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โดย ชลธิดา เชิญขุนทด

บทคัดย่อ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) กับปัจจัยด้าน
ภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก ในช่วง
เดือนมกราคมถึงเมษายน ระหว่างปี 2552 ถึง 2556 โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า PM10 กับปัจจัยทางด้าน
ภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเร็วลม และความกดอากาศ ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Step-wise
Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบว่าปัจจัยทางด้านภูมิอากาศมีความสัมพันธ์ต่อค่า PM10 อย่างไร
ผลการศึกษาพบว่า จานวนข้อมูลที่ใช้ศึกษาทั้งหมด 2,785 วัน จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และ
สถานีอุตุนิยมวิทยา บริเวณพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน และ
ตาก ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ระหว่างปี 2552 ถึง 2556 ได้ค่า PM10 ระหว่าง 12.0 – 518.5 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์ โดยมีจานวนวันที่ค่า PM10 เกินมาตรฐาน (>120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จานวน 615 วัน และมีค่า
อุณหภูมิระหว่าง 18.9 – 41.1 องศาเซลเซียส ความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.0 – 25.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความกดอากาศมี
ค่าระหว่าง 954.1 – 998.8 เฮคโตปาสคัล ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน พบว่า ปัจจัยทางด้านภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเร็วลม และความกดอากาศ มีอิทธิพลต่อค่า PM10 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (ที่ 0.05) โดยสามารถอธิบายความผันแปรของค่า PM10 ได้ประมาณร้อยละ 16
จากการศึกษาที่พบว่า ความผันแปรของค่า PM 10 มีอิทธิพลมาจากปัจจัยด้านภูมิอากาศ ได้แก่
อุณหภูมิ ความเร็วลม และความกดอากาศ เพียงร้อยละ 16 นั้น ชี้ให้เห็นว่า ต้นกาเนิดที่ทาให้ค่า PM10 เกินมาตรฐาน
ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาสลับซับซ้อนและกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ อันได้แก่ การคมนาคมขนส่ง
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ การทากิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน การเผาในที่โล่ง โดยเฉพาะการเผาวัสดุเศษเหลือจากการทา
การเกษตร และการเผาป่า เป็นกิจกรรมสาคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน พิษบริเวณภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ปี 2551
เป็นต้นมา ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปี ค่า PM10 ที่ตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรม
ควบคุมมลพิษ จะมีค่าสูงเกินมาตรฐาน ซึ่งมีผลอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้น ในการจัดการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นนี้ ควรมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่สาเหตุหลัก นั่นคือ กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะกิจกรรมการเผาในที่โล่ง ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องควรให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน พร้อมร่วมกันหาทางออกในการแก้ไขปัญหา หากทุกฝ่ายให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ปัญหาหมอกควันพิษในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็จะหมดลงได้อย่างแท้จริง
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การตรวจเอกสาร
1. ความหมายและชนิดของมลพิษทางอากาศ
มลพิษ (มน-ละ-พิษ) เป็นคาที่ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติไว้เมื่อ ปี พ.ศ.2519 โดยมีความหมายว่า “พิษที่
เกิดจากความมัว หมองหรื อความสกปรก”

เมื่อผนวกเข้ากับสิ่ งแวดล้ อม เกิดคาว่า มลพิษทางสิ่ งแวดล้ อม

(Environmental pollution) ซึ่งหมายถึง สิ่งแวดล้อมที่ทาให้สุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมเลวลง เกิดการ
เจ็ บ ป่ ว ย ไม่มี เรี่ ย วแรง เกิ ดความไม่พึ งพอใจ สิ้ นหวั ง เกิด ความหวาดหวั่ น วิตก กั งวล หรือไม่มี ความมั่ นคง
ปลอดภัย
1.1 ความหมายของมลพิษทางอากาศและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ภาวะมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง สภาวะของบรรยากาศกลางแจ้งที่มีสิ่งเจือปน
(Contaminant) อย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างเจือปนอยู่ในลักษณะ ปริมาณ และระยะเวลา ซึ่งยาวนานพอที่จะทา
ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์หรือสัตว์ ตลอดจน ทาลายทรัพย์สินของมนุษ ย์ อาคาร สถานที่ต่างๆ
ให้เสื่อมสภาพ ผุพังทรุดโทรมเร็วกว่าปกติ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
สารมลพิษ (Pollutant) ที่ก่อให้เกิดปัญหาในขณะนี้ ได้แก่ อนุภาคมลสาร ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ไนโตรเจนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นต้น สาเหตุใหญ่ที่ทาให้เกิดสารมลพิษคือการสันดาปเชื้อเพลิงที่ไม่
สมบูรณ์
การสันดาป หมายถึง การที่สารไฮโดรคาร์บอนของเชื้อเพลิง (Fuel) รวมกับออกซิเจนในอากาศ
ให้ความร้อน (Heat) แสง (Light) คาร์บอนไดออกไซด์และไอน้า แต่ถ้าหากมีสารที่ปนมากับเชื้อเพลิง (Impurities)
และปริมาณอากาศไม่เพียงพอต่อการเผาไหม้ เป็นการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ จะก่อให้เกิดเขม่าและควัน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทาให้เกิดมลพิษทางอากาศ
1.2 ประเภทของมลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศ สามารถจาแนกออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
1.2.1 อนุภาคต่างๆ (Particulates) เป็นละอองขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเป็นเวลานาน มี
อยู่หลายชนิด เช่น
(1) อนุภาคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต (Viable particles) ได้แก่ ละอองเกสรของพืช จุลินทรีย์
ต่างๆ เช่น แบคทีเรีย รา สปอร์ รวมถึงแมลงและชิ้นส่วนของแมลงที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ อนุภาคเหล่านี้ มักเป็น
สาเหตุของอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรคหอบหืดบางชนิด และการเจ็บป่วยจากเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิด
(2) อนุภาคที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต (Non-viable particles) อนุภาคที่เกิดเองตาม
ธรรมชาติ ได้แก่ ดินทราย เกลือแร่ต่างๆ จากทะเล แอสเบสตอส ฯลฯ และอนุภาคที่ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของ
มนุษย์ ได้แก่

(2.1) ฝุ่น (Dust) เป็นอนุภาคของของแข็ง (Solid particles) ที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ หรื อเกิด จากกิ จ กรรมของมนุ ษย์ เช่น การขัดสี ทุ บ ป่น ระเบิ ด สามารถลอยในบรรยากาศได้ชั่ ว
ระยะเวลาหนึ่ง แล้วตกลงสู่พื้น ยกเว้น พวกที่เล็กกว่า 5 ไมครอน จะลอยอยู่ได้นาน
(2.2) ควัน (Smoke) เป็นของแข็งขนาดเล็กที่เกิดจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ของ
เชื้อเพลิง มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน ส่วนใหญ่เป็นพวกคาร์บอน (C) สามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศ โดยทั่วไป
มักจะหมายถึงสิ่งที่ปล่อยออกมาจากปล่องระบายควัน
(2.3) ขี้เถ้า (Ash) เป็นของแข็งที่มีขนาดเล็กมาก ซึ่งเหลือจากการสันดาปที่สมบูรณ์
ของเชื้อเพลิง
(2.4) เขม่า (Soot) เป็นอนุภาคที่เกิดจากการรวมตัวของอนุภาคเล็กๆ ของคาร์บอน
ที่เกิดจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ของวัสดุที่มีคาร์บอน และน้ามันดิน (Tar) อยู่ด้วย
(2.5) ไอควัน (Fume) เป็นอนุภาคของแข็งที่มีขนาดเล็กมาก ส่วนใหญ่จะเล็กกว่า 1
ไมครอน มักจะเกิดจากการควบแน่น (Condensation) ของไอ จากปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่าง เช่น การหลอม
โลหะหรือการเผาไหม้ของสารที่มีโลหะผสมอยู่ ได้แก่ ออกไซด์ของโลหะต่างๆ รวมทั้ง ออกไซด์ของตะกั่วที่เกิดจาก
การเผาไหม้น้ามันเชื้อเพลิงในรถยนต์
(2.6) ละอองไอ (Mist) เป็นอนุภาคที่เป็นของเหลว ซึ่งเกิดจากการควบแน่นของไอ
หรือก๊าซบางอย่าง หรือเกิดจากการแยกตัวของของเหลวจากกระบวนการบางอย่างให้ฟุ้งกระจายขึ้นสู่บรรยากาศ
เช่น การพ่น การฉีดของเหลวไปในอากาศ เป็นต้น มีขนาดอนุภาคประมาณ 40-400 ไมครอน
1.2.2 ก๊าซและไอต่างๆ (Gas and Vapor) หมายถึง สิ่งเจือปนในอากาศ ซึ่งเป็นสารมลพิษที่มีอยู่
ในรูปของก๊าซ (Gas) รวมทั้ง พวกไอระเหย(Vapor) เช่น ไอระเหยของน้ามันเชื้อเพลิง และสารเคมีชนิดต่างๆ ก๊าซ
และไอต่างๆ มี ดังนี้
(1) ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen) ออกไซด์ของไนโตรเจนที่เจือปนใน
อากาศ ได้แก่ ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไนตริกออกไซด์ (NO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ไนโตรเจนไตรออกไซด์
(NO3) ไนโตรเจนเซสควิออกไซด์ (N2O3) ไดไนโตรเจนเททรอกไซด์ (N2O4) และไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์ (N2O5)
ออกไซด์ของไนโตรเจนที่พบมากที่สุดคือ ไนตริกออกไซด์ (NO) และไนโตรเจนได
ออกไซด์ (NO2) จึงรวมเอาก๊าซทั้งสองชนิดจัดเข้าไว้ด้วยกัน และใช้สัญลักษณ์แทนว่า NOx (Nitrogen Oxide) ซึ่ง
ก๊าซทั้งสองนี้เกิดจากการทางานของเครื่องยนต์ในยานยนต์ประเภทต่างๆ รวมทั้งแหล่งเผาไหม้อื่นๆ นอกจากนี้ ยัง
เกิดจากกรรมวิธีในโรงงานอุตสาหกรรม (Nitration Industries) และปฏิกิริยาการรวมตัวของไฮโดรคาร์บอนกับ
ออกไซด์ของไนโตรเจนและออกซิเจน (Photochemical Oxidation Process)

(2) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (Oxide of Sulfur) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ที่สาคัญมี 2 ชนิดคือ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และซัลเฟอร์ไตรออกไซด์(SO3) ซัลเฟอร์ทาปฏิกิริยากับออกซิเจนให้เปลวไฟสีน้าเงินเกิด
เป็นออกไซด์ของซัลเฟอร์ โดยปกติแล้วจะเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปริมาณที่มากถึงร้อยละ 95 ของทั้งหมด โดยที่
ซัล เฟอร์ ไตรออกไซด์ มักจะเกิด ในกรณีที่ส ภาวะการสั นดาปเชื้อ เพลิ ง ไม่ปกติ และจะมีส ถานะเป็ น สารวัต ถุ
แขวนลอย (Aerosols) มากกว่าที่เป็นแก๊ส แหล่งกาเนิดของซัลเฟอร์ที่สาคัญ ได้แก่ การสันดาปเชื้อเพลิงในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการใช้เชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร์ประกอบอยู่ เช่น ถ่านหิน น้ามันดีเซล ฯลฯ โรงงานทากรด โรงงานถลุง
โลหะ โรงกลั่นน้ามัน การหลอมแร่ เป็นต้น
(3) รีดิวส์ซัลเฟอร์ (Reduced Sulfur) รีดิวส์ซัลเฟอร์ที่สาคัญคือไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
อาจเกิดจากแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ ปฏิกิริยาทางชีวภาพแหล่งธรรมชาติบางประเภท เช่น น้าพุในทะเลสาบ ฯลฯ
ภูเขาไฟ เป็นต้น และอาจเกิดจากแหล่งที่มนุษย์สร้าง ได้แก่ การสันดาปเชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร์ปนอยู่ อุตสาหกรรม
ฟอกหนัง โรงกลั่นน้ามันดิบ โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงงานกระดาษ โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงงานทา
แป้งมัน เป็นต้น
(4) ออกไซด์ของคาร์บอน (Oxide of Carbon)
ออ ก ไ ซด์ ข อ งค า ร์ บ อน ที่ ส าคั ญ ซึ่ งมั ก พ บใ น บ รร ย า ก าศ มี 2 ช นิ ด คื อ
คาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์
(4.1) คาร์บ อนไดออกไซด์( Carbon Dioxide; CO2) เป็นก๊าซที่ถือว่าเป็น
องค์ประกอบปกติของอากาศและเป็นส่วนหนึ่งของวงจรคาร์บอนในชีวาลัย (Biosphere) ไม่ถือว่าเป็นสารมลพิษ มี
ความสามารถในการดูดซับแสงแดดได้ดี เมื่อมีการสันดาปเชื้อเพลิงเกิดขึ้นมาก ปริมาณก็จะมีมากตามขึ้นไปด้วย
ทาให้มีคาร์บอนไดออกไซด์หนาแน่นในบรรยากาศ ส่งผลทาให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น จนเกิด “ปรากฏการณ์เรือน
กระจก (Greenhouse Effect)” ตลอดจนเกิดการกัดกร่อนวัสดุสิ่งของต่างๆ ที่ทาด้วยหิน เพราะเมื่อมันละลายน้า
หรือไอน้าจะมีฤทธิ์เป็นกรด
(4.2) คาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon Monoxide; CO) แหล่งกาเนิดที่สาคัญของ
ก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ คื อ การเผาไหม้ ข องน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง จากเครื่ อ งยนต์ ข องยานพาหนะต่ า งๆ โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากอาคารบ้านเรือน ไม่ก่อให้เกิดการ
ระคายเคื อ ง แต่ เ ป็ น ก๊ า ซที่ มี อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพมากเพราะเมื่ อ หายใจเข้ า ไปในร่ า งกาย จะท าปฏิ กิ ริ ย ากั บ
ฮีโมโกลบินในเลือดกลายเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (Carboxy-haemoglobin, COHb) ทาให้ร่างกายขาด
ออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย อาการจะมีตั้งแต่ อาการเครียด หายใจเร็วกว่าปกติ เวียนศีรษะ กล้ามเนื้อ
อ่อนเพลีย อาเจียน มึนศีรษะ หน้ามืด พูดจาเลอะเลือน มีอาการเป็นลม ปวดชักกระตุก หมดสติเข้าขั้นโคม่า จนถึง
ขั้นเสียชีวิต

(5) ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) เป็นสารประกอบที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็น
องค์ประกอบหลักโดยจะมีธาตุคาร์บอนอยู่ตั้งแต่ 1 โมเลกุล ถึงหลายร้อยโมเลกุลหรือหลายพันอะตอม พวกที่มี
คาร์บอนตั้งแต่ 1 ถึง 4 อะตอม จะมีสถานะเป็นก๊าซ เมื่ออยู่อุณหภูมิปกติ เช่น มีเทน (CH4) บิวเทน (Butane)
ฯลฯ ส่วนพวกที่มีคาร์บอนตั้งแต่ 5 ขึ้นไป จะอยู่ในสภาวะของเหลวหรือของแข็งที่มีอุณหภูมิปกติ เช่น เบนซีน
(Benzene) ทาร์ (Tar) แอสฟัลส์ (Asphalts) ฯลฯ สารไฮโดรคาร์บอนเป็นตัวการสาคัญที่ทาให้เกิดหมอกควัน
(Smog) โดยมีแหล่งกาเนิดจากการสันดาปเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ของยานพาหนะต่างๆ การเผาไหม้ถ่านหิน ควัน
จากบุหรี่ เป็นต้น
(6) ออกซิ แ ดนต์ (Oxidants)

เป็ น ก๊ า ซที่ เ กิ ด จากการท าปฏิ กิ ริ ย ารวมตั ว ของ

ไฮโดรคาร์บอนกับไนโตรเจน โดยมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เรียกปฏิกิริยานี้ว่า “ปฏิกิริยาโฟโตเคมีคัล” ผล
ทาให้เกิดสารมลพิษที่สาคัญได้แก่ โอโซน (Ozone:O3) เปอร์ออกซีเอซิลไนเตรท (PAN)
(7) คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon: CFCs) เป็นสารสังเคราะห์ที่
ประกอบด้วย คาร์บอน ฟลูออรีน และคลอรีน เป็นสารเสถียร เฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยา ไม่ไวไฟ ไม่เป็นพิษ และไม่
มีกลิ่น จึงถูกนาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่ างๆ อาทิเช่น การทาโฟม ใช้ในระบบทาความเย็น ใช้ฉีดพ่นในกระป๋อง
สเปรย์ ใช้เป็นตัวทาละลาย ใช้ดับเพลิง เป็นต้น ซึ่งผลเสียที่ตามมาจากที่มีการใช้อย่างแพร่หลายคือชั้นโอโซนถูก
ทาลาย ทาให้ความสามารถของการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตลดลงและสาร CFCs ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับ
และเก็บกักความร้อนได้ดี จึงทาให้เกิดสภาวะโลกร้อนขึ้น เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “ปรากฏการณ์ เรือนกระจก
(Greenhouse Effect)”
2. แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศ (Sources of Air Pollution)
แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศ สามารถแบ่งตามตัวการที่กระทาให้เกิดสารมลพิษทางอากาศอย่างกว้างๆ
ได้ เป็น 2 แหล่งคือ แหล่งกาเนิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และแหล่งกาเนิดตามธรรมชาติ สามารถแบ่งเป็น
แหล่งกาเนิดใหญ่ๆ ได้ดังนี้
2.1 แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์(Man-made Source)
(1) การเผาไหม้ (Combustible) มลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ เช่น
การเผาขยะมูลฝอย ไฟไหม้ป่า ถ่านหิน ฯลฯ จะประกอบด้วย ควัน เขม่า ขี้เถ้า ก๊าซชนิดต่างๆ ส่วนปริมาณของ
ขี้เถ้าและก๊าซต่างๆจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของเชื้อเพลิงและวิธีการเผาไหม้ หากเป็นการ
เผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ จะก่อให้เกิดก๊าซ เขม่า ควันไฟ ในปริมาณสูงมากกว่าการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
(2) การคมนาคมขนส่ง (Transportation) การคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้า และทาง
อากาศ โดยการใช้ยานพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถไฟ เรือยนต์ และเครื่องบิน มีการเผาไหม้

เชื้อเพลิงจากเครื่องยนต์ แล้วปล่อยสารและก๊าซชนิดต่างๆ ออกสู่อากาศ หากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ที่ไม่สมบูรณ์จะ
ทาให้เกิดก๊าซพิษ ก๊าซพิษส่วนใหญ่ออกทางท่อไอเสีย ในบริเวณใดก็ตามที่มีการจราจรหนาแน่น มีการใช้ยวดยาน
พาหนะมาก สารต่างๆ และก๊าซพิษจะถูกขับออกมาฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศในปริมาณมากและมีความเข้มข้นสูง มี
ผลทาให้คุณภาพของอากาศเลวร้าย จนกระทั่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้น
ตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน อาคารสถานที่ต่างๆ ตัวอย่างก๊าซที่ปล่อยออกจากรถยนต์ ได้แก่ ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ออกไซด์ของซัลเฟอร์ ส่วนออกไซด์ของไนโตรเจน และไฮโดรคาร์บอน
มักจะถูกปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น
(3) การอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นแหล่งสาคัญที่ปล่ อยสารและก๊าซต่างๆ
ออกมาปนเปื้อนในอากาศ โดยเกิดจากกระบวนการภายในโรงงาน เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องจักร การ
ระเหยของตั ว ท าละลายต่า งๆ การฟุ้งกระจายของฝุ่ น ละอองอั นเนื่ องจากการบด การทุบ การขั ด การเจีย ร
ตลอดจนเกิด จากการหลอมโลหะ เช่น โรงงานถลุ งเหล็ ก ทองแดง สั งกะสี เกิดจากการอุ ตสาหกรรมน้ ามั น
อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานทาปุ๋ย เป็นต้น สาร
ปล่อยมาส่วนใหญ่เป็นไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน ออกไซด์ของซัลเฟอร์ คาร์บอนไดออกไซด์ สารตะกั่ว
ปรอท แคดเมียม นอกจากนี้ยังมีพวกควัน เขม่า ขี้เถ้าและฝุ่นละออง ไอของสารประกอบตะกั่ว ไอของกรด เป็นต้น
(4) การทากิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน บริเวณที่มีการก่อสร้างหรือรื้อถอน ทาลายอาคาร สิ่ง
ปลู ก สร้ า งต่ า งๆ ตลอดจนกิ จ การระเบิ ด หิ น ท าให้ อ นุ ภ าคของแข็ ง ฝุ่ น ละอองปลิ ว ฟุ้ ง กระจายไปในอากาศ
นอกจากนี้ โรงงานบางประเภท เช่น โรงเลื่อย โรงสี โรงโม่หิน กิจกรรมการกวาดถนน การสร้างหรือขุดช่องถนน
ล้วนแต่ก่อให้เกิดอนุภาคขนาดเล็กฟุ้งกระจาย จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและการมองเห็น
(5) การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่เหมาะสม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ จากแหล่ง
ชุมชน เช่น บ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้ง สิ่งปฏิกูลจาพวกมูลสัตว์ต่างๆ จากการเกษตร เมื่อนามา
รวบรวมไว้ในแหล่งทิ้งขยะ โดยขาดการจัดการที่เหมาะสม จะทาให้ขยะจาพวกเศษอาหาร พืชผัก ซึ่งสามารถย่อย
สลายโดยจุลินทรีย์ ทาให้เกิดกลิ่นเหม็นของก๊าซต่างๆ โดยเฉพาะ ก๊ าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊า ซไข่เน่า) ส่งกลิ่ น
กระจายไปในอากาศเป็นบริเวณกว้าง ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ราคาญแก่ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้
(6) การทาเกษตรกรรม ในบริเวณพื้นที่ที่ทาการเกษตรกรรม เกษตรกรจะนาเอาสารเคมีกาจัด
ศั ต รู พื ช มาใช้ ใ นการป้ อ งกั น และก าจั ด แมลง และศั ต รู พื ช ชนิ ด ต่ า งๆ โดยเฉพาะ การฉี ด พ่ น สารฆ่ า แมลง
(Insecticides) ลงบนพืชผักในนาและไร่ ทาให้สารเคมีเหล่านี้ ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ และบางส่วนตกค้างอยู่ใน
สิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้า และอากาศ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งมนุษย์ สัตว์ และแมลงที่มิใช่ศัตรูพืช
(7) การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ (Radioactive Explosion) การทดลองระเบิดปรมาณู เอช
บอมบ์หรือนิวตรอน และหัวรบนิวเคลียร์ชนิดต่างๆ ล้วนแล้วแต่ทาให้ฝุ่นของกัมมันตภาพรังสี แผ่ฟุ้งกระจายไปใน

อากาศ นอกจากนี้ ยังมีแหล่งของรังสี ที่เกิดจากเหมืองแร่ยูเรเนียมหรือธอเรียม(Uranium or Thorium) รวมทั้ง
ไอเสียที่มาจากเครื่องยนต์ที่ใช้แร่ธาตุเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม แหล่งของฝุ่นละอองกัมมันตรังสี ส่วน
ใหญ่มาจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์
2.2 แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศที่เกิดตามธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น ภูเขาไฟระเบิด ลมพายุ ไฟป่า ทาให้อากาศสกปรกได้มาก ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย ฝุ่นละออง เขม่า ขี้เถ้า และก๊าซชนิดต่างๆ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศกระจายเป็นวงกว้าง ใน
ประเทศไทย ปั ญหาที่ส าคัญจากภัย ธรรมชาติคือ พายุ และไฟไหม้ป่าเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะ ไฟไหม้ ป่าใน
เมืองไทยถือเป็นปัญหาใหญ่ จากการสังเกตพบว่า ในฤดูแล้ง ป่าไม้เมืองไทย จะถูกไฟป่าไหม้ทาลายต้นไม้กิ นพื้นที่
เป็นวงกว้าง เป็นแสนไร่ ล้านไร่ นอกจากจะทาให้สูญเสียทรัพยากรป่าไม้แล้ว ยังทาให้อากาศสกปรกไปด้วย ฝุ่น
เขม่าฟุ้งกระจายไปทั่ว จนบางครั้งทาให้เกิดสภาพฟ้าสลัวเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น และที่สาคัญคือเพิ่มปริมาณ
ก๊าซ CO2, SO2 และออกไซด์ของไนโตรเจน สะสมในบรรยากาศมากขึ้น
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทาให้เกิดมลพิษทางอากาศ
3.1 อุตุนิยมวิทยาและสภาวะอากาศ (Meteorology or Climate Condition)
3.1.1 อุณหภูมิ (Temperature) โดยทั่วไปในอากาศเมื่อระดับความสูงมากขึ้นไป อุณหภูมิยิ่งเย็น
ลง ส่วนอากาศบนพื้นผิวโลกจะอุ่น และลอยตัวสูงขึ้น เมื่อกระทบอากาศเย็นก็จะขยายตัวออก ในขณะที่อากาศอุ่น
ลอยตัวสูงขึ้นไป จะพาเอาควันพิษจากระดับพื้นดินขึ้นไปด้วย บางครั้งในขณะที่มีการเคลื่อนที่ของอากาศดังกล่าว
จะเกิ ด มี ก ลุ่ ม อากาศในแอนตี้ ไ ซโคลนจมลง หรื อ ลอยต่ าลงมาสู่ ร ะดั บ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด “อุ ณ หภู มิ ห วนกลั บ
(Temperature Inversion)”
3.1.2 ทิศทางและความเร็วลม (Direction and Velocity of Wind) ลมที่แรงและพัดพาหอบ
เอาสารมลพิษ (Pollutants) จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง จนทาให้บริเวณที่มีสารมลพิษถูกพัดเข้าไป มีความเข้มข้น
ของสารมลพิษสูงขึ้น
3.1.3 ฝน (Rain)

ฝนที่ต กลงมาจะช่ ว ยชะล้ างเอาสิ่ งสกปรกที่แขวนลอยและสะสมในชั้ น

บรรยากาศให้ตกลงมาสู่พื้นดินได้ น้าฝนเป็นตัวทาละลายที่ดี (Solvent) สามารถรวมตัวกับก๊าซชนิดต่างๆ ที่อยู่ใน
อากาศ เช่น รวมตัวกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์กลายเป็นกรดซัลฟุริก (H2SO4) ทาให้เกิดการกัดกร่อนโลหะต่างๆได้
3.1.4 ความชื้น (Humidity) บริเวณที่มีความชื้นสูงๆ จะทาให้เกิดการรวมตัวกันระหว่างควัน
(Smoke) กับหมอก (Fog) เกิดเป็นหมอกควัน (Smog) ทาให้ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดปัญหา
อุปสรรคในการขับขี่ยวดยานพาหนะได้
3.2 สภาพลักษณะภูมิประเทศ

3.2.1 พื้นที่ราบจะช่วยทาให้สารมลพิษที่ลอยตัวในบรรยากาศถูกพัดพาถ่ายเทได้ง่าย
3.2.2 พื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบหรือพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะ ทาให้เกิดการสะสมของสารมลพิษใน
อากาศได้มากและทาให้เกิดสภาวะ “อุณหภูมิหวนกลับ (Temperature Inversion)” ได้ง่าย
3.2.3 พื้นที่ที่เป็นหุบเขา ทาให้การไหลถ่ายเทของสารมลพิษในอากาศเป็นไปได้ยาก เพราะการ
ไหลเวียนของอากาศที่จะพัดพาทาให้ฟุ้งกระจายมีน้อย
3.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศของโลก
3.3.1 ในบรรยากาศชั้นบนคือ สตราโตสเฟียร์ ซึ่งเป็นชั้นที่มีก๊าซโอโซนอยู่ ทาหน้าที่กรองแสง
อินฟราเลดและอัลตราไวโอเลต มิให้ส่องมาถึงผิวโลก ในระดับที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ถูกทาลายเป็นรูโหว่โตขนาด
เท่า “ ทวีป ” เหนือทวีปแอนตาร์กติก ( ขั้วโลกใต้ ) และทาให้ก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศนี้ ทั่วโลกมีปริมาณลดลง
เรื่อยๆ เรียกว่า โอโซนถูกทาลาย (Ozone depletion)
3.3.2 ในบรรยากาศชั้นล่างคือ ไบโอสเฟียร์ ที่มนุษย์และสัตว์อาศัยอยู่ เกิดปรากฎการณ์เรือน
กระจก (Greenhouse Effect) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมากจากสาเหตุสาคัญคือ การเผาไหม้เชื้อเพลิง
โดยมนุ ษ ย์ แ ละการใช้ ส ารซี เ อฟซี บ นพื้ น โลกในช่ ว งหลายทศวรรษที่ ผ่ า นมา ท าให้ เ กิ ด ก๊ า ซส าคั ญ ได้ แ ก่
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) และสารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs)
เป็นกลุ่มก๊าซที่ถูกเรียกชื่อว่า Greenhouse Gases to Global (GHG) ซึ่งเป็นกลุ่มก๊าซที่ทาให้เกิดภาวะเรือน
กระจก
4. ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ
การเกิดมลพิษทางอากาศก่อให้ เกิดผลเสี ยหลายประการ ทั้งโดยทางตรงอันได้แก่ผ ลเสี ยต่อสุ ขภาพ
อนามัยของมนุษย์ และโดยทางอ้อม ได้แก่ ผลเสียต่อทรัพย์สิน ผลเสียต่อพืชและสัตว์ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ดังต่อไปนี้
4.1 ผลเสียที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์เลี้ยง สารมลพิษที่ก่อให้เกิดปัญหาให้แก่
สุขภาพร่างกายมีหลายชนิดทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อม ทั้งแสดงอาการเรื้อรังและเฉียบพลัน ขึ้นอยู่กับชนิดและ
ปริมาณของสารมลพิษที่ร่างกายได้รับ รวมถึงระยะเวลาที่ร่างกายได้สัมผัสหรือรับสารมลพิษเข้าสู่ร่างกาย
- สารไฮโดรคาร์บอน จะทาปฏิกิริยาโฟโตเคมิคัล กลายเป็นหมอกผสมควัน ซึ่งประกอบด้วยโอโซน
และออกซิแดนท์ต่างๆ ก่อให้เกิดความระคายเคืองตา
- คาร์บอนมอนอกไซด์ มีความเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์ เมื่อหายใจเข้าไปในร่างกายแล้ว จะถูกปอด
ดูดซับและทาปฏิกิริยากับฮีโมโกลบินในเลือดกลายเป็นคาร์บอกซี -ฮีโมโกลบิน ซึ่งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์รวมตัว
กับฮีโมโกลบินได้ดีกว่าออกซิเจนถึง 200-300 เท่า ทาให้ร่างกายขาดออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย

- ออกไซด์ของไนโตรเจน มีความเป็นพิษต่อมนุษย์ โดยเฉพาะไนโตรเจนมอนอกไซด์และไนโตรเจนได
ออกไซด์ ได้รับปริมาณประมาณ 10 พีพีเอ็ม สัมผัสนาน 8 ชั่วโมง จะทาลายปอด ทาให้เกิดปอดบวม และขนาด
20-30 พีพีเอ็ม อาจทาให้ถึงตายได้
-

ออกไซด์ของซัลเฟอร์ เมื่อหายใจเข้าไป จะแพร่ฟุ้งกระจายเข้าสู่ เส้ นเลื อดได้ทันทีและหาก

ได้รับซัลเฟอร์ไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ ขนาดประมาณ 5-10 พีพีเอ็ม จะมีพิษทาให้เกิดความระคาย
เคืองต่อตาและระบบหายใจ
4.2 การทาลายวัสดุสิ่งของ สารมลพิษทางอากาศอาจทาลายวั สดุสิ่งของหรือสิ่งแวดล้ อมต่างๆ เช่น
ไนโตรเจนไดออกไซด์ทาให้ลวดสปริงเสียรูปทรง ทาความเสียหายแก่เสื้อผ้า และทาลายสีทาพื้นผิวต่างๆ ให้หลุด
ลอก ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีความชื้นมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ มักกัดกร่อนวัสดุที่ทาด้วยเหล็ก สังกะสี ทองแดง
รวมทั้ง การทาความเสียหายให้แก่เสื้อผ้า ด้ วยการทาให้เนื้อผ้าอ่อนยุ่ยหรือเปรอะเปื้อนหรือเกิดการเปลี่ยนสี เป็น
ต้น
4.3

การทาลายพื ช สารมลพิษ บางชนิดอาจทาลายส่ ว นต่า งๆ ของพืช ได้แก่ ใบ ล าต้น หรือดอก

ตัวอย่างเช่น ไฮโดรคาร์บอน เช่น อีไทลีน ทาให้เกิดพิษที่ใบ ตาและดอกของพืช มีผลเสียคือความไม่สมดุลของ
อาหารในลาต้นของพืช ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทาให้เกิดพิษเรื้อรังต่อพืช ด้วยการเปลี่ยนสีของเนื้อเยื่อใบของพืชจน
กลายเป็นสีเหลืองหรือเกิดคลอโรซิส (chlorosis) เป็นการสูญเสียคลอโรฟิลล์หรือหยุดสร้างคลอโรฟิลล์ ทาให้ต้นไม้
ไม่เจริญเติบโต ไนโตรเจนไดออกไซด์ ทาให้เกิดแผลที่ใบพืช สารออกซิแดนท์ (oxidant) มักทาลายใบของพืชให้
เหี่ยวเฉา เซลล์ใบยุบตัว
4.4 การบดบังแสงสว่าง สารมลพิษจาพวกแอโรซอลในรูปของหมอก ควัน หมอกผสมควันหรือไอควัน
หรือฝุ่น มักก่อให้เกิดปัญหาการบดบังแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังพื้นโลก ทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้แก่
การคมนาคมขนส่ง ทัศนียภาพไม่สวยงาม เป็นต้น
4.5 การเกิดผลเสียต่อสุขภาพจิต สารมลพิษที่ก่อให้เกิดปัญหาด้า นจิตใจมักเป็นพวกที่มีสีมีกลิ่น และ
สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของคนที่จะต้องสัมผัสกับสารมลพิษอยู่ตลอดเวลา
หรือในระยะเวลานานๆ เช่น บริเวณย่ านที่พั กอาศัย บริเวณโรงเรี ยนหรือสถานที่ประกอบการงานต่างๆ สาร
ปนเปื้อนที่มีสีได้แก่ ไนโตรเจนไดออกไซด์ สารที่มีกลิ่นได้แก่ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เมอแคปเทน (mercaptan) ซัลไฟด์
อื่นๆ และพวกที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ได้แก่ พวกแอโรซอลต่างๆ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังมีสาร
ปนเปื้อนที่มีทั้งกลิ่นและสี และมีความเป็นพิษ ได้แก่ คลอรีน ไนโตรเจนไดออกไซด์

วิธีการศึกษา
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) กับปัจจัยด้าน
ภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ระหว่างปี 2552 ถึง 2556 ได้รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ค่า PM10 ที่ตรวจวัด
ได้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ และข้อมูล อุณหภูมิ ความเร็วลม และความกดอากาศ
ที่ตรวจวัดได้จากสถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยข้อมูลที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้มีจานวนทั้งหมด 2,785
วัน จากนั้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า PM10 กับปัจจัยทางด้านภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเร็วลม
และความกดอากาศ ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Step-wise Multiple Regression
Analysis)

ผลและวิจารณ์
จากการศึกษาพบว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ของปี 2552 ถึง 2556 บริเวณพื้นที่ 7 จังหวัด
ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก มีค่า PM10 เฉลี่ยเท่ากับ 88.7
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ โดยมีค่าต่าสุดและสูงสุดเท่ากับ 12.0 และ 518.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ ตามลาดับ และมี
จานวนวันที่ค่า PM10 เกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จานวน 615 วัน ในส่วนของอุณหภูมิมีค่า
ต่าสุด สูงสุด และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.9, 41.1 และ 33.5 องศาเซลเซียส ตามลาดับ ความเร็วลมมีค่าต่าสุดและ
สูงสุดระหว่าง 0.0 – 25.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความกดอากาศมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 971.6 เฮคโตปาสคัล โดยมีค่าต่าสุดและสูงสุดเท่ากับ 954.1 และ 998.8 เฮคโตปาสคัล ตามลาดับ
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า PM10 กับปัจจัยทางด้านภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเร็วลม
และความกดอากาศ ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Step-wise Multiple Regression
Analysis) แล้ว พบว่า ปัจจัยทางด้านภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเร็วลม และความกดอากาศ มีอิทธิพลต่อค่า
PM10 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ที่ 0.05) โดยสามารถอธิบายความผันแปรของค่า PM10 ได้ประมาณร้อยละ 16
(ตารางที่ 1 และ 2) ซึ่งปัจจัยด้านอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อค่า PM10 ในทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ค่า
PM10 ก็จะสูงขึ้นตาม และถ้าอุณหภูมิต่าลง ค่า PM10 ก็จะต่าลงเช่นเดียวกัน ในส่วนของปัจจัยด้านความเร็วลม
และความกดอากาศจะส่งผลต่อค่า PM10 ในทางตรงกันข้าม คือ เมื่อความเร็วลมและความกดอากาศมีค่าสูงขึ้น
ค่า PM10 จะต่าลง และถ้าความเร็วลมและความกดอากาศมีค่าต่าลง ค่า PM10 จะสูงขึ้น ความสัมพันธ์ดังกล่าว
แสดงให้เห็นจากสมการ ดังนี้
Y = 1050.111 + 5.549X1 – 1.170X2 – 2.264X3

เมื่อ

Y = ค่า PM10 (µg/m3)
X1 = อุณหภูมิ (°C)
X2 = ความกดอากาศ (hPa)
X3 = ความเร็วลม (km/h)

ตารางที่ 1 ค่าสถิติต่างจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า PM10 กับปัจจัยด้านภูมิอากาศ

a: อุณหภูมิ b: อุณหภูมิ ความกดอากาศ c: อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความเร็วลม
ตารางที่ 2 ค่าคงที่ของสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่า PM10 กับปัจจัยด้านภูมิอากาศ

จากการศึกษาที่พบว่า ความผันแปรของค่า PM 10 มีอิทธิพลมาจากปัจจัยด้านภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ
ความเร็วลม และความกดอากาศ เพียงร้อยละ 16 นั้น ชี้ให้เห็นว่า ต้นกาเนิดที่ทาให้ค่า PM10 เกินมาตรฐาน (>
120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาสลับซับซ้อนและกิจกรรมต่างๆ
ของมนุษย์ อันได้แก่ การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ การเผา

ไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องจักรและการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอันเนื่องมาจาการบด การทุบ การขัด การเจียร จาก
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ การทากิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน เช่น บริเวณที่ มีก่อสร้างหรือรื้อถอดสิ่งปลูกสร้าง
หรืออาคารต่างๆ การเผาในที่โล่ง เช่น การเผาขยะมูลฝอย การเผาวัสดุเศษเหลือจากการทาการเกษตร การเผาป่า
เป็นกิจกรรมสาคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันพิษบริเวณภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ในช่วง
เดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปี ค่า PM10 ที่ตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ
มีค่าสูงเกินมาตรฐานเป็นจานวนหลายวัน ซึ่งมีผลอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้น ในการจัดการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ควรมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่สาเหตุหลัก นั่นคือ กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะกิจกรรมการเผา
ในที่โล่ง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน พร้อมร่วมกันหาทางออกในการแก้ไขปัญหา
หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ปัญหาหมอกควันพิษในพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบนก็จะหมดสิ้นลงได้อย่าง
แท้จริง

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) กับปัจจัยด้าน
ภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ระหว่างปี 2552 ถึง 2556 โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า PM10 กับปัจจัย
ทางด้านภูมิอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเร็วลม และความกดอากาศ ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Step-wise Multiple Regression Analysis) พบว่า จานวนข้อมูลที่ใช้ศึกษาทั้งหมด 2,785 วัน จาก
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และสถานีอุตุนิยมวิทยา บริเวณพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลาปาง
ลาพูน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ระหว่างปี 2552 ถึง 2556 ได้ค่า
PM10 ระหว่าง 12.0 – 518.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ โดยมีจานวนวันที่ค่า PM10 เกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร) จ านวน 615 วัน และมีค่าอุณหภูมิระหว่าง 18.9 – 41.1 องศาเซลเซียส ความเร็วลมมีค่า
ระหว่าง 0.0 – 25.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความกดอากาศมีค่า ระหว่าง 954.1 – 998.8 เฮคโตปาสคัล ผลจากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ปัจจัยทางด้านภูมิอากาศ ได้แก่
อุณหภูมิ ความเร็วลม และความกดอากาศ มีอิทธิพลต่อค่า PM10 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ที่ 0.05) โดยสามารถ
อธิบายความผันแปรของค่า PM10 ได้ประมาณร้อยละ 16
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