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บทคัดยอ 

 ไนโตรเจนไดออกไซดเปนกาซที่มีผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย และยังเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดปรากฏการณฝนกรด 

งานวิจัยนี้ไดทําการเก็บตัวอยางไนโตรเจนไดออกไซดแบบแพสซีฟในเขตอําเภอเมืองลําปาง โดยเปรียบเทียบระหวางพื้นที่การจราจร

และพ้ืนที่เขตชุมชนใกลเคียงกับพื้นที่การจราจร ผลการวิจัยพบวาความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ยในพื้นที่แยกจราจรมีคาอยู

ในชวง 25.6-36.2 พีพีบี สวนในพ้ืนที่เขตชุมชนมีคาอยูในชวง 7.4-9.1 พีพีบี โดยพ้ืนท่ีแยกจราจรและพื้นที่ในเขตชุมชนมีความเขมขน

ไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ยในชวงฤดูรอนและฤดูฝนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) อยางไรก็ตามความเขมขน

ไนโตรเจนไดออกไซดสวนใหญจากท้ังสองพ้ืนท่ีมีความสัมพันธกัน (r = 0.580-0.860) อาจกลาวไดวาไนโตรเจนไดออกไซดที่ระบายจาก

การเผาไหมของเครื่องยนตจากการจราจรบนทองถนนสงผลตอความเขมขนของไนโตรเจนไดออกไซดในพื้นที่เขตชุมชนใกลเคียง 

นอกจากนี้ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญระหวางไนโตรเจนไดออกไซด อนุภาคฝุนท่ีมีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (r = 0.733-0.909) 

และโอโซน (r = 0.589-0.734) ช้ีใหเห็นวามลพิษที่กลาวมาในพื้นที่อําเภอเมืองลําปางนาจะถูกระบายมาจากแหลงกําเนิดเดียวกัน 

อยางไรก็ตามความเขมขนของไนโตรเจนไดออกไซดในอากาศจะลดลงเนื่องจากการชะลางดวยน้ําฝนที่ตกลงมา (r = -0.586 ถึง -0.727) 
 

ABSTRACT 

 NO2 is an important air pollutant because of its adverse effects on human health and welfare, especially 

its contribution to environmental acidification. NO2 was collected by passive sampling in Lampang city for both 

road sites and community sites, which located near the road sides.  The results revealed that average NO2 

concentrations in road sites were ranged from 25.6-36.2 ppb, while those in community sites were ranged from 

7 .4 -9 .1  ppb.  Average NO2 concentrations in road sites and community sites collected during summer were 

significantly differences (p < 0.05) from those during rainy season. However, most of NO2 concentrations in both 

areas were significantly correlated (r = 0.580-0.860). It can be concluded that NO2 emitted from motor vehicle 

exhaust can affect to NO2 concentrations in community sites. Moreover, the significant correlation between NO2, 
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PM10 (r =  0.733-0.909) and ozone (r =  0.589-0.734) distinguished that those pollutants in Lampang city were 

emitted from similar source.  However, NO2 concentration in the ambient air was decreased from washing of 

rainfall (r = -0.586 to -0.727). 
 

คําสําคัญ: ไนโตรเจนไดออกไซด  การเก็บตัวอยางแบบแพสซีฟ  มลพิษทางอากาศ 
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บทนํา 

 มลพิษทางอากาศ เปนปญหาสิ่งแวดลอมที่เห็นชัดเจน

ทั้งในเขตชุมชนขนาดใหญ และพ้ืนที่พัฒนาที่มีการขยายตัวอยาง

รวดเร็วของกิจกรรมอุตสาหกรรม การคมนาคม การจราจร และ

การกอสราง รวมทั้งพ้ืนที่ที่เปนท่ีตั้งโรงไฟฟา สารมลพิษทาง

อากาศที่เปนปญหาหลักและมีแนวโนมเกินมาตรฐาน ซึ่งจะยังคง

เปนปญหาในอนาคต ที่สําคัญ ไดแก ฝุนละออง คารบอน- 

มอนอกไซด สารตะกั่ว ซัลเฟอรไดออกไซด และไนโตรเจนได

ออกไซด (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) ไนโตรเจนไดออกไซด เปน

กาซที่มีสีน้ําตาลแดง ละลายน้ําไดดี และอยูในอากาศไดเพียง 3 

วัน กอนที่จะกลายเปนสารอื่นตอไป ไนโตรเจนไดออกไซดเปน

กาซประเภทเดียวกับกาซท่ีมีปฏิกิริยาสูงที่เรียกวา “ออกไซดของ

ไนโตรเจน (oxide of nitrogen หรือ NO x)” กาซเหลานี้จะ

เกิดขึ้นเมื่อเช้ือเพลิงถูกเผาไหมมีอุณหภูมิสูง ซึ่งไดมีการจัดแบง

ชนิดของกาซออกไซดของไนโตรเจนไว 7 รูปแบบ ไดแก ไนตรัส

ออกไซด (N2O) ไดไนโตรเจนไตรออกไซด (N2O3) ไดไนโตรเจน-

เตตระออกไซด  (N2O4) ไดไนโตรเจนเพนทอกไซด  (N2O5) 

ไนโตรเจนไตรออกไซด  (NO3) ไนตริกออกไซด  (NO) และ

ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ซึ่งออกไซดของไนโตรเจนทั้ง 7 รูปนี้

มีเพียงไนตริกออกไซดและไนโตรเจนไดออกไซดเทานั้นท่ีเปนสาร

มลพิษทางอากาศท่ีสําคัญที่ระดับพื้นผิวโลก (ศิวพันธุ, 2556) 

 ไนโตรเจนไดออกไซดมีสถานะกาซท่ีอุณหภูมิหอง 

สามารถเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดแก ฟาผา ฟาแลบ ภูเขาไฟ

ระเบิด และเกิดจากการกระทําของมนุษย เชน ถูกระบายจาก

ยานพาหนะ การเผาผลาญเช้ือเพลิง การอุตสาหกรรมผลิต

เครื่องใชอิเล็กทรอนิกส การทํากรดไนตริก กรดกํามะถัน การชุบ

โลหะและการทําวัตถุระเบิด เปนตน ไนโตรเจนไดออกไซด

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและสัตวโดยมีผลระคาย

เคืองตอระบบทางเดินหายใจ สามารถเขาไปในระบบทางเดิน

หายใจสวนหลอดลมและถุงลม เกิดอาการคลายกับโรคหลอดลม

ตีบตัน (วนิดา, 2551; Kraft et al., 2005) อีกทั้งยังมีสวนในการ

กอใหเกิดหมอกควันสีน้ําตาลท่ีมีผลตอทัศนวิสัยในการมองเห็น 

นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการตกสะสมของกรดในระบบนิเวศ โดย

ไนโตรเจนไดออกไซดเกิดปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนรูปเปนกรดไนตริก 

ซึ่งมีฤทธิ์กัดกรอนโลหะ สิ่งกอสรางอาคารตางๆ ทําใหวัสดุที่เปน

ยางเสื่อมคุณภาพ ทําใหตนไมและพืชตาย เกิดความสูญเสียตางๆ 

มากมาย (Verma et al., 2008) โดยจากการศึกษาปริมาณ

ออกไซดของไนโตรเจน (NOx: NO + NO2) พบวา รอยละ 75 

ของความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดมาจากกิจกรรมของมนุษย 

ซึ่งเกิดจากการระบายจากยานพาหนะและการเผาไหมของ

เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา ในขณะที่รอยละ  

30-40 มาจากสารประกอบไนโตรเจน ในกระบวนการเกษตร 

(สุทัสสา, 2553) ไนโตรเจนไดออกไซดจึงถูกพิจารณาใหเปน

มลพิษที่เกิดจากการจราจรและใชเปนตัวบงช้ีมลพิษที่เกิดการเผา

ไหมของเครื่องยนต (Stranger et al., 2008) ซึ่งกระบวนการเกิด

สารมลพิษตางๆ จากการเผาไหมเครื่องยนตแสดงดังรูปที่ 1 และ

รูปแบบการเกิดไนโตรเจนไดออกไซดแสดงดังสมการท่ี (1) – (4) 

(สุนทรี, 2555) 

N2  +  O2   2NO  (1) 

2NO  +  O2   2NO2  (2) 

NO  +  RO2  +  hv NO2  +  RO (3) 

NO  +  O3  +  hv  NO2  +  O2 (4) 

 สารในกลุมออกไซดของไนโตรเจนจะสลายตัวเปน 

ไนตริกออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด และอนุมูลอิสระของ

ออกซิเจน ซึ่งมีความวองไวในการทําปฏิกิริยามาก โดยไนโตรเจน

ไดออกไซดสามารถเกิดปฏิ กิริยาตอได เมื่อมีแสงมากระตุน  

ดังสมการที่ (5) 

NO2  +  hv  NO  +  O• (5) 
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ออกซิเจนอะตอมท่ีไดจากสมการที่ (5) จะทําปฏิกิริยา

กับออกซิเจน เกิดเปนโอโซน ดังสมการที่ (6) ซึ่งโอโซนนี้ถือเปน

ตัวการสําคัญในการเกิดปรากฏการณ โฟโตเคมิคอลสมอค 

(photochemical smog) 

O•  +  O2  O3   (6) 

ในการตรวจวัดหาความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดใน

บรรยากาศน้ันสามารถใชวิธกีารตรวจวัดตามวิธกีารมาตรฐานและ

วิธีการเทียบเทาขององคกรพิทักษสิ่งแวดลอมของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งกําหนดวิธีการวัดไนโตรเจนไดออกไซดดวย

ระบบเคมิลูมิ เนสเซนส (chemiluminescence) เปนวิธีการ

มาตรฐานและวิธีการทางเคมี วิธีโซเดียมอารซีไนต (sodium 

arsenite) และวิธีทีจีเอส-เอเอ็นเอสเอ (TGS-ANSA) เปนวิธีการ

เทียบเทา หรือเปนการเก็บตัวอยางแบบแอคทีฟ  (active 

sampling) ที่ตองใชปมในการดูดอากาศ อยางไรก็ตามเทคนิคนี้มี

คาใชจายในการดูแลรักษาคอนขางสูง ในทางกลับกันการเก็บ

ตัวอยางแบบแพสซีฟ (passive sampling) ที่อาศัยการไหลอยาง

อิสระของอากาศท่ีมีขอดีในการเคลื่อนยายไปไดทุกท่ี จึงถูก

นํามาใชอยางแพรหลาย นอกจากนี้ยังมีขอดี คือ เปนอุปกรณที่ใช

งาย ไมตองใชปมในการดูดอากาศ ไมตองใชไฟฟา ไมมีเสียง

รบกวน มีน้ําหนักเบา และมีราคาถูก การเก็บตัวอยางแบบ 

แพสซีฟอาศัยหลักการแพรของกาซผานเมมเบรน โดยเมมเบรน

จะเคลือบดวยสารเคมีเพ่ือดูดซับหรือเกิดปฏิกิริยากับกาซ การซึม

ผานของกาซเปนการแพรของโมเลกุลของกาซอยางอิสระท่ีเกิด

จากความเขมขนท่ีตางกันของกาซในอากาศกับกาซบนเมมเบรน 

ฟลักซของมวลสารสามารถใชกฎการแพรขอที่ห น่ึงของฟค 

(Fick’s First Law of Diffusion) ซึ่ งอธิบายไดวาเปนสัดสวน

โดยตรงกับความแตกตางของความเขมขนของสารมลพิษ 

(Bootdee et al., 2012; Rosario et al., 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กระบวนการเกิดสารมลพิษตางๆ จากการเผาไหมเครื่องยนต (Cunningham and Cunningham, 2015) 
 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 

1. การเตรียมสารละลาย (Chalermrom, 2008) 

1.1 สารละลายไตรเอทาโนลามีนความเขมขน 20% 

(สารละลาย TEA) ป เปตสารละลายไตรเอทาโนลามีน 20 

มิลลิลิตร ลงในขวดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร แลวปรับ

ปริมาตรดวยน้ําปราศจากไอออน 

1.2 สารละลายซัลฟานิลาไมด ชั่งสารซัลฟานิลาไมด 

10.75 กรัม นํามาละลายดวยกรดฟอสฟอริก 28 มิลลิลิตร แลว

ปรับปริมาตรดวยน้ําปราศจากไอออนในขวดปริมาตรขนาด 500 

มิลลิลิตร 

1.3 สารละลายเอ็น-วัน-แนพธิลเอทธิลีนไดเอมีน  

ไดไฮโดรคลอไรด (สารละลาย NEDA) ชั่งสารเอ็น-วัน-แนพธิล 

เอทธลิีนไดเอมีน ไดไฮโดรคลอไรด 0.152 กรัม นํามาละลายดวย

น้ําปราศจากไอออน แลวปรับปริมาตรในขวดปริมาตรขนาด 100 

มิลลิลิตร 

1.4 สารละลายซอลทซมันน นําสารละลายซัลฟานิลา-

ไมดผสมกับสารละลาย NEDA ในอัตราสวน 10:1 แลวเก็บไวในที่

เย็นและทึบแสง 

1.5 สารละลายมาตรฐานโซเดียมไนไตรท เตรียม

สารละลายมาตรฐานโซเดียมไนไตรทความเขมขน 1,000 

มิลลิกรัมตอลิตร โดยชั่งสารโซเดียมไนไตรท 0.15 กรัม ละลาย

ดวยน้ําปราศจากไอออน แลวปรับปริมาตรในขวดปริมาตรขนาด 

100 มิลลิลิตร จากนั้นนําสารละลายโซเดียมไนไตรทความเขมขน 

1,000 มิลลิกรัมตอลิตร มาเจือจางใหมีความเขมขนอยูในชวง 

0.02-4.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

1.6 การวัดความเขมขนสารละลายไนไตรท ปเปต

สารละลายโซเดียมไนไตรทที่ความเขมขนตางๆ 1 มิลลิลิตร 
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จากนั้นเติมสารละลายซอลทซมันน ซึ่งเปนสารที่ทําให เกิดสี 

ปริมาตร 2 มิลลิลิตร เขยาและตั้งท้ิงไว 10 นาที แลวนําไปวัดคา

การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร ดวยเครื่องยูวี- 

วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร และสรางกราฟมาตรฐานระหวาง

ความเขมขนสารละลายไนไตรทและการดูดกลืนแสง เพ่ือนํามา

คํานวณหาคาความเขมขนของไนไตรทตอไป 

2. การเตรียมหลอดเก็บตวัอยาง (Chalermrom, 2008; 

Bootdee, 2009; Khamkaew, 2010) 

2.1 เตรียมอุปกรณเก็บตัวอยางไนโตรเจนไดออกไซด

แบบแพสซีฟชนิดหลอด โดยดัดแปลงมาจากหลอดฉีดยาพอลิ- 

โพรพิลีน ขนาด 10 มิลลิลิตร ยาว 7.7 เซนติเมตร เสนผาน

ศูนยกลาง 1.6 เซนติเมตร นํามาทําความสะอาดโดยการแชในน้ํา

ปราศจากไอออน และสั่นดวยคลื่นเสียงของเครื่องอัลตราโซนิ- 

เคเตอร เปนเวลา 1 ชั่วโมง นําไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 60 องศา-

เซลเซียส  

2.2 ทําการตัดกระดาษกรองแบบใยแกว (GF/A) 

(Whatman) ใหมีขนาดพอดีกับพื้นท่ีหนาตัดของหลอดฉีดยา 

จากนั้นทําความสะอาดดวยการสั่นดวยคลื่นเสียง เปนเวลา 30 

นาที แลวกลั้วดวยน้ําปราศจากไอออน กอนนําไปอบใหแหงที่

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

2.3 บรรจุกระดาษกรองแบบใยแกวท่ีตัดใหมีขนาดพอดี

กับพื้นที่หนาตัดของหลอดเก็บตัวอยางลงในหลอดเก็บตัวอยาง 

แลวป เปตสารละลาย TEA ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ลงบน

กระดาษกรอง จากนั้นปดฝาและพันดวยพาราฟลม 

2.4 นําหลอดเก็บตัวอยางที่เตรียมไวไปยึดติดกับกลอง

ว า งตั วอ ย า ง  (Shelter) เ พ่ื อ ล ด ผ ล ก ระ ท บ จ าก ส ภ าวะ

อุตุนิยมวิทยา เชน ลม แสงแดด และฝน โดยใน 1 กลองวางตัว

อยางประกอบดวยหลอดเก็บตัวอยางไนโตรเจนไดออกไซด

จํานวน 5 หลอด และหลอดเปรียบเทียบจํานวน 3 หลอด 

จากนั้นนํากลองวางตัวอยาง ไปแขวนที่จุดเก็บตัวอยางใหสูงจาก

พ้ืนดินประมาณ 1.5-2.0 เมตร แลวทําการเปดฝาหลอดที่ใชเก็บ

ตัวอยางไนโตรเจนไดออกไซดจํานวน 5 หลอด สวนหลอด

เปรียบเทียบ จํานวน 3 หลอด ยังคงปดฝาหลอดไว 

2.5 เมื่อครบกําหนดการเก็บตัวอยาง ทําการเก็บหลอด

เก็บตัวอยาง ปดฝาและพันพาราฟลม นําไปแชเย็นจนกวาจะทํา

การวิเคราะห 

3. การสกัดและวิธีการวิเคราะหหาความเขมขนไนโตรเจนได

ออกไซด (Bootdee et al., 2012) 

หลังจากเก็บตัวอยางแลว ทําการสกัดตัวอยางในแตละ

หลอดดวยน้ําปราศจากไอออน ปริมาตร 2 มิลลิลิตร เขยาใหเขา

กันดวยเครื่องเขยา (Vortex) และตั้ งทิ้ งไว  15 นาที  กรอง

สารละลายผานกระดาษกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 0.45 

ไมครอน (Syringe filter) จากนั้นนําสารละลายท่ีสกัดและผาน

การกรองแลวปริมาตร 1 มิลลิลิตร มาตรวจวัดความเขมขนของ

โซเดียมไนไตรท ตามหัวขอที่ 1.6 เพื่อนํามาใชคํานวณหาความ

เขมขนของไนโตรเจนไดออกไซด ดังสมการ 

C = [(Q x L)/(A x t x D)] x [24.45/46] 

C คือ ความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดในอากาศ (พีพีบี) 

Q คือ ปริมาณของไนไตรท (ไมโครกรัม) 

L คือ ความยาวของหลอดเก็บตัวอยาง (เมตร) 

A คือ พื้นที่หนาตัดของหลอดเก็บตัวอยาง (ตารางเมตร) 

t คือ เวลาในการเก็บตัวอยาง (วินาท)ี 

D คือ คาสัมประสิทธิ์การแพรของไนโตรเจนไดออกไซด 

(ตารางเมตรตอวินาท)ี 

4. การเก็บตัวอยางและจุดเก็บตวัอยาง  

ทําการเก็บตัวอยางไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศ

ในชวง 3 ฤดูกาล ไดแก ฤดูรอน (เมษายน – พฤษภาคม 2558) 

ฤดูฝน (กรกฎาคม – สิงหาคม 2558) และฤดูหนาว (พฤศจิกายน 

– ธันวาคม 2558) โดยเก็บตัวอยางฤดูกาลละ 4 ครั้งๆ ละ 1 

สัปดาห ในเขตเมืองและนอกเขตเมืองของจังหวัดลําปาง โดยทํา

การเก็บตัวอยางในเขตเมืองลําปางจากพ้ืนที่แยกจราจร (Road 

site) จํานวน 5 จุด และพ้ืนที่ในเขตชุมชน (Community site) 

ซึ่งอยูหางจากถนนอยางนอย 10 เมตร และอยูหางจากพื้นท่ีแยก

จราจรไมเกิน 500 เมตร จํานวน 5 จุด นอกจากนี้ทําการเก็บ

ตัวอยางไนโตรเจนไดออกไซดจากนอกเขตเมอืงลําปาง เพ่ือใชเปน

ตัวแทนคาพื้นฐาน (Background) จํานวน 1 จุด รายละเอียดจุด

เก็บตัวอยางแสดงดังตารางท่ี 1 และรูปที่ 2 โดยจากรูปแสดง

ขอมูลทิศทางลม อาจกลาวไดวาไนโตรเจนไดออกไซดจากพื้นที่ใน

เขตเมืองไมมีผลตอความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดในพ้ืนที่นอก

เขตเมือง 
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ตารางที่ 1 สถานที่เก็บตัวอยางไนโตรเจนไดออกไซดจากการเก็บตัวอยางแบบแพสซีฟ 

จุดเก็บตัวอยาง 
พื้นท่ีแยกจราจร (Road site) พื้นท่ีในเขตชุมชน (Community site) 

สถานที่เก็บตัวอยาง รหัส สถานที่เก็บตัวอยาง รหัส 

1 สี่แยกภาคเหนือ R1 ตําบลปงแสนทอง C1 

2 สามแยกสถานีขนสง R2 ตําบลชมพ ู C2 

3 สี่แยกศรีชุม R3 ตําบลพระบาท1 C3 

4 สี่แยกสนามบิน R4 ตําบลพระบาท2 C4 

5 สี่แยกดอยพระบาท R5 ตําบลหัวเวยีง C5 

จุดศึกษานอกเขตเมือง - ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ BG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แผนท่ีจุดเก็บตัวอยางไนโตรเจนไดออกไซดจากการเก็บตัวอยางแบบแพสซีฟ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดบริเวณพื้นท่ีแยกจราจร

และพื้นท่ีในเขตชุมชน 

 ผลการตรวจวัดความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดใน

อากาศเฉลี่ยบริเวณพ้ืนที่แยกจราจรและพื้นที่ในเขตชุมชน พื้นท่ี

ละ 5 จุดเก็บตัวอยาง แสดงดังรูปที่ 3 

จากรูปพบวาความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ยใน

พ้ืนที่แยกจราจรมีคาอยูในชวง 25.6-36.2 พีพีบี สวนในพ้ืนที่เขต

ชุมชนมีคาอยูในชวง 7.4-9.1 พีพีบี ซึ่งบริเวณพ้ืนที่แยกจราจรมี

ความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดมากกวาพื้นที่ในเขตชุมชนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) อยางไรก็ตามพ้ืนที่แยกจราจร

และพ้ืนที่ในเขตชุมชนมีความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ย

มากกวาพื้นท่ีนอกเขตเมืองลําปาง (6.4 พีพีบี) ซึ่งเปนตัวแทนคา

พ้ืนฐาน (Background) หากเปรียบเทียบความเขมขนไนโตรเจน

ไดออกไซดในพ้ืนที่แยกจราจรและพ้ืนท่ีเขตชุมชนพบวาพื้นที่แยก

จราจรมีความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ยมากกวาพื้นที่ใน

เขตชุมชนประมาณ 3-5 เทา เนื่องมาจากมีความหนาแนนของ

การจราจรมากกวาและเปนถนนสายหลักที่เชื่อมตอกับจังหวัด

ใกลเคียง โดยพื้นที่แยกจราจรที่มีความเขมขนไนโตรเจนได

ออกไซดเฉลี่ยมากที่สุดคือจุดเก็บตัวอยางที่ 3 (สี่แยกศรีชุม) ซึ่ง

เปนแยกจราจรที่เปนเสนทางสัญจรไปยังโรงเรียนประจําจังหวัด

ลําปาง คือ โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัยและโรงเรียนลําปาง

กัลยาณี อีกทั้งยังเปนเสนทางสัญจรไปยังอําเภอ แมทะ จังหวัด

ลําปาง ซึ่งเปนอําเภอที่มีจํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือน

มากเปนลําดับตน รองจากอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยจํานวน

ประชากรและจํานวนครัวเรือนของอําเภอเมือง มีคาเทากับ 

227,137 คน และ 85,598 ครัวเรือน ตามลําดับ สําหรับจํานวน

ประชากรและจํานวนครัวเรือนของอําเภอแมทะ มีคาเทากับ 

59,997 คน และ 17,649 ครัวเรือน ตามลําดับ (สํานักงานสถิติ 

จั งหวัดลํ าปาง, 2553) เมื่ อนํ าค าความ เขมขน ไนโตรเจน 

ไดออกไซดเฉลี่ยในพ้ืนท่ีแยกจราจรของงานวิจัยนี้มาเปรียบเทียบ

กับงานวิ จัยของ Stranger et al. (2008) ซึ่ งทําการติดตาม

ตรวจสอบความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศบริเวณ

ถนนโดยการเก็บตัวอยางแบบแพสซีฟ และไดรายงานคาความ

เขมขนไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ยในพ้ืนที่ท่ีมีมลพิษนอย มลพิษ
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ปานกลาง และมลพิษสูง พบวามีค าอยู ในชวง 13.3-19.7,  

26.0-35.1 และ 29.8-39.3 พีพีบี ตามลําดับ โดยความเขมขน

ไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ยในพื้นที่ที่มีมลพิษปานกลาง (26.0-

35.1 พีพีบี) มีคาใกลเคียงกับความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซด

เฉลี่ ยในพ้ืน ท่ีแยกจราจรของงานวิจัยนี้  (25.6-36.2 พี พีบี ) 

อยางไรก็ตามยังพบวาความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ยใน

พ้ืนที่แยกจราจรของงานวจิัยนี้มีคานอยกวาพื้นที่จราจรในอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งได ทําการเก็บตัวอยางไนโตรเจน 

ไดออกไซดแบบแพสซีฟเชนกัน แตใชระยะเวลาเก็บตัวอยางเพียง 

3 วัน โดยรายงานคาความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดอยูในชวง 

28.1-45.1 พีพีบี (Bootdee et al., 2012) 

 
รูปที่ 3 ความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ย บรเิวณพื้นท่ีแยกจราจรและพ้ืนที่ในเขตชุมชน 

 

2. ความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดในชวงฤดูรอน ฤดูฝน 

และฤดหูนาว 

ผลการตรวจวัดความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดใน

อากาศเฉลี่ยบริเวณพื้นท่ีแยกจราจร พ้ืนท่ีในเขตชุมชน และพื้นที่

ตัวแทนคาพ้ืนฐาน ในชวง 3 ฤดูกาล โดยเก็บตัวอยางฤดูกาลละ  

4 ครั้ง แสดงดังรูปที่ 4 

จากรูปพบวาพื้นที่แยกจราจรมีความเขมขนไนโตรเจน

ไดออกไซดเฉลี่ยในชวงฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว อยูในชวง 

28.5-51.4, 17.7-27.4 และ 28.1-46.0 พีพีบี ตามลําดับ สําหรับ

พ้ืนที่เขตชุมชนมีความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ยอยูในชวง 

9.9-13.4, 3.4-8.3 และ 7.9-11.5 พีพีบี ตามลําดับ สวนพ้ืนที่

ตัวแทนคาพ้ืนฐานมีความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดอยูในชวง 

8.2-14.7, 3.0-6.2 และ 2.0-6.4 พีพีบี ตามลําดับ จะเห็นวาพื้นท่ี

ในเขตชุมชนและพ้ืนที่ตัวแทนคาพื้นฐานมีความเขมขนไนโตรเจน

ไดออกไซดเฉลี่ยไมแตกตางกันมากในทั้ง 3 ฤดูกาล โดยการเก็บ

ตัวอยางในพื้นที่เขตชุมชนสวนใหญมีความเขมขนไนโตรเจนได

ออกไซดเฉลี่ยมากกวาพื้นที่ตัวแทนคาพื้นฐาน อยางไรก็ตามพ้ืนท่ี

ในเขตชุมชนและพื้นที่ตัวแทนคาพื้นฐานยังคงมีความเขมขน

ไนโตรเจนไดออกไซด เฉลี่ยนอยกวาพื้นที่แยกจราจรในทั้ ง  

3 ฤดูกาล หากพิจารณาความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ย

ใน แตละพ้ืนท่ีแยกตามชวงฤดูกาลพบวาพ้ืนที่แยกจราจรมีความ

เขมขนไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ยในชวงฤดูรอนและฤดูฝน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) เชนเดียวกันกับ

พ้ืนที่ในเขตชุมชนที่มีความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ย

ในชวงฤดูรอนและฤดูฝนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

(p < 0.05) 
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รูปที่ 4 ความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ยในชวงฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาวบริเวณพ้ืนที่แยกจราจร พื้นท่ีในเขตชุมชน และ

พ้ืนที่ตัวแทนคาพื้นฐาน 
 

3. ความสัมพันธระหวางความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดใน

อากาศกับปริมาณน้ําฝน 

ความสัมพันธระหวางความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซด

ในอากาศเฉลี่ยในชวง 3 ฤดูกาล กับปริมาณน้ําฝน บริเวณพื้นที่

แยกจราจรและพ้ืนที่ในเขตชุมชน แสดงดังรูปที่ 5 

จากรูปพบวาพื้นที่แยกจราจร และพื้นที่ในเขตชุมชน 

ตรวจพบความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ยมากที่สุดในชวง

ฤดูรอน รองลงมาคือฤดูหนาวและฤดูฝน ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนม

เดียวกันในทั้งสองพื้นที่ โดยความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซด

เฉลี่ยในพ้ืนที่แยกจราจรในชวงฤดูรอน ฤดูหนาว และฤดูฝน มีคา

เทากับ 40.2±14.8, 34.5±12.0 และ 21.7±7.3 พีพีบี ตามลําดับ 

สําหรับพ้ืนที่ในเขตชุมชนมีคาเทากับ 10.9±3.5, 8.6±2.5 และ 

4.8±2.0 พีพีบี ตามลําดับ โดยพ้ืนที่แยกจราจรและพ้ืนที่ในเขต

ชุมชนมีความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ยในชวงฤดูรอน

มากกวาฤดูหนาวและฤดูฝน ประมาณ 1-2 เทา หากนําผลความ

เขมขนไนโตรเจนไดออกไซดในอากาศเปรียบเทียบกับคาปริมาณ

น้ําฝนท่ีตกในชวงการเก็บตัวอยางในทั้ง 3 ฤดูกาล พบวาปริมาณ

น้ําฝนเฉลี่ยมีคามากที่สุดในชวงฤดูฝน คือ 0.19 มิลลิ เมตร 

รองลงมาคือในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว มีคาเทากับ 0.06 และ 

0.01 มิลลิเมตร ตามลําดับ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560) จะเห็นได

วาในชวงฤดูฝนมีปริมาณน้ําฝนมากที่สุด จึงมีการชะลางกาซตางๆ 

รวมถึงฝุนละอองที่แขวนลอยอยูในบรรยากาศไดมาก ทําใหความ

เขมขนไนโตรเจนไดออกไซดมีคานอยลง 

 
รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดในอากาศเฉลี่ยกับปริมาณน้ําฝนในพ้ืนที่แยกจราจรและ 

พ้ืนที่เขตชุมชน 
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4. การวิ เคราะหทางสถิติระหวางความเขมขนไนโตรเจน 

ไดออกไซดกับพารามิเตอรตางๆ 

 ผลการเปรียบเทียบความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซด

เฉลี่ยจากทั้งสามฤดูกาลในพื้นท่ีแยกจราจรและพ้ืนที่ชุมชน พื้นที่

ละ 5 จุดเก็บตัวอยาง และการวิเคราะหสหสัมพันธ ซึ่งเปน

การศึกษาระดับหรือขนาดของความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวาง

ตัวแปรสองตัวแปรวามีมากนอยเพียงใด โดยเครื่องมือท่ีใชวัด

เรียกวา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient; r) 

แสดงผลดังตารางที่ 2 

เมื่อนําคาความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ยใน

พ้ืนที่แยกจราจรและพ้ืนท่ีชุมชนมาเปรียบเทียบกันเพ่ือวิเคราะห

หาความแตกตางทางสถิติพบวาในพื้นท่ีแยกจราจรและพ้ืนท่ีเขต

ชุมชนมีความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และยังพบวาโดยสวนใหญความ

เขมขนไนโตรเจนไดออกไซดในพื้นท่ีแยกจราจรมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันกับความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดในพื้นที่

ชุมชนจะเห็นไดจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความเขมขน

ไนโตรเจนไดออกไซดจากท้ังสองพ้ืนที่ มีคาอยูในชวง 0.580-

0.860 ซึ่งอาจกลาวไดวาไนโตรเจนไดออกไซดที่ระบายจากการ

เผาไหมของเครื่องยนตจากการจราจรบนทองถนนสงผลตอความ

เขมขนของไนโตรเจนไดออกไซดในพ้ืนที่เขตชุมชนใกลเคียง 

 

ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดในพื้นท่ีแยกจราจรและพ้ืนที่ชุมชน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ

ความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดจากทั้งสองพ้ืนที ่

จุดเก็บตัวอยาง 
ความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดเฉลีย่ (พพีีบี) 

สัมประสิทธิส์หสัมพันธ (r) 
  พื้นท่ีแยกจราจร  พื้นท่ีเขตชุมชน 

1 33.1±12.1a 8.8±5.0b 0.646* 

2 30.8±15.1a 8.9±4.0b 0.364 

3 36.2±10.9a 8.1±2.7b 0.804** 

4 35.1±12.1a 7.4±2.6b 0.580* 

5 25.6±9.3a 9.1±4.0b 0.860** 
a, b = Significant difference (p < 0.05) 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

หากนําผลความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดที่ตรวจพบ

ในพื้นที่แยกจราจรและพื้นที่ชุมชนของงานวิจัยนี้ ซึ่งทําการเก็บ

ตัวอยางไนโตรเจนไดออกไซดแบบแพสซีฟ มาเปรียบเทียบกับ

ความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดในอากาศที่ทําการเก็บตัวอยาง

แบบแอคทีฟ ดวยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ

ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งติดตั้งอยูในสถานีอุตุนิยมวิทยาลําปาง 

ตําบล พระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวา จุดเก็บ

ตัวอยางสวนใหญ ในพื้นที่แยกจราจรและพื้นที่ชุมชนมีความ

เขมขนไนโตรเจนไดออกไซดสมัพันธเชิงเสนตรงในทิศทางเดียวกนั

กับไนโตรเจนไดออกไซด ท่ีตรวจวัดจากการเก็บตัวอยางแบบ 

แอคทีฟ (r = 0.629-0.776) โดยในพื้นท่ีแยกจราจรและพ้ืนท่ี

ชุมชนที่มีความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดสัมพันธกับไนโตรเจน

ไดออกไซดที่ตรวจวัดจากการเก็บตัวอยางแบบแอคทีฟมากท่ีสุด 

คือ จุดเก็บตัวอยางที่ 4 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากบั 0.762 

และ 0.776 ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งพ้ืนที่แยกจราจรและ

พ้ืนท่ีชุมชน ณ จุดเก็บตัวอยางที่ 4 เปนจุดเก็บตัวอยางที่อยูใกล

กับเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติของกรมควบคุม

มลพิษที่ตั้งอยูในสถานีอุตุนิยมวิทยาลําปางมากที่สุด โดยอยูหาง

กันประมาณ 500-550 เมตร จึงอาจสงผลใหคาความเขมขน

ไนโตรเจนไดออกไซดของการเก็บตัวอยางแบบแพสซีฟและแบบ

แอคทีฟมีความสัมพันธกันมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

(p < 0.01) 
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รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวางความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดจากการเก็บตัวอยางแบบแพสซีฟ และการเก็บตัวอยางแบบ 

แอคทีฟ ในพ้ืนที ่ก) แยกจราจร และ ข) เขตชุมชน ของจุดเก็บตัวอยางท่ี 4 
 

 เมื่อนําคาความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ยใน

พ้ืนท่ีแยกจราจรและพ้ืนที่ชุมชนมาหาความสัมพันธทางสถิติกับ

พารามิ เตอรตางๆ ไดแก  อนุภาคฝุนที่มีขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอน ปริมาณน้ําฝน และความเขมขนของโอโซน ผลแสดงดัง

ตารางท่ี 3 หากเปรียบเทียบคาความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซด

ทั้งในพ้ืนที่แยกจราจรและพื้นท่ีชุมชนกับปริมาณนํ้าฝนพบวาสวน

ใหญ มี ค วามสัม พั นธกั นอย า งมี นั ยสํ าคัญ ทางส ถิติ  แต มี

ความสัมพันธในทิศทางตรงขามกันเนื่องจากคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธมีคาติดลบ โดยมีคาอยูระหวาง -0.586 ถึง -0.727 

กลาวคือในพ้ืนที่ท่ีมีฝนตก มีปริมาณน้ําฝนมาก จะสามารถชะฝุน

ละอองรวมถึงกาซตางๆ ในบรรยากาศลงสูพ้ืนดินหรือพื้นน้ํา

ดานลางไดมาก จึงทําใหพ้ืนที่ที่ทําการศึกษามีคาความเขมขน

ไนโตรเจนไดออกไซดนอยลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Moodley et al. (2011) ที่ทําการติดตามตรวจสอบความเขมขน

ไนโตรเจนไดออกไซดจากการเก็บตัวอยางแบบแพสซีฟ ณ เมือง

เดอรบัน ประเทศแอฟริกาใต  โดยรายงานคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธระหวางความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดกับปริมาณ

น้ําฝนมีคาเทากับ -0.91 หมายความวาทั้งสองพารามิเตอรมี

ความสัมพันธกันมากในทิศทางตรงขามกัน 

สําหรับความสัมพันธระหวางความเขมขนไนโตรเจนได

ออกไซดกับปริมาณอนุภาคฝุนที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 

พบวามีความสัมพันธกันมากในทิศทางเดียวกัน (r = 0.733-

0.909) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) กลาวคือในพื้นที่

แยกจราจรและพ้ืนท่ีชุมชนที่มีจํานวนยานพาหนะอยางหนาแนน 

จะมีการระบายไนโตรเจนไดออกไซดปริมาณมากจากการเผาไหม

เช้ือเพลิง และยังกอใหเกิดฝุนละอองจํานวนมากขึ้นดวยจากการ

สัญจรของยานพาหนะ นอกจากนั้นออกไซดของไนโตรเจนยัง

สามารถรวมตัวกันแลวทําใหเกิดเปนฝุนละอองในบรรยากาศได

อีกดวย (Tong et al., 2015) โดยในพื้นที่แยกจราจรและพ้ืนที่

ชุมชนที่มีความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดสัมพันธกับปริมาณ

อนุภาคฝุนที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนมากที่สุด คือ จุดเก็บ

ตัวอยางที่ 5 ซึ่งมีคา r เทากับ 0.853 และ 0.909 ตามลําดับ เมื่อ

เปรียบเทียบ กับงานวิ จัยของ Riley et al. (2016) ท่ีมีการ

รายงานคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความเขมขนไนโตรเจน

ไดออกไซดกับปริมาณฝุนขนาดเล็กขนาดตางๆ ไดแก 0.025-0.4, 

y = 3.7101x + 14.28
R² = 0.5419
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y = 0.9458x + 2.046
R² = 0.7308
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ความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซด
จากการเก็บตัวอยางแบบแอคทีฟ (พีพีบ)ี

ข) พ้ืนที่ในเขตชุมชน 

r = 0.762 

n = 12 

r = 0.776 

n = 12 
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0.05-1, 0.25-1 และ 1-3 ไมครอน พบวาความเขมขนไนโตรเจน

ไดออกไซดกับปริมาณฝุนขนาดเล็กมีความสัมพันธในทิศทาง

เดี ยว กันอย างมีนั ยสํ าคัญ ทางสถิติ  (p < 0 .01) โดยมี ค า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.43 ถึง 0.79 ซึ่งสวนใหญมี

คานอยกวางานวิจัยนี้ (r = 0.733-0.909) 

 

ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดในพ้ืนท่ีแยกจราจรและพ้ืนที่ชุมชนกับคาพารามิเตอร

ตางๆ 
 NO2-R1 NO2-R2 NO2-R3 NO2-R4 NO2-R5 NO2-C1 NO2-C2 NO2-C3 NO2-C4 NO2-C5 PM10 Rainfall O3 

NO2-R1 1             

NO2-R2 0.671* 1            

NO2-R3 0.853**  1           

NO2-R4 0.881** 0.636* 0.937** 1          

NO2-R5 0.860**  0.888** 0.881** 1         

NO2-C1 0.646*  0.881** 0.775** 0.719** 1        

NO2-C2 0.734**  0.608*  0.622* 0.646* 1       

NO2-C3 0.776**  0.804** 0.741** 0.804** 0.723**  1      

NO2-C4 0.720** 0.734**  0.580*   0.720**  1     

NO2-C5 0.811**  0.783** 0.678* 0.860** 0.744** 0.811** 0.797**  1    

PM10 0.839**  0.825** 0.797** 0.853** 0.733** 0.797** 0.825**  0.909** 1   

Rainfall  -0.610*  -0.635* -0.727**  -0.720** -0.667*  -0.586*  -0.614* 1  

O3 0.734**  0.734** 0.622* 0.657* 0.589*  0.706*  0.706* 0.755**  1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

เมื่ อพิ จารณาความสัมพันธระหวางความเขมขน

ไนโตรเจนไดออกไซดกับความเขมขนของโอโซนในบรรยากาศ

พบวาสวนใหญมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.589 ถึง 

0.734 นั่นหมายความวาความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดแปร

ผันตรงกับความเขมขนของโอโซน กลาวคือการเผาไหมเชื้อเพลิง

ของเครื่องยนตจากยานพาหนะประเภทตางๆ กอใหเกิดสาร

มลพิษทางอากาศมากมาย ซึ่งรวมถึงออกไซดของไนโตรเจนและ

สารมลพิษอื่นๆ ที่เปนสารตั้งตนของโอโซน เชน ไนตริกออกไซด

และสารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds; 

VOCs) โดยการที่ไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศมีความ

เขมขนเพ่ิมขึ้นจากเดิมอาจเกิดจากการทําปฏิกิริยากันระหวางไน

ตริกออกไซดกับโอโซนเกิดเปนไนโตรเจนไดออกไซดกับออกซิเจน 

(Dahal and Hastings, 2016) ใน ขณ ะ เดี ย วกั น โอ โซน ใน

บรรยากาศก็สามารถมีความเขมขนเพิ่มข้ึนไดเชนกันจากการทํา

ปฏิกิริยาระหวางออกไซดของไนโตรเจนกับสารอินทรียระเหยงาย  

ซึ่งสารอินทรียระเหยงายก็เกิดจากการเผาไหมของเช้ือเพลิงใน

เครื่องยนตเชนกัน (Xu et al., 2017) 

สรุปผลการวิจัย 

ลําปางเปนจังหวัดทางผานจังหวัดหนึ่งจากจังหวัดขนาด

ใหญทางภาคเหนือตอนบน เชน เชียงราย และเชียงใหม ซึ่งตางก็

เปนจังหวัดที่มีนักทองเที่ยวจํานวนมากในแตละป โดยลําปางเปน

เสนทางผานลงสูจังหวัดตางๆ ทางภาคเหนือตอนลางและภาค

อ่ืนๆ ของประเทศไทย ดังน้ันจึงหลีกเลี่ยงไมไดเลยกับการที่ตอง

เผชิญหน ากับสารมลพิษต างๆ ที่ เพ่ิ มมากขึ้นตามจํานวน

ยานพาหนะที่สัญจรผานบนทองถนน โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ

ไนโตรเจนไดออกไซด ซึ่งเปนสารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการ

เผาไหมเชื้อเพลิงของเครื่องยนต และกอให เกิดอันตรายตอ

สุขภาพของมนุษย งานวิจัยนี้จึงไดทําการเก็บตัวอยางไนโตรเจน

ไดออกไซดในบรรยากาศแบบแพสซีฟทั้งในพ้ืนท่ีแยกจราจรและ

พ้ืนที่ เขตชุมชนใกล เคียง และไดนํ าผลมาเปรียบเทียบกับ

ไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศที่เก็บแบบแอคทีฟ พบวา

ขอมูลมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังพบวา

ในพ้ืนท่ีแยกจราจรมีความเขมขนไนโตรเจนไดออกไซดเฉลี่ย

มากกวาพ้ืนที่ในเขตชุมชน มากถึง 3-5 เทา โดยไนโตรเจนได

ออกไซดที่ระบายจากการเผาไหมของเครื่องยนตจากการจราจร
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บนทองถนนสงผลตอความเขมขนของไนโตรเจนไดออกไซดใน

พ้ืนที่เขตชุมชนใกลเคียงอีกดวย นอกจากนี้ยังพบวาสวนใหญ

ไนโตรเจนไดออกไซดมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ

ปริมาณอนุภาคฝุนท่ีมีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ปริมาณน้ําฝน 

และความเขมขนของโอโซนในบรรยากาศอีกดวย 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ ให 

ทุนสนับสนุนการวิ จัย  และขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ใหความอนุเคราะหสถานที่และ

เครื่องมือวิเคราะหที่ใชในการวิจัย จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 

เอกสารอางองิ 
กรมควบคุมมลพิษ. (2559). นโยบายปองกันและขจัดมลพิษภายใตนโยบาย

และแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2540-2559. แหลงขอมูล: http://www.pcd.go.th คน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560. 

กรมอุตุนิยมวิทยา. (2560). ขอมูลปริมาณน้ําฝนและความชื้นสัมพัทธ

รายวัน. แหลงขอมูล: https://www.tmd.go.th คนเมื่อวันที่ 

12 สิงหาคม 2560. 

วนิดา จีนศาสตร. (2551). มลพิษอากาศและการจัดการคุณภาพอากาศ. 

พิ มพ ครั้ งที่  1. ก รุ ง เทพฯ : สํ านั กพิ มพ แห งจุฬ าลงกรณ

มหาวิทยาลัย. หนา 109-110. 

ศิวพันธุ ชูอินทร. (2556). มลพิษทางอากาศ. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 48. 

สุทัสสา วงศราช. (2553). การพัฒนาชุดเก็บตัวอยางแบบแพสซิฟในการ

ตรวจวัดไนโตรเจนไดออกไซดเพื่อใชในชุมชน. วิทยานิพนธวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต, คณะวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

กรุงเทพฯ: 117 หนา. 

สุนทรี ศิรรัตนประภา. (2555). การพัฒนาแพสซิฟแซมเปลอรสําหรับ

ตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซด. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิ ต, คณะวิทยาศาสตร , มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

กรุงเทพฯ: 126 หนา. 

สํานักงานสถิติ จังหวัดลําปาง. (2553). ขอมูลสถิติจากการสํามะโน/สํารวจ. 

แหล งขอมู ล : http://lampang.nso.go.th คน เมื่ อ วันที่  1 

ธันวาคม 2560. 

Bootdee, S. (2009). Application of air passive sampler test kit for 

monitoring of nitrogen dioxide levels in Chiang Mai 

Province. Master of Science Thesis, Faculty of Science, 

Chiang Mai University. Chiang Mai. 

Bootdee, S., Chalemrom, P. and Chantara, S. (2012). Validation 

and field application of tailor-made nitrogen dioxide 

passive samplers.  International Journal of 

Environmental Science and Technology 9: 515-526. 

Chalermrom, P.  ( 2008) .  Development of test kit for 

determination of nitrogen dioxide in ambient air using 

passive sampling technique. Master of Science Thesis, 

Faculty of Science, Chiang Mai University. Chiang Mai. 

Cunningham, W.P. and Cunningham, M.A. (2015). Environmental 

Science.  A Global Concern.  Thirteenth Edition.  pp. 

353. 

Dahal, B. and Hastings, M.G. (2016). Technical considerations for 

the use of passive samplers to quantify the isotopic 

composition of NOx and NO2 using the denitrifier 

method. Atmospheric Environment 143: 60-66. 

Khamkaew, C.  ( 2010) .  Seasonal variation of nitrogen dioxide, 

PM10 and its major ion composition in Chiang Mai 

Province. Master of Science Thesis, Faculty of Science, 

Chiang Mai University. Chiang Mai. 

Kraft, M., Eikmann, T., Kappos, A. Kunzli, N., Rapp, R., Schneider, 

K., Seitz, H., Voss, J.U. and Wichmann, H.E. (2005). The 

German view:  Effects of nitrogen dioxide on human 

health – derivation of health – related short-term and 

long-term values. Environmental Health 208: 305-318. 

Moodley, K. G. , Singh, S.  and Govender, S.  ( 2011) .  Passive 

monitoring of nitrogen dioxide in urban air:  A case 

study of Durban metropolis, South Africa.  Journal of 

Environmental Management 92: 2145-2150. 

Riley, E.A. , Schaal, L. , Sasakura, M. , Crampton, R. , Gould, T.R. , 

Hartin, K. , Sheppard, L., Larson, T., Simpson, C.D. and 

Yost, M. G.  ( 2016) .  Correlations between short-term 

mobile monitoring and long-term passive sampler 

measurements of traffic-related air pollution. 

Atmospheric Environment 132: 229-239. 

Rosario, L., Pietro, M.  and Francesco, S.P.  ( 2016) .  Comparative 

analyses of urban air quality monitoring systems: 

passive sampling and continuous monitoring stations. 

Energy Procedia 101: 321-328. 

Stranger, M. , Krata, A. , Deutsch, K. V. , Bencs, L. , Deutsch, F. , 

Worobiec, A., Naveau, I., Roekens, E. and Grieken, V.R. 

( 2008) .  Monitoring of NO2 in the ambient air with 

passive samplers before and after a road 

reconstruction event.  Microchemical Journal 90:  93-

98. 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 3 571 

 
Tong, D.Q., Lamsal, L., Pan, L., Ding, C., Kim, H., Lee, P., Chai, T., 

Pickering, K. E.  and Stajner, I.  ( 2015) .  Long-term NOx 

trends over large cities in the United States during the 

great recession:  Comparison of satellite retrievals, 

ground observations, and emission inventories. 

Atmospheric Environment 107: 70-84. 

Verma, S.K., Deb, M.K. and Verma, D. (2008). Determination of 

nitrogen dioxide in ambient air employing diffuse 

reflectance Fourier transform infrared spectroscopy. 

Atmospheric Research 90: 33-40. 

Xu, Z., Huang, X., Nie, W., Chi, X., Xu, Z., Zheng, L., Sun, P. and 

Ding, A.  ( 2017) .  Influence of synoptic condition and 

holiday effects on VOCs and ozone production in the 

Yangtze River Delta region, China.  Atmospheric 

Environment 168: 112-124. 

 

 


