธุของเช้ือจุลินทรียที่พบ

ในพื้นที่เปนกลุมของเช้ือราและเช้ือแบคทีเรีย โดยมี

ลักษณะดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ลักษณะของเช้ือจุลินทรียที่พบ 

เชื้อจุลินทรียที่พบ ลักษณะ มหสัณฐาน รูปรางภายใตกลองจุลทรรศน 

Aspergillus spp. มหสัณฐาน โคโลนีสีเขียวเขมหรือ

เขียวเหลืองเมื่อมีอายุประมาณ 3 วัน 

จุลสัณฐาน เสนสายราไมมีสี แบบมี

ผนังก้ัน(hyaline septate hyphae) 

โคนิเดียกลมเรียงตอกัน  

  
Penicillium spp. มหสัณฐาน โคโลนีสีเขียว 

จุลสัณฐาน เสนสายราไมมีสี แบบมี

ผนังก้ัน (hyaline septate hyphae) 

โคนิดิโอฟอรสวนปลายแตกก่ิงกาน

เปนเสนเดี่ยว และโคนิเดียรูปรางรีตอ

กันบริเวณปลายเรียงเดี่ยวคลายสาย

โซ    

Cladosporium 

spp. 

มหสัณฐาน โคโลนีสีเขียวขี้มา 

จุลสัณฐาน เสนสายราสีเขม มีผนังก้ัน

(dermatiatious fungi)  

โคนิเดียมีสีเขม รูปรางรีเรียงตอกัน

คลายสายโซ  

  
Bacteria มหสัณฐาน โคโลนีสีขาวเยิ้ม มันวาว 

จุลสัณฐาน รูปรางเปนทอน ( rod 

shape) ขนาดเล็ก ยอมติดสีแกรม

บวก (Gram positive bacteria) 

ภายใตกลอง กํา ลังขยาย 1000x 

เทาน้ันที่จะสามารถบงบอกรูปราง

ของเซลลได   
 

วิจารณผลการวิจัย 

1. ความเขมขนของเช้ือจุลินทรียในอากาศ 

ปริมาณความเขมขนของเ ช้ือจุลินทรียใน

อากาศจากการเก็บตัวอยางในอากาศระหวางเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2556 - กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ในชวง

เวลา 8.00-17.00 น. ที่ 3 ระดับความสูง 1 3 และ 7 

เมตร พบวา ในชวงเวลา 8.00 น. ที่ความสูง 1 เมตร มี

ปริมาณความเขมขนเฉล่ียของเช้ือจุลินทรียสูงที่สุด คือ 

1,332.08±29.52 CFU/m
3
 เพราะอยูใกลกับแหลงที่มา

ของ เ ช้ือ จุ ลินทรีย น่ันคื อพื้ นดิน  นอกจาก น้ีพื้ นที่

โครงการวิจัยและพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี  เปนพื้นที่ธรรมชาติทําให

อากาศบริเวณที่ มีการเพาะปลูกมีจุลินทรียมากกวา

อากาศบริ เวณที่ ไม มีการเพาะป ลูกและโคลนตม 

(บัญญัต,ิ 2534) ทําใหคามาตรฐานคุณภาพอากาศของ



102 KKU Science Journal Volume 43 Number 1 Research 

 

 

เช้ือจุลินทรียที่ระดับความสูง 1 เมตร สูงกวาคา

มาตรฐานคุณภาพอากาศ 

2. ความสัมพันธของปจจัยทาง ส่ิงแวดลอมกับ

ปริมาณความเขมขนของเช้ือจุลินทรียในอากาศ 

2.1 ความสัมพันธของเช้ือจุลินทรียตาม

ระดับความสูง 

จากการศึกษาความสัมพันธของเช้ือจุลินทรีย

กับความสูงของการเก็บตัวอยางในแตละชวงเวลาคือ 

8.00 13.00 และ 17.00 น. พบวา มีความสัมพันธกัน 

เ ม่ื อค วาม สู ง เ พิ่ ม ขึ้ นป ริ ม าณ ความ เ ข มข นของ

เช้ือจุลินทรียที่พบจะลดลงทั้ง 3 ชวงเวลา เน่ืองจาก

จุลินทรียในอากาศสวนใหญไมสามารถดํารงชีวิตอยูใน

บรรยากาศไดเปนเวลานาน ๆ เพราะ อากาศมีสภาพ

แหงและมีสารอาหารปริมาณนอย ดังน้ันอากาศจึงไมใช

ถิ่นอาศัยที่เหมาะสมตอการเจริญของจุลินทรีย อากาศ

เปนเพียงที่อยูอาศัยช่ัวคราว (Temporary habitat) 

ของจุลินทรียที่ถูกพัดพามาจากแหลงอ่ืน ๆ เชน นํ้า ดิน 

และอากาศเปนตัวกลางที่สําคัญในการแพรกระจายของ

จุลินทรียไปในส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ ดังน้ันระดับความสูงจึง

มีผลตอปริมาณความเขมขนของเช้ือจุลินทรียที่พบใน

พื้นที่น่ัน 

2.2 ความสัมพันธของเ ช้ือจุ ลินทรีย

ความเร็วลม 

จากการศึกษาความสัมพันธของเช้ือจุลินทรีย

กับความเร็วลมพบวาเม่ือความเร็วลมเพิ่มขึ้นปริมาณ

ความเขมขนของเช้ือจุลินทรียที่พบจะมีความเขมขน

ลดลงเน่ืองจากฝุนละอองจะถูกเจือจางโดยลมที่พัดผาน

แหลงกําเนิด ซ่ึงการเจือจางน้ีเกิดจากอากาศที่ไมมีฝุน

ละอองหรือมีฝุนละอองนอยเคล่ือนที่ เขามา ทําให

บริเวณที่ มีความเขมขนของฝุนละอองมากมีความ

เขมขนของฝุนละอองลดลง (วงศพันธและคณะ, 2543) 

ซ่ึงในธรรมชาติเช้ือจุลินทรียจะเกาะอยูกับอนุภาคของ

ฝุนละอองดังน้ันเม่ือฝุนละอองถูกเจือจางโดยลมความ

เข มขนของ เ ช้ือ จุ ลินทรี ย ก็จะลดลงด วย เชน กัน 

สอดคลองกับงานวิจัย Giorgio et al. (1996) 

ทําการศึกษาจุลินทรียประจําถิ่นที่มีในอากาศของเมือง 

Marseilles ในเขตเมืองและเขตพื้นที่ธรรมชาติที่เกาะ 

Porquerolles ประเทศฝรั่งเศส ผลการศึกษาพบวาใน

เขตเมือง Marseilles เช้ือจุลินทรียมีความแปรปรวน

มาก โดยปริมาณความเขมขนของเช้ือราในอากาศจะ

ขึ้นอยูกับอุณหภูมิและความเร็วลมในพื้นที่ศึกษา 
2.3 ความสัมพันธของเช้ือจุลินทรียกับรังสี

แสงอาทิตย 

จากการศึกษาความสัมพันธของเช้ือจุลินทรีย

กับความเขมขนรั ง สีแสงอาทิตยบริ เวณพื้นที่ เ ก็บ

ตัวอยางในแตละชวงเวลาคือ 8.00 13.00 และ 17.00 

น. พบวา เช้ือจุลินทรียลดลงเม่ือความเขมของรังสี

แสงอาทิตยเพิ่มขึ้น ถึงแมแสงสวางจะจําเปนสําหรับ

การเจริญเติบโตของจุลินทรียที่สังเคราะหแสงไดบาง

ชนิด เชน กรีนซัลเฟอรแบคทีเรีย (Green sulfur 

bacteria) และเพอเพิลซัลเฟอร (Purple sulfur 

bacteria) แตแบคทีเรียสวนใหญจะไมตองการแสง 

จากการทดลองใชแผนกรองแสงสีตาง ๆ พบวาแสงสี

แดง สม เหลือง ไมทําอันตรายตอแบคทีเรีย แตแสงสี

ฟ าม วง มีผลต อการยั บยั้ ง ก าร เจริ ญ เ ติบ โต ของ

เช้ือจุลินทรียและพบวารังสีอัลตราไวโอเลตมีผลในการ

ทําลายแบคทีเรีย (นงลักษณและปรีชา, 2552) รังสี 

อัลตราไวเลตประเภท UV-B ที่สองลงมายังผิวโลกที่มี

ความยาวคล่ืนส้ันทําใหมีพลังงานมากกวา UV-A ดวย

พลังงานที่มากกวาจะสงผลกระทบตอสารชีวโมเลกุล

ของส่ิงมีชีวิตบนโลกได เชน สามารถเหน่ียวนําใหเกิด

ความผิดปกติในระดับดีเอ็นเอกอใหเกิดมะเร็งผิวหนังใน

มนุษยได หรือเรียก UV-B ที่กอใหเกิดมะเร็งน้ีวา 

Erythemal UV นอกจากน้ียังกอใหเกิดผลกระทบตอ

ส่ิงมีชีวิตที่เปนผูผลิตขั้นตนจําพวกแพลงกตอนพืชและ

แบคทีเรียไดดวย (Anita, 2001 และ Fariborz, 2004) 
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โดยการดูด ซับรัง สี อัลตราไวโอเลตทําให เ กิดการ

เปล่ียนแปลงทางเคมีในสารประกอบนิวคลีโอโปรตีน 

ทําใหเกิดการเช่ือมตอระหวางไทมีน 1 คู มีผลทําใหการ

อานรหัสพันธุกรรมผิดพลาด จึงมีผลทําใหจุลินทรียตาย

ไดซ่ึงรังสีอัลตราไวโอเลตเกิดจากดวงอาทิตย จากการ

เก็บตัวอยางตามปริมาณความเขมของแสงอาทิตยจึง

พบวาในชวง 13.00 น. เปนชวงที่มีปริมาณความเขม

ของแสงอาทิตยสูงปริมาณเช้ือจุลินทรียที่พบจึงนอยกวา

ชวงเวลา 8.00 และ 17.00 น. ที่มีความเขมของแสงต่ํากวา 

3. ขนาดอนุภาคของเช้ือจุลินทรียในอากาศ 

จากการศึ กษาพบว าขนาดอนุภาคของ

เ ช้ื อ จุ ลิ นท รี ย ที่ พ บม า กที่ สุ ด คื ออ นุ ภ า ค ขน า ด  

2.1-3.3 µm เน่ืองจากในบรรยากาศจุลินทรียจะเกาะ

อยูกับพื้นผิวของอนุภาคฝุนละออง ฝุนละอองขนาดเล็ก

และเบาจะสามารถลองลอยอยูในอากาศไดนาน และไป

ไดไกล จากผลการทดลองพบวาแบคทีเรียที่ติดไปกับฝุน

ละอองสามารถพบไดในทะเลหางจากฝงออกไปเปน

ระยะทางหลายรอยกิโลเมตร และพบไดในบรรยากาศ 

ที่มีความสูงนับเปนพันเมตร จากการถูกกระแสลมพัด

พาไป (กฤษณียา, 2548) ดังน้ันขนาดอนุภาคของ

เช้ือจุลินทรียที่พบจึงขึ้นอยูกับขนาดของฝุนในพื้นที่ดวย 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการผันแปรของจุลินทรียใน

อากาศโดยศึกษาปจจัยของสภาพอากาศพบวา ปจจัย

ทางธรรมชาติที่มีผลตอปริมาณของเช้ือจุลินทรียใน

อากาศ ณ พื้นที่โครงการวิจัยและพัฒนาอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี ที่สําคัญไดแก 

ระดับความสูง ความเร็วลม และความเขมของแสง เม่ือ

ระความสูง ความเร็วลม และความเขมของแสงเพิ่ม

สูงขึ้นปริมาณความเขมขนของเช้ือจุลินทรียที่พบจะ

ลดลงซ่ึงเ ม่ือพิจารณาความสัมพันธคาสัมประสิทธ์ิ

สห สัมพันธ  (R2)  ท างสถิ ติ ที่ ร ะดับค วามเ ช่ือ ม่ั น 

รอยละ 95 เน่ืองจากจุลินทรียสวนใหญในอากาศไม

สามารถดํารงชีวิตอยูในบรรยากาศไดเปนเวลานาน ๆ 

เพราะอากาศมีสภาพแหงและมีสารอาหารปริมาณนอย 

ดังน้ันอากาศจึงไมใชถิ่นอาศัยที่เหมาะสมตอการเจริญ

ของจุลินทรีย  อากาศเปนเพียงที่อยูอาศัยช่ัวคราว 

(Temporary habitat) ของจุลินทรีย โดยจุลินทรียใน

อากาศจะถูกพัดพามาจากแหลงอ่ืน ๆ เชน นํ้า ดิน และ

อากาศเปนตัวกลางที่ สําคัญในการแพรกระจายของ

จุลินทรียไปในส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ ซ่ึงจัดวาไมใชจุลินทรีย

ประจําถิ่น สําหรับจุลินทรียที่พบในอากาศมักเปนพวกที่

ทนตอความแหงแลงไดดี  เ ชน สปอร รา รวมทั้ ง

แบคทีเรียบางชนิด โดยเฉพาะแบคทีเรียที่สรางสปอรได 

ดั ง น้ั น เ ม่ื อ ร ะ ดั บ ค ว าม สู ง เ พิ่ ม ขึ้ นป ริ ม าณ ขอ ง

เ ช้ื อ จุ ลิ นทรี ย ก็ จ ะ ล ดล ง เ น่ื อ ง จาก อยู ไ กล จา ก

แหลงกําเนิดน่ันคือพื้นดินบริเวณพื้นที่เก็บตัวอยางและ

เม่ือศึกษาขนาดของอนุภาคจุลินทรียในอากาศ โดยแบง

ออกเปน 3 ชวงขนาด คือ >7, 3-7 และ <3 µm ตาม

แบบจําลองขนาดอนุภาคที่เขาสูระบบทางเดินหายใจ

มนุษย พบวาขนาดอนุภาคของเช้ือจุลินทรียที่พบสวน

ใหญอยูในชวง 3-7 µm ที่สามารถเขาสูรางกายสวน

ของขั้วปอด เม่ือแยกเปนขนาดของอนุภาคเช้ือราและ

เช้ือแบคทีเรียในอากาศ พบวาขนาดอนุภาคของเช้ือรา

สวนใหญที่พบอยูในชวงขนาด 2.1-3.3 µm สวนเช้ือ

แบคทีเรียพบวามีขนาดอนุภาคใกลเคียงกัน โดยชนิด

ของจุลินทรียที่พบมากในอากาศ คือ แบคทีเรียแกรม

บวกรูปกลมและรูปทอน และจุลินทรียที่พบไดนอยใน

อากาศ คือ ยีสต สาหราย และโปรโตซัว (พินิจ, 2553) 

ซ่ึ ง เ ป น จุ ลิ นทรี ย ที่ อ ยู ใ นดิ น มีบทบาทสํ าคัญ ใน

กระบวนการนิเวศโดยชวยยอยสลายสารอินทรียใน
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