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บทนํา 

ประเทศไทยนันแมว้า่ในตวัอาคารทา่อากาศยานภายในประเทศทกุแหง่ตามกฎหมายแลว้จะ
มกีารหา้มสบูบุหรี แต่สําหรับในอาคารท่าอากาศยานนานาชาตทิัวประเทศยังอนุญาตใหม้กีารจัด
หอ้งพักสบูบหุรไีด ้(Designated smoking room) ซงึเป็นไปตามขอ้กําหนดในประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ ฉบบัท ี19 (กระทรวงสาธารณสขุ, 2553)   แตก่ารมหีอ้งพักสบูบหุรยีอ่มสามารถสง่ผล
ใหส้ิงแวดลอ้มบริเวณภายนอกหอ้งปนเปือนมลพิษจากควันบุหรีมือสองได ้ ดังเช่นผลการ
ศกึษาวจัิยในประเทศสหรัฐอเมรกิาซงึรายงานว่า หอ้งพักสบูบุหรใีนท่าอากาศยานไม่สามารถ
ป้องกนัการแพรก่ระจายของมลพษิจากควันบหุรอีอกสูภ่ายนอกหอ้งได ้โดยตรวจพบสารนโิคตนิใน
จดุทอียูห่า่งจากหอ้งสบูบหุรถีงึ 35 ฟตุ (Pion and Givel, 2004)  เชน่เดยีวกนักบัการศกึษาของ 
Lee et al. (2010) ทพีบวา่ ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 2.5 ไมครอนจากหอ้งพักสบูบหุรสีามารถ
กระจายตัวออกสูภ่ายนอกหอ้งได ้แมจ้ะมรีะบบดดูอากาศเสยีออกจากหอ้งแลว้ก็ตาม และไดเ้สนอ
ใหย้กเลกิหอ้งพักสบูบหุรใีนอาคารทา่อากาศยาน 

ศนูยค์วบคมุและป้องกันโรคสหรัฐอเมรกิาไดร้ายงานผลการวจัิยลา่สดุในเดอืนพฤศจกิายน 
ปี ค.ศ. 2012  วา่ในจํานวนทา่อากาศยานนานาชาตขินาดใหญ ่29 แหง่ ทัวสหรัฐอเมรกิา เป็นทา่
อากาศยานปลอดบุหรแีลว้ 24 แห่ง มเีพยีง 5 แห่ง ทยีังอนุญาตใหม้หีอ้งพักสบูบุหรไีด ้จงึได ้
ตรวจวัดระดับฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในหอ้งพักสบูบุหรีของท่าอากาศยานขนาด
ใหญท่ัง 5 แหง่นี เปรยีบเทยีบกบัทา่อากาศยานปลอดบหุรทีเีลอืกมา 4 แหง่ พบวา่ คา่เฉลยีระดับ
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 2.5 ไมครอนภายในหอ้งสบูบหุร ีเทา่กบั 188.7 µg/m3 (29.1 µg/m3 – 
555.3 µg/m3) ซงึสงูเป็น 23 เทา่ ของคา่เฉลยีทวีัดไดใ้นทา่อากาศยานปลอดบหุร ีและบรเิวณ
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นอกหอ้งพักสบูบหุรมีคีา่เฉลยีระดับฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 2.5 ไมครอน เทา่กับ 43.7 µg/m3 
(2.1 µg/m3 – 230.0 µg/m3) และสงูเป็น 5 เทา่ของคา่เฉลยีในทา่อากาศยานปลอดบหุร ี (CDC, 
2012) 

สําหรับประเทศไทยเองยังไม่มกีารศกึษาถงึสถานการณ์ควันบหุรมีอืสองจากการมหีอ้งพัก
สบูบหุรใีนอาคารทา่อากาศยานนานาชาตแิห่งอนืๆนอกจากสวุรรณภมู ิ   คณะผูว้จัิยจงึประสงคจ์ะ
ตรวจวดัระดบัฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภายในหอ้งพักสบูบหุรแีละบรเิวณนอก
หอ้งนีของทา่อากาศยานนานาชาตขิองประเทศไทยหลายๆแหง่  เพอืใหท้ราบถงึสถานการณ์ควัน
บุหรมีอืสองอันจะเป็นหลักฐานเชงิประจักษ์ทางวทิยาศาสตร ์เพอืผลักดันนโยบายท่าอากาศยาน
นานาชาตทิัวประเทศปลอดบหุรแีละเพอืการคุม้ครองสขุภาพจากควันบหุรมีอืสองในอาคารดังกลา่ว  
ทังนีเป็นการสนับสนุนนโยบายการควบคมุยาสบูแหง่ชาต ิและนโยบายประเทศไทยปลอดควันบหุรี
ตามมตสิมัชชาสุขภาพแห่งชาต ิครังท ี3 พ.ศ. 2553 มต ิ6 ซงึกําหนดใหม้กีารสนับสนุนการ
คุม้ครองสขุภาพของผูไ้มส่บูบหุรใีหก้ระจายอยา่งทัวถงึ และตามแผนยทุธศาสตรก์ารควบคมุยาสบู
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2553-2557 ยทุธศาสตรท์ ี4 การสรา้งสงิแวดลอ้มใหป้ลอดควนับหุร ี 

 

วตัถปุระสงค ์
เพอืประเมนิสถานการณ์ควันบหุรมีอืสองในบรเิวณใกลเ้คยีงและภายในหอ้งพักสบูบหุรขีอง

ทา่อากาศยานนานาชาตขิองประเทศไทยโดยการตรวจวดัระดบัฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  
 

วธิดีาํเนนิการวจิยั 
 

1. สถานท ี  ทา่อากาศยานททํีาการศกึษาไดแ้ก ่ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง  
ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่ และทา่อากาศยานนานาชาตภิเูก็ต  
 

2. การเก็บตวัอยา่ง เก็บตวัอยา่งฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซงึเป็น
ตวัชวีดัถงึปรมิาณควนับหุรมีอืสอง   โดยใชอ้ปุกรณ์ TSI SidePak AM510 Personal 
Aerosol Monitor      ทําการเก็บตวัอยา่งขา้งในหอ้งพักสบูบหุรแีละบรเิวณดา้นหนา้ประตู
หอ้งพักสบูบหุร ีในอาคารทา่อากาศยานดงักลา่ว  เก็บในหอ้ง 1 ตวัอยา่ง เป็นเวลา 30 นาท ี
และหนา้หอ้ง 1 ตวัอยา่ง เป็นเวลา 30 นาทพีรอ้มๆ กนั  และเพอืเป็นการเปรยีบเทยีบ จงึทํา
การเก็บตวัอยา่งในบรเิวณเขตปลอดบหุร ีเชน่ ในเขตบรกิารการเดนิทางภายในประเทศ 
บรเิวณทางเดนิทวัไป บรเิวณรอรับญาต ิและบรเิวณเคานเ์ตอรต์ดิตอ่สายการบนิ  การเก็บ
ตวัอยา่งจะเก็บในระดบัใกลเ้คยีงกบั Breathing zone เพอืเป็นตวัแทนของระยะทจีะมี



4 

 

ผลกระทบตอ่สขุภาพ  จดุเก็บตวัอยา่งทบีรเิวณดา้นหนา้ประตหูอ้งพักสบูบหุร ีจะเป็นบรเิวณ
ทหีา่งจากประตใูนระยะไมเ่กนิ 1 เมตร 
 
อปุกรณ์ TSI SidePak AM510 Personal Aerosol Monitor ทใีชใ้นการศกึษานไีดม้กีาร
ปรับเทยีบ  ปรับ Flow rate ท ี1.7 L /min  ปรับศนูย ์และทําความสะอาด impactor ตาม
ขนัตอนในคูม่อืปฏบิตั ิ(TSI 2006) กอ่นทําการเก็บตวัอยา่ง  จากนันจงึทําการเก็บตวัอยา่ง
ระหวา่งวนัท ี6-8 มนีาคม ค.ศ. 2013 โดยวธิดํีาเนนิการวจัิยนันไดอ้า้งองิตามการศกึษา
ลา่สดุของศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคสหรัฐอเมรกิา (CDC) เมอืพฤศจกิายน ค.ศ. 2012 
 

3. จาํนวนตวัอยา่ง    
 ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่เก็บไดจํ้านวน 18 ตวัอยา่ง   
 ทา่อากาศยานนานาชาตภิเูก็ต  เก็บไดจํ้านวน 19 ตวัอยา่ง    

 ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง เก็บไดจํ้านวน 24 ตวัอยา่ง   
 รวมจํานวนทังหมด 61 ตวัอยา่ง   

 
ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
 

1. ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่

ผลการเก็บตัวอยา่งเมอืวนัท ี6 มนีาคม 2556 ซงึมหีอ้งพักสบูบหุร ี1 หอ้ง อยูใ่นอาคารทา่อากาศ
ยานนานาชาตใินทพัีกผูโ้ดยสารขาออก  พบวา่ระดบัคา่เฉลยีของ PM2.5  สําหรับ 1)ในหอ้งพักสบู
บหุร ีมคีา่สงูถงึ 348.5   µg /m3    2)ใกลป้ระตหูอ้งพักสบูบหุร ี มคีา่สงูเป็น 17.2  µg /m3  และ 
3)บรเิวณทปีลอดบหุร ีมคีา่ตําเพยีง 9.6  µg /m3 เทา่นัน  ดงัรปูท ี1. 
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รปูท1ี.  ระดบั PM2.5 ในอาคารของทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่

 

2. ทา่อากาศยานนานาชาตภิเูก็ต 

ผลการเก็บตัวอยา่งเมอืวนัท ี7 มนีาคม 2556 ซงึมหีอ้งพักสบูบหุร ี1 หอ้ง อยูใ่นอาคารทา่อากาศ
ยานนานาชาตใินทพัีกผูโ้ดยสารขาออก  พบวา่ระดบัคา่เฉลยีของ PM2.5  สําหรับ 1)ในหอ้งพักสบู
บหุร ีมคีา่สงูมากถงึ 1793.8   µg /m3    2)ใกลป้ระตหูอ้งพักสบูบหุร ี มคีา่สงูเป็น 156.0  µg /m3  
และ 3)บรเิวณทปีลอดบหุร ีมคีา่ตําเพยีง 13.2  µg /m3 เทา่นัน  ดงัรปูท ี2. 

 

รปูท2ี.  ระดบั PM2.5 ในอาคารของทา่อากาศยานนานาชาตภิเูก็ต 
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3. ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง    

ผลการเก็บตัวอยา่งเมอืวนัท ี8 มนีาคม 2556 จากหอ้งพักสบูบหุร ี3 หอ้ง อยูใ่นอาคารทา่อากาศ
ยานนานาชาตใินทพัีกผูโ้ดยสารขาออก  พบวา่ระดบัคา่เฉลยีของ PM2.5  สําหรับ 1)ในหอ้งพักสบู
บหุร ีมคีา่สงูมากถงึ 799.4   µg /m3    2)ใกลป้ระตหูอ้งพักสบูบหุร ี มคีา่สงูเป็น 33.2 µg /m3  
และ 3)บรเิวณทปีลอดบหุร ีมคีา่ตําเพยีง 23.4  µg /m3 เทา่นัน  ดงัรปูท ี3. 

 

รปูท3ี.  ระดบั PM2.5 ในอาคารของทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง 

 

จากผลการศกึษาปรมิาณ  PM2.5  ในทา่อากาศยานนานาชาตขิองประเทศไทยเมอื
เปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษาในทา่อากาศยานนานาชาตขิองสหรัฐอเมรกิา โดยศนูยค์วบคมุและ
ป้องกนัโรค สหรัฐอเมรกิา (CDC, 2012)  พบวา่ในหอ้งพักสบูบหุรขีองประเทศไทย ณ ทา่อากาศ
ยานนานาชาตทิทํีาการศกึษานัน ระดบัคา่เฉลยีของ PM2.5  มคีา่สงูกวา่ทตีรวจพบในทา่อากาศยาน
นานาชาตขิองสหรัฐอเมรกิาอยา่งเดน่ชดั     ทงันพีบวา่ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหมม่รีะดบั
คา่เฉลยี PM2.5  สงูประมาณ 2 เทา่ของสหรัฐอเมรกิา  สําหรับทา่อากาศยานนานาชาตภิเูก็ตพบสงู
กวา่มากเกอืบเป็น 10 เทา่ของสหรัฐอเมรกิา  ขณะททีา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงก็สงูเป็น 4  
เทา่ของสหรัฐอเมรกิา   

สว่นทใีกลป้ระตหูอ้งพักสบูบหุรนัีน ระดบัคา่เฉลยี PM2.5  ของประเทศไทยก็มคีา่สงูกวา่ ที
พบในการศกีษาของสหรัฐอเมรกิาเชน่กนั     และเมอืเปรยีบเทยีบกบัคา่มาตรฐานคณุภาพอากาศ
สําหรับ PM2.5 เฉลยี 24 ชม. ของประเทศไทย (50 µg /m3 ) หรอืขององคก์รพทิกัษ์สงิแวดลอ้ม
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แหง่สหรัฐอเมรกิา หรอื US EPA (35 µg /m3) และทอีงคก์ารอนามยัโลก (WHO) แนะนําไว ้25 µg 
/m3 ก็พบวา่มคีา่สงูกวา่มาตรฐานดงักลา่ว   โดยขณะเวลาเดยีวกนับรเิวณทปีลอดบหุรนัีนพบวา่มคีา่
ปรมิาณ PM2.5 ตํากวา่คา่มาตรฐานทกํีาหนดอยา่งเห็นไดช้ดั  ดงัตารางท ี1. 

 

 

ปรมิาณ PM2.5 (µg/m3) ในหอ้งพักสบูบหุรี

 

ใกลป้ระตหูอ้งพักสบูบหุร ี บรเิวณปลอดบหุรี

เชยีงใหม ่ 348.5 17.2 9.6

ภเูก็ต 1793.8 156.0 13.2

ดอนเมอืง 799.4 33.2 23.4

สหรัฐอเมรกิา* 188.7 43.7 11.5

คา่มาตรฐานคณุภาพอากาศเฉลยี 24 ชม.

สําหรับ PM2.5                                               WHO   = 25 µg /m3 

                                                                USEPA  = 35 µg /m3

                                                           ประเทศไทย = 50 µg /m3 

*(CDC, 2012) 

 

สรปุผลการศกึษา 

การศกึษานไีดแ้สดงหลกัฐานเชงิประจักษ์ทางวทิยาศาสตรใ์หเ้ห็นวา่ระดบัฝุ่ นละอองขนาด
เล็กกวา่ 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทงัขา้งในหอ้งพักสบูบหุรแีละบรเิวณดา้นหนา้ประตหูอ้งพักสบูบหุร ี
ในทา่อากาศยานนานาชาต ิ3 แหง่ (ดอนเมอืง  เชยีงใหม ่ และภเูก็ต ) ของประเทศไทยนันมี
ระดบัสงูมาก ซงึก็คอืชบีง่วา่มคีวนับหุรมีอืสองอยูใ่นระดบัสงูมากนันเอง โดยระดบัคา่เฉลยีของ 
PM2.5 ทพีบในการศกึษาครังน ีมคีา่สงูมากกวา่ทพีบจากการศกึษาในทา่อากาศยานนานาชาตขิอง
สหรัฐอเมรกิาอยา่งชดัเจน ควนับหุรมีอืสองไมไ่ดอ้ยูเ่ฉพาะขา้งในหอ้งพักสบูบหุรเีทา่นัน ขณะที
เปิด-ปิดประตคูวนับหุรเีหลา่นไีดอ้อกมาสูภ่ายนอกหอ้งเป็นปรมิาณมาก  สามารถสง่ผลกระทบตอ่

ตารางท1ี. เปรยีบเทยีบระดบัเฉลยีฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 2.5 ไมครอน(PM
2.5

)ในทา่อากาศยานนานาชาติ
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ผูโ้ดยสาร ผูเ้ดนิทาง เจา้หนา้ท ีพนักงานทตีอ้งใชบ้รกิารอาคารทา่อากาศยานในบรเิวณนันไดอ้ยา่ง
แน่นอน    ควนับหุรมีอืสองทอีอกมาจากหอ้งพักสบูบหุรเีป็นอนัตรายอยา่งยงิตอ่สขุภาพของทกุคน
รวมทงัเด็ก หญงิมคีรรภ ์และผูม้โีอกาสเสยีงตอ่โรคหวัใจ โรคทางเดนิหายใจทอียูภ่ายในตวัอาคาร
ทา่อากาศยาน   นอกจากน ียงัมกีลุม่พนักงานทําความสะอาดหอ้งพักสบูบหุร ีซงึยงิจะมผีลกระทบ
ตอ่สขุภาพในแงอ่าชวีอนามยัอยา่งหลกีเลยีงไมไ่ด ้    สําหรับตวัผูส้บูเองนันก็เพมิความเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพใหก้บัตวัเองอยา่งทวคีณูดว้ยตอ้งอยูใ่นหอ้งสบูบหุรทีมีคีวนับหุรใีนปรมิาณมากๆ
จากผูส้บูอนืๆ   

การมหีอ้งพักสบูบหุรยีงิทําใหผู้ท้สีบูบหุรไีมส่ามารถเลกิบหุรไีด ้  อกีทงัยงักลายเป็นทสีบู
บหุรปีระจําของเจา้หนา้ท ีพนักงานททํีางานในทา่อากาศยาน  อกีอยา่งทสํีาคญัคอื ผูเ้ดนิทางทเีป็น
เด็ก และเยาวชนไดเ้ห็นถงึตวัอยา่งทไีมด่จีากหอ้งพักสบูบหุรทีพีอ่แมห่รอืญาตทิเีขา้ไปสบูบหุร ีซงึ
บางครังผูใ้หญก่็ใหเ้ด็กเขา้ไปอยูใ่นหอ้งสบูบหุรดีว้ย หรอืรออยูห่นา้ประตหูอ้งขณะทผีูใ้หญเ่ขา้ไป
พักสบูบหุร ี 

ดว้ยเหตผุลทงัหมดทกีลา่วมา ทา่อากาศยานนานาชาตทิวัประเทศไทยจงึไมค่วรใหม้ี
หอ้งพักสบูบหุร ีควรตอ้งเป็นทา่อากาศยานนานาชาตปิลอดบหุร ี  ถงึเวลาแลว้ทปีระเทศไทยตอ้งมี
นโยบายทา่อากาศยานนานาชาตทิวัประเทศปลอดบหุร ี เพอืการคุม้ครองสขุภาพจากควนับหุรมีอื
สองในอาคารดงักลา่ว  อกีทงัเป็นการสนับสนุนนโยบายการควบคมุยาสบูแหง่ชาต ิและนโยบาย
ประเทศไทยปลอดควนับหุรตีามมตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิครังท ี3 พ.ศ. 2553 มต ิ6 ซงึ
กําหนดใหม้กีารสนับสนุนการคุม้ครองสขุภาพของผูไ้มส่บูบหุรใีหก้ระจายอยา่งทวัถงึ และตามแผน
ยทุธศาสตรก์ารควบคมุยาสบูแหง่ชาต ิพ.ศ. 2553-2557 ยทุธศาสตรท์ ี4 การสรา้งสงิแวดลอ้มให ้
ปลอดควนับหุร ี 
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