
สาเหตุ ท่ีมา และองค์ประกอบของฝุ่น
จากมลพิษหมอกควัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร จันทระ

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ชว่งปกติ

ชว่งหมอกควนั (มนีาคม 2559)

สภาพท้องฟ้าเมืองเชยีงใหม่



มช. และ ดอยสุเทพ

พย. 58

11 ม.ีค. 59

25 ม.ีค. 59
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดมลพิษหมอกควันในภาคเหนือ

การเผาในทีโ่ลง่
(พื้นทีป่าและ

พื้นทีเ่กษตร)

สภาพอากาศ
ชว่งปลายฤดู
หนาวกอ่นเขา้

ฤดแูลง้



ลักษณะภูมปิระเทศ

N
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Mae Hong Son

Chiang Mai -

Lamphun
Lampang Phrae

Mae Hong Son

Chiang Mai - Lamphun
Lampang

Phrae



แอ่งเชียงใหม-่ล าพูน

ChiangMai-Lamphun
Basin

Area :        6,447 sq.km.
Altitude
Min : 193 m ASL
Max : 2,557 m ASL 
Mean : 670 m ASL
Majority :     296 m ASL

A
B

A
B

City of Chiang Mai 

Bangkok
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Annual Number of hotspots during 2010-2015



จ านวนจุดความร้อนสะสม
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

Dry Season 2015 มนีาคม 2558
MODIS Fire Information for Resource Management System (FIRMS) 

(https://earthdata.nasa.gov/data/near-real-time-data/firms)
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การเผาขยะ

ไฟป่า
ภาพไฟป่าที่ดอยสุเทพ

8 พค. 2558
Dec 2009  Doi saket, Chiang MaiDec 2009  Doi saket, Chiang Mai

การเผาไร่

แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศในภาคเหนือ



อนุภาคฝุ่น ; Particulate Matter (PM)
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Particle ขนาด (µm) มาตรฐานคุณภาพอากาศ
24 ช่ัวโมง (รายปี) (µg/m3) 

PM10 (ฝุ่ นหยาบ) < 10 120 (50)

PM2.5 (ฝุ่ นละเอียด) < 2.5 50 (25)



ค่าฝุ่น PM10 ในช่วง 12 ปีย้อนหลัง (2543-2554) 

PM10 std. 24 hrs. 120 µg/m3
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PM10 data from AQM station (PH 35t), PCD, Thailand 



ข้อมูลฝุ่นจากสถานีตรวจวัดของ คพ.

ค่ามาตรฐาน 24 ชม. ของ
ฝุ่น PM10 = 120 ug/m3

ความเข้มข้นฝุ่น PM10 และจ านวนจุดความร้อนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ 
วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2559
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กราฟปริมาณฝุ่น PM2.5 และปรมิาณน้ าฝน

สถานีแมเ่หียะ

โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน

(1 มีนาคม – 30 เมษายน 2560)
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PM10 และ PM2.5 จากสถานีศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ค่ามาตรฐานรายวัน PM10 (avg. 24 hrs.) = 120 µg/m3

ค่ามาตรฐานรายวัน PM2.5 (avg. 24 hrs.) = 50 µg/m3

Data from PCD AQM station, 35T, Chiang Mai

(1 ก.พ. – 4 เม.ย. 2561)



แผนท่ีจุดความร้อนและการกระจายของควัน
(Fire Hotspots and Smoke Flux)

15ที่มาข้อมูลจาก https://www.nrlmry.navy.mil/aerosol_web/7seas



การติดตามตรวจสอบการเผาในท่ีโล่งในภาคเหนือของประเทศไทย
ส าหรับการประเมินการปล่อยและการเคล่ือนท่ีของมลพิษทางอากาศ

เพ่ือการวางแผนการจัดการปัญหาหมอกควัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ และคณะ

ภาควิชาเคมี และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่



ลักษณะการใช้ท่ีดินบนพ้ืนท่ีสูงของภาคเหนือ
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แผนทีก่ารใชท้ีด่นิจากการแปลภาพถา่ยแลนด์แซท ช่วงปี 2549-2558 

2558

2549 2550 2551 2552 2553

2554 2556 2557



การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วง 10 ปี
2549 2558

• พื้นที่ป่ามีปรมิาณลดลงกว่า 14,000 ตารางกโิลเมตร  
• พื้นที่เกษตรมีปรมิาณเพิ่มขึ้นเกอืบ 13,000 ตารางกโิลเมตร



2558

2549 2550 2551 2552 2553

2554 2555 2556 2557

แผนทีก่ารกระจายตวัของจุดความรอ้นในพืน้ที ่9 จงัหวดั 
ขอ้มลูจาก MODIS active fire data (https://earthdata.nasa.gov)



จ านวนปีของพื้นทีเ่ผาไหมซ้ า้ซอ้นในชว่ง 2549-2558

สดัสว่นพื้นทีเ่ผาไหมซ้ า้ซอ้นแยกตามรายจงัหวดั 

พื้นที่เผาไหม้ซ้ าซ้อนวเิคราะห์จากจุดความร้อน

 จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน พบการเผาซ า้ต าแหน่งเดมิ
จ านวน 2-5 ปี มากทีสุ่ด และมีสดัสว่นการเผาไหม้
ซ ้าซ้อนมากทีสุ่ด 

 พื้นทีเ่ผาไหมซ้ า้ซอ้นรองลงมา คือ จงัหวดั ตาก 
เชียงใหม ่และน่าน
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กระจายตัวของการเผาในพื้นที่โล่ง 2549 - 2558

รวม 9 จงัหวดั

แยกรายจงัหวดั

 มกีารเผาในที่โล่งมากที่สุด
ในเดือนมนีาคม

 ในช่วงเดือน มกราคม ถึง 
มนีาคมของทุกปี มกีารเผา
ในที่โล่งมากบรเิวณจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชยีงใหม่ ตาก 
และน่าน มากที่สุด 
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พืน้ที่ป่า

อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม ่(มกราคม 2559)

อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม ่(มกราคม 2559)อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน (ธนัวาคม 2558)

อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม ่(มกราคม 2559)

 พื้นทีป่่า มีปรมิาณของจุดความรอ้นเพิม่มาก

ในเดือนกุมภาพนัธ์ สูงสุดในเดอืนมีนาคม
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พืชไร่บนพืน้ที่สูง

ต.แมศ่กึ อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม(่มกราคม 2559)ต.สะเนียน อ.เมือง จงัหวดัน่าน (ธนัวาคม 2558)

ต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน (กนัยายน 2558) ต.แมศ่กึ อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม(่ธนัวาคม 2558)

พื้นทีไ่รบ่นพื้นทีสู่ง
 พื้นทีเ่กษตรในทีสู่ง มีปรมิาณของจุดความ

รอ้นเพิม่มากในเดอืนกุมภาพนัธ์ สูงสุดใน

เดือนมีนาคม
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นาข้าว

อ าเภอแมจ่นั จงัหวดัเชียงราย (กนัยายน 2558) อ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา (พฤศจกิายน 2558)

อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชียงใหม ่(ธนัวาคม 2558) อ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา (พฤศจกิายน 2558)

พื้นทีน่าในทีลุ่ม่

 พื้นทีป่ลูกขา้วในพื้นทีลุ่ม่ซึ่งพบจ านวน

จุดความรอ้นสูงสุดสองคร ัง้ในรอบปี คือ

ในเดือนธนัวาคมและเดอืนมีนาคม 
25



การเก็บตัวอย่างชีวมวล

26

การเก็บตัวอย่างชีว
มวลจากป่าและพื้นท่ี
เกษตรใน 9 จังหวัด

ภาคเหนือ



Biomass Samping

ฟางข้าว

ต้นข้าวโพดแห้ง

เศษใบไม้จากป่า
เตง็รัง

เศษใบไม้จากป่า
เบญจพรรณ 
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เก็บตวัอยา่งชวีมวลดว้ยกรดิขนาด 2x2 เมตร 



สรปุปรมิาณเชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากการเก็บตวัอยา่งชวีมวล 4 ประเภท 

การใชท้ีด่นิ
ชนดิชวีมวล

(จ านวนตวัอยา่ง)

ปรมิาณชวีมวล 

(กโิลกรมั/กรดิ)

ปรมิาณชวีมวล 

(ตนั/ตร.กม.)

ป่าเต็งรงั ใบไมแ้หง้ (10) 1.85 ± 0.55 464 ± 137 a

ป่าเบญจพรรณ ใบไมแ้หง้ (10) 2.04 ± 0.51 510 ± 113 ab

นาขา้ว ฟางขา้ว (5) 2.90 ± 0.23 725 ± 57 b

ไรข่า้วโพด ตน้ขา้วโพด + ใบ (5) 2.46 ± 0.59 615 ± 148 ab

ปรมิาณชวีมวล
- มากทีส่ดุ ใน “นาขา้ว”
- นอ้ยทีส่ดุ ใน “ป่าเต็งรงั” 

*ปรมิาณชวีมวลทีเ่หลอืในแปลงปลกู
ขึน้กบัวธิกีารเก็บเกีย่ว



ปริมาณเช้ือเพลิงปี 2558 ค านวณจากการเก็บตัวอย่างชีวมวล

ปริมาณเช้ือเพลิงชีวมวล
รวมทุกประเภท 9 จังหวัด 47 ล้านตัน
- มากที่สุดที่ “จังหวัดเชียงใหม่ (10 ล้านตัน)”
- รองลงมาคอืที่ จ.ตาก น่าน และแม่ฮ่องสอน



แผนที่ปริมาณชีวมวลที่ถูกเผา (ค านวณจากข้อมูล hotspots ปี 2558)

ปรมิาณชีวมวลที่ถูกเผา
รวมทุกประเภท 9 จังหวัด 4 ล้านตัน
- มากที่สุด ใน “จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( 0.9 ล้านตัน)”
- รองลงมาคอื จ.เชียงใหม่ จ.น่าน และ จ.ตาก
แยกตามประเภทการใช้ที่ดิน
- ป่าเบญจพรรณ แม่ฮ่องสอน (0.3 ล้านตัน)
- ป่าเต็งรัง แม่ฮ่องสอน (0.2 ล้านตัน)
- ไร่ข้าวโพด น่าน (0.4 ล้านตัน)
- นาข้าว เชียงใหม่ (0.03 ล้านตัน)



เตาจ าลองการเผาชีวมวลในที่โล่ง

ภาพจากสถานทีจ่รงิแบบจ าลอง
ตดิต ัง้ทีค่ณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่



ขั้นตอนการทดสอบการเผา 

เครือ่งมอืตรวจวดักา๊ซและเก็บตวัอยา่งฝุ่ นทีป่ลดปลอ่ยจากการเผา

Testo 350 XL Air Sample Collector (ASC) 



ฟางข้าว ต้นข้าวโพดแห้ง ใบไม้จากป่าเตง็รัง ใบไม้จากป่าเบญจพรรณ
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ค่าการปล่อยฝุ่น PM2.5จากการเผาชีวมวล

ชนิดชีวมวล PM2.5 (g/kg)

ฟางข้าว 3.80 ± 2.09b

ต้นข้าวโพด 2.11 ± 0.91a

เศษใบไม้จากป่าเต็งรัง 3.48 ± 1.36b

เศษใบไม้จากป่าเบญจพรรณ 4.20 ± 2.74b

a,b แสดงคา่ความแตกตา่งอยา่งมนัียส าคญัทางสถติทิีค่วามเชือ่มัน่ 95 % (p<0.05)
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ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบไอออนในฝุ่นจากการเผาชวีมวลเพื่อใช้ยนืยันแหล่งก าเนดิฝุ่น

การเผาฟางข้าวมกีารปล่อยไอออนบางตัว (โพแทสเซียม และคลอไรด์) ออกมาในปริมาณสูง 
เน่ืองมาจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมกี าจัดศัตรูพืชในพ้ืนทีเ่พาะปลูก
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• 3-days BWT of 

6-years data 

(February – April 

2010 -2015).

• Clustering of air 

mass movement 

to Chiang Mai.

• The potential 

source 

contribution 
function (PSCF)
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