
ปัจจยัที่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงความเข้มข้นของมลพษิอากาศในประเทศจนี  
กรณศึีกษา : โอโซน (O3) 

 
 
 
 
 
 

 
   

สายนัต์  บุญพทิักษ์ 
 
 
 
 

 

 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (การจดัการส่ิงแวดล้อม) 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม  
สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์  

2559 





 

 

บทคดัย่อ 
 
ช่ือวทิยานิพนธ์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศใน 

ประเทศจีน กรณีศึกษา: โอโซน (O3)  
ช่ือผู้เขียน  นายสายนัต ์บุญพิทกัษ ์
ช่ือปริญญา วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการส่ิงแวดลอ้ม) 
ปีการศึกษา 2559 
 
 

ประเทศจีนมีการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา
ส่งผลให้เกิดปัญหาการเพิ่มข้ึนของโอโซน (O3) จึงไดท้  าการศึกษาความเขม้ขน้ของโอโซนจาก3 
สถานี ในประเทศจีน ไดแ้ก่ ภูเขาไท ้(Mountain Tai) ภูเขาหัว (Mountain Hua) และภูเขาหวง 
(Mountain Huang) ในระหวา่งปี ค.ศ.2004-ค.ศ.2007 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
โอโซนโดยใช้แบบจ าลอง HYSPLIT เพื่อศึกษาลกัษณะการเคล่ือนตวัของมวลอากาศในรูปแบบ
ของการประมวลผลยอ้นกลบัยอ้นหลงั10วนัก่อนเขา้สู่พื้นท่ีศึกษาในระหวา่งปี ค.ศ.2004-ค.ศ.2007 
ร่วมกบัค่าความเขม้ขน้ของโอโซนจาก3 สถานี ไดแ้ก่ ภูเขาไท ้(Mountain Tai) ภูเขาหวั (Mountain 
Hua) และภูเขาหวง (Mountain Huang) โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่ม พบวา่มีการเคล่ือนตวัของมวลอากาศ
ผา่น 2 พื้นท่ีหลกัคือกลุ่มลมท่ีพดัผา่นภาคพื้นทวปี ไดแ้ก่กลุ่มท่ี 7(W-NW) และ 8 (NW-N) และกลุ่ม
ท่ีพดัผา่นมหาสมุทร ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 3 (E-SE), 4 (S-SW), 5(S-SW)และ 6 (SW-W)โดยกลุ่มท่ีพดัผา่น
พื้นทวีปมีค่าความเขม้ขน้ของโอโซนสูงกว่ากลุ่มท่ีพดัผา่นมหาสมุทรส่วนกลุ่มลมท่ีพดัเขา้สู่พื้นท่ี
ศึกษามากท่ีสุดคือกลุ่มลมท่ี 7(W-NW)โดยค่าความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีได้รับอิทธิพลจากกลุ่ม
ดงักล่าวเท่ากบั 51.2 ppb ในขณะท่ีกลุ่มลมท่ี 3(E-SE) มีค่าต ่าสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 35.3 ppb 
รวมทั้งได้ศึกษาปัจจยัดา้นการเกิด Active Fire ซ่ึงเป็นอีกปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
โอโซนในพื้นท่ีศึกษา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามวลอากาศท่ีเคล่ือนผ่านพื้นท่ีแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมของมนุษยอ์ยา่งหนาแน่น เช่น พื้นท่ีท่ีเกิด Active Fire จ านวนมากมี
ผลต่อความเขม้ขน้ของโอโซนในประเทศจีน ซ่ึงการศึกษาน้ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนว
ทางการเฝ้าระวงัดา้นอุตุนิยมวิทยา และความเขม้ขน้ของโอโซนในพื้นท่ีท่ีจะไดรั้บอิทธิพลจากการ
เคล่ือนตวัของมวลอากาศล่วงหน้าให้กบัประชาชนเพื่อเตรียมรับมือกบัระดบัของก๊าซโอโซนท่ีจะ
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะระบบการแจง้เตือนประชาชนและกลุ่มเปราะบาง 



 

 

ABSTRACT 
 

Title of Thesis  Regional air Pollution in China : Case studies of Ozone (O3) 
Author Mr. Sayan Boonpitak 
Degree Master of Science (Environmental Management) 
Year 2016 
 
 

China has been one of the world’s economics leaders with rapid growth and social 
development for over 30 years. These cause the environmental pollutions whereby air pollutions 
are found to be the cause in ozone concentrations changes. This study applied the “Backward 
Trajectories” method to determine the changes in ozone concentration in China by emphasizing 
on the origin of air mass and establish source-receptor relationship when Air masses moving 
across the regions on monthly basis, which impacted the ozone concentrations in China during 
2004-2007. The Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT Model) was 
used to compute 10-day air mass transport in association with ozone concentration statistics 
recorded by 3 Air Quality Monitoring Stations in China; Mountain Tai, Mountain Hua, and 
Mountain Huang. The results showed 2 air masse pathways thru the study area; continental air 
mass (7th cluster; W-NW, and 8th; NW-N), and oceanic air mass (3th cluster; E-SE, 4th; S-SW, 
5th; S-SW, and 6th; SW-W). The ozone concentration was higher in continental air than oceanic 
air mass. The 7th cluster was mostly found, and average ozone concentration was 51.2 ppb, while 
the 3th cluster was found to associate with the lowest ozone concentration; 35.3 ppb. In addition 
the air trajectories that move across the areas where there were anthropogenic activities and 
Active fire would potentially affect ozone concentrations in China.   
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ในปี ค.ศ. 2004   
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 4.13 กราฟแสดงผลการตรวจวดัโอโซนของเปรียบเทียบทั้ง 3 สถานี  55 
ในปี ค.ศ. 2004-ค.ศ. 2007   
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ของสถานีภูเขาหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ.2004   
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 4.39 ผลการเปรียบเทียบความเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรายเดือน  96 
กบัความเขม้ขน้ของโอโซนจากกลุ่มลมหลกัและกลุ่มลมรอง 
ของสถานีภูเขาหวง (Mountain Huang) ในปี ค.ศ.2007   

 4.40 การจ าแนกพื้นท่ีการจ าแนกทิศทางการเคล่ือนตวัของมวลของอากาศ 97 
ท่ีเขา้สู่พื้นท่ีศึกษาตามทิศทางการเคล่ือนตวัของมวลอากาศตามทิศทาง 
การเคล่ือนตวัของมวลของอากาศท่ีเขา้สู่พื้นท่ีศึกษา   

 4.41 แผนท่ีแสดงต าแหน่งการเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบ 97 
ของสถานีภูเขาไท ้(Mountain Tai) ในปี ค.ศ.2004   

 4.42 แผนท่ีแสดงต าแหน่งการเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบ 98 
ของสถานีภูเขาไท ้(Mountain Tai) ในปี ค.ศ.2005   

 4.43 แผนท่ีแสดงต าแหน่งการเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบ 99 
ของสถานีภูเขาไท ้(Mountain Tai) ในปี ค.ศ. 2006   

 4.44 แผนท่ีแสดงต าแหน่งการเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบ 99 
ของสถานีภูเขาไท ้(Mountain Tai) ในปี 2007   

 4.45 แผนท่ีแสดงต าแหน่งการเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบ 101 
ของสถานีภูเขาหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ. 2004   

 4.46 แผนท่ีแสดงต าแหน่งการเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบ 102 
ของสถานีภูเขาหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ. 2005   
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 4.47 แผนท่ีแสดงต าแหน่งการเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบ 102 
ของสถานีภูเขาหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ.2006   

 4.48 แผนท่ีแสดงต าแหน่งการเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบ 103 
ของสถานีภูเขาหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ. 2007   

 4.49 แผนท่ีแสดงต าแหน่งการเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบ 105 
ของสถานีภูเขาหวง (Mountain Huang) ในปี ค.ศ. 2004   

 4.50 แผนท่ีแสดงต าแหน่งการเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบ 106 
ของสถานีภูเขาหวง (Mountain Huang) ในปี ค.ศ.2005   

 4.51 แผนท่ีแสดงต าแหน่งการเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบ 106 
ของสถานีภูเขาหวง (Mountain Huang) ในปี 2006   

 4.52 แผนท่ีแสดงต าแหน่งการเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบ 107 
ของสถานีภูเขาหวง (Mountain Huang) ในปี ค.ศ.2007   

 
 



 
บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญั 
 
 การเร่งพฒันาเศรษฐกิจในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียส่งผลให้มีการพฒันาทางด้าน
อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ การขนส่ง และการใชเ้คร่ืองจกัรในภาคเกษตรกรรมเป็นอยา่งมาก ส่งผลให้
เกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากร การเหือดแหง้ของทรัพยากร เน่ืองจากถูกน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
การผลิต และยงัเป็นแหล่งรองรับมลพิษจากการผลิต จึงท าให้ส่ิงแวดลอ้มเกิดสภาวะเป็นพิษส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนท่ีอยูต่ามเมืองใหญ่ๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบจากแหล่งก าเนิดมลพิษเป็น
อยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมลพิษทางอากาศท่ีเป็นปัญหาส าคญัในเมืองใหญ่ๆ ทัว่โลก ซ่ึงเกิดจาก
การประกอบการภาคอุตสาหกรรม การพฒันาการดา้นคมนาคมและการขนส่ง การใช้เคร่ืองจกัร
หรือสารเคมีในภาคการเกษตรท่ีสูงเกินไป ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีไดมี้ผลท าให้เกิดมลพิษอากาศ 
โดยเฉพาะโอโซน (O3) ซ่ึงเป็นตวัแปรทางดา้นมลพิษอากาศท่ีส าคญั และปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย ์โดยพบวา่ก๊าซโอโซนมีความสัมพนัธ์กบัการตายก่อนวยัอนัสมควรของ
มนุษย์ (กรรณิกา เรืองเดช และไพบูลย ์ชาวสวนศรีเจริญ, 2551) ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อเกิด
ผลกระทบท่ีลว้นแลว้แต่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพมนุษยท์ั้งส้ิน ประกอบกบั 
 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาถึงการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศจีน พบว่า ประเทศจีนได้รับการ
พฒันาเศรษฐกิจค่อนขา้งเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัจากประเทศจีนไดด้ าเนินการการปฏิรูปและเปิด
ประเทศเม่ือปี ค.ศ. 1978 เป็นตน้มา เศรษฐกิจประเทศจีนไดพ้ฒันากา้วหนา้ไปอยา่งต่อเน่ืองเฉล่ียต่อ
ปีร้อยละ 9 เม่ือปี ค.ศ. 2003 ยอดมวลรวมการผลิตภายในประเทศจีนสูงถึง  1 ลา้น 4 แสนลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณรวมทางเศรษฐกิจอยู่ในอนัดบัท่ี 6 ของโลก รองลงมาจากอเมริกา ญ่ีปุ่น 
เยอรมนี องักฤษและฝร่ังเศส ถึงส้ินปี ค.ศ. 2003 มวลรวมการผลิตภายในประเทศถวัเฉล่ียต่อคนของ
จีนได้ล ้ าเกิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบนัการลงทุนและการบริโภคในประเทศจีนต่างก็มี
สถานการณ์ดี เม่ือปี ค.ศ. 2003 การลงทุนทางสินทรัพยถ์าวรทัว่สังคมจีนมีถึง 5 ลา้น 5 แสนลา้น
หยวน ยอดอตัราการขายปลีกของสินคา้อุปโภคบริโภคทัว่สังคมมีถึงประมาณ 4 ลา้น 6 แสนลา้น
หยวน อตัราการคา้ต่างประเทศมีถึง  8 แสน 5 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐอยูใ่นอนัดบัท่ี 4 ของโลก 
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เพียงแต่นอ้ยกวา่อเมริกา เยอรมนี และญ่ีปุ่นเท่านั้น ถึงส้ินปี ค.ศ. 2003 ปริมาณเงินตราต่างประเทศ
ส ารองของจีนไดล้ ้าเกิน 4 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐอยูใ่นอนัดบัท่ี 2 ของโลก (ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน. 2554) ทั้งน้ีการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศจีนอาจส่งผลให้โอโซน (O3) ใน
บรรยากาศเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชีวิต ทรัพยสิ์น และสุขภาพของมนุษย ์
พืชผลทางการเกษตรเสียหาย  
 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการการเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของ 
โอโซน (O3) ท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษใน 3 เมืองใหญ่ ของประเทศจีน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีการ
พฒันาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะได้รับผลกระทบ โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะ
ท าการศึกษาการเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของก๊าซโอโซน (O3) ใน 3 เมืองใหญ่ของประเทศจีน ซ่ึง
มีลกัษณะการพฒันาเมืองคลา้ยคลึงกบัประเทศไทย และเพื่อทราบถึงปัจจยัและแนวโน้มของการ
เปล่ียนแปลงของของก๊าซโอโซน (O3) ในช่วงเวลาต่างๆ โดยปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของก๊าซโอโซน (O3) ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของกระแสอากาศ ลมมรสุมประจ าถ่ิน แหล่งก าเนิด
มลพิษ และการเกิดไฟป่า เป็นตน้ โดยท าการศึกษาแบบจ าลองการเคล่ือนท่ีของมวลอากาศแบบ
ประมวลผลยอ้นกลบั (Backward Trajectories) เพื่อหาสาเหตุของการเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของ
โอโซน (O3) ในประเทศจีน ซ่ึงเป็นการศึกษาคุณลกัษณะการเคล่ือนตวัของมวลอากาศท่ีพดัผ่าน
พื้นท่ีต่างๆ ในแต่ละเดือน อนัจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของโอโซน (O3) ในประเทศ
จีนในระหวา่งปี ค.ศ. 2004-2007 โดยการศึกษาจะท าการศึกษาวเิคราะห์เพิ่มเติมกบัปัจจยัการเคล่ือน
ตวัของมวลอากาศโดย HYSPLIT Model ศึกษาการเคล่ือนตวัของมวลอากาศแบบประมวลผล
ยอ้นกลบั (Backward Trajectories) 10 วนั ร่วมกบัการขอ้มูลความเขม้ขน้ของโอโซนในประเทศจีน 
ซ่ึงได้จากการศึกษาข้อมูลการตรวจวดัโอโซนในตอนกลางของภาคตะวนัออกของประเทศจีน 
จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ ภูเขาไท ้หรือเขาไทซ้าน (Mountain Tai) ภูเขาหวัหรือเขาหวัซาน (Mountain 
Hua) และภูเขาหวงหรือเขาหวงซาน (Mountain Huang) ตลอดจนการศึกษาปัจจยัท่ีอ่ืนๆ มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของโอโซน (O3) เช่น การเคล่ือนตวัของมวลอากาศผา่นพื้นท่ีท่ีเกิดการเผาไหม ้(Active 
Fire) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหค้วามเขม้ขน้ของโอโซน (O3) ในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกนั 
 

1.2  ค ำถำมกำรวจิัย 
 

1.2.1 ประเทศจีนมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงของโอโซน (O3) ในช่วงปี ค.ศ. 2004-2007 
เป็นอยา่งไร  

1.2.2 ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของโอโซน (O3) ในประเทศจีน 
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1.2.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ของโอโซน (O3) กบัแหล่งก าเนิดมลพิษในพื้นท่ี
ศึกษาเป็นอยา่งไร 
 

1.3  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1.3.1 เพื่อศึกษาคุณลกัษณะการเปล่ียนแปลงของโอโซน (O3) ในประเทศจีน 
1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของโอโซน (O3) ในประเทศจีน 
1.3.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้ของโอโซน (O3) จากแหล่งก าเนิดต่างๆ  

 

1.4  ขอบเขตของงำนวจิัย 
  
 ศึกษาผลการตรวจดชันีคุณภาพอากาศ โอโซน (O3) ในภูมิภาคตะวนัออกของประเทศจีน 
จากขอ้มูลท่ีมีการเก็บรวบรวมไวร้ะยะเวลา 4 ปี ในระหว่างปี ค.ศ. 2004-2007 จ านวน 3 สถานี 
ไดแ้ก่ 

1.4.1 ภูเขาไท ้(Mountain Tai) มณฑลชางตง (Shandong) 
1.4.2 ภูเขาหวั  (Mountain Hua) มณฑลชานซี (Shaanxi) 
1.4.3 ภูเขาหวง (Mountain Huang) มณฑลอนัฮุย (Anhui) 
ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีมีการเก็บรวบรวมแบบต่อเน่ือง โดยผูศึ้กษาจะน ามาดดัแปลง

ให้เป็นขอ้มูลท่ีมีฐานขอ้มูลท่ีง่ายต่อการวิเคราะห์ไดช้ดัเจนและเป็นระบบ เช่น ค่าเฉล่ียรายชัว่โมง 
รายวนั และรายเดือน โดยปัจจยัหลักท่ีน ามาวิเคราะห์ประกอบด้วย แหล่งก าเนิดมลพิษ สภาพ
ภูมิอากาศในพื้นท่ี ทิศทางและความเร็วลม และการเกิดไฟป่า เป็นตน้ 

 

1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.5.1 ทราบถึงคุณลกัษณะการเปล่ียนแปลงของโอโซน (O3) ในประเทศจีน 
1.5.2 ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของโอโซน (O3) ในประเทศจีน 
1.5.3 ทราบถึงความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้ของโอโซน (O3) จากแหล่งก าเนิดต่างๆ  

 
 



4 

1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศท่ีมีสารเจือปนอยูใ่นปริมาณท่ี
มากและเป็นระยะเวลานานพอท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์สัตว ์พืช และ
วสัดุต่างๆ โดยสารดงักล่าวอาจเป็นธาตุหรือสารประกอบท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือเกิดจาก
การกระท าของมนุษย ์ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของก๊าซ หยดของเหลว หรืออนุภาคของแขง็ก็ได ้

โอโซน (O3) หมายถึง อะตอมของออกซิเจน 3 อะตอมรวมกนัเป็น 1 โมเลกุลของโอโซน 
(O3) ซ่ึงอยูใ่นรูปหน่ึงของก๊าซออกซิเจนท่ีมีพลงั (Active Oxygen) สามารถท าปฏิกิริยาออกซิเดชัน่
กบัสารอินทรีย ์สารอนินทรียไ์ดเ้กือบทุกชนิดทั้งในน ้ าและในอากาศ มีฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือท่ีรุนแรง
และเร็วกวา่คลอรีนถึง 3,125 เท่า โอโซนจะเขา้ไปจบัโมเลกุลของสารปนเป้ือน และท าการแยกยอ่ย
สลาย โดยการเปล่ียนโครงสร้างของสารนั้น โอโซนเป็นก๊าซท่ีมีโครงสร้างไม่เสถียร หลงัท า
ปฏิกิริยา โอโซนจะแปรสภาพกลบัเป็นก๊าซออกซิเจนซ่ึงไม่เป็นอนัตราย หรือส่งผลกระทบใดๆ ต่อ
มนุษย ์สัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม 

การเคล่ือนท่ีของมวลอากาศแบบประมวลผลยอ้นกลับ (Backward Trajectories) หมายถึง 
การเคล่ือนตวัของมวลอากาศท่ีพดัผ่านพื้นท่ีศึกษายอ้นหลังในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา โดยใช้
แบบจ าลอง HYSPLIT Model ซ่ึงจะบ่งช้ีถึงคุณลกัษณะการเคล่ือนตวัของมวลอากาศ ท่ีความสูง 
2500 m-AGL ซ่ึงระดบัความสูงดงักล่าวจะเป็นความสูงท่ีไม่มีส่ิงกีดขวางการเคล่ือนตวัของมวล
อากาศ อนัจะท าให้ผลการศึกษาคลาดเคล่ือนได ้ผลจากการศึกษา ผลจากแบบจ าลองฯ จะแสดงผล
ใน 2 ลกัษณะไดแ้ก่ ทิศทางการเคล่ือนตวัและความเร็วของมวลอากาศท่ีแสดงบนแผนท่ี และระดบั
ความสูงของมวลอากาศท่ีแสดงในรูปแบบกราฟความสูง โดยจุดท่ีแสดงบนแผนท่ีจะเท่ากบัการ
เคล่ือนตวัของมวลอากาศในคาบ 1 วนั (24 ชม.) 

แบบจ าลอง HYSPLIT Model (HybridSingle-Particle Lagrangian Integrated Trajectory 
Model) หมายถึง แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับการค านวณมวลอากาศและรูปแบบการ
กระจายตวัของอากาศท่ีเคล่ือนตวัเขา้สู่พื้นท่ีศึกษา เพื่อศึกษาลกัษณะการเคล่ือนตวัของมวลอากาศ  

Active Fire หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีการเกิดการเผาไหม ้ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลของ NASA 
โดยจะแสดงผลในรูปแบบจุดสีบนแผนท่ี เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเกิดจากการเผาไหมท่ี้อาจส่งผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของโอโซน (O3) ในพื้นท่ีศึกษา 

 



 
บทที ่2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาคุณลกัษณะและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศใน
ประเทศจีน กรณีศึกษา: โอโซน (O3) จากขอ้มูลท่ีมีการเก็บรวบรวมไวร้ะยะเวลา 4 ปี (ระหว่างปี 
ค.ศ. 2004-ค.ศ. 2007) ของประเทศจีน จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ ภูเขาหวง (Mountain Huang) มณฑล
อนัฮุย (Anhui) ภูเขาหัว (Mountain Hua) มณฑลชานซี (Shaanxi) และภูเขาไท ้(Mountain Tai) 
มณฑลชางตง (Shandong) ซ่ึงสามารถสรุปแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 
 2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของพื้นท่ีศึกษา 
 2.2  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัมลพิษอากาศ  
 2.3  สถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มในประเทศจีน 
 2.4  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโอโซน (O3)  
 2.5  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ โอโซน (O3) 
 2.6  HYSPLIT MODEL 
 2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  ข้อมูลทัว่ไปของพืน้ทีศึ่กษา 
 
 จากการรวบรวมข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2554) ของทั้ ง 3 เมืองท่ีท าการศึกษาคุณภาพอากาศ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 2.1.1  มณฑลอนัฮุย (Anhui Province)    
 มณฑลอนัฮุยตั้งอยูบ่นพื้นท่ีเขตทิศตะวนัออกของประเทศจีน ทางดา้นทิศตะวนัออกติดกบั
มณฑลเจียงซูและมณฑลเจอ้เจียง ทิศตะวนัตกติดกบัมณฑลหูเป่ยและมณฑลเหอหนาน ทิศใตติ้ด
กบัมณฑลเจียงซี ทิศเหนือติดกบัมณฑลซันตง ซ่ึงใกลบ้ริเวณสามเหล่ียมปากแม่น ้ าแยงซีเกียงและ
แม่น ้าหวยเหอ มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 139,600 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 54.1ของพื้นท่ีประเทศจีน  
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 มณฑลอนัฮุยมีความหลากหลายทางดา้นท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ มีแม่น ้ าพาดผา่นมณฑล และมี
พื้นท่ีทางออกไปสู่ทะเล โดยในปลายปี 2006 ไดมี้การขยายความยาวของเส้นทางทางยกระดบัให้มี
ความยาวทั้งส้ิน 1,747 กม. และจะขยายเป็น 2,400 กม. ในส้ินปี 2007 อีกทั้งยงัมีเส้นทางรถไฟท่ี
เช่ือมต่อไปยงัเขตมณฑลอ่ืนๆ มากมาย ดา้นการคมนาคมทางอากาศมี สนามบินเหอเฝยท่ีเปิดเป็น
สนามบินนานาชาติ ส่วนการคมนามคมทางน ้ า มีท่าเรือเปิด 5 แห่ง ไดแ้ก่ อนัช่ิง ฉือโจวหลิงหวูหู 
และหม่าอนัซาน ซ่ึงเปิดเป็นท่าเรือนานาชาติ มณฑลอนัฮุยมีเมืองเหอเฝยเป็นเมืองเอก ซ่ึงหากรวม
เมืองต่างๆท่ีอยูบ่ริเวณพื้นท่ีโดยรอบเมืองเหอเฝยออกไปอีก 500 กม. จะมีประชากรรวมมากกวา่ร้อย
ลา้นคน ในบางส่วนของพื้นท่ียงัมีผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเฉล่ียต่อคนเกิน 3,000 เหรียญ
สหรัฐฯ จึงมีศกัยภาพทางดา้นการคา้เป็นอยา่งยิง่  
 ส าหรับการพฒันาด้านอุตสาหกรรมนั้น ในปี 2009 มณฑลอันฮุยมีมูลค่าผลผลิตด้าน
อุตสาหกรรม (Gross Industrial Output Value) ทั้งส้ิน 1.33 ลา้นลา้นหยวน โดยมีมูลค่าเพิ่มของ
ผลผลิตอุตสาหกรรม (Value-added of Industry) อยูท่ี่ 0.398 ลา้นลา้นหยวน เพิ่มข้ึนจากปี 2008 ร้อย
ละ 22.1 ทางดา้นการลงทุนจากต่างชาติ ซ่ึงรวมทั้งฮ่องกงและไตห้วนั ยงัคงเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วและ
ต่อเน่ือง โดยในปี 2009 มีค่าสัดส่วนของประเภทอุตสาหกรรมต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมรายมณฑล 
(Gross Regional Product - GRP) ในภาคการผลิตเท่ากบัร้อยละ 48.7 อุตสาหกรรมภาคบริการ
เท่ากบัร้อยละ 36.4 และอุตสาหกรรมภาคการเกษตรเท่ากบัร้อยละ 14.9 ตามล าดบั  
 
 2.1.2  มณฑลซานซี (Shanxi Province) 
 มณฑลซานซีตั้งอยูท่างทิศเหนือของประเทศจีน ทิศตะวนัออกมีภูเขาไท่หงัซาน และมีพื้นท่ี
ติดกบัมณฑลเหอเป่ย ทิศตะวนัตกมีภูเขาหล่ีวเ์หลียงซาน ทิศตะวนัตกและทิศใตมี้แม่นา้เหลือง และ
มีอาณาเขตอยูติ่ดกบัมณฑลซานซี ทิศตะวนัตกเฉียงเหนืออยูติ่ดกบัเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน 
ทิศใตติ้ดกับมณฑลเหอหนาน มณฑลซานซีมีท่ีตั้งอยู่หลงัภูเขาไท่หังทางทิศตะวนัตก จึงได้รับ
ขนานนามวา่ “ซานซี” หรือมณฑลดา้นตะวนัตกของภูเขา  
 มณฑลซานซีมีพื้นท่ีทั้งหมด 156,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
มณฑลซานซีมีภูมิประเทศท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ยภูเขา เนินเขา ท่ีราบสูง และท่ีราบลุ่มโดยมี
พื้นท่ีท่ีเป็นภูเขามากกวา่ร้อยละ 80 ของพื้นท่ีทั้งหมด และคิดเป็นสองในสามของพื้นท่ีรวมทั้งหมด
ในมณฑล ภายในมณฑลมีแม่นา้ทั้งหมดกว่า 1,000 สาย โดยแม่น้าสายส าคญั ไดแ้ก่ แม่น ้ าเฝินเหอ 
และแม่น ้าไห่เหอ มณฑลซานซีมีการคน้พบทรัพยากรแร่ธาตุกวา่ 105 ชนิด ในจานวนน้ีมีการส ารวจ
และนามาใช้ประโยชน์แล้ว 67 ชนิด โดยแร่ธาตุท่ีค้นพบเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ได้แก่ 
ถ่านหิน หินแร่บอคไซท (Bauxite) ธาตุแกลเลียม (Gallium) อลูมินมัซีอะไลท (Zeolite) Refractory 
Clay  
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 ส าหรับการพฒันาด้านอุตสาหกรรมนั้น ในปี 2009 มณฑลซานซีมีมูลค่าผลผลิตด้าน
อุตสาหกรรม (Gross Industrial Output Value) ทั้งส้ิน 9.25 แสนลา้นหยวน โดยมีมูลค่าเพิ่มของ
ผลผลิตอุตสาหกรรม (Value-added of Industry) อยู่ท่ี 3.31 แสนลา้นหยวน ซ่ึงมีค่าสัดส่วนของ
ประเภทอุตสาหกรรมต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม โดยในปี 2009 มีค่าสัดส่วนของประเภทอุตสาหกรรม
ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมรายมณฑล (Gross Regional Product: GRP)ในภาคการผลิตเท่ากบัร้อยละ 54.3 
อุตสาหกรรมภาคบริการเท่ากบัร้อยละ 39.2 และอุตสาหกรรมภาคการเกษตรเท่ากบัร้อยละ 6.5 
ตามล าดบั  
 
 2.1.3  มณฑลซานตง (Shandong Province) 
 มณฑลซานตงเป็นมณฑลชายฝ่ังทะเลทางภาคตะวนัออกของประเทศจีน จากภูมิประเทศท่ี
เป็นคาบสมุทร ไดแ้ยกอ่าวป่อไห่และทะเลเหลืองออกจากกนั โดยมีท่ีตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดท่ี 
34.25 ถึง 38.23 องศาเหนือ และลองติจูดท่ี 114.36 ถึง 122.43 องศาตะวนัออก พื้นท่ีทั้ งหมด 
156,700 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.62 ของพื้นท่ีทั้งประเทศ ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 20 ของ
ประเทศจีน ทิศเหนือติดกบัเมืองเทียนจินและมณฑลเหอเป่ย ทิศตะวนัตกติดกบัมณฑลเหอเป่ยและ
มณฑลเหอหนาน ทิศใตติ้ดกบัมณฑลอนัฮุยและมณฑลเจียงซู ความยาวชายฝ่ัง 3,000 กิโลเมตร โดย
มณฑลซานตงมีความยาวชายฝ่ัง คิดเป็น 1 ใน 6 ของความยาวชายฝ่ังทั้งหมดของประเทศจีน  
 พื้นท่ีตอนกลางของมณฑลเป็นเทือกเขาสูง โดยมียอดเขาไท่ซันเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด มี
ความสูงจากระดบัน้าทะเล 1,545 เมตร พื้นท่ีด้านตะวนัตกและพื้นท่ีทางทิศเหนือเป็นพื้นท่ีราบ 
พื้นท่ี ด้านตะวนัออกประกอบด้วยเนินเขาเต้ียๆ ทั้งมณฑลมีพื้นท่ีราบลุ่มทั้งส้ิน 97,920 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็น ร้อยละ 64 ของพื้นท่ีทั้งหมด พื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาและเนินเขามีทั้งหมด 53,397 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 34.9 ของพื้นท่ีทั้ งหมด พื้นท่ีท่ีเป็นแม่น ้ าและทะเลสาบ 1,683 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
 ส าหรับการพฒันาด้านอุตสาหกรรมนั้น ในปี 2009 มณฑลซานตงมีมูลค่าผลผลิตด้าน
อุตสาหกรรม(Gross Industrial Output Value) ทั้งส้ิน 7.1 ลา้นลา้นหยวน เพิ่มข้ึนจากปีก่อนซ่ึงอยูท่ี่ 
6.3 ลา้นลา้นหยวน โดยมีมูลค่ามากเป็นอนัดบั 2 ของประเทศรองจากมณฑลเจียงซู มีมูลค่าเพิ่มของ
ผลผลิตอุตสาหกรรม (Value-added of Industry) อยูท่ี่ 1.88 ลา้นลา้นหยวน เพิ่มข้ึนกวา่ร้อยละ 12.7 
จากปีก่อน และมีมูลค่าของอุตสาหกรรมจากการผลิต คิดเป็นร้อยละ 55.8 ของมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวม
รายมณฑล ( Gross Regional Product: GRP) ในภาคการผลิตเท่ากบัร้อยละ 55.8 อุตสาหกรรมภาค
บริการเท่ากบัร้อยละ 34.7 และอุตสาหกรรมภาคการเกษตรเท่ากบัร้อยละ 9.5 ตามล าดบั 
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2.2  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัมลพษิทางอากาศ 
 

2.2.1  มลพษิทางอากาศ (Air Pollution) 
มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศท่ีมีสารเจือปนอยูใ่นปริมาณท่ี

มากและเป็นระยะเวลานานพอท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์สัตว ์พืช และ
วสัดุต่างๆ โดยสารดงักล่าวอาจเป็นธาตุหรือสารประกอบท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือเกิดจาก
การกระท าของมนุษย ์ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของก๊าซ หยดของเหลว หรืออนุภาคของแข็งก็ได ้สารมลพิษ
อากาศหลกัท่ีส าคญัคือ ฝุ่ นละออง คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซด์
ของไนโตรเจน (NOx) และโอโซน (O3) (นพภาพร พานิช และคณะ, 2550) 

ระบบภาวะมลพิษอากาศ (Air pollution System) มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
คือ แหล่งก าเนิดสารมลพิษ (Emission Sources) อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere) และผูรั้บ
ผลเสียหรือผลกระทบ (Receptor) แสดงเป็นแผนภูมิความสัมพนัธ์ดงัภาพท่ี 2.1 

 

 
 
ภาพที ่2.1  แสดงระบบภาวะมลพิษอากาศ (Air Pollution System) 
แหล่าทีม่า:  นพภาพร พานิช และคณะ, 2550.  
 

1)   แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ (Emission Sources) เป็นแหล่งก าเนิดท่ีก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศและระบายออกสู่อากาศภายนอก โดยท่ีชนิดและปริมาณของสารมลพิษอากาศท่ี
ถูกระบายออกสู่อากาศข้ึนอยูก่บั ประเภทของแหล่งก าเนิดสารมลพิษอากาศ และวิธีการควบคุมการ
ระบายสารมลพิษอากาศ 
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2) อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere) เป็นส่วนของระบบท่ีรองรับสารมลพิษ
อากาศท่ีถูกระบายออกจากแหล่งก าเนิดต่างๆ และเป็นตวักลาง (Medium) ให้สารมลพิษอากาศท่ีถูก
ระบายออกสู่อากาศ มีการแพร่กระจายออกไป โดยมีปัจจยัทางอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิของ
อากาศ ความเร็ว และทิศทางกระแสลม รวมทั้งลกัษณะภูมิประเทศ เช่น ภูเขา หุบเขา และอาคาร
บา้นเรือน เป็นตวัก าหนดลกัษณะการแพร่กระจายของสารมลพิษในอากาศ 

3)   ผูรั้บผลเสียหรือผลกระทบ (Receptors) เป็นส่วนของระบบท่ีสัมผสักบัสาร
มลพิษในอากาศ ท าให้ไดรั้บความเสียหายหรืออนัตรายโดยผูรั้บผลเสียอาจเป็นส่ิงท่ีมีชีวิต เช่น คน 
พืช และสัตว ์หรือเป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวิต เช่นเส้ือผา้ อาคาร บา้นเรือน วสัดุและส่ิงก่อสร้างต่างๆ ความ
เสียหายหรือหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จะมีความรุนแรงมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้ ของสาร
มลพิษในอากาศและระยะเวลาท่ีสัมผสั 
 จากส่วนประกอบของระบบภาวะมลพิษอากาศท่ีกล่าวมาแลว้ จะเห็นได้ว่าปริมาณ และ
ชนิดของสารมลพิษท่ีถูกระบายออกจากแหล่งก าเนิด (Emissions) สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา 
(Meteorology) และสภาพภูมิประเทศ (Topography) จะเป็นตวัก าหนดชนิด ปริมาณ และความ
เข้มข้นของสารมลพิษท่ีเจือปนอยู่ในอากาศท่ีอยู่ห่างไกลออกไป ส่วนคุณภาพอากาศจะเป็น
ตวัก าหนดถึงลกัษณะและความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Air Pollution Effects) อีกทอดหน่ึง 
(นพภาพร พานิช และคณะ, 2550) 
 

2.2.2  ประเภทของมลพษิ  
 มลพิษปฐมภูมิ (Primary Air Pollutants) เป็นสารมลพิษท่ีเกิดจากการสันดาปหรือระเหย
โดยตรง เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) ข้ีเถา้ และเขม่าควนัด าจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง เป็นตน้ 
 มลพิษทุติยภูมิ (Secondary Air Pollutants) เป็นสารมลพิษท่ีไม่ไดเ้กิดจากแหล่งก าเนิด
โดยตรงแต่เกิดจากมลพิษปฐมภูมิท าปฏิกิริยาต่อไปในชั้นบรรยากาศ เช่นโอโซน ซ่ึงเกิดจาก
ปฏิกิริยาเคมี Photochemical Oxidation ระหว่างออกไซด์ของไนโตรเจนกับสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศท่ีมีแสงแดดเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา (นพภาพร พานิช และคณะ, 2550) 
 

2.2.3  ผลกระทบจากมลพษิทางอากาศ 
 มลพิษทางอากาศมีผลต่อสุขภาพอนามยัของคนและสัตว ์ท าลายพืช ท าให้วสัดุเสียหาย มี
ผลต่อสภาพภูมิอากาศ ลดระยะการมองเห็น ท าใหเ้กิดเหตุร าคาญ เป็นตน้  
 ผลกระทบท่ีมีต่อบรรยากาศ (Atmospheric Properties) ได้แก่ การลดระยะท่ีสามารถ
มองเห็นได ้(Visibility Reduction) เน่ืองจากฝุ่ นละอองในบรรยากาศ ท าให้เกิดอนัตรายในการขบัข่ี
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ยานพาหนะการเกิดหมอกควนั ท าให้บรรยากาศมืดมวัลง บดบงัทศันวิสัย ท าให้ตอ้งใช้แสงสว่าง
มากข้ึน ส้ินเปลืองทรัพยากรมากข้ึน บดบงัปริมาณแสงอาทิตยท์  าให้อุณหภูมิในบรรยากาศสูงข้ึน
เน่ืองจากปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ และไนตรัสออกไซด์ท่ีเพิ่มมากข้ึน ท าให้เกิดสภาวะ 
ฝนกรด(Acid rain) โดยปกติน ้ าฝนจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เจือปนอยู่ตามธรรมชาติ จึงท าให้มี
สภาพเป็นฝนกรด โดยทัว่ไป น ้าฝนท่ีมี pH ต ่ากวา่ 5.6 จดัเป็นฝนกรด  
 สารมลพิษในบรรยากาศส่วนมากมาจากกิจกรรมการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงของผูค้นและจาก
ยวดยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม การเผาขยะหรือเศษวสัดุการเกษตร โรคท่ีมาจากมลพิษใน
อากาศ นั้นมีผลใหพ้ฒันาการของเด็กล่าชา้ และท าใหเ้กิดโรคระบบทางเดินหายใจ สารมลพิษหลกัท่ี
มีกฎหมายควบคุมระดับความเข้มข้นในบรรยากาศทั่วไป เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), 
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และโอโซน (O3) จะพบว่าหากสูดหายใจอากาศท่ีความเขม้ขน้ของ
ก๊าซดงักล่าวเกินเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าเฉล่ียรายชั่วโมงตอ้งไม่เกิน 100 ส่วนในพนัลา้นส่วน, 170 
ส่วนในพนัลา้นส่วน และ 300 ส่วนในพนัลา้นส่วน ตามล าดบั) ก็จะท าให้มีผลท าลายเยื่อบุระบบ
ทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง และท าให้เกิดโรคเร้ือรังของระบบทางเดินหายใจท่ี
เรียกวา่ หอบหืด (Asthma) การสูดหายใจก๊าซดงักล่าวเม่ือประกอบกบัการไดรั้บฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
(เส้นผา่นศูนยก์ลางเฉล่ียต ่ากว่า 2.5 ไมครอน) เป็นประจ าจะท าให้มีความเส่ียงต่อการเสียชีวิตจาก
โรคดงักล่าว เน่ืองจากปอดท างานไดไ้ม่เต็มท่ี โดยแหล่งก าเนิดท่ีส าคญัและผลกระทบของมลพิษ
ทางอากาศแสดงดงัตารางท่ี 2-1 (วนิสา สุรพิพิธ, 2555) 
 
ตารางที ่2.1  แหล่งก าเนิดท่ีส าคญัและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ 
 
มลพษิ แหล่งก าเนิดทีส่ าคัญ ผลกระทบ 

PM-10 การเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์ดีเซล 
ฝุ่ นละอองแขวนลอยคงค้างใน
ถนน ฝุ่ นจากการก่อสร้างและจาก
อุตสาหกรรม 

PM-10 มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของคน
อย่างสูงเน่ืองจากมีขนาดเล็กจึงสามารถแทรกตวั
เขา้ไปในปอดได ้

SO2 การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีมีซัลเฟอร์
เป็นองค์ประกอบซ่ึงส่วนใหญ่คือ 
ถ่านหินและน ้ ามัน และอาจเกิด
จากกระบวนการทางอุตสาหกรรม
บางชนิด 

การสะสมของ SO2จ านวนมากอาจท าให้เป็นโรค
หอบหืดหรือมีปัญหาเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ 
นอกจากน้ีการรวมตวักันระหว่าง SO2และ NOx

เป็นสาเหตุส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดฝนกรด(acid rain) ซ่ึง
ท าให้เกิดดินเปร้ียว และท าให้น ้ าในแหล่งน ้ า
ธรรมชาติต่างๆ มีสภาพเป็นกรด 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
มลพษิ แหล่งก าเนิดทีส่ าคัญ ผลกระทบ 

สารตะกัว่ การเผาไหม ้alkyl lead ท่ีผสมอยู่
ในน ้ามนัเบนซิน 

สารตะกั่วเป็นสารอนัตรายท่ีส่งผลท าลายสมอง 
ไต โลหิตระบบประสาทส่วนกลาง และระบบ
สืบพนัธ์ุ โดยเด็กท่ีไดรั้บสารตะกัว่ในระดบัสูงอาจ
มีพฒันาการรับรู้ช้ากว่าปกติ และการเจริญเติบโต
ลดลง 

CO ก า ร เ ผ า ไหม้ข อ งน ้ า มัน ท่ี ไ ม่
สมบูรณ์ 

CO จะเขา้ไปขดัขวางปริมาณก๊าซออกซิเจน (O2) 
ท่ีร่างกายจ าเป็นต้องใช้ ดังนั้ นผู ้ท่ีมีอาการโรค
ระบบหัวใจและหลอดเลือดจึงมีความเส่ียงสูงจน
อาจถึงแก่ชีวติไดถ้า้ไดรั้บ CO ในระดบัสูง 

NOx การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล และ
ยงัมีบทบาทส าคัญในการก่อตัว
ของ O3และ ฝุ่ นละออง 

การรับ NOxในระดบัต ่าอาจท าให้คนท่ีมีโรคระบบ
ทางเดินหายใจมีความผิดปกติของปอด และอาจ
เพิ่มการเจ็บป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจใน
เด็ก ขณะท่ีการรับ NOxเป็นเวลานานอาจเพิ่มความ
ไวท่ีจะติดเช้ือโรคระบบทางเดินหายใจและท าให้
ปอดมีความผดิปกติ 

O3 การท าปฏิกิริยาระหวา่งสารประกอบ
อินทรียร์ะเหยง่าย (Volatile organic 
compounds: VOCs)และออกไซด์
ของไนโตรเจนโดยมีความร้อน
และแสงอาทิตยเ์ป็นตวัเร่งปฏิกิริยา 

O3อาจท าใหเ้กิดอนัตรายเฉียบพลนัต่อสุขภาพ เช่น 
ความระคายเคืองต่อสายตา จมูก คอ ทรวงอก หรือ
มีอาการไอ ปวดหัวนอกจากน้ี ย ังอาจท าให้
ผลผลิตทางการเกษตรต ่าลง 

 
แหล่งทีม่า: ธนาคารโลก, 2545. 
 

2.3  สถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมในประเทศจีน 
 
 จากการรวบรวมขอ้มูลของโครงการพฒันาขอ้มูลกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน
ในอุตสาหกรรมส่ิงทอ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2554) ท่ี เก่ียวข้องกับกฎหมาย
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ส่ิงแวดลอ้มในประเทศจีน พบว่าประเทศจีนมีความสามารถดา้นการผลิตสูงมาก แต่ในแง่ของการ
รักษาส่ิงแวดล้อม ประเทศจีนนับเป็นประเทศท่ีสร้างมลภาวะจากอุตสาหกรรมอย่างมาก 
สภาพแวดลอ้มของชุมชนท่ีอยู่ใกลก้บันิคมอุตสาหกรรมจีนยงัเกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มจนท าให้
เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์น ดงัท่ีไดมี้การเผยแพร่ทางส่ือมากมาย ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการ
ผลิตในประเทศจีนมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีต่อผูบ้ริโภค กลายเป็นแรงผลักดันท่ีท าให้รัฐบาลจีนมี
แนวโนม้ท่ีจะผลกัดนัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอยา่งเขม้ขน้มากข้ึน 
 

2.3.1  ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมของประเทศจีน 
 2.3.1.1  มลภาวะทางอากาศ 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และเขม่าเกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหินเป็น 2 
สาเหตุหลกัของมลภาวะทางอากาศ ท่ีท าให้เกิดฝนกรด ซ่ึงตกประมาณร้อยละ 30 ของผืนดินจีน 
อุตสาหกรรมเก่ียวกบัการหุงตม้และการเผามีการบริโภคถ่านหินประมาณคร่ึงหน่ึงของจีนและเป็น
สาเหตุใหญ่ของมลภาวะทางอากาศในประเทศจีน เน่ืองจากประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีการผลิตถ่าน
หินและมีการบริโภคน ้ามนัเป็น จ านวนมากเป็น 2 เท่ากวา่เม่ือ 20 ปีท่ีแลว้ ประเทศจีนจึงตอ้งลดการ
ใช้ถ่านหินลงในปี 2004 รัฐบาลจีนมีความพยายามจากภาครัฐท่ีจะลดมลภาวะทางอากาศในปักก่ิง 
โดยในปี1999 ไดบ้งัคบัให้ยานพาหนะเปล่ียนไปใชก้๊าซปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติแทนถ่านหิน 
และในปี 2002 ปักก่ิงไดก้ลายเป็นเมืองท่ีใชก้๊าซธรรมชาติมากท่ีสุดในโลก โดยมีพาหนะท่ีใช้ก๊าซ
ธรรมชาติทั้งหมด 1,630 คนั รวมถึงใชก้บัรถไฟฟ้าใตดิ้นและรถไฟ  

ประเทศจีนเป็นประเทศอนัดบัสองของโลกท่ีมีการปล่อย Green House Gas ออกมา
มากท่ีสุด รายงานโดยองคก์ารอนามยัโลกเม่ือปี 1998 พบวา่เมืองท่ีสร้างมลภาวะสูงสุด 10 เมือง อยู่
ในประเทศจีนถึง 7 แห่ง และเน่ืองจากจีนมีประชากรจ านวนมาก โดยเฉล่ียคนจีนใช้พลงังานเพียง
ร้อยละ 10-15 ของท่ีประชากรโดยเฉล่ียของอเมริกาใช ้แต่ดว้ยการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว 
นกัวเิคราะห์จึงคาดวา่จีนจะมีการปล่อยก๊าซเหล่าน้ีมากพอๆกบัประเทศอเมริกาใน กลางศตวรรษ 

กลุ่มนกัวจิยัจากส านกังานพลงังานแห่งสหรัฐอเมริการายงานวา่ จากผลการตรวจวดั
ของสถานีอุตุนิยมวิทยาจีนกวา่ 500 แห่งรายงานวา่ ในช่วงปีค.ศ.1954-2001 ปริมาณแสงอาทิตยใ์น
เมืองใหญ่ของจีนเร่ิมลดลง ทั้งท่ีทอ้งฟ้ามีเมฆปกคลุมน้อยลง เน่ืองจากมลภาวะทางอากาศดูดซับ
และสะทอ้นแสงอาทิตยอ์อกไป ในระยะเวลา 50 ปีท่ีผ่านมาพบว่า ปริมาณแสงอาทิตยต์กกระทบ
พื้นดินลดลง 3.7 วตัตต่์อตารางหลาทุก 10 ปี ขณะท่ีปริมาณควนัพิษเพิ่มข้ึนจากอดีตถึง 9 เท่า โดย
ควนัพิษดงักล่าว มาจากโรงงานลา้สมยั การใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงท าความร้อน และรถยนตท่ี์เพิ่ม
จ านวนข้ึนอยา่งรวดเร็ว  
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 2.3.1.2  มลภาวะทางน ้า  
โรงงานผลิตสารเคมีท่ีตั้ งอยู่ตามล าน ้ าและริมชายฝ่ังทะเลกว่า 21,000 แห่งทั่ว

ประเทศจีน เป็นปัจจยัท่ีจะส่งผลเสียอยา่งร้ายแรงต่อส่ิงแวดลอ้มในอนาคต และกวา่ร้อยละ 50 ของ
จ านวนโรงงานขา้งตน้ เป็นโรงงานเคมีท่ีตั้งอยูต่ามริมฝ่ังแม่น ้ าฮวงโหและแยงซี ซ่ึงเป็นแม่น ้ าหลกั
ของประเทศจีนของแดนมงักร และจากการส ารวจในช่วงปี 2006 ท าให้พบว่าโรงงานจ านวนมาก
ตามล าน ้าและชายฝ่ังทะเลกวา่ 100 แห่งยงัขาดมาตรฐานดา้นการรักษาความปลอดภยั  

ทั้งน้ี รัฐบาลจีนเร่ิมหนัมาให้ความส าคญัอยา่งจริงจงักบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก 
การร่ัวไหลของสารเคมีสู่แหล่งน ้ า หลงัจากเกิดเหตุโรงงานแห่งหน่ึงในเครือปิโตรไชน่าในเมืองจ๋ี
หลิน มณฑลจ๋ีหลิน ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน เกิดระเบิด และสารเบนซีนไดร่ั้วไหลสู่แม่น ้ า
ซงฮวา สร้างมลพิษเป็นทางยาวราว 80 กิโลเมตร และเป็นเหตุให้เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียงท่ี
อยูป่ลายน ้า ซ่ึงมีประชาชนในเมืองเกือบ 4 ลา้นคน ตอ้งงดจ่ายน ้าประปาเป็นเวลา 5 วนั รวมทั้งสร้าง
ปัญหามลพิษใหแ้ก่เมืองเมืองคาร์บารอฟ ของรัสเซีย ท่ีมีพรมแดนติดกบัมณฑลเฮยหลงเจียงดว้ย  

นอกจากน้ีรายงานของคณะกรรมการดา้นมหาสมุทรแห่งชาติวา่จีน ช้ีวา่มีการปล่อย
น ้ าเสียทิ้งลงในมหาสมุทรถึงร้อยละ 84 ซ่ึงเกินกว่าระดบัการควบคุมมลพิษของมาตรฐานสากล 
ทั้งน้ีเฉพาะปี 2005 จีนปล่อยน ้ าเสียทิ้งลงทะเลถึง 14.6 ลา้นตนั รวมถึงของเสียต่างๆท่ีเป็นพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ระบบนิเวศวิทยาของส่ิงแวดลอ้มบริเวณปากแม่น ้ า อ่าว ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก
ของจีน รวมถึงพื้นท่ีชุ่มน ้ าก าลงัไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง ขณะน้ีหน่วยงานดา้นมหาสมุทรของ
รัฐยงัไม่มีมาตรการท่ีจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าว แต่อยา่งใด  

ดา้นธนาคารเพื่อการพฒันาเอเชีย (เอดีบี) ไดใ้ชง้บประมาณ 2,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ
เพื่อการพฒันาและฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มบริเวณแม่น ้ าซงฮวา รวมถึงเขตตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนใน
ระยะยาว ทั้งน้ี แผนดงักล่าวจะแบ่งเป็น 2 ระยะคือในปี 2007 และปี 2009 ซ่ึงประกอบดว้ยโครงการ
กองทุนบ าบดัน ้ าเสียจากภาคอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ตรวจวดั แหล่งน ้ าเสีย ทั้งน้ี แม่น ้ าซงฮวา 
มีตน้ก าเนิดจากเขาฉางไป๋ซนั มีความยาวทั้งส้ิน 1,840 กิโลเมตร ไหลผ่านมณฑลจ๋ีหลิน เฮยหลงเจียง 
และเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน จดัเป็นแม่น ้ าท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน หล่อเล้ียง
ชีวติและภาคการเกษตรตลอดสองล าน ้ ามาอยา่งยาวนาน แต่ปัจจุบนัมลภาวะของแม่น ้ าซงฮวาก าลงั
เขา้ขั้นวกิฤติ  

ในขณะท่ีส านกังานปกป้องส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติจีน ไดท้บทวนโครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานน ้ า 13 แห่งบนแม่น ้ านู่เจียง ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน โดยอนุมติัให้สร้างเพียง 4 แห่ง
เท่านั้น ซ่ึงการลดจ านวนของเข่ือนผลิตไฟฟ้าดงักล่าว “เพื่อให้เหมาะสมกบัความจ าเป็นในการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อเป็นการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งลดจ านวนของประชาชน
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ท่ีตอ้งอพยพออกจากพื้นท่ีก่อสร้าง” อยา่งไรก็ตาม โครงการก่อสร้างเข่ือนผลิตไฟฟ้าพลงังานทั้ง 4 
แห่งดงักล่าวตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการพฒันาและปฏิรูป (NDRC) และคณะรัฐมนตรี
จีนเป็นกระบวนการสุดทา้ย 

และอีกประเด็นหน่ึงซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไทยอีก อย่างหน่ึงก็คือการท่ี
ทางการจีนตดัสินใจลดจ านวนของเข่ือนท่ีจะสร้างขวางแม่น ้ านู่เจียงลง ดูเหมือนจะเป็นชยัชนะของ
นักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม นักวิชาการ และองค์กรอิสระต่างๆ ท่ีพยายามต่อตา้นโครงการดงักล่าว     
แต่หลายฝ่ายยงักังวลว่า การอนุมัติสร้างเข่ือน 4 แห่งน้ี เป็นแค่จุดเร่ิมต้นของการก่อสร้างทั้ ง
โครงการเท่านั้น โครงการก่อสร้างเข่ือน 13 แห่งกั้นแม่น ้ านู่เจียง จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
มากกวา่เข่ือนซนัเสีย ในมณฑลหูเป่ย ซ่ึงในขณะน้ีเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานน ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของโลก คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2009 มีก าลังการผลิตสูงสุด 18.2 ล้านกิโลวตัต์ เพื่อการก่อสร้าง
เข่ือนซนัเสีย รัฐบาลจีนตอ้งอพยพประชาชนทั้งหมด 1,131,800 คน ออกจากพื้นท่ี  

2.3.1.3  ทรัพยากรป่าไม ้ 
ในปี 2001 ถือเป็นปีป่าไมข้องประเทศจีน (China Forest Year) ท่ีรณรงค์การ

ปรับปรุงป่าไมแ้ละนิเวศวิทยา ประเทศจีนพยายามท่ีจะปกป้องป่าไม ้สร้างป่าใหม่ เปล่ียนแปลง
พื้นท่ีเพาะปลูกเป็นป่าและทุ่งหญา้ ควบคุมไม่ให้รอบเมืองปักก่ิงกลายเป็นทะเลทราย ปกป้องสัตวป่์า 
สงวนรักษาธรรมชาติใหม่ๆ ปรับปรุงนโยบายเก่ียวกบัป่าชุบป่าไมด้ว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และปกป้องผืนป่าด้วยกฎหมายและพฒันาส่ิงแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามมลภาวะใน
ประเทศจีนก็ยงัคงมีอยู่ในระดบัสูง ในเดือนมิถุนายน 2002 ประเทศจีนได้ออกกฎหมาย Cleaner 
Production Promotion Law ซ่ึงตั้งข้ึนมาเพื่อแสดงโปรแกรมส าหรับเยียวยามลภาวะใน 10 เมืองใหญ่
ของจีน แมว้า่ในปัจจุบนัจะไม่มีหลกัฐานใดท่ีแสดงถึงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึนได ้จากมาตรการ
ต่างๆ 

นอกจากนั้นจีนยงัเผชิญปัญหาขาดแคลนน ้ าอย่างหนกั โดยปัจจุบนัน ้ าเสียจากเมือง
ถูกน าไปบ าบดัเพื่อกลบัมาใชใ้หม่เป็นสัดส่วนไม่ถึงคร่ึง ซ่ึงจีนตั้งเป้าจะให้มีกระบวนการน าน ้ าเสีย
ไปบ าบดัเพื่อน ามาใชใ้หม่ถึงร้อยละ 60-70 ภายในปี 2010 ปัญหาการขาดแคลนน ้ ายงัมีสาเหตุมาจาก
น ้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในจีนถูกทิ้งไปโดย เปล่าประโยชน์ถึงร้อยละ 20เน่ืองจากท่อประปาร่ัว
หรือแตก นอกจากน้ีปัญหาแม่น ้ าล าคลองน ้ าเสียยงัท าให้น ้ าส่วนใหญ่ไม่สามารถน ามาบริโภคได ้
ยกตวัอย่างเช่น มลฑลกวางตุง้ เมืองชายฝ่ังทางตอนใตข้องจีน เป็นมณฑลท่ีเผชิญปัญหาน้ีอย่าง
รุนแรง เน่ืองจากเกิดภาวะแห้งแลง้มานานหลายเดือน พื้นท่ีเกษตรเสียหาย แม่น ้ า และแหล่งกกัเก็บ
น ้ า ไม่สามารถส ารองน ้ าได้เพียงพอกบัความตอ้งการของประชากร ท าให้รัฐบาลจีนตระหนกัถึง
ความส าคญัของการพฒันาและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีใน การแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยความ
พยายามน้ีจะเนน้ท่ีเทคโนโลยใีนการดูแลขยะในน ้า ปกป้องมลภาวะทางอากาศ 
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ในอนาคตส่ิงแวดลอ้มของจีนมีการวางแผนดว้ยการปรับปรุงระบบภาษี เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปกป้องส่ิงแวดลอ้มและให้สิทธิพิเศษให้การกู ้และให้ความช่วยเหลือดา้นการเงิน
กบับริษทัท่ีมีการสร้างระบบท่ีจดัการกบัมล ภาวะหรือผลิตสินคา้ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงตัวบทกฎหมายใหม่จึงถูกบัญญติัข้ึนเก่ียวกับความเข้าใจท่ีเร่ิมจะเข้าไปเก่ียวกับการท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ในระดบัชาตินั้น มีการจดัท านโยบายโดย State Environmental Protection Administration: 
SEPA) และปรับปรุงพฒันาโดย State Council บทบาทของ SEEPA ซ่ึงตั้งข้ึนในปี1998 เพื่อท่ีจะ
เผยแพร่กฎและนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มโลก รวมทั้งเก็บขอ้มูลและหาเคร่ืองมือเทคโนโลยีทั้ง
ชาติและระหวา่งชาติในประเด็น ส่ิงแวดลอ้ม 

 
 2.3.2  แผนการพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมจาก The National 11th Five-Year Plan  
  (2006-2010)  

แผนการพฒันาประเทศจีนนั้นไดมี้การจดัท าครอบคลุมการพฒันาในหลายๆดา้น และยงัให้
ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยสถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มในประเทศจีนนั้นยงัอยูใ่นภาวะวิกฤติ 
แมว้า่จะมีการพฒันาอยู่บา้งก็ตามเป้าหมายการปกป้องส่ิงแวดลอ้มใน 10thFive-Year Plan นั้นไม่
ประสบความส าเร็จ ประเทศจีนยงัมีการปลดปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เพิ่มมากกว่าเป้า
หมายถึงร้อยละ 27.8 และมีปริมาณน ้ าเสียเพิ่มมากกวา่เป้าหมายถึงร้อยละ 2.1 ซ่ึงจากความลม้เหลว
ในการจดัท าแผนท่ี 10 นั้นท าให้การจดัท าแผนท่ี 11 นั้นประเทศจีนมีความพยายามท่ีจะท าให้การ
ปล่อยมลพิษอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงจะสามารถท าให้สังคมไดรั้บผลประโยชน์
จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดดี้ มากข้ึน เป้าหมายแผนท่ี 11 โดยสาระส าคญัใน 11th Five-
Year Plan นั้นไดมี้การก าหนดการด าเนินการดา้นอุตสาหกรรมโดยคร่าว ดงัน้ี 

2.3.2.1  การควบคุมเพื่อใหก้ารปล่อยซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) อยูใ่นเป้าหมาย ดวัย
การควบคุมใหโ้รงงานและโรงไฟฟ้าท่ีมีการปล่อยสารพิษเกินก าหนดตอ้งติดตั้ง เคร่ืองกรองอากาศ
เพื่อบ าบดัอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยออกจากสารพิษ การก่อสร้างโรงงานและ
โรงไฟฟ้าใหม่ทุกโรงงานตอ้งมีระบบการควบคุมท่ีเป็นมาตรฐาน และตอ้งผ่านการตรวจสอบจาก
รัฐบาล 

2.3.2.2  ปรับปรุงสภาพอากาศในเมืองใหญ่ ดว้ยการจดัสรรเขตอุตสาหกรรมในเขต
เมืองท่ีเป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเขตท่ีเหมาะสม และยงัจะใช้มาตรการดงักล่าวให้
เขม้ขน้มากข้ึนกบันิคมอุตสาหกรรมในเขตชานเมืองดว้ย เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่ น
ควนัจากการขนส่ง รวมถึงจดักฎระเบียบในการก่อนสร้างอาคารสูงใหมี้ความปลอดภยั  

2.3.2.3   เพิ่มประสิทธิภาพการใชก้๊าซในกิจกรรมดา้นอุตสาหกรรม ดวัยการก าหนด
มาตรฐานการปรับปรุงการปล่อยมลพิษ ความร้อนส่วนเกิน รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยีการใช้



16 

พลงังานใหส้ะอาดและหมดจดท่ีสุด รวมถึงมีการใชส่ิ้งทอในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสามารถดูดซบั
ฝุ่ นละอองและสามารถก าจดัฝุ่ นละอองออกได้ง่าย และยงัมีการประชาสัมพนัธ์โครงการการใช้
พลงังานสะอาด รวมถึงเทคโนโลยีด้านการก าจดัสารพิษอนัตรายเช่น ออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) 

2.3.2.4   ปรับปรุงขอ้ก าหนดในเร่ืองการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะให้เขม้ขน้มาก 
ข้ึน โดยประเทศจีนจะมีการยกระดบัมาตรฐานการปล่อยสารพิษจากยานพาหนะทั้งท่ีเป็นของรัฐ 
และภาคเอกชน ผลจากการปรับปรุงระดบัมาตรฐานน้ีจะท าให้มีการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพมากข้ึนอีกดว้ย  

2.3.2.5   ควบคุมมลภาวะทางเสียง ประเทศจีนจะมีการควบคุมเสียงจากสถานท่ี
ก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรม และมลภาวะทางเสียงจากชีวิตประจ าวนั เช่น มลภาวะทางเส่ียง
จากการจราจร เป็นตน้  

2.3.2.6   การควบคุมการปลดปล่อยก๊าซท่ีท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน ดว้ยการสนบัสนุน
และส่งเสริมใหมี้การใชพ้ลงังานหมุนเวยีนมากข้ึน ส่งเสริมการพฒันาพลงังานนิวเคลียร์ เสริมสร้าง
เทคโนโลยีให้สามารถใช้พลงังานจากถ่านหินได้สูงสุด ปรับปรุงระบบการใช้สารเคมีในโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซท่ีไม่จ  าเป็น รวมถึงการสนบัสนุนให้มีการใชพ้ลงังานชีวมวลใน
ชนบท การรีไซเคิล และการน ากลบัมาใชใ้หม่ ทา้ยท่ีสุดจะพฒันาระบบการตรวจวดัการปลดปล่อย
ก๊าซท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  

นอกเหนือไปจากน้ี ในแผน 11th Five-Year Plan ยงัไดร้วมเอาการควบคุมมลพิษจากคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า การก าจดักากของเสีย การจดัการกากของเสียท่ีเป็นพิษ การสร้างจิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดลอ้มกบัประชาชน ปรับปรุงระบบกฎหมายและกฎระเบียบ ซ่ึงมีความครอบคลุมครบถว้น 
แต่ในแง่ของการปฏิบติันั้น ยงัไม่เห็นกระบวนการ และการวดัผลท่ีเป็นไปไดอ้ย่างชดัเจนมากนกั 
และในปัจจุบนักระทรวงควบคุมป้องกนัส่ิงแวดลอ้มของประเทศจีน (The Ministry of Environmental 
Protection) นั้นไดมี้การวางแผนการจดัท า 12th Five-Year Environmental Protection Plan อยูใ่น
ปัจจุบนั 

 
2.3.3  ผลจากกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อมของประเทศจีน  
แม้ว่าโดยรายละเอียดของแผนพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมของประเทศจีนนั้ นจะยงัขาด

กระบวนการประเมินผลการพฒันา และกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร แต่ดว้ยศกัยภาพ
ดา้นการเมืองการปกครอง ท าให้การบงัคบัใชก้ฎระเบียบของประเทศจีน แสดงผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และค่อนขา้งมีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบ ในฐานท่ีเป็นคู่แข่งผูป้ระกอบการ
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ไทยเองควรมีการปรับปรุงรูปแบบการผลิตของตวั เองเพื่อให้ตอบโจทยด์้านส่ิงแวดล้อมมากข้ึน 
เพราะหากประเทศจีนมีการพฒันาด้านการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมส าเร็จแล้ว อาจท าให้
ประเทศจีนไดเ้ปรียบโดยสัมบูรณ์ (Absolute Advantage) ในการผลิตเม่ือเทียบกบัประเทศไทยได ้
ในส่วนการมองประเทศจีนเป็นคู่คา้นั้น ประเทศจีนสามารถผลิตสินคา้และบริการระดบัล่างท่ีไม่
ตอ้งการเทคโนโลยีและนวตักรรมมากนกัไดอ้ยู่แลว้ ผูป้ระกอบการไทยท่ีคิดจะส่งออกสินคา้ไปท่ี
ประเทศจีนจึงควรเน้นหนกัให้ความ ส าคญักบัสินคา้ท่ีเน้นหนกัในการใชเ้ทคโนโลยีเป็นหลกั แต่
ในทางกลบักนัหากผูป้ระกอบการไทยใชโ้อกาสในการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มของ ประเทศจีนให้
เป็นประโยชน์แลว้ ก็ควรวางต าแหน่งให้ประเทศจีนเป็นผูส่้งออกสินคา้วตัถุดิบ (Raw Material) 
ใหก้บัผูป้ระกอบการไทย ก่อนจะใชท้กัษะแรงงาน เทคโนโลยี นวตักรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ในการผลิต
สินคา้จากวตัถุดิบเหล่านั้น และอาจส่งออกกลบัไปท่ีประเทศจีนในฐานะสินคา้ระดบั Premium ซ่ึง
ยงัไม่มีมาตรการกีดกนัทางการคา้ท่ีไม่ใช่ภาษีมากเท่ากบักลุ่มประเทศ สหภาพยุโรป กลุ่มประเทศ
ในทวปีอเมริกา และทวปีออสเตรเลีย นอกจากนั้น ดว้ยระดบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั รวมถึงปริมาณประชากรจีนแลว้ ประเทศจีนจะกลายเป็นประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัของไทย และ
ของโลกในอนาคตอนัใกล ้

 

2.4  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัโอโซน (O3)   
 

โมเลกุลของโอโซน (O3) ประกอบดว้ยออกซิเจน 3 อะตอม มีจุดเดือด -112 องศาเซลเซียส 
มีสีฟ้า และกล่ินแรง โอโซนในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere) ซ่ึงอยู่บนพื้นโลก 
ครอบคลุมความสูงจากพื้นโลก 15 กิโลเมตร มีอยู่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนท่ีเหลืออีก 90 
เปอร์เซ็นต์ อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์ (Stratosphere) ซ่ึงอยูสู่งข้ึนไปในช่วง 15 ถึง 50 กิโลเมตร แต่
ในปัจจุบนัพบว่า ปริมาณของโอโซนทั้งสองชั้นน้ีไม่อยู่ในสภาวะสมดุลเหมือนเดิม เน่ืองจาก
กิจกรรมต่างๆของมนุษย ์(กุลยา โอตากะ, ม.ป.ป.) 
 ความเขม้ขน้ของโอโซนในชั้นโทรโพสเฟียร์ เกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย ์ไดแ้ก่ การ
เผาชีวมวล การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงในภาคคมนาคม และภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงก่อให้เกิดมลพิษปฐมภูมิ 
ไดแ้ก่ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไฮโดรคาร์บอน (HC) และ สารอินทรียร์ะเหยได ้(VOCs) 
โดยจะท าปฏิกิริยาต่อไปในชั้นบรรยากาศในสภาวะท่ีมีแสงแดด ได้เป็นมลพิษขั้นทุติยภูมิคือ
โอโซน (O3) 

โอโซนเป็นสารโฟโตเคมีคลัออกซิแดนท์ (Photochemical Oxidants) ประเภทหน่ึง ท่ีเกิด
จากปฏิกิริยาเคมี Photochemical Oxidation ระหวา่งสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและออกไซด์ของ
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ไนโตรเจน โดยมีแสงแดดเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ก่อให้เกิด Photochemical Smog ท่ีมีลกัษณะเป็น
หมอกสีขาว ปกคลุมในชั้นบรรยากาศ กลไกการเกิดปฏิกิริยาเร่ิมจากแสงอาทิตย์ท าให้ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)เกิดการสลายตวัให้ออกซิเจนอะตอม (O) และอนุมูลอิสระของไนตริกอ
อกไซด์ (NO) ดงัสมการท่ี 1 จากนั้นออกซิเจนอะตอมจะเขา้ท าปฏิกิริยากบัโมเลกุลออกซิเจน(O2) 
เกิดเป็น O3 คือโอโซน ดงัสมการท่ี 2 และ O3 ก็จะท าปฏิกิริยากบัไนตริกออกไซด์ (NO) ท าให้เกิด 
ไนโตรเจนไดออกไซด์ NO2ต่อไป สมการท่ี 3 ยิ่งถา้ในอากาศมี NO มาก O3 จะยิ่งเป็นตวัท าให้เกิด 
photochemical smog มากข้ึน แผนภูมิแสดงการเกิดปฏิกิริยาโฟโตเคมีคลัออกซิแดนท ์(Photochemical 
Oxidants Reaction) แสดงดงัภาพท่ี 2.2 

          NO2 +hv                              NO + O              ………………… (1) 

O + O2                 O3                                                 ………..…………(2) 
NO + O3             NO2+   O2                                               .…………………(3) 
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ภาพที ่2.2  แผนภูมิแสดงการเกิดปฏิกิริยาโฟโตเคมีคลัออกซิแดนท ์(Photochemical Oxidants 

Reaction) 
แหล่งทีม่า:  Elson, D.,1987 (อา้งถึงใน นพภาพร พานิช และคณะ, 2550). 
 

การเกิดหมอกควนั Photochemical Smog หรือการเกิดโอโซนนั้น ความเขม้ขน้จะข้ึนอยูก่บั
ปฏิกิริยาของทั้ง (RO2 + NO) และ (HO2 + NO) ดงัภาพท่ี 2.3 เม่ือมีไฮโดรคาร์บอนจะเกิด RO2 และ 
HO2 ข้ึน ซ่ึงทั้งสองตวัน้ีจะท าให้ NO เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกลายเป็น NO2 ดังสมการท่ี 1-3 
ขา้งตน้ การใช้ O3 โดย NO จึงถูกจ ากดั นั่นจึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิด O3 สะสม และเป็นส่วนท่ี
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สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าคญัของมาตรการในการจดัการ O3 โดยการลดความเขม้ขน้ของ NOx และ
ไฮโดรคาร์บอน (นพภาพร พานิช และคณะ, 2550) 

 

 
 
ภาพที ่2.3  ปฏิกิริยาการแตกตวัของไฮโดรคาร์บอนในอากาศและการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่กบั HO 
แหล่งทีม่า:  นพภาพร พานิช และคณะ, 2550.   
 

จากรายงานขององคก์ารอนามยัโลก (World HealtOganizetion: WHO) (1978) ไดร้ะบุวา่
ความเขม้ขน้ของโฟโตเคมีคลัออกซิแดนท ์มีค่าระหวา่ง 200-500 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (0.1-
0.25 ส่วนในลา้นส่วน) อาจมีผลต่อปอดของเด็ก ระบบทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคืองตา ถึง
ระดบัความเขม้ขน้ของโฟโตเคมีคลัออกซิแดนทอ์ยูร่ะหวา่ง 200-294 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
(01.-0.15 ส่วนในลา้นส่วน) จะลดความสามรถในการออกก าลงักาย และปอดของผูป่้วยดว้ยโรค
ทางเดินหายใจเร้ือรังจะลดการท างานลง เน่ืองจากโอโซนมีความเขม้ขน้ตามธรรมชาติสูงอยูแ่ลว้ จึง
ไม่สามารถน าอตัราส่วนความปลอดภยั (Safty Factor) มาใช้ไดป้ระกอบกบัโฟโตเคมีคลัออกซิ
แดนทใ์นช่วงระยะเวลาสั่นมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ียในเวลา 8 หรือ 24 ชัว่โมง ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ในการ
ก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ จึงให้ก าหนดค่าความเขม้ขน้สูงสุดของโฟโตเคมีคลัออกซิแดนท ์  
ในรูปโอโซน ใน 1 ชัว่โมง ไม่เกิน 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ 0.10 ส่วนในลา้นส่วน 
(นพภาพร พานิช และคณะ, 2550: 16) 
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2.5  ปัจจัยทีท่ าให้เกดิการเปลีย่นแปลงของโอโซน (O3)  
 

ความเข้มของมลพิษ และผลกระทบของมลพิษ พิจารณาได้จากอตัราการปล่อยมลพิษ 
สภาพของบรรยากาศ และการเปล่ียนแปลงจากปฏิกิริยาเคมีแสงแดดในอากาศ เช่น การเกิดหมอก
ควนัในกรุงลอสแอนเจลิส (L .A . Smog) บรรยากาศอยู่ในสภาวะท่ีท าให้สารพิษกระจายและ
เคล่ือนท่ีในบริเวณจ ากัด หากสารพิษถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเน่ือง จะท าให้ความเข้มข้นของ
สารพิษเพิ่มมากข้ึน ท าให้เป็นการเพิ่มอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตมากข้ึนทั้งน้ี การกระจายตวัของมลสาร
จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงัต่อไปน้ี  

 
2.5.1  สภาวะทางอุตุนิยมวทิยา (Meteorological Conditions) 

 สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา เป็นการศึกษาถึงปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับการ
แพร่กระจายตวัของมวลอากาศ โอกาสในการเกิดปฏิกิริยาในแสงแดด อนัจะส่งผลให้เกิดความ
เข้มข้นของดัชนีคุณภาพอากาศท่ีแตกต่างกันออกไป โดยสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีเก่ียวข้อง 
ประกอบดว้ย  

2.5.1.1  ชั้นบรรยากาศ 
บรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลก ประกอบด้วย ไอน ้ าและก๊าซชนิดต่างๆ ตลอดจนอนุภาค

แขวนลอยต่างๆ เช่น ฝุ่ นละออง ผลึกเกลือ สารอินทรีย ์อนินทรีย ์ควนั และไอระเหย บรรยากาศท่ี
ห่อหุม้โลก แบ่งเป็นชั้นๆ โดยใชอุ้ณหภูมิและความสูงเป็นเกณฑ ์

ชั้นบรรยากาศระดบัพื้นผิวโลก (Boundary Layer) เป็นส่วนหน่ึงของโทรโพสเฟียร์ 
ซ่ึงอยูล่่างสุดประมาณ 100-3,000 เมตร ข้ึนอยูก่บัเวลา และสถานท่ี เป็นส่วนหน่ึงของชั้นบรรยากาศ
ซ่ึงไดรั้บผลจากแรงกระทบของผิวโลกโดยตรง แรงกระทบของผิวโลก ไดแ้ก่ แรงเสียดทาน การ
ระเหยของไอน ้า การเคล่ือนท่ีของมวลอากาศร้อน รวมถึงการปลดปล่อยของมลพิษ  

บรรยากาศชั้นทรอโพสเฟียร์ (Troposphere) เป็นบรรยากาศชั้นท่ีอยูติ่ดกบัพื้นผิวโลก 
เฉล่ียประมาณ 16 กิโลเมตร ท่ีระดบัเส้นศูนยสู์ตร เป็นชั้นบรรยากาศท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีวิต
ของพืชและสัตว ์พบวา่ร้อยละ 75 ของมวลอากาศในบรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลกและไอน ้ าไอน ้ าอยูใ่น
บรรยากาศชั้นทรอโพสเฟียร์น้ี ระยะจากพื้นผิวโลกสูงข้ึนไป 10 กิโลเมตร อุณหภูมิของอากาศจะ
ลดลงตามความสูงในอตัราเฉล่ีย 6 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตร เรียกว่าเป็น Positive lapse rate 
อากาศใกล้พื้ น ดินท่ี มี อุณหภูมิ สูงกว่าและมีความหนาแน่นน้อยกว่าจะ เค ล่ือนท่ี ข้ึนไป 
ในขณะเดียวกนัอากาศท่ีเยน็กวา่ในระดบัท่ีสูงข้ึนไป และมีความหนาแน่มากกวา่จะเคล่ือนท่ีลงมา 
ท าให้เกิดการคลุกเคล้าของอากาศ (mixing) ในระดบัทรอโพสเฟียร์ท่ีติดกบัพื้นผิวโลกในบาง
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สภาวะอุณหภูมิของอากาศบางระดบัของทรอโพสเฟียร์กลบัเพิ่มข้ึนตามความสูง จากนั้นอุณหภูมิ
ของอากาศลดลงตามความสูงอีก นัน่คือ ค่าอตัราการลดลงของอุณหภูมิ (Lapse Rate) เปล่ียนจากค่า
บวกเป็นลบ และเปล่ียนกลบัเป็นค่าบวก เรียกบริเวณท่ี Lapse Rate มีค่าลบวา่ ชั้นผกผนั (Inversion 
Layer) ท่ีกระท าหนา้ท่ีเสมือนฉนวนกั้นมวลอากาศเยน็ซ่ึงหนกักวา่อยูข่า้งล่าง ไม่สามารถเคล่ือนข้ึน
สู่เบ้ืองบนได้ ส่งผลท าให้สารพิษต่างๆท่ีพื้นผิวโลกถูกกักขังบริเวณใต้ชั้ นอุณหภูมิผกผนั ไม่
สามารถกระจายออกไปสู่บรรยากาศชั้นบนได ้ท าใหโ้อกาสสะสมสารพิษมีมากข้ึน การเกิดอุณหภูมิ
ผกผนั จึงเป็นสภาวะอากาศท่ีส าคญัต่อปัญหามลภาวะอากาศในแหล่งชุมชนท่ีมีอุตสาหกรรมและ
การคมนาคมหนาแน่น ชั้นของอุณหภูมิผกผนัท่ีเก่ียวกบัมลภาวะอากาศจากปฏิกิริยาเคมีแสงแดด 
เกิดจากมีการเคล่ือนท่ีลงมาของมวลอากาศในระดับสูง ท าให้มีการอดัตวัของอากาศและเพิ่ม
อุณหภูมิของอากาศในชั้นล่างถดัไป โดยมีการเปล่ียนแปลง Lapse Rate จากค่าบวกเป็นค่าลบใน
ระยะหน่ึง เกิดเป็นชั้นอุณหภูมิผกผนัหากมีมลภาวะอากาศจากปฏิกิริยาเคมีแสงแดดใตช้ั้นอุณหภูมิ
ผกผนัน้ี โอกาสท่ีสารพิษจะกระจายและเคล่ือนท่ีออกจากบริเวณแหล่งก าเนิดจะลดลง และหากลม
สงบการกระจายของสารพิษตามแนวราบก็จะเป็นไปไดน้อ้ย  

2.5.1.2  ลมและความกดอากาศ 
ลมเกิดจากการเคล่ือนท่ีของมวลอากาศซ่ึงมีอุณหภูมิแตกต่างกนั ปรากฏการณ์น้ี

เกิดข้ึนโดย ธรรมชาติทัว่โลก ลมท่ีมกัจะได้ยินช่ืออยู่บ่อยๆ ก็คือ ลมมรสุม ซ่ึงหมายถึงลมท่ีพดั
เปล่ียนทิศทาง กบัการเปล่ียนฤดู คือฤดูร้อนจะพดัอยูใ่นทิศทางหน่ึงและจะพดัเปล่ียนทิศทางในทาง
ตรงกันข้าม ในฤดูหนาว นอกจากน้ีลมยงัอาจเกิดข้ึนจากอิทธิพลของภูมิประเทศและความ
เปล่ียนแปลงของ ความกดอากาศในพื้นท่ีนั้นๆ ซ่ึงเรียกลมชนิดน้ีวา่ลมประจ าถ่ิน ซ่ึงลมประจ าถ่ิน
ยงัสามารถแบ่ง ออกเป็น ลมบกและลมทะเล ลมภูเขาและลมหุบเขา (ศูนยอุ์ตุนิยมวิทยาทางทะเล,  
2555) หรือท่ีเรียกวา่ ลมประจ าซ่ึงมี 2 ชนิด คือ 

1)   ลมมรสุมฤดูร้อน (ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้) ลมพดัจากทิศใตบ้ริเวณ
มหาสมุทรอินเดีย พดัเขา้สู่ตอนกลางของทวีปเอเชีย เป็นลมท่ีน าความชุ่มช้ืนและไอน ้ ามาท าให้เกิด
ฝนตก 

2)   ลมมรสุมฤดูหนาว (ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ) จึงเกิดลมพดัจาก
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพดัในฤดูหนาว พดัพาเอาความหนาวเยน็และความแหง้แลง้มาสู่ประเทศ
ในเอเชียใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละตะวนัออก (กรมชลประทาน, ส านกัชลประทานท่ี 14, ม.ป.ป.) 

ลมประจ าท่ีพดัผ่านยงัเป็นสาเหตุท่ีส าคัญอีกประการหน่ึง ในการเคล่ือนท่ีของ
สารพิษต่างๆ พบวา่ความเขม้ขน้ของสารพิษสัมพนัธ์กบัการเคล่ือนตวัของแต่ละทอ้งถ่ิน โดยความ
เขม้ขน้ของมลสารในเขตเมืองท่ีมีแหล่งก าเนิดท่ีหนาแน่นถูกจะพดัพาออกไปนอกเมืองท่ีอยูใ่ตล้ม  
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ความเขม้ขน้ของโอโซนในตวัเมืองหรือในแหล่งอุตสาหกรรมจะถูกท าลายลงไปบา้ง ข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การท าปฏิกิริยาระหวา่งโอโซน(O3) กบัไนตริกออกไซด์(NO)ซ่ึงจะท าให้
ค่าความเขม้ขน้ของโอโซน(O3) ลดลง ในขณะความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)จะ
มีค่าความเขม้ขน้เพิ่มข้ึน 

2.5.1.3  อุณหภูมิ 
อุณหภูมิของอากาศตามสถานท่ีต่างๆ จะแตกต่างกนัแมใ้นท่ีแห่งเดียวกนัอุณหภูมิ

ของอากาศในเวลาท่ีแตกต่างกนัจะอุณหภูมิก็จะไม่เท่ากนัดว้ย การท่ีอุณหภูมิของอากาศในท่ีต่าง ๆ 
แตกต่างกนัเน่ืองมาจาก สภาวะแวดล้อมท่ีไม่เหมือนกนัเป็นผลให้รับและถ่ายโอนความร้อนไม่
เท่ากนั ส่วนในเวลาต่างๆ สถานท่ีแห่งเดียวกนัอุณหภูมิไม่เท่ากนัเพราะอิทธิพลของแสงอาทิตย์
ตลอดจนสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น ปริมาณเมฆบนทอ้งฟ้า ปริมาณไอน ้ าในอากาศ เป็นตน้ ทั้งน้ีช่วง
ระหวา่งกลางวนั กลางคืน ก็เป็นปัจจยัอีกส่วนหน่ึงท่ีท าใหอุ้ณหภูมิแตกต่างกนั 

2.5.1.4  ความช้ืนสัมพทัธ์ 
ค่าความหนาแน่นของไอน ้ าในอากาศคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความหนาแน่นอ่ิมตวั

ของไอน ้า ณ อุณหภูมิขณะนั้น 
ค่าความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุดคือ 100% ณ ความช้ืนสัมพทัธ์น้ี น ้ าในวตัถุจะไม่ระเหย

ออกมาอีก ในช่วงฤดูร้อนความช้ืนสัมพทัธ์จะสูงถึง 90% ในขณะท่ีฤดูหนาวอาจลดต ่าลงกว่า 40% 
ความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีพอเหมาะอยูร่าว 60-70 % หากสูงกวา่น้ีเราจะรู้สึกวา่อากาศช้ืนและอบอา้ว เหง่ือ
แหง้ชา้ แต่ถา้ต ่ากวา่น้ีเราจะรู้สึกวา่ผวิแตกแหง้ คนั และไม่สบายตวั 

เม่ืออุณหภูมิลดลงทุกๆ 20 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์จะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าตวั 
เม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนทุกๆ 20 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์จะลดลงคร่ึงหน่ึง ระดบัความช้ืน
สัมพทัธ์ ประมาณ 30 % ถือเป็นจุดอนัตรายของไฟป่า และความช้ืนสัมพทัธ์ผนัแปรไปตามช่วงเวลา
ของวนั ความช้ืนสัมพทัธ์จะสูงสุดในช่วงเชา้มืด และต ่าสุดในช่วงบ่าย (Kinkularb, 2002) 
 

2.5.2  แหล่งก าเนิดมลพษิ 
แหล่งก าเนิดสารมลพิษอากาศแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือแหล่งก าเนิดตาม

ธรรมชาติ (Natural Sources) เป็นแหล่งก าเนิดท่ีก่อให้เกิดสารมลพิษอากาศตามกระบวนการทาง
ธรรมชาติ ไม่มีการกระท าของมนุษยเ์ขา้ไปเก่ียวขอ้งแต่อยา่งใด เช่น ภูเขาไฟระเบิด ไฟป่า เป็นตน้ 
และแหล่งก าเนิดท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์(Man-Made Sources) เป็นแหล่งก าเนิดท่ีเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย ์ได้แก่ กระบวนการทางอุตสาหกรรม การคมนาคม การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงใน
รูปแบบต่างๆ ซ่ึงนอกจากจะท าให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไอออกไซด์ (SO2)ออกไซด์ของไนโตรเจน 
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(NOx) คาร์บอนมอนอกไซด ์(CO)และเขม่า แลว้บางคร้ังก็ยงัมีไฮโดรคาร์บอน (HC) ไฮโดรเจนคลอ
ไรด ์(HCl) และไดออกซินเกิดข้ึนอีกดว้ย (นพภาพร พานิช และคณะ, 2550) 
 

2.5.3  ปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง  
ในการศึกษาปัจจยัดงักล่าว ผูศึ้กษาไดใ้ห้ความส าคญัถึง การเกิดไฟป่า (Forest Fire) ซ่ึงเป็น

แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีส าคญั เน่ืองจากมีการลุกลามและขยายตวัของไฟป่าภายหลงัจากการสันดาปซ่ึง
จะเป็นไปตามสภาวะแวดลอ้มในขณะนั้น ท าใหไ้ฟป่าท่ีเกิดข้ึนแต่ละคร้ังแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่าง
กนัไปตามสภาวะแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั พฤติกรรมของไฟป่าท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อตัราการลุกลามของ
ไฟ (Rate of Spread) ความรุนแรงของไฟ (Fire Intensity) และความยาวเปลวไฟ (Flame Length) 
ปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของไฟป่า มีอยู ่3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ลกัษณะเช้ือเพลิง ลกัษณะอากาศ 
และลกัษณะภูมิประเทศ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, ส านกัป้องกนั และควบคุมไฟ
ป่า, ม.ป.ป.) ส่งผลใหเ้กิดปัญหามลพิษในดา้นต่างๆเป็นอยา่งมาก 

การตรวจหาไฟจากระยะไกลโดยใชอุ้ปกรณ์การตรวจท่ีติดตั้งอยูบ่นดาวเทียม มีบทบาทใน
การตรวจหาไฟเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสามารถทราบสถานการณ์ไดอ้ย่างกวา้งขวางและรวดเร็ว 
การตรวจหาไฟโดยใช้ดาวเทียม จะอาศยัอุปกรณ์การตรวจวดัคล่ืนรังสีความร้อนท่ีติดตั้งอยู่บน
ดาวเทียม เช่น เคร่ือง AVHRR, The Advanced Very High-Resolution Radiometer ท่ีติดตั้งอยูบ่น
ดาวเทียม NOAA หรือเคร่ือง VISSR, Visible and Infrared Spin Scan Radiometer ท่ีติดตั้งอยูบ่น
ดาวเทียม HIMAWARI ท าการตรวจการณ์บริเวณบนผิวโลกท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่ปกติ (Hot Spot) ซ่ึง
บริเวณดงักล่าวจะมีการแผรั่งสีความร้อน (Infrared, IR) ออกมามากกวา่ปกติ Hot Spot ท่ีตรวจพบ
จึงเป็นบริเวณบนผิวโลกท่ีคาดว่าก าลงัเกิดไฟป่า อย่างไรก็ตามหลงัจากตรวจพบ Hot spot แล้ว
จะตอ้งผา่นกระบวนการพิสูจน์ทราบอีกคร้ังหน่ึงเพื่อยืนยนัวา่ Hot Spot นั้น เป็นบริเวณท่ีเกิดไฟป่า
จริงๆ โดยตรวจสอบว่าพื้นท่ีท่ีพบ Hot Spot นั้น เป็นพื้นท่ีป่าหรือไม่ หรือท าการตรวจสอบทาง
ภาคพื้นดิน (Ground Check) 

ในปัจจุบนัดาวเทียมท่ีนิยมใช้ในการตรวจหาไฟ ไดแ้ก่ดาวเทียม GOES และดาวเทียมใน
ตระกลู NOAA ซ่ึงเป็นดาวเทียมทางอุตุนิยมวิทยาและการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ โดยดาวเทียม 
NOAA น้ีจะโคจรรอบโลกท่ีระดบัความสูงประมาณ 850 กิโลเมตร และโคจรกลบัมาท่ีจุดเดิมใน
ทุกๆ 100 นาที ท าให้สามารถตรวจหาไฟในจุดเดิมได้ในทุกๆ 100 นาทีดว้ยเช่นกนั โดยอุปกรณ์
ตรวจวดัคล่ืนรังสีความร้อนท่ีติดตั้งอยูบ่นดาวเทียม NOAA ซ่ึงเรียกวา่ AVHRR น้ีสามารถตรวจวดั
พื้นท่ีท่ีเล็กท่ีสุด (Pixel) ไดเ้ท่ากบั 1.21 ตารางกิโลเมตร  

ขอ้มูลส่วนหน่ึงเป็นไฟท่ีเกิดจากธรรมชาติ ไฟป่าอาจเกิดจากฟ้าผ่า ลาวาหรือหินร้อนพุ่ง
ออกมาจากภูเขาไฟปะทุ ไฟป่าทัว่โลกส่วนใหญ่เกิดจากมนุษยโ์ดยตั้งใจและอาจไม่ตั้งใจ ไฟไหมมี้

http://www.dnp.go.th/forestfire/
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บทบาทส าคญัในวฏัจกัรคาร์บอนของโลกโดยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ แผน
ท่ี HOTSPOT จะแสดงใหเ้ห็นต าแหน่งของการเผาไหมท้ัว่โลกท่ีมีการตรวจพบ โดยการบนัทึกภาพ
จากดาวเทียมของนาซ่า แสดงให้เห็นจุดท่ีเกิดความร้อนจากการเผาไหม้ชีวมวล โดยดาวเทียม 
NOAA12 และ NOAA18 ใช ้AVHRR (Advance Very High Resolution Radiometer) และดาวเทียม 
Terra และ Aqua ใช ้MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) ในการตรวจหา 
Hotspots  หรือ Active Fire และมีการเผยแพร่ขอ้มูล Active Fire ดงักล่าวในรูปของจุดแดงแสดง
ต าแหน่งและพิกดัท่ีตรวจพบลงบนภาพถ่ายดาวเทียมและเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์อยา่งไรก็ตามแผนท่ีท่ี
ปรากฏอยู่บนภาพถ่ายดาวเทียมยงัมีขอ้จ ากดัอยูคื่อ Active Fire เป็นเพียงจุดท่ีตรวจพบความร้อน
มากผิดปกติของค่าความร้อนบนผิวโลก ซ่ึงเกิดไดจ้ากสาเหตุท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ บริเวณท่ีเกิดไฟ
ไหม ้ภูเขาไฟ บริเวณท่ีโล่งแจง้ ลานหิน ผวิน ้า กองขยะ ปล่องโรงงาน เป็นตน้ ไม่ไดเ้กิดจากการเกิด
ไฟป่าทุกจุด อีกทั้งไม่ทราบแน่ชดัวา่ขอ้มูลจ านวน Active Fire ท่ีแสดงในเวบ็ไซตใ์นขณะนั้นๆเป็น
จ านวน Active Fire ของการตรวจวดัจากดาวเทียมเพียงรอบเดียวหรือหลายๆรอบ ซ่ึงจะกลายเป็นค่า
สะสม  (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, ส านกัป้องกนัปราบปรามและควบคุมไฟป่า, 
ม.ป.ป.)  

 

2.6  HYSPLIT Model  
 

HYSPLIT Model (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model) ดงั
ภาพท่ี 2.4 เป็นแบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึนโดย Air Resources Laboratory (ARL), National Oceanic  
and Atmospheric Administration: NOAA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับใชค้าดการณ์และวิเคราะห์
ทิศทางการเคล่ือนท่ีและการกระจายตวัของมวลสารในอากาศ สามารถใช้ในการค านวณตั้งแต่
เส้นทางของกลุ่มอากาศทัว่ไป ไปจนกระทัง่จ  าลองการกระจายตวัและสะสมของสารต่างๆในอากาศ
ท่ีซับซ้อนได้โดยใช้ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาทัว่โลกในการค านวณท่ีมีการเก็บไวเ้ป็นฐานข้อมูลของ
โปรแกรมแบบจ าลอง HYSPLIT ยงัท าให้รู้จุดเร่ิมตน้ของมลภาวะ ซ่ึงจะช่วยให้หน่วยงานท่ีดูแล
คุณภาพอากาศจดัท านโยบายได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบนัมีการใช้แบบจาลอง HYSPLIT อย่าง
แพร่หลายโดยหน่วยงานรัฐในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งองคก์ารอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological 
Organization, WMO) และทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic 
Energy Agency: IAEA) ส่วนในประเทศไทย มีการใช้ HYSPLIT เพื่อจ าลองการกระจายตวัฝุ่ น
แขวนลอยในโครงการวิจยัการพฒันาระบบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้เพื่อการพยากรณ์
เตือนภยัมลภาวะหมอกควนัส าหรับภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและการประยกุตใ์ชใ้นฤดูไฟ

http://www.dnp.go.th/forestfire/
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ป่าหน้าแล้ง ซ่ึงด าเนินการโดยบณัฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (The Joint Graduate School of Energy and Environment: JGSEE) 
โดยในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช ้HYSPLIT Model Version 4 (วรัทย ์ศรีพิพฒันกุล และสุทศัน์ รัตนเก้ือ
กงัวาน, 2556) 
 

 
 
ภาพที ่2.4  HYSPLIT Model (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model) 
 

2.7  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
กรรณิกา ปุรณะพรรค์ (2542) ได้การศึกษาการแปรผนัของทรอโพสเฟียริกโอโซนใน

ภาคเหนือของประเทศไทย โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของทรอโพสเฟียริกโอโซนร่วมกบัก๊าซส่ือ
น าคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ระยะเวลา 2 ปี ในบริเวณท่ีเป็น
ตวัแทน 3 พื้นท่ี ไดแ้ก่ เขตชุมชน เขตชานเมือง และเขตชนบท พบวา่ค่าเฉล่ียรายเดือนในรอบ 2 ปี 
ของโทรโพสเฟียริกโอโซนทั้ง 3 พื้นท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 1.3-33.5 ppb ค่าเฉล่ียรายเดือนสูงสุดของ
ปริมาณโอโซนท่ีวดัได ้20.6,  33.2 และ 33.5 ppb ตามล าดบั ปริมาณโอโซนในช่วงกลางวนัและ
กลางคืนแตกต่างกนัเน่ืองจากปฏิกิริยาเคมีแสงแดด และพบวา่ในช่วงฤดูแลง้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนเมษายนในปีถดัไปมีปริมาณโอโซนสูงข้ึน โดยสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน และ
เป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัการเกิดไฟไหมป่้า การเพิ่มข้ึนของปริมาณโอโซนในช่วงฤดูแลง้เกิดจาก
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ปฏิกิริยาของเคมีแสงแดดของก๊าซท่ีเกิดจากไฟไหมป่้า ทั้งน้ีความช้ืนในบรรยากาศเป็นปัจจยัท่ีท าให้
ปริมาณโอโซนลดลงในช่วงฤดูฝน 

 Li et al. (1999) ไดท้  าการศึกษาความเขม้ขน้ของโอโซนท่ี สถานี Mt. Tai, Mt. Hua และ 
Mt. Huang ของจีน พบวา่โอโซนในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนและกนัยายนถึงตุลาคมของทั้ง 3 
สถานีจะมีค่าสูงกว่า สถานีท่ีอ่ืนๆ เป็นภูเขา รวมทั้ งในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมี
ปฏิกิริยาโฟโตเคมิคลัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัส่งผลให้โอโซนมีค่าสูงสุดท่ีสถานี Mt. Tai และ Mt. Hua 
ซ่ึงเกิดข้ึนในเดือนมิถุนายน รวมทั้งการเคล่ือนตวัมวลอากาศผ่านพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ
อ่ืนๆ ก็ส่งผลต่อค่าความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถานี Mt. Huang ดว้ยเช่นกนั 
   Pochanart, Hirokawa, Kajii, Akimoto and Nakao  (1999) ไดท้  าการตรวจวดัโอโซน (O3) 
และคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระดบัพื้นผิว ท่ี Oki ประเทศญ่ีปุ่น ในช่วงเดือนมีนาคมปี 1994 ถึง
กุมภาพนัธ์ 1996 เพื่ออธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงของโอโซน (O3) และคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือแถบมหาสมุทรแปซิฟิก พบว่า ค่าความเขม้ขน้ของ
โอโซน (O3) อยู่ในช่วง 44-57 ppb ซ่ึงโดยเฉล่ียจะมีค่าต ่าในช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไมผ้ลิ และมี
ค่าสูงสุดในฤดูร้อนเน่ืองมาจากกระบวนปฏิกิริยาโฟโตเคมิคลั ค่าความเขม้ขน้ของโอโซน (O3) ท่ี
เกิดข้ึนจากกิจกรรมของมนุษยใ์นภูมิภาคน้ีมีประมาณ 21 ppb ในช่วงฤดูร้อน ในขณะท่ีฤดูหนาวมี
ค่าเฉล่ีย 3 ppb การเปรียบเทียบขอ้มูลระหวา่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือและในยุโรปแสดง
ใหเ้ห็นถึงความคลา้ยคลึงกนัของการเกิดโอโซนท่ีเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั 

Pochanart et al. (2001) ไดท้  าการศึกษาอิทธิพลของการเผาไหมข้องชีวมวลต่อการเพิ่มข้ึน
ของโอโซนในชั้ นโทรโพสเฟียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพื่อท าการบันทึกการ
เปล่ียนแปลงของโอโซนในเขตภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละระบุปัจจยัท่ีควบคุม
การเปล่ียนแปลงโดยมีการตั้งสถานีตรวจวดัโอโซนสองแห่งในประเทศไทย ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติ
อินทนนท ์และสถานีเรดาร์ท่ีติดตั้งอยูท่ี่เข่ือนศรีนครินทร์ จากการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นถึงรูปแบบ
ชั้นโอโซนในประเทศไทย มีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลของโอโซนท่ีดอยอินทนนท์และเข่ือนศรี
นครินทร์ ซ่ึงมีตั้ งแต่ค่าสูงสุดในฤดูแล้งและค่าต ่ าสุดในฤดูฝน โดยมีปัจจัยท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของโอโซนคือการเคล่ือนตวัของมรสุมเอเชียในภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ท่ีอยู่ในเขตร้อน ผลวิเคราะห์พบว่าในช่วงมรสุมฤดูร้อนมวลอากาศเคล่ือนตวัผ่านพื้นน ้ าใน
มหาสมุทรอินเดียท าให้ช่วงน้ีประเทศไทยมีฝนตก สามารถวดัค่าโอโซนได ้13 ppb โดยเฉล่ีย ส่วน
ช่วงระหวา่งมรสุมฤดูหนาวหรือฤดูแลง้ การเคล่ือนตวัของมวลอากาศระยะยาวจะนอ้ยกวา่ โอโซน
ท่ีเกิดจึงมีความเขม้ขน้สูง คือมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 26 และ 42 ppb ส าหรับมวลอากาศทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
และตะวนัตกเฉียงเหนือ ตามล าดบั อตัราท่ีสูงท่ีสุดเกิดจากเคล่ือนตวัของมวลอากาศระยะสั้ นใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยมีค่าเฉล่ียในช่วงฤดูแลง้อยูท่ี่ 46 ppb ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงการเพิ่มข้ึนของการ
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เกิดโอโซนจากปฏิกิริยา Photochemical และยงัพบว่าการท่ีมีค่าโอโซนสูงมากช่วงฤดูร้อนของ
ทอ้งถ่ินเกิดจากการเผาไหมข้องชีวมวลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

Pochanart, Oliver,  Hajime and Akimoto  (2004) ไดท้  าการศึกษาการเคล่ือนท่ีของมลพิษ
ทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกโดยมลพิษหลกัคือ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)และโอโซน (O3) 
ท่ีเคล่ือนตวัเขา้และออกจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออก ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศท่ีส าคญั
ในภูมิถาค โดยการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเขม้ขน้ของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
และโอโซน (O3) คือ การเคล่ือนตวัของลมมรสุมประจ าถ่ินท่ีพดัผา่นเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึ งการเค ล่ือนเข้าและออกของมลพิษทางอากาศท่ีผ่านเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงเหนือเกิดข้ึนอยา่งมีนยัส าคญักบัการเคล่ือนขา้มทวีปของมลพิษทางอากาศท่ีเคล่ือน
จากตะวนัตกของยุโรปไปยงัเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ การเกิดไฟไหมป่้าท่ีไซบีเรียเกิดเป็นมลพิษ
เหนือเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ ก็มีส่วนท่ีท าใหเ้กิดมลพิษท่ีเกิดข้ึนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้หล่ง
มลพิษส่วนใหญ่เกิดข้ึนภายในภูมิภาคมากกว่า การเคล่ือนตวัดงักล่าวจะพดัผ่านทวีปเอเชียในช่วง
มรสุมฤดูร้อนและ จากเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงเร่ิมตน้ของลมมรสุมฤดูหนาว  ท่ีมีการเผา
ไหมชี้วมวลภายในภูมิภาค ซ่ึงการเคล่ือนตวัของมวลอากาศผา่นแหล่งก าเนิดมลพิษ โดยเฉพาะพื้นท่ี
ท่ีมีเผาไหมชี้วมวลในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นท่ีรู้กนัว่าเป็นหน่ึงในแหล่งท่ีก่อให้เกิด
คาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) และโอโซน(O3) ในแปซิฟิกเหนือช่วงฤดูใบไมผ้ลิ 

Zhang,  Kim (2002) ไดก้ารวิเคราะห์ Photochemical Pollution โดยใชข้อ้มูลการตรวจวดั
ในช่วง 5 ปี (ค.ศ.1996-ค.ศ.2000) จาก 11 สถานีตรวจวดั ในกรุงเทพมหานครและอีก5สถานี ใน
จงัหวดัขา้งเคียง โดยแนวโนม้ผลการตรวจวดัโอโซน (O3) จะถูกน ามาวิเคราะห์ร่วมกบัสภาพอุตุฯ 
รวมทั้ งการเคล่ือนตัวของมลพิษ ท่ีมีผลมาจากลมมรสุม โดยผลการตรวจโอโซน(O3)ใน
กรุงเทพมหานครจะใชเ้ป็นตวัแบบของมลพิษในพื้นท่ีเขตเมือง ซ่ึงมีความเขม้ขน้โอโซน(O3)ต ่าใน
พื้นท่ีกลางเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากสถานีตรวจวดับริเวณริมฟุตบาท และจะมีค่าสูงข้ึน บริเวณท่ี
อยู่ใต้ลม โดยค่าความเข้มข้นของโอโซน(O3 )พบสูงท่ี สุดในปี 1997 เ น่ืองจากในปีนั้ น 
เกิดปรากฎการณ์ Elnino และเกิดไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แต่ในปี 1988-2000 พบวา่ 
ค่าโอโซน (O3) มีแนวโนม้ค่อยๆเพิ่มข้ึน โดยมีแหล่งก าเนิดมลพิษปฎิกิริยาPhotochemical เป็นตวั
หลกัส าคญัในการก่อให้เกิดมลพิษ โดยค่าความเขม้ขน้ของโอโซน (O3) สูงสุดพบในช่วง เดือน 
มกราคม (ฤดูหนาว และร้อน) และต ่าสุดในช่วงกลางฤดูฝน (สิงหาคม) ประกอบกบัวา่ความเขม้ขน้
ของโอโซน (O3) จะสูงข้ึนเม่ือ อตัราส่วน NOx/NMHC มีค่าอยูใ่นช่วง 0.04-0.15 (ค่าท่ีเหมาะสม= 
0.07) โดยค่าความแปรปรวนของอตัราส่วน ม่ีค่าค่อนขา้งคงท่ีแมจ้ะมีความแปรปรวน เช่น ในฤดู
ร้อน =0.07 ฤดูหนาว =0.05 และต ่าสุดในฤดูฝน = 0.03 
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Pochanart, Akimoto, Kinjo, and Tanimoto  (2002) ไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลโอโซนระดบั
พื้นผิว บริเวณเกาะส่ีเกาะ ในประเทศญ่ีปุ่น (Rishiri, Oki, Okinawa, and Ogasawara) ท่ีอยูใ่นพื้นท่ี
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและเพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการปล่อยมลพิษอากาศจากกิจกรรมของมนุษยต่์อ
การเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของโอโซนชั้นบรรยากาศในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงการศึกษาพบว่าการ
ปล่อยมลพิษอากาศระดบัภูมิภาคส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของความเขม้ขน้ของโอโซนในช่วงฤดูใบไม้
ร่วง ฤดูหนาว และฤดูใบไมผ้ลิ เม่ือมีมวลอากาศเคล่ือนตวัผา่นภาคพื้นทวีปท่ีมีมลพิษจากกิจกรรม
ของมนุษยเ์พิ่มข้ึนจากไซบีเรียและยูเรเซียมาถึงพื้นท่ีศึกษา ความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีเป็นมลพิษ
ระดบัภูมิภาค ในภาคพื้นทวีปมีค่าสูงถึง 41-46 ppb ในฤดูหนาว และ 54-61 ppb ในฤดูใบไมผ้ลิ 
ขณะท่ีมวลอากาศท่ีมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกมีความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีต ่ากว่าคือ 13-14 ppb ท่ี 
Okinawa และ Ogasawara ในช่วงฤดูร้อน ทั้งน้ีท่ี Oki และ Rishiri มีความเขม้ขน้ของโอโซนสูงกวา่
คือ 24-27 ppb เน่ืองมาจากมีมลพิษเพิ่มข้ึนมาจากแผน่ดินใหญ่ของญ่ีปุ่น. ผลจากการการวิเคราะห์
ความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีเพิ่มข้ึน ความเส่ียงท่ีเร่ิมส่งผลต่อภาคเกษตรกรรมในประเทศญ่ีปุ่นมา
ตั้งแต่ในช่วงปี 1990 มาจนถึงปัจจุบนั โดยผลผลิตจากการเพาะปลูกแบบดั้ งเดิมในช่วงฤดูร้อน
ประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงมีความเขม้ขน้ของโอโซน (O3) จะให้ผลผลิตต ่าเม่ือเทียบกบัฤดูกาลอ่ืน อยา่งไรก็
ตามการเพิ่มข้ึนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษยใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
อาจซ ้ าเติมสถานการณ์ดา้นการเกษตรของญ่ีปุ่นในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

Pochanart et al. (2004) ได้ท าการศึกษาโอโซนระดับพื้นผิวโดยการศึกษา backward 
trajectories และการวเิคราะห์เวลาทอ้งถ่ินในตอนกลางภาคตะวนัออกของจีน พบวา่ค่าความเขม้ขน้
ของโอโซนระดบัภูมิภาคเกิดจากกิจกรรมของมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะท่ีสถานี Mt. Tai, Mt. 
Hua และ Mt. Huang ในปี 2004 พบวา่แหล่งกิจกรรมของมนุษยใ์นตอนกลางภาคตะวนัออกของจีน 
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของโอโซนมากท่ีสุดท่ีสถานี Mt. Tai ซ่ึงตั้งอยู่ตอนกลางของภาค
ตะวนัออกของจีน ท่ีสถานี Mt. Hua ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวนัตกของภาคตะวนัออกของจีน และMt. 
Huang ซ่ึงอยู่ทางทิศใต ้โดยจากการศึกษาพบว่าการเคล่ือนตวัของมวลอากาศท่ีผ่านพื้นท่ีท่ีมี
กิจกรรมของมนุษย ์จะท าให้ค่าความเขม้ขน้ของโอโซนทั้ง 3 สถานี เพิ่มข้ึนในช่วง 40-70 ชัว่โมง
แรกหลงัจากท่ีมวลอากาศเขา้สู่พื้นท่ีดงักล่าว ซ่ึงท าให้ค่าความเขม้ขน้ของโอโซนมีค่าเพิ่มข้ึนสูงสุด
เท่ากบั 31.2 และ 12.2 ppb ต่อวนัในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนตามล าดบั โดยคาดว่าแหล่ง
กิจกรรมของมนุษยใ์นตอนกลางของภูมิภาคตะวนัออกของจีนมีส่วนส าคญัท่ีให้โอโซนท่ีท่ีสถานี 
Mt. Tai มีค่า 34-42%  ท่ี Mt. Huang มีค่า 8-14% ตามล าดบั 

He, Uno, Wang, Pochanart, Li  and Akimoto  (2008) ไดท้  าการศึกษาผลกระทบของลม
มรสุมเอเชียตะวนัออกต่อพฤติกรรมของโอโซน (O3) ในแต่ละฤดูกาล ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกของ
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จีนและพื้นท่ีภาคตะวนัตกของมหาสมุทรแปซิฟิกระหว่างปี 2004-2006 ใน 3 สถานีซ่ึงอยู่บริเวณ
ภูเขาทางภาคตะวนัออกของจีนและ 3 สถานีท่ีตั้งในมหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อศึกษา คุณลกัษณะและ
พฤติกรรมตามฤดูกาลของโอโซน (O3) ผลจากการศึกษา พบวา่ ท่ีสถานีตรวจวดัในประเทศจีน ค่า
ความเขม้ขน้ของโอโซน (O3) ค่อยๆ เพิ่มข้ึนจากช่วงตน้ปีและสูงสุดในเดือนมิถุนายนจากนั้นลดลง
อย่างรวดเร็วในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมและกลับมีค่าสูงข้ึนในเดือน
กนัยายนหรือตุลาคม หลงัจากนั้นค่อยๆลดลงอีกคร้ังในช่วงปลายปี ส่วนท่ีสถานีตรวจวดับริเวณ
มหาสมุทรแปซิฟิก ค่าความเขม้ขน้ของโอโซน (O3) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนท่ีคลา้ยกนัในเดือนมกราคม 
แต่แล้วค่อยๆลดลงจึงถึงเดือนมีนาคม และต ่าสุดในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม จากนั้นสูงข้ึน
เล็กนอ้ยในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน จากการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าในประเทศจีนมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงมีส่วนส าคญักบัการเกิดโอโซน (O3)โดยเฉพาะอยา่งช่วงยิ่งก่อนและหลงั
มรสุม ซ่ึงในประเทศจีนปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 40%ส่งผลต่อการเกิดโอโซนในฤดูร้อน 
(60-70% ในกรกฎาคม)  และคิดเป็นประมาณ 40 ppb ท่ีพบในภาคพื้นทวปี ในภาคพื้นมหาสมุทรซ่ึง
เป็นเขตมรสุมไดรั้บผลกระทบจากการปล่อยมลพิษของจีนรวมกบัโอโซน (O3) ในบรรยากาศนอ้ย
กวา่ 20% (<10 ppb) และนอ้ยกวา่ 10% ในช่วงฤดูร้อน 

Wenpo, Yongquan, Haixia, and Shuxuan (2009) ไดท้  าการศึกษาค่าความเขม้ขน้ของ
โอโซนในช่วงท่ีมีค่ามากกวา่ 100 ppb ซ่ึงพบไดบ้่อยในเขตมณฑล Jinan ซ่ึงมีสถานีตรวจวดัในเขต
เมืองท่ีมีมลพิษสูง โดยตั้งอยู่ระหวา่งปากแม่น ้ าแยงซีและกรุงปักก่ิง ในภาคตะวนัออกของจีน โดย
สังเกตการเกิดโอโซนในปี 2004 และท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ โอโซน
ดว้ย HYSPLIT Model และขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงสามารถจ าแนกการเคล่ือนตวัของมวลอากาศได้
เป็น 6 กลุ่ม  ผลจากการศึกษาพบว่าช่วงท่ีเกิดปรากฏการณ์ดงักล่าวส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเวลาท่ี
เกิดปฏิกิริยาโฟโตเ้คมิคลั (เช่น ระยะเวลาท่ีเพียงพอแสงแดดและอุณหภูมิสูง) และการสะสมของ
สารมลพิษ (เช่นท่ีเกิดจากปริมาณน ้าฝนนอ้ยและความเร็วลมต ่า), และการเคล่ือนตวัของมวลอากาศ
ท่ีผา่นพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษจากภูมิภาคสูง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเพิ่มข้ึนของโอโซนอยา่ง
มีนยัส าคญั โดยผลการศึกษาการเคล่ือนตวัของมวลอากาศโดยใชแ้บบจ าลอง HYSPLIT แสดงให้
ทราบถึงแหล่งท่ีมาของมวลอากาศก่อนเขา้สถานีตรวจวดัอนัจะส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของโอโซน
อยา่งมีนยัส าคญั 
 



 
บทที ่3 

 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะของโอโซน (O3) ใน

ภูมิภาคตะวนัออกของประเทศจีน เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของมลพิษ
ดงักล่าว โดยใชข้อ้มูลท่ีมีการเก็บรวบรวมไวร้ะยะเวลา 4 ปี (ระหวา่งปี ค.ศ.2004-ค.ศ.2007) จ  านวน 
3 สถานี ไดแ้ก่ ภูเขาหวง (Mountain Huang) มณฑลอนัฮุย (Anhui) ภูเขาหัว (Mountain Hua) 
มณฑลชานซี (Shaanxi) และภูเขาไท ้(Mountain Tai) มณฑลชางตง (Shandong) โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา        
3.2  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์         
3.3  การวเิคราะห์ขอ้มูล   
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3.1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษาแสดงในภาพท่ี 3.1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
3.2  ข้อมูลทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

 
 ขอ้มูลท่ีน ามาท าการวเิคราะห์เป็นขอ้มูลการตรวจวดัโอโซน (O3) ในภูมิภาคตะวนัออกของ
ประเทศจีน จากขอ้มูลท่ีมีการเก็บรวบรวมไวร้ะยะเวลา 4 ปี จากขอ้มูลของ Japan Agency for 

Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีการเก็บวิเคราะห์ค่า
ความเขม้ขน้ของโอโซน แบบต่อเน่ืองของทั้ง 3 สถานี ระหวา่งปี ค.ศ.2004-ค.ศ.2007 จ านวน 3 
สถานี (ดงัแสดงในภาพท่ี 3.2) ไดแ้ก่ 

ตัวแปรอสิระ 
1.  แหล่งก าเนิด และปัจจยัท่ี   
ท าใหเ้กิดโอโซน (O3)  

ตัวแปรตาม 
- การเปล่ียนแปลงของ โอโซน 
(O3) โอโซนในช่วงปี        
ค.ศ.2004-ค.ศ 2007  

- ความสัมพนัธ์ของ โอโซน 
(O3) และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ของ โอโซน (O3) กบัสภาพ
ทางอุตุนิยมวทิยา 

- ความสัมพนัธ์ของโอโซน 
(O3) กบัปัจจยัอ่ืนๆ เช่น     
การเกิด Active Fire การ
ขยายตวัดา้นของชุมชนและ
เขตอุตสาหกรรม 

 

2.   สภาพทางอุตุนิยมวทิยา 
- คุณลกัษณะของการ

เคล่ือนตวัของมวล
อากาศ 

- ทิศทางและความเร็วลม  
- ฤดูกาล 
 

3.  ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
การเกิด Active Fire  
การขยายตวัดา้นของชุมชนและ
เขตอุตสาหกรรม  
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3.2.1 ภูเขาไท ้(Mountain Tai) มณฑลชางตง (Shandong) พิกดั 36 15 20.8N, 117 06 20.2E,  
ท าการตรวจวดัความเขม้ขน้ของโอโซน ระดบัความสูง 1,524 เมตร จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 

3.2.2 ภูเขาหวั (Mountain Hua)  มณฑลชานซี (Shaanxi) พิกดั 30 08 05.58N, 118 09 50.8E,  
ท าการตรวจวดัความเขม้ขน้ของโอโซน ระดบัความสูง 2,065 เมตร จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 

3.2.3 ภูเขาหวง (Mountain Huang) มณฑลอนัฮุย,พิกดั 34 28 52.4N, 110 04 35.9E ท าการ
ตรวจวดัความเขม้ขน้ของโอโซน ท่ีระดบัความสูง 1,841 เมตร จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง  

 

 
 
ภาพที ่3.2  แผนท่ีแสดงต าแหน่งของสถานีตรวจวดัมลพิษทางอากาศ 

แหล่งทีม่า:  Google Earth, 2004. 

 
 ส าหรับวิธีการเก็บตวัอย่างดชันีคุณภาพอากาศ โอโซน (O3) ท าการตรวจวดัโดยวิธี UV 
Absorption Ozone Analyzer แลว้ท าการบนัทึกค่าในคาบ 1 ชัว่โมง 
 โดยตวัอยา่งขอ้มูลท่ีท าการบนัทึกได ้เพื่อน ามาจดัระบบเพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ ดงั
แสดงในตารางท่ี 3.1 และภาพท่ี 3.3 ถึงภาพท่ี 3.6 ทั้งน้ีการพิจารณาคดัเลือกขอ้มูลเพื่อมาเป็นตวัแปร
ส าหรับการวิจยัท่ีมีความส าคญั ผูว้ิจยัจะพิจารณาถึงคุณสมบัติทางเคมี การเกิดปฏิกิริยา และ
ระยะเวลาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเกิดค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา เพื่อได้
กลุ่มตวัแปรของขอ้มูลท่ีเหมาะสมส าหรับวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ต่อไป 
 

ภูเขาหัว (Mountain Hua)   

พิกดั 30 08 05.58N, 118 09 50.8E 

ภูเขาไท ้(Mountain Tai)  

พิกดั 36 15 20.8N, 117 06 20.2E 

ภูเขาหวง (Mountain Huang)  

พิกดั 34 28 52.4N, 110 04 35.9E 
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ตารางที ่3.1  ตวัอยา่งขอ้มูลผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศของสถานีภูเขาหวง (Mountain Huang)    
 

ช่วงเวลา 
ทีท่ าการตรวจวดั 

ดชันีทีท่ าการตรวจวดั 
O3-original O3-operate final-O3 

1/10/2006 0:00 37.59 38.22 43.66 
1/10/2006 1:00 38.54 38.42 43.904 
1/10/2006 2:00 40.44 40.32 46.214 
1/10/2006 3:00 38.14 37.63 42.943 
1/10/2006 4:00 39.35 39.83 45.618 
1/10/2006 5:00 42.63 42.71 49.119 
1/10/2006 6:00 41.93 41.28 47.381 
1/10/2006 7:00 35.16 36.29 41.314 
1/10/2006 8:00 31.25 35.14 39.916 
1/10/2006 9:00 26.98 26.98 29.995 
1/10/2006 10:00 24.91 26.9 29.897 
1/10/2006 11:00 21.19 21.19 22.955 
1/10/2006 12:00 25.86 25.69 28.426 
1/10/2006 13:00 22.64 22.64 24.718 
1/10/2006 14:00 18.1 15.71 16.293 
1/10/2006 15:00 23.98 23.98 26.347 

 
  

 
ภาพที ่3.3   ผลการศึกษาขอ้มูลผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศของสถานีภูเขาไท ้(Mountain Tai) 
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ภาพที ่3.4  ผลการศึกษาขอ้มูลผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศของสถานีภูเขาหัว (Mountain Hua) 

 

 
ภาพที ่3.5  ผลการศึกษาขอ้มูลผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศของสถานีภูเขาหวง (Mountain Huang) 
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ภาพที ่3.6  ภาพตวัอยา่งทิศทางและความเร็วของการเคล่ือนตวัของลมในภูมิภาค ช่วงเดือน  
    เมษายน 2006 
 

3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 3.3.1  วเิคราะห์คุณลกัษณะของ โอโซน (O3)  

ท าการวเิคราะห์คุณลกัษณะท่ีคลา้ยกนัและแตกต่างกนัของโอโซน (O3) ท่ีตรวจวดัไดใ้นแต่
ละช่วงเวลา โดยน าตวัแปรท่ีไดม้าคดัเลือกเพื่อวิเคราะห์คุณลกัษณะของมลพิษอากาศแต่ละดชันี ท่ี
ตรวจวดัไดใ้นแต่ละพื้นท่ีโดยใช้กระบวนการทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) การแจกแจงปกติ 
(Normal Distribution) เพื่อหาความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้ของโอโซนในแต่ละจุดตรวจวดั 

  
3.3.2  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของ โอโซน (O3)  
ท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้ของโอโซน  (O3) ท่ีตรวจวดัได ้มาศึกษา

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของค่าความเขม้ขน้ของโอโซน (O3) ในแต่ละสถานี เป็นการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้ของโอโซนในคาบเฉล่ียรายเดือนของแต่ละสถานีเปรียบเทียบกนัทั้ง 
3 สถานี 
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3.3.3  การศึกษาปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
3.3.3.1  การศึกษาขอ้มูลทางดา้นอุตุนิยมวทิยา (Meteorological data) 
เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นอุตุนิยมวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนตวัของมวล

อากาศอนัจะมีผลต่อความเขม้ขน้ของโอโซน (O3) ในแต่ละสถานีฯ ทั้งน้ีขอ้มูลดงักล่าวจะน ามา
พิจารณาร่วมกบัการประเมินการเคล่ือนตวัของมวลอากาศ โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้องกับการเคล่ือนตวัของมวลอากาศ (Hysplit Model) ซ่ึงเป็นปัจจัยบ่งช้ีหลักต่อการ
เปล่ียนแปลงของโอโซน (O3) ในพื้นท่ีศึกษา 

3.3.3.2  การศึกษาการเคล่ือนท่ีของมวลอากาศ (Trajectory Analysis) 
วิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นอุตุนิยมวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนตวัของมวลอากาศซ่ึง

อาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของโอโซน (O3) ของทั้ง 3 สถานีตรวจวดัโดยใช ้HYSPLIT Model 
(Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model) ซ่ึงเป็นแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับการค านวณมวลอากาศและรูปแบบการกระจายตวัของอากาศโดยใช้ขอ้มูล
อุตุนิยมวิทยาท่ีท าการเก็บรวบรวมไว้โดยสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจาก 
ftp://arlftp.arlhq.noaa.gov/pub/archives/reanalysis ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่
ในช่วงปี ค.ศ. 2004 - ค.ศ. 2007 วิธีการค านวณการเคล่ือนตวัของมวลอากาศ  (Trajectory) โดย
แบบจ าลองการเคล่ือนท่ีของอนุภาคแบบประมวลผลยอ้นกลับ  (Backward Trajectories) มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

1)   การตั้งค่าส าหรับการวิเคราะห์วิถีมวลอากาศยอ้นหลงัโดย HYSPLIT 

Model ดงัแสดงในภาพท่ี 3.7 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1)  พื้นท่ีศึกษา ก าหนดพื้นท่ีศึกษาจ านวน 3 สถานี ดงัแสดงในภาพท่ี 3.8 
(1.1)  ภูเขาไท ้(Mountain Tai) พิกดั 36 15 N, 117 06E 
(1.2)  ภูเขาหวั  (Mountain Hua) พิกดั 30.08 N, 118.09 E  
(1.3)  ภูเขาหวง (Mountain Huang) พิกดั 34.28 N, 110 04E  

(2)  ระดบัความสูงศึกษา : 2,500 m-AGL ซ่ึงใช้เพื่อเป็นตวัแทนของ
การศึกษาการเคล่ือนท่ีของมวลอากาศประกอบกบัระดบัความสูงดงักล่าว เป็นความสูงท่ีไม่มีส่ิงกีด
ขวางการเคล่ือนตวัของมวลอากาศอนัจะท าใหผ้ลการศึกษาคลาดเคล่ือนได ้

(3)  ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา : ปี ค.ศ. 2004-ค.ศ. 2007  
(4)  Starting Time : 00.00 GMT (08.00 ประเทศจีน)  
(5)  Total Runtime : -240 Hrs (ยอ้นหลงั 10 วนั)  
(6)  Direction : Backward  

http://www.fao.org/docrep/x0490e/x0490e07.htm
ftp://arlftp.arlhq.noaa.gov/pub/
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(7) Vertical Motion Method : uses the vertical velocity field in the 
meteorological data file 

(8)  การแสดงผล : แสดงผลในคาบ 24 ชม.  
(9) Add Meteorology files : เลือกขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาเขา้มาจากท่ีไดท้  า

การดาวน์โหลดไวแ้ลว้โดยสามารถใส่ไดสู้งสุด 12 ไฟล์ เม่ือตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย กด save เพื่อบนัทึก
การตั้งค่าหลงัจากกดบนัทึกมีขั้นตอนดงัน้ี 

(9.1)  ไปท่ี Trajectory เลือก Run Model ดงัแสดงในภาพท่ี 3.9 
(9.2)  เลือก Display       Trajectory จะปรากฏหนา้ต่าง Trajectory 

Display ดงัแสดงในภาพท่ี 3.10 1) ท าการตั้งค่า Trajectory Display โดย เลือกTime label Interval 
(UTC) ท่ี “24”  2) Vertical Coordinate : เลือก Meters-agl 3) เลือก Execute Display เพ่ือแสดงผล 

(9.3)  การแสดงผลจะปรากฏหนา้ต่างดงัแสดงในภาพท่ี 3.11 โดย
แสดงผลผา่นโปรแกรม Gsview ซ่ึงสามารถแปลงใหมี้การแสดงผลเป็นรูปภาพ  

 

 
 

ภาพที ่3.7  การตั้งค่าส าหรับการวเิคราะห์วถีิมวลอากาศยอ้นหลงั 10 วนั ใน HYSPLIT Model 
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ภาพที ่3.8  การก าหนดพิกดัสถานีตรวจวดั 
 

 

 
 

ภาพที ่3.9  การ Run Model 
 

 

 
 
ภาพที ่3.10  Trajectory Display 
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ภาพที ่3.11  การแสดงผล Trajectory  
 

ทั้งน้ีผลจากการศึกษาผลจากแบบจ าลองฯ จะแสดงผลใน 2 ลกัษณะได้แก่ ทิศทางการ
เคล่ือนตวั และความเร็วของมวลอากาศ ท่ีแสดงบนแผนท่ี และระดบัความสูงของมวลอากาศท่ี
แสดงในรูปแบบกราฟความสูง โดยจุดท่ีแสดงบนแผนท่ีจะเท่ากบัการเคล่ือนตวัของมวลอากาศใน
คาบ 1 วนั (24 ชม.) การเคล่ือนตวัของมวลอากาศท่ีเขา้สู่ Mt.Tai แสดงผลในเส้นคาดจุดสามเหล่ียม 
Mt.Hua แสดงผลใน เส้นคาดจุดส่ีเหล่ียม และ Mt.Huang แสดงผลในเส้นคาดจุดวงกลม ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 3.12 โดยในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้  าการวิเคราะห์ Backward Trajectory ต่อเน่ืองตลอด
ปี ค.ศ. 2004- ค.ศ. 2007 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,461 ชุดการค านวณ (Trajectory) ต่อสถานี ซ่ึงผลท่ีได้
จะน าไปพิจารณาคุณลักษณะการเคล่ือนตวัของมวลอากาศกบัเขม้ขน้ของโอโซนในพื้นท่ีศึกษา
ต่อไป 
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ภาพที ่3.12  ตวัอยา่งการแสดงผล Backward Trajectory ของทั้ง 3 สถานีในวนัท่ี 28 May 2005  
 

3.3.3.3  ขอ้มูลทางปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งก าเนิดของ O3 
เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัทางด้านแหล่งก าเนิดของมลพิษอ่ืนๆ ท่ีคาดว่าจะมีผลต่อ

ความเขม้ขน้ของโอโซน (O3) ในแต่ละสถานี โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษาขอ้มูล
การเกิดการเผาไมใ้นพื้นท่ีศึกษา (Active Fire) โดยขอ้มูลดงักล่าวจะน ามาพิจารณาร่วมกบัผลท่ีได้
จากการประเมินการเคล่ือนตวัของมวลอากาศโดยใช้แบบจ าลอง  Hysplit Model เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีและช่วงเวลาของการเกิดไฟป่ากบัความเขม้ขน้ของโอโซน โดยใช้ขอ้มูล 
Active Fire ในรูปของ จุดสีแสดงต าแหน่งและพิกดัท่ีตรวจพบลงบนภาพถ่ายดาวเทียมและเผยแพร่
ทางเวบ็ไซต ์http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/ เพื่อเป็นตวัแทนของการเกิดไฟป่า 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการดาวน์โหลดขอ้มูลภาพถ่ายท่ีแสดงเป็นรายเดือนของแต่
ละสถานีตรวจวดัเพื่อจ าแนกปริมาณความเขม้ขน้ของการเกิด Hotspots ในแต่ละสถานี ดงัน้ี 

1)   ท าการดาวน์โหลดขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม Hotspots แสดงค่าเป็นราย
เดือน จาก http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=MOD14A1_M_FIRE&date=2004-12-
01 โดยเลือกชนิดไฟลส์ าหรับเปิดใน Google Earth (.KML)  

2)   เปิดไฟลท่ี์ดาวน์โหลดดว้ยโปรแกรม Google Earth 
3)   ระบุพิกดัสถานีตรวจวดัลงในช่องคน้หา และก าหนดรัศมีรอบสถานี

ตรวจวดั 500 กิโลเมตร ดงัแสดงในภาพท่ี 3.13 
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ภาพที ่3.13  ตวัอยา่งแผนท่ีแสดงการเกิด Active Fire ในพื้นท่ีศึกษาในเดือน มิถุนายน ค.ศ. 2006 

 
4)   การเกิด Hotspots แสดงดว้ยจุดสีตวัแทนของการนบัจ านวนของการเกิด 

fires ท่ีสังเกตได ้ในพื้นท่ี 1,000 ตารางกิโลเมตร โดยสีขาว แสดงระดบัปริมาณการเกิดจ านวน 100 
fires ในพื้นท่ี 1,000 ตารางกิโลเมตรต่อวนั สีเหลือง แสดง ระดบัปริมาณการเกิด จ านวน 10 fires ใน
พื้นท่ี 1,000 ตารางกิโลเมตรต่อวนั สีส้ม แสดงระดบัปริมาณการเกิด จ านวน 5 fires ในพื้นท่ี 1,000 
ตารางกิโลเมตรต่อวนั และสีแดง แสดง ระดบัปริมาณการเกิด จ านวน 1 fire ในพื้นท่ี 1,000 ตาราง
กิโลเมตรต่อวนั  

ทั้งน้ี จากความสัมพนัธ์ของค่าความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีศึกษาไดใ้นแต่ละสถานี ร่วมกบั
การศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของโอโซนในประเทศจีน คาดวา่จะน าไปสู่ผล
การศึกษาในดา้นของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของโอโซนในประเทศจีนคร้ังน้ีได ้

Mountain Hua 
30 08 05.58N, 118 09 50.8E 

Mountain Tai 
36 15 20.8N, 117 06 20.2E 

Mountain Huang 
34 28 52.4N, 110 04 35.9E 



 
บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
4.1  การวเิคราะห์คุณลกัษณะของโอโซน (O3) 
 

ท ำกำรวิเครำะห์คุณลกัษณะท่ีคลำ้ยกนัและแตกต่ำงกนัของโอโซน (O3) ของทั้ง 3 สถำนีท่ี
ตรวจวดัไดใ้นแต่ละช่วงเวลำ โดยน ำตวัแปรท่ีไดม้ำคดัเลือกเพื่อวิเครำะห์คุณลกัษณะของโอโซน
โดยใช้กระบวนกำรทำงสถิติ ได้แก่ ค่ำเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation) เพื่อหำควำมสัมพนัธ์ของโอโซน (O3) ในแต่ละจุดตรวจวดั โดยแบ่งเป็นรำยสถำนี ซ่ึง
สำมำรถสรุปค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนได ้ดงัน้ี  

 
4.1.1  สถานีที ่1 ภูเขาไท้ (Mountain Tai)  

4.1.1.1  ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำไทใ้นปี ค.ศ. 2004 ซ่ึง
มีขอ้มูลกำรตรวจวดัตั้งแต่เดือนกุมภำพนัธ์จนถึงเดือนธันวำคม พบว่ำ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของ
โอโซนรำยเดือนต ่ำสุดเท่ำกบั 44.67 ppb ในเดือนธนัวำคม และสูงสุดเท่ำกบั 68.35 ppb ในเดือน
มิถุนำยน โดยมีค่ำเฉล่ียตลอดทั้งปีเท่ำกบั 57.34 ppb ลกัษณะกำรเปล่ียนแปลงค่ำควำมเขม้ขน้ของ
โอโซนในปี ค.ศ. 2004 จะมีค่ำเฉล่ียต ่ำในช่วงเดือนกุมภำพนัธ์– มีนำคม และจะเร่ิมสูงข้ึนในเดือน 
เมษำยน ไปจนถึงช่วงกลำงเดือนกรกฎำคม หลังจำกนั้นจะเร่ิมลดลงไปจนถึงช่วงกลำงเดือน
สิงหำคม และจะมีค่ำควำมเขม้ขน้เพิ่มข้ึนอีกคร้ังไปจนถึงช่วงกลำงเดือนตุลำคม และจะลดลงอยำ่ง
ต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนธนัวำคม กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนดงัภำพท่ี 4.1 
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ภาพที ่4.1  กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนของสถำนีภูเขำไท ้(Mountain Tai) ในปี ค.ศ. 2004 
 

4.1.1.2  ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำไทใ้นปี ค.ศ. 2005 
พบว่ำ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนต ่ำสุดเท่ำกบั 38.86 ppb ในเดือนธันวำคม และ
สูงสุดเท่ำกบั  86.06 ppb ในเดือนมิถุนำยน โดยมีค่ำเฉล่ียตลอดทั้งปีเท่ำกบั 56.47 ppb ลกัษณะกำร
เปล่ียนแปลงค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนในปี ค.ศ. 2005 จะมีค่ำเฉล่ียต ่ำในช่วงเดือนมกรำคม- 
กุมภำพนัธ์ และจะเร่ิมสูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองในเดือนมีนำคมไปจนถึงตน้เดือนกรกฎำคม หลงัจำกนั้น
จะเร่ิมลดลงไปจนถึงช่วงกลำงเดือนสิงหำคม และจะมีค่ำควำมเขม้ขน้เพิ่มข้ึนอีกคร้ังไปจนถึงช่วง
กลำงเดือนกนัยำยนและจะลดลงอยำ่งต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนธนัวำคม กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดั
โอโซนดงัภำพท่ี 4.2 ทั้งน้ี ในปีดงักล่ำวไม่พบขอ้มูลกำรตรวจวดัโอโซนในช่วงตน้เดือนมกรำคม 
และช่วงตน้เดือนตุลำคมไปจนถึงปลำยเดือนพฤศจิกำยน 
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ภาพที ่4.2  กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนของสถำนีภูเขำไท ้(Mountain Tai) ในปี ค.ศ. 2005 
 

4.1.1.3  ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำไทใ้นปี ค .ศ. 2006 
พบว่ำ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนต ่ำสุดเท่ำกบั 42.91 ppb ในเดือนธันวำคม และ
สูงสุดเท่ำกบั 81.95 ppb ในเดือนมิถุนำยน โดยมีค่ำเฉล่ียตลอดทั้งปีเท่ำกบั 58.17 ppb ลกัษณะกำร
เปล่ียนแปลงค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนในปี ค.ศ. 2006 จะมีค่ำเฉล่ียต ่ำในช่วงเดือนกุมภำพนัธ์– 
มีนำคม และจะเร่ิมสูงข้ึนในเดือนเมษำยน ไปจนถึงช่วงปลำยเดือนกรกฎำคม หลงัจำกนั้นจะเร่ิม
ลดลงไปจนถึงช่วงกลำงเดือนสิงหำคม และจะมีค่ำควำมเขม้ขน้เพิ่มข้ึนอีกคร้ังไปจนถึงช่วงตน้เดือน
ตุลำคม และจะลดลงอย่ำงต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนธันวำคม กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนดงั
ภำพท่ี 4.3 ในปีดังกล่ำวไม่พบข้อมูลกำรตรวจวดัโอโซนในช่วงเดือนพฤษภำคม และเดือน
กรกฎำคม  
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ภาพที ่4.3  กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนของสถำนีภูเขำไท ้(Mountain Tai) ในปี ค.ศ. 2006 
 

4.1.1.4  ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำไทใ้นปี ค.ศ. 2007 ซ่ึง
มีขอ้มูลกำรตรวจวดัตั้งแต่เดือนมกรำคมจนถึงเดือนพฤษภำคม พบว่ำ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของ
โอโซนรำยเดือนต ่ำสุดเท่ำกบั 40.92 ppb ในเดือนมกรำคมและสูงสุดเท่ำกบั 79.32 ppb ในเดือน
พฤษภำคม โดยมีค่ำเฉล่ียตลอดทั้งปีเท่ำกบั 60.42 ppb ลกัษณะกำรเปล่ียนแปลงค่ำควำมเขม้ขน้ของ
โอโซนในปี ค.ศ. 2007 จะมีค่ำเฉล่ียต ่ำในช่วงเดือน มกรำคม-มีนำคม และจะเร่ิมสูงข้ึนในเดือน 
เมษำยน ไปจนถึงช่วงกลำงเดือนพฤษภำคมซ่ึงเป็นช่วงสุดทำ้ยท่ีมีขอ้มูลกำรตรวจวดัในปีดงักล่ำว 
กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนดงัภำพท่ี 4.4 

 

 
 
ภาพที ่4.4  กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนของสถำนีภูเขำไท ้(Mountain Tai) ในปี ค.ศ. 2007 
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ทั้งน้ี จำกกำรศึกษำผลกำรเปล่ียนแปลงขอโอโซนท่ีสถำนีภูเขำไท ้ระหว่ำงปี ค.ศ. 2004-
ค.ศ. 2007 พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีดงักล่ำวไม่มีควำมแตกต่ำงกนัมำกเท่ำใด
นกั และเม่ือพิจำรณำลกัษณะกำรเปล่ียนแปลงค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนตลอดปีของ 4 ปี พบวำ่ มี
ลกัษณะกำรเปล่ียนแปลงเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั กล่ำวคือ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนจะมีค่ำ
ต ่ำในช่วงตน้ปีในช่วงประมำณเดือนมกรำคม-มีนำคม และจะเร่ิมสูงข้ึนในเดือนเมษำยนไปจนถึง
ช่วงเดือนกรกฎำคม หลงัจำกนั้นจะเร่ิมลดลงในช่วงเดือนสิงหำคม และจะมีค่ำควำมเขม้ขน้เพิ่มข้ึน
อีกคร้ังไปจนถึงช่วงตน้เดือนตุลำคม และจะลดลงอยำ่งต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนธนัวำคม   

 
4.1.2  สถานีที ่2 ภูเขาหัว (Mountain Hua) 

4.1.2.1  ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำหวัในปี ค.ศ. 2004 ซ่ึง
มีข้อมูลกำรตรวจวดัตั้ งแต่เดือนมิถุนำยนจนถึงเดือน ธันวำคม พบว่ำค่ำเฉล่ียควำมเข้มข้นของ
โอโซนรำยเดือนต ่ำสุดเท่ำกบั 37.18 ppb ในเดือนธนัวำคม และสูงสุดเท่ำกบั 71.14 ppb ในเดือน
มิถุนำยน โดยมีค่ำเฉล่ียตลอดทั้งปีเท่ำกบั 49.93 ppb ลกัษณะกำรเปล่ียนแปลงค่ำควำมเขม้ขน้ของ
โอโซนใน ปี ค.ศ. 2004 จะมีค่ำเฉล่ียสูงในเดือนมิถุนำยนไปจนถึงช่วงกลำงเดือน กรกฎำคม 
หลงัจำกนั้นจะเร่ิมลดลงไปจนถึงช่วงกลำงเดือนสิงหำคม และจะมีค่ำควำมเขม้ขน้เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย
ในช่วงกลำงเดือนตุลำคม และจะลดลงอย่ำงต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนธันวำคม กรำฟแสดงผลกำร
ตรวจวดัโอโซนดงัภำพท่ี 4.5 

 

 
 
ภาพที ่4.5  กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนของสถำนีภูเขำหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ. 2004 
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4.1.2.2  ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำหัวในปี ค.ศ. 2005 
พบว่ำ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนต ่ำสุดเท่ำกบั 37.44 ppb ในเดือนธันวำคม และ
สูงสุดเท่ำกบั 69.34 ppb ในเดือนมิถุนำยน โดยมีค่ำเฉล่ียตลอดทั้งปีเท่ำกบั 50.19 ppb ลกัษณะกำร
เปล่ียนแปลงค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนในปี ค.ศ. 2005 จะมีค่ำจะมีค่ำต ่ำในช่วงตน้ปีในช่วง
ประมำณเดือนมกรำคม– มีนำคม และจะมีค่ำเฉล่ียสูงในเดือนมีนำคมไปจนถึงช่วงกลำงเดือน 
กรกฎำคม หลงัจำกนั้นจะเร่ิมลดลงไปจนถึงช่วงกลำงเดือนสิงหำคม และจะมีค่ำควำมเขม้ขน้เพิ่มข้ึน
เล็กน้อยในช่วงกลำงเดือนตุลำคม และจะลดลงอย่ำงต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนธันวำคม กรำฟแสดง   
ผลกำรตรวจวดัโอโซนดงัภำพท่ี 4.6 

 

 
 
ภาพที ่4.6  กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนของสถำนีภูเขำหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ. 2005 
 

4.1.2.3  ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำหัวในปี ค.ศ. 2006 
พบว่ำ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนต ่ำสุดเท่ำกบั 27.71 ppb ในเดือนกนัยำยน และ
สูงสุดเท่ำกบั 65.04 ppb ในเดือนมิถุนำยน โดยมีค่ำเฉล่ียตลอดทั้งปีเท่ำกบั 42.63 ppb ลกัษณะกำร
เปล่ียนแปลงค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนในปี ค.ศ. 2006 จะมีค่ำจะมีค่ำต ่ำในช่วงตน้ปีในช่วง
ประมำณเดือนมกรำคม– มีนำคม และจะมีค่ำเฉล่ียสูงในเดือนปลำยเดือนมีนำคมไปจนถึงช่วง
กลำงเดือนกรกฎำคม หลงัจำกนั้นจะเร่ิมลดลงไปจนถึงช่วงกลำงเดือนสิงหำคม และจะมีค่ำควำม
เขม้ขน้เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยในช่วงกลำงเดือนตุลำคม และจะลดลงอยำ่งต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนธนัวำคม  
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กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนดงัภำพท่ี 4.7 ในปีดงักล่ำวไม่พบขอ้มูลกำรตรวจวดัโอโซน
ในช่วงเดือนกรกฎำคม  

 

 
 
ภาพที ่4.7  ผลกำรตรวจวดัโอโซนของสถำนีภูเขำภูเขำหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ. 2006 
 

4.1.2.4  ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำหัวในปี ค.ศ. 2007  
พบว่ำ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนต ่ำสุดเท่ำกบั 38.46 ppb ในเดือนมกรำคม และ
สูงสุดเท่ำกบั 78.71 ppb ในเดือนมิถุนำยน โดยมีค่ำเฉล่ียตลอดทั้งปีเท่ำกบั 51.15 ppb ลกัษณะกำร
เปล่ียนแปลงค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนในปี ค.ศ. 2007 มีค่ำค่อนขำ้งผนัผวนตลอดทั้งปี อยำ่งไรก็ตำม
เม่ือพิจำรณำลกัษณะกำรเปล่ียนแปลงโอโซนตลอดทั้งปีพบวำ่จะมีค่ำจะมีค่ำต ่ำในช่วงตน้ปีในช่วง
ประมำณเดือน มกรำคม– มีนำคม และจะมีค่ำเฉล่ียสูงในเดือนเมษำยนไปจนถึงช่วงกลำงเดือน 
กรกฎำคม หลงัจำกนั้นจะเร่ิมลดลงไปจนถึงช่วงกลำงเดือนสิงหำคม และจะมีค่ำควำมเขม้ขน้เพิ่มข้ึน
เล็กน้อยในช่วงกลำงเดือนตุลำคม และจะลดลงอย่ำงต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนธันวำคม กรำฟแสดง   
ผลกำรตรวจวดัโอโซนดงัภำพท่ี 4.8 ในปีดงักล่ำวไม่พบขอ้มูลกำรตรวจวดัโอโซนในช่วงเดือน
กรกฎำคม  

จำกกำรศึกษำผลกำรเปล่ียนแปลงของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำหวั ระหวำ่งปี ค.ศ. 2004-ค.ศ. 2007 
พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีดงักล่ำวไม่มีควำมแตกต่ำงกนัมำกเท่ำใดนกั และเม่ือ
พิจำรณำลกัษณะกำรเปล่ียนแปลงค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนตลอดปีของ 4 ปี พบวำ่ มีลกัษณะกำร
เปล่ียนแปลงเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั กล่ำวคือค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนตลอดทั้งปีพบว่ำ 
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จะมีค่ำจะมีค่ำต ่ำในช่วงตน้ปีในช่วงประมำณเดือนมกรำคม– มีนำคม และจะมีค่ำเฉล่ียสูงในเดือน
เมษำยนไปจนถึงช่วงกลำงเดือนกรกฎำคม หลงัจำกนั้นจะเร่ิมลดลงไปจนถึงช่วงกลำงเดือนสิงหำคม 
และจะมีค่ำควำมเขม้ขน้เพิ่มข้ึนเล็กน้อยในช่วงกลำงเดือนตุลำคม และจะลดลงอย่ำงต่อเน่ืองไป
จนถึงเดือนธนัวำคม  

 

 
 
ภาพที ่4.8  กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนของสถำนีภูเขำภูเขำหวั (Mountain Hua)  

ในปี ค.ศ. 2007 
 

4.1.3  สถานีที ่3 ภูเขาหวง (Mountain Huang)  
4.1.3.1  ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำหวงในปี ค.ศ. 2004 ซ่ึง

มีขอ้มูลกำรตรวจวดัตั้งแต่เดือนมีนำคมจนถึงเดือนธนัวำคม พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซน
รำยเดือนต ่ำสุดเท่ำกบั 39.24 ppb ในเดือนสิงหำคม และสูงสุดเท่ำกบั 62.74 ppb ในเดือนพฤษภำคม 
โดยมีค่ำเฉล่ียตลอดทั้งปีเท่ำกบั 51.88 ppb ลกัษณะกำรเปล่ียนแปลงค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนใน 
ปี ค.ศ. 2004 จะมีค่ำเฉล่ียสูงในเดือนมีนำคมไปจนถึงเดือนมิถุนำยน หลงัจำกนั้นจะเร่ิมลดลงไป
จนถึงช่วงเดือนกรกฎำคม และจะมีค่ำควำมเขม้ขน้เพิ่มในช่วงกลำงเดือนตุลำคม และจะลดลงอยำ่ง
ต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนธนัวำคม กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนดงัภำพท่ี 4.9 
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ภาพที ่4.9  กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนของสถำนีภูเขำหวง (Mountain Huang)  

ในปี ค.ศ. 2004 
 

4.1.3.2  ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำหวงในปี ค.ศ. 2005 
พบว่ำ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนต ่ำสุดเท่ำกบั 29.44 ppb ในเดือนสิงหำคม และ
สูงสุดเท่ำกบั 61.92 ppb ในเดือนมิถุนำยน โดยมีค่ำเฉล่ียตลอดทั้งปีเท่ำกบั 44.10 ppb ลกัษณะกำร
เปล่ียนแปลงค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนในปี ค.ศ. 2005 จะมีค่ำเฉล่ียต ่ำในเดือนมกรำคมจนถึงเดือน
มีนำคมและจะมีค่ำเพิ่มสูงข้ึนในช่วงเดือนเมษำยนไปจนถึงเดือนมิถุนำยน หลงัจำกนั้นจะเร่ิมลดลง
ไปจนถึงช่วงเดือนกรกฎำคม และจะมีค่ำควำมเขม้ขน้เพิ่มในช่วงเดือนตุลำคม และจะลดลงอย่ำง
ต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนธนัวำคม กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนดงัภำพท่ี 4.10  
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ภาพที ่4.10  กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนของสถำนีภูเขำหวง (Mountain Huang)  

ในปี ค.ศ. 2005 
 
4.1.3.3  ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำหวงในปี ค.ศ. 2006 

พบว่ำ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนต ่ำสุดเท่ำกบั 28.82 ppb ในเดือนกรกฎำคม และ
สูงสุดเท่ำกบั 51.9 ppb ในเดือนมิถุนำยน โดยมีค่ำเฉล่ียตลอดทั้งปีเท่ำกบั 38.53 ppb ลกัษณะกำร
เปล่ียนแปลงค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนในปี ค.ศ. 2006 จะมีค่ำเฉล่ียต ่ำในเดือนมกรำคมจนถึงเดือน
มีนำคมและจะมีค่ำเพิ่มสูงข้ึนในช่วงเดือนเมษำยนไปจนถึงเดือนมิถุนำยน หลงัจำกนั้นจะเร่ิมลดลง
ไปจนถึงช่วงเดือนกรกฎำคม และจะมีค่ำควำมเขม้ขน้เพิ่มในช่วงเดือนกนัยำยน และจะลดลงอยำ่ง
ต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนธนัวำคม กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนดงัภำพท่ี 4.11 
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ภาพที ่4.11  กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนของสถำนีภูเขำหวง (Mountain Huang)  

ในปี ค.ศ. 2006 
 

4.1.3.4  ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำหวงในปี ค.ศ. 2007 
พบว่ำ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนต ่ำสุดเท่ำกบั 28.82 ppb ในเดือนกรกฎำคม และ
สูงสุดเท่ำกบั 51.9 ppb ในเดือนมิถุนำยน โดยมีค่ำเฉล่ียตลอดทั้งปีเท่ำกบั 38.53 ppb ลกัษณะกำร
เปล่ียนแปลงค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนในปี ค.ศ. 2007 จะมีค่ำเฉล่ียต ่ำในเดือนมกรำคมจนถึงเดือน
มีนำคมและจะมีค่ำเพิ่มสูงข้ึนในช่วงเดือนเมษำยนไปจนถึงเดือนมิถุนำยน หลงัจำกนั้นจะเร่ิมลดลง
ไปจนถึงช่วงเดือนกรกฎำคม และจะมีค่ำควำมเขม้ขน้เพิ่มไปจนถึงช่วงเดือนตุลำคม และจะลดลง
อยำ่งต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนธนัวำคม กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนดงัภำพท่ี 4.12 
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ภาพที ่4.12  กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนของสถำนีภูเขำหวง (Mountain Huang) 

ในปี ค.ศ. 2007 
 

ทั้งน้ี จำกกำรศึกษำผลกำรเปล่ียนแปลงขอโอโซนท่ีสถำนีภูเขำหวง ระหว่ำงปี ค.ศ. 2004-
ค.ศ. 2007 พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีดงักล่ำวไม่มีควำมแตกต่ำงกนัมำกเท่ำใดนกั 
และเม่ือพิจำรณำลักษณะกำรเปล่ียนแปลงค่ำควำมเขม้ข้นของโอโซนตลอดปีของ 4 ปี พบว่ำ          
มีลกัษณะกำรเปล่ียนแปลงเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั กล่ำวคือค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนจะมี
ค่ำเฉล่ียต ่ำในเดือนมกรำคมจนถึงเดือนมีนำคมและจะมีค่ำเพิ่มสูงข้ึนในช่วงเดือนเมษำยนไปจนถึง
เดือนมิถุนำยน หลงัจำกนั้นจะเร่ิมลดลงไปจนถึงช่วงเดือนกรกฎำคม และจะมีค่ำควำมเขม้ขน้เพิ่ม
ไปจนถึงช่วงเดือนตุลำคม และจะลดลงอยำ่งต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนธนัวำคม    
 
4.2  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของโอโซน (O3) ของแต่ละสถานี 
 

ผูศึ้กษำได้ท ำกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของควำมเขม้ขน้ของโอโซน (O3) ท่ีตรวจวดัได้
ของทั้ง 3 สถำนี ระหวำ่งปี ค.ศ. 2004-ค.ศ. 2007 พบวำ่ ค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีตรวจวดัไดมี้ค่ำ
ไม่แตกต่ำงกนัมำกนกั โดยสถำนีภูเขำไทมี้ค่ำควำมเขม้ขน้เฉล่ียต่อปีมำกท่ีสุดโดยมีค่ำควำมเขม้ขน้
ระหวำ่ง 56.47 ppb- 60.42 ppb และมีค่ำควำมเขม้ขน้เฉล่ีย ทั้ง 4 ปี เท่ำกบั 58.1 ppb รองลงมำไดแ้ก่ 
สถำนีภูเขำหวัมีค่ำควำมเขม้ขน้เฉล่ียต่อปีระหวำ่ง 42.64 ppb- 51.15 ppb และมีค่ำควำมเขม้ขน้เฉล่ีย 
ทั้ง 4 ปี เท่ำกบั 48.48 ppb และสถำนีภูเขำหวง มีค่ำควำมเขม้ขน้เฉล่ียต่อปีระหวำ่ง 38.53 ppb- 51.88 
ppb และมีค่ำควำมเขม้ขน้เฉล่ีย ทั้ง 4 ปี เท่ำกบั 44.31 ppb ตำมล ำดบั ดงัภำพท่ี 4.13 
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เม่ือพิจำรณำลักษณะกำรเปล่ียนแปลงค่ำควำมเข้มข้นของโอโซนตลอดปีของ 4 ปี 
เปรียบเทียบทั้ง 3 สถำนี พบวำ่ ลกัษณะกำรเปล่ียนแปลงเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั กล่ำวคือ ค่ำเฉล่ีย
ควำมเขม้ขน้ของโอโซนจะมีค่ำค่ำเฉล่ียต ่ำในช่วงเดือนมกรำคมจนถึงเดือนมีนำคมและจะมีค่ำเพิ่ม
สูงข้ึนในช่วงเดือนเมษำยนไปจนถึงเดือนมิถุนำยน หลังจำกนั้นจะเร่ิมลดลงไปจนถึงช่วงเดือน
กรกฎำคม และจะมีค่ำควำมเขม้ขน้เพิ่มไปจนถึงช่วงเดือนตุลำคม และจะลดลงอย่ำงต่อเน่ืองไป
จนถึงเดือนธนัวำคม ดงัภำพท่ี 4.13     
 

  
 
ภาพที ่4.13  กรำฟแสดงผลกำรตรวจวดัโอโซนของเปรียบเทียบทั้ง 3 สถำนี  

ในปี ค.ศ. 2004-ค.ศ. 2007 
 

4.3  การศึกษาข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Data) ปัจจัยที่เกีย่วข้องกบั
การเคลือ่นตัวของมวลอากาศ 

 
ผลกำรวเิครำะห์ปัจจยัทำงดำ้นอุตุนิยมวิทยำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเคล่ือนตวัของมวลอำกำศซ่ึง

อำจมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงของ (O3) ของทั้ง 3 สถำนีตรวจวดั โดยใช ้HYSPLIT Model (HybridSingle- 
ParticleLagrangian Integrated Trajectory Model) ซ่ึงเป็นแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ส ำหรับกำร
ค ำนวณมวลอำกำศและรูปแบบกำรกระจำยตวัของอำกำศ และดำวน์โหลดชุดขอ้มูลอุตุนิยมวิทยำ
จำก ftp://arlftp.arlhq.noaa.gov/pub/archives/reanalysis ในช่วงปี ค.ศ.2004-ค.ศ.2007 เพื่อค ำนวณ
กำรเคล่ือนท่ีของอำกำศในช่วงท่ีมีกำรวิเครำะห์ของทั้ง 3 สถำนี โดยท ำกำรศึกษำ Trajectory รำยวนั

http://www.fao.org/docrep/x0490e/x0490e07.htm
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ตอเนื่องตลอดป ค.ศ.2004-ค.ศ.2007 รวมจํานวน Trajectory ท้ังส้ิน 1,461 ชุดการคํานวณ (Trajectory) 
ตอสถานี ซ่ึงผลจากการประเมินการเคล่ือนตัวของมวลอากาศโดยใช Hysplit Model จะเปนปจจัย
บงช้ีหลักตอการเปล่ียนแปลงของ โอโซน (O3) ในพื้นท่ีศึกษา จากนั้นผูศึกษาไดทําการจําแนกทิศ
ทางการเคล่ือนตัวของมวลของอากาศท่ีเขาสูพื้นท่ีศึกษาตามทิศทางการเคลื่อนตัวของมวลอากาศ
ออกเปนนกลุม (Cluster) กลุมละ 45 องศา โดยสามารถจําแนกออกเปน 8 กลุม และกลุมท่ีไม
สามารถจําแนกทิศทางไดอีก 1 กลุม รวมท้ังส้ืน 9 กลุมหลัก ดังแสดงในภาพท่ี 4.14  
 

                      

 
ภาพท่ี 4.14  การจําแนกทิศทางการเคล่ือนตัวของมวลของอากาศท่ีเขาสูพื้นท่ีศึกษา 
หมายเหตุ :  กลุมท่ี 9 เปนกลุมท่ีไมสามารถจําแนกทิศทางได 
 

หลังจากไดผลการเคล่ือนตัวของมวลอากาศรายวันโดยใช HYSPLIT Model แลว ผูศึกษา
ไดจําแนกทิศทางการเคล่ือนตัวของมวลอากาศออกเปนกลุมละ 45 องศาจากทางดานทิศเหนือ ซ่ึง
สามารถแบงออกเปน 9 กลุม ดังแสดงในภาพท่ี 4.15  

1) กลุม 1 เคล่ือนตัวมาจากทิศทาง N-NE ทิศทาง 0-45 องศาจากทางดานทิศเหนือ 
เปนกลุมท่ีพัดผานประเทศจีนตอนบน รัสเซีย และมหาสมุทรแปซิฟก 

2)  กลุม 2 เคล่ือนตัวมาจากทิศทาง NE-E ทิศทาง 45-90 องศาจากทางดานทิศเหนือ
เปนกลุมท่ีพัดผานประเทศจีนตอนกลาง ญ่ีปุน เกาหลี และมหาสมุทรแปซิฟก 

3) กลุม 3 เคล่ือนตัวมาจากทิศทาง E-SE ทิศทาง 90-135 องศาจากทางดานทิศเหนือ
เปนกลุมท่ีพัดผานพื้นท่ีมหาสมุทรแปซิฟกเปนสวนใหญ 

4) กลุม 4 เคล่ือนตัวมาจากทิศทาง SE-S ทิศทาง 135-180 องศาจากทางดานทิศ
เหนือเปนกลุมท่ีพัดผานพื้นท่ีประเทศฟลิปปนส อินโดนิเซีย และทะเลจีนใต 

  45๐ 
  45๐ 

45๐ 

90๐ 

135๐ 

180๐ 
225๐ 

270๐ 

315๐ 
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5) กลุ่ม 5 เคล่ือนตวัมำจำกทิศทำง S-SW ทิศทำง 180-225 องศำจำกทำงดำ้นทิศ
เหนือเป็นกลุ่มท่ีพดัผำ่นพื้นท่ีประเทศจีนตอนใต ้ไทย เวยีดนำม ลำว กมัพชูำและอ่ำวไทย 

6) กลุ่ม 6 เคล่ือนตวัมำจำกทิศทำง SW-W ทิศทำง 225-270 องศำจำกทำงดำ้นทิศ
เหนือเป็นกลุ่มท่ีพดัผำ่นพื้นท่ีประเทศจีนตอนใต ้ไทย พม่ำ อินเดีย และมหำสมุทรอินเดีย 

7) กลุ่ม 7 เคล่ือนตวัมำจำกทิศทำง W-NW ทิศทำง 270-315 องศำจำกทำงดำ้นทิศ
เหนือเป็นกลุ่มท่ีพดัผำ่นพื้นท่ีประเทศจีนตะวนัตก ตะวนัออกกลำง และยโุรป 

8) กลุ่ม 8 เคล่ือนตวัมำจำกทิศทำง NW-N ทิศทำง 315-360 องศำจำกทำงดำ้นทิศ
เหนือเป็นกลุ่มท่ีพดัผำ่นพื้นท่ีประเทศจีนตะวนัตก ทวปียโุรป รัสเซีย คำซสัสถำน 

9) กลุ่มท่ี 9 Ungroup เป็นกลุ่มท่ีไม่สำมำรถจ ำแนกทิศทำงกำรเคล่ือนตวัของมวล
อำกำศตำมองศำท่ีก ำหนดไวไ้ด ้
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ภาพที ่4.15  ตวัอยำ่งต ำแนกกำรเคล่ือนตวัของมวลอำกำศตำมกลุ่มต่ำงๆ 
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4.3.1  การศึกษาการเคลือ่นตัวของมวลอากาศทีเ่ข้าสู่พืน้ทีศึ่กษา (Backward Trajectories) 
 จำกผลกำรศึกษำกำรเคล่ือนตวัของมวลอำกำศรำยวนัโดยใช ้HYSPLIT Model แลว้ ผูศึ้กษำ
สำมำรถไดจ้  ำแนกทิศทำงกำรเคล่ือนตวัของมวลอำกำศยอ้นหลงั (Backward Trajectories) ท่ีเขำ้สู่
พื้นท่ีศึกษำทั้ง 3 สถำนี (กลุ่มลม) โดยก ำหนดให้จ ำนวนทิศทำงของมวลอำกำศท่ีเคล่ือนตวัเขำ้สู่
พื้นท่ีศึกษำมำกท่ีสุดเป็นกลุ่มลมหลกั และรองลงมำก ำหนดให้เป็นกลุ่มลมรอง โดยมีรำยละเอียด
กำรศึกษำดงัน้ี   

4.3.1.1 กำรศึกษำกำรเคล่ือนตวัของมวลอำกำศท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำ (Backward 
Trajectories) ของกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกั 

กำรเคล่ือนตวัของมวลอำกำศท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำ (Backward Trajectories) ของกลุ่ม
กำรเคล่ือนตวัหลกั เป็นถือวำ่เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงควำมเขม้ขน้ของโอโซนใน
พื้นท่ีศึกษำ ซ่ึงจำกกำรศึกษำทิศทำงกำรกำรเคล่ือนตวัของมวลอำกำศของกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกั
ของทั้ง 3 สถำนี มีรำยละเอียดดงัน้ี 

1)  สถำนีท่ี 1 ภูเขำไท ้(Mountain Tai)  
(1)  ปี ค.ศ. 2004 พบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศท่ีเขำ้สู่พื้นท่ี

ศึกษำตลอดทั้งปีมำกท่ีสุดไดแ้ก่กลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ซ่ึงพบจ ำนวนทั้งส้ิน 10 เดือน โดยมีสัดส่วน
ของกลุ่มลมดงักล่ำวอยูร่ะหวำ่ง 32.26%-85.00% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และมีกลุ่มลมท่ี 5 (S-
SW) และ 8 (NW-N) อยำ่งละ 1 เดือน 32.26% และ 50.00% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน
ตำมล ำดบั 

(2)  ปี ค.ศ. 2005 พบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศท่ีเขำ้สู่พื้นท่ี
ศึกษำตลอดทั้งปีมำกท่ีสุดไดแ้ก่กลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ซ่ึงพบจ ำนวนทั้งส้ิน 9 เดือน โดยมีสัดส่วน
ของกลุ่มลมดงักล่ำวอยู่ระหวำ่ง 45.16%-82.14% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และรองลงมำไดแ้ก่ 
มีกลุ่มลมท่ี 8 (NW-N) จ ำนวน 2 เดือนมีสัดส่วนของกลุ่มลมอยูร่ะหวำ่ง 50.00 %-51.61% ของกลุ่ม
ลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และกลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) สัดส่วน 32.26% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน
ตำมล ำดบั 

(3)  ปี ค.ศ. 2006 พบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศท่ีเขำ้สู่พื้นท่ี
ศึกษำตลอดทั้งปีมำกท่ีสุดไดแ้ก่กลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ซ่ึงพบจ ำนวนทั้งส้ิน 8 เดือน โดยมีสัดส่วน
ของกลุ่มลมดงักล่ำวอยู่ระหวำ่ง 46.67%-87.10% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และรองลงมำไดแ้ก่ 
มีกลุ่มลมท่ี 8 (NW-N) จ ำนวน 2 เดือน มีสัดส่วนของกลุ่มลมอยูร่ะหวำ่ง 51.61 %-56.67% ของกลุ่ม
ลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และกลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) และ 3 (E-SE) กลุ่มละ 1 เดือน สัดส่วน 38.71% 
และ41.94% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือนตำมล ำดบั 
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(4)  ปี ค.ศ. 2007 พบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศท่ีเขำ้สู่พื้นท่ี
ศึกษำตลอดทั้งปีมำกท่ีสุดไดแ้ก่กลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ซ่ึงพบจ ำนวนทั้งส้ิน 6 เดือน โดยมีสัดส่วน
ของกลุ่มลมดงักล่ำวอยู่ระหว่ำง 45.16%-76.57% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และรองลงมำ
ไดแ้ก่ มีกลุ่มลมท่ี 8  (NW-N) จ ำนวน 5 เดือน มีสัดส่วนของกลุ่มลมอยูร่ะหวำ่ง 26.67 %-51.61% 
ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และกลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) จ ำนวน 1 เดือน สัดส่วน 32.26% ของ
กลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือนตำมล ำดบั 

2)  สถำนีท่ี 2 ภูเขำหวั (Mountain Hua)  
(1)  ปี ค.ศ. 2004 พบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศท่ีเขำ้สู่พื้นท่ี

ศึกษำตลอดทั้งปีมำกท่ีสุดไดแ้ก่กลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ซ่ึงพบจ ำนวนทั้งส้ิน 11 เดือน โดยมีสัดส่วน
ของกลุ่มลมดงักล่ำวอยูร่ะหวำ่ง 29.03%-80.64% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และมีกลุ่มลมท่ี 8 
(NW-N) จ ำนวน 1 เดือน สัดส่วน 33.33% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือนตำมล ำดบั 

(2)  ปี ค.ศ. 2005 พบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศท่ีเขำ้สู่พื้นท่ี
ศึกษำตลอดทั้งปีมำกท่ีสุดไดแ้ก่กลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ซ่ึงพบจ ำนวนทั้งส้ิน 10 เดือน โดยมีสัดส่วน
ของกลุ่มลมดงักล่ำวอยูร่ะหวำ่ง 41.91%-80.65% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และมีกลุ่มลมท่ี 6 
(SW-W) และกลุ่มลมท่ี 4 (SE-S) อยำ่งละ 1 เดือน สัดส่วน 38.71% และ 22.58% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้
ในแต่ละเดือนตำมล ำดบั 

(3)  ปี ค.ศ. 2006 พบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศท่ีเขำ้สู่พื้นท่ี
ศึกษำตลอดทั้งปีมำกท่ีสุดไดแ้ก่กลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ซ่ึงพบจ ำนวนทั้งส้ิน 10 เดือน โดยมีสัดส่วน
ของกลุ่มลมดงักล่ำวอยูร่ะหวำ่ง 33.33%-87.10% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และมีกลุ่มลมท่ี 8 
(NW-N) และกลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) อยำ่งละ 1 เดือน สัดส่วน 43.33% และ 25.81% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้
ในแต่ละเดือนตำมล ำดบั 

(4)  ปี ค.ศ. 2007 พบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศท่ีเขำ้สู่พื้นท่ี
ศึกษำตลอดทั้งปีมำกท่ีสุดไดแ้ก่กลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ซ่ึงพบจ ำนวนทั้งส้ิน 8 เดือน โดยมีสัดส่วน
ของกลุ่มลมดงักล่ำวอยูร่ะหวำ่ง 36.67%-76.66% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และรองลงมำไดแ้ก่มี
กลุ่มลมท่ี 8 (NW-N) จ ำนวน 3 เดือน มีสัดส่วนของกลุ่มลมอยูร่ะหวำ่ง 29.03 %-43.39% ของกลุ่ม
ลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และกลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) จ ำนวน 1 เดือน สัดส่วน 37.81% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้
ในแต่ละเดือนตำมล ำดบั 

3)  สถำนีท่ี 3 ภูเขำหวง (Mountain Huang)  
(1)  ปี ค.ศ. 2004 พบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศท่ีเขำ้สู่พื้นท่ี

ศึกษำตลอดทั้งปีมำกท่ีสุดไดแ้ก่กลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ซ่ึงพบจ ำนวนทั้งส้ิน 9 เดือน โดยมีสัดส่วน
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ของกลุ่มลมดงักล่ำวอยู่ระหว่ำง 29.31%-61.29% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และรองลงมำ
ไดแ้ก่มีกลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) จ ำนวน 2 เดือน มีสัดส่วนของกลุ่มลมอยูร่ะหว่ำง 23.33%-29.03 % 
ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และกลุ่มลมท่ี 3 (E-SE) จ ำนวน 1 เดือน สัดส่วน 45.16% ของกลุ่ม
ลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือนตำมล ำดบั 

(2)  ปี ค.ศ. 2005 พบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศท่ีเขำ้สู่พื้นท่ี
ศึกษำตลอดทั้งปีมำกท่ีสุดไดแ้ก่กลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ซ่ึงพบจ ำนวนทั้งส้ิน 8 เดือน โดยมีสัดส่วน
ของกลุ่มลมดงักล่ำวอยูร่ะหวำ่ง 29.31%-70.97% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และรองลงมำไดแ้ก่มี
กลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) จ ำนวน 3 เดือน มีสัดส่วนของกลุ่มลมอยูร่ะหวำ่ง 35.48%-58.06 % ของกลุ่ม
ลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และกลุ่มลมท่ี 3 (E-SE) จ ำนวน 1 เดือน สัดส่วน 36.67% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้
ในแต่ละเดือนตำมล ำดบั 

(3)  ปี ค.ศ. 2006 พบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศท่ีเขำ้สู่พื้นท่ี
ศึกษำตลอดทั้งปีมำกท่ีสุดไดแ้ก่กลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ซ่ึงพบจ ำนวนทั้งส้ิน 9 เดือน โดยมีสัดส่วน
ของกลุ่มลมดงักล่ำวอยูร่ะหวำ่ง 26.67%-74.19% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และรองลงมำไดแ้ก่มี
กลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) จ ำนวน 2 เดือน มีสัดส่วนของกลุ่มลมอยูร่ะหวำ่ง 43.33%-70.97%  ของกลุ่ม
ลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และกลุ่มลมท่ี 3 (E-SE) จ ำนวน 1 เดือน สัดส่วน 51.61% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้
ในแต่ละเดือนตำมล ำดบั 

(4)  ปี ค.ศ. 2007 พบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศท่ีเขำ้สู่พื้นท่ี
ศึกษำตลอดทั้งปีมำกท่ีสุดไดแ้ก่กลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ซ่ึงพบจ ำนวนทั้งส้ิน 7 เดือน โดยมีสัดส่วน
ของกลุ่มลมดงักล่ำวอยูร่ะหวำ่ง 38.70%-70.97% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละเดือน และรองลงมำไดแ้ก่มี
กลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) จ ำนวน 2 เดือน มีสัดส่วนของกลุ่มลมอยูร่ะหวำ่ง 32.26%-70.97% กลุ่มลมท่ี 3 
(E-SE) จ ำนวน 2 เดือน มีสัดส่วนของกลุ่มลมอยู่ระหว่ำง 30.00%-41.94% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ใน      
แต่ละเดือน และกลุ่มลมท่ี 5 (S-SW) จ ำนวน 1 เดือน สัดส่วน 26.67% ของกลุ่มลมท่ีเขำ้ในแต่ละ
เดือนตำมล ำดบั 
 ทั้งน้ี จำกกำรศึกษำกำรเคล่ือนตวัของมวลอำกำศจำกจ ำนวนระยะเวลำกำรศึกษำ
ทั้งหมดจ ำนวน 144 เดือน (48 เดือน x 3 สถำนี) พบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของแต่ละเดือนจ ำนวน
ทั้งส้ิน 6 กลุ่ม ท่ีเป็นเรียงล ำดบัจำกมำกไปหำนอ้ยไดด้งัดงัน้ี 

1)   กลุ่มท่ี 7 W-NW พบในช่วงเดือน มกรำคม – พฤษภำคม และช่วงเดือน 
กนัยำยน – ธนัวำคม จ ำนวน 103 เดือน คิดเป็นร้อยละ 71.53 ของระยะเวลำกำรศึกษำทั้งหมด โดยมี
ร้อยละของทิศทำงลมในแต่ละเดือนระหวำ่งร้อยละ 26.67-87.10 

2)   กลุ่มท่ี 8 NW-N พบในช่วงเดือน มกรำคม และมิถุนำยน จ ำนวน 16 
เดือน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของระยะเวลำกำรศึกษำทั้งหมด โดยมีร้อยละของทิศทำงลมในแต่ละ
เดือนระหวำ่งร้อยละ 25.81-51.61 
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3)   กลุ่มท่ี 6 SW-W พบในช่วงเดือน มิถุนำยน-กรกฎำคม จ ำนวน 16 เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของระยะเวลำกำรศึกษำทั้งหมด โดยมีร้อยละของทิศทำงลมในแต่ละเดือน
ระหวำ่งร้อยละ 23.33-70.97 

4)   กลุ่มท่ี 3 E-SE พบในช่วงเดือนสิงหำคม-กนัยำยน จ ำนวน 6 เดือน คิด
เป็นร้อยละ 4.17 ของระยะเวลำกำรศึกษำทั้งหมด โดยมีร้อยละของทิศทำงลมในแต่ละเดือนระหวำ่ง
ร้อยละ 30.00-51.61 

5)   กลุ่มท่ี 5 S-SW พบในช่วงเดือน มิถุนำยน-กรกฎำคม จ ำนวน 2 เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 1.39 ของระยะเวลำกำรศึกษำทั้งหมด โดยมีร้อยละของทิศทำงลมในแต่ละเดือน
ระหวำ่ง ร้อยละ 26.67-32.26 

6)   กลุ่มท่ี 4 S-SW พบในช่วงเดือน มิถุนำยน-กรกฎำคม จ ำนวน 1 เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของระยะเวลำกำรศึกษำทั้งหมด โดยมีร้อยละของทิศทำงลมในแต่ละเดือนร้อยละ 
22.58 

ส ำหรับผลกำรศึกษำกำรเคล่ือนตวัของมวลอำกำศท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำ (Backward 
Trajectories) ของกลุ่มกำรเคล่ือนตวัของกลุ่มลมหลกัแสดงดงัตำรำงท่ี 4.1 ถึงตำรำงท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.1  เปรียบเทียบทิศทำงกำรเคล่ือนตวัของมวลอำกำศของกลุ่มลมหลกัและกลุ่มลมรองโดยใชแ้บบจ ำลอง (Hysplit Model) ท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำ 
 ในช่วงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน  
  

สถาน ี ปี 
มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน 

กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง 

Mt.Tai 
2004 

7 
(54.84%) 

8 
(29.03%) 

7 
(71.43%) 

8 
(25.00%) 

7 
(85.00%) 

8 
(15.00%) 

7 
(61.29%) 

8 
(29.03%) 

7 
(61.29%) 

8 
(29.03%) 

7 
(36.67%) 

8 
(26.67%) 

 

2005 
7 

(64.52%) 
8 

(29.03%) 
7 

(82.14%) 
6 

(10.71%) 
7 

(65.00%) 
8 

(35.00%) 
7 

(56.67%) 
8 

(33.33%) 
7 

(45.16%) 
8 

(32.26%) 
8 

(50.00%) 
7 

(46.67%) 

 

2006 
7 

(87.10%) 
8 

(12.90%) 
7 

(75.00%) 
8 

(25.00%) 
7 

(87.00%) 
8 

(13.00%) 
7 

(90.00%) 
6 

(10.00%) 
7 

(64.52%) 
8 

(25.81%) 
8 

(56.67%) 
7 

(43.33%) 

 

2007 
8 

(51.61%) 
7 

(45.16%) 
7 

(53.57%) 
8 

(35.71%) 
7 

(74.19%) 
8 

(13.00%) 
7 

(56.67%) 
8 

(40.00%) 
8 

(45.16%) 
7 

(41.93%) 
8 

(26.67%) 
1 

(23.33%) 

Mt.Hua 
2004 

7 
(58.01%) 

8 
(25.81%) 

7 
(67.86%) 

8 
(25.00%) 

7 
(80.64%) 

8 
(16.29%) 

7 
(66.67%) 

8 
(23.33%) 

7 
(57.61%) 

8 
(29.03%) 

8 
(33.33%) 

7 
(26.67%) 

 

2005 
7 

(80.65%) 
8 

 (9.68%) 
7 

(78.57%) 
6 

(14.29%) 
7 

(74.19%) 
8 

(23.33%) 
7 

(60.00%) 
8 

(26.67%) 
7 

(48.38%) 
5 

(19.35%) 
7 

(56.67%) 
8 

(33.33%) 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

สถาน ี ปี 
มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน 

กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง 

Mt.Hua 
2006 

7 
(87.10%) 

8  
(6.45%) 

7 
(82.14%) 

8 
(10.71%) 

7 
(80.64%) 

8 
(12.90%) 

7 
(80.00%) 

6 
 (6.67%) 

7 
(48.38%) 

8 
(22.58%) 

8 
(43.33%) 

7 
(30.00%) 

 

2007 
8 

(48.39%) 
7 

(35.48%) 
7 

(67.86%) 
8 

(21.43%) 
7 

(74.19%) 
8 

 (9.67%) 
7 

(70.00%) 
8 

(30.00%) 
7 

(41.97%) 
8 

(38.71%) 
7 

(36.67%) 
1 

(23.33%) 

Mt.Huang 
2004 

7 
(61.29%) 

8 
(19.35%) 

7 
(60.71%) 

8 
(25.00%) 

7 
(45.16%) 

8 
(19.35%) 

7 
(35.48%) 

6 
(29.03%) 

7 
(29.03%) 

8 
(22.58%) 

6 
(23.33%) 

9 
(20.00%) 

 

2005 
7 

(70.97%) 
6 

(12.90%) 
7 

(60.71%) 
9 

(25.00%) 
7 

(64.52%) 
8 

(19.35%) 
7 

(36.67%) 
6 

(26.67%) 
7 

(29.03%) 
5 

(25.81%) 
6 

(43.33%) 
6 

(30.00%) 

 

2006 
7 

(67.74%) 
6 

(12.90%) 
7 

(60.71%) 
9 

(21.43%) 
7 

(67.74%) 
8   

(9.68%) 
7 

(66.67%) 
9 

(23.33%) 
7 

(41.93%) 
8 

(22.58%) 
6 

(43.33%) 
8 

(26.67%) 

 

2007 
7 

(45.16%) 
6 

(35.48%) 
7 

(46.43%) 
6 

(21.43%) 
7 

(61.29%) 
6 

(21.43%) 
7 

(45.16%) 
6 

(30.00%) 
7 

(38.70%) 
8 

(25.80%) 
5 

(26.67%) 
6 

(20.00%) 
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ตารางที ่4.2  เปรียบเทียบทิศทำงกำรเคล่ือนตวัของมวลอำกำศของกลุ่มลมหลกัและกลุ่มลมรองท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำในช่วงเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 
 

สถาน ี ปี 
กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม 

กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง 

Mt.Tai 
2004 

5 
(32.26%) 

7 
(19.35%) 

7 
(32.26%) 

6 
(19.35%) 

7 
(73.33%) 

8 
(16.67%) 

7 
(45.16%) 

8 
(41.94%) 

8 
(50.00%) 

7 
(46.67%) 

7 
(80.65%) 

8 
(16.13%) 

 

2005 
6 

(25.81%) 
8 

(22.58%) 
7 

(48.93%) 
6 

(22.58%) 
7 

(50.00%) 
4 

(20.00%) 
8 

(51.61%) 
7 

(35.48%) 
7 

(56.67%) 
8 

(30.00%) 
7 

(58.06%) 
8 

(38.81%) 

 

2006 
6 

(38.71%) 
7 

(32.26%) 
3 

(41.94%) 
7 

(25.81%) 
7 

(46.67%) 
8 

(36.67%) 
7 

(48.39%) 
8 

(45.16%) 
7 

(63.33%) 
8 

(33.33%) 
8 

(51.61%) 
7 

(45.16%) 

 

2007 
6 

(32.26%) 
8 

(25.81%) 
8 

(25.81%) 
6 

(22.58%) 
8 

(46.67%) 
7 

(13.33%) 
7 

(45.16%) 
8 

(22.58%) 
7 

(76.67%) 
6 

(20.00%) 
7 

(74.19%) 
8 

(19.35%) 

Mt.Hua 
2004 

7 
(29.03%) 

8 
(25.81%) 

7 
(32.26%) 

6 
(19.35%) 

7 
(53.33%) 

9 
(20.00%) 

7 
(54.84%) 

8 
(22.58%) 

7 
(49.94%) 

8 
(36.67%) 

7 
(74.19%) 

8 
(16.13%) 

 

2005 
6 

(38.71%) 
8 

(19.35%) 
4 

(22.58%) 
7 

(16.13%) 
7 

(46.67%) 
3 

(13.33%) 
7 

(41.91%) 
8 

(29.03%) 
7 

(73.33%) 
6 

(16.67%) 
7 

(64.52%) 
8 

(35.48%) 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

สถาน ี ปี 
กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม 

กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง กลุ่มหลกั กลุ่มรอง 

Mt.Hua 
2006 

6 
(25.81%) 

7 
(19.35%) 

7 
(29.03%) 

4 
(22.58%) 

7 
(33.33%) 

8 
(26.67%) 

7 
(51.61%) 

8 
(29.03%) 

7 
(60.00%) 

8 
(33.33%) 

7 
(67.74%) 

8  
(29.03%) 

 

2007 
6 

(37.81%) 
7 

(32.26%) 
8 

(29.03%) 
5 

(12.13%) 
8 

(40.00%) 
7 

(26.67%) 
7 

(45.16%) 
3 

(19.35%) 
7 

(66.67%) 
5 

(16.67%) 
7 

(73.87%) 
8  

(9.68%) 

Mt.Huang 
2004 

6 
(29.03%) 

5 
(22.58%) 

3 
(45.16%) 

8 
(25.41%) 

7 
(53.33%) 

6 
(26.67%) 

7 
(54.84%) 

8 
(29.03%) 

7 
(40.00%) 

8 
(30.00%) 

7 
(58.06%) 

6  
(22.58%) 

 

2005 
6 

(58.06%) 
3 

(19.35%) 
6 

(35.48%) 
4 

(29.03%) 
3 

(36.67%) 
4 

(20.00%) 
7 

(32.26%) 
6 

(29.03%) 
7 

(46.67%) 
6 

(43.33%) 
7 

(41.94%) 
8  

(35.48%) 

 

2006 
6 

(70.97%) 
5 

(12.90%) 
3 

(51.61%) 
5 

(16.13%) 
7 

(26.67%) 
5 

(16.67%) 
7 

(48.39%) 
6 

(29.03%) 
7 

(43.33%) 
8 

(26.67%) 
7 

(74.19%) 
6  

(16.13%) 

 

2007 
6 

(70.97%) 
3 

(12.90%) 
3 

(41.94%) 
4 

(25.13%) 
3 

(30.00%) 
8 

(26.67%) 
6 

(32.26%) 
7 

(22.58%) 
7 

(60.00%) 
6 

(20.00%) 
7 

(70.97%) 
6  

(16.13%) 
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4.3.1.2  กำรศึกษำกำรเคล่ือนตวัของมวลอำกำศท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำ (Backward 
Trajectories) ของกลุ่มกำรเคล่ือนตวัรอง 

 นอกจำกกำรเคล่ือนตวัของมวลอำกำศท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำ (Backward Trajectories) 
ของกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกั เป็นท่ีถือวำ่เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงควำมเขม้ขน้ของ
โอโซนในพื้นท่ีศึกษำ ผูศึ้กษำยงัท ำกำรศึกษำแลว้ปัจจยัดำ้นกำรเคล่ือนตวัของมวลอำกำศในกลุ่ม
รองท่ีส่งอำจผลต่อกำรเปล่ียนแปลงของควำมเขม้ขน้ของโอโซนในพื้นท่ีศึกษำ 3 สถำนี โดยผูศึ้กษำ
จะใหค้วำมส ำคญักบักลุ่มลมรองท่ีพบในส่วนใหญ่ของแต่ละปี รำยละเอียดดงัตำรำงท่ี 4.1 ถึงตำรำง
ท่ี 4.2 ซ่ึงสำมำรถสรุปไดน้ี้ 

1)  สถำนีท่ี 1 ภูเขำไท ้(Mountain Tai)  
(1)  ปี ค.ศ. 2004 ตลอดทั้งปีส่วนใหญ่พบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของ

มวลอำกำศกลุ่มรองท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำมำกท่ีสุดคือ กลุ่มลมท่ี 8 (NW-N) รองลงมำคือ กลุ่มท่ี 7 (W-NW) 
(2)  ปี ค.ศ. 2005 ตลอดทั้งปีพบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศ

กลุ่มรองท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำมำกท่ีสุดคือ กลุ่มลมท่ี 8 (NW-N) รองลงมำคือ กลุ่มท่ี 7 (W-NW) และ
กลุ่มท่ี 6 (SW-W) 

(3)  ปี ค.ศ. 2006 ตลอดทั้งปีพบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศ
กลุ่มรองท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำมำกท่ีสุดคือ กลุ่มลมท่ี 8 (NW-N) รองลงมำคือ กลุ่มท่ี 7 (W-NW) 

(4)  ปี ค.ศ. 2007 ตลอดทั้งปีพบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศ
กลุ่มรองท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำมำกท่ีสุดคือ กลุ่มลมท่ี 8 (NW-N) รองลงมำคือ กลุ่มท่ี 6 (SW-W)  

2)  สถำนีท่ี 2 ภูเขำหวั (Mountain Hua)  
(1)  ปี ค.ศ. 2004 ตลอดทั้งปีพบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศ

กลุ่มรองท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำมำกท่ีสุดคือ กลุ่มลมท่ี 8 (NW-N) รองลงมำคือ กลุ่มท่ี 6 (SW-W) 
(2)  ปี ค.ศ. 2005 ตลอดทั้งปีพบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศ

กลุ่มรองท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำมำกท่ีสุดคือ กลุ่มลมท่ี 8 (NW-N) รองลงมำคือ กลุ่มท่ี 7 (W-NW) และ
กลุ่มท่ี 6 (SW-W) 

(3)  ปี ค.ศ. 2006 ตลอดทั้งปีพบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศ
กลุ่มรองท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำมำกท่ีสุดคือ กลุ่มลมท่ี 8 (NW-N) รองลงมำคือ กลุ่มท่ี 7 (W-NW) และ
กลุ่มท่ี 6 (SW-W)  

(4)  ปี ค.ศ. 2007 ตลอดทั้งปีพบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศ
กลุ่มรองท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำมำกท่ีสุดคือ กลุ่มลมท่ี 8 (NW-N) รองลงมำคือ กลุ่มท่ี 7 (W-NW) และ
กลุ่มท่ี 5 (S-SW) 
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3)  สถำนีท่ี 3 ภูเขำหวง (Mountain Huang)  
(1)  ปี ค.ศ. 2004 ตลอดทั้งปีพบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศ

กลุ่มรองท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำมำกท่ีสุดคือ กลุ่มลมท่ี 8 (NW-N) รองลงมำคือ กลุ่มท่ี 6 (SW-W) และ
กลุ่มท่ี 5 (S-SW) 

(2)  ปี ค.ศ. 2005 ตลอดทั้งปีพบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศ
กลุ่มรองท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำมำกท่ีสุดคือ กลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) รองลงมำคือ กลุ่มท่ี 8 (NW-N) และ
กลุ่มท่ี 4 (S-SW)  

(3)  ปี ค.ศ. 2006 ตลอดทั้งปีพบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศ
กลุ่มรองท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำมำกท่ีสุดคือ กลุ่มลมท่ี 8 (NW-N) รองลงมำคือกลุ่มท่ี 6 (SW-W) และ
กลุ่มท่ี 5 (S-SW) 

(4)  ปี ค.ศ. 2007 ตลอดทั้งปีพบกลุ่มกำรเคล่ือนตวัหลกัของมวลอำกำศ
กลุ่มรองท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำมำกท่ีสุดคือ กลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) รองลงมำคือ กลุ่มท่ี 8 (NW-N) 

 

4.4  การศึกษาเปรียบเทยีบความเข้มข้นของโอโซนกบัทศิทางการเคลือ่นตัวเข้าสู่พืน้ทีศึ่กษา 
 

4.4.1  การศึกษาเปรียบเทยีบความเข้มข้นของโอโซนเฉลีย่รายเดือนกบัความเข้มข้นของ
โอโซนทีไ่ด้มาจากกลุ่มลมหลัก 

เป็นกำรศึกษำเปรียบเทียบควำมเข้มขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกับควำมเขม้ข้นของ
โอโซนท่ีได้มำจำกกลุ่มลมหลกั ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงของโอโซน เพื่อ
ศึกษำควำมสัมพนัธ์ของกำรเปล่ียนแปลงควำมเขม้ขน้ของโอโซนในแต่ละสถำนี โดยมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

4.4.1.1  สถำนีท่ี 1 ภูเขำไท ้(Mountain Tai)  
1)   ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำ

ไทใ้นปี ค.ศ. 2004 พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนอยูร่ะหวำ่ง 44.67 ppb - 68.35 ppb 
นั้น เม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) 
กลุ่มลมท่ี 5 (S-SW) และ 8 (NW-N) ซ่ึงมีเฉล่ียโอโซนจำกกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 42.0 ppb-73.23 ppb 
นั้น พบวำ่ กำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของ
โอโซนมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉล่ียรำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ในขณะช่วงท่ี    
ค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำสูงกวำ่ค่ำเฉล่ียรำยเดือนจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 5 (W-NW) 
ดงัแสดงในภำพท่ี 4.16 และผลกำรเปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
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ภาพที ่4.16  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน
จำกกลุ่มลมหลกัของสถำนี ภูเขำไท ้(Mountain Tai) ในปี ค.ศ.2004 

 
2)   ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำ

ไทใ้นปี ค.ศ. 2005 พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนอยูร่ะหวำ่ง 38.86 ppb - 86.06 ppb 
นั้น เม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) 
กลุ่มลมท่ี 8 (NW-N) และ 6 (SW-W) ซ่ึงมีค่ำเฉล่ียโอโซนจำกกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 40.16 ppb - 
91.56 ppb นั้น พบวำ่ กำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั โดยในช่วงท่ีค่ำควำม
เขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำสูงกวำ่ค่ำเฉล่ียรำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ในขณะ
ช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำสูงกวำ่ค่ำเฉล่ียรำยเดือนจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) 
ดงัแสดงในภำพท่ี 4.17 และผลกำรเปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
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ภาพที ่4.17  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน
จำกกลุ่มลมหลกัของสถำนีภูเขำไท ้(Mountain Tai) ในปี ค.ศ.2005 

 
3)   ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำไทใ้นปี ค.ศ.2006 

พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนระหวำ่ง 42.91 ppb - 81.95 ppb นั้น เม่ือพิจำรณำ
เปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีได้รับอิทธิพลจำกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) กลุ่มลมท่ี 8 
(NW-N) กลุ่มท่ี 6 (SW-W) และกลุ่มลมท่ี 3 (E-SE) ซ่ึงมีค่ำเฉล่ียโอโซนจำกกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 
42.91 ppb-81.99 ppb พบวำ่ กำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั โดยในช่วงท่ี    
ค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำสูงกวำ่ค่ำเฉล่ียรำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) 
ในขณะช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉล่ียรำยเดือนจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 3 
(E-SE) ดงัแสดงในภำพท่ี 4.18 และผลกำรเปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
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ภาพที ่4.18  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน
จำกกลุ่มลมหลกัของสถำนีภูเขำไท ้(Mountain Tai) ในปี ค.ศ.2006 

 
4)   ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำไทใ้นปี ค.ศ. 2007 

พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนระหวำ่ง 40.92 ppb - 79.32 ppb เม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกบั
ค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) กลุ่มลมท่ี 8 (NW-N) กลุ่มท่ี 6 (SW-
W) ซ่ึงมีค่ำเฉล่ียโอโซนจำกกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 41.26 ppb-79.31 ppb พบว่ำ กำรเปล่ียนแปลงของ
โอโซนเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำสูงกวำ่ค่ำเฉล่ียรำย
เดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ดงัแสดงในภำพท่ี 4.19 และผลกำรเปรียบเทียบ
แสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
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ภาพที ่4.19  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน
จำกกลุ่มลมหลกัของสถำนีสถำนีภูเขำไท ้(Mountain Tai) ในปี ค.ศ.2007 

 
4.4.1.2  สถำนีท่ี 2 ภูเขำหวั (Mountain Hua) 

1)   ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำหวัในปี ค.ศ. 2004 
พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนอยูร่ะหวำ่ง 37.18 ppb - 71.14 ppb เม่ือพิจำรณำ
เปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีได้รับอิทธิพลจำกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) กลุ่มลมท่ี 8 
(NW-N) ซ่ึงมีค่ำเฉล่ียโอโซนจำกกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 37.4 ppb-75.83 ppb พบวำ่ กำรเปล่ียนแปลง
ของโอโซนเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำสูงกวำ่ค่ำเฉล่ีย
รำยเดือนนั้นจะได้รับอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ดังแสดงในภำพท่ี 4.20 และผลกำร
เปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4  



73 

 
 

ภาพที ่4.20  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน
จำกกลุ่มลมหลกัของสถำนีภูเขำหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ.2004 

 
2)   ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำหวัในปี ค.ศ. 2005 

พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนมีค่ำระหวำ่ง 37.44 ppb - 69.34 ppb เม่ือพิจำรณำ
เปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีได้รับอิทธิพลจำกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) กลุ่มลมท่ี 6 
(SW-W) และกลุ่มลมท่ี 4 (SE-S) ซ่ึงมีค่ำเฉล่ียโอโซนจำกกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 39.35 ppb-70.72 ppb 
พบว่ำ กำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของ
โอโซนมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉล่ียรำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ในขณะช่วงท่ี   
ค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำสูงกวำ่ค่ำเฉล่ียรำยเดือนจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) 
ดงัแสดงในภำพท่ี 4.21 และผลกำรเปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4  
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ภาพที ่4.21  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน
จำกกลุ่มลมหลกัของสถำนีภูเขำหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ.2005 

 
3)   ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำหวัในปี ค.ศ. 2006 

พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนมีค่ำระหวำ่ง 27.71 ppb - 65.04 ppb เม่ือพิจำรณำ
เปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีได้รับอิทธิพลจำกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) กลุ่มลมท่ี 8 
(NW-N) และกลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) ซ่ึงมีค่ำเฉล่ียโอโซนจำกกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 24.52 ppb-68.32 ppb 
พบว่ำ กำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของ
โอโซนมีค่ำสูงกวำ่ค่ำเฉล่ียรำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ดงัแสดงในภำพท่ี 
4.22 และผลกำรเปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
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ภาพที ่4.22  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน
จำกกลุ่มลมหลกัของสถำนีภูเขำหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ.2006 

 
4)   ผลกำรตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำหวัในปี ค.ศ. 2007 

พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนมีค่ำระหวำ่ง 38.46 ppb - 78.71 ppb เม่ือพิจำรณำ
เปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีได้รับอิทธิพลจำกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) กลุ่มลมท่ี 8 
(NW-N) และกลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) ซ่ึงมีค่ำเฉล่ียโอโซนจำกกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 35.77 ppb-74.00 ppb 
พบว่ำ กำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของ
โอโซนมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉล่ียรำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ในขณะช่วงท่ี   
ค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำสูงกวำ่ค่ำเฉล่ียรำยเดือนจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) 
ดงัแสดงในภำพท่ี 4.23 และผลกำรเปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
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ภาพที ่4.23  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน
จำกกลุ่มลมหลกัของสถำนีภูเขำหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ.2007 

 
4.4.1.3  สถำนีท่ี 3 ภูเขำหวง (Mountain Huang)  

1)   ผลกำรตรวจวดัควำมเข้มข้นของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำหวงในปี ค.ศ. 
2004 พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนระหวำ่ง 39.24 ppb - 62.74 ppb เม่ือพิจำรณำ
เปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีได้รับอิทธิพลจำกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) กลุ่มลมท่ี 6 
(SW-W) และกลุ่มลมท่ี 3 (E-SE) ซ่ึงมีค่ำเฉล่ียโอโซนจำกกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 38.21 ppb-65.59 
ppb พบวำ่ กำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของ
โอโซนมีค่ำ  สูงกวำ่ค่ำเฉล่ียรำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ในขณะช่วงท่ีค่ำ
ควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำสูงกวำ่ค่ำเฉล่ียรำยเดือนจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) ดงั
แสดงในภำพท่ี 4.24 และผลกำรเปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
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ภาพที ่4.24  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน

จำกกลุ่มลมหลกัของสถำนีภูเขำหวง (Mountain Huang) ในปี ค.ศ.2004 
 

2)   ผลกำรตรวจวดัควำมเข้มข้นของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำหวงในปี ค .ศ. 
2005 พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนอยูร่ะหวำ่ง 29.44 ppb-61.92 ppb เม่ือพิจำรณำ
เปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีได้รับอิทธิพลจำกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) กลุ่มลมท่ี 6 
(SW-W) และกลุ่มลมท่ี 3 (E-SE) ซ่ึงมีค่ำเฉล่ียโอโซนจำกกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 27.33 ppb-74.96 ppb 
พบวำ่ กำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซน
มีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉล่ียรำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ดงัแสดงในภำพท่ี 4.25 
และผลกำรเปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 

 



78 

 
 

ภาพที ่4.25  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน
จำกกลุ่มลมหลกัของสถำนีภูเขำหวง (Mountain Huang) ในปี ค.ศ.2005 

 
3)   ผลกำรตรวจวดัควำมเข้มข้นของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำหวงในปี ค.ศ. 

2006 พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนระหวำ่ง 28.82 ppb - 51.9 ppb เม่ือพิจำรณำ
เปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีได้รับอิทธิพลจำกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) กลุ่มลมท่ี 6 
(SW-W) และกลุ่มลมท่ี 3 (E-SE) ซ่ึงมีค่ำเฉล่ียโอโซนจำกกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 28.55 ppb-54.04 ppb 
พบว่ำ กำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไป ในลกัษณะเดียวกนั โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของ
โอโซนมีค่ำ สูงกว่ำค่ำเฉล่ียรำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ในขณะช่วงท่ี  
ค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำสูงกวำ่ค่ำเฉล่ียรำยเดือนจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) 
ดงัแสดงในภำพท่ี 4.26 และผลกำรเปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
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ภาพที ่4.26  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน
จำกกลุ่มลมหลกัของสถำนีภูเขำหวง (Mountain Huang) ในปี ค.ศ.2006 

 
4)   ผลกำรตรวจวดัควำมเข้มข้นของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำหวงในปี ค .ศ. 

2007 พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนระหวำ่ง 28.82 ppb- 51.9 ppb เม่ือพิจำรณำ
เปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีได้รับอิทธิพลจำกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) กลุ่มลมท่ี 6 
(SW-W) กลุ่มลมท่ี 3 (E-SE) และกลุ่มลมท่ี 5 (S-SW) ซ่ึงมีค่ำเฉล่ียโอโซนจำกกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 
28.55 ppb-54.04 ppb พบวำ่ กำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั โดยในช่วงท่ี 
ค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำสูงกวำ่ค่ำเฉล่ียรำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) 
ในขณะช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉล่ียรำยเดือนจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 6 
(SW-W) กลุ่มลมท่ี 3 (E-SE) และกลุ่มลมท่ี 5 (S-SW) ดงัแสดงในภำพท่ี 4.27 และผลกำรเปรียบเทียบ
แสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
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ภาพที ่4.27  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน

จำกกลุ่มลมหลกัของสถำนีภูเขำหวง (Mountain Huang) ในปี ค.ศ.2007 
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ตารางที ่4.3  ผลกำรเปรียบเทียบค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซน (O3) เฉล่ียรำยเดือน กบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน (O3) จำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มลมรอง 
ในเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 

                                                                                                                                                                                                             หน่วย : ppb 

สถานี ปี  ค่าเฉลีย่  
มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

Mt.Tai 2004 รำยเดือน   45.34 48.14 60.25 64.67 78.35 

    รำยกลุ่ม     47.2 42.56 48.15 44.06 61.95 58.64 65.28 67.45 73.23 82.81 

  2005 รำยเดือน 41.46 47.33 57.66 68.68 70.86 86.06 

    รำยกลุ่ม 48.18 35.31 48.05 43.64 60.92 50.21 72.47 61.31 69.57 74.53 91.56 84.13 

  2006 รำยเดือน 48.9 45.57 56.25 61.72 - 81.95 

    รำยกลุ่ม 49.64 43.92 47.01 41.23 57.03 49.97 62.26 60.06 - - 78.97 85.68 

  2007 รำยเดือน 40.92 61.19 55 65.65 79.32 122.38  

    รำยกลุ่ม 41.26 40.4 64.27 54.24 54.8 58 66.14 71.13 79.31 75,57 122.38 - 
Mt.Hua 2004 รำยเดือน - 49.63 - - - 71.14 
    รำยกลุ่ม - - 47.96 33.23 - - - - - x 73.05 70.43 
  2005 รำยเดือน 41.93 49.63 53.81 57.25 59.82 69.34 
    รำยกลุ่ม 42.66 38.66 42.97 x 53.59 49.24 58.34 56.33 65.36 45.32 70.72 66.22 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
                                                                                                                                                                                                             หน่วย : ppb 

สถานี ปี  ค่าเฉลีย่  
มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

 Mt.Hua 2006 รำยเดือน 39 39.69 47.43 50.25 49.15 65.04 

    รำยกลุ่ม 39.97 32.39 39.63 43.48 46.94 47.28 50.74 46.43 53.08 49.71 68.32 64.48 

  2007 รำยเดือน 38.46 46.65 43.75 52.99 65.54 78.71 

    รำยกลุ่ม 38.08 38.75 48.51 46.99 43.7 47.28 51.96 55.39 68.11 71.23 74 91.58 

Mt.Huang 2004 รำยเดือน - - 54.42 61.29 62.74 57.73 

    รำยกลุ่ม - - - - 54.68 - 65.59 57.76 62.99 53.98 45.51 51.63 

  2005 รำยเดือน 45.87 41.97 53.25 60.35 52.8 61.92 

    รำยกลุ่ม 46.78 40.98 43.66 39.9 54.54 54.03 65.09 52.48 53.82 50.55 74.96 38.39 

  2006 รำยเดือน 30.47 31.67 38.52 40.8 51.9 42.26 

    รำยกลุ่ม 31.25 29.44 33.5 27.2 40.43 37.59 42.98 38.19 54.04 60.11 37.36 55.53 

  2007 รำยเดือน 24.86 33.62 38.58 59.36 61.2 43.71 

    รำยกลุ่ม 26.54 20.68 36.98 30.95 38.75 39.69 60.97 54.6 67.52 64.35 34.96 39.08 
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ตารางที ่4.4  ผลกำรเปรียบเทียบค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซน (O3) เฉล่ียรำยเดือน กบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน (O3) จำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มลมรอง 
ในเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม  

                                                                                                                                                                                                             หน่วย : ppb 

สถานี ปี ค่าเฉลีย่  
กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

Mt.Tai 2004 รำยเดือน 58.12 55.55 67.53 60.52 47.58 44.67 

    รำยกลุ่ม 42 78.44 64.68 56.6 69.5 65.63 66.33 54.94 44.39 51.18 45.58 40.79 
  2005 รำยเดือน 55.59 55.42 64.82 52.03 38.87 38.86 

    รำยกลุ่ม 50.96 66.16 63.83 47.6 72.72 59.39 53.15 55.33 40.77 - 40.16 37.14 

  2006 รำยเดือน - 59.97 68.91 69.22 46.25 42.91 

    รำยกลุ่ม - - 50.79 76.16 65.07 73.78 79.23 64.08 46.07 47.92 43.51 41.69 

  2007 รำยเดือน - - - - - - 
    รำยกลุ่ม - - - - - - - - - - - - 

Mt.Hua 2004 รำยเดือน 56.35 48.9 49.46 46.12 40.63 37.18 

    รำยกลุ่ม 75.83 48.56 50.63 40.93 50.99 44.87 47.06 42.73 39.56 43.39 37.4 37.8 
  2005 รำยเดือน 52.39 48.49 50.28 39.88 42.07 37.44 
    รำยกลุ่ม 46.68 68.77 46.88 61.15 61.62 41.96 42.75 40.08 42.21 41.31 39.35 33.94 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
                                                                                                                                                                                                             หน่วย : ppb 

สถานี 
ปี ค่าเฉลีย่ กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

    
กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

กลุ่ม
หลกั 

กลุ่ม
รอง 

 Mt.Hua 2006 รำยเดือน - 33.99 27.71 34.83 40.39 41.54 

    รำยกลุ่ม - - 32.68 46.24 24.52 30.89 29.27 40.41 40.83 42.3 39.75 43.69 

  2007 รำยเดือน 45.54 58.03 55.14 40.15 47.26 41.62 

    รำยกลุ่ม 35.77 32.51  73.99 40.65 62.64 54.56 47.02 28.31 47.57 48.1 41.43 40.06 

Mt.Huang 2004 รำยเดือน 41.08 39.24 48.42 61.1 47.98 44.79 

    รำยกลุ่ม 38.21 33.33 40.21 37.26 53.28 40.73 60.59 63.72 54.51 51.45 47.63 38.5 

  2005 รำยเดือน 34.49 29.44 36.61 45.78 35.91 30.8 

    รำยกลุ่ม 36.04 28.3 31.14 28.96 32.79 27.72 51.9 46.69 37.64 32.99 27.33 29.25 

  2006 รำยเดือน 28.82 37.12 48.39 45.99 34.4 32.07 

    รำยกลุ่ม 28.55 32.85 34.18 39.69 52.69 43.83 49.36 38.14 32.59 44.55 33.61 29.09 

  2007 รำยเดือน 36.92 34.92 49.79 46.64 48.16 35.38 

    รำยกลุ่ม 34.34 44.21 33.85 33.81 37.7 55.23 51.97 50.19 46.56 45.08 35.49 32.47 
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4.4.2  การศึกษาเปรียบเทยีบความเข้มข้นของโอโซนเฉลีย่รายเดือนกบัความเข้มข้นของ
โอโซนทีไ่ด้มาจากกลุ่มลมหลักและกลุ่มลมรอง 

เป็นกำรศึกษำเปรียบเทียบควำมเข้มขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกับควำมเขม้ข้นของ
โอโซนท่ีไดม้ำจำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มลมรอง เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ของกำรเปล่ียนแปลงควำม
เขม้ขน้ของโอโซนในแต่ละสถำนี ซ่ึงอำจจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมรอง สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

4.4.2.1  สถำนีท่ี 1 ภูเขำไท ้(Mountain Tai)  
1)   ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำ

ไทใ้นปี ค.ศ. 2004 พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนเปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้
ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มรองมีกำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกัน โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเข้มข้นของโอโซนจำกกลุ่มลมหลักมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉล่ีย       
รำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ในขณะช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำ
สูงกว่ำค่ำเฉล่ียรำยเดือนของกลุ่มลมรองจะมำจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) และกลุ่มลมท่ี 8 (NW-N) 
เช่นเดียวกนั ดงัแสดงในภำพท่ี 4.28 และผลกำรเปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
 

 
 
ภาพที ่4.28  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน

จำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มลมรองของสถำนีภูเขำไท ้(Mountain Tai) ในปี ค.ศ.2004 
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2)   ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำ
ไทใ้นปี ค.ศ. 2005 พบว่ำ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนเปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้
ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มรองมีกำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกัน โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเข้มข้นของโอโซนจำกกลุ่มลมหลักมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉล่ีย         
รำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW)  ในขณะช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำ 
สูงกวำ่ของกลุ่มลมรองจะมำจำกกลุ่มท่ี 8 (NW-N) ดงัแสดงในภำพท่ี 4.29 และผลกำรเปรียบเทียบ
แสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 

 

 
 

ภาพที ่4.29  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน
จำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มลมรองของสถำนีภูเขำไท ้(Mountain Tai) ในปี ค.ศ.2005 

 
3)   ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำ

ไทใ้นปี ค.ศ. 2006 พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนเปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้
ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มรองมีกำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกัน โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเข้มข้นของโอโซนจำกกลุ่มลมหลักมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉล่ีย         
รำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ในขณะช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำ
สูงกวำ่ของกลุ่มลมรองจะมำจำกกลุ่มท่ี 7 (W-NW) เช่นเดียวกนั ดงัแสดงในภำพท่ี 4.30 และผลกำร
เปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
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ภาพที ่4.30  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน

จำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มลมรองของสถำนีภูเขำไท ้(Mountain Tai) ในปี ค.ศ.2006 
 

4)   ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำ
ไทใ้นปี ค.ศ. 2007  พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนเปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้
ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มรองมีกำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกัน โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเข้มข้นของโอโซนจำกกลุ่มลมหลักมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉล่ีย         
รำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ในขณะช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำ
สูงกวำ่ของกลุ่มลมรองจะมำจำกกลุ่มท่ี 7 (W-NW) เช่นเดียวกนั ดงัแสดงในภำพท่ี 4.31 และผลกำร
เปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
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ภาพที ่4-31  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือน กบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน

จำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มลมรองของสถำนีภูเขำไท ้(Mountain Tai) ในปี ค.ศ.2007 
 

4.4.2.2  สถำนีท่ี 2 ภูเขำหวั (Mountain Hua)  
 1)  ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำ
หวัในปี ค.ศ. 2004 พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนเปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้
ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มรองมีกำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกัน โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเข้มข้นของโอโซนจำกกลุ่มลมหลักมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉล่ีย       
รำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ในขณะช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำ
สูงกว่ำค่ำเฉล่ียรำยเดือนของกลุ่มลมรองจะมำจำกกลุ่มท่ี 8 (NW-N) ดงัแสดงในภำพท่ี 4.32 และ    
ผลกำรเปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
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ภาพที ่4-32  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน
จำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มลมรองของสถำนีภูเขำหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ.2004 

 
2)   ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำ

หวัในปี ค.ศ. 2005 พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนเปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้
ของโอโซนท่ีได้รับอิทธิพลจำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มรองมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่ำงกนัในช่วง
กลำงปี โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนจำกกลุ่มลมหลกัในช่วงเวลำดงักล่ำวจะมำจำกกลุ่ม
ท่ี 5  (S-SW) และกลุ่มท่ี 6 (SW-W) ในขณะท่ีกลุ่มลมรองจะมำจำกกลุ่มลุมท่ี 8 (NW-N) จึงท ำให้
ค่ำเฉล่ียของโอโซนจำกกลุ่มลมดงักล่ำวมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉล่ียรำยเดือนและกลุ่มลมหลกัดงัแสดงใน
ภำพท่ี 4.33 และผลกำรเปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
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ภาพที ่4.33  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือน กบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน
จำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มลมรองของสถำนีภูเขำหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ.2005 
 

3)   ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำ
หวัในปี ค.ศ. 2006 พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนเปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้
ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มรองมีกำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกัน โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเข้มข้นของโอโซนจำกกลุ่มลมหลักมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉล่ีย         
รำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW)  ในขณะช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำ
สูงกว่ำค่ำเฉล่ียรำยเดือนของกลุ่มลมรองจะมำจำกกลุ่มท่ี 8 (NW-N) ดงัแสดงในภำพท่ี 4.34 และ    
ผลกำรเปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 

 



91 

 
 
ภาพที ่4.34  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน

จำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มลมรองของสถำนีภูเขำหวั (Mountain Hua)  ในปี ค.ศ.2006 
 

4)   ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำ
หวัในปี ค.ศ. 2007 พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนเปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้
ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มรองมีกำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกัน โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเข้มข้นของโอโซนจำกกลุ่มลมหลักมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉล่ีย         
รำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW)  ในขณะช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำ
สูงกว่ำค่ำเฉล่ียรำยเดือนของกลุ่มลมรองจะมำจำกกลุ่มท่ี 8 (NW-N) ดงัแสดงในภำพท่ี 4.35 และ   
ผลกำรเปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
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ภาพที ่4.35  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน
จำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มลมรองของภูเขำหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ.2007 

 
4.4.2.3  สถำนีท่ี 3 ภูเขำหวง (Mountain Huang)  

1)   ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบตรวจวดัควำมเข้มขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำ
หวงในปี ค.ศ. 2004 พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนเปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้
ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มรองมีกำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกัน โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเข้มข้นของโอโซนจำกกลุ่มลมหลักมีค่ำต ่ำกว่ำค่ำเฉล่ีย      
รำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) ในขณะช่วงท่ีค่ำควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำ
ต ่ำกวำ่ค่ำเฉล่ียรำยเดือนของกลุ่มลมรองจะมำจำกกลุ่มท่ี 5 (S-SW) ดงัแสดงในภำพท่ี 4.36 และผลกำร
เปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
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ภาพที ่4.36  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือนกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน
จำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มลมรองของภูเขำหวง (Mountain Huang) ในปี ค.ศ.2004 

 
2)   ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำ

หวงในปี ค.ศ. 2005 พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนเปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้
ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มรองมีกำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปใน
ลกัษณะเดียวกัน โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเข้มข้นของโอโซนจำกกลุ่มลมหลักมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉล่ีย      
รำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 ในช่วงเดือนมิถุนำยน ในขณะท่ีกลุ่มลมรองจะไดรั้บ
อิทธิพลจำกลมกลุ่ม 6 (SW-W) จึงท ำให้ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนมีค่ำต ่ำกว่ำค่ำเฉล่ีย         
รำยเดือน ดงัแสดงในภำพท่ี 4.37 และผลกำรเปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
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ภาพที ่4.37  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือน กบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน
จำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มลมรองของสถำนีภูเขำหวง (Mountain Huang) ในปี ค.ศ.2005 

 
3)   ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำ

หวงในปี ค.ศ. 2006 พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนเปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้
ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มรองมีกำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกัน โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเข้มข้นของโอโซนจำกกลุ่มลมหลักมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉล่ีย         
รำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ในช่วงเดือนมิถุนำยน ในขณะท่ีกลุ่มลมรอง
จะไดรั้บอิทธิพลจำกลมกลุ่ม 8 (NW-N) จึงท ำให้ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของของโอโซนมีค่ำสูงกว่ำ
ค่ำเฉล่ียรำยเดือน ดงัแสดงในภำพท่ี 4.38 และผลกำรเปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
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ภาพที ่4.38  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือน กบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน

จำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มลมรองของสถำนีภูเขำหวง (Mountain Huang) ในปี ค.ศ.2006 
 

4)   ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบตรวจวดัควำมเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถำนีภูเขำ
หวงในปี ค.ศ. 2007 พบวำ่ ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของโอโซนรำยเดือนเปรียบเทียบกบัค่ำควำมเขม้ขน้
ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มรองมีกำรเปล่ียนแปลงของโอโซนเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกัน โดยในช่วงท่ีค่ำควำมเข้มข้นของโอโซนจำกกลุ่มลมหลักมีค่ำสูงกว่ำค่ำเฉล่ีย         
รำยเดือนนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ในช่วงเดือนมิถุนำยน ในขณะท่ีกลุ่มลมรอง
จะไดรั้บอิทธิพลจำกลมกลุ่ม 8 (NW-N) จึงท ำให้ค่ำเฉล่ียควำมเขม้ขน้ของของโอโซนมีค่ำสูงกว่ำ
ค่ำเฉล่ียรำยเดือน ดงัแสดงในภำพท่ี 4.39 และผลกำรเปรียบเทียบแสดงดงัตำรำงท่ี 4.3 ถึงตำรำงท่ี 4.4 
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ภาพที ่4.39  ผลกำรเปรียบเทียบควำมเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรำยเดือน กบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน
จำกกลุ่มลมหลกัและกลุ่มลมรองของสถำนีภูเขำหวง (Mountain Huang) ในปี ค.ศ.2007 

 

4.5  ข้อมูลทางปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัแหล่งก าเนิดของโอโซน (O3) 
 

เป็นกำรวิเครำะห์ปัจจยัทำงด้ำนแหล่งก ำเนิดของมลพิษอ่ืนๆ ท่ีคำดว่ำจะมีผลต่อควำม
เขม้ขน้ของโอโซน (O3) ในแต่ละสถำนี โดยในกำรศึกษำคร้ังน้ีจะมุ่งเน้นไปท่ีกำรศึกษำขอ้มูลกำร
เกิดกำรเผำไมใ้นพื้นท่ีศึกษำ (Active Fire) โดยขอ้มูลดงักล่ำวจะน ำมำพิจำรณำร่วมกบัผลท่ีไดจ้ำก
กำรประเมินกำรเคล่ือนตวัของมวลอำกำศโดยใช้แบบจ ำลอง  Hysplit Model เพื่อวิเครำะห์
ควำมสัมพนัธ์ของพื้นท่ีและช่วงเวลำของกำรเกิดไฟป่ำกบัควำมเขม้ขน้ของโอโซน โดยใช้ขอ้มูล 
Active Fire ในรูปของจุดสีแสดงต ำแหน่งและพิกดัท่ีตรวจพบลงบนภำพถ่ำยดำวเทียมและเผยแพร่
ทำงเวบ็ไซต ์http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/ เพื่อเป็นตวัแทนของกำรเกิดไฟป่ำ 

ผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัทำงดำ้นกำรเกิด Active Fire จะถูกน ำไปจ ำแนกพื้นท่ีท่ีมีกำรเกิด 
Active fire ตำมทิศทำงกำรเคล่ือนตวัของกลุ่มลมหลกั เช่นเดียวกนักบักำรจ ำแนกทิศทำงกำรเคล่ือนตวั
ของมวลอำกำศ โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีละ 45 องศำ สำมำรถจ ำแนกออกเป็น 8 พื้นท่ี ดงัแสดงในภำพท่ี 
4.40 ซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 4.40  การจําแนกพื้นท่ีการจําแนกทิศทางการเคล่ือนตัวของมวลของอากาศท่ีเขาสูพื้นท่ีศึกษา

ตามทิศทางการเคล่ือนตัวของมวลอากาศตามทิศทางการเคล่ือนตัวของมวลของอากาศ
ท่ีเขาสูพื้นท่ีศึกษา 

 
4.5.1  สถานีภูเขาไท (Mountain Tai)  

4.5.1.1  ผลการศึกษาการเกิด Active Fire ตามทิศทางการเล่ือนตัวหลักของมวล
อากาศ ในรัศมี 500 กิโลเมตรในป ค.ศ. 2004 ไมพบการเกิด Active Fire แตอยางใด ดังแสดงใน  
ภาพท่ี 4.40 รายละเอียดจํานวนการเกิด Active Fire แสดงดังตารางท่ี 4.5 

 

 
 
ภาพท่ี 4.40  แผนท่ีแสดงตําแหนงการเกดิ Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบของ 

สถานีภูเขาไท (Mountain Tai) ในป ค.ศ.2004 

45๐   45๐ 

 

45๐ 

90๐ 

135๐ 

180๐ 
225๐ 

270๐ 

315๐ 
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4.5.1.2   ผลกำรศึกษำกำรเกิด Active Fire ตำมทิศทำงกำรเล่ือนตวัหลกัของมวล
อำกำศ ในรัศมี 500 กิโลเมตร ในปี ค.ศ.2005 พบกำรเกิด Active Fire ตำมกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 1-23 
พื้นท่ี โดยพบกำรเกิด Active fire มำกท่ีสุดในเดือนเมษำยน ซ่ึงเป็นเดือนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลม
ท่ี 7 (W-NW) ดงัแสดงในภำพท่ี 4.42 รำยละเอียดจ ำนวนกำรเกิด Active Fire แสดงดงัตำรำงท่ี 4.5 

 

 
 
ภาพที ่4.42  แผนท่ีแสดงต ำแหน่งกำรเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบของ 

สถำนีภูเขำไท ้(Mountain Tai) ในปี ค.ศ.2005 
 

4.5.1.3   ผลกำรศึกษำกำรเกิด Active Fire ตำมทิศทำงกำรเล่ือนตวัหลกัของมวล
อำกำศ ในรัศมี 500 กิโลเมตร ในปี ค.ศ.2006 พบกำรเกิด Active Fire ตำมกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 1-34 
พื้นท่ี โดยพบกำรเกิด Active fire มำกท่ีสุดในเดือนมีนำคม ซ่ึงเป็นเดือนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกกลุ่มลม
ท่ี 7 (W-NW) ดงัแสดงในภำพท่ี 4.43 รำยละเอียดจ ำนวนกำรเกิด Active Fire แสดงดงัตำรำงท่ี 4.5 



99 

 
 
ภาพที ่4.43  แผนท่ีแสดงต ำแหน่งกำรเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบของ 

สถำนีภูเขำไท ้(Mountain Tai) ในปี ค.ศ. 2006 
 
4.5.1.4   ผลกำรศึกษำกำรเกิด Active Fire ตำมทิศทำงกำรเล่ือนตวัหลกัของมวล

อำกำศ ในรัศมี 500 กิโลเมตร ในปี ค.ศ.2007  พบกำรเกิด Active Fire ตำมกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง      
1-27 พื้นท่ี โดยพบกำรเกิด Active fire มำกท่ีสุดในเดือนเมษำยน ซ่ึงเป็นเดือนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำก
กลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ดงัแสดงในภำพท่ี 4.44 รำยละเอียดจ ำนวนกำรเกิด Active Fire แสดงดงั 
ตำรำงท่ี 4.5 

 

 
 
ภาพที ่4.44  แผนท่ีแสดงต ำแหน่งกำรเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบของ 

สถำนีภูเขำไท ้(Mountain Tai) ในปี 2007
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ตารางที ่4.5  ตำรำงแสดงทิศทำง จำกกลุ่มลมหลกัท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำกบัจ ำนวนกำรเกิด Active Fire ของสถำนี Mt.Tai ในระหว่างปี ค.ศ. 2004-2007 
 

  2004 2005 2006 2007 

เดือน 
กลุ่มลม
หลกั ทศิทาง 

จ านวน 
Active 

fire 
กลุ่มลม
หลกั ทศิทาง 

จ านวน 
Active 

fire 
กลุ่มลม
หลกั ทศิทาง 

จ านวน 
Active 

fire 
กลุ่มลม
หลกั ทศิทาง 

จ านวน 
Active 

fire 

มกรำคม  7  W-NW  0  7  W-NW  3  7  W-NW  1  8  NW-N  2 
กุมภำพนัธ์  7  W-NW  0  7  W-NW  1  7  W-NW  4  7  W-NW  11 

มีนำคม  7  W-NW  0  7  W-NW  19  7  W-NW  34  7  W-NW  19 

เมษำยน  7  W-NW  3  7  W-NW  23  7  W-NW  14  7  W-NW  27 

พฤษภำคม  7  W-NW  0  7  W-NW  14  7  W-NW  19  8  NW-N  18 
มิถุนำยน  7  W-NW  0  8  NW-N  19  8  NW-N  24  8  NW-N  31 

กรกฎำคม  5  S-SW  0  6  SW-W 8  6  SW-W 9  6  SW-W 5 

สิงหำคม 7  W-NW  0 7  W-NW  7  3  E-SE 1  8  NW-N  8 

กนัยำยน 7  W-NW  0 7  W-NW  6 7  W-NW  9 8  NW-N  13 
ตุลำคม 7  W-NW  0 8  NW-N  8 7  W-NW  13 7  W-NW  10 

พฤศจิกำยน 8  NW-N  0 7  W-NW  5 7  W-NW  14 7  W-NW  4 

ธนัวำคม 7  W-NW  0 7  W-NW  3 8  NW-N  4 7  W-NW  1 

100 

 



101 

4.5.2  สถานีภูเขาหัว (Mountain Hua)  
4.5.2.1  ผลกำรศึกษำกำรเกิด Active Fire ตำมทิศทำงกำรเล่ือนตวัหลกัของ

มวลอำกำศ ในรัศมี 500 กิโลเมตรในปี ค.ศ. 2004 ไม่พบกำรเกิด Active Fire แต่อยำ่งใด ดงัแสดงใน
ภำพท่ี 4.45 รำยละเอียดจ ำนวนกำรเกิด Active Fire แสดงดงัตำรำงท่ี 4.6 

 

 
 
ภาพที ่4.45  แผนท่ีแสดงต ำแหน่งกำรเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบของ 

สถำนีภูเขำหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ. 2004 
 

4.5.2.2   ผลกำรศึกษำกำรเกิด Active Fire ตำมทิศทำงกำรเล่ือนตวัหลกัของ
มวลอำกำศ ในรัศมี 500 กิโลเมตร ในปี ค.ศ.2005  พบกำรเกิด Active Fire ตำมกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 
1-4 พื้นท่ี โดยพบกำรเกิด Active fire มำกท่ีสุดในเดือนมิถุนำยน ซ่ึงเป็นเดือนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำก
กลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ดงัแสดงในภำพท่ี 4.46 รำยละเอียดจ ำนวนกำรเกิด Active Fire แสดงดงัตำรำง
ท่ี 4.6 
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ภาพที ่4.46  แผนท่ีแสดงต ำแหน่งกำรเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบของ 

สถำนีภูเขำหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ. 2005 
 

4.5.2.2  ผลกำรศึกษำกำรเกิด Active Fire ตำมทิศทำงกำรเล่ือนตวัหลกัของ
มวลอำกำศ ในรัศมี 500 กิโลเมตร ในปี ค.ศ.2006  พบกำรเกิด Active Fire ตำมกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 
6-8 พื้นท่ี โดยพบกำรเกิด Active fire มำกท่ีสุดในเดือนมีนำคม ซ่ึงเป็นเดือนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำก
กลุ่มลมท่ี 7 (W-NW)  ดงัแสดงในภำพท่ี 4.47 รำยละเอียดจ ำนวนกำรเกิด Active Fire แสดงดงั
ตำรำงท่ี 4.6 

 

 
 
ภาพที ่4.47  แผนท่ีแสดงต ำแหน่งกำรเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบของ 

สถำนีภูเขำหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ.2006 
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4.5.2.4  ผลกำรศึกษำกำรเกิด Active Fire ตำมทิศทำงกำรเล่ือนตวัหลกัของ
มวลอำกำศ ในรัศมี 500 กิโลเมตร ในปี ค.ศ.2007 พบกำรเกิด Active Fire ตำมกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 
1-7 พื้นท่ี โดยพบกำรเกิด Active fire มำกท่ีสุดในเดือนกรกฎำคม ซ่ึงเป็นเดือนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำก
กลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) ดงัแสดงในภำพท่ี 4.48 รำยละเอียดจ ำนวนกำรเกิด Active Fire แสดงดงัตำรำง
ท่ี 4.6 
 

 
 
ภาพที ่4.48  แผนท่ีแสดงต ำแหน่งกำรเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบของ 

สถำนีภูเขำหวั (Mountain Hua) ในปี ค.ศ. 2007 
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ตารางที่ 4.6  แสดงทิศทำง จำกกลุ่มลมหลกัท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำ กบัจ ำนวนกำรเกิด Active Fire  ของสถำนีภูเขำหวั (Mountain Hua) ในระหวำ่งปี ค.ศ. 2004-2007 
 

  2004 2005 2006 2007 

เดือน 
กลุ่มลม
หลกั ทศิทาง 

จ านวน 
Active 

fire 
กลุ่มลม
หลกั ทศิทาง 

จ านวน 
Active 

fire 
กลุ่มลม
หลกั ทศิทาง 

จ านวน 
Active 

fire 
กลุ่มลม
หลกั ทศิทาง 

จ านวน 
Active 

fire 

มกรำคม 7 W-NW - 7 W-NW - 7 W-NW - 8 NW-N - 
กุมภำพนัธ์ 7 W-NW - 7 W-NW - 7 W-NW - 7 W-NW - 

มีนำคม 7 W-NW - 7 W-NW 1 7 W-NW 2 7 W-NW - 

เมษำยน 7 W-NW - 7 W-NW 2 7 W-NW 1 7 W-NW - 

พฤษภำคม 7 W-NW - 7 W-NW 2 7 W-NW 2 7 W-NW 2 
มิถุนำยน 8 NW-N - 7 W-NW 4 8 NW-N - 7 W-NW 7 

กรกฎำคม 7 W-NW - 6 SW-W 1 6 SW-W 7 6 SW-W 5 

สิงหำคม 7 W-NW - 4 SE-S 5 7 W-NW - 8 NW-N 1 

กนัยำยน 7 W-NW - 7 W-NW - 7 W-NW - 8 NW-N - 
ตุลำคม 7 NW-N - 7 W-NW - 7 W-NW 3 7 W-NW - 

พฤศจิกำยน 7 NW-N - 7 W-NW - 7 W-NW 2 7 W-NW 2 

ธนัวำคม 7 W-NW - 7 W-NW - 7 W-NW 7 7 W-NW - 

104 
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4.5.3  สถานีภูเขาหวง (Mountain Huang)  
4.5.3.1  ผลกำรศึกษำกำรเกิด Active Fire ตำมทิศทำงกำรเล่ือนตวัหลกัของ

มวลอำกำศ ในรัศมี 500 กิโลเมตร ในปี ค.ศ.2004 พบกำรเกิด Active Fire ตำมกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 
1-14 พื้นท่ี โดยพบกำรเกิด Active fire มำกท่ีสุดในเดือนกรกฎำคม ซ่ึงเป็นเดือนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำก  
กลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) ดงัแสดงในภำพท่ี 4.49 รำยละเอียดจ ำนวนกำรเกิด Active Fire แสดงดงัตำรำง
ท่ี 4.7 

 

 
 
ภาพที ่4.49  แผนท่ีแสดงต ำแหน่งกำรเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบของ 

สถำนีภูเขำหวง (Mountain Huang) ในปี ค.ศ. 2004 
 

4.5.3.2  ผลกำรศึกษำกำรเกิด Active Fire ตำมทิศทำงกำรเล่ือนตวัหลกัของ
มวลอำกำศ ในรัศมี 500 กิโลเมตร ในปี ค.ศ.2005 พบกำรเกิด Active Fire ตำมกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 
1-26 พื้นท่ี โดยพบกำรเกิด Active fire มำกท่ีสุดในเดือนเมษำยน ซ่ึงเป็นเดือนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำก
กลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ดงัแสดงในภำพท่ี 4.50 รำยละเอียดจ ำนวนกำรเกิด Active Fire แสดงดงัตำรำง
ท่ี 4.7 



106 

 
 
ภาพที ่4.50  แผนท่ีแสดงต ำแหน่งกำรเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบของ 

สถำนีภูเขำหวง (Mountain Huang) ในปี ค.ศ.2005 
 

4.5.3.3  ผลกำรศึกษำกำรเกิด Active Fire ตำมทิศทำงกำรเล่ือนตวัหลกัของ
มวลอำกำศ ในรัศมี 500 กิโลเมตร ในปี ค.ศ.2006 พบกำรเกิด Active Fire ตำมกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 
2-23 พื้นท่ี โดยพบกำรเกิด Active fire มำกท่ีสุดในเดือนสิงหำคม ซ่ึงเป็นเดือนท่ีไดรั้บอิทธิพลจำก
กลุ่มลมท่ี 3 (E-SE) ดงัแสดงในภำพท่ี 4.51 รำยละเอียดจ ำนวนกำรเกิด Active Fire แสดงดงัตำรำงท่ี 4.7 
 

 
 
ภาพที ่4.51  แผนท่ีแสดงต ำแหน่งกำรเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบของ 

สถำนีภูเขำหวง (Mountain Huang) ในปี 2006 
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4.5.3.4  ผลกำรศึกษำกำรเกิด Active Fire ตำมทิศทำงกำรเล่ือนตวัหลกัของ
มวลอำกำศ ในรัศมี 500 กิโลเมตร ในปี ค.ศ.2007 พบกำรเกิด Active Fire ตำมกลุ่มลมหลกัระหวำ่ง 
3-22 พื้นท่ี โดยพบกำรเกิด Active fire มำกท่ีสุดในเดือนพฤษภำคม ซ่ึงเป็นเดือนท่ีไดรั้บอิทธิพล
จำกกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) ดงัแสดงในภำพท่ี 4.52 รำยละเอียดจ ำนวนกำรเกิด Active Fire แสดงดงั
ตำรำงท่ี 4.7 
 

 
 
ภาพที ่4.52  แผนท่ีแสดงต ำแหน่งกำรเกิด Active fire ในรัศมี 500 กิโลเมตรโดยรอบของ 

สถำนีภูเขำหวง (Mountain Huang) ในปี ค.ศ.2007 
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ตารางที ่4.7  แสดงทิศทำง จำกกลุ่มลมหลกัท่ีเขำ้สู่พื้นท่ีศึกษำ กบัจ ำนวนกำรเกิด Active Fire ของสถำนีภูเขำหวง (ภูเขำหวง ในระหวำ่งปี ค.ศ. 2004-2007 
 

  2004 2005 2006 2007 

เดือน 
กลุ่มลม
หลกั ทศิทาง 

จ านวน 
Active 

fire 
กลุ่มลม
หลกั ทศิทาง 

จ านวน 
Active 

fire 
กลุ่มลม
หลกั ทศิทาง 

จ านวน 
Active 

fire 
กลุ่มลม
หลกั ทศิทาง 

จ านวน 
Active 

fire 

มกรำคม  7  W-NW  -  7  W-NW  -  7  W-NW  -  7  W-NW  6 
กุมภำพนัธ์  7  W-NW  -  7  W-NW  -  7  W-NW  -  7  W-NW  7 

มีนำคม  7  W-NW  -  7  W-NW  21  7  W-NW  7  7  W-NW  7 

เมษำยน  7  W-NW  -  7  W-NW  26  7  W-NW  4  7  W-NW  6 

พฤษภำคม  7  W-NW  -  7  W-NW  6  7  W-NW  9  7  W-NW  22 
มิถุนำยน 6  SW-W  12 6  SW-W  11 6  SW-W  14 5  S-SW  3 
กรกฎำคม  6  SW-W  14  6  SW-W  25  6  SW-W  17  6  SW-W  15 
สิงหำคม  3  E-SE 17  6  SW-W  13  3  E-SE 23  3  E-SE 15 
กนัยำยน  7  W-NW  -  3  E-SE 7  7  W-NW  15  3  E-SE 5 
ตุลำคม 7  W-NW  - 7  W-NW  11 7  W-NW  5 6  SW-W  16 
พฤศจิกำยน 7  W-NW  1 7  W-NW  1 7  W-NW  3 7  W-NW  5 
ธนัวำคม 7  W-NW  2 7  W-NW  4 7  W-NW  2 7  W-NW  4 
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บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศในประเทศจีน
กรณีศึกษา : โอโซน (O3)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะการเปล่ียนแปลงของโอโซน 
(O3) ในประเทศจีน 2)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของโอโซน (O3) ในประเทศจีน  
และ 3)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้ของโอโซน (O3) จากแหล่งก าเนิดต่างๆ โดย
ท าการศึกษาไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจวดัจาก 3 สถานี ไดแ้ก่ ภูเขาไท ้(Mountain Tai) 
ภูเขาหัว (Mountain Hua) และภูเขาหวง (Mountain Huang) ซ่ึงตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวนัออกของ
ประเทศจีน ร่วมกบัการศึกษาลกัษณะการเคล่ือนตวัของมวลอากาศในรูปแบบของการประมวลผล
ยอ้นกลบัยอ้นหลงั 10 วนัก่อนเขา้สู่พื้นท่ีศึกษาในระหวา่งปี ค.ศ.2004-ค.ศ.2007 โดยใชแ้บบจ าลอง 
HYSPLIT ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศในประเทศจีน

กรณีศึกษา : โอโซน (O3) ผูศึ้กษาไดส้รุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 
 
5.1.1  คุณลกัษณะการเปลีย่นแปลงของโอโซน (O3) ในประเทศจีน 
จากการศึกษาผลการเปล่ียนแปลงของโอโซนท่ีสถานีภูเขาไท ้ระหวา่งปี ค.ศ. 2004-ค.ศ. 2007 

พบว่า ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถานีดงักล่าวไม่มีความแตกต่างกนัมากเท่าใดนัก โดย     
มีความเขม้ขนของโอโซนรายปีเฉล่ีย 56.47 ppb-60.42 ppb เม่ือพิจารณาลกัษณะการเปล่ียนแปลง 
ค่าความเขม้ขน้ของโอโซนตลอดปีของ 4 ปี พบว่า มีลกัษณะการเปล่ียนแปลงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั กล่าวคือ ค่าเฉล่ียความเข้มขน้ของโอโซนจะมีค่าต ่าในช่วงตน้ปีในช่วงประมาณเดือน 
มกราคม– มีนาคม และจะเร่ิมสูงข้ึนในเดือนเมษายนไปจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคม หลงัจากนั้นจะ
เร่ิมลดลงในช่วงเดือนสิงหาคม และจะมีค่าความเขม้ขน้เพิ่มข้ึนอีกคร้ังไปจนถึงช่วงตน้เดือนตุลาคม 
และจะลดลงอยา่งต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนธนัวาคม   
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ส าหรับจากการศึกษาผลการเปล่ียนแปลงขอโอโซนท่ีสถานีภูเขาหวั ระหวา่งปี ค.ศ. 2004-
ค.ศ. 2007 พบวา่ ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถานีดงักล่าวไม่มีความแตกต่างกนัมากเท่าใดนกั 
โดยมีความเขม้ขนของโอโซนรายปีเฉล่ีย 42.64 ppb-51.15 ppb และเม่ือพิจารณาลกัษณะการ
เปล่ียนแปลงค่าความเขม้ขน้ของโอโซนตลอดปีของ 4 ปี พบวา่ มีลกัษณะการเปล่ียนแปลงเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของโอโซนตลอดทั้งปีพบว่า จะมีค่าจะมีค่าต ่า
ในช่วงตน้ปีในช่วงประมาณเดือนมกราคม– มีนาคม และจะมีค่าเฉล่ียสูงในเดือนเมษายนไปจนถึง
ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม หลงัจากนั้นจะเร่ิมลดลงไปจนถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคม และจะมีค่า
ความเขม้ขน้เพิ่มข้ึนเล็กน้อยในช่วงกลางเดือนตุลาคม และจะลดลงอย่างต่อเน่ืองไปจนถึงเดือน
ธนัวาคม  

จากการศึกษาผลการเปล่ียนแปลงขอโอโซนท่ีสถานีภูเขาหวง ระหวา่งปี ค.ศ. 2004-ค.ศ. 2007 
พบว่า ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีสถานีดงักล่าวไม่มีความแตกต่างกนัมากเท่าใดนัก โดย     
มีความเข้มขนของโอโซนรายปีเฉล่ีย 38.53 ppb-51.88 ppb และเม่ือพิจารณาลักษณะการ
เปล่ียนแปลงค่าความเขม้ขน้ของโอโซนตลอดปีของ 4 ปี พบวา่ มีลกัษณะการเปล่ียนแปลงเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของโอโซนจะมีค่าเฉล่ียต ่าในเดือนมกราคมจนถึง
เดือนมีนาคมและจะมีค่าเพิ่มสูงข้ึนในช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายน หลงัจากนั้นจะเร่ิม
ลดลงไปจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคม และจะมีค่าความเขม้ขน้เพิ่มไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคม และจะ
ลดลงอยา่งต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนธนัวาคม    

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาค่าความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกนัทั้ง 3 สถานีพบวา่ 
ค่าความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีตรวจวดัได้มีค่าไม่แตกต่างกนัมากนัก โดยสถานีภูเขาไทมี้ค่าความ
เข้มข้นเฉล่ียต่อปีมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่สถานีภูเขาหัว และสถานีภูเขาหวง ตามล าดับ และ 
เม่ือพิจารณาลกัษณะการเปล่ียนแปลงค่าความเขม้ขน้ของโอโซนตลอดปีของ 4 ปี เปรียบเทียบทั้ง 
3 สถานี พบวา่ ลกัษณะการเปล่ียนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้
ของโอโซนจะมีค่าค่าเฉล่ียต ่าในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม และจะมีค่าเพิ่มสูงข้ึนในช่วง
เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายน หลงัจากนั้นจะเร่ิมลดลงไปจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคม และจะ
มีค่าความเขม้ขน้เพิ่มไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคม และจะลดลงอยา่งต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนธนัวาคม 

 
5.1.2  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเปลีย่นแปลงของโอโซน (O3) ในประเทศจีน 

5.1.2.1  ปัจจยัการเคล่ือนดา้นการเคล่ือนตวัของมวลอากาศท่ีเขา้สู่พื้นท่ีศึกษา  
 (Backward Trajectories)  

  ผลจากการศึกษาการเคล่ือนตัวของมวลอากาศท่ีเข้าสู่พื้นท่ีศึกษา (Backward 
Trajectories) ของกลุ่มการเคล่ือนตวัหลกั ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความ
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เขม้ขน้ของโอโซนในพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงจากการศึกษาทิศทางการการเคล่ือนตวัของมวลอากาศของกลุ่ม
การเคล่ือนตวัหลกัของทั้ง 3 สถานี 

ทั้งน้ีจากการศึกษาการเคล่ือนตวัของมวลอากาศจากจ านวนระยะเวลาการศึกษา
ทั้งหมดจ านวน 144 เดือน (48 เดือน x 3 สถานี) พบว่า กลุ่มการเคล่ือนตวัหลกัของแต่ละเดือน
จ านวนทั้งส้ิน 6 กลุ่ม ท่ีเป็นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัดงัน้ี  

  1)   กลุ่มท่ี 7 W-NW พบในช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม และช่วงเดือน 
กนัยายน – ธนัวาคม จ านวน 103 เดือน คิดเป็นร้อยละ 71.53 ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด โดยมี
ร้อยละของทิศทางลมในแต่ละเดือนระหวา่งร้อยละ 26.67-87.10 

 2)   กลุ่มท่ี 8 NW-N พบในช่วงเดือน มกราคม และมิถุนายน จ านวน 16 เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด โดยมีร้อยละของทิศทางลมในแต่ละเดือน
ระหวา่งร้อยละ 25.81-51.6 

 3)   กลุ่มท่ี 6 SW-W พบในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม จ านวน 16 เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด โดยมีร้อยละของทิศทางลมในแต่ละเดือน
ระหวา่งร้อยละ 23.33-70.97 

 4)   กลุ่มท่ี 3 E-SE พบในช่วงเดือนสิงหาคม-กนัยายน จ านวน 6 เดือน       
คิดเป็นร้อยละ 4.17 ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด โดยมีร้อยละของทิศทางลมในแต่ละเดือน
ระหวา่งร้อยละ 30.00-51.61 

 5)   กลุ่มท่ี 5 S-SW พบในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม จ านวน 2 เดือน    
คิดเป็นร้อยละ 1.39 ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด โดยมีร้อยละของทิศทางลมในแต่ละเดือน
ระหวา่งร้อยละ 26.67-32.26 

 6)   กลุ่มท่ี 4 S-SW พบในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม จ านวน 1 เดือน   
คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด โดยมีร้อยละของทิศทางลมในแต่ละเดือน    
ร้อยละ 22.58 
 ส าหรับปัจจัยด้านการเคล่ือนตัวของมวลอากาศในกลุ่มรองท่ีส่งอาจผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของความเขม้ขน้ของโอโซนในพื้นท่ีศึกษา 3 สถานี ส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มลมท่ี 8 
(NW-N) รองลงมาคือ กลุ่มลมท่ี 6 (SW-W) และกลุ่มลมท่ี 5 (S-SW) 

5.1.2.2  ข้อมูลทางปัจจัยอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัแหล่งก าเนิดของ O3 
ผลจากการศึกษาปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของโอโซนจากแหล่งก าเนิด

มลพิษอ่ืนๆ เพิ่มเติม ไดแ้ก่ การเกิด Active Fire จากขอ้มูลของ NASA (National Aeronautics and 
Space Administration (NASA), 2015) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเกิดจากการเผาไหมท่ี้อาจส่งผลกระทบต่อ
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การเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของโอโซนในพื้นท่ีศึกษา รายเดือนระหว่างปี ค.ศ.2004-ค.ศ.2007 
โดยก าหนดรัศมีศึกษาท่ีระยะ500 กิโลเมตรจากพื้นท่ีศึกษา ทั้ง 3 สถานีซ่ึงจากการศึกษาพบว่า       
ในพื้นท่ีศึกษาทั้ง 3 สถานี มีพื้นท่ีเกิด Active Fire ในแต่ละเดือนท่ีแตกต่างกนัออกไป เม่ือพิจารณา
ทิศทางเคล่ือนตวัของมวลอากาศในกลุ่มลมหลกัแต่ละเดือนกบัผลการศึกษา Active Fire สามารถ
จ าแนกตามรายสถานีไดด้งัน้ี 

1)   ภูเขาไท ้(Mt. Tai) กลุ่มท่ีมวลอากาศหลกัพดัผา่นสถานีดงักล่าวส่วนใหญ่
จะเป็นกลุ่มลมท่ี 7 และ 8 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาการเคล่ือนตวัของมวลอากาศผา่นพื้นท่ีเกิด Active 
Fire พบอยูร่ะหวา่ง 1-31 พื้นท่ี 

2)   ภูเขาหวั (Mt.Hua) กลุ่มท่ีมวลอากาศหลกัพดัผา่นสถานีดงักล่าวส่วนใหญ่
จะเป็นกลุ่มลมท่ี 7 และ 8 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาการเคล่ือนตวัของมวลอากาศผา่นพื้นท่ีเกิด Active 
Fire พบอยูร่ะหวา่ง 0-7 พื้นท่ี 

3)   ภูเขาหวง (Mt. Huang) กลุ่มท่ีมวลอากาศหลกัพดัผา่นสถานีดงักล่าว 
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลมท่ี 7 และ 6 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาการเคล่ือนตวัของมวลอากาศผา่นพื้นท่ีท่ี
เกิด Active Fire พบอยูร่ะหวา่ง 0-26 พื้นท่ี 

 
5.1.3  ความสัมพนัธ์ของความเข้มข้นของโอโซน (O3) จากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ 
ผลจากการศึกษาแบบจ าลองการเคล่ือนท่ีของมวลอากาศแบบประมวลผลยอ้นกลบัเพื่อหา

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของโอโซนในประเทศจีน พบว่า การเคล่ือนท่ีของมวล
อากาศผ่านพื้นท่ีศึกษาทั้ง 3 สถานี มีระดบัความสูงและทิศทางการเคล่ือนตวัของมวลอากาศท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงสามารถจ าแนกทิศทางการเคล่ือนตวัของมวลอากาศท่ีเป็นกลุ่มการเคล่ือนตวัหลกั
ของแต่ละเดือนได ้ 6 กลุ่ม ประกอบไปดว้ย กลุ่มท่ี 3 (E-SE) กลุ่มท่ี 4 (SE-S) กลุ่มท่ี 5 (S-SW) 
กลุ่มท่ี 6 (SW-W) กลุ่มท่ี 7 (W-NW) และกลุ่มท่ี 8 (NW-N) ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1โดยกลุ่มลมท่ี
เขา้สู่พื้นท่ีศึกษามากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ กลุ่มท่ี 7 (W-NW) โดยจะพบมากในช่วงเดือน
มกราคม – พฤษภาคม และช่วงเดือนกนัยายน – ธนัวาคม จ านวน 103 เดือน คิดเป็นร้อยละ 71.53 
ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด (48 เดือน x 3 สถานี = 144 เดือน) รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 8 (NW-N) 
พบในช่วงเดือนมกราคม และมิถุนายน จ านวน 16 เดือน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของระยะเวลา
การศึกษาทั้งหมด และกลุ่มท่ี 6 (SW-W) พบในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม จ านวน 16 เดือน    
คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ Shan, Yin, Lu and 
Liang (2009) ท่ีไดท้  าการศึกษาลกัษณะการเคล่ือนตวัของมวลอากาศในภูมิภาคตะวนัออกของจีน
ซ่ึงพบวา่ ไดรั้บอิทธิพลจากการเคล่ือนตวัของมวลอากาศใน 6 กลุ่มเช่นเดียวกนั  



113 

ทั้งน้ีผูศึ้กษาสามารถจ าแนกกลุ่มการเคล่ือนตวัหลกัของแต่ละเดือนซ่ึงจากการศึกษาพบว่า
กลุ่มลมหลกัท่ีเขา้สู่พื้นท่ีศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลมท่ี 7 (W-NW) และกลุ่มท่ี 8(NW-N) ซ่ึงเป็น
กลุ่มลมท่ีพดัผา่นพื้นท่ีประเทศจีนตะวนัตก ภูมิภาคตะวนัออกกลาง ยโุรปรัสเซีย และเอเชียกลาง ซ่ึง
จากการศึกษาพบวา่ ค่าความเขม้ขน้ของโอโซนในกลุ่มลมหลกัท่ีสถานีภูเขาไท ้(Mt. Tai) มีค่าเฉล่ีย
รายเดือนสูงสุดโดยมีค่าระหวา่ง 38.9 – 119.7 ppb รองลงมาไดแ้ก่ภูเขาหวั (Mt. Hua) มีค่าระหวา่ง 
27.6 – 79.7 ppb และภูเขาหวง (Mt.Huang) มีค่าระหวา่ง 24.9 – 62.7 ppb ตามล าดบั เม่ือพิจารณา  
ค่าความเขม้ขน้ของโอโซน แบ่งตามกลุ่มการเคล่ือนตวัของมวลอากาศท่ีเขา้สู่พื้นท่ีศึกษาสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

1)   กลุ่มท่ี 3 E-SE พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นมหาสมุทรแปซิฟิก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 35.3 ppb
โดยมีค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มดงักล่าวอยูร่ะหวา่ง 32.8-50.9 ppb  

2)   กลุ่มท่ี 4 S-SW เป็นกลุ่มลมท่ีพดัผา่นประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย และทะเล  
จีนใต ้โดยจากการศึกษาพบวา่มีกลุ่มลมท่ีผา่นพื้นท่ีดงักล่าวเพียง1 เดือน ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.2005
โดยมีค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มลมดงักล่าวเท่ากบั 46.9 ppb 

3)   กลุ่มท่ี 5 S-SW เป็นกลุ่มท่ีพดัผ่านประเทศจีนตอนใต ้ไทย เวียดนาม ลาว 
กมัพูชาและอ่าวไทยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 38.5 ppb โดยมีค่าเฉล่ียความเขม้ข้นของโอโซนท่ีได้รับ
อิทธิพลจากกลุ่มลมดงักล่าวอยูร่ะหวา่ง 34.9-42.0 ppb 

4)   กลุ่มท่ี 6 SW-W เป็นกลุ่มลมท่ีพดัผา่นประเทศจีนตอนใต ้ไทย พม่า อินเดีย และ
มหาสมุทรอินเดียมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 43.1ppb โดยมีค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของโอโซน ท่ีไดรั้บอิทธิพล
จากกลุ่มลมดงักล่าวอยูร่ะหวา่ง 31.1-74.9 ppb 

5)   กลุ่มท่ี 7 W-NW  เป็นกลุ่มลมท่ีพดัผ่านประเทศจีนตะวนัตก ตะวนัออกกลาง 
และยโุรป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 51.2 ppb โดยมีค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่ม
ลมดงักล่าวอยูร่ะหวา่ง 24.5-79.3 ppb  

6)   กลุ่มท่ี 8 NW-N เป็นกลุ่มลมท่ีพดัผา่นประเทศจีนตะวนัตก ทวีปยุโรป รัสเซีย   
คาซสัสถานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 66.5 ppb โดยมีค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก
กลุ่มลมดงักล่าวอยูร่ะหวา่ง 38.1-91.7 ppb  

เม่ือพิจารณาค่าความเขม้ขน้ของโอโซนรายสถานีตามกลุ่มลมต่างๆ ระหว่างปี ค.ศ.2004-
ค.ศ.2007 ดงัตารางท่ี 2 พบวา่ ในพื้นท่ีศึกษาจะมีลกัษณะการเคล่ือนตวัของมวลอากาศผา่น 2 พื้นท่ี
หลกั ไดแ้ก่ 1) กลุ่มลมท่ีพดัผา่นพื้นทวีปไดแ้ก่กลุ่มลมท่ี 7W-NW และ 8NW-N และ 2) กลุ่มท่ีพดั
ผา่นมหาสมุทร ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 3E-SE, 4 S-SW, 5S-SW และ 6SW-W ซ่ึงเม่ือพิจารณาค่าความเขม้ขน้
ของ 2 กลุ่มหลกั พบว่า กลุ่มท่ีพดัผา่นพื้นทวีปมีค่าความเขม้ขน้ของโอโซนสูงกว่ากลุ่มท่ีพดัผ่าน
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มหาสมุทร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  He et  al. (2008) นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาความเขม้ขน้
รายกลุ่มพบวา่ ค่าความเขม้ขน้ของโอโซนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มท่ี 8 มีค่าความเขม้ขน้
สูงสุดรองลงมาไดแ้ก่กลุ่มท่ี 7 ซ่ึงกลุ่มลมทั้ง 2 กลุ่ม จะเคล่ือนตวัผา่นทางยุโรป และพื้นท่ีตอนเหนือ
และตะวนัตกของประเทศจีนก่อนเขา้สู่พื้นท่ีศึกษาท่ีอยูท่างดา้นตะวนัออกของประเทศจีน โดยกลุ่ม
ลมดงักล่าวส่วนใหญ่จะเขา้สู่พื้นท่ีศึกษาในช่วงฤดูหนาวเม่ือพิจารณาค่าความเขม้ขน้ของโอโซนก็
พบวา่ เป็นช่วงท่ีมีค่าความเขม้ขน้ของโอโซนสูงท่ีสุด โดยลมจากกลุ่มดงักล่าวอาจน าพามลพิษทาง
อากาศอ่ืนๆ ในพื้นท่ีดงักล่าวเขา้สู่พื้นท่ีศึกษาในฤดูหนาวซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Gao , 
Wang , Ding , Liu  (2005) ส่วนค่าความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีไดรั้บอิทธิพลจากลมกลุ่ม 3 มีค่าต ่าสุด 
ทั้งน้ีอาจเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมท่ีพดัผา่นมหาสมุทรซ่ึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมของ
มนุษยม์ากนกั 

ส าหรับผลการศึกษาลกัษณะการเกิด Active Fire ซ่ึงอาจจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของโอโซนพบว่า ในแต่ละสถานีมีพื้นท่ีท่ีเกิด Active Fireในแต่ละเดือนแตกต่างกนั 
เม่ือพิจารณาพื้นท่ีท่ีเกิด Active Fire ในรอบปีในพื้นท่ีศึกษาพบวา่ในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพนัธ์ 
เกิดข้ึนน้อย และเพิ่มข้ึนในช่วงเดือนมีนาคม-สิงหาคม และจะค่อยๆ ลดลงในเดือนกันยายน -
ธนัวาคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของโอโซน โดยค่าความเขม้ขน้ของโอโซนของทั้ง   
3 สถานี จะเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั กล่าวคือค่าความเขม้ขน้ของโอโซนจะมีค่าต ่าในช่วงเดือน
มกราคม- กุมภาพนัธ์ และจะสูงข้ึนในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และจะลดลงในช่วงเดือน
มิถุนายน-กนัยายน ต่อเน่ืองไปจนถึงช่วงปลายปี เม่ือพิจารณาทิศทางการเคล่ือนตวัของมวลอากาศ
ในกลุ่มลมหลกัแต่ละเดือนกบัจุดท่ีเกิด Active Fire เขา้สู่พื้นท่ีศึกษาทั้ง 3 สถานี พบวา่ ในช่วงตน้ปี
จนถึงกลางปีและช่วงปลายปีซ่ึงได้รับอิทธิพลจากลมท่ีพดัผ่านแผ่นพื้นทวีป (กลุ่มท่ี 7 และ 8)         
มีจ  านวนการเกิด Active Fire มากกว่ากลุ่มลมท่ีพดัผ่านมหาสมุทรในช่วงกลางปี สอดคลอ้งกบั
ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของโอโซนของทั้ง 3 สถานี โดยสาเหตุประการส าคญัอีกอย่างหน่ึงท่ีท าให้
โอโซนในช่วงฤดูหนาวมีความเขม้ขน้ท่ีต ่ากว่าในฤดูร้อน คือ ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยา
Photochemical ของสารมลพิษตั้งตน้ท่ีเปล่ียนรูปเป็นโอโซน ซ่ึงเกิดจากในช่วงฤดูร้อนสารมลพิษ  
ตั้งตน้จะไดรั้บแสงมากกวา่ในช่วงฤดูหนาว 

 
 
 
 
 



ตารางที ่5.1  ผลการเปรียบเทียบค่าความเขม้ขน้ของโอโซนเฉล่ียรายเดือน ในปี 2004-2007  
 

กลุ่มลม   ทศิทาง ช่วงเวลาทีพ่บ 
จ านวน  

(เดือน) 
% 

สัดส่วนของกลุ่มลม 

(%) 

ความเข้มข้นของโอโซน (ppb) 

ความเข้มข้น เฉลีย่ 

7 W-NW 
Jan – May, 
Sep – Dec 

103 71.53 26.67-87.10 [s1] 24.52-79.23 51.15 

8 NW-N Jan, Jun 16 11.11 23.33-70.97 38.08-91.56 66.54 
6 SW-W Jun-Jul 16 11.11 23.33-70.97 31.14-74.96 43.11 
3 E-SE Aug-Sep 6 4.17 30.00-51.61 32.79-50.97 35.25 
5 S-SW Jun-Jul 2 1.39 26.67-32.26 34.96-42.00 38.48 
4 SE-S Aug 1 0.69 22.58 46.88 46.88 
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 

ผลจากการศึกษาค่าเฉล่ียรายเดือนเปรียบเทียบรายสถานี ตามกลุ่มทิศทางการเคล่ือนตวัของ
มวลอากาศ พบว่า ค่าความเขม้ขน้ของโอโซนจะมีค่าต ่าในช่วงเดือนมกราคม– กุมภาพนัธ์ และจะ
สูงข้ึนในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมจากทางดา้นทิศเหนือจากนั้น
ค่าความเขม้ขน้ของโอโซนจะลดลงในช่วงกลางปีซ่ึงเป็นลมมรสุมจากทางดา้นทิศใต ้และจะกลบัมี
ค่าสูงข้ึนอีกคร้ังในช่วงปลายปีซ่ึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากทางดา้นทิศเหนืออีกคร้ังโดยค่า
ความเขม้ขน้สูงสุดท่ีพบจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  ซ่ึงเป็นช่วงฤดูร้อน        
บ่งช้ีให้เห็นวา่ ลมมรสุมในแต่ละฤดูกาลซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ He  et al. (2008)  และ
การศึกษาของ  Gao , Wang , Ding , Liu  (2005) และปฏิกิริยา Photochemical เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงค่าความเขม้ขน้ของโอโซน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ Li et al.  (2007) ท่ี
พบวา่ การเพิ่มข้ึนของโอโซนในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และช่วงเดือนกนัยายน–ตุลาคมนั้น 
เกิดจากปฏิกิริยา Photochemical ท าให้ค่าความเขม้ขน้ของโอโซนเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 12 ในช่วงฤดู
ร้อน ทั้งน้ีจากการศึกษาค่าเฉล่ียรายเดือนเปรียบเทียบรายสถานี ตามกลุ่มทิศทางการเคล่ือนตวัของ
มวลอากาศ พบวา่ ค่าความเขม้ขน้ของโอโซนจากกลุ่มท่ีไดรั้บอิทธิพลจากลมท่ีพดัผา่นแผน่พื้นทวีป 
ไดแ้ก่ กลุ่ม 7 และ 8 มีค่าสูงกวา่กลุ่มท่ีพดัผา่นมหาสมุทร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ He  et al. (2008) 
ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 3, 4, 5 และ 6 เม่ือพิจารณาลกัษณะพื้นท่ีท่ีมวลอากาศพดัผา่นพบวา่ กลุ่มลมท่ีพดัผา่น
แผ่นพื้นทวีปเขา้สู่พื้นท่ีศึกษานั้นจะผ่านพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมของมนุษย ์จึงอาจน าพามลพิษจากเขต
ชุมชนเมือง และเขตอุตสาหกรรมพื้นท่ีท่ีมีการเผาผลผลิตทางการเกษตรท่ีเหลือจากการเก็บเก่ียว 
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้ค่าความเขม้ขน้ของโอโซนเพิ่มข้ึนอย่างเห็นไดช้ดัซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน
ของ Li  et al.  (2007), Wang et al. (2011) และ Li et al.  (2008)  เน่ืองจากมวลอากาศท่ีผา่นพื้นท่ี
ดงักล่าวอาจน ามลสารอ่ืนๆ เช่น NOx และ CO เขา้มายงัพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงมลสารดงักล่าวก็เป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีท าให้โอโซนมีค่าเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ Akimoto  et al.  (2007), 
Pakpong Pochanart  et al.  (2015) ในขณะท่ีกลุ่มลมท่ีพดัผา่นมหาสมุทรจะผา่นพื้นท่ีท่ีเป็นเขต
ชุมชนเมือง และเขตอุตสาหกรรมนอ้ยกวา่ จึงท าให้ ค่าความเขม้ขน้ของโอโซนจากกลุ่มลมดงักล่าว
มีค่าต ่ากวา่ได ้และเม่ือพิจารณาค่าความเขม้ขน้ของโอโซนทั้ง 3 สถานีเปรียบเทียบกนั พบวา่ สถานี
ภูเขาไท ้(Mt. Tai) มีค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด ซ่ึงจากการตรวจสอบต าแหน่งท่ีตั้งของสถานีตรวจวดั Mt. Tai 
กบัการเกิด Active Fire ในภาพรวมทั้งปี พบวา่สถานีดงักล่าวอยูใ่กลพ้ื้นท่ีท่ีมีความหนาแน่นของ
การเกิด Active Fire มากท่ีสุด ประกอบกบัสถานีดงักล่าวตั้งอยูใ่กลแ้หล่งอุตสาหกรรมของประเทศ
จีน ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีส าคญัในภูมิภาคซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ Wigder ., Jaffe and 
Saketa  (2013) ดงันั้นการเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของโอโซนในสถานีน้ีจึงอาจไดรั้บอิทธิพลจาก
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แหล่งก าเนิดมลพิษในเขตดงักล่าวดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Wang et al. (2011) ; 
Pochanart (2015) ท่ีพบวา่ การเคล่ือนตวัของมวลอากาศท่ีผา่นพื้นท่ีทางตะวนัออกของจีนซ่ึงเป็น
เขตอุตสาหกรรม ท าให้ค่าความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีบริเวณภูเขาไทเ้พิ่มข้ึน 34-42% และภูเขาหวง
เพิ่มข้ึน 8-14% 

จากการศึกษาลกัษณะการเปล่ียนแปลงของโอโซนซ่ึงมีค่าความเขม้ขน้เพิ่มข้ึนในช่วงตน้ปี 
และจะลดลงหลงัจากช่วงกลางปีและจะกลบัมีค่าสูงข้ึนอีกคร้ังในช่วงปลายปีเป็นผลมาจากลมมรสุม
ประจ าปีซ่ึงจะเกิดข้ึนใน 2 ลกัษณะ กล่าวคือ มวลอากาศท่ีเคล่ือนตวัผ่านแผ่นพื้นทวีปในช่วง        
ฤดูหนาวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคร้ังในช่วงฤดูร้อนซ่ึงมีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยา
Photochemical สูง จะท าให้ค่าความเขม้ขน้ของโอโซนมีค่าสูงกวา่มวลอากาศท่ีเคล่ือนตวัผา่นพื้นท่ี
ท่ีเป็นมหาสมุทรซ่ึงจะพดัเขา้สู่พื้นท่ีศึกษาส่วนใหญ่ในช่วงฤดูร้อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ  Li  et 
al. (2008) และ Akimoto et al.  (2007) นอกจากนั้นลกัษณะการเคล่ือนตวัของมวลอากาศท่ีผา่นพื้นท่ี
ท่ีมีความแตกกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีมวลอากาศเคล่ือนท่ีผ่านพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมของมนุษย์
อยา่งหนาแน่นในบริเวณตอนกลางของภาคตะวนัออกของประเทศจีนและพื้นท่ีท่ีเกิดไฟป่า พื้นท่ีท่ี
มีการเผาผลผลิตท่ีเหลือจากการเก็บเก่ียว ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลให้ค่าความเขม้ขน้ของโอโซนใน
พื้นท่ีศึกษามีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั Pochanart  et al. (2003) เช่น สถานีภูเขาไท ้(Mt. Tai) 
ท่ีมีมวลอากาศเคล่ือนท่ีผ่านพื้นท่ีตอนกลางของจีนฝ่ังตะวนัออกซ่ึงมีความหนาแน่นของการเกิด 
Active fire มากท่ีสุดส่งผลให้ค่าความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีภูเขาไท ้(Mt. Tai) สูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบั
อีก 2 สถานี 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

เพื่อให้การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณภาพอากาศ รวมทั้งการศึกษาเพื่อ
คาดการณ์ถึงความเขม้ขน้ของโอโซนท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละฤดูกาลเพื่อก าหนดแผนการป้องกนัและ
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงการศึกษาน้ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็น 
แนวทางการเฝ้าระวงัดา้นอุตุนิยมวทิยา และความเขม้ขน้ของโอโซนในพื้นท่ีท่ีจะไดรั้บอิทธิพลจาก
การเคล่ือนตวัของมวลอากาศล่วงหนา้ใหก้บัประชาชน เพื่อเตรียมรับมือกบัระดบัของก๊าซโอโซนท่ี
จะเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะระบบการแจง้เตือนประชาชนและกลุ่มเปราะบาง มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี
ดงัน้ี  
 5.3.1 ควรเพิ่มการศึกษาวิเคราะห์ทิศทางการเคล่ือนตวัของมวลอากาศในกลุ่มต่าง 
ให้มีความครอบคลุมในพื้นท่ีมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมาจากพื้นท่ีย่านอุตสาหกรรม เพื่อให้
ทราบถึงแหล่งก าเนิดมลพิษอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของโอโซน (O3) มากยิง่ข้ึน 
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 5.3.2  ศึกษาดชันีคุณภาพอากาศอ่ืนๆ อ่ืนท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของโอโซน เช่น 
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
โอโซน (O3) อนัจะน าไปสู่การศึกษาเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบในดชันีคุณภาพอากาศดงักล่าวดว้ย  
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