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บทน ำ 

ปัญหามลพิษอากาศเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันจะ 
ทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน เช่น ปัญหาฝุ่นละออง การเกิดฝนกรด เป็นต้น โดยจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ดังนั้น การคาดการณ์ 
หรือท านายผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อ
น าไปสู่การจัดการที่เหมาะสมและถูกต้อง โดยเครื่องมือที่ถูกใช้ในท านาย
ผลกระทบดังกล่าว คือ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินคุณภาพอากาศ 
ซึ่งจะใช้การคาดการณ์การเคลื่อนที่และกระจายตัวของมลพิษทางอากาศจาก
แหล่งก าเนิดตั้งแต่แหล่งเดียวหรือหลายแหล่งที่เป็นที่สงสัย กังวล หรือห่วงใย 
ตัวอย่างกิจกรรมที่อาศัยแบบจ าลองประกอบการศึกษา เช่น การก่อสร้างอาคาร 
การก่อสร้างถนน การเพิ่มพื้นที่อุตสาหกรรมใหมห่รอืปรบัปรงุ หรือเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงระบบการจราจร
เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของการจราจร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป็นต้น ผลการศึกษาจากแบบจ าลองสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของผู้มีหน้าที่ในการตัดสินใจในการอนุญาต โดยอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ความจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการควบคุมฝุ่นในสถานที่ก่อสร้าง หรือ
มาตรการควบคุมมลพิษอย่างเข้มงวดส าหรับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้ึนใหม่ ถ้าแบบจ าลองแสดงให้เห็นว่าการก่อสร้างหรือ 
การผลิตของโรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น มีผลให้ความเข้มข้นของสารมลพิษใน
อากาศเปลี่ยนแปลง และมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมเหล่านี้จะมีการบริหารจัดการดูแลที่ดี  
ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมทั้งในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง 
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ในปัจจุบันแบบจ าลองหนึ่งที่ ได้รับการยอมรับในการน ามาใ ช้ เพื่ อ  
การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ คือ แบบจ าลองอากาศ AERMOD 
ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ และหน่วยงานรัฐของไทยได้
ก าหนดให้น ามาใช้ภายในประเทศด้วยเช่นกัน ทั้งนี ้ในการใช้งานและการตีความ
ผลที่ได้จากแบบจ าลองอากาศนั้น จ าเป็นต้องอาศัยผู้ เช่ียวชาญที่มีความรู ้
ความเข้าใจอย่างมาก เพื่อให้สามารถใช้งานแบบจ าลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม นอกจากนั้น ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น หน่วยงานและประชาชน
นั้นก็ควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการใช้แบบจ าลอง
อากาศเช่นกัน เพื่อให้ เ ข้าใจถึงการได้มาซึ่ งผลที่ ได้จากการคาดการณ์  
การประมาณผลกระทบคุณภาพอากาศโดยแบบจ าลอง รวมทั้ง การพิจารณาว่า
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้นั้นมีความ
ครบถ้วน เหมาะสม และเพียงพอหรือไม่ เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวต่อไป 
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1  มลพิษทำงอำกำศ 

 
มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูง

กว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช 
ทรัพย์สิน หรือรบกวนต่อการด ารงชีวิต หรือการพักผ่อนของประชาชน  
โดยมลพิษทางอากาศนี้อาจเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น ฝุ่นละอองจากลมพายุ 
ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า อย่างไรก็ตามมลพิษดังกล่าวมักเป็น
อันตรายต่อมนุษย์น้อยมาก เพราะแหล่งก าเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่
สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อย กรณีที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
ได้แก่ มลพิษจากรถยนต์ จากโรงงานอุตสาหกรรม จากกระบวนการผลิต  
ก๊าซบางชนิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย เป็นต้น 

องค์ประกอบหลักที่จะน าสารมลพิษทางอากาศไปสู่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือ
อาคาร บ้านเรือน วัสดุสิ่งก่อสร้างต่างๆ เรียกว่า “ระบบภาวะมลพิษอากาศ”  
ซึ่งประกอบด้วย 3 ระบบหลัก ดังนี้ 
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ส่วนประกอบของระบบภาวะมลพิษอากาศ 

ที่มา : นพภาพร พานิช, 2554 
 

1) แหล่งก าเนิดสารมลพิษทางอากาศ (Emission Sources) 

แหล่งก าเนิดสารมลพิษทางอากาศเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดสารมลพิษ
และระบายออกสู่บรรยากาศ โดยที่ชนิดและปริมาณของสารมลพิษที่ถูกระบาย
นั้นข้ึนอยู่กับประเภทของแหล่งก าเนิด ลักษณะการเผาไหม้ ชนิดของเช้ือเพลิงที่
ใช้ และวิธีการควบคุมการระบายสารมลพิษ 

 

2) อากาศหรือบรรยากาศ (Atmosphere) 

อากาศหรือบรรยากาศเป็นส่วนของระบบที่รองรับสารมลพิษทาง
อากาศที่ถูกระบายออกจากแหล่งก าเนิด และเป็นตัวกลางให้สารมลพิษทางอากาศ
แพร่กระจายออกไป โดยมีปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความเร็วและ
ทิศทางลม รวมทั้งลักษณะภูมิประเทศ เช่น ภูเขา อาคารบ้านเรือน เป็นต้น 

1 

2 

3 

สารมลพิษ 
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3) ผู้รับผลกระทบ (Receptors) 

ผู้รับผลกระทบเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่สัมผสักับสารมลพิษทางอากาศ 
ซึ่งหากได้รับปริมาณมาก หรือเกินขีดจ ากัดจะท าให้ได้รับความเสียหายหรือ
อันตรายได้ โดยผู้รับผลกระทบอาจเปน็สิง่ทีม่ีชีวิตทั้งคน พืช และสัตว์ หรือเปน็สิง่ที่
ไม่มีชีวิต เช่น อาคาร บ้านเรือน เป็นต้น ความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดข้ึนจะมี
ความรุนแรงมากหรือน้อย ข้ึนอยู่กับชนิดและความเข้มข้นของสารมลพิษทาง
อากาศ ระยะเวลาที่สัมผัส สภาพทางอุตุนิยมวิทยา และสภาพภูมิประเทศ 

 

2  ประเภทของสำรมลพิษทำงอำกำศ 

สารมลพิษทางอากาศ อาจแบ่งได้ 2 ประเภท ตามลักษณะการเกิด คือ  
สารมลพิษทางอากาศปฐมภูมิ และสารมลพิษทางอากาศทุติยภูมิ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 

1) สารมลพิษทางอากาศปฐมภูมิ (Primary Air Pollutants) 

สารมลพิษทางอากาศปฐมภูมิเป็นสารมลพิษทางอากาศที่เกิดข้ึนและ
ถูกระบายจากแหล่งก าเนิดโดยตรง เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2) ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ฝุ่นละออง ข้ีเถ้าและ
เขม่าควันด าที่เกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงในยานพาหนะและเตาเผาในโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น 
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2) สารมลพิษทางอากาศทุติยภูมิ (Secondary Air Pollutants) 

สารมลพิษทางอากาศทุติยภูมิเป็นสารมลพิษทางอากาศที่ไม่ได้เกิด
และถูกระบายออกจากแหล่งก าเนิดใดๆ แต่จะเกิดข้ึนในบรรยากาศจาก
ปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารมลพิษทางอากาศปฐมภูมิกับสารประกอบอื่นๆ ที่อยู่ใน
บรรยากาศ ตัวอย่างเช่น การเกิดฝนกรดเป็นผลมาจากการท าปฏิกิริยาทางเคมี
ระหว่างไอน้ า ออกซิเจน และสารต่างๆ ในบรรยากาศกับก๊าซบางชนิด เช่น 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เป็นต้น 

โดยแหล่งก าเนิดสารมลพิษทางอากาศ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
คือ แหล่งก าเนิดตามธรรมชาติ และแหล่งก าเนิดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 
ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 

1) แหล่งก าเนิดตามธรรมชาติ เป็นแหล่งก าเนิดที่ก่อให้เกิดสารมลพิษ
ทางอากาศตามกระบวนการทางธรรมชาติ หรือไม่มีการกระท าหรือกจิกรรมของ
มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง เช่น ภูเขาไฟระเบิด ไฟป่าตามธรรมชาติ ก๊าซที่เกิดจาก
การย่อยสลายซากพืชซากสัตว์โดยจุลินทรีย์ เป็นต้น 

2) แหล่งก าเนิดท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เป็นแหล่งก าเนิดที่เกดิจาก
กิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ 
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(1) แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ
ที่อยู่กับที่ เช่น มลพิษจากการเผา
ไหม้เช้ือเพลงิในเตาเผา มลพิษจาก
จากกระบวนการผลิตภายใน
โรงงานอุตสาหกรรม ไอระเหยจาก
สถานีบริการน้ ามัน เป็นต้น 

 

(2) แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ
ที่ เคลื่อนที่ ได้ ได้แก่  มลพิษจาก
ยานพาหนะประเภทต่างๆ เ ช่น 
รถยนต์ รถบรรทุก เรือ เครื่องบิน 
เป็นต้น  

 
(3) ม ล พิ ษ ท า ง อ า ก า ศ ที่ ไ ม่ มี
แหล่งก าเนิดแน่นอน เช่น การเผาขยะ
ในที่โล่ง การลักลอบเผาป่า การเผา 
ตอซั ง ในนาข้ าว ฝุ่ นละอองจาก
กิจกรรมการก่อสร้างถนน เป็นต้น 
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3  กำรแพร่กระจำยของสำรมลพิษทำงอำกำศ 

การแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศนั้น เป็นกระบวนการที่อาศัย 
การประมาณการหรือท านายการแพร่กระจายของสารมลพิษในบรรยากาศจาก
แหล่งก าเนิด เนื่องจากอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะและที่ตั้งของ
แหล่งก าเนิด สภาพภูมิประเทศ คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของสารมลพิษ 
สภาพทางอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น โดยในที่นี้จะขอกล่าวถึงปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญ
อันจะมีผลต่อการแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศ ดังนี้ 

1) แหล่งก าเนิดสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ แหล่งก าเนิดแบบจุด (Point 
Source) เช่น ปล่องระบายสารมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม ท่อไอเสียจาก
รถยนต์ และแหล่งก าเนิดแบบพื้นที่ (Area Source) เช่น มลพิษบริเวณลานจอด
รถ หลุมฝังกลบขยะมูลฝอย กิจกรรมเปิดหน้าดินจากการสร้างถนน เป็นต้น 

ตัวอย่างกรณีแหล่งก าเนิดสารมลพิษทางอากาศเป็นปล่องระบาย 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการกระจายของสารมลพิษทางอากาศ เช่น ขนาด  
(เส้นผ่านศูนย์กลางหรือความกว้างของปล่อง) ความสูง อุณหภูมิของก๊าซที่ไหล
ออกจากปล่อง ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง โดยเฉพาะความสูงเป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีความส าคัญยิ่ง หากเปรียบเทียบระหว่างปล่องสูงกับปล่องเตี้ย จะพบว่า
ปล่องที่มีความสูงมากกว่าจะมีโอกาสท าให้สารมลพิษแพร่กระจายไปใน
บรรยากาศได้ไกลกว่าปล่องเตี้ย 
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แสดงตัวอย่างระยะทางที่สารมลพิษทางอากาศตกที่ระดับพื้นดินด้ วย 
แรงโน้มถ่วง เมื่อปล่องมีความสูงแตกต่างกัน (กรณีนี้ยังไม่พิจารณารวมตัวแปร
อื่นๆ เช่น อุณหภูมิ ความเร็วลม เป็นต้น) 
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2) สภาพทางอุตุนิยมวิทยา 

สภาพทางอุตุ นิยม วิทยาที่ ส า คัญและมีอิ ท ธิพลอย่ างยิ่ งต่อ 
การแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศ คือ ทิศทางและความเร็วลม ซึ่งโดย
ปกติเมื่อสารมลพิษทางอากาศถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดแล้ว จะเคลื่อนที่
ไปในบรรยากาศโดยการพาของลมด้วยความเร็วที่เท่ากับความเร็วลมขณะนั้น  
แต่อย่างไรก็ตาม ลมมักไม่ ได้พัดในทิศทางเดียวกันตลอดเวลา รวมถึง 
มีค่าความเร็วลมที่ไม่คงที่เช่นเดียวกัน โดยความแน่นอนของทิศทางและ
ความเร็วลมโดยปกติมักมีน้อยมาก แม้แต่ในช่ัวโมงเดียวกันก็อาจมีการพัดไปได้
ในหลายทิศทางในความเร็วที่ต่างกันไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้วทิศทางลมจะมีผลต่อ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของสารมลพิษ ในขณะที่ความเร็วลมจะมีผลต่อความ
เข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 

ข้อมูลการวัดทิศทางและความเร็วลมสามารถแสดงอยู่ในรูปของ 
ผังลม (Wind Roses) ซึ่งเป็นเหมือนแผนภาพที่ใช้ในการบ่งช้ีถึงการกระจายตัว
ของลมในแต่ละทิศทางที่พัดเข้าสู่เครื่องมือตรวจวัด โดยแผนภาพจะถูกแบ่ง
ออกเป็นส่วนต่างๆ ที่ เท่ากัน เช่น 8 12 หรือ 16 ส่วน เพื่อแสดงทิศทาง 
ที่แตกต่างกัน  
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ตัวอย่างผังลม 
แสดงผลการวัดทิศทางและความเร็วลมจากสถานีตรวจอากาศ โดยทิศทางลม
ส่วนใหญ่ที่พัดเข้าสู่สถานีตรวจอากาศเป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออก 
(East) ร้อยละ 18.06* โดยมีความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.50-2.10 เมตรต่อ
วินาที** และในช่วงที่ท าการตรวจวัดมีลมสงบ ร้อยละ 43.06*** 
 
*   พิจารณาจากตัวเลขร้อยละก ากับที่เส้น 
**  พิจารณาจากแถบสีของความเร็วลม (Wind speed) 
*** พิจารณาจากตัวเลขร้อยละของลมสงบ (Calms) 
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นอกจากนี้  ยั ง มี สภาพทางอุ ตุ นิ ยม วิทยาอื่ นๆ  ที่ ส่ ง ผลต่ อ 
การแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศ เช่น อุณหภูมิอากาศ ความช้ืน
ความช้ืนสัมพัทธ์ ความกดอากาศ เป็นต้น โดยตัวแปรดังกล่าวจะมีการตรวจวัดที่
สถานีตรวจอากาศหรือสถานีอุตุนิยมวิทยา ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัด ยกตัวอย่างเช่น 

 ลม ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดทิศทางลม (Wind vane) และ
เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)  

 อุณหภูมิอากาศ ตรวจวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) 

 ความช้ืนสัมพัทธ์ ตรวจวัดด้วยไฮโกรมิเตอร์ชนิดกระเปาะเปียก/
กระเปาะแห้ง (Wet/Dry Bulb Hygrometer)  

 ความกดอากาศ ตรวจวัดด้วยบาโรมิเตอร์ (Barometer)  
เป็นต้น 

3) ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะผลต่อการแพร่กระจายของ
สารมลพิษทางอากาศ ตัวอย่างกรณีศึกษา เช่น  

 

กรณีแหล่งก าเนิดสารมลพิษทาง
อากาศ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ล้อมรอบ
ด้วยหุบเขา จะท าให้สารมลพษิที่
ระบายออกมาจากแหล่งก าเนิด
มีโอกาสสะสมอยู่ภายในหุบเขา 
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เนื่องจากลมจากเชิงเขาข้ึนไปบนเขาอ่อนกว่าลมจากบนเขาลงสู่เชิงเขา ท าให้
สารมลพิษไม่สามารถกระจายพ้นออกจากหุบเขา และถูกกักเก็บไว้ในพื้นที่  
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนในพื้นที่ได้ 
 

 
กรณีแหล่งก าเนิดสารมลพิษทางอากาศตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ที่มี 

ลมบกลมทะเล โดยในเวลากลางวันลมจะพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง และในเวลา
กลางคืนมีลมพัดจากฝั่งออกสู่ทะเล ซึ่งลมจากทะเลเข้าสู่ฝั่งมักแรงกว่าลมจาก
ฝั่งไปสู่ทะเล จึงท าให้สารมลพิษกระจายจากบริเวณฝั่งทะเลได้น้อย มีโอกาส
เกิดการสะสมของสารมลพิษในพื้นที่ 

โดยทั่วไปลักษณะภูมิประเทศไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือมีโอกาส
เปลี่ยนแปลงได้น้อย สิ่งส าคัญในการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ คือ  
การลดและป้องกันมลพิษจากแหล่งก าเนิดโดยตรง 
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4  แบบจ ำลองอำกำศ AERMOD 

 

แบบจ าลองอากาศ เป็นเครื่ องมือที่ ใ ช้หลักการทางคณิตศาสตร์   
เพื่อประมาณค่าความเข้มข้นของสารมลพิษในบรรยากาศ ณ ต าแหน่งต่างๆ  
ซึ่งเกิดจากการระบายออกจากแหล่งก าเนิดตั้งแต่แหล่งก าเนิดเดียว หรือหลาย
แหล่งก าเนิดก็ได้ แบบจ าลองอากาศมีหลายแบบ แต่ละแบบอาจจะใช้คาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศที่ต่างวัตถุประสงค์กัน เช่น แบบจ าลองการ
พยาก ร ณ์อ าก าศ  Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 
(CMIP5) ซึ่งใช้ส าหรับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือ
การเกิดภาวะโลกร้อน ในขณะที่แบบจ าลองเกาส์เซียน (Gaussian model) 
แบบจ าลองลากรานเจียน (Lagrangian medel) หรือแบบจ าลอง AERMOD  
จะใช้ส าหรับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงมลสารในบรรยากาศ เป็นต้น  
ในการใช้แบบจ าลองจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน มีข้อมูล 
ที่เพียงพอส าหรับการน าเข้าแบบจ าลอง มีการตั้งวัตถุประสงค์และสมมุติฐานที่
ชัดเจน เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้แม่นย ามากข้ึน และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ในการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพเพื่อประมวลผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ปัจจุบัน แบบจ าลองอากาศที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมีบทบาท
ส าคัญเกี่ยวกับการคาดการณ์มลพิษทางอากาศและการจัดการมลพษิทางอากาศ 
คื อ  แ บ บ จ า ล อ ง อ า ก า ศ  AERMOD (The American Meteorological 
Society/Environmental Protection Agency Regulatory Model 
Improvement Committee’s Dispersion Model) เป็นแบบจ าลองทาง  
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คณิตศาสตร์ที่พัฒนาโดยสมาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
(American Meteorological Society หรือ AMS)  และส านักงานปกป้อง
สิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency หรือ 
U.S. EPA) และในปี  พ.ศ. 2549 U.S. EPA ได้ก าหนดแบบจ าลองอากาศ 
AERMOD ให้ เป็นแบบจ าลองอากาศหลัก  (Preferred model) ส าหรับ 
การประเมินค่าความเข้มข้นของมลพิษที่แพร่กระจายจากแหล่งก าเนิดใน
ระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร ส่วนประเทศไทย โดยส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ยอมรับให้ใช้แบบจ าลองคุณภาพ
อากาศ AERMOD ส าหรับคาดการณ์ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศใน 
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment หรือ EIA) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อให้การประเมินผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศส าหรับทุกพื้นที่ของประเทศไทย มีความถูกต้อง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD ยังมีข้อดี คือ สามารถใช้ได้กับ
แหล่งก าเนิดหลายประเภท รวมถึงสามารถใช้งานได้กับลักษณะพื้นที่ที่มีความ
แตกต่างกัน เช่น 

 ใช้ได้กับแหล่งก าเนิดแบบจุด เช่น ปล่องระบายสารมลพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรม แหล่งก าเนิดแบบพื้นที่ เช่น ฝุ่นจากพื้นที่ท าเหมืองแร่ เป็นต้น 

 ใช้กับแหล่งก าเนิดบนผวิดิน เหนือผิวดิน และมีระดับความสูงต่ าของพื้นที่ 

 ใช้ศึกษาในพื้นที่ราบทั่วไปและพื้นที่ที่มีความซับซ้อน 
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5  ประโยชน์ของแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD 

แบบจ าลองอากาศ AERMOD มีประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง นักวิชาการและนักวิจัย ตัวอย่างเช่น   

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ  

 เพื่อพิจารณาผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในพื้นที่อ่อนไหวเฉพาะ 
เช่น พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ที่มีการควบคุมมลพิษเป็นพิเศษ เป็นต้น 

 เพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผน โครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศ 

 เพื่อท านายความเป็นไปได้ของโครงการใหม่ และ/หรือการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ เช่น โครงการในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เป็นต้น 

และประโยชน์ต่อนักวิชาการ/นักวิจัย  

 เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนที่และการกระจายตัวของมลพิษทางอากาศ
จากแหล่งก าเนิด ในการจัดท ารายงาน EIA หรือการศึกษาและวิจัยใน
เรื่องมลพิษทางอากาศ 

 เพื่อประเมินความเพียงพอของมาตรการ และ/หรืออุปกรณ์ควบคุมการ
ปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดสู่สิ่งแวดล้อม 

 เพื่อวางแผนควบคุมและติดตามตรวจสอบ เช่น ศึกษาต าแหน่งติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศจากโครงการ เป็นต้น  
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6  ข้อมูลน ำเข้ำแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD  

ข้อมู ลที่ ต้ อ งจั ด เ ตรี ยม เพื่ อน า เ ข้ าแบบจ าลองอากาศ AERMOD 
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ได้จากการเตรียมด้วย
โปรแกรมย่อย AERMET ข้อมูลความสูงของพื้นที่ที่ ได้จากการเตรียมด้วย
โปรแกรมย่อย AERMEP และข้อมูลแหล่งก าเนิดของสารมลพิษทางอากาศ 
(วราวุธ เสือดี, 2551) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีได้จากการเตรียมด้วยโปรแกรมย่อย AERMET 

1.1) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาผิวพื้น เป็นข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ตรวจวัดใน
บรรยากาศใกล้พื้นโลก เช่น 

 ทิศทางและความเร็วลม  

 อุณหภูมิอากาศ 

 ปริมาณเมฆปกคลุม 

 ความช้ืนสัมพัทธ์ 

 ความกดอากาศ 

ซึ่งต้องเป็นข้อมูลตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาผวิพื้นรายช่ัวโมง โดย
ผู้ประเมินจะต้องพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูล และจัดเรียงข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบที่โปรแกรมย่อย AERMET สามารถน าไปประมวลผลได้ 

 



 

 
18 

 

1.2) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาช้ันบน เป็นข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ตรวจวัดได้
ตั้งแต่ระดับ 100 เมตร จนถึง 5,000 เมตร ประกอบด้วย 

 ทิศทางและความเร็วลม  

 อุณหภูมิอากาศ 

 ความช้ืนสัมพัทธ์ 

 ความกดอากาศ 

 ความสูงเหนือระดับน้ าทะเล 

โดยผู้ประเมินจะต้องพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูล และ
จัดเรียงข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่โปรแกรมย่อย AERMET สามารถน าไปประมวลผล
ได้เช่นกัน 

1.3) ลักษณะผิวพื้น เป็นตัวแปรค่าหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น พื้นที่เขตเมือง ทุ่งหญ้า ป่าไม้ผลัดใบ แหลง่น้ า 
เป็นต้น และฤดูกาล เช่น ฤดูกาลใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูหนาว เป็นต้น 

2) ข้อมูลความสูงของพ้ืนท่ีท่ีได้จากการเตรียมด้วยโปรแกรมย่อย 
AERMAP 

ข้อมูลพื้นฐานที่ต้องน าเข้าโปรแกรมย่อย AERMEP ได้แก่ ลักษณะ
ความสูงของภูมิประเทศ ณ ต าแหน่งต่างๆ ตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ของ
แหล่งก าเนิดสารมลพิษทางอากาศ และจุดที่สนใจหรือผู้รับผลกระทบ 
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3) ข้อมูลแหล่งก าเนิดของสารมลพิษทางอากาศ 

ข้อมูลแหล่งก าเนิดของสารมลพิษทางอากาศ ประกอบด้วย  

 พิกัดต าแหน่งของแหล่งก าเนิด เช่น พิกัดต าแหน่งของปล่อง
ระบายมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม 

 ลักษณะของแหล่งก าเนิด เช่น ความสูงปล่อง ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางปล่อง ความเร็วในการระบายก๊าซที่ออกจากปลอ่ง 
อุณหภูมิของก๊าซที่ระบายออกจากปล่องสู่บรรยากาศ  
อัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศ เป็นต้น 

 

7  กระบวนกำรท ำงำนของแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD 

 
กระบวนการท างานของแบบจ าลองอากาศ AERMOD จะเริ่มจากผู้ประเมนิ

เตรียมข้อมูลส าหรับน าเข้าโปรแกรมย่อย AERMET และ AERMEP โดยข้อมูลที่
ผ่านการเตรียมจากโปรแกรมย่อยทั้งสองแล้ว จะอยู่ในรูปแบบที่สามารถน าเข้า
แบบจ าลองอากาศ AERMOD ได้ จากนั้นผู้ประเมินจะน าเ ข้าข้อมูลของ
แหล่งก าเนิดสารมลพิษ เพื่อให้แบบจ าลองอากาศ AERMOD ท าการวิเคราะห์
และท านายการแพร่กระจายความเข้มข้นสารมลพิษ ณ ต าแหน่งที่สนใจ  
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กระบวนการท างานของแบบจ าลองอากาศ AERMOD 
 
 

 

ข้อมูลลักษณะพื้นที่ 
และข้อมูลต าแหน่งผู้รับ

ผลกระทบ 

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
( ข้อมูลอากาศผิวพื้น)+ข้อมูลบรรยากาศชั้นบน 

 

กระบวนการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา โดย 

AERMET 

ข้อมูลแหล่งก าเนิด 

กระบวนการวิเคราะห์การแพร่กระจาย   
โดย AERMOD 

กระบวนการวิเคราะห์ลักษณะ
พื้นที่และต าแหน่งผู้รับ

ผลกระทบ โดย AERMAP 

ท านายการแพร่กระจายความเข้มข้นสารมลพิษ 
ณ ต าแหน่งที่สนใจ 
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8  ผลกำรประเมินด้วยแบบจ ำลองอำกำศ AERMOD 

 

1) ตัวอย่างข้อมูลประกอบการศึกษา (เหตุการณ์สมมติ) 

บริษัท ร่ ารวย จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าร่ ารวย 
ณ ต าบลใกล้รวย อ าเภอจะรวย จังหวัดแสนรวย มีก าลังการผลิตรวม 500  
เมกะวัตต์ โดยใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง ซึ่งมีข้อมูลที่น าเข้าแบบจ าลองอากาศ 
AERMOD ดังนี้ 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ข้อมูล หน่วย ปล่องระบายมลพิษ 

โรงไฟฟ้าร่ ารวย พิกัด 343471E, 
1970431N 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง  เมตร 1.6 
ความสูงปล่อง  เมตร 35 
อุณหภูมิภายในปล่อง  องศาเซลเซียส 160 
ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง  เมตรต่อวินาที 10.66 
อัตราการไหลของก๊าซ  ลูกบาศก์เมตร 

ต่อวินาที 
21.44 

อัตราการระบายของ 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

กรัมต่อวินาที 1.5410 

ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) ที่ 7% O2 

มิลลิกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร 

72 
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ข้อมูลของผู้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ 
ข้อมูล หน่วย รพ.สต.ไก่แจ้ โรงเรียนไก่แจ้ 

พิกัด - 339300E, 
1970000N 

ห่างจากโรงไฟฟ้า 
4.2 กิโลเมตร 

345520E, 
1971385N 

ห่างจากโรงไฟฟ้า 
2.05 กิโลเมตร 

ความเข้มข้นของก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) สูงสุด ใน
บรรยากาศ ณ ปัจจุบัน 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

17.54 10.21 

 

 

2) ผลท่ีได้จากแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD  

การคาดการณ์ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศโดยแบบจ าลองอากาศ 
AERMOD พบว่า เมื่อบริษัท ร่ ารวย จ ากัด (มหาชน)  ด าเนินการผลิตเต็ม
ประสิทธิภาพ จะมีการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) จากปล่อง  
โดยคาดการณ์การแพร่กระจายความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงในบรรยากาศ ดังนี้ 
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ชุมชน 

ความเข้มข้นสูงสุด SO2 เฉลี่ย 1 ชัว่โมง  
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ผลการประเมินโดย
แบบจ าลอง AERMOD 

ความเข้มข้น
สูงสุดจากการ

ตรวจวัด 

ผลรวม 

ความเข้มข้นสูงสุด 115  
(พิกัด 343475E, 

1970436N) 

16.53 131.53 

จุดสังเกตท่ีเป็นพื้นท่ีอ่อนไหว 
รพ.สต.ไก่แจ้ 12.47 17.54 30.01 
โรงเรียนไก่แจ้ 20.08 10.21 30.29 
ค่ามาตรฐาน1/ 780 

หมายเหตุ : 1/  คา่มาตรฐานความเข้มข้นกา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิฉบบัที ่21 (พ.ศ. 2544) 

 

 ค่าความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง จาก
แบบจ าลอง มีค่าสูงสุดเท่ากับ 115 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกิดข้ึน
บริเวณพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้า 

 ค่าความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง จาก
แบบจ าลอง ณ รพ.สต.ไก่แจ้ และ โรงเรียนไก่แจ้ มีค่า 12.47 และ 20.08 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 
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 เมื่อรวมค่าที่ได้จากการท านายโดยแบบจ าลอง กับค่าความเข้มข้นของก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ตรวจวัดได้สูงสุดในปัจจุบัน ณ รพ.สต.ไก่แจ้ 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง เท่ากับ 17.54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะท า
ให้มีค่าความเข้มข้นในบรรยากาศรวม ณ ต าแหน่งดังกล่าวเท่ากับ 30.01 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ ณ โรงเรียนไก่แจ้ ซึ่งมีค่าความ
เข้มข้นเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ที่ตรวจวัดได้สูงสุดเท่ากับ 10.21 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร เมื่อพิจารณารวมกับค่าความเข้มข้นที่ท านายได้จาก
แบบจ าลองฯ จะท าให้มีค่าความเข้มข้นในบรรยากาศรวมเท่ากับ 30.29 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร ซึ่ งมีค่าอยู่ ในมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) (ก าหนดค่า
เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ไม่เกิน 780 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ดังนั้น โรงไฟฟ้าร่ ารวยที่มีการผลิตเต็มประสิทธิภาพนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบจนท าให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง
เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
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เส้นแสดงระดับความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ในระยะด าเนนิการ (เมื่อโรงไฟฟ้าด าเนินการผลิต) 
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