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บทคัดยอ  
 ละอองลอยในบรรยากาศเปนอนุภาคขนาดเล็กที่สําคัญตอกระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก แต

ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของละอองลอยในชั้นบรรยากาศยังอยูในเกณฑต่ํามาก จึงมกีารเก็บตัวอยางเพื่อศึกษา

ลักษณะเฉพาะของละอองลอยในแตละพื้นที่ โดยงานวิจัยนี้ทําการเก็บตัวอยางละอองลอย ณ สถานีวิจัยในชั้น

บรรยากาศ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปนระยะเวลา 11 เดือน เดือนละ 2 คร้ัง คร้ังละ 3 วันตลอด 72 

ชั่วโมง ดวยเครื่องดูดอากาศที่มีอัตราการไหล 20 ลิตรตอนาที ผานกระดาษกรอง 2 ชนิด คือ ชนิดควอตซและชนิด

โพลีคารบอเนต ชนิดละ 4 ขนาด แบงตามขนาดเสนผานศูนยกลางของรูพรุน (d) จากนั้นนําตัวอยางละอองลอยมา

วิเคราะหองคประกอบทางเคมดีวยเครื่องวิเคราะห OC/EC (optical thermal OC/EC analyzer) เพื่อหาความ

เขมขนของคารบอนอินทรีย (OC) และคารบอนอนินทรีย (EC) และวิเคราะหไอออนดวยไอออนโครมาโทกราฟ (ion 

chromatography) นําผลมาเปรียบเทียบกับองคประกอบของดินในพื้นที่ศึกษา แบบจําลองการเคลื่อนที่ของ

อนุภาคแบบประมวลผลยอนกลับ (Backward trajectories) และแผนที่ไฟ เพื่อหาความสัมพันธของขอมูล พบวา

ดินในพื้นที่ศึกษามีซิลิกอนสูงมาก มีเหล็กและอะลูมิเนียมรองมาแตถาตัดธาตุทั้ง 3 ชนิดนี้ออกแลว ในองคประกอบ

ที่เหลือพบโซเดียมและคลอไรดสูงที่สุด เนื่องจากชุดดินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีแรเกาลิน 

(Al2Si2O5(OH)4) เปนองคประกอบหลัก อีกทัง้ยังมีเหล็กออกไซด (Fe2O3) และเกลือเฮไลต ความเขมขนของละออง

ลอยทั้งหมดในฤดูฝน (เดือนกรกฎาคมถึงตนเดือนตุลาคม) ลดลงจากฤดูแลง (ปลายเดือนตุลาคมถึงเดือน

กุมภาพันธ) อาจเนื่องจากน้ําฝนชะลางละอองลอยออกจากบรรยากาศ แตปริมาณละอองลอยชนิดเกลือทะเล (sea 

salt) สูงขึ้น เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดพาเกลือทะเลจากมหาสมุทรอินเดียเขาสูพื้นที่ประเทศไทย สังเกต

ไดจากอัตราสวนโซเดียมไอออนและคลอไรดไอออนมีคาเทากับ 0.65 ซึ่งเปนชวงที่มีคาใกลเคียง 1.8 ที่สุด แตความ

เขมขนของคลอไรดไอออนมคีาต่ํา สวนละอองลอยชนิดคารบอนนั้นมีปริมาณเพิม่ขึ้นอยางเดนชัดตั้งแตเดือน

มกราคมเนื่องจากเริ่มมีการเผาชีวมวลเพิ่มขึน้ในพื้นที่ที่เปนเสนทางผานของมวลอากาศ 
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ABSTRACT 
 Atmospheric aerosols are microscopic particles which play the important role in global climate 

change. There is a very low level of scientific understanding of aerosol properties so aerosols in places 

were collected for study. This paper presented the characteristic of the regional aerosols in Northeast 

Thailand by collecting the samples at the Observatory for Atmospheric Research in Phimai, Nakhon 

Ratchasima. The samples were collected 72 hours continuously twice a month for 11 months by multi-

nozzle cascade impact samplers with a speed of 20 liters per minute.  The samplers included 2 types of 

the filters: quartz fiber filters and polycarbonate filters. The filters had 4 pore sizes (d). The chemical 

compositions of aerosols were determined by an optical thermal OC/EC analyzer for organic carbon (OC) 

and elementary carbon (EC). The water-soluble ions in the aerosol samples were analyzed by an ion 

chromatography. The chemical composition data were correlated with the soil analysis data, backward 

trajectories and fire maps. The results showed that there were kaolin, iron oxide and halite in the soils. 

Halite is the main component of rock salt which has an effect on the concentration of sodium ion and 

chloride ion.  The concentrations of sea salt particles in rainy season were higher than in dry season 

because the northeast monsoon transported the sea salt particles from the Indian Ocean to Thailand, 

even though the total concentration of aerosols was decreased in rainy season. The concentration ratio of 

chloride ions and sodium ions in rainy season was 0.65 which was closest to 1.8. The value was lower 

than 1.8 owing to Cl loss. Carbonaceous aerosols were increased distinctively in January as there was 

biomass burning increasingly in the path of air masses. 
 
Keywords :  aerosol, chemical composition, ion chromatography, air mass, Phimai 
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คํานํา 
 ละอองลอยเปนอนุภาคขนาดเล็กที่มีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ชนดิ

และการกระจายตัวของละอองลอยมีผลตอการสะทอนและดูดกลืนรังสีแสงอาทิตยโดยตรง อีกทั้งยังสงผลทางออม

โดยมีผลตอการกอตัวของเมฆ รูปแบบละอองลอยในแตละพื้นที่ แตละฤดูกาลแตกตางกัน (Li and Okada, 1999) 

ดังนั้น ขอมลูละอองลอยจงึใหความเขาใจเกี่ยวกับปริมาณรังสีดวงอาทิตย ความยากงายในการกอตัวของเมฆ 

รวมถึงแหลงกําเนิดละอองลอยชนิดตาง ๆ ซึง่อาจจะเปนละอองลอยในพื้นที่หรือละอองลอยที่ถูกพัดพามาจากพื้นที่

อื่นไมวาจะเปนพื้นทวีปหรือพืน้สมุทรก็ตาม การเคลื่อนที่ของละอองลอยนั้นนอกจากจะขึ้นอยูกบัลักษณะทาง

อุตุนิยมวิทยาแลวยังขึ้นอยูกับขนาดของละอองลอยนั้น ๆ ดวย (Dasgupta et al., 2007) ละอองลอยขนาดเล็กจะ

แขวนลอยอยูในบรรยากาศไดนานกวาละอองลอยขนาดใหญจึงทําใหเคลื่อนที่ไปไดไกลและตกลงในพื้นที่ตางทวีป 

ลักษณะละอองลอยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยขึ้นอยูกับกจิกรรมของมนุษย ลักษณะทาง
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ธรณีวิทยาและลักษณะภูมิอากาศ ดวยเหตุนี้จึงนํามาซึ่งงานวิจัยเพื่อหาความสัมพันธขององคประกอบทางเคมีของ

ละอองลอยและแหลงที่มาของละอองลอยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 เก็บตัวอยางละอองลอยในพื้นที่ศึกษาดวย multi-nozzle cascade impact samplers ที่ติดตั้งไวบน

หลังคาของอาคารสถานีวิจัยในชั้นบรรยากาศ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา ทําการเก็บตัวอยางติดตอกัน 72 ชั่วโมง โดย

เปล่ียนกระดาษกรองในเวลาดวงอาทิตยขึ้นและดวงอาทิตยตก ใชกระดาษกรอง 2 ชนิด คือ กระดาษกรองชนิด 

ควอซตและกระดาษกรองชนดิโพลีคารบอเนต เพื่อจําแนกละอองลอยตามขนาดได 4 ขนาด คือ ขนาดเล็กกวา1.0

นาโนเมตร ขนาดใหญกวา1.0นาโนเมตรแตเล็กกวา2.5นาโนเมตร ขนาดใหญกวา2.5นาโนเมตรแตเล็กกวา10นาโน

เมตร และขนาดใหญกวา10นาโนเมตร เก็บตัวอยางเดือนละ 2 คร้ัง ตอเนื่อง 13 เดือน แตตัดขอมูลในเดือนที่ไม

สมบูรณออกจึงเหลือขอมูลทั้งสิ้น 11 เดือน (เดือนกรกฎาคม2550ถึงเดือนพฤษภาคม2551) นําตัวอยางละอองลอย

บนกระดาษกรองชนิดควอซตและกระดาษกรองเปลาที่เก็บรักษาในสภาวะเดียวกับตัวอยาง มาวิเคราะหดวยเครื่อง 

optical thermal OC/EC analyzer เพื่อหาความเขมขนของ OC และ EC สวนตัวอยางละอองลอยบนกระดาษกรอง

ชนิดโพลีคารบอเนตนั้นนํามาวิเคราะหหาความเขมขนของละอองลอยชนิดที่ละลายน้ําไดดวยไอออนโครมาโทกราฟ 

(ion chromatography) นําดินตัวอยางในพื้นที่ใกลเคียงกับสถานีวิจัยมาวิเคราะหดวยXRD เปรียบเทียบขอมูล

ความเขมขนของละอองลอยในชวงเวลาตาง ๆ กับขอมูลไอออนตาง ๆ ในดินเพื่อหาความแตกตางระหวางละออง

ลอยที่มาจากพืน้ที่ศึกษาและละอองลองที่มาจากพื้นที่อื่น อีกทั้งวิเคราะหขอมูลละอองลอยกับขอมลูแบบจําลอง

การเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบประมวลผลยอนหลัง ซึ่งปอนขอมูลในแบบจําลองของโนอาเปนเวลา168ชั่วโมงตอ1

แบบจาํลอง (http://www.arl.noaa.gov/ready/hysplit4.html/) โดยการเปรียบเทียบชนดิและปริมาณละอองลอย

กับแหลงที่มาของละองลอยในแตละฤดูกาล รวมถึงวิเคราะหแผนที่ไฟไหมที่นํามาจากขอมูลดาวเทียมMODISเพื่อดู

แนวโนมการเผาไหมชีวมวลในแตละชวงเวลาที่มีการเก็บขอมูล  
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. การเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบประมวลผลยอนหลัง  (http://www.arl.noaa.gov/ready/hysplit4.html/) 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ก)                                         
ข)                                                      
 
 
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ค) 

รูปที่ 1  การเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบประมวลผลยอนหลัง 
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รูปที่ 1ก) คอื การเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบประมวลผลยอนหลังในฤดูฝน (ยกตัวอยางภาพเดือนกรกฎาคม ป 

 2550) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดพาละอองลอยมากจากพื้นสมุทร 

รูปที่ 1ข) คอื การเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบประมวลผลยอนหลังในฤดูแลง (ยกตัวอยางภาพเดือนมกราคม ป 

 2551) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาละอองลอยมากจากพื้นทวีป 

รูปที่ 1ค) คือ การเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบประมวลผลยอนหลังในชวงลมมรสุมเปล่ียนทิศ (ยกตัวอยางภาพเดือน

 เมษายน ป2551) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาละอองลอยมากจากทั้งพื้นสมุทรและพื้นทวีป 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2550 ถึง ตนเดือนตุลาคม 2551 ซึ่งเปนชวงฤดูฝน อนุภาคเคลื่อนที่มาจากบริเวณภาค

ตะวันตกของไทย สหภาพพมา อาวไทย และมหาสมุทรอนิเดีย (รูปที่ 1ก) แตปลายเดอืนตุลาคม 2551 ถึง เดือน

กุมภาพันธ 2551 ซึ่งเปนชวงฤดูแลง อนุภาคเคลื่อนที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ-

สังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน และทะเลจีนใต (รูปท่ี 1ข) สวนเดือนมีนาคม 2551 ถงึ เดือน

พฤษภาคม 2551 เปนชวงที่การเคลื่อนที่ของอนุภาคมีความแปรปรวนสูง (รูปท่ี 1ค)  จากแบบจําลองจะเห็นไดวา

การเคลื่อนที่ของอนุภาคมีการเปลี่ยนทิศทางอยางชัดเจนประมาณวันที่ 10 ตุลาคม 2551 (รูปที่ 2) สังเกตจากภาพ

เห็นวาชวงตนสัปดาหอนุภาคเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกเฉียงใต ในขณะทีช่วงปลายสัปดาหอนุภาคเปลี่ยนทิศการ

เคลื่อนที่โดยมีทิศทางการเคลื่อนที่มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนทิศทางการ

เคลื่อนที่ของอนุภาคไดอยางชัดเจนในชวงสปัดาหที่สองของเดอืนตุลาคมนี้ 

 

รูปที่ 2  การเปลี่ยนทิศทางของอนุภาคในชวงสัปดาหที่ 2 ของเดือนตุลาคม 2550 
 

2. แผนที่ไฟ (Fire maps) (http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/) 

 แผนที่ไฟแสดงใหเห็นจุดที่เกิดความรอนจากการเผาไหมชีวมวล สังเกตพบวาพื้นที่ประเทศไทยและบริเวณ

ใกลเคียงมีไฟไหมสูงขึ้นมากในเดือนมกราคม 2551 เนื่องจากเปนฤดูแลงจึงเกิดไฟไหมปาไดงาย อีกทั้งเกษตรกรที่

เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จส้ินในชวงปลายเดือนธันวาคมจะเริ่มเผาพื้นที่เกษตรกรรมในชวงเดือนมกราคม และแผนที่ไฟ

แสดงใหเห็นวาไฟไหมคอย ๆ ลดลงในเดือนในเดือนพฤษภาคม 2551 เนื่องจากเปนเดือนที่เร่ิมเขาสูฤดูฝน (รูปที ่3)  
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                         เดือนกรกฎาคม 2550                                                          เดือนธันวาคม 2550    

      
  เดือนมกราคม 2551                                                            เดือนพฤษภาคม 2551    

รูปที่ 3  แผนที่ไฟในเดือนตาง ๆ ของป พ.ศ.2550-พ.ศ.2551 

จุดสีแสดงจํานวนไฟที่ตรวจวดัใน10วัน จุดสีแดงแสดงการตรวจวัดไดนอยและจุดสีเหลืองแสดงการตรวจวัดไดมาก 
 

3. องคประกอบของดิน 
 จากการเก็บตัวอยางดินบริเวณพื้นที่ศึกษาทั้งส้ิน 12 ตัวอยาง มาทําการวเิคราะหดวยเครื่อง XRF (X-ray  

fluorescence) พบวามีซิลิกอนสูงมากถึง 92.3%โดยมวล และมีอะลูมิเนียม 5.5%โดยมวล เปนเพราะดินทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั้นประกอบดวยแรเกาลิน  (Al2Si2O5(OH)4) อีกทั้งมีเหล็กออกไซด (Fe2O3) สูง 

(รูปที่4ก)  (Wongsomsak, 1986; Patcharapreecha, 1992; Wongpokhom, 2008) แตการวิเคราะหไอออนนั้น 

นอกจากซัลเฟอรซึ่งมีปริมาณมากเนื่องจากมวลอากาศพัดผานบริเวณที่มีกิจกรรมของมนษุยมากมาย เชน การเผา

ไหมเครื่องยนต เปนตน ยังพบวามีความเขมขนของโซเดียมไอออน 0.2%โดยมวลและคลอไรดไอออน 0.2%โดย

มวล ซึ่งมีคาสูงกวาไอออนเกลืออื่น ๆ เปนเพราะลักษณะทางธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเกลือเฮไลตซึ่ง

องคประกอบสวนใหญคือโซเดียมคลอไรด อยูมาก   
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องคประกอบในดิน บริเวณพื้นที่ศึกษา
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รูปที่ 4  แสดงองคประกอบในดินบริเวณพื้นที่ศึกษา 

   

4. องคประกอบทางเคมีของละอองลอย 
 ละอองลอยละเอียด (ขนาดเล็กกวา2.5นาโนเมตร) มีปริมาณมากกวาละอองลอยหยาบ (ขนาดใหญกวา

2.5นาโนเมตรแตเล็กกวา10นาโนเมตร) อยู 4.8 เทา โดยละอองลอยละเอียดมี OC EC และแอมโมเนียมซลัเฟตเปน

องคประกอบหลัก (รูปที ่5ก) สวนละอองลอยหยาบม ีOC และโซเดียมไนเตรตเปนองคประกอบหลัก (รูปที่ 5ข)  

Time series of aerosol concentration at Phimai
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ก) กราฟแสดงความเขมขนของละอองลอยชนิดละเอียด ม ีOC EC และแอมโมเนียมซัลเฟตเปนองคประกอบหลัก 
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Time series of major ion concentration in PM10.0
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ข) กราฟแสดงความเขมขนของละอองลอยชนิดหยาบ มี OC และโซเดียมไนเตรตเปนองคประกอบหลกั 

รูปที่ 5  ความเขมขนของละอองลอยแบงตามขนาดของละอองลอย ณ สถานีวิจัยบรรยากาศ อ.พิมาย 

 

ฤดูฝนมีปริมาณละอองลอยทั้งสิ้น 123.21 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ฤดูแลงมีปริมาณละอองลอยทั้งสิ้น 

426.88 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในชวงที่มวลอากาศผนัผวน (เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2551) มี

ปริมาณละอองลอยทั้งสิ้น 228.39 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร จะเห็นไดวาในฤดูฝนมีปริมาณละอองลอยนอยที่สุด 

เนื่องจากน้ําฝนชะลางละอองลอยออกจากบรรยากาศ แตในฤดูแลงมีละอองลอยมากที่สุด (รูปท่ี 6)   เนื่องจากไมมี

น้ําฝนมาชะลางละอองลอย อีกทั้งอุณหภูมขิองบรรยากาศสูงจึงทําใหมวลอากาศลอยตัวขึ้นสูงสงผลใหละอองลอย

สามารถแขวนลอยอยูในอากาศไดนาน จากงานวิจัยพบวาอัตราสวนระหวางความเขมขนของคลอไรดไอออนและ

ความเขมขนของโซเดียมไอออนของน้ําทะเลมีคากับ 1.8 (Li and Okada, 1999; Marenco et al, 2007)  เมื่อ

คํานวณจากละอองลอยในพื้นที่ศึกษาพบวาอตัราสวนระหวางความเขมขนของคลอไรดไอออนและความเขมขนของ

โซเดียมไอออนในฤดูฝนมีคา 0.65 ไมโครกรมัตอลูกบาศกเมตร ฤดูแลงมีคา 0.48 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และ

ชวงที่มวลอากาศผันผวนมีคา 0.34 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร จะเห็นไดวาฤดูฝนมีคาใกลเคียงกับคาในน้ําทะเล

มากที่สุด เนื่องจากละอองลอยในฤดูฝนเปนละอองลอยที่ถกูพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย แตในฤดูอื่น ๆ นั้นมีคาไม

แตกตางมากเทาใด เนื่องจากดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเฮไลตซึ่งสลายตัวมาจากเกลือหินเปนองคประกอบ 

Time series of aerosol concentration at Phimai

0

10

20

30

40

50

J J A A S S O O N N D D J J F F M M A A M M

Measurement date ( July 2007-May 2008)

Io
n 

co
nc

en
tr

at
io

n 
(u

g 
m

-3
)

EC
OC
Ca 2+
Mg 2+
K +
NH4 +
Na +
SO4 2-
NO3 -
Cl -

 
รูปที่ 6  ความเขมขนรวมของละอองลอยแตละชวงเวลา ณ สถานีวิจัยบรรยากาศ อ.พมิาย 
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สรุปผล 
 แหลงที่มาของละอองลอยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สามารถจําแนกตามฤดูกาลได 

2 ชวงเวลา คือฤดูฝนและฤดูแลง และทั้งสองชวงเวลามสัีดสวนของละอองลอยแตกตางกันอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้

ละอองลอยในชวงฤดูฝนมีแหลงที่มาจากมหาสมุทรเนื่องจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต และกิจกรรมของมนุษยใน

พื้นที่ เชน การเผาไหมเครื่องยนต เปนตน จึงมีความเขมขนของเกลือทะเลสูงกวาฤดูแลงอีกทั้งยังมีOCสูงดวย สวน

ละอองลอยในชวงฤดูแลงมีแหลงที่มาจากแผนดินทั้งในพื้นที่ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ  เชน สาธารณรัฐ-

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน จึงมีละอองลอยที่เกดิจากกิจกรรมของมนุษยใน

ปริมาณมาก นัน่คือ OC และซัลเฟต  
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