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หลักการและเหตุผล

          วิกฤตปญัหามลพิษทางอากาศถือเป็นวาระแห่งชาติท่ีก่อให้เกิดความเสียหายท้ังต่อคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน ภาพลักษณ์ ระบบเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวของประเทศ เป็นปัญหาท่ีควรเร่งแก้ไข โดยมีความ

จําเปน็อย่างย่ิงท่ีจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปญัหา ด้วยเหตุน้ี

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ ดําเนินการบริหาร

จัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสําคัญของประเทศ โดยมีแผนงานสําคัญ (Flagship Project)กลุ่มเร่ือง PM2.5 

เพ่ือจัดการกับปญัหาท้าทายเร่งด่วนสําคัญของประเทศ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิท่ีสําคัญคือจํานวนวันท่ีมีปริมาณ PM2.5เกิน

ค่ามาตรฐาน (50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ลดลง และได้ร่วมมือกับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขับเคล่ือนให้งาน

วิจัยสามารถสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปญัหาปญัหา PM2.5 โดยการสร้างมาตรฐานเคร่ืองวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 

แบบ Low Cost Sensor จากงานวิจัยโครงการวิจัยเร่ืองการเฝ้าระวังและเตือนภัยปญัหาหมอกควัน โดยเคร่ือง

ตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ DustBoy ในประเทศไทย เป็นหน่ึงในโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจาก

วช. เพ่ือออกแบบและพัฒนามาตรฐานเคร่ืองวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 แบบ Low Cost Sensor ในช่ือว่า DustBoy

เพ่ือศึกษาตรวจวัดปริมาณฝุ่นและคุณภาพอากาศ การเก็บและรวบรวมข้อมูลเพ่ือพัฒนาเปน็ฐานข้อมูลหมอกควันและ

เช่ือมโยงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับปญัหาหมอกควัน รวมไปถึงการรายงานผลท่ีได้จากการตรวจวัดการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลด้านปญัหาหมอกควันไปสู่สาธารณชน ซึง่จากผลการดําเนินงานได้มีเครือข่ายของเครือ่งตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

DustBoy ในพ้ืนท่ีประเทศไทยแยกตามรายภูมิภาค และประเทศเพ่ือนบ้านมากกว่า 500 จุดติดต้ังและมีแผนการขยาย

พ้ืนท่ีติดต้ังในประเทศเพ่ือให้ครอบคลุมทุกจังหวัด และพ้ืนท่ีเส่ียงหรือพ้ืนท่ีประสบปญัหา
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ศึกษาความแม่นยําของอุปกรณ์วัดความเข้มข้นฝุ่น PM2.5 จากงานวิจัยโมเดล DustBoy เทียบกับอุปกรณ์

มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ในพ้ืนท่ี 2 ภูมิภาค

ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สถานีศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP จ.อุบลราชธานี) และ

ภาคเหนือ(สถานีศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่)

        งานวิจัยน้ีได้ดําเนินการเทียบเคียงเคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ DustBoy กับเคร่ืองมือวัดฝุ่น

ละอองท่ีได้รับมาตรฐาน US-EPA ของกรมควบคุมมลพิษ โดยมีรายละเอียดวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี

วิธีการดําเนินงาน

1.

เพ่ือปรับเทียบค่าความแม่นยําของฝุ่น PM2.5 ท่ีอ่านได้ให้สามารถแสดงผลท่ีมีความแม่นยําสูง2.

ดําเนินการทดสอบเทียบเคียงค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยเคร่ือง DustBoy

กับเคร่ืองมาตรฐาน US-EPA ของกรมควบคุมมลพิษ

1.

ศึกษาค่าสหสัมพันธ์เพ่ือเปรียบเทียบค่าความแม่นยําจากการตรวจวัด PM2.5

จากเคร่ือง DustBoy และเคร่ือง US-EPA ของกรมควบคุมมลพิษ

2.

ฝุ่นละอองขนาดเล็กเพ่ือให้เกิดการเฝ้าระวังและเตือนภัยสถานการณ์ปัญหาหมอกควันท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีได้อย่างเหมาะสม 

ถูกต้อง และทันท่วงที จากข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองท่ีตรวจวัดได้จริงในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ นอกจากน้ีโครงการวิจัยยังมีแผน

เพ่ือพัฒนาและขยายระบบฐานข้อมูลหมอกควัน รวมถึงการเช่ือมโยงข้อมูลด้านปญัหาหมอกควัน ในระดับประเทศให้มี

ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตมากย่ิงข้ึนดังน้ันเพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลจากเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศ DustBoy เกิดความ

เช่ือม่ันในผลการวัดของเคร่ืองมือ จึงจําเปน็ต้องมีการดําเนินการเทียบเคียงค่าการวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ด้วยเหตุน้ี 

วช. จึงได้ประสานงานกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ในการดําเนินการเทียบเคียงค่าการวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ตลอดจนการออกรายงานผลการดําเนินการเทียบเคียงค่าการวัดฝุ่น โดยให้ทาง มว. กําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ (Protocol) 

ด้วยเหตุน้ีรองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเร่ืองการเฝ้าระวังและเตือนภัยปญัหา

หมอกควัน โดยเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ DustBoy ในประเทศไทย จึงได้ดําเนินการ

สร้างเคร่ืองตรวจวัดคุณแบบอากาศ DustBoy เพ่ือติดต้ังเทียบเคียงค่าการวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กใน 2 สถานี

โดยติดต้ังโมเดล DustBoy กับเคร่ืองวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ตามมาตรฐาน USEPA ของกรมควบคุมมลพิษ ณ สถานี

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ณ พ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือจัดทําสูตรคํานวณฝุ่นละออง

ของเคร่ืองวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) แบบ Low Cost Sensor จากงานวิจัย โมเดล DustBoy

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการศึกษา



         เครือ่งตรวจวัดคุณภาพอากาศ DustBoy เปน็เคร่ืองวัดข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วย

ระบบเซ็นเซอร์ ท่ีเช่ือมต่อข้อมูลด้วยระบบสถาปตัยกรรมเน็ตเวิร์คอัจฉริยะ ใช้หลักการทํางานด้วยเทคนิคการกระเจิงแสง 

(Light Scattering) ซ่ึงสามารถวัดฝุ่น PM2.5 และ PM10 โดยแผนภาพการทํางานแสดงดังรูปท่ี 1 ฝุ่นละอองในอากาศ

จะถูกดูดเข้ามาท่ีชุดคัดขนาดแบบเสมือน อนุภาคท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนสามารถผ่านเข้าไปในเซ็นเซอร์เทคนิคการ

กระเจิงแสงและไปยังทางออก ส่วนอนุภาคท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอนจะไม่เข้าไปในเซ็นเซอร์ เน่ืองจากไม่มีฝุ่นขนาด

ใหญ่สะสมในเซ็นเซอร์ ทําให้ตัวเซ็นเซอร์สามารถทํางานได้ยาวนานมากข้ึน สัญญาณท่ีได้จากเซ็นเซอร์ถูกประมวลผลและ

ส่งข้อมูลอนุกรมไปยัง Node MCU ฐานข้อมูลเวลาจาก (Real Time Clock, RTC)แสดงผลท่ีจอภาพ

(Liquid Crystal Display; LCD) และทําการส่งข้อมูลผลการวัดท้ังหมดไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ซ่ึงสามารถใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนดูผลการวัดน้ีได้

การสอบเทียบเคร่ืองวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา

รูปท่ี 1 แผนภาพการทํางานของเคร่ืองวัดฝุ่น DustBoy

รูปท่ี 2 ฐานข้อมูลระบบคลาวน์ของ DustBoy
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         เครือ่งตรวจวัดคุณภาพอากาศ DustBoy ใช้เซ็นเซอร์วัดฝุ่นละอองเทคนิคการกระเจิงแสงรุ่น PMS5003

ผลิตโดยบริษัท Plantower ประกอบกับวงจรพิมพ์ของเคร่ืองมือตรวจวัดฝุ่น DustBoyดังแสดงในรูปท่ี 3

และคุณสมบัติดังแสดงในตารางท่ี 1

รูปท่ี 3 วงจรพิมพ์ของเซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM2.5

โดยเคร่ืองวัดฝุ่น PM2.5 ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี มีท้ังหมด 2 โมเดล ได้แก่ DustBoy Model

T.v.1.0 และ DustBoy Model N-NB-IoT โดยมีรายละเอียดของแต่ละโมเดลดังน้ี

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติของเซ็นเซอร์วัดฝุน่
Parameter Index

Detection PM1.0 PM2.5 PM10

Effective Range (PM2.5 standard) 0~500

Maximum Range (PM2.5 standard)  ≥1,000

Resolution 1

Maximum Consistency Error (PM2.5 standard data)

- 0 μg/m3 ~ 100 μg/m3

- 100 μg/m3~ 500 μg/m3

±10

±10

Standard Volume  <1

Total Response Time  ≤10

Working Temperature Range  -10 ~ +60

Working Humidity Range  0 ~ 99%

Mean Time to Failure (MTTF) ≥3

 Unit

μg/m3

μg/m3

μg/m3

μg/m3

μg/m3

%

 Second (s)

 Second (s)

oC

Year
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1) DustBoy Model T.v.1.0

2) DustBoy Model N-NB-IoT

รูปท่ี 4 เคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ระบบเซ็นเซอร์ DustBoy Model T.v.1.0

คุณสมบัติของ DustBoy Model T.v.1.0
เซ็นเซอร์วัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM1.0 PM2.5 PM10

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความช้ืน

ไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับประมวลผลและเช่ือมต่อกับ

ระบบคลาวด์ด้วยการเช่ือมต่อแบบ Nb-IoT

ระบบ auto reset กรณีเคร่ืองไม่ตอบสนองการทํางาน

แหล่งจ่ายไฟฟา้สําหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้กับระบบไฟฟา้ 220 โวลต์

จอแสดงผลขนาด 2.5 น้ิว x 0.5 น้ิว เพ่ือดูค่าพารามิเตอร์

อุปกรณ์ท้ังหมดบรรจุในกล่องพลาสติก มีช่องระบาย

คุณสมบัติของ DustBoy Model N-NB-IoT
เซ็นเซอร์วัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM1.0 PM2.5 PM10

ไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับประมวลผลและเช่ือมต่อกับ

ระบบคลาวด์ด้วยการเช่ือมต่อแบบNb-IoT

ระบบ auto reset กรณีเคร่ืองไม่ตอบสนองการทํางาน

แหล่งจ่ายไฟฟา้สําหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้กับระบบไฟฟา้ 220 โวลต์

จอแสดงผลขนาด 3 น้ิว x 1.5 น้ิว เพ่ือดูค่าพารามิเตอร์

อุปกรณ์ท้ังหมดบรรจุในกล่องพลาสติก มีช่องระบาย

รูปท่ี 5 เคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ระบบเซ็นเซอร์ DustBoy Model N-NB-IoT
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แบบ Low Cost Sensor จากงานวิจัย โมเดล DustBoy 6

พ้ืนท่ีศึกษาและรายละเอียดเคร่ืองมือตรวจวัดฝุน่ละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของกรมควบคุมมลพิษ

        พ้ืนทีศึ่กษาความแม่นยําของอุปกรณ์วัดความเข้มข้นฝุ่น PM2.5 จากงานวิจัยโมเดลDustBoyเทียบกับ

อุปกรณ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ในพ้ืนท่ี 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สถานีศูนย์แสดงและจําหน่าย

สินค้า OTOP จ.อุบลราชธานี) และภาคเหนือ (สถานีศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่) เพ่ือสอบเทียบกับเคร่ืองมือ

ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนของกรมควบคุมมลพิษท่ีได้รับรองมาตรฐานโดย US-EPA

ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2

        ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของเคร่ืองวัดฝุ่น DustBoy ModelT.v.1.0

หมายเลขเคร่ือง DustBoyV1012, DustBoyV1021 และ DustBoyV1022 เทียบกับเคร่ืองมาตรฐาน US-EPA ของกรม

ควบคุมมลพิษ ย่ีห้อ Teledyne รุ่น T640 ซ่ึงใช้เทคนิค Light Scatteringเหมือนกัน จะเห็นว่าข้อมูลจากการตรวจวัดค่าฝุ่น

ละอองขนาดเล็ก PM2.5 ท่ีได้จากเคร่ือง DustBoyและเคร่ือง T640 ของกรมควบคุมมลพิษ มีความสัมพันธ์ของข้อมูลไปใน

ทิศทางเดียวกัน ดังแสดงใน รูปท่ี 6

          ในการทดสอบความแม่นยําของอุปกรณ์วัดฝุ่นจะใช้ข้อมูลความเข้มข้นเฉล่ีย 8 ช่ัวโมง จากเคร่ือง DustBoy

เทียบกับเคร่ืองมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงมีรายละเอียดของผลการดําเนินงานดังน้ี

ตารางที ่2 พ้ืนท่ีศึกษาและรายละเอียดเคร่ืองมือตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

สถานที่ รายละเอียดอุปกรณ์ตรวจวัดของ
กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียดอุปกรณ์
ตรวจวัด DustBoy

ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า
OTOP จ.อุบลราชธานี

ย่ีห้อ: Teledyne
รุ่น: T640

หลักการ: Light Scattering

Model: T.v.1.0
หลักการ: Light Scattering

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

ย่ีห้อ: MetOne
รุ่น: BAM1020

หลักการ: Beta Ray Attenuation

Model: N-NB-IoT
หลักการ: Light Scattering

ผลการดําเนินการ

ผลการตรวจเทียบเคร่ืองวัดฝุน่ DustBoy
ณ ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP จ.อุบลราชธานี



รูปท่ี 6 เปรียบเทียบความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ระหว่างเคร่ือง T640 และ DustBoy

        เมือ่ทําการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างค่าความเข้มฝุ่น PM2.5 จากเคร่ือง 

DustBoy จํานวน 3 เคร่ือง เทียบกับ T640 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่าตรวจวัดท่ีได้จากเคร่ือง DustBoy

 และ T640 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ในช่วงระหว่าง +0.9097 ถึง +0.9207

ซ่ึงเปน็ค่าลู่เข้าใกล้ +1 ตามนิยามของการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ ท่ีว่าตัวแปร x และ y จะมีระดับความสัมพันธ์สูง

เม่ือ R ลู่เข้าใกล้ +1 และเม่ือวิเคราะห์ความแม่นยําหรือ (R2) พบว่ามีความแม่นยําอยู่ในช่วงระหว่าง 82.76-84.76%

ตารางที ่3 การเปรียบเทียบค่าฝุ่น PM2.5 ท่ีอ่านได้จากเคร่ือง DustBoy และเคร่ือง T640 ของกรมควบคุมมลพิษ

สถานทีเ่ทียบ เครือ่งเทียบ Equation R R2

อุบลราชธานี (83T)
Teledyne T640

DustBoyV1012

DustBoyV1021

DustBoyV1022

y = 0.7916x + 12.163 0.9207 0.8476

0.9097 0.8275

0.9146 0.8366

y = 0.7868x + 12.903

y = 0.8091x + 11.367

การสอบเทียบเคร่ืองวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
แบบ Low Cost Sensor จากงานวิจัย โมเดล DustBoy 7



การสอบเทียบเคร่ืองวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
แบบ Low Cost Sensor จากงานวิจัย โมเดล DustBoy 8

รูปท่ี 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้น PM2.5 ท่ีอ่านจากเคร่ือง DustBoy เทียบกับเคร่ือง Teledyne T640

ของกรมควบคุมมลพิษ ณ สถานีอุบลราชธานี(ก) DustBoyV1012 (ข) DustBoyV1021 (ค) DustBoyV1022



การสอบเทียบเคร่ืองวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
แบบ Low Cost Sensor จากงานวิจัย โมเดล DustBoy 9

        เมือ่วิเคราะห์เทียบด้วย Box Plot พบว่า ค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ท่ีได้จากการตรวจวัดจาก

เคร่ือง DustBoy และเคร่ือง Teledyne T640 ของกรมควบคุมมลพิษ ค่อนข้างสัมพันธ์กัน ซ่ึงจะเห็นได้จาก

ค่ากลางและค่าความผันแปรของข้อมูลท้ัง 4 ชุด มีค่าเฉล่ียและค่ามัธยฐานไม่ต่างกันมากนัก

ดังแสดงในรูปท่ี 8

        ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

PM2.5 ของเคร่ืองวัดฝุ่น DustBoy Model N-NB-IoT 

หมายเลขเคร่ือง DustBoy001, DustBoy002 และ 

DustBoy003 ซ่ึงใช้เทคนิค Light Scattering เทียบ

กับเคร่ืองมาตรฐาน US-EPA ของกรมควบคุมมลพิษ 

ย่ีห้อ MetOne รุ่น BAM1020 ซ่ึงใช้เทคนิค

Beta Ray Attenuation จะเห็นว่าข้อมูลจากการตรวจ

วัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ท่ีได้จากเคร่ือง

 DustBoy และเคร่ือง BAM1020 ของกรมควบคุมมลพิษ

มีความสัมพันธ์ของ ข้อมูลไป ในทิศทางเดียวกัน

ดังแสดงในรูปท่ี 9

รูปท่ี 8 การเปรียบเทียบความเข้มข้นของ PM2.5 ท่ีได้จากการตรวจวัด

ของเคร่ือง Teledyne T640 และ DustBoy

พ้ืนท่ีศึกษาและรายละเอียดเคร่ืองมือตรวจวัดฝุน่ละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของกรมควบคุมมลพิษ

รูปท่ี 9 เปรียบเทียบความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5

ระหว่างเคร่ือง BAM1020 และ DustBoy



การสอบเทียบเคร่ืองวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
แบบ Low Cost Sensor จากงานวิจัย โมเดล DustBoy 10

สถานทีเ่ทียบ เครือ่งเทียบ Equation R R2

เชียงใหม่ (35T)
MetOne
BAM1020

DustBoy001

DustBoy002

DustBoy003

y = 1.8369x - 9.5799 0.9350 0.8741

0.8957 0.8024

0.9298 0.8645

y = 1.5315x - 5.9581

y = 1.8956x - 8.4897

        เม่ือทําการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างค่าความเข้มฝุ่น PM2.5 จากเคร่ือง 

DustBoy จํานวน 3 เคร่ือง เทียบกับ BAM1020 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่าตรวจวัด ท่ีได้จากเคร่ือง

DustBoy และ BAM1020 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ ในช่วงระหว่าง +0.8957 

ถึง +0.9350 ซ่ึงเปน็ค่าลู่เข้าใกล้ +1 และเม่ือวิเคราะห์ความแม่นยํา หรือ (R2) พบว่ามีความแม่นยําอยู่ในช่วงระหว่าง 

80.24-87.41%

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบค่าฝุ่น PM2.5

ท่ีอ่านได้จากเคร่ือง DustBoy และเคร่ือง BAM1020 ของกรมควบคุมมลพิษ

         รูปท่ี 10 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้น PM2.5

ท่ีอ่านจากเคร่ือง DustBoy เทียบกับเคร่ือง  MetOne 

BAM1020 ของกรมควบคุมมลพิษ ณ ศูนย์ราชการจังหวัด

เชียงใหม่

(ก) DustBoy001 (ข) DustBoy002 (ค) DustBoy003



        เม่ือวิเคราะห์เทียบด้วย Box Plot พบว่า ค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ท่ีได้จากการตรวจวัดด้วยเคร่ือง 

DustBoy มีค่าสูงกว่าเคร่ือง MetOne BAM1020 ของกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงสังเกตได้จากค่าเฉล่ียและค่า

มัธยฐานมีสูงกว่า โดยท่ีเคร่ือง DustBoy001 และ DustBoy003 ให้ค่าการตรวจวัดความเข้มข้นของ PM2.5 

ไม่ต่างกันมากนัก ในขณะท่ีเคร่ือง DustBoy002 ให้ค่าการตรวจวัดท่ีต�ากว่าเม่ือเทียบกับเคร่ือง DustBoy

อีก 2 เคร่ือง และเม่ือพิจารณาถึงความผันแปร จะพบว่าเคร่ือง MetOne BAM1020 ให้ค่าความผันแปรต�า

ซ่ึงจะเห็นได้จากช่วงของ Q1-Q3 และช่องว่างระหว่าง ค่าสูงสุดและค่าต�าสุดท่ีแคบกว่า ดังแสดงในรูปท่ี 11

รูปท่ี 11 การเปรียบเทียบความเข้มข้นของ PM2.5 ท่ีได้จากการตรวจวัด

ของเคร่ือง MetOne BAM1020 และ DustBoy

การสอบเทียบเคร่ืองวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
แบบ Low Cost Sensor จากงานวิจัย โมเดล DustBoy 11



การสอบเทียบเคร่ืองวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
แบบ Low Cost Sensor จากงานวิจัย โมเดล DustBoy 12

        จากผลการวิเคราะห์เพ่ือเทียบค่าความแม่นยําของเคร่ืองตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จาก

งานวิจัย DustBoy กับเคร่ืองมือวัดมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษจํานวน 2 สถานี ได้แก่

สถานีศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP จ.อุบลราชธานีและสถานีศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

พบว่าเคร่ือง DustBoy ท่ีเทียบวัดในสถานีอุบลราชธานี ให้ค่าการตรวจวัดความเข้มข้นของ PM2.5 ท่ีมีความ

สัมพันธ์และสอดคล้องกันเคร่ือง Teledyne-T640 ของกรมควบคุมมลพิษมากท่ีสุด เม่ือเทียบกับสถานี

จังหวัดเชียงใหม่ท้ังน้ีอาจเปน็ผลเน่ืองจากใช้เทคนิคการวัดแบบ Light scattering เหมือนกัน แตกต่างจาก

สถานีจังหวัดเชียงใหม่ท่ีใช้เทคนิคการวัดแบบ Beta ray attenuation ซ่ึงผลการตรวจวัดความเข้มข้นของ 

PM2.5 จากเคร่ือง DustBoy พบว่ามีค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่าเม่ือเทียบกับเคร่ืองของกรมควบคุมมลพิษ ท้ังน้ีอาจเปน็

ผลจากเทคนิคการ ตรวจวัดท่ีแตกต่างกัน อีกท้ังจากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ พบว่าเคร่ือง DustBoy

และเคร่ืองตรวจวัดมาตรฐานท่ีสถานีเชียงใหม่มีค่าสหสัมพันธ์สูงและค่าท่ีวัดได้มีความสม�าเสมอ เน่ืองจากมี

แหล่งกําเนิดฝุ่น ค่อนข้างจําเพาะ โดยเม่ือพิจารณาค่าความไม่แน่นอนของการวัดจากเคร่ือง DustBoy 

จํานวน 6 เคร่ือง ท่ี ติดต้ังใน 2 สถานี พบว่าเคร่ือง DustBoy ในสถานีอุบลราชธานีและสถานีเชียงใหม่ให้

ค่าความไม่แน่นอนของ ข้อมูลอยู่ในช่วง 10-20%

        ดังน้ันเพ่ือให้ได้ข้อสรุปของข้อมูลท่ีมีความแม่นยําและน่าเช่ือถือ จึงจําเปน็ต้องมีการศึกษาเพ่ือเทียบค่า

ให้ครบ 1 ป ีซ่ึงผลการดําเนินงานในข้ันต่อไปจะเปน็การทดสอบและปรับเทียบข้อมูลอย่างน้อย 12 เดือน

สําหรับทุกสถานีต่อไป

รูปท่ี 15 เปรียบเทียบความไม่แน่นอนของเคร่ือง DustBoy ในแต่ละสถานี

สรุปผลการดําเนินการ
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