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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 

ปัญหา PM2.5 เป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน PM2.5 
ประกอบด้วยฝุ ่นปฐมภูมิ (Primary particulate) ซึ ่งเป็นฝุ ่นที ่ระบายจากแหล่งกำเนิดโดยตรง 
ตัวอย่างเช่น ฝุ่นที่ระบายจากท่อไอเสียของยานพาหนะ กิจกรรมการเผาไหม้ เป็นต้น นอกจากนี้ PM2.5 
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของ fine particulate ยังสามารถเกิดจากการเปลี่ยนรูปของสารเคมีซึ่งอยู่ในรูปของ 
gas phase ในอากาศท ั ้ ง ในร ูปแบบของ formation และ accumulation ของ particulate 
precursors เหล่านั้น แล้วก่อให้เกิด secondary particulate จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้เพื่อให้เกดิผล
สัมฤทธิ์และประสิทธิผลในการบริหารจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
วิเคราะห์สัดส่วนของ Primary และ Secondary particulate เพื ่อนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์
แหล่งกำเนิดหลักในแต่ละพื้นที่ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและการจัดการที่เหมาะสม (appropriate 
mitigation measures) ภายใต้การพิจารณาทั้งในเชิงเทคนิค เชิงเศรษฐศาสตร์ และสังคม อันจะ
นำไปสู่การบริหารจัดการปัญหา PM2.5 ที่กำลังเผชิญอยูน่ี้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการเกิดฝุ่นทุติยภูมิ (formation of secondary 
particulate) และสัดส่วนของ Primary และ Secondary particulate ในฝุ่น PM2.5 เพื่อวิเคราะห์
และบ ่งช ี ้อ ิทธ ิพลของแหล ่งกำเน ิดท ี ่ม ีต ่อระด ับความเข ้มข ้นของ Secondary particulate 
(identification and source contribution analysis) และเพื่อประเมินความเหมาะสมและจัดลำดับ
ความสำคัญของมาตรการในการควบคุมแหล่งกำเนิดของ Secondary particulate ในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของ emission และ ambient concentration ที่เปลี่ยนไปและต้นทุน-ผลประโยชน์ 
(cost-benefit) ที่ได้รับจากการดำเนินมาตรการ 

ดำเน ินการศ ึกษาค ุณล ักษณะ การเก ิด อ ิทธ ิพลของแหล ่งกำเน ิด Secondary 
particulate ในฝุ่น PM2.5 ได้จากการเก็บตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดปริมณฑล 
ได้แก่ สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และนครปฐม โครงการฯจึงได้ออกแบบให้การ
ดำเนินการวิจัยประกอบไปด้วย 2 กระบวนการหลัก โดยกระบวนการวิจัยที่ 1 ประกอบด้วย การ
ประเมินการเกิดฝุ่นทุติยภูมิและสัดส่วนของ Primary และ Secondary particulate ในฝุ่น PM2.5 
ตัวอย่างได้จากการเก็บฝุ่นจาก 3 จุดเก็บตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และการวิเคราะห์
บทบาทและอิทธิพลของสาร VOCs ที่มีต่อ formation ของ secondary organic aerosol ซึ่งเก็บ
ตัวอย่างในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกัน โดยจำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ทั่วไป 
พื้นที่จราจร และพื้นที่อุตสาหกรรม เป็นจำนวน 18 จุด ในส่วนกระบวนการวิจัยที่ 2 ประกอบด้วยการ
คาดการณ์แหล่งกำเนิดของ secondary particulate และการประเมินความเหมาะสมและจัดลำดับ
ความสำคญัของมาตรการในการควบคุมแหล่งกำเนิดของ Secondary particulate 
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 ผลการศึกษาพบว่า จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของ nitrate, และ sulfate ในฝุ่น 
PM2.5 ของจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 3 จุดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล พบว่า sulfate และ nitrate เป็น
องค์ประกอบหลักของฝุ ่น PM2.5 และแหล่งที ่มาของ sulfate และ nitrate ในฝุ ่น PM2.5 มาจาก 
stationary source (โรงงานอุตสาหกรรม) และ mobile source เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนการหาสัดส่วน 
primary และ secondary particulate โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ Organic carbon (OC) และ 
Elemental carbon (EC) พบว่า ฝุ่น PM2.5 ของจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 3 จุด ในเขตพื้นที่กรุงเทพและ
ปริมณฑลเป็น Secondary particulate ประมาณ 76.22 – 77.65% และจากการคำนวณ OC/EC 
ratio ของจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 3 อยู่ในช่วงค่า 3.20 – 3.47 เมื่อพิจารณาตามตามการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ทำให้สรุปได้ว่าแหล่งกำเนิดหลักของฝุ่น PM2.5 มาจากไอเสียที่เกิดจากการใช้น้ำมันเบนซินเชื้อเพลิง 
หรือการใช้ LPG ในโรงงาน ซึ่งผลมีความสอดคล้องกับพื้นที่บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง  เนื่องจากจุดเก็บ
ตัวอย่างที่มีการเก็บตัวอย่างฝุ่น PM2.5 เพื่อนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบ OC และ EC เป็นพื้นที่
อุตสาหกรรมซึ่งในโรงงานจะมีการใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิง รวมไปถึงจุดที่เป็นพื้นที่ทั่วไป (หมู่บ้านลภาวัน
9) ได้รับอิทธิพลมาจากการจราจรบริเวณในและรอบหมู่บ้าน 
 ผลการวิเคราะห์บทบาทและอิทธิพลของสาร VOCs ที่มีต่อ formation ของ secondary 
organic aerosol และผลการคาดการณ ์แหล ่ งกำ เน ิดของ  secondary particulate พบว่ า
องค์ประกอบของสารอินทรีย ์ระเหยง่ายในพื ้นที ่การศึกษามีจำนวน 73 สาร โดยมีสารกลุ่ม 
Halocarbon มากที่สุด และกลุ่ม Oxygenated VOC, กลุ่ม Aromatic, กลุ่ม Alkane, กลุ่ม Alkene, 
และกลุ่มอื่นๆ ตามลำดับ สำหรับความเข้มข้นของกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายที่มีปริมาณมาก
ที่สุดในภาพรวมพื้นที่ทุกประเภท พื้นที่ทั ่วไป พื้นที่จราจร และพื้นที่อุตสาหกรรม คือ สารกลุ่ม 
Oxygenated VOC ค่าศักยภาพในการเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิทั ้งหมดของพื้นที ่ทุก
ประเภท พื้นที่ทั่วไป พื้นที่จราจร และพื้นที่อุตสาหกรรม คือ 2,188.32, 1,134.33, 3,143.74, และ 
1,653.75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ โดยที่สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายที่สามารถเกิด
เป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิได้มากที่สุดในแต่ละประเภทพื้นที่ คือ toluene ซึ่งคิดเป็น 67 - 80% 
ของความเข้มข้นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิทั้งหมด ผลการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของสาร ประกอบ
อินทรีย์ระเหยง่ายที ่สามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิจากแบบจำลอง PMF ระบุว่า
แหล่งกำเนิดหลักในพื้นที่ทุกประเภทและพื้นที่จราจรมาจากไอเสียของยานพาหนะ ในพื้นที่ทั่วไปมี
แหล่งกำเนิดหลักมาจากการระเหยของเชื้อเพลิง และการเผาไหม้ในอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำเนิดหลัก
ในพื้นที่อุตสาหกรรม   
 ผลการประเมินความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญของมาตรการในการควบคุม
แหล่งกำเนิดของ Secondary particulate  จากผลการคำนวณค่าศักยภาพการเกิดละอองลอย
อินทรีย์ทุติยภูมิของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายทำให้ทราบว่า toluene เป็นสารหลักที่ก่อให้เกิด
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ละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิในพื้นที่ทุกประเภทในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จึงจำเป็นต้องประเมิน
ความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญของมาตรการควบคุมแหล่งกำเนิดหลักของ toluene ใน
ภาพรวมพ้ืนที่ทุกประเภทการใช้ประโยชน์ ซึ่งแหล่งกำเนิดหลักมาจากไอเสียของยานพาหนะ (Vehicle 
exhaust) ดังนั้นถ้าจะมีมาตรการควบคุมแหล่งกำเนิดเพื่อลดการเกิดละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิ
ละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิจำเป็นจะต้องลดที่ภาคการจราจร โดยมีมาตรการดังนี้ 1) เปลี่ยนประเภท
ของรถจักรยานยนต์ให้เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า, 2) เปลี่ยนประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นรถยนต์
ไฟฟ้า, 3) เปลี่ยนประเภทรถบัสโดยสารให้เป็นรถบัสไฟฟ้า เมื่อพิจารณามาตรการตามการวิเคราะห์
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C ratio) พบว่ามาตรการการเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ให้เป็นรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า 14% เป็นมาตรการที่คุ้มค่าและเหมาะสมมากที่สุด โดยมาตรการนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทาง
เศรษฐศาสตร์มากกว่าต้นทุนการดำเนินการถึง 3.88 เท่า นอกจากนี้ยังมีมาตรการเปลี่ยนประเภทของ
รถบัสโดยสารให้เป็นรถบัสไฟฟ้า 14% เป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์
มากกว่าตน้ทุนการดำเนินการถึง 2.98 เท่า 
 การวิเคราะห์ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแหล่งกำเนิดหลักที่ก่อให้เกิดละอองลอย
อินทรีย์ทุติยภูมิ (SOA) หรือฝุ่นทุติยภูมิ  ในภาพรวมของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาจาก
แหล่งกำเนิดประเภท mobile source  ซึ่งมาจากกระบวนการสันดาปเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันของ
ยานพาหนะ โดยการศึกษาพบว่า โทลูอีน (toluene) เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายหลักจากแหล่งกำเนิด
ประเภท mobile source ที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิ (SOA) หรือฝุ่น
ทุติยภูมิในพื ้นที ่ศึกษา นำไปสู ่การศึกษามาตรการในการควบคุมแหล่งกำเนิดของ Secondary 
particulate จากการว ิ เคราะห ์ต ้นท ุนและความค ุ ้ มค ่ าทาง เศรษฐศาสตร์  (Benefit-cost 
effectiveness) ของมาตรการที ่แตกต่างกัน พบว่ามาตรการการเปลี ่ยนรถจักรยานยนต์ให้เป็น
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นมาตรการที่คุ้มค่าและเหมาะสมมากที่สุด นอกจากนั้นมีมาตรการต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับภาคการจราจรสามารถนำมาร่วมดำเนินการได้ อาทิเช่น การจัด zoning การเข้า-ห้ามเข้า
รถยนต์  การจำกัดการวิ่งของยานพาหนะแต่ละช่วงอายุการใช้งานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือวันคู่วัน
คี ่รถยนต์ที่อายุมากกว่า 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่อายุมากกว่า 5 ปี ไม่ให้เข้าพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพ 
สนับสนุนให้ประชาชนใช้รถส่วนบุคคลหรือรถโดยสารที่เป็นระบบไฟฟ้าให้มากขึ้น  ควบคุมการสัญจร
ของรถบรรทุก (เป็นควบคุมที่ primary PM) เป็นต้น การศึกษานีช้ี้ให้เห็นว่าหากต้องการลดปริมาณฝุ่น
ในภาพรวมของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล “การปรับคุณภาพของน้ำมันเช้ือเพลิง ยกตัวอย่าง
เช่น การบังคับใช้มาตรฐาน EURO 6 เพื่อควบคุมการระบายของแหล่งกำเนิดจำพวกยานพาหนะ ไม่มี
ผลต่อการปลดปล่อยโทลูอีน (toluene) เนื่องจากการปรับคุณภาพน้ำมันภายใต้การใช้เครื่องยนต์
สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงยังคงสามารถปลดปล่อยสารโทลูอีน  (toluene) อันจะก่อให้เกิด
ละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิในบรรยากาศได้” ดังนั้นการปรับเปลี่ยนในเชิงมาตรการที่จะก่อให้เกิด
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ประสิทธิผลมากกว่าควรเป็นมาตรการในการเปลี่ยนชนิดของเครื่องยนต์จากเครื่องยนต์ประเภทใช้
เชื้อเพลิงเป็นเครื่องยนต์ประเภทไฟฟ้า (Fuel switching) ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนประเภทเครื่องยนต์ของยานพาหนะชนิดอื่นๆ ต่อไป เช่น รถยนต์
ส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น ทั้งนี้ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของมาตรการโดยพิจารณา
ต้นทุนในการจัดการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ ร่วมด้วย  
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อประเมินการเกิดฝุ่นทุติยภูมิและสัดส่วนของ Primary และ 
Secondary particulate ในฝุ่น PM2.5 เพื่อวิเคราะห์และบ่งชี้อิทธิพลของแหล่งกำเนิดที่มีต่อระดับ
ความเข้มข้นของ Secondary particulate และเพื่อประเมินความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญ
ของมาตรการในการควบคุมแหล่งกำเนิดของ Secondary particulate โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจวัดโดยตรงในบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ประเทศไทย แบ่งพื้นที่ที่ศึกษาตามการใช้
ประโยชน์ของที่ดินได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ พื้นที่ทั่วไป พื้นที่จราจร และพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งใช้
ข้อมูลการตรวจวัดในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  

ผลการศ ึกษาพบว ่า แหล ่งท ี ่มาของ sulfate และ nitrate ในฝ ุ ่น PM2.5 มาจาก 
stationary source (โรงงานอุตสาหกรรม) และ mobile source เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนการหาสัดส่วน 
primary และ secondary particulate โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ Organic carbon (OC) และ 
Elemental carbon (EC) พบว่า ฝุ่น PM2.5 ของจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 3 จุด ในเขตพื้นที่กรุงเทพและ
ปริมณฑลเป็น Secondary particulate ประมาณ 76.22 – 77.65% และแหล่งกำเนิดหลักของฝุ่น 
PM2.5 ของจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 3 จุด ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมาจากไอเสียที่เกิดจากการใช้น้ำมัน
เบนซินเช้ือเพลิง หรือการใช้ LPG ในโรงงาน  สำหรับผลการวิเคราะห์และบ่งชี้อิทธิพลของแหล่งกำเนิด
ที่มีผลต่อระดับความเข้มข้นของ Secondary particulate พบว่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายที่
ก่อให้เกิดละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิปริมาณมากที่สุดในพื้นที่ทุกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
กรุงเทพและปริมณฑล คือ โทลูอีน โดยที่ค่าศักยภาพในการสร้างละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิ (SOAP) 
ของสารโทลูอีนน้ีคิดเป็น  67 - 80% ของทั้งหมด และผลการวิเคราะห์โดยโมเดล PMF ชี้ให้เห็นว่าใน
ภาพรวมพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีแหล่งกำเนิดหลักจากไอเสียยานพาหนะ 61.03%  หากพิจารณา
แยกตามประเภทการใช้ที่ดินพบว่า การระเหยของเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดหลักในพื้นที่ทั่วไปคิดเป็น 
28.58% ในพื ้นที ่จราจรมีแหล่งกำเนิดหลักมาจากไอเสียยานพาหนะ 67.70%  และในพื ้นที่
อุตสาหกรรมมีแหล่งกำเนิดหลักมาจากการเผาไหม้ในอุตสาหกรรม 39.97%  นอกจากนี้ยังพบ
แหล่งกำเนิดจากการเผาชีวมวลและการประกอบอาหารร่วมด้วยแต่อยู ่ในปริมาณที่น้อย  ผลของ
ประเมินความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญของมาตรการในการควบคุมแหล่งกำเนิดของ 
Secondary particulate เมื่อพิจารณามาตรการตามการวิเคราะห์ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C ratio) 
พบว่ามาตรการการเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ให้เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 14% เป็นมาตรการที่คุ้มค่า
และเหมาะสมมากที่สุด โดยมาตรการนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าต้นทุนการ
ดำเนินการถึง 3.88 เท่า 
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Abstract 
This research was conducted to assess secondary particulate formation and 

the proportion of primary and secondary particulate in PM2.5 and to indicate the 
formation potential and source contribution of secondary particulate. In addition, to 
evaluate the appropriateness and prioritization of mitigation measures used to control 
emission source of the secondary particulate. Concentration data was obtained from 
direct measurements in Bangkok Metropolitan Region (BMR), Thailand. The study areas 
were grouped according to land use into 3 types: general area, roadside area, and 
industrial area. VOCs concentration data was measured during December 2020 to 
February 2021. 

The results indicated that main sources of sulfate and nitrate in PM2.5 were 
stationary sources (industrial plants) and mobile sources.  Proportion of primary and 
secondary particulate in PM2.5 calculated from the OC/EC ratio explored that 76.22 – 
77.65% of PM2 . 5  in the BMR were secondary particulate and the main source comes 
from Exhaust emissions from the use of gasoline, or the use of LPG in factories. For 
source contribution of secondary particulate, it was found that VOCs contributing the 
highest secondary organic aerosols (SOA) potential formation in all land use types of 
BMR was toluene which accounted for 67 - 80% of the total. The analysis by PMF 
model indicates that the major emission source emitting VOCs contributed SOA in 
overall land use type in BMR was vehicle exhaust source accounted for 61.03%. In case 
of specific consideration by type of land use, it was found that fuel evaporation was 
the major emission source in general area, accounted for 28.58%. In addition, the 
dominant emission source in roadside area was vehicle exhaust emission (67.70%) and 
industrial combustion was the main source of emission in industrial area, accounted for 
39.97%. Moreover, sources of biomass burning, and cooking have also been found, but 
in low quantities. In terms of assessing the suitability and prioritizing of mitigation 
measures used to control secondary particulate emission source considering the 
measures based on the B/C ratio analysis, it was explored that changing the use of 
motorcycles to electric motorcycles at 14% was the most cost-effective and 
appropriate measure. It will bring economic benefits about 3.88 times more than 
operating costs.  
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คำสำคัญ 
 

- การก่อตัวของละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิ (Secondary organic aerosol) 
- สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic compound) 
- ศักยภาพการเกิด (Formation potential) 
- การจำแนกแหล่งกำเนิด (Source contribution)  
- แบบจำลองทางอากาศ PMF (PMF model) 
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แต่ละชนิดในพื้นที่ทั้งหมด 

82 

4.5 ค่าศักยภาพการเกิด secondary particulate ของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
แต่ละชนิดในพื้นที่ทัว่ไป 

84 

4.6 ค่าศักยภาพการเกิด secondary particulate ของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
แต่ละชนิดในพื้นทีจ่ราจร 

86 

4.7 ค่าศักยภาพการเกิด secondary particulate ของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
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มาตรการเปลี่ยนประเภทของรถจักรยานยนต์เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
130 

4.9 ประเมินความเหมาะสมด้วยโดยใช้หลักการการวิเคราะห์ผลประโยชน์ต่อต้นทุนของ
มาตรการเปลี่ยนประเภทของรถยนต์เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 
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4.10 ประเมินความเหมาะสมด้วยโดยใช้หลักการการวิเคราะห์ผลประโยชน์ต่อต้นทุนของ
มาตรการเปลี่ยนประเภทรถบัสโดยสารให้เป็นรถบัสไฟฟ้า 

131 

5.1 การระบุแหล่งที่มาโดยใช้ OC/EC ratio 133 
5.2 การระบุแหล่งที่มาสำหรับ seven carbon fractions 133 
5.3 สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย 5 อันดับแรกที่มีศักยภาพในการก่อตัวของ SOA 

มากที่สุดในแต่ละพื้นที ่
134 

5.4 แหล่งที่มาของ VOCs 5 อันดับแรกที่มีศักยภาพในการเกิดเป็น SOA สูงที่สุดในแต่
ละพื้นที ่

138 

5.5 เปรียบเทียบ VOCs ที่ก่อตัวเป็น SOA ในเมืองขนาดใหญ่ของประเทศต่างๆ 141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วช.อว.(อ) (ภส)/435/2563 รายงานฉบับสมบูรณ์ / xiv 

สารบญัภาพ 
 

ภาพ หน้า 
1.1 ขอบเขตการดำเนินงานวิจัย 3 
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3.2 ตำแหน่งที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างกรมประชาสัมพันธ์ในระดับ On site scale และ 

Local scale 
16 

3.3 ตำแหน่งที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างอ่างเก็บน้ำประปานครปฐมในระดับ On site scale 
และ Local scale 

17 

3.4 ตำแหน่งที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างหมู่บ้านลภาวัน9 ในระดับ On site scale และ Local 
scale  

18 

3.5 ตำแหน่งที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต ในระดับ On site scale 
และ Local scale 

19 

3.6 ตำแหน่งที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างศูนย์วิจัยและฝกึอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ในระดับ On 
site scale และ Local scale 

20 

3.7 ตำแหน่งที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างศูนย์ฟื้นฟูคนพิการพระประแดง ในระดับ On site 
scale และ Local scale 

21 

3.8 ตำแหน่งที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ในระดับ On site scale 
และLocal scale 

22 

3.9 ตำแหน่งที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างเคหะชุมชนดินแดง ในระดับ On site scale และ 
Local scale 

27 

3.10 ตำแหน่งที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน ในระดับ On 
site scale และ Local scale 

28 

3.11 ตำแหน่งที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในระดับ On site scale 
และ Local scale 

29 

3.12 ตำแหน่งที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในระดับ On site 
scale และ Local scale 
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scale และ Local scale 
31 

3.14 ตำแหน่งที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างสำนักงานเทศบาลนครรังสิต ในระดับ On site scale 
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32 

3.15 ตำแหน่งที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ในระดับ On site 
scale และ Local scale 

33 

3.16 ตำแหน่งที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างหน่วยบริการตำรวจทางหลวงศรีสำราญ ในระดับ On 
site scale และ Local scale 

34 

3.17 ตำแหน่งที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง (วังมณี) ในระดับ 
On site scale และ Local scale 

40 

3.18 ตำแหน่งที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ในระดับ On site scale และ 
Local scale 

41 

3.19 ตำแหน่งที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างโรงเรียนเทพนรรตัน์(นาดี) ในระดับ On site scale 
และ Local scale 

42 

3.20 โรงงานบริเวณโดยรอบจุดเก็บตัวอย่างโรงเรียนเทพนรรัตน์(นาดี) 44 
3.21 โรงงานบริเวณโดยรอบจุดเก็บตัวอย่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง(วังมณี) 44 
3.22 โรงงานบริเวณโดยรอบจุดเก็บตัวอย่างโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ 45 
3.23 การเก็บตัวอย่างฝุ่นเพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบ ammonium nitrate, 

ammonium sulfate และ organic carbon 
50 

3.24 การเก็บตัวอย่าง VOCs ซึ่งจะถูกนำไปประเมินเพื่อคำนวณศักยภาพการเกิด 
secondary organic aerosol 

51 

3.25 แบบจำลอง PMF ใช้ในการวเิคราะห์แหล่งกำเนิดหลักของสาร VOCsและชนิดที่เป็น
สารหลักที่ส่งผลต่อการเกิด secondary organic aerosol 

53 

3.26 Positive Matrix Factorization Model (PMF model) 54 
3.27 ตัวอย่างข้อมูล Concentration data file 55 
3.28 ตัวอย่างข้อมูล Uncertainty data file 55 
3.29 ตัวอย่างการนำเข้าข้อมูลใน PMF model 56 
3.30 ตัวอย่างหน้าการประมวลผลของ PMF model 56 
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3.32 ตัวอย่างการแสดงผลของ PMF model 57 
3.33 แสดงผล Factor Fingerprints 58 
3.34 ตัวอย่างการแสดงผลของ % ของสารประกอบแต่ละชนิดที่มีผลต่อ Factor 1 58 
4.1 สัดส่วนของ nitrate, และ sulfate ในฝุ่น PM2.5 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ศูนย์วิจัย

และฝึกอบรมดา้นสิ่งแวดล้อม 
65 

4.2 สัดส่วนของ nitrate, และ sulfate ในฝุ่น PM2.5 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่หมู่บ้านล
ภาวัน9 

66 

4.3 สัดส่วนของ nitrate, และ sulfate ในฝุ่น PM2.5 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมอืงไร่ขิง 

67 

4.4 สัดส่วนของ nitrate, และ sulfate ในฝุ่น PM2.5 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่โรงเรียน 
เทพนรรัตน(์นาดี) 

68 

4.5 สัดส่วนของ Primary และ Secondary particulate ของฝุ่น PM2.5 ในจุดเก็บ
ตัวอย่างหมู่บ้านลภาวัน9 

70 

4.6 สัดส่วนของ Primary และ Secondary particulate ของฝุ่น PM2.5 ในจุดเก็บ
ตัวอย่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง (วังมณี) 

71 

4.7 สัดส่วนของ Primary และ Secondary particulate ของฝุ่น PM2.5 ในจุดเก็บ
ตัวอย่างโรงเรียนเทพนรรัตน์(นาดี) 

72 

4.8 สัดส่วนจำนวนองค์ประกอบของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่การศึกษา
ทั้งหมด 

77 

4.9 สัดส่วนความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่การศึกษาทั้งหมด 78 
4.10 สัดส่วนความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่ทั่วไป 79 
4.11 สัดส่วนความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จราจร 80 
4.12 สัดส่วนความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรม 81 
4.13 สัดส่วนสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย 5 อันดับแรกที่สามารถเกิดเป็นละอองลอย

อินทรีย์ทุติยภูมิได้มากที่สุดในพื้นที่การศึกษาทั้งหมด 
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4.14 สัดส่วนสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย 5 อันดับแรกที่สามารถเกิดเป็นละอองลอย

อินทรีย์ทุติยภูมิได้มากที่สุดในพื้นที่ทั่วไป 
85 

4.15 สัดส่วนสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย 5 อันดับแรกที่สามารถเกิดเป็นละอองลอย
อินทรีย์ทุติยภูมิได้มากที่สุดในพื้นที่จราจร 

88 

4.16 สัดส่วนสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย 5 อันดับแรกที่สามารถเกิดเป็นละอองลอย
อินทรีย์ทุติยภูมิได้มากที่สุดในพื้นที่อุตสาหกรรม 

90 

4.17 ผลการการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของ VOCs โดยใช้ PMF model ในลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินทุกประเภท 

91 

4.18 สัดส่วนของแหล่งกำเนิดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่ทั้งหมด 93 
4.19 ผลการการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของ VOCs โดยใช้ PMF model ในพื้นที่ทั่วไป 94 
4.20 สัดส่วนของแหล่งกำเนิดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่ทั่วไป 96 
4.21 ผลการการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของ VOCs โดยใช้ PMF model ในพื้นที่จราจร 97 
4.22 สัดส่วนของแหล่งกำเนิดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่จราจร 99 
4.23 ผลการการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของ VOCs โดยใช้ PMF model ในพื้นที่

อุตสาหกรรม 
100 

4.24 สัดส่วนของแหล่งกำเนิดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรม 102 
4.25 สัดส่วนของแหล่งกำเนิดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย 5 อันดับแรกที่สามารถเกิด

เป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิได้มากที่สุดในพื้นที่ทั้งหมด 
103 

4.26 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ toluene ที่สามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิได้
มากที่สุดในพื้นที่ทั้งหมด 

104 

4.27 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ ethylbenzene ทีส่ามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์
ทุติยภูมิในพื้นที่ทั้งหมด 

105 

4.28 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ benzene ทีส่ามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิ
ในพื้นที่ทั้งหมด 

106 

4.29 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ m,p-xylene ที่สามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติย
ภูมิในพื้นที่ทั้งหมด 

107 

4.30 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ ethanol ที่สามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิใน
พื้นที่ทั้งหมด 

108 
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4.31 สัดส่วนของแหล่งกำเนิดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย 5 อันดับแรกที่สามารถเกิด

เป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิได้มากที่สุดในพื้นที่ทั่วไป 
109 

4.32 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ toluene ที่สามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิใน
พื้นทีท่ั่วไป 
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4.33 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ benzene ทีส่ามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิ
ในพื้นทีท่ั่วไป 
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4.34 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ ethanol ที่สามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิใน
พื้นทีท่ั่วไป 
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4.35 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ propene ทีส่ามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิใน
พื้นทีท่ั่วไป 

113 

4.36 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ acetone ทีส่ามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิใน
พื้นทีท่ั่วไป 
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4.37 สัดส่วนของแหล่งกำเนิดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย 5 อันดับแรกที่สามารถเกิด
เป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิได้มากที่สุดในพื้นที่จราจร 

115 

4.38 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ toluene ที่สามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิใน
พื้นทีจ่ราจร 

116 

4.39 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ ethylbenzene ทีส่ามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์
ทุติยภูมิในพื้นที่จราจร 

117 

4.40 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ m,p-xylene ทีส่ามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติย
ภูมิในพื้นทีจ่ราจร 

118 

4.41 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ benzene ทีส่ามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิ
ในพื้นทีจ่ราจร 

119 

4.42 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ ethanol ที่สามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิใน
พื้นทีจ่ราจร 

120 

4.43 สัดส่วนของแหล่งกำเนิดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย 5 อันดับแรกที่สามารถเกิด
เป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิได้มากที่สุดในพื้นที่อุตสาหกรรม 

121 

4.44 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ toluene ที่สามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิใน
พื้นทีอุ่ตสาหกรรม 

122 
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ภาพ หน้า 
4.45 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ ethylbenzene ทีส่ามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์

ทุติยภูมิในพื้นที่อุตสาหกรรม 
123 

4.46 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ benzene ทีส่ามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิ
ในพื้นทีอุ่ตสาหกรรม 

124 

4.47 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ ethanol ที่สามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิใน
พื้นทีอุ่ตสาหกรรม 

125 

4.48 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ propene ทีส่ามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิใน
พื้นทีอุ่ตสาหกรรม 

126 

4.49 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ toluene ที่สามารถเกิดเป็นละอองลอยอินทรีย์ทุติยภูมิ
ของภาพรวมพื้นที่ทั้งหมดทุกประเภท 

127 

4.50 ผลการวิเคราะห์ผ่าน BenMap model ในเชิงของการลดค่าใช้จ่ายจากการเสียชีวิต 128 
5.1 สัดส่วนของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายแต่ละชนิดที่สามารถก่อตัวเป็น SOA ได้

ในแต่ละพื้นที ่
136 

5.2 สัดส่วนของกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายแต่ละกลุ่ม เมื่อเทียบกับศักยภาพ
การเกิดละอองอินทรีย์ทุติยภูมิทั้งหมดในแตล่ะพื้นที ่

137 

5.3 สัดส่วนแหล่งกำเนิดของ VOCs 5 อันดับแรกที่มีศักยภาพในการเกิดเป็น SOA สูง
ที่สุดในแต่ละพ้ืนที ่

140 
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คำอธิบายสญัลักษณ์และคำย่อที่ใช้ในการวิจัย 

 
 

B/C ratio Benefit-Cost ratio 

BenMap Environmental Benefits Mapping and Analysis Program 

BMR Bangkok Metropolitan Region  

EC Elemental Carbon 

GC/MS Gas Chromatography-Mass Spectrometry 

IC Ion Chromatograph 

OC Organic Carbon  

PM2.5 Particulate Matter 2.5 

PMF  Positive Matrix Factorization 

SOA Secondary Organic Aerosol 

SOAP Secondary Organic Aerosol Potential 

US.EPA United States Environmental Protection Agency 

VOCs Volatile Organic Compounds 

μg/m3 micrograms per cubic meter 

 


