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การตรวจวัดฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในห้องปูพรมและ 
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บทคัดย่อ 

    การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพอากาศในห้องท่ีปูพรมและไม่ปูพรม ในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศึกษาเปรียบเทียบจากห้องที่ปูพรมมามากกว่า 5 ปี ห้องที่ปูพรมมาไม่เกิน 5 ปี และห้องที่ไม่ปูพรม 
โดยแต่ละห้องมีการเก็บตัวอย่างอากาศตามระดับความสูง 3 ระดับ คือ 30, 80 และ 160 เซนติเมตร ซ่ึงการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศโดยการวัด 2 พารามิเตอร์คือ ความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (total suspended particulate, TSP) และฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศส่วนบุคคล (เก็บตัวอย่าง TSP) และอุปกรณ์ไซโคลน (เก็บตัวอย่าง 
PM10) ตามลําดับ ผลการศึกษาพบว่าห้องท่ีปูพรมมีความเข้มข้นฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
มากกว่าห้องท่ีไม่ปูพรม ซ่ึงแปรผันตามอายุการใช้งานของพรม 

คําสําคัญ: ฝุ่นละอองรวม, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน, ห้องปูพรม 

Abstract 

 The comparison of air quality between carpeted and non-carpeted rooms at the Faculty of 
Environment and Resource Studies, Mahidol University among rooms carpeted over 5 years, less than 5 
years and non-carpeted rooms was investigated. Air samples were collected at 3 different heights: 30, 80 
and 160 centimeters above the floor. Samples were then measured for total suspended particulate (TSP) 
and particulate matter which has a diameter less than 10 μm (PM10). Equipment used in this study 
included the following: 1) personal air pump for collecting total suspended particulate (TSP) and 2) 
personal air pump with cyclone (cut-size unit) for collecting particulate matter which has diameter less 
than 10 μm (PM10). It was found that the amount of TSP and PM10 collected from rooms with carpet was 
less than the TSP and PM10 from non-carpeted rooms. It varies to the using time of carpet.  
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1. บทนํา 
   ปัจจุบันพรมถูกเลือกมาใช้เป็นวัสดุปูพ้ืนห้องท่ีได้รับ
ความนิยมสูง เนื่องจากรู้สึกอบอุ่นสะดวกสบาย สามารถ
ต้านทานความร้อนได้ในฤดูร้อน และก้ันมวลอากาศเย็นได้ใน
ฤดูหนาว พรมยังถูกใช้เป็นฉนวนกันเสียงสําหรับห้องประชุม
ขนาดใหญ่ท่ีมีการใช้เคร่ืองเสียงผ่านเคร่ืองขยายเสียง อีกท้ัง
พรมยังเป็นพ้ืนผิว ท่ีนิ่มกว่าวัสดุชนิด อ่ืนซ่ึงอาจช่วยลด
อันตรายจากอุบัติเหตุโดยลดแรงกระแทกจากการหกล้มได้ 
นอกจากนี้พรมยังเป็นวัสดุปูพ้ืนท่ีสามารถเพิ่มความสวยงาม 
สบายตาทําให้ห้องดูหรูหรา มีราคาข้ึนได้อีกมาก จาก
คุณสมบัติท่ีกล่าวมาพรมถือว่าเป็นวัสดุท่ีสามารถตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ได้เกือบทุกด้าน แต่ขณะเดียวกัน
พรมก็เป็นวัสดุปูพ้ืนท่ีติดไฟง่าย ทําให้เกิดผลกระทบอย่าง
รุนแรงเม่ือเกิดอัคคีภัย อีกท้ังยังทําความสะอาดได้ยาก เป็น
แหล่งสะสมของฝุ่นละอองขนาดต่างๆพรมท่ีขายอยู่ใน
ท้องตลาดสามารถแบ่งออกได้หลากหลายชนิดโดยส่วนใหญ่ท่ี
นิยมใช้คือ พรมอัด (needle punched) และพรมแผ่น 
(carpet tile) ซ่ึงแต่ละชนิดมีอายุการใช้งานท่ีแตกต่างกัน แต่
โดยเฉลี่ยแล้วมีอายุการใช้งานระหว่าง 1-3 ปี ข้ึนอยู่กับการ
ใช้งาน [1] นอกจากนั้นการดูแลรักษา และการทําความสะอาด
ยังมีผลต่อการใช้งานอีกด้วย การทําความสะอาดพรมคือ การ
ดูดฝุ่นเป็นประจําเพ่ือกําจัดสิ่งสกปรก และช่วยให้เส้นใยคง
สภาพ ควรมีการซักพรมทุก ๆ 6 เดือนเพื่อไม่ให้พรมกักเก็บ
ฝุ่นและสิ่งสกปรกต่าง ๆ  กระทั่งทําให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ 
โดยพรมเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้โรคภัยจากในอาคารหรือ sick 
building syndrome ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากมลพิษที่เกิด
ภายในอาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ 
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานท่ีทํางาน จัดเป็นปัญหา
ทางสาธารณสุข ท่ีก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ท่ีแม้แต่ผู้ท่ีอาศัย 
หรือผู้ท่ีมีกิจวัตรในอาคารเหล่านั้นคาดไม่ถึง ได้แก่ โรคหอบ
หืด โรคภูมิแพ้ ระคายเคืองจมูก คัดจมูก รวมถึงโรคผิวหนัง
ต่าง ๆ [2, 3] ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายในเปรียบเทียบ
ความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน ภายในห้องท่ีมีการปูพรมมากกว่า 5 ปี ห้องท่ีมีการ
ปูพรมไม่เกิน 5 ปี และห้องท่ีไม่มีการปูพรม ซ่ึงฝุ่นละออง
เหล่านี้จัดเป็นฝุ่นละอองท่ีทําให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ 
โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ท่ีสามารถผ่าน
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้ท่ีปฏิบัติงานหรือผู้ท่ีทํากิจกรรมในพ้ืนท่ีดังกล่าว [4] 
 
2. การตรวจเอกสาร 
  การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental 
research) เพ่ือเปรียบเทียบความเข้มข้นฝุ่นละอองในอากาศ

ท่ีอยู่ในห้องปูพรม ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีก่อให้เกิดโรคภัยจาก
ในอาคารหรือ sick building syndrome ที่ผ่านมาได้มีการ
ตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นละอองภายในอาคาร หรือสถานท่ี
ต่าง ๆ เช่น [5] ได้ทําการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM10) ในสํานักงาน พบว่าวันท่ีมีการทํางานจะมี
ความเข้มข้นฝุ่นละออง (41.5 μg/m3) มากกว่าวันท่ีไม่มีการ
ทํางาน (9.0 μg/m3) เนื่องจากช่วงเวลาท่ีมีการทํางานจะทํา
ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองมากกว่าช่วงท่ีไม่มีการ
ทํางาน เช่นเดียวกับ [6] ท่ีได้ทําการตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และ 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
ภายในห้องเรียน พบว่ามีความเข้มข้นของ PM10 และ PM2.5 
เท่ากับ 70.63 และ 43.59 μg/m3 ตามลําดับ และ [7] ท่ีได้
ทําการศึกษาคุณภาพของอากาศในพิพิธภัณฑ์ โรงพิมพ์ และ
สํานักงาน พบว่าโรงพิมพ์มีความเข้มข้นฝุ่นละอองมากท่ีสุด 
รองลงมาคือสํานักงาน และพิพิธภัณฑ์ตามลําดับ นอกจากนี้ 
[8] ยังได้ทําการตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นละอองรวมใน
สํานักงานด้วยเคร่ืองเก็บตัวอย่างอากาศส่วนบุคคล ซ่ึงพบว่า
ในสํานักงานมีฝุ่นละอองเข้มข้น 0.005 mg/m3 
 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  3.1 เพ่ือเปรียบเทียบความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม และ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในอากาศของห้องท่ีปูพรม
มากกว่า 5 ปี น้อยกว่า 5 ปี และที่ไม่ปูพรม 
  3.2 เพ่ือศึกษาคุณภาพอากาศในห้องไม่ปูพรม ห้องท่ี 
ปูพรมไม่เกินห้าปี และห้องท่ีปูพรมเกินห้าปี เม่ือเทียบกับค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศ 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
  4.1 สถานท่ีเก็บตัวอย่าง 
  ทําการเก็บตัวอย่างท่ีอาคารอาจารย์จิระศักด์ิ พูนผล 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ซ่ึงเป็นอาคารสําหรับใช้เป็นห้องพักอาจารย์และห้องประชุม 
โดยการเก็บตัวอย่างแบง่ออกเป็น 6 ห้อง โดยห้องท่ี 1 และ 2 
เป็นห้องท่ีไม่ปูพรม ห้องท่ี 3 และ 4 เป็นห้องท่ีปูพรมไม่เกิน
ห้าปี ห้องท่ี 5 และ 6 เป็นห้องท่ีปูพรมมามากกว่าห้าปี 
  4.2 การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวม 
  ทําการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวม (TSP) ในแต่ละ
ห้องท่ีระดับการนอน การนั่ง และการยืนโดยเฉลี่ยของมนุษย์ 
คือ 30, 80 และ 160 เซนติเมตร จากพื้นด้วยวิธี gravimetric 
method โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศส่วนบุคคล (personal 
air pump) ท่ีอัตราการไหล 2.00 ลิตรต่อนาที เป็นระยะเวลา 
2 ชั่วโมง ในช่วงท่ีมีการทํางาน จํานวน 3 ซํ้า ซ่ึงภายในห้องมี
การเปิดเคร่ืองปรับอากาศ และควบคุมอุณหภูมิท่ี 25oC ทํา
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การเก็บตัวอย่างโดยใช้กระดาษกรองชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ 
(polyvinyl chloride, PVC) ย่ีห้อ SKC เส้นผ่านศูนย์กลาง 37 
มิลลิเมตร ขนาดรูพรุน 5 ไมโครเมตร ที่ผ่านการอบในตู้ดูด
ความชื้นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งชั่งน้ําหนักกระดาษ
กรองก่อนเก็บตัวอย่าง (Wi) และหลังเก็บตัวอย่าง (Wf) ด้วย
เคร่ืองชั่งทศนิยม 5 ตําแหน่ง ในห้องท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ 
20oC ความชื้นสัมพัทธ์ 50% เพื่อใช้สําหรับคํานวณความ
เข้มข้นฝุ่นละอองรวม ดังสมการท่ี 1 [9] 
 

 ความเข้มข้นของฝุ่นละออง (μg/m3)  

      = 
6(W - W )x10f i

Vstd.
          (1) 

 

เม่ือ Wi = นํ้าหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง (กรัม), Wf = 
นํ้าหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง (กรัม) และ Vstd. = 
ปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน (ลูกบาศก์เมตร) 
  4.3 การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
  ทําการเก็บตัวอย่าง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM10) ในแต่ละห้องท่ีระดับความสูงเดียวกับการ
ตัวอย่างเก็บฝุ่นละอองรวม ด้วยวิธี gravimetric method 
โดยใช้เคร่ืองเก็บตัวอย่างอากาศส่วนบุคคลท่ีมีอุปกรณ์
ไซโคลน (คัดขนาดของฝุ่นละออง) ท่ีอัตราการไหล 1.70 ลิตร
ต่อนาที เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง ในช่วงท่ีมีการทํางาน 
จํานวน 3 ซํ้า ซ่ึงภายในห้องมีการเปิดเคร่ืองปรับอากาศ และ
ควบคุมอุณหภูมิท่ี 25oC โดยทําการเตรียมกระดาษกรอง
สําหรับเก็บตัวอย่างเช่นเดียวกับการเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง
รวม พร้อมท้ังชั่งนํ้าหนักกระดาษกรองก่อน (Wi) และหลัง
เก็บตัวอย่าง (Wf) สําหรับคํานวณความเข้มข้นฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ตามสมการท่ี 1 
  4.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ 

  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน จะถูกนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวน 
และเปรียบเทียบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญในแต่ละห้อง
ด้วย LSD-ANOVA ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

5. อภิปรายผล 
  5.1 ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม 
  ผลการศึกษาความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมด้วย
เคร่ืองเก็บตัวอย่างอากาศส่วนบุคคล ท่ีมีอัตราการไหล 2 
ลิตรต่อนาที เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่าฝุ่นละอองรวมในห้องท่ี
ไม่ปูพรม (ห้องท่ี 1 และ 2) มีค่าความเข้มข้นอยู่ในช่วง 
41.67-167.67 μg/m3 ส่วนห้องท่ีปูพรมไม่เกินห้าปี (ห้องท่ี 3 
และ 4) มีความเข้มข้นในช่วง 138.89-458.37 μg/m3 และ
ห้องท่ีปูพรมเกินห้าปี (ห้องท่ี 5 และ 6) มีความเข้มข้นในช่วง 
152.77-694.44 μg/m3 ดังรูปภาพท่ี 1 ซ่ึงพบว่าความเข้มข้น
ของฝุ่นละอองรวมในห้องที่ 1 และห้องที่ 2 มีค่าไม่เกินค่า
มาตรฐานความเข้มข้นฝุ่นละอองรวมท่ีกําหนดโดยกรม
ควบคุมมลพิษ ( 330 μg/m3 ) [10] ในทุกระดับความสูงท่ี
ตรวจวัด (30, 80 และ 160 เซนติเมตร) ในขณะที่ห้องที่มี
การปูพรม ได้แก่ ห้องที่ 3, 4, 5 และ 6 ที่ระดับความสูง
ต้ังแต่ 80 เซนติเมตร จะมีความเข้มข้นฝุ่นละอองรวมเกินค่า
มาตรฐานความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (ยกเว้นระดับ 80 
เซนติเมตร ในห้องท่ี 4) ซ่ึงความเข้มข้นฝุ่นละอองจะมีค่า
เพ่ิมข้ึนตามอายุการใช้งานของพรม เน่ืองจากพรมท่ีใช้งาน
เป็นระยะเวลานานจะมีการสะสมของฝุ่นเป็นจํานวนมาก 
นอกจากน้ียังพบว่าเม่ือระดับความสูงในการตรวจวัดเพ่ิมข้ึน
ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมจะมีค่าเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีอาจเป็น
ผลมาจากการเปิดเคร่ืองปรับอากาศภายในห้อง ทําให้ฝุ่น
ละอองเกิดการฟุ้งกระจาย โดยค่าความแปรปรวนของข้อมูล
จะแสดงดังตารางท่ี 1 
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รูปภาพท่ี 1 ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในห้องเก็บตัวอย่าง 6 ห้อง 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม 
Source Sum of Squares df Mean Square F p-value 

จุดเก็บตัวอย่าง 
ระดับความสูง 
จุดเก็บตัวอย่าง*ระดับความสูง 
รวม 

874,473.879 
611,345.052 
170,650.660 

1,842,826.172 

5 
2 
10 
53 

174,894.776 
305,672.526 
17,065.066 

33.786 
59.049 
3.297 

0.000 
0.000 
0.004 

 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

Source Sum of Squares df Mean Square F p-value 
จุดเก็บตัวอย่าง 
ระดับความสูง 
จุดเก็บตัวอย่าง*ระดับความสูง 
รวม 

139,371.703 
50,462.168 
18,422.696 
305,976.958 

5 
2 
10 
53 

27,874.341 
25,231.084 
1,842.270 

10.269 
9.295 
0.679 

0.000 
0.001 
0.737 
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รูปภาพท่ี 2 ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในห้องเก็บตัวอย่าง 6 ห้อง 

 
 

  จากตารางท่ี 1 จุดเก็บตัวอย่าง และระดับความสูงมี
ค่า p-value น้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของ
ฝุ่นละอองรวมในแต่ละห้องท่ีระดับชั้นต่างกันมีความเข้มข้น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ด้วย LSD-
ANOVA พบว่าความเข้มข้นฝุ่นในห้องที่ไม่ปูพรม (ห้องที่ 1 
และ 2) มีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับห้องท่ีปูพรม 
ส่วนห้องที่ปูพรมไม่เกินห้าปี (ห้องที่ 3 และ 4) จะมีปริมาณ
ฝุ่นละอองรวมแตกต่างกับห้องท่ีปูพรมเกินห้าปี (ห้องท่ี 5 
และ 6) อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 
  5.2 ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
  การศึกษาความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10 
ไมครอน ด้วยเคร่ืองเก็บอากาศส่วนบุคคลท่ีมีอุปกรณ์ไซโคลน 
ท่ีอัตราการไหล 1.70 ลิตรต่อนาที เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ซ่ึงผล
การตรวจวัดแสดงดังรูปภาพท่ี 2 

  จากรูปภาพที่ 2 ห้องที่ 1 และ 2 (ไม่ปูพรม) มีความ
เข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน อยู่ในช่วง 65.35-
81.70 μg/m3 และ 49.02-98.04 μg/m3 ตามลําดับ ส่วน
ห้องท่ี 3 และ 4 (ปูพรมไม่เกินห้าปี) มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 
65.36-114.38 μg/m3 และ 81.70-163.40 μg/m3 ตามลําดับ 
และห้องท่ี 5 และ 6 (ปูพรมเกินห้าปี) มีความเข้มข้นอยู่
ในช่วง 98.04-212.42 μg/m3 และ 163.40-294.12 μg/m3 

ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามอายุการใช้งานของ
พรมในแต่ละห้องเช่นเดียวกับความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม 
โดยห้องที่ 4 ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 80 เซนติเมตร ห้องที่ 5 
ท่ีระดับความสูง 160 เซนติเมตร และห้องท่ี 6 ท่ีระดับความสูง
ต้ังแต่ 30 เซนติเมตร มีค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน เกินค่ามาตรฐานท่ีกําหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ 
( 120 μg/m3 ) [10] เม่ือทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน
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ของข้อมูลได้ผลดังตารางท่ี 2 ซ่ึงความเข้มข้นของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ภายในห้อง 1-6 ที่ระดับความสูง 
30, 80 และ 160 เซนติเมตร มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
(p-value < 0.05) ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ด้วย LSD-ANOVA พบว่าห้อง
ที่ 1, 2, 3 และ 4 มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ เนื่องจากมีค่า 
p-value มากกว่า 0.05 แต่มีค่าแตกต่างจากห้องท่ี 5 และ 6 
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แสดงให้เห็นว่า
ห้องท่ีปูพรมมากกว่าห้าปีจะมีการสะสมของฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน มากกว่าห้องที่ปูพรมไม่เกินห้าปี และ
ห้องท่ีไม่ปูพรม 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพอากาศในห้อง 3 
ประเภทคือห้องท่ีปูพรมเกินห้าปี (ห้องท่ี 5 และ 6) ห้องท่ีปูพรม
มาไม่เกินห้าปี (ห้องท่ี 3 และ 4) และห้องท่ีไม่ปูพรม (ห้องท่ี 1 
และ 2) โดยการตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) 
และฝุ่นท่ีมีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยการเก็บ
ตัวอย่างอากาศด้วยเคร่ืองเก็บตัวอย่างส่วนบุคคลในระดับ
ความสูง 30, 80 และ 160 เซนติเมตร พบว่าห้องที่ปูพรม 
(เกินห้าปี และไม่เกินห้าปี) มีความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม
ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 80 เซนติเมตร เกินค่าความเข้มข้น
มาตรฐานของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศ 
( 330 μg/m3) ในขณะที่ความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 10 ไมครอน ภายในห้องท่ี 4, 5 และ 6 ท่ีระดับความสูง
ต้ังแต่ 80 เซนติเมตร 160 เซนติเมตร และต้ังแต่ 30 เซนติเมตร 
ตามลําดับ มีค่าเกินค่ามาตรฐาน PM10 เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ใน
บรรยากาศ  ท่ี กําหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ  (  120 
μg/m3) โดยความเข้มข้นของฝุ่นละอองข้ึนอยู่กับอายุการใช้
งานของพรม เน่ืองจากพรมท่ีมีอายุการใช้งานนานจะเกิดการ
สะสมฝุ่นละอองเป็นจํานวนมาก 
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