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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
(Executive Summary) 

 
 ข้าพเจ้า ผศ.ดร.จตุภัทร เมฆพายัพ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการวิจัยเรื่อง การท านายดัชนีคุณภาพ
อากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยความแม่นของข่ ายงานระบบประสาท (Air 
Quality Index Prediction in the Eastern Regions of Thailand with Accuracy of Neural 
Networks) สัญญาเลขที่ 005/2562 ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 1 ปี 

  
บทคัดย่อ 

ปัจจุบันนี้มลพิษทางอากาศก าลังเป็นปัญหาทางสิ่ งแวดล้อมที่อยู่ในขั้นวิกฤต การท านาย
คุณภาพอากาศจึงกลายมามีบทบาทที่ส าคัญในการแจ้งหรือเตือนประชาชนและควบคุมมลพิษทาง
อากาศในทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย มัลติเลเยอร์เพอร์เซพตรอน หรือ MLP เป็นตัวแบบข่ายงาน
ระบบประสาทอย่างง่ายซึ่งถูกสร้างขึ้นเพ่ือประเมินและท านายค่าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI ใน
บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยตรวจวัดข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจ านวน 
8 สถานี ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่าสารมลพิษหลักทาง
อากาศท่ีส่งผลต่อค่า AQI ในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศเป็นส่วนใหญ่ คือ ก๊าซโอโซนและฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และที่เหลืออีกไม่ถึง 2% เป็นผลมาจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ส าหรับช่วงเวลาที่มีอิทธิพลต่อค่า AQI สามารถ
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มีค่า AQI ต่ า ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูร้อนและฤดูฝน (เดือน
เมษายน และเดือนมิถุนายนถึงกันยายน) กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีค่า AQI ปานกลาง ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน
และต้นฤดูฝน (เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และพฤษภาคม) และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีค่า AQI สูง ซึ่ง
เป็นช่วงฤดูหนาว (เดือนตุลาคมถึงมกราคม) นอกจากนี้ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทที่ได้ยังสามารถ
ท านายและจ าแนกกลุ่มของดัชนีคุณภาพอากาศได้ค่อนข้างสมบูรณ์และถูกต้องโดยเห็นได้จากความ
แม่นของค่าอัตราการจ าแนกถูกที่มีค่ามากประมาณ 90% ส าหรับชุดข้อมูลการสร้างตัวแบบ และ 
88% ส าหรับชุดข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ 
 
ค ำส ำคัญ:  สารมลพิษทางอากาศ ดัชนีคุณภาพอากาศ ข่ายงานระบบประสาท  
              มัลติเลเยอร์เพอร์เซพตรอน บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 
ผลลัพธ์ที่ได้และข้อเสนอแนะ 



 ง 

ผลที่ได้จากงานวิจัย “การท านายดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศ
ไทยด้วยความแมน่ของข่ายงานระบบประสาท” สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายคู่ระหว่างสารมลพิษหลักทางอากาศ พบว่า สารมลพิษหลัก
ทางอากาศ 3 คู่ที่มีความสัมพันธ์กัน คือ NO2, O3 และ PM10 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 
NO2 และ O3 เท่ากับ 0.476, ระหว่าง NO2 และ PM10 เท่ากับ 0.289 และระหว่าง O3 และ PM10 
เท่ากับ 0.476 ซึ่งผลที่ได้นี้สอดคล้องกันกับผลของการจัดกลุ่มสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 
ประเภท ที่พบว่าสารมลพิษหลักทางอากาศ 3 ประเภท คือ NO2, O3 และ PM10 ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันซึ่งเป็นกลุ่มของสารมลพิษหลักทางอากาศที่ส่งผลท าให้ AQI มีค่าสูง และนอกจากนี้แล้วยัง
สอดคล้องกันกับผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง AQI และสารมลพิษหลักทางอากาศ ที่พบว่า 
AQI มีความสัมพันธ์กับ NO2, O3 และ PM10 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง AQI และ NO2 
เท่ากับ 0.476, ระหว่าง AQI และ O3 เท่ากับ 0.953 และระหว่าง AQI และ PM10 เท่ากับ 0.480 

2. เมื่อพิจารณาว่าฤดูกาลมีอิทธิพลต่อดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยหรือไม่ พบว่า สามารถจัดกลุ่มฤดูกาลที่มีผลต่อค่า AQI ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ช่วง
ปลายฤดูร้อนและฤดูฝน เป็นช่วงที่มีค่า AQI ต่ า กลุ่มที่ 2 ช่วงฤดูร้อนและช่วงต้นฤดูฝน เป็นช่วงที่มีค่า 
AQI ปานกลาง และกลุ่มที่ 3 ช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีค่า AQI สูง ซึ่งผลที่ได้นี้สอดคล้องกันกับกราฟ
แสดงค่าเฉลี่ยรายเดือนของค่า AQI ในภาพรวมของภาคตะวันออกของประเทศไทยที่พบว่า AQI มีค่า
สูง ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม มีค่า AQI ปานกลาง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 
และมีค่า AQI ต่ า ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 

3. เมื่อพิจารณากราฟแสดงค่าเฉลี่ยรายเดือนของค่า AQI ส าหรับสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศทั้ง 8 สถานี พบว่าสถานีอบต.วังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (60T) มีค่าเฉลี่ยราย
เดือนของค่า AQI ต่ าที่สุด ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน และมีค่าเฉลี่ยรายเดือนของค่า AQI 
สูงกว่าทุกสถานี ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งผลที่ได้นี้สอดคล้องกันกับการจัดกลุ่ม
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยที่จัดให้สถานีอบต.วังเย็น 
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (60T) แยกออกมาต่างหากจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ
จังหวัดระยอง (28t, 29T, 30T และ 31T) และจังหวัดชลบุรี (32T, 33T และ 34T) 

4. ในการวัดความแม่นของข่ายงานระบบประสาทอย่างง่ายเพ่ือท านายดัชนีคุณภาพอากาศ
ในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย พบว่า ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-3-3 และ
ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-5-3 มีความแม่นในการจ าแนกกลุ่มคุณภาพอากาศได้ดี
และค่อนข้างสมบูรณ์ เมื่อเป็นกลุ่มคุณภาพอากาศดีและกลุ่มคุณภาพอากาศปานกลาง แต่ในกลุ่ม
คุณภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส าหรับคนที่ไวต่อสารมลพิษมีความแม่นในการจ าแนกกลุ่ม
คุณภาพอากาศได้ปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากกลุ่มของคุณภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพส าหรับคนที่ไวต่อสารมลพิษเป็นกรณีที่มีความซับซ้อน จึงอาจต้องใช้ข่ายงานระบบประสาทที่
มีโครงสร้างซับซ้อนมากขึ้น เช่น ข่ายงานระบบประสาทที่มีชั้นซ่อน หรือจ านวนโหนดของชั้นซ่อนที่



 จ 

มากขึ้น หรืออาจใช้ข่ายงานระบบประสาทที่มีโครงสร้างขั้นสูง (Advanced neural networks) เช่น 
ข่ายงานระบบประสาทแบบเรเดียลเบซีสฟังก์ชัน (Radial Basis Function: RBF) หรือข่ายงานระบบ
ประสาทแบบ RBF เป็นต้น 

5. สามารถน าผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปประเมินและท านายค่าดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณ
ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทยนอกเหนือจากภาคตะวันออก โดยอาจใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์หรือตัว
แบบทางสถิติ อ่ืน เช่น เทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate analysis) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางประกอบส าหรับการปรับปรุงคุณภาพอากาศในบริเวณภาคภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทยต่อไป
ในอนาคตได้ 

6. สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยไปเผยแพร่ให้กับกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการวางแผน
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมค่าดัชนีคุณภาพอากาศ รวมถึงค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลัก
ทางอากาศทั้ง 5 ประเภท ไม่ให้มีค่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน 



 ฉ 

บทคัดย่อภาษาไทย 
 
 ปัจจุบันนี้มลพิษทางอากาศก าลังเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในขั้นวิกฤต การท านายคุณภาพอากาศจึง
กลายมามีบทบาทที่ส าคัญในการแจ้งหรือเตือนประชาชนและควบคุมมลพิษทางอากาศในทุกประเทศรวมถึง
ประเทศไทย มัลติเลเยอร์เพอร์เซพตรอน หรือ MLP เป็นตัวแบบข่ายงานระบบประสาทอย่างง่ายซึ่งถูกสร้างขึ้น
เพ่ือประเมินและท านายค่าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI ในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยตรวจวัด
ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจ านวน 8 สถานี ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ผล
การศึกษาพบว่าสารมลพิษหลักทางอากาศที่ส่งผลต่อค่า AQI ในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศเป็นส่วนใหญ่ 
คือ ก๊าซโอโซนและฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และที่เหลืออีกไม่ถึง 2% เป็นผลมาจากก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ส าหรับช่วงเวลาที่มีอิทธิพลต่อค่า AQI สามารถ
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มีค่า AQI ต่ า ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูร้อนและฤดูฝน (เดือนเมษายน และ
เดือนมิถุนายนถึงกันยายน) กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีค่า AQI ปานกลาง ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝน (เดือน
กุมภาพันธ์ มีนาคม และพฤษภาคม) และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีค่า AQI สูง ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว (เดือนตุลาคมถึง
มกราคม) นอกจากนี้ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทที่ได้ยังสามารถท านายและจ าแนกกลุ่มของดัชนีคุณภาพอากาศ
ได้ค่อนข้างสมบูรณ์และถูกต้องโดยเห็นได้จากความแม่นของค่าอัตราการจ าแนกถูกที่มีค่ามากประมาณ 90% 
ส าหรับชุดข้อมูลการสร้างตัวแบบ และ 88% ส าหรับชุดข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ 
 
ค าส าคัญ:  สารมลพิษทางอากาศ ดัชนีคุณภาพอากาศ ข่ายงานระบบประสาท มัลติเลเยอร์เพอร์เซพตรอน  
              บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย 
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Abstract 
 

 Air pollution has turned to a critical environmental problem nowadays. Prediction of air 
quality then plays a significant role in notifying or warning people about and controlling air 
pollution in every countries including Thailand. Based on data measured by the eight 
monitoring stations located in Rayong, Chon Buri and Chachoengsao, the simple design, Multi-
Layer Perceptron or MLP, was built for neural network models to appraise and predict the air 
quality index or AQI in the eastern area of Thailand. The study results indicate that O3 and PM10 
respectively play the dominant role in AQI value while NO2, SO2 and CO together account for 
less than 2% importance. The period associated with AQI levels is classified into three groups. 
The low AQI is at the end of summer and in rainy season (April, June to September). The 
medium AQI is in summer and at the beginning of rainy season (February, March and May). The 
high AQI is in winter (October to January). Additionally, the obtained neural network models are 
able to rather perfectly predict and classify the AQI groups, as seeing of the accuracy of high 
percentage for correct classification rate or CCR with approximately 90% in training data set as 
well 88% in validation data set. 
 
Keywords: Air Pollutant, Air Quality Index, Neural Networks, Multi-Layer Perceptron,  
                Eastern Area of Thailand  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 

มลพิษทางอากาศเป็นสถานการณ์ของการที่มีสิ่งแปลกปลอม สารเคมี หรือสารเจือปนตั้งแต่หนึ่งสิ่งขึ้นไป
อยู่ในอากาศเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันในปริมาณท่ีมากกว่าระดับปกติจนอาจท าให้เกิดอันตราย ปัจจุบันมลพิษทาง
อากาศก าลังกลายมาเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญปัญหาหนึ่งของทุกประเทศท่ัวโลก เนื่องจากมลพิษทาง
อากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ พืช และสัตว์ มลพิษทางอากาศแบ่งได้เป็น 2 ชนิด 
ตามประเภทของแหล่งก าเนิด คือ แหล่งก าเนิดตามธรรมชาติ เช่น ฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศ ฝุ่นเกลือจากทะเล 
หรือฝุ่นละอองและก๊าซต่าง ๆ ที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น และแหล่งก าเนิดที่เป็นกิจกรรมของมนุษย์ ท าให้
เกิดสารมลพิษหลักทางอากาศจากแหล่งก าเนิดอุตสาหกรรมซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและกระบวนการผลิต 
ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซด์ของก๊าซไนโตรเจน (NOX) ก๊าซ
โอโซน (O3) รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เป็นต้น 

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในประเทศไทยทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดในภูมิภาค โดยน าเสนอในรูปของดัชนีคุณภาพ
อากาศ (Air Quality Index) หรือ AQI ซึ่งเป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศที่อยู่ในรูปแบบซึ่งประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าใจได้ง่าย ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยค านวณค่า AQI จากสารมลพิษหลักทางอากาศ 5 ประเภท คือ 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซโอโซน (O3) 
และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยได้ประกาศค่ามาตรฐานของ 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) และในปี พ.ศ. 2561 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรม
ควบคุมมลพิษ ได้ขยายเครือข่ายการตรวจวัด PM2.5 จนครอบคลุม 53 พ้ืนที่ ใน 29 จังหวัด ซึ่งถือว่ามีข้อมูล
เพียงพอส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือนประชาชน จึงได้ปรับปรุงการค านวณค่า AQI ของประเทศไทย โดยน า 
PM2.5 เข้ามาเป็นสารมลพิษหลักทางอากาศเพ่ิมข้ึนอีก 1 ประเภท เพ่ือค านวณค่า AQI (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 
ทั้งนี้หากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานของสารมลพิษทาง
อากาศประเภทนั้น ก็จะถูกน ามาเป็นตัวก าหนดค่า AQI ของวันนั้น ซึ่งถ้าค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทาง
อากาศมีค่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานแล้วจะท าให้ค่า AQI ในวันนั้นเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นมากและก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ ๆ ในภูมิภาค โดยมีสาเหตุที่ส าคัญจากมีการจราจรที่หนาแน่นและมีการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ภาคตะวันออกของประเทศไทยประกอบด้วยจังหวัด 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว และตราด ซึ่งชลบุรีและระยองเป็นสองจังหวัดของภาคตะวันออกที่มี
จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจึงเป็นจังหวัดที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นมาก เนื่องจากมีประชากรจาก
ทุกภาคอพยพหลั่งไหลมาตั้งถิ่นฐานและหางานท า เพราะเป็นจังหวัดที่เป็นเขตพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมของ
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ประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบต่าง ๆ อุตสาหกรรมพ้ืนเมืองและ
อุตสาหกรรมครัวเรือน รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเห็นได้จากจังหวัดชลบุรีเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 
4 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) และนิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง ส่วนจังหวัดระยองก็เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ดังนั้นในบริเวณภาคตะวันออก
ของประเทศไทยจึงเป็นพ้ืนที่ซึ่งประสบปัญหามลพิษทางอากาศมาก โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งเกิดขึ้น
เนื่องจากการมีค่าความเข้มข้นของ O3, PM10 หรือ PM2.5 สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน กล่าวคือถ้าได้รับ O3 ที่มีระดับ
ความเข้มข้นมากกว่าค่ามาตรฐานและได้รับติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
และอาจท าให้มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด เป็นต้น หรือหากร่างกายได้รับ PM10 เข้า
สู่ระบบทางเดินหายใจแล้ว อาจท าให้เกิดปฏิกิริยาภายในร่างกายได้ โดยมีอาการแพ้หรืออักเสบในโพรงจมูก ช่อง
คอ หรือหลอดลม จนอาจท าให้เกิดการติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนบน และยิ่งไปกว่านั้นแล้วถ้าร่างกายได้รับ 
PM2.5 เข้าไปถึงส่วนที่อยู่ลึกที่สุดของทางเดินหายใจคือถุงลมปอดก็อาจท าให้เกิดโรคปอดอักเสบได้ ดังจะเห็นได้
จากรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศโลกที่รายงานว่าจังหวัดชลบุรีถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีมลพิษ PM2.5 สูงเป็น
อันดับที่ 14 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IQAir Air Visual) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยจึงควรมีดัชนีชี้วัดเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศขั้นพ้ืนฐาน เนื่องจากการสร้างสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในแต่ละพ้ืนที่
มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงไม่ได้มีการสร้างสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย ซึ่งปัจจุบันนี้จังหวัดของภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ยังไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ คือ จังหวัด
จันทบุรีและตราด ส่วนจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีพ่ึงจะมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเมื่อไม่นาน โดยที่จังหวัด
สระแก้วมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ คือ สถานีโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อ าเภออรัญประเทศ (71T) ในปี 
พ.ศ. 2554 และจังหวัดปราจีนบุรีมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ คือ สถานีศาลาประชาคมบ้านบุยายใบ (77T) ใน
ปี พ.ศ. 2559 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการประเมินและท านายค่าดัชนีคุณภาพอากาศใน
บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยว่ามีรูปแบบหรือคุณลักษณะของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท
และค่า AQI เป็นอย่างไร โดยพิจารณาจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศ 5 ประเภท คือ SO2, 
NO2, CO, O3 และ PM10 ด้วยความแม่น (accuracy) ของข่ายงานระบบประสาท (Neural networks) ซ่ึงถ้าหาก
คุณภาพอากาศของวันใดมีค่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดแล้ว จะท าให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศข้ึนและจะ
ก่อให้เกิดโทษต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโรคระบบ
ทางเดินหายใจ 
 
1.2 กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการท านายค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือการจัดกลุ่มคุณภาพอากาศ 
ซึ่งสัมพันธ์กับสารมลพิษหลักทางอากาศ มีอาทิเช่น 
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ธนิตย์ อินทรัตน์ (2554) จัดท าแผนที่แบบจ าลองดัชนีคุณภาพอากาศ ในจังหวัดชลบุรี โดยพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีคุณภาพอากาศและการกระจายตัวของสารมลพิษหลักทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซโอโซน และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ที่มีตัวแปรตามคือค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 
(Y) และตัวแปรอิสระคือสารมลพิษหลักทางอากาศที่ผ่านการคัดเลือกตัวแปรอิสระด้วยวิธีถดถอยทีละขั้น 
(Stepwise regression) จากนั้นจึงค านวณหาค่าดัชนีคุณภาพอากาศจากสมการถดถอยที่ได้แล้วจึงสร้างแผนที่
แสดงคุณภาพอากาศของจังหวัดชลบุรี 

ผลการศึกษาพบว่ามีตัวแปรอิสระที่ผ่านการคัดเลือก 4 ตัว คือก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซโอโซน และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ซึ่งจะได้สมการการถดถอยแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีคุณภาพอากาศและก๊าซมลพิษ คือ 

 
        2 3 10

11 89 0 868 1 89 0 694 0 464Ŷ . . NO . CO . O . PM      
 

นอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพอากาศของจังหวัดชลบุรีอยู่ในระดับปานกลางซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน 
 Miloslava, Jiri, & Pavel (2008) สร้างตัวแบบในการท านายค่าดัชนีคุณภาพอากาศในประเทศ
สาธารณรัฐเช็กจากตัวแปรสารมลพิษหลักทางอากาศจ านวน 8 ตัว ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซโอโซน ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ก๊าซไนโตรเจนมอนอกไซด์ 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน และออกไซด์ของก๊าซไนโตรเจน (NOX) และตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาจ านวน 
3 ตัว ได้แก่ การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ (Solar radiation) อุณหภูมิ และความชื้นอากาศสัมพัทธ์ (Relative air 
humidity) โดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision trees) ด้วยอัลกอริทึมของ C5.0, C5.0 boosting และ CHAID ผล
การศึกษาพบว่า อัลกอริทึมของ  C5.0 มีค่ าความแม่น  (Accuracy) ของอัตราการจ าแนกถูก  (Correct 
Classification Rate) หรือ CCR มากที่สุดซึ่งมีค่ามากถึง 94.43% โดยสามารถจ าแนกกลุ่มคุณภาพอากาศได้ดี 
เมื่อเป็นกลุ่มคุณภาพอากาศดี (Good air group) และกลุ่มคุณภาพอากาศคอ่นข้างดี (Favorable air group) 

Durao & Pereira (2012) ประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือท านายค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทาง
อากาศ คือ PM10 และ O3 ในวันรุ่งขึ้น ที่เมืองซายส์ (Sines) ซึ่งเป็นบริเวณเขตอุตสาหกรรมของประเทศโปรตุเกส 
โดยใช้ตัวแบบข่ายงานระบบประสาท (Neural network models) แบบมัลติเลเยอร์เพอร์เซพตรอน (Multi-
Layer Perceptron) หรือ MLP ซึ่ งมี โครงสร้างที่ สามารถจับความสัมพันธ์ที่ ไม่ เป็น เชิงเส้น (Non-linear 
relationship) ระหว่างตัวแปรอิสระซึ่งเป็นตัวแปรอุตุนิยมวิทยาได้ ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรอุตุนิยมวิทยาที่ผลต่อ
ค่าความเข้มข้นของ PM10 และ O3 มาก ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ การแผ่รังสีดวงอาทิตย์ ความชื้น
อากาศสัมพัทธ์ และชนิดของอากาศ นอกจากนี้ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP ที่พัฒนาขึ้นนี้ยังให้ค่า
สมรรถนะของตัวแบบที่มีค่าระหว่าง 0.66 และ 0.87 ซึ่งเป็นช่วงที่แสดงให้เห็นว่าตัวแบบข่ายงานระบบประสาท
แบบ MLP ซึ่งพัฒนาขึ้นนี้มีความแม่นค่อนข้างสูง 
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 Hajek & Olej (2015) เสนอตัวแบบในการท านายค่าดัชนีคุณภาพอากาศโดยรวมและดัชนีคุณภาพอากาศ
ของสารมลพิษหลักทางอากาศแต่ละประเภท ส าหรับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในประเทศสาธารณรัฐเช็ก 
จ านวน 3 สถานี  คือ สถานี  Dukla, Rosice และ Brnenska ด้วยวิธีปัญญาเชิงค านวณ (Computational 
intelligence) คือ ข่ายงานระบบประสาทแบบเรเดียลเบซีสฟังก์ชัน (Radial Basis Function neural network) 
หรือข่ายงานระบบประสาทแบบ RBFNN ข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP และการถดถอยซัพพอร์ตเวกเตอร์ 
(Support Vector Regression) หรือ SVR เมื่อพิจารณารากของค่าคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (Root mean 
Square Error) หรือ RMSE พบว่าสามารถท านายค่าดัชนีคุณภาพอากาศโดยรวมได้ดีกว่าดัชนีคุณภาพอากาศของ
สารมลพิษหลักทางอากาศแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังพบอีกว่าตัวแบบในการท านายค่าดัชนีคุณภาพอากาศด้วย
วิธีปัญญาเชิงค านวณเหล่านี้สามารถท านายค่าดัชนีคุณภาพอากาศได้ล่วงหน้า 1 วัน โดยมีค่าความแม่นของค่า 
CCR อยู่ในช่วง 50.69-63.36% 
 Liu, Li, Yu, & Gu (2019) ท านายค่าดัชนีคุณภาพอากาศของเมืองปักกิ่ง ในประเทศจีน และท านายค่า
ความเข้มข้นของออกไซด์ของก๊าซไนโตรเจน ในประเทศอิตาลี ด้วยตัวแบบการถดถอย SVR (Support Vector 
Regression) และตัวแบบการถดถอย RFR (Random Forest Regression) ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบการ
ถดถอย SVR มีประสิทธิภาพดีกว่าตัวแบบการถดถอย RFR ในการท านายค่าดัชนีคุณภาพอากาศของเมืองปักกิ่ง 
ในประเทศจีน โดยมีค่ารากของค่าคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย หรือ RMSE เท่ากับ 7.666, ค่าสัมประสิทธิ์การ
ก าหนด (Coefficient of determination) หรือ  R2 เท่ ากับ  0.9776 และค่ าค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์ 
(Correlation coefficient) หรือ r เท่ากับ 0.9887 ในขณะที่ตัวแบบการถดถอย RFR จะมีประสิทธิภาพดีกว่าตัว
แบบการถดถอย SVR ในการท านายค่าความเข้มข้นของออกไซด์ของก๊าซไนโตรเจน ในประเทศอิตาลี โดยมีค่า 
RMSE=83.6716, R2=0.8401 และ r=0.9180 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพ่ือประเมินค่าดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยศึกษาและก าหนด
รูปแบบหรือระบุคุณลักษณะของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภทและค่า AQI ในบริเวณภาคตะวันออก
ของประเทศไทย ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม 
 2. เพ่ือจ าแนกกลุ่มคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยข่ายงานระบบประสาท 
โดยพิจารณาจากความแม่นของข่ายงานระบบประสาทในการท านายว่าค่า AQI ในบริเวณภาคตะวันออกมีลักษณะ
เป็นอย่างไรและมีค่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานหรือไม่ 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ่ึง
จะมีการตรวจวัดและรวบรวมข้อมูลของสารมลพิษหลักทางอากาศประเภทฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) ส าหรับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยเพียง 2 สถานี คือ สถานี
ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (30T) ที่เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูล PM2.5 ในปี พ.ศ. 2556 
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และสถานีบริเวณต าบลทุ่งครุ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (32T) ที่เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูล PM2.5 ในปี พ.ศ. 2558 
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงค านวณค่าดัชนีคุณภาพอากาศจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศเพียง 5 
ประเภท คือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซโอโซน (O3) ซึ่งแสดงด้วย
ค่าสูงสุดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีหน่วยเป็นส่วนในพันล้านส่วน (part per billion: ppb.) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) ซึ่งแสดงด้วยค่าสูงสุดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีหน่วยเป็นส่วนในล้านส่วน (part per million: ppm.) และฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ซึ่งแสดงด้วยค่าสูงสุดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดยมีหน่วยเป็นไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร ( 3g m / ) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยจ านวน 8 
สถานี ได้แก่  

1. สถานีอบต.ตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (28T)  
2. สถานีอนามัยมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (29T)  
3. สถานีส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (30T)  
4. สถานีศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง (31T)  
5. สถานีบริเวณต าบลทุ่งครุ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (32T)  
6. สถานีบริเวณต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี (33T)  
7. สถานีส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบุรี (34T)  
8. สถานีอบต.วังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (60T)  

  
 และเนื่องจากค่าดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยไม่เคยมีค่าถึง 200 หรือ
มากกว่า 200 การวิจัยครั้งนี้จึงจ าแนกกลุ่มของคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็น 3 
กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มคุณภาพอากาศดี  (Good air group) เป็นกลุ่มที่มีค่า AQI อยู่ในช่วง 0-50  
2. กลุ่มคุณภาพอากาศปานกลาง (Moderate air group) เป็นกลุ่มที่มีค่า AQI อยู่ในช่วง 51-100 
3. กลุ่มคุณภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส าหรับคนที่ไวต่อสารมลพิษ (Unhealthy air group) 

เป็นกลุ่มที่มีค่า AQI อยู่ในช่วง 101-200  
 

1.5 แนวควำมคิดที่น ำมำใช้ในกำรวิจัย 
 ในการรายงานคุณภาพอากาศของวันใด ๆ จ าเป็นต้องอาศัยหน่วยงานในการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของ
สารมลพิษหลักทางอากาศซึ่งหน่วยงานที่ว่านี้คือสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกอง
จัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากการ
สร้างสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในแต่ละพ้ืนที่นั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงไม่ได้มีการสร้างสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันนี้จังหวัดของภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยที่ยังไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ คือ จังหวัดจันทบุรีและตราด ส่วนจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี
พ่ึงจะมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเมื่อไม่นาน โดยที่จังหวัดสระแก้วมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ คือ สถานี
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โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อ าเภออรัญประเทศ (71T) ในปี พ.ศ. 2554 และจังหวัดปราจีนบุรีมีสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศ คือ สถานีศาลาประชาคมบ้านบุยายใบ (77T) ในปี พ.ศ. 2559 
 ส าหรับข่ายงานระบบประสาทเป็นตัวแบบที่นิยมใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจ าแนก (Classification 
problem) เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้ข้อสมมติเชิงสถิติ (Statistical assumption) ใด ๆ การท านายดัชนี
คุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยในการวิจัยนี้เป็นปัญหาการจ าแนกอย่างหนึ่ง โดยมีตัว
แปรที่ใช้ในการท านายดัชนีคุณภาพอากาศคือค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศ 5 ประเภท ซึ่งสาร
มลพิษหลักทางอากาศเหล่านี้อาจมีความสัมพันธ์กันได้ ดังนั้นถ้าใช้ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทในการท านาย
ดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย จึงสามารถแก้ปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ  
(Multicollinearity) ได ้
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นตัวแบบที่ใช้ในการจ าแนกกลุ่มคุณภาพอากาศที่สร้างขึ้นด้วยวิธีของข่ายงาน
ระบบประสาทจึงเป็นตัวแบบที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ ในการใช้เป็นเครื่องมือดัชนีชี้วัดเพ่ิมเติมจากการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศขั้นพ้ืนฐานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศได ้
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
 1. เป็นองค์ความรู้ส าหรับการวิจัยต่อไปในเรื่องของการประเมินและท านายค่าดัชนีคุณภาพอากาศใน
บริเวณภาคตะวันออกหรือภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย ด้วยตัวแบบข่ายงานระบบประสาทซึ่งจะท าให้ทราบถึง
รูปแบบลักษณะของดัชนีคุณภาพอากาศในพ้ืนที่นั้น ๆ อีกทั้งยังอาจใช้เป็นเครื่องมือประกอบเพ่ือช่วยในการแจ้ง
เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ ได้ หากค่าดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน 
 2. บริการความรู้แก่กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 3. เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารในระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ 



บทที่ 2 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 ขั้นตอนวิธีด ำเนินกำรวิจัย “กำรท ำนำยดัชนีคุณภำพอำกำศในบริเวณภำคตะวันออกของประเทศไทย
ด้วยควำมแม่นของข่ำยงำนระบบประสำท” มีดังนี ้
 
2.1 ค ำอธิบำยข้อมูล  

หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบริเวณภำคตะวันออกของประเทศไทยที่ใช้
ส ำหรับงำนวิจัยครั้งนี้คือ กองจัดกำรคุณภำพอำกำศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมข้อมูลรำยเดือนของสำรมลพิษหลักทำงอำกำศ 5 ประเภท คือ ก๊ำซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊ำซโอโซน (O3) และฝุ่น
ละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM10) จำกสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศของภำคตะวันออกจ ำนวน 1,077 
ระเบียน (record) ตั้งแต่เดือนมกรำคม ปี พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมิถุนำยน ปี พ.ศ. 2562 (กองจัดกำรคุณภำพ
อำกำศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, 2561) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้  

1. สถำนีอบต.ตำสิทธิ์ อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (28T) จ ำนวน 138 ระเบียน 
2. สถำนีอนำมัยมำบตำพุด อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง (29T) จ ำนวน 137 ระเบียน โดยไม่มีกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลของสำรมลพิษทำงอำกำศใดเลยในเดือนมิถุนำยน ปี พ.ศ. 2561 
3. สถำนีส ำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง (30T) จ ำนวน 138 ระเบียน ซึ่ง

เดิมเก็บรวบรวมข้อมูลในชื่อของสถำนีชุมสำยโทรศัพท์ระยอง อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตั้งแต่เดือนมกรำคม 
ปี พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมิถุนำยน ปี พ.ศ. 2554 

4. สถำนีศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง (31T) จ ำนวน 135 ระเบียน โดยไม่มีกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลของสำรมลพิษทำงอำกำศใดเลยในเดือนมกรำคม พฤษภำคม และมิถุนำยน ปี พ.ศ. 2561  

5. สถำนีบริเวณต ำบลทุ่งครุ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี (32T) จ ำนวน 135 ระเบียน โดยไม่มีกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลของสำรมลพิษทำงอำกำศใดเลยในเดือนมกรำคม กุมภำพันธ์ และมีนำคม ปี พ.ศ. 2558 ซึ่ง
เดิมเก็บรวบรวมข้อมูลในชื่อของสถำนีสนำมกีฬำเทศบำลแหลมฉบัง อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี ตั้งแตป่ี พ.ศ. 
2551 ถึงปี พ.ศ. 2557 

6. สถำนีบริเวณต ำบลบ่อวิน อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี (33T) จ ำนวน 126 ระเบียน โดยไม่มีกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลของสำรมลพิษทำงอำกำศใดเลยใน ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเดิมเก็บรวบรวมข้อมูลในชื่อของสถำนี
ศูนย์เยำวชนเทศบำล อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนมกรำคม ปี พ.ศ. 2551 ถึงเดือนสิงหำคม ปี 
พ.ศ. 2556 และในชื่อของสถำนีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเขำหิน อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 
ตั้งแต่เดือนกันยำยน ปี พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวำคม ปี พ.ศ. 2557 
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7. สถำนีส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 ต ำบลบ้ำนสวน อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (34T) จ ำนวน 
138 ระเบียน ซึ่งเดิมเก็บรวบรวมข้อมูลในชื่อของสถำนีส ำนักงำนสำมัญศึกษำชลบุรี อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2557 และในชื่อของสถำนีส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 13 ต ำบลบำงปลำสร้อย 
อ ำเภอเมือง จงัหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนมกรำคมถึงมีนำคม ปี พ.ศ. 2558  

8. สถำนีอบต.วังเย็น อ ำเภอแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ (60T) จ ำนวน 130 ระเบียน โดยไม่มีกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลของสำรมลพิษทำงอำกำศใดเลยในเดือนมกรำคมถึงสิงหำคม ปี พ.ศ. 2557 

เนื่องจำกสำรมลพิษหลักทำงอำกำศแต่ละประเภทนั้นต่ำงมีค่ำมำตรฐำนของค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศ 
ของตัวเอง กำรแสดงค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศโดยรวม (Air Quality Index) หรือ AQI จึงพิจำรณำได้จำกค่ำดัชนี
คุณภำพอำกำศของสำรมลพิษหลักทำงอำกำศที่ให้ค่ำสูงที่สุด  

กองจัดกำรคุณภำพอำกำศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ก ำหนดค่ำควำมเข้มข้นของสำรมลพิษหลัก
ทำงอำกำศ 5 ประเภท ซึ่งมีค่ำเทียบเท่ำกันกับค่ำ AQI (U.S. Environmental Protection Agency, 2012) 
รวมถึงค่ำมำตรฐำน (based standard) ของค่ำควำมเข้มข้นของสำรมลพิษหลักทำงอำกำศแต่ละประเภท ดัง
แสดงในตำรำงที่ 1  
 
ตำรำงท่ี 1 ค่ำควำมเข้มข้นของสำรมลพิษหลักทำงอำกำศ 5 ประเภท ซึ่งมีค่ำเทียบเท่ำกันกับค่ำ AQI 
 

AQI SO2  
(ppb.) 

NO2  
(ppb.) 

CO  
(ppm.) 

O3  
(ppb.) 

PM10  

( 3g m / ) 
0-50 0-65 0-85 0-4.48 0-51 0-40 

51-100 66-300 86-170 4.49-9.00 52-100 41-120 
101-200 301-800 171-600 9.01-14.84 101-203 121-350 
201-300 801-1,600 601-1,202 14.85-29.69 204-405 351-420 
301-400 1,601-2,100 1,203-1,594 29.70-40.17 406-509 421-500 
401-500 2,101-2,620 1,595-1,993 40.18-50.21 510-611 501-600 
based       

standard 300 170 30 100 120 
 
 ค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศส ำหรับสำรมลพิษหลักทำงอำกำศแต่ละประเภท ( jI ) ค ำนวณได้จำกสมกำรที่ 
2.1 
 

                                    Hi Lo
j j Lo Lo

Hi Lo

I I
I C BP I

BP BP

 
   

 
                                  (2.1) 
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เมื่อ jI  เป็นค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศส ำหรับสำรมลพิษหลักทำงอำกำศประเภทที ่  j   

โดยที่ j   SO2, NO2, CO, O3 และ PM10 
          jC  เป็นค่ำควำมเข้มข้นส ำหรับสำรมลพิษหลักทำงอำกำศประเภทที ่ j  ซ่ึงปัดเศษเป็นจ ำนวนเต็ม 

        HiBP  เป็นค่ำควำมเข้มข้นส ำหรับสำรมลพิษหลักทำงอำกำศประเภทที่ j  ซึ่งเป็นค่ำสูงสุดของช่วงที่
มีค่ำ jC  นั้น 

        LoBP  เป็นค่ำควำมเข้มข้นส ำหรับสำรมลพิษหลักทำงอำกำศประเภทที่ j  ซึ่งเป็นค่ำต่ ำสุดของช่วงที่
มีค่ำ jC  นั้น 

        HiI  เป็นค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศที่เป็นค่ำสูงสุดของช่วงที่มีค่ำ jI  นั้น 

        LoI  เป็นค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศที่เป็นค่ำต่ ำสุดของช่วงที่มีค่ำ jI  นั้น 
 ค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศโดยรวม หรือ AQI ค ำนวณได้จำกสมกำรที่ 2.2 
 

 2 2 3 10
max , , , , SO NO CO O PMAQI I I I I I                                   (2.2) 

 
2.2 กำรประเมินค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศในบริเวณภำคตะวันออกของประเทศไทย 
 กำรประเมินค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศในบริเวณภำคตะวันออกของประเทศไทยเพ่ือศึกษำและก ำหนด
รูปแบบหรือระบุคุณลักษณะของสำรมลพิษหลักทำงอำกำศทั้ง 5 ประเภทและค่ำ AQI ในบริเวณภำค
ตะวันออกของประเทศไทย มีขั้นตอนดังนี้ 
 2.2.1 ก ำหนดรูปแบบหรือระบุคุณลักษณะของสำรมลพิษหลักทำงอำกำศของแต่ละสถำนีตรวจวัด
คุณภำพอำกำศและในภำพรวมของภำคตะวันออกของประเทศไทย 

โดยพิจำรณำจำกค่ำควำมเข้มข้นของสำรมลพิษหลักทำงอำกำศทั้ง 5 ประเภทด้วยสถิติเชิงพรรณนำ 
(Descriptive Statistics) คื อ  ค่ ำต่ ำสุ ด  (Minimum) ค่ ำสู งสุ ด  (Maximum) ค่ ำ เฉลี่ ย  (Mean) และค่ ำ
คลำดเคลื่อนมำตรฐำนของค่ำเฉลี่ย (Standard Error of Mean: SE. of mean) รวมถึงศึกษำควำมสัมพันธ์
รำยคู่ในภำพรวมระหว่ำงสำรมลพิษหลักทำงอำกำศทั้ง 5 ประเภท และควำมสัมพันธ์รำยคู่ระหว่ำงสำรมลพิษ
หลักทำงอำกำศแต่ละประเภทกับค่ำ AQI ของภำคตะวันออกของประเทศไทยด้วยค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) 
 2.2.2 ก ำหนดรูปแบบหรือระบุคุณลักษณะของดัชนีคุณภำพอำกำศในบริเวณภำคตะวันออกของ
ประเทศไทย 
 - โดยพิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยของค่ำ AQI ในแต่ละเดือนส ำหรับสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศทั้ง 8 สถำนี 
และค่ำเฉลี่ยของค่ำ AQI ในภำพรวมของภำคตะวันออกของประเทศไทยด้วยกรำฟเส้น เพ่ือศึกษำว่ำค่ำ AQI มี
ค่ำสูงหรือต่ ำนั้นเป็นผลเนื่องมำจำกอิทธิพลของฤดูกำลหรือไม่ 
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 - โดยพิจำรณำจำกค่ำ AQI ของแต่ละสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศและค่ำ AQI ในภำพรวมของภำค
ตะวันออกของประเทศไทยด้วยกรำฟวงกลม เพ่ือศึกษำว่ำค่ำ AQI ของแต่ละสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศและ
ในภำพรวมของภำคตะวันออกของประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นเนื่องมำจำกสำรมลพิษหลักทำงอำกำศประเภท
ใดบ้ำง 
 
2.3 กำรจัดกลุ่มสำรมลพิษหลักทำงอำกำศและสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบริเวณภำคตะวันออกของ
ประเทศไทย 
 กำรจัดกลุ่มสำรมลพิษหลักทำงอำกำศและกำรจัดกลุ่มสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศนั้นท ำได้ด้วยกำร
วิเครำะห์แบ่งกลุ่ม (Cluster analysis) ซึ่งกำรจัดกลุ่มสำรมลพิษหลักทำงอำกำศจะพิจำรณำจำกค่ำควำม
เข้มข้นของสำรมลพิษหลักทำงอำกำศทั้ง 5 ประเภทในภำพรวม ส่วนกำรจัดกลุ่มสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศ
จะพิจำรณำจำกค่ำ AQI ในภำพรวม   

ในงำนวิจัยนี้ใช้กำรวิเครำะห์แบ่งกลุ่มตำมล ำดับขั้น (Hierarchical cluster analysis) ซึ่งเป็นกำรจัด
กลุ่มของวัตถุหรือสิ่งของ (Cluster of objects or items) จึงเป็นกำรรวมวัตถุหรือสิ่งของซึ่งเปรียบเสมือนตัว
แปรที่มีลักษณะคล้ำยกันเข้ำไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยพิจำรณำจำกระดับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร  2 ตัว ถ้ำ
ตัวแปรคู่นั้นมีควำมสัมพันธ์กันมำกก็จะจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่หำกตัวแปรคู่นั้นมีควำมสัมพันธ์กันน้อยก็จะ
จัดให้อยู่ต่ำงกลุ่มกัน เนื่องจำกในกำรศึกษำครั้งนี้ไม่ทรำบถึงข้อมูลใด ๆ ล่วงหน้ำเลยว่ำควรจะจัดกลุ่มของสำร
มลพิษหลักทำงอำกำศออกเป็นกี่กลุ่ม หรือควรจะจัดกลุ่มของสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศออกเป็นกี่กลุ่ม จึง
ได้ใช้เทคนิควิธีตำมล ำดับขั้นที่เป็นกำรรวมกลุ่มของตัวแปร (Agglomerative hierarchical technique) เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ทั้งกำรจัดกลุ่มของสำรมลพิษหลักทำงอำกำศทั้ง 5 ประเภท และกำรจัดกลุ่มของสถำนีตรวจวัด
คุณภำพอำกำศทั้ง 8 สถำนี 
 กำรจัดกลุ่มของตัวแปรสำมำรถแสดงได้โดยเริ่มจำกกำรรวมตัวแปร 2 ตัว ที่มีระยะทำงระหว่ำงกัน
น้อยที่สุดเข้ำไว้ด้วยกัน สมมุติให้เป็น U  และ V  ซึ่งจะได้ระยะทำงที่น้อยที่สุดเป็น  ikD d  และจะได้
กลุ่มที่รวมตัวแปร U และ V นี้เข้ำไว้ด้วยกันเป็นกลุ่ม UV จำกนั้นค ำนวณหำระยะทำงระหว่ำงกลุ่ม UV  
และกลุ่มอ่ืน ๆ ให้เป็นกลุ่ม W  ซึ่งค ำนวณได้ระยะทำงที่มีค่ำน้อยที่สุดเป็นดังสมกำรที่ 2.3 (Johnson & 
Wichern, 2007) 
  
                                              min ,UW VWUV Wd d d                                           (2.3) 

 
เมื่อ UWd  เป็นระยะทำงท่ีน้อยที่สุดระหว่ำงกลุ่มของตัวแปร U  และ W  

          VWd  เป็นระยะทำงท่ีน้อยที่สุดระหว่ำงกลุ่มของตัวแปร V  และ W  
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2.4 กำรท ำนำยดัชนีคุณภำพอำกำศในบริเวณภำคตะวันออกของประเทศไทย 
 ในกำรท ำนำยดัชนีคุณภำพอำกำศในบริเวณภำคตะวันออกของประเทศไทยด้วยข่ำยงำนระบบ
ประสำท (Neural networks) มีข้ันตอนดังนี ้
 2.4.1 กำรจัดกำรข้อมูล 

โดยแบ่งข้อมูลเป็น 2 ชุด คือชุดของข้อมูลส ำหรับกำรสร้ำงตัวแบบ (Training data set) เป็นข้อมูลที่
ได้จำกกำรสุ่มข้อมูลมำ 70% ของข้อมูลทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจ ำนวน 754 ระเบียน และชุดของข้อมูลส ำหรับกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของตัวแบบ (Validation data set) ซึ่งจะต้องเป็นคนละชุดกับชุดของข้อมูลส ำหรับ
กำรสร้ำงตัวแบบ เนื่องจำกจะเป็นชุดข้อมูลที่แสดงว่ำสำรมลพิษหลักทำงอำกำศทั้ง 5 ประเภทเหล่ำนี้สำมำรถ
ใช้ในกำรจ ำแนกกลุ่มของคุณภำพอำกำศได้ถูกต้องมำกน้อยเพียงใด จึงเป็นข้อมูลที่เหลืออีก 30% ของข้อมูล
ทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจ ำนวน 323 ระเบียน 

2.4.2 กำรสร้ำงตัวแบบข่ำยงำนระบบประสำทเพื่อจ ำแนกคุณภำพอำกำศ 
ข่ำยงำนระบบประสำทเป็นวิธีวิเครำะห์ข้อมูลที่ ไม่จ ำเป็นต้องมีข้อสมมุติเชิงสถิติ (Statistical 

assumption) ใด ๆ ข่ำยงำนระบบประสำทใช้เพียงหลักกำรหำควำมสัมพันธ์จำกข้อมูลที่มีอยู่ระหว่ำงตัวแปร
อิสระหรือตัวแปรอินพุท (Input variable) และตัวแปรตำมหรือตัวแปรเอำท์พุท (Output variable) หรือ
บำงครั้งเรียกว่ำค่ำเป้ำหมำย (Target) ดังนั้นข่ำยงำนระบบประสำทจึงอำจเป็นวิธีที่ง่ำยส ำหรับผู้ปฏิบัติกำร อีก
ทั้งยังเป็นวิธีที่มีควำมแกร่งต่อข้อสมมุติเชิงสถิติอีกด้วย  

ส่วนใหญ่มักอธิบำยข่ำยงำนระบบประสำทในรูปของชั้น (Layer) ตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป ซึ่งแต่ละชั้นจะ
ประกอบด้วยโหนด (Node) หรือนิวรอน (Neuron) โหนดของข่ำยงำนระบบประสำทจะเชื่อมต่อกันด้วย
น้ ำหนัก (Weight) โครงสร้ำงหรือสถำปัตยกรรมของข่ำยงำนระบบประสำท (Neural network architecture) 
ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปคือข่ำยงำนระบบประสำทที่มีกำรเชื่อมโยงไปข้ำงหน้ำ (Feed-forward) แบบ 
MLP ซึ่งประกอบด้วย 3 ชั้น โดยที่ชั้นที่ 1ประกอบด้วยโหนดซึ่งแทนตัวแปรอินพุท โดยที่แต่ละโหนดเหล่ำนี้จะ
เชื่อมต่อกับโหนดในชั้นที่ 2 ที่เรียกว่ำชั้นซ่อน (Hidden layer) และและโหนดในชั้นซ่อนนี้จะเชื่อมต่อกับโหนด
ของชั้นเอำท์พุทซึ่งเป็นชั้นที่ 3 ส ำหรับกำรท ำงำนของข่ำยงำนระบบประสำทนั้นจะมีกำรค ำนวณเกิดขึ้นที่ชั้น
ซ่อนและชั้นเอำท์พุทเท่ำนั้น ส่วนชั้นอินพุทจะไม่มีกำรค ำนวณเกิดขึ้น ชั้นอินพุทจึงเป็นแต่เพียงชั้นที่ท ำหน้ำที่
ส่งผ่ำนข้อมูลให้ชั้นอ่ืนๆ เท่ำนั้น ส ำหรับฟังก์ชันที่ใช้ในกำรค ำนวณนั้นจะเรียกว่ำฟังก์ชันกระตุ้น (Activation 
function) หรือฟังก์ชันกำรส่งผ่ำน (Transfer function) โดยทั่วไปจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนในกำรก ำหนด
จ ำนวนชั้นซ่อนหรือจ ำนวนโหนดของแต่ละชั้นซ่อน ดังนั้นลักษณะของโครงสร้ำงหรือสถำปัตยกรรมของ
ข่ำยงำนระบบประสำทจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส ำคัญ ได้แก่ จ ำนวนชั้นซ่อน จ ำนวนโหนดของชั้นซ่อน และชนิด
ของฟังก์ชันกำรส่งผ่ำน เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมตัวแบบข่ำยงำนระบบประสำทสำมำรถแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้ โดย
กำรหำน้ ำหนักท่ีเหมำะสม (Optimal weight) 

Cybenko (1989), Hornik, Stinchcombe and White (1989) แนะน ำว่ำจ ำนวนชั้นซ่อน 1 ชั้น 
เป็นจ ำนวนชั้นซ่อนที่เพียงพอแล้วส ำหรับในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ของข่ำยงำนระบบประสำท 
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 Guo and Dooley (1992) รำยงำนในงำนวิจัยว่ำถึงแม้ว่ำจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่เป็นมำตรฐำนในกำร
ก ำหนดจ ำนวนโหนดของชั้นซ่อนที่เหมำะสมก็ตำม แต่หำกมีจ ำนวนโหนดของชั้นซ่อนน้อยเกินไปอำจจะท ำให้
ไม่เพียงพอต่อกำรแก้ปัญหำของข่ำยงำนระบบประสำทซึ่งอำจท ำให้เกิดปัญหำ Undertraining ในทำงตรงกัน
ข้ำมปัญหำ Overtrainng ของข่ำยงำนระบบประสำทจะเกิดขึ้นเมื่อข่ำยงำนระบบประสำทมีขนำดของข่ำยงำน 
(Network size) ใหญ่มำกเกินไปซึ่งกำรมีขนำดของข่ำยงำนระบบประสำทใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจำกมีจ ำนวนโหนด
ของชั้นซ่อนมำกเกินไปนั่นเอง 

ในกำรวิจัยครั้งนี้จึงใช้ชุดของข้อมูลส ำหรับกำรสร้ำงตัวแบบโดยประยุกต์ข่ำยงำนระบบประสำทที่มี
โครงสร้ำงอย่ำงง่ำยแบบมัลติเลเยอร์เพอร์เซพตรอน หรือ MLP ที่มีโครงสร้ำงของชั้นซ่อนจ ำนวน 1 ชั้น ตำม
ค ำแนะน ำของ Cybenko (1989) และ Hornik, Stintchcombe & White (1989) ส่วนจ ำนวนโหนดของชั้น
ซ่อนก ำหนดให้เป็น 3 และ 5 โหนด ส่วนจ ำนวนโหนดของชั้นเอำท์พุทจะมีจ ำนวน 3 โหนด เท่ำกับจ ำนวนกลุ่ม
ของคุณภำพอำกำศในบริเวณภำคตะวันออกของประเทศไทย ที่แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มคุณภำพอำกำศดี  (Good air group) เป็นกลุ่มที่มีค่ำ AQI อยู่ในช่วง 0-50  
2. กลุ่มคุณภำพอำกำศปำนกลำง (Moderate air group) เป็นกลุ่มที่มีค่ำ AQI อยู่ในช่วง 51-100  
3. กลุ่มคุณภำพอำกำศที่ เป็นอันตรำยต่อสุขภำพส ำหรับคนที่ไวต่อสำรมลพิษ (Unhealthy air 

group) เป็นกลุ่มที่มีค่ำ AQI อยู่ในช่วง 101-200  
2.4.3 กำรวัดควำมแม่นของข่ำยงำนระบบประสำท 

  โดยพิจำรณำจำกชุดข้อมูลทั้ง 2 ชุด คือชุดของข้อมูลส ำหรับกำรสร้ำงตัวแบบและชุดของข้อมูล
ส ำหรับกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของตัวแบบ ซึ่งจะท ำกำรตรวจสอบควำมแม่นของข่ำยงำนระบบประสำทที่มี
โครงสร้ำงซึ่งสร้ำงได้ตำมผลลัพธ์ของขั้นตอนที่ 2.4.2 ว่ำจะเป็นตัวแบบที่ใช้ในกำรจ ำแนกกลุ่มของคุณภำพ
อำกำศได้ถูกต้องมำกน้อยเพียงใด    

El-Sebakhy, Hadi & Faisal (2007) และ Oh & Ritchie (2007) กล่ำวว่ำเกณฑ์อัตรำกำรจ ำแนกถูก 
(Correct Classification Rate: CCR) ซึ่งวัดค่ำเป็นเปอร์เซนต์เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่นิยมใช้ส ำหรับปัญหำกำร
จ ำแนก (Classification problem) โดยค ำนวณหำค่ำได้ดังสมกำรที่ 2.4 
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เมื่อ kCC  เป็นจ ำนวนของค่ำสังเกตที่สำมำรถจ ำแนกกลุ่มของคุณภำพอำกำศได้อย่ำงถูกต้อง 

           n  เป็นจ ำนวนค่ำสังเกตในกลุ่มของคุณภำพอำกำศที่พิจำรณำ 
  
 ถ้ำเปอร์เซ็นต์ของค่ำอัตรำกำรจ ำแนกถูกส ำหรับตัวแบบข่ำยงำนระบบประสำทใดยิ่งมีค่ำมำกแล้ว จะ
แสดงให้ว่ำตัวแบบข่ำยงำนระบบประสำทนั้นยิ่งมีควำมแม่น (Accuracy) ในกำรจ ำแนกกลุ่มของคุณภำพ
อำกำศได้ถูกต้องมำกยิ่งขึ้น 
 



บทที่ 3 
ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล 

 
การท านายดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยความแม่นของข่ายงานระบบ

ประสาท มีผลการวิจัยและวิจารณ์ผลดังนี้ 
 
3.1 ผลการประเมินค่าดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 เมื่อศึกษาและก าหนดรูปแบบหรือระบุคุณลักษณะของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภทและค่า 
AQI ในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้ผลการวิจัยดังนี้ 
 3.1.1 ผลการก าหนดรูปแบบหรือระบุคุณลักษณะของสารมลพิษหลักทางอากาศ 

เมื่อใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภทของ
แต่ละสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและในภาพรวมของภาคตะวันออกของประเทศไทย พบว่าได้ผลแสดงดังตาราง
ที่ 2 ถึงตารางที่ 10  

 
ตารางที่ 2 สถิติเชิงพรรณนาส าหรับค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภทของ 

สถานีอบต.ตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (28T) 
 

Pollutant minimum maximum mean se. of mean 
SO2 1.00 90 13.49 1.00 
NO2 2.00 77 28.28 1.06 
CO 0.57 3 1.36 0.06 
O3 19.00 143 74.72 2.26 

PM10 25.60 152 65.44 2.18 
AQI 41.00 142 80.97 1.81 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า สถานีอบต.ตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (28T) มีลักษณะโดยรวมทั่วไป
ของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท คือ มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ SO2 อยู่ในช่วง 12.49-14.49 ppb. 
(mean±se. of mean=13.49±1.00 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ NO2 อยู่ ในช่วง 27.22-29.34 ppb. 
(mean±se. of mean=28.28±1.06 ppb.) มีค่ าความ เข้ มข้น เฉลี่ ยของ  CO อยู่ ในช่ ว ง 1.30-1.42 ppm. 
(mean±se. of mean=1.36±0.06 ppm.) มีค่ าความเข้มข้น เฉลี่ ยของ  O3 อยู่ ในช่ วง 72.46-76.98 ppb. 

(mean±se. of mean=74.72±2.26 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM10 อยู่ในช่วง 63.26-67.62 3g m /
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(mean±se. of mean=65.44±2.18 3g m / ) และมีค่า AQI อยู่ในช่วง 79.16-82.78 (mean±se. of mean= 
80.97±1.81) 

เมื่อน าลักษณะโดยรวมทั่วไปของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท และค่า 
AQI ของสถานีอบต.ตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (28T) นี้ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (based 
standard) ของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศแต่ละประเภทที่แสดงดังตารางที่ 1 พบว่าไม่มีค่าใด
เลยที่มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีค่าความเข้มข้นของ O3 และ PM10 ในหลาย ๆ เดือนที่มีค่า
มากกว่าค่ามาตรฐาน โดยค่าความเข้มข้นของ O3 และ PM10 ที่มีค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 143.00 ppb. และ 152.00 

3g m /  ตามล าดับ ซึ่งเป็นผลท าให้ AQI มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานในเดือนนั้น ๆ โดย AQI ที่มีค่าสูงสุดมีค่า
เท่ากับ 142 
 
ตารางที่ 3 สถิติเชิงพรรณนาส าหรับค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภทของ 

สถานีอนามัยมาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง (29T) 
 

Pollutant minimum maximum mean se. of mean 
SO2 18.00 162.00 57.92 1.83 
NO2 2.00 89.00 44.07 1.46 
CO 0.70 7.40 1.73 0.07 
O3 22.00 151.00 77.71 2.58 

PM10 24.00 178.00 73.54 2.79 
AQI 39.00 150.00 83.45 2.09 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า สถานีอนามัยมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (29T) มีลักษณะโดยรวมทั่วไป
ของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท คือ มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ SO2 อยู่ในช่วง 56.09-59.75 ppb. 
(mean±se. of mean=57.92±1.83 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ NO2 อยู่ ในช่วง 42.61-45.53 ppb. 
(mean±se. of mean=44.07±1.46 ppb.) มีค่ าความ เข้ มข้น เฉลี่ ยของ  CO อยู่ ในช่ ว ง 1.66-1.80 ppm. 
(mean±se. of mean=1.73±0.07 ppm.) มีค่ าความเข้มข้น เฉลี่ ยของ  O3 อยู่ ในช่ วง 75.13-80.29 ppb. 

(mean±se. of mean=77.71±2.58 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM10 อยู่ในช่วง 70.75-76.33 3g m /

(mean±se. of mean=73.54±2.79 3g m / ) และมีค่า AQI อยู่ในช่วง 81.36-85.54 (mean±se. of mean= 
83.45±2.09) 

เมื่อน าลักษณะโดยรวมทั่วไปของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท และค่า 
AQI ของสถานีอนามัยมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (29T) นี้ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (based 
standard) ของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศแต่ละประเภทที่แสดงดังตารางที่ 1 พบว่าไม่มีค่าใด
เลยที่มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีค่าความเข้มข้นของ O3 และ PM10 ในหลาย ๆ เดือนที่มีค่า
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มากกว่าค่ามาตรฐาน โดยค่าความเข้มข้นของ O3 และ PM10 ที่มีค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 151.00 ppb. และ 178.00 
3g m /  ตามล าดับ ซึ่งเป็นผลท าให้ AQI มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานในเดือนนั้น ๆ โดย AQI ที่มีค่าสูงสุดมีค่า

เท่ากับ 150 
 
ตารางที่ 4 สถิติเชิงพรรณนาส าหรับค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภทของ 

สถานีส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง (30T) 
 

Pollutant minimum maximum mean se. of mean 
SO2 3.00 70.00 15.96 0.88 
NO2 16.00 107.00 47.53 1.63 
CO 0.90 4.10 2.06 0.05 
O3 25.00 182.00 79.01 2.91 

PM10 16.10 121.30 56.85 2.14 
AQI 33.00 180.00 83.36 2.55 

  
จากตารางที่ 4 พบว่า สถานีส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (30T) มีลักษณะ

โดยรวมทั่วไปของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท คือ มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ SO2 อยู่ในช่วง 15.08-
16.84 ppb. (mean±se. of mean=15.96±0.88 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ NO2 อยู่ ในช่วง 45.90-
49.16 ppb. (mean±se. of mean=47.53±1.63 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ CO อยู่ในช่วง 2.01-2.11 
ppm. (mean±se. of mean=2.06±0.05 ppm.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ O3 อยู่ในช่วง 76.10-81.92 ppb. 

(mean±se. of mean=79.01±2.91 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM10 อยู่ในช่วง 54.71-58.99 3g m /

(mean±se. of mean=56.85±2.14 3g m / ) และมีค่า AQI อยู่ในช่วง 80.81-85.91 (mean±se. of mean= 
83.36±2.55) 

เมื่อน าลักษณะโดยรวมทั่วไปของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท และค่า 
AQI ของสถานีส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (30T) นี้ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 
(based standard) ของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศแต่ละประเภทที่แสดงดังตารางที่ 1 พบว่า
ไม่มีค่าใดเลยที่มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีค่าความเข้มข้นของ O3 และ PM10 ในหลาย ๆ 
เดือนที่มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน โดยค่าความเข้มข้นของ O3 และ PM10 ที่มีค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 182.00 ppb. 

และ 121.30 3g m /  ตามล าดับ ซึ่งเป็นผลท าให้ AQI มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานในเดือนนั้น ๆ โดย AQI ที่มี
ค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 180 
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ตารางที่ 5 สถิติเชิงพรรณนาส าหรับค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภทของ 
สถานีศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (31T) 

 
Pollutant minimum maximum mean se. of mean 

SO2 1.00 296.00 28.59 2.31 
NO2 13.00 103.00 38.16 1.26 
CO 0.36 3.50 1.08 0.04 
O3 21.00 164.00 83.27 2.80 

PM10 17.20 168.30 62.44 2.43 
AQI 32.00 162.00 85.96 2.55 

  
จากตารางที่ 5 พบว่า สถานีศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (31T) มีลักษณะโดยรวม

ทั่วไปของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท คือ มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ SO2 อยู่ในช่วง 26.28-30.90 
ppb. (mean±se. of mean=28.59±2.31 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ NO2 อยู่ในช่วง 36.90-39.42 ppb. 
(mean±se. of mean=38.16±1.26 ppb.) มีค่ าความ เข้ มข้น เฉลี่ ยของ  CO อยู่ ในช่ ว ง 1.04-1.12 ppm. 
(mean±se. of mean=1.08±0.04 ppm.) มีค่ าความเข้มข้น เฉลี่ ยของ  O3 อยู่ ในช่ วง 80.47-86.07 ppb. 

(mean±se. of mean=83.27±2.80 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM10 อยู่ในช่วง 60.01-64.87 3g m /

(mean±se. of mean=62.44±2.43 3g m / ) และมีค่า AQI อยู่ในช่วง 83.41-88.51 (mean±se. of mean= 
85.96±2.55) 

เมื่อน าลักษณะโดยรวมทั่วไปของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท และค่า 
AQI ของสถานีศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (31T) นี้ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (based 
standard) ของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศแต่ละประเภทที่แสดงดังตารางที่ 1 พบว่าไม่มีค่าใด
เลยที่มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีค่าความเข้มข้นของ O3 และ PM10 ในหลาย ๆ เดือนที่มีค่า
มากกว่าค่ามาตรฐาน โดยค่าความเข้มข้นของ O3 และ PM10 ที่มีค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 164.00 ppb. และ 168.30 

3g m /  ตามล าดับ ซึ่งเป็นผลท าให้ AQI มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานในเดือนนั้น ๆ โดย AQI ที่มีค่าสูงสุดมีค่า
เท่ากับ 162 และเป็นที่น่าสังเกตอีกว่าความเข้มข้นของ SO2 ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2557 มีค่าเท่ากับ 296.00 
ppb. มีค่าสูงมากกว่าปกติอีกด้วย 
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ตารางที่ 6 สถิติเชิงพรรณนาส าหรับค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภทของ 
สถานีบริเวณต าบลทุ่งครุ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (32T) 

 
Pollutant minimum maximum mean se. of mean 

SO2 3.00 88.00 32.06 1.54 
NO2 14.00 115.00 45.09 1.59 
CO 0.50 4.36 1.57 0.11 
O3 19.00 134.00 76.03 2.34 

PM10 18.70 146.30 65.49 2.29 
AQI 39.00 133.00 80.07 1.97 

  
จากตารางที่ 6 พบว่า สถานีบริเวณต าบลทุ่งครุ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (32T) มีลักษณะโดยรวม

ทั่วไปของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท คือ มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ SO2 อยู่ในช่วง 30.52-33.60 
ppb. (mean±se. of mean=32.06±1.54 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ NO2 อยู่ในช่วง 43.50-46.68 ppb. 
(mean±se. of mean=45.09±1.59 ppb.) มีค่ าความ เข้ มข้น เฉลี่ ยของ  CO อยู่ ในช่ ว ง 1.46-1.68 ppm. 
(mean±se. of mean=1.57±0.11 ppm.) มีค่ าความเข้มข้น เฉลี่ ยของ  O3 อยู่ ในช่ วง 73.69-78.37 ppb. 

(mean±se. of mean=76.03±2.34 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM10 อยู่ในช่วง 63.20-67.78 3g m /

(mean±se. of mean=65.49±2.29 3g m / ) และมีค่า AQI อยู่ในช่วง 78.10-82.04 (mean±se. of mean= 
80.07±1.97) 

เมื่อน าลักษณะโดยรวมทั่วไปของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท และค่า 
AQI ของสถานีบริเวณต าบลทุ่งครุ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (32T) นี้ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (based 
standard) ของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศแต่ละประเภทที่แสดงดังตารางที่ 1 พบว่าไม่มีค่าใด
เลยที่มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีค่าความเข้มข้นของ O3 และ PM10 ในหลาย ๆ เดือนที่มีค่า
มากกว่าค่ามาตรฐาน โดยค่าความเข้มข้นของ O3 และ PM10 ที่มีค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 134.00 ppb. และ 146.30 

3g m /  ตามล าดับ ซึ่งเป็นผลท าให้ AQI มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานในเดือนนั้น ๆ โดย AQI ที่มีค่าสูงสุดมีค่า
เท่ากับ 133 และเป็นที่น่าสังเกตอีกว่าความเข้มข้นของ NO2 ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2553 มีค่าเท่ากับ 115.00 
ppb. มีค่าสูงมากกว่าปกติอีกด้วย 
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ตารางที่ 7 สถิติเชิงพรรณนาส าหรับค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภทของ 
สถานีบริเวณต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี (33T) 

 
Pollutant minimum maximum mean se. of mean 

SO2 5.00 42.00 19.60 1.10 
NO2 3.00 122.00 43.28 1.54 
CO 1.10 3.90 2.00 0.08 
O3 28.00 170.00 87.14 2.67 

PM10 16.10 157.00 59.13 2.94 
AQI 27.00 168.00 88.52 2.48 

  
จากตารางที่ 7 พบว่า สถานีบริเวณต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (33T) มีลักษณะโดยรวม

ทั่วไปของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท คือ มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ SO2 อยู่ในช่วง 18.50-20.70 
ppb. (mean±se. of mean=19.60±1.10 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ NO2 อยู่ในช่วง 41.74-44.82 ppb. 
(mean±se. of mean=43.28±1.54 ppb.) มีค่ าความ เข้ มข้น เฉลี่ ยของ  CO อยู่ ในช่ ว ง 1.92-2.08 ppm. 
(mean±se. of mean=2.00±0.08 ppm.) มีค่ าความเข้มข้น เฉลี่ ยของ  O3 อยู่ ในช่ วง 84.47-89.81 ppb. 

(mean±se. of mean=87.14±2.67 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM10 อยู่ในช่วง 56.19-62.07 3g m /

(mean±se. of mean=59.13±2.94 3g m / ) และมีค่า AQI อยู่ในช่วง 86.04-91.00 (mean±se. of mean= 
88.52±2.48) 

เมื่อน าลักษณะโดยรวมทั่วไปของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท และค่า 
AQI ของสถานีบริเวณต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (33T) นี้ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (based 
standard) ของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศแต่ละประเภทที่แสดงดังตารางที่ 1 พบว่าไม่มีค่าใด
เลยที่มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีค่าความเข้มข้นของ O3 และ PM10 ในหลาย ๆ เดือนที่มีค่า
มากกว่าค่ามาตรฐาน โดยค่าความเข้มข้นของ O3 และ PM10 ที่มีค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 170.00 ppb. และ 157.00 

3g m /  ตามล าดับ ซึ่งเป็นผลท าให้ AQI มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานในเดือนนั้น ๆ โดย AQI ที่มีค่าสูงสุดมีค่า
เท่ากับ 168 และเป็นที่น่าสังเกตอีกว่าความเข้มข้นของ NO2 ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2559 มีค่าเท่ากับ 122.00 
ppb. มีค่าสูงมากกว่าปกติอีกด้วย 
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ตารางที่ 8 สถิติเชิงพรรณนาส าหรับค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภทของ 
สถานีส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง จงัหวัดชลบุรี (34T) 

 
Pollutant minimum maximum mean se. of mean 

SO2 4.00 42.00 13.49 0.57 
NO2 2.00 129.00 53.30 1.82 
CO 0.40 4.10 1.73 0.06 
O3 35.00 181.00 93.26 2.75 

PM10 8.00 150.00 41.11 2.26 
AQI 29.00 179.00 92.46 2.69 

  
จากตารางที่ 8 พบว่า สถานีส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

(34T) มีลักษณะโดยรวมทั่วไปของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท คือ มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ SO2 
อยู่ในช่วง 12.92-14.06 ppb. (mean±se. of mean=13.49±0.57 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ NO2 อยู่
ในช่วง 51.48-55.12 ppb. (mean±se. of mean=53.30±1.82 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ CO อยู่ในช่วง 
1.67-1.79 ppm. (mean±se. of mean=1.73±0.06 ppm.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ O3 อยู่ในช่วง 90.51-
96.01 ppb. (mean±se. of mean=93.26±2.75 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM10 อยู่ในช่วง 38.85-

43.37 3g m / (mean±se. of mean=41.11±2.26 3g m / )  แ ล ะ มี ค่ า  AQI อ ยู่ ใ น ช่ ว ง  89.77-95.15 
(mean±se. of mean=92.46±2.69) 

เมื่อน าลักษณะโดยรวมทั่วไปของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท และค่า 
AQI ของสถานีส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (34T) นี้ไปเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐาน (based standard) ของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศแต่ละประเภทที่แสดงดัง
ตารางที่ 1 พบว่าไม่มีค่าใดเลยที่มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีค่าความเข้มข้นของ O3 และ 
PM10 ในหลาย ๆ เดือนที่มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน โดยค่าความเข้มข้นของ O3 และ PM10 ที่มีค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 

181.00 ppb. และ 150.00 3g m /  ตามล าดับ ซึ่งเป็นผลท าให้ AQI มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานในเดือนนั้น ๆ 
โดย AQI ที่มีค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 179 และเป็นที่น่าสังเกตอีกว่าความเข้มข้นของ NO2 ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 
2552 มีค่าเท่ากับ 129.00 ppb. มีค่าสูงมากกว่าปกติอีกด้วย 
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ตารางที่ 9 สถิติเชิงพรรณนาส าหรับค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภทของ 
สถานีอบต.วังเย็น อ าเภอแปลงยาว จงัหวัดฉะเชิงเทรา (60T) 

 
Pollutant minimum maximum mean se. of mean 

SO2 4.00 177.00 29.92 2.25 
NO2 2.00 97.00 33.82 1.68 
CO 0.40 3.60 1.28 0.06 
O3 51.00 194.00 86.93 1.81 

PM10 22.90 117.00 54.59 1.98 
AQI 50.00 191.00 86.93 1.80 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า สถานีอบต.วังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (60T) มีลักษณะโดยรวม

ทั่วไปของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท คือ มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ SO2 อยู่ในช่วง 27.67-32.17 
ppb. (mean±se. of mean=29.92±2.25 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ NO2 อยู่ในช่วง 32.14-34.50 ppb. 
(mean±se. of mean=33.82±1.68 ppb.) มีค่ าความ เข้ มข้น เฉลี่ ยของ  CO อยู่ ในช่ ว ง 1.22-1.34 ppm. 
(mean±se. of mean=1.28±0.06 ppm.) มีค่ าความเข้มข้น เฉลี่ ยของ  O3 อยู่ ในช่ วง 85.12-88.74 ppb. 

(mean±se. of mean=86.93±1.81 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM10 อยู่ในช่วง 52.61-56.57 3g m /

(mean±se. of mean=54.59±1.98 3g m / )  แ ล ะ มี ค่ า  AQI อ ยู่ ใ น ช่ ว ง  85.13-88.73 (mean±se. of 
mean=86.93±1.80) 

เมื่อน าลักษณะโดยรวมทั่วไปของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท และค่า 
AQI ของสถานีอบต.วังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (60T) นี้ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (based 
standard) ของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศแต่ละประเภทที่แสดงดังตารางที่ 1 พบว่าไม่มีค่าใด
เลยที่มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีค่าความเข้มข้นของ O3 ในหลาย ๆ เดือนที่มีค่ามากกว่าค่า
มาตรฐาน โดยค่าความเข้มข้นของ O3 ที่มีค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 194.00 ppb. ซึ่งเป็นผลท าให้ AQI มีค่าเกินกว่าค่า
มาตรฐานในเดือนนั้น ๆ โดย AQI ที่มีค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ 191  
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ตารางที่ 10 สถิติเชิงพรรณนาส าหรับค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท 
ส าหรับภาพรวมของภาคตะวันออกของประเทศไทย 

 
Pollutant minimum maximum mean se. of mean 

SO2 1.00   296.00 27.67     0.76 
NO2 2.00   129.00 41.69     0.58 
CO 0.36 7.400 1.61    0.03 
O3 19.00 194.00 82.18     0.92 

PM10 8.00 178.00 59.66 0.89 
AQI 27.00 191.00 84.63     0.83 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า ภาพรวมของภาคตะวันออกของประเทศไทยมีลักษณะโดยรวมทั่วไปของสาร

มลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท คือ มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ SO2 อยู่ ในช่วง 26.91-28.43 ppb. 
(mean±se. of mean=27.67±0.76 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ NO2 อยู่ ในช่วง 41.11-42.27 ppb. 
(mean±se. of mean=41.69±0.58 ppb.) มีค่ าความ เข้ มข้น เฉลี่ ยของ  CO อยู่ ในช่ ว ง 1.58-1.64 ppm. 
(mean±se. of mean=1.61±0.03 ppm.) มีค่ าความเข้ มข้น เฉลี่ ยของ  O3 อยู่ ในช่ วง 81.26-83.10 ppb. 

(mean±se. of mean=82.18±0.92 ppb.) มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM10 อยู่ในช่วง 58.77-60.55 3g m /

(mean±se. of mean=59.66±0.89 3g m / )  แ ล ะ มี ค่ า  AQI อ ยู่ ใ น ช่ ว ง  83.80-85.46 (mean±se. of 
mean=84.63±0.83) 

เมื่อน าลักษณะโดยรวมทั่วไปของค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท และค่า 
AQI ของภาพรวมของภาคตะวันออกของประเทศไทยนี้ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (based standard) ของค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศแต่ละประเภทที่แสดงดังตารางที่ 1 พบว่าไม่มีค่าใดเลยที่มีค่ามากกว่า
ค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก ๆ สถานีของภาคตะวันออกก็ยังมีค่าความเข้มข้น
ของ O3 และ PM10 ในหลาย ๆ เดือนที่มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน โดยสถานีอบต.วังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา (60T) มีค่าความเข้มข้นของ O3 สูงที่สุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 194.00 ppb. จึงเป็นผลท าให้ AQI มีค่าเกิน
กว่าค่ามาตรฐาน โดยให้ค่า AQI เท่ากับ 191 ซึ่งเป็นค่าที่สูงทีสุ่ด ส่วนสถานีอนามัยมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง (29T) มีค่าความเข้มข้นของ PM10 สูงที่สุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 178.00 ppb.  

ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์รายคู่ในภาพรวมระหว่างสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท และ
ความสัมพันธ์รายคู่ระหว่างสารมลพิษหลักทางอากาศแต่ละประเภทกับค่า AQI ของภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและค่าพี (p-value) ของการทดสอบ (ซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่
ในวงเล็บ) ได้ผลแสดงดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและค่าพีระหว่างสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท 
และค่า AQI 

 
 SO2 NO2 CO O3 PM10 

NO2 0.060 
(0.102) 

    

CO -0.013   
(0.405) 

0.721   
(0.000) 

   

O3 -0.016 
(0.651) 

0.476 
(0.000) 

0.236 
(0.000) 

  

PM10 0.264         
(0.000) 

0.289 
(0.000) 

0.133 
(0.000) 

0.363 
(0.000) 

 

AQI 0.041          
(0.255) 

0.476 
(0.000) 

0.241 
(0.000) 

0.953 
(0.000) 

0.480 
(0.000) 

 
 จากตารางที่ 11 พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมีความสัมพันธ์รายคู่ระหว่างสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 
ประเภท ซึ่งเห็นได้จากค่าพีของการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันที่มีค่าน้อยกว่า 0.05 ยกเว้นค่าพีของ
การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 3 คู่ ที่มีค่ามากกว่า 0.05 (SO2 และ NO2, SO2 และ CO, SO2 และ 
O3) ซึ่งหมายความว่า SO2 ไมมี่ความสัมพันธ์กับ NO2, CO และ O3 
 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสารมลพิษหลักทางอากาศแต่ละประเภทกับค่า AQI พบว่าสารมลพิษหลักทาง
อากาศเกือบทุกตัวมีความสัมพันธ์กับค่า AQI ยกเว้น SO2 ซึ่งเห็นได้จากค่าพีของการทดสอบสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่าง SO2 และ ค่า AQI มีค่ามากกว่า 0.05 
 3.1.2 ผลการก าหนดรูปแบบหรือระบุคุณลักษณะของดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย 

ในการศึกษาว่าค่า AQI มีค่าสูงหรือต่ าเป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพลของฤดูกาลหรือไม่ ท าได้โดยพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของค่า AQI ในแต่ละเดอืนส าหรับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 8 สถานี ซึ่งแสดงผลดังภาพที่ 1 
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Average monthly AQI of each staiton 
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ภาพที่ 1   กราฟแสดงค่าเฉลี่ยรายเดือนของค่า AQI ส าหรับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 8 สถานี 
 

 จากภาพที่ 1 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายเดือนของค่า AQI พบว่า 
- ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ส่วนใหญ่ทุกสถานีมีค่าเฉลี่ยรายเดือนของค่า AQI ใกล้เคียงกัน 

ยกเว้นเพียง 2 สถานี ที่มีค่าเฉลี่ยรายเดือนของค่า AQI ต่ ากว่าสถานีอ่ืนๆ คือ สถานีอบต.ตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง (28T) และสถานีอบต.วังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (60T) ซึ่งสถานีอบต.วังเย็น 
อ าเภอแปลงยาว จงัหวัดฉะเชิงเทรา (60T) มีค่าเฉลี่ยรายเดือนของค่า AQI ต่ าที่สุด 

- ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน สถานีอบต.วังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (60T) มี
ค่าเฉลี่ยรายเดือนของค่า AQI สูงกว่าทุกสถาน ี 

- ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม สถานีส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง 
จงัหวัดชลบุรี (34T) มีค่าเฉลี่ยรายเดือนของค่า AQI สูงกว่าทุกสถานี  
 ส าหรับค่าเฉลี่ยของค่า AQI ในภาพรวมของภาคตะวันออกของประเทศไทย แสดงผลดังภาพที่ 2 

 

Monthly AQI in the Eastern Area of Thailand
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ภาพที ่2   กราฟแสดงค่าเฉลี่ยรายเดือนของค่า AQI ในภาพรวมของภาคตะวันออกของประเทศไทย 
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จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยรายเดือนของค่า AQI ของภาคตะวันออกของประเทศไทย จะมีค่าสูง
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม มีค่าปานกลางในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน และมีค่าต่ า ในช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 
 เมื่อพิจารณาว่าค่า AQI ของแต่ละสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและในภาพรวมของภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นเนื่องมาจากสารมลพิษหลักทางอากาศประเภทใดบ้าง ได้ผลแสดงดังภาพที่ 3 
 

 

35.5%

64.5%

28T

0.7%5.8%

35.0%

58.4%

29T

1.4%

27.5%

71.0%

30T

1.5%
20.7%

77.8%

31T

0.7%

34.8%

64.4%

32T

0.8%
15.1%

84.1%

33T

5.8%

94.2%

34T

7.7%

92.3%

60T
0.1%0.3%1.0%

22.9%

75.7%

O v erall

Category

NO2

O3

PM10

CO

SO2

Panel variable: Station

      Percentage of Pollutant Impact on AQI in the Eastern Region of Thailand

 
 

ภาพที่ 3   กราฟแสดงสารมลพิษหลักทางอากาศท่ีมีผลต่อค่า AQI ของภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 
 จากภาพที่ 3 พบว่าสารมลพิษหลักทางอากาศที่มีผลต่อค่า AQI ของแต่ละสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ มี
รายละเอียดดังนี้ 
 - สถานีอบต.ตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (28T) มีสารมลพิษหลักทางอากาศ 2 ประเภท ที่
ส่งผลต่อค่า AQI คือ PM10 คิดเป็น 64.49% และ O3 คิดเป็น 35.51% 
 - สถานีอนามัยมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (29T) มีสารมลพิษหลักทางอากาศ 4 ประเภท ที่
ส่งผลต่อค่า AQI คือ O3 คิดเป็น 58.39%, PM10 คิดเป็น 35.04%, SO2 คิดเป็น 5.84% และ CO คิดเป็น 0.73% 
 - สถานีส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (30T) มีสารมลพิษหลักทางอากาศ 3 
ประเภท ที่ส่งผลต่อค่า AQI คือ O3 คิดเป็น 71.01%, PM10 คิดเป็น 27.54% และ NO2 คิดเป็น 1.45% 
 - สถานีศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง (31T) มีสารมลพิษหลักทางอากาศ 3 ประเภท ที่
ส่งผลต่อค่า AQI คือ O3 คิดเป็น 77.78%, PM10 คิดเป็น 20.74% และ SO2 คิดเป็น 1.48% 
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 - สถานีบริเวณต าบลทุ่งครุ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (32T) มีสารมลพิษหลักทางอากาศ 3 ประเภท ที่
ส่งผลต่อค่า AQI คือ O3 คิดเป็น 64.45%, PM10 คิดเป็น 34.81% และ SO2 คิดเป็น 0.74% 

- สถานีบริเวณต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (33T) มีสารมลพิษหลักทางอากาศ 3 ประเภท 
ที่ส่งผลต่อค่า AQI คือ O3 คิดเป็น 84.13%, PM10 คิดเป็น 15.08% และ NO2 คิดเป็น 0.79% 

- สถานีส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (34T) มีสารมลพิษหลัก
ทางอากาศ 2 ประเภท ที่ส่งผลต่อค่า AQI คือ O3 คิดเป็น 94.20% และ PM10 คิดเป็น 5.80%  

- สถานีอบต.วังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (60T) มีสารมลพิษหลักทางอากาศ 2 ประเภท ที่
ส่งผลต่อค่า AQI คือ O3 คิดเป็น 92.31% และ PM10 คิดเปน็ 7.69%  

ดังนั้นจึงส่งผลให้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาพรวมของภาคตะวันออกของประเทศไทย เกิดขึ้น
เนื่องมาจากสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท คือ O3 คิดเป็น 75.67%, PM10 คิดเป็น 22.93%, SO2 คิด
เป็น 1.02%, NO2 คิดเป็น 0.28% และ CO คิดเป็น 0.09% 
 
3.2 ผลการจัดกลุ่มสารมลพิษหลักทางอากาศและสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย 
 3.2.1 ผลการจัดกลุ่มสารมลพิษหลักทางอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 เมื่อท าการจัดกลุ่มสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท โดยพิจารณาจากค่าความเข้มข้นของสาร
มลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภทในภาพรวม ด้วยการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มตามล าดับขั้น (Hierarchical cluster 
analysis) ซึ่งมีการรวมกลุ่ม (Agglomeration) ด้วยวิธีการเชื่อมกลุ่มแบบการเชื่อมบริบูรณ์ (Complete linkage) 
และวัดระยะทางระหว่างกลุ่มแบบยุคลิด (Euclidean distance) ได้ผลแสดงดังแผนภาพเดนโดแกรมในภาพที่ 4 
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Dendrogram with Complete Linkage and Correlation Coefficient Distance

 
 

ภาพที่ 4   แผนภาพเดนโดแกรมส าหรับการจัดกลุ่มสารมลพิษหลักทางอากาศ 
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 จากภาพที่ 4 แผนภาพเดนโดแกรมแสดงให้เห็นว่าสามารถจัดกลุ่มสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 
ประเภท ในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มของสารมลพิษหลักทางอากาศที่มีผลต่อค่า AQI ต่ า คือ CO 
2. กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มของสารมลพิษหลักทางอากาศที่มีผลต่อค่า AQI ปานกลาง คือ SO2  
3. กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มของสารมลพิษหลักทางอากาศ 3 ประเภทที่มีผลต่อค่า AQI สูง คือ NO2, O3 และ 

PM10 
 3.2.2 ผลการจัดกลุ่มสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 เมื่อท าการจัดกลุ่มสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 8 สถานี โดยพิจารณาจากค่า AQI ในภาพรวมด้วยการ
วิเคราะห์แบ่งกลุ่มตามล าดับขั้น (Hierarchical cluster analysis) ซึ่งมีการรวมกลุ่ม (Agglomeration) ด้วย
วิธีการเชื่อมกลุ่มแบบการเชื่อมบริบูรณ์  (Complete linkage) และวัดระยะทางระหว่างกลุ่มแบบยุคลิด 
(Euclidean distance) ได้ผลแสดงดังแผนภาพเดนโดแกรมในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5   แผนภาพเดนโดแกรมส าหรับการจัดกลุ่มสถานตีรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

จากภาพที่ 5 แผนภาพเดนโดแกรมแสดงให้เห็นว่าสามารถจัดกลุ่มสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 8 
สถานี ในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีค่า AQI ต่ า เป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ของจังหวัดชลบุรี จ านวน 3 สถานี คอื สถานีบริเวณต าบลทุ่งครุ อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี (32T), สถานีบริเวณ
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี (33T) และสถานีส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 ต าบลบ้านสวน อ าเภอ
เมือง จงัหวัดชลบุรี (34T) 
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2. กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีค่า AQI ปานกลาง เป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศของจังหวัดระยอง จ านวน 4 สถานี คือ สถานีอบต.ตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (28T), สถานี
อนามัยมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (29T), สถานีส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง (30T) และสถานีศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (31T) 

3. กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีค่า AQI สูง เป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ สถานีอบต.วังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (60T) 
 นอกจากนี้ยังอาจใช้การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มตามล าดับขั้น (Hierarchical cluster analysis) ซึ่งมีการ
รวมกลุ่ม (Agglomeration) ด้วยวิธีการเชื่อมกลุ่มแบบการเชื่อมบริบูรณ์ (Complete linkage) และวัดระยะทาง
ระหว่างกลุ่มแบบยุคลิด (Euclidean distance) เพ่ือศึกษาว่าค่า AQI มีค่าสูงหรือต่ าเป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพล
ของฤดกูาลหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่า AQI ในภาพรวมซึ่งได้ผลแสดงดังแผนภาพเดนโดแกรมในภาพที่ 6   
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ภาพที่ 6   แผนภาพเดนโดแกรมส าหรับการจัดกลุ่มเดือน 
 

 จากภาพที่ 6 แผนภาพเดนโดแกรมแสดงให้เห็นว่าสามารถจัดกลุ่มเดือนในการพิจารณาว่าฤดูกาลมี
อิทธิพลต่อค่า AQI ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มของเดือนที่มีค่า AQI ต่ า จ านวน 5 เดือน คือ เดือนเมษายน มิถุนายน กรกฎาคม 
สิงหาคม และกันยายน ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดรู้อนและฤดูฝน 

2. กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มของเดือนที่มีค่า AQI ปานกลาง จ านวน 3 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และ
พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนและช่วงต้นฤดูฝน 

3. กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มของเดือนที่มีค่า AQI สูง จ านวน 4 เดือน คือ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
และมกราคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว 
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3.3 ผลการท านายดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 ในการท านายดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยข่ายงานระบบประสาท 
(Neural networks) ได้ผลการวิจัยดังนี้ 

3.3.1 ผลการสร้างตัวแบบข่ายงานระบบประสาทเพื่อจ าแนกคุณภาพอากาศ 
โครงสร้างข่ายงานระบบประสาทที่ประยุกต์ใช้ส าหรับงานวิจัยนี้ เพ่ือจ าแนกคุณภาพอากาศในบริเวณภาค

ตะวันออกของประเทศไทย เป็นข่ายงานระบบประสาทที่มีโครงสร้างอย่างง่ายแบบ MLP ซึ่งมีจ านวนโหนดของชั้น
อินพุทเป็น 5 โหนด (เท่ากับจ านวนสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท) จ านวนโหนดของชั้นเอาท์พุทเป็น 3 
โหนด (เท่ากับจ านวนกลุ่มของคุณภาพอากาศ 3 กลุ่ม) ส่วนจ านวนโหนดของชั้นซ่อนเป็น 3 และ 5 โหนด 

ดังนั้นจึงได้ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP ที่มีโครงสร้างต่างกัน 2 แบบ คือ 
1. ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-3-3 เป็นข่ายงานระบบประสาทที่มีจ านวนโหนดของชั้น

อินพุทเท่ากับ 5 โหนด และจ านวนโหนดของชั้นซ่อนและชั้นเอาท์พุทเท่ากับ 3 โหนด ดังภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 7   ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-3-3 
 

2. ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-5-3 เป็นข่ายงานระบบประสาทที่มีจ านวนโหนดของชั้น
อินพุทเท่ากับ 5 โหนด จ านวนโหนดของชั้นซ่อนเท่ากับ 5 โหนด และจ านวนโหนดของชั้นเอาท์พุทเท่ากับ 3 โหนด 
ดังภาพที8่ 
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ภาพที่ 8   ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-5-3 
  

3.3.2 ผลการวัดความแม่นของข่ายงานระบบประสาท 
เมื่อเปรียบเทียบความแม่นของตัวแบบข่ายงานระบบประสาทที่มีโครงสร้างอย่างง่ายแบบ MLP ระหว่าง

ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-3-3 และตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-5-3 เพ่ือจ าแนก
กลุ่มของคุณภาพอากาศเป็น 3 กลุ่ม ด้วยค่าเฉลี่ยของอัตราการจ าแนกถูก จะได้ผลการจ าแนกกลุ่มคุณภาพอากาศ
ส าหรับชุดของข้อมูลส าหรับการสร้างตัวแบบ (Training data set) และชุดของข้อมูลส าหรับการตรวจสอบความ
ถูกต้องของตัวแบบ (Validation data set) ดังตารางที่ 12 

จากตารางที่ 12 พบว่าตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-3-3 สามารถจ าแนกกลุ่มคุณภาพ
อากาศได้ถูกต้องค่อนข้างมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มคุณภาพอากาศดี มีค่าอัตราการจ าแนกถูกส าหรับชุดข้อมูลการสร้างตัวแบบเป็น 81.63% และชุด
ข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบเป็น 88.46%  

2. กลุ่มคุณภาพอากาศปานกลาง มีค่าอัตราการจ าแนกถูกส าหรับชุดข้อมูลการสร้างตัวแบบเป็น 99.61% 
และชุดข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบเป็น 100%  

3. กลุ่มคุณภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส าหรับคนที่ไวต่อสารมลพิษ มีค่าอัตราการจ าแนกถูก
ส าหรับชุดข้อมูลการสร้างตัวแบบเป็น 65.61% และชุดข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบเป็น 67.33% 

โดยภาพรวมแล้วจึงอาจกล่าวได้ว่าเมื่อพิจารณาจากชุดข้อมูลส าหรับการสร้างตัวแบบและการตรวจสอบ
ความถูกต้องของตัวแบบแล้ว ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-3-3 สามารถจ าแนกกลุ่มคุณภาพอากาศ
ได้ถูกต้องเท่ากับ 89.92% และ 88.85% ตามล าดับ 
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ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบการจ าแนกกลุ่มคุณภาพอากาศระหว่างตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ 
MLP5-3-3 และตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-5-3 ส าหรับชุดของข้อมูลส าหรับ 
การสร้างตัวแบบและชุดของข้อมูลส าหรับการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ 

 
 

Model 
 

Data Set 
 

AQI Group 
Into AQI Group  

Good Moderate Unhealthy CCR (%) 
MLP5-3-3 Training Good  40 9 0  
  Moderate  2 514 0  
  Unhealthy 0 65 124  
   CCR (%) 81.63 99.61 65.61 89.92 
 Validation Good  23 3 0  
  Moderate  0 196 0  
  Unhealthy 0 33 68  
   CCR (%) 88.46 100.00 67.33 88.85 
MLP5-5-3 Training Good  39 10 0  
  Moderate  4 512 0  
  Unhealthy 0 60 129  
   CCR (%) 79.59 99.22 68.25 90.19 
 Validation Good  21 5 0  
  Moderate  1 195 0  
  Unhealthy 0 32 69  
   CCR (%) 80.77 99.49 68.32 88.24 

 
ส าหรับตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-5-3 สามารถจ าแนกกลุ่มคุณภาพอากาศได้ถูกต้อง

ค่อนข้างมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. กลุ่มคุณภาพอากาศดี มีค่าอัตราการจ าแนกถูกส าหรับชุดข้อมูลการสร้างตัวแบบเป็น 79.59% และชุด

ข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบเป็น 80.77%  
2. กลุ่มคุณภาพอากาศปานกลาง มีค่าอัตราการจ าแนกถูกส าหรับชุดข้อมูลการสร้างตัวแบบเป็น 99.22% 

และชุดข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบเป็น 99.49%  
3. กลุ่มคุณภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส าหรับคนที่ไวต่อสารมลพิษ มีค่าอัตราการจ าแนกถูก

ส าหรับชุดข้อมูลการสร้างตัวแบบเป็น 68.25% และชุดข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบเป็น 68.32% 
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โดยภาพรวมแล้วจึงอาจกล่าวได้ว่าเมื่อพิจารณาจากชุดข้อมูลส าหรับการสร้างตัวแบบและการตรวจสอบ
ความถูกต้องของตัวแบบแล้ว ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-5-3 สามารถจ าแนกกลุ่มคุณภาพอากาศ
ได้ถูกต้องเท่ากับ 90.19% และ 88.24% ตามล าดับ 
 



บทที่ 4 
บทสรุป 

 
4.1 สรุปผลการวิจัย 

ในงานวิจัย “การท านายดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยความแม่นของ
ข่ายงานระบบประสาท” สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

1. สารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภทในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยมีลักษณะโดยรวม
ทั่วไป คือ มีค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ SO2 อยู่ในช่วง 26.91-28.43 ppb. ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ NO2 อยู่ในช่วง 
41.11-42.27 ppb. ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ CO อยู่ในช่วง 1.58-1.64 ppm. ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ O3 อยู่

ในช่วง 81.26-83.10 ppb. ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM10 อยู่ในช่วง 58.77-60.55 3g m / และค่า AQI อยู่
ในช่วง 83.80-85.46 ซึ่งเมื่อน าลักษณะเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (based standard) แล้ว จะเห็นได้
ว่าไม่มีค่าใดเลยที่มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทุก  ๆ สถานีของภาค
ตะวันออกก็ยังมีค่าความเข้มข้นของ O3 และ PM10 ในหลาย ๆ เดือนที่มีค่ามากกว่าค่ามาตรฐาน โดยสถานีอบต.วัง
เย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (60T) มีค่าความเข้มข้นของ O3 สูงที่สุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 194.00 ppb. จึง
เป็นผลท าให้ AQI มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐาน โดยให้ค่า AQI เท่ากับ 191 ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุด ส่วนสถานีอนามัยมาบ
ตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง (29T) มีค่าความเข้มข้นของ PM10 สูงที่สุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 178.00 ppb. 

ส าหรับความสัมพันธ์รายคู่ระหว่างสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมี
ความสัมพันธ์รายคู่ระหว่างสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท ยกเว้นความสัมพันธ์ระหว่างสารมลพิษหลัก
ทางอากาศ 3 คู่ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน คือ SO2 ไม่มีความสัมพันธ์กับ NO2, CO และ O3 ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างสารมลพิษหลักทางอากาศแต่ละประเภทกับค่า AQI พบว่าสารมลพิษหลักทางอากาศเกือบทุกตัวมี
ความสัมพันธ์กับค่า AQI ยกเว้น SO2  

2. สารมลพิษหลักทางอากาศที่ส่งผลต่อค่า AQI ในภาพรวมของภาคตะวันออกของประเทศไทย โดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ O3 คิดเป็น 75.67%, PM10 คิดเป็น 22.93%, SO2 คิดเป็น 1.02%, NO2 คิดเป็น 
0.28% และ CO คิดเป็น 0.09% 

3. เมื่อพิจารณาจัดกลุ่มสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท ที่มีผลต่อค่า AQI แล้ว สามารถจัดกลุ่ม
สารมลพิษหลักทางอากาศได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มของสารมลพิษหลักทางอากาศที่มีผลต่อค่า AQI ต่ า 
คือ CO กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มของสารมลพิษหลักทางอากาศที่มีผลต่อค่า AQI ปานกลาง คือ SO2 และกลุ่มที่ 3 เป็น
กลุ่มของสารมลพิษหลักทางอากาศที่มีผลต่อค่า AQI สูง คือ NO2, O3 และ PM10  

4. เมื่อศึกษาว่าฤดูกาลมีอิทธิพลต่อดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยหรือไม่ 
โดยพิจารณาจากการจัดกลุ่มเดือนที่ส่งผลต่อค่า AQI พบว่า สามารถจัดกลุ่มเดือนได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็น
กลุ่มของเดือนที่มีค่า AQI ต่ า จ านวน 5 เดือน คือ เดือนเมษายน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ซึ่ง
เป็นช่วงปลายฤดูร้อนและฤดูฝน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มของเดือนที่มีค่า AQI ปานกลาง จ านวน 3 เดือน คือ เดือน
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กุมภาพันธ์ มีนาคม และพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนและช่วงต้นฤดูฝน  และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มของเดือนที่มีค่า 
AQI สูง จ านวน 4 เดือน คือ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว 

5. เมื่อศึกษาว่าลักษณะของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย โดย
พิจารณาจากการจัดกลุ่มสถานีที่ส่งผลต่อค่า AQI พบว่า สามารถจัดกลุ่มสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศได้เป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีค่า AQI ต่ า เป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ
จังหวัดชลบุรี จ านวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีบริเวณต าบลทุ่งครุ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (32T), สถานีบริเวณ
ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี (33T) และสถานีส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 ต าบลบ้านสวน อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี (34T) กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีค่า AQI ปานกลาง เป็นสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศของจังหวัดระยอง จ านวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีอบต.ตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง (28T), สถานีอนามัยมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (29T), สถานีส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (30T) และสถานีศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง (31T) และกลุ่มที่ 3 
เป็นกลุ่มของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีค่า AQI สูง เป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
คือ สถานีอบต.วังเย็น อ าเภอแปลงยาว จงัหวัดฉะเชิงเทรา (60T)  

6. โครงสร้างของข่ายงานระบบประสาทที่ใช้เพ่ือจ าแนกกลุ่มของคุณภาพอากาศเป็นตัวแบบข่ายงานระบบ
ประสาทอย่างง่ายแบบ MLP5-3-3 และแบบ MLP5-5-3 พบว่า 

6.1 ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-3-3 ซ่ึงมีจ านวนโหนดของชั้นซ่อนเท่ากับ 3 โหนด และตัว
แบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-5-3 ที่มีจ านวนโหนดของชั้นซ่อนเท่ากับ 5 โหนด มีความแม่นในการ
จ าแนกคุณภาพอากาศได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงกันในทุกกรณีไม่ว่าจะพิจารณาจากชุดของข้อมูลส าหรับการสร้างตัว
แบบหรือชุดของข้อมูลส าหรับการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ โดยตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ 
MLP5-3-3 มีค่าอัตราการจ าแนกถูกส าหรับชุดข้อมูลการสร้างตัวแบบโดยเฉลี่ยเท่ากับ 89.92% และชุดข้อมูลการ
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบเท่ากับ 88.85% ในขณะที่ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-5-3 มีค่า
อัตราการจ าแนกถูกส าหรับชุดข้อมูลการสร้างตัวแบบโดยเฉลี่ยเท่ากับ 90.19% และชุดข้อมูลการตรวจสอบความ
ถูกต้องของตัวแบบเท่ากับ 88.24% 

6.2 ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-3-3 และตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-5-3 
มีความแม่นในการจ าแนกกลุ่มคุณภาพอากาศได้ดีและค่อนข้างสมบูรณ์ เมื่อเป็นกลุ่มคุณภาพอากาศดีและกลุ่ม
คุณภาพอากาศปานกลาง แต่ในกลุ่มคุณภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส าหรับคนที่ไวต่อสารมลพิษมีความ
แม่นในการจ าแนกกลุ่มคุณภาพอากาศได้ปานกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- กลุ่มคุณภาพอากาศดี ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-3-3 มีค่าอัตราการจ าแนกถูกส าหรับ
ชุดข้อมูลการสร้างตัวแบบเท่ากับ 81.63% และชุดข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบเท่ากับ 88.46% 
ในขณะที่ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-5-3 มีค่าอัตราการจ าแนกถูกส าหรับชุดข้อมูลการสร้างตัว
แบบเท่ากับ 79.59% และชุดข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบเท่ากับ 80.77% 

- กลุ่มคุณภาพอากาศปานกลาง ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-3-3 มีค่าอัตราการจ าแนกถูก
ส าหรับชุดข้อมูลการสร้างตัวแบบเท่ากับ 99.61% และชุดข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบเท่ากับ 



 34 

100% ในขณะที่ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-5-3 มีค่าอัตราการจ าแนกถูกส าหรับชุดข้อมูลการ
สร้างตัวแบบเท่ากับ 99.22% และชุดข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบเท่ากับ 99.49% 

- กลุ่มคุณภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส าหรับคนที่ไวต่อสารมลพิษ ตัวแบบข่ายงานระบบ
ประสาทแบบ MLP5-3-3 มีค่าอัตราการจ าแนกถูกส าหรับชุดข้อมูลการสร้างตัวแบบเท่ากับ 65.61% และชุดข้อมูล
การตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบเท่ากับ 67.33% ในขณะที่ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-5-3 
มีค่าอัตราการจ าแนกถูกส าหรับชุดข้อมูลการสร้างตัวแบบเท่ากับ 68.25% และชุดข้อมูลการตรวจสอบความ
ถูกต้องของตัวแบบเท่ากับ 68.33% 
 
4.2 อภิปรายผลการวิจัย 

ผลที่ได้จากงานวิจัย “การท านายดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยความ
แม่นของข่ายงานระบบประสาท” สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายคู่ระหว่างสารมลพิษหลักทางอากาศ พบว่า สารมลพิษหลักทางอากาศ 3 
คู่ที่มีความสัมพันธ์กัน คือ NO2, O3 และ PM10 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง NO2 และ O3 เท่ากับ 
0.476, ระหว่าง NO2 และ PM10 เท่ากับ 0.289 และระหว่าง O3 และ PM10 เท่ากับ 0.476 ซึ่งผลที่ได้นี้สอดคล้อง
กันกับผลของการจัดกลุ่มสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท ที่พบว่าสารมลพิษหลักทางอากาศ 3 ประเภท 
คือ NO2, O3 และ PM10 ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งเป็นกลุ่มของสารมลพิษหลักทางอากาศที่ส่งผลท าให้ AQI มี
ค่าสูง และนอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกันกับผลการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง AQI และสารมลพิษหลักทาง
อากาศ ที่พบว่า AQI มีความสัมพันธ์กับ NO2, O3 และ PM10 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง AQI และ 
NO2 เท่ากับ 0.476, ระหว่าง AQI และ O3 เท่ากับ 0.953 และระหว่าง AQI และ PM10 เท่ากับ 0.480 

2. เมื่อพิจารณาว่าฤดูกาลมีอิทธิพลต่อดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย
หรือไม่ พบว่า สามารถจัดกลุ่มฤดูกาลที่มีผลต่อค่า AQI ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ช่วงปลายฤดูร้อนและฤดูฝน 
เป็นช่วงที่มีค่า AQI ต่ า กลุ่มที่ 2 ช่วงฤดูร้อนและช่วงต้นฤดูฝน เป็นช่วงที่มีค่า AQI ปานกลาง และกลุ่มที่ 3 ช่วงฤดู
หนาวเป็นช่วงที่มีค่า AQI สูง ซึ่งผลที่ได้นี้สอดคล้องกันกับกราฟแสดงค่าเฉลี่ยรายเดือนของค่า AQI ในภาพรวมของ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่พบว่า AQI มีค่าสูง ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม มีค่า AQI ปานกลาง 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน และมีค่า AQI ต่ า ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 

3. เมื่อพิจารณากราฟแสดงค่าเฉลี่ยรายเดือนของค่า AQI ส าหรับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 8 สถานี 
พบว่าสถานีอบต.วังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (60T) มีค่าเฉลี่ยรายเดือนของค่า AQI ต่ าที่สุด ในช่วง
เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน มีค่าเฉลี่ยรายเดือนของค่า AQI สูงกว่าทุกสถานี ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กันยายน ซึ่งผลที่ได้นี้สอดคล้องกันกับการจัดกลุ่มสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ที่จัดให้สถานีอบต.วังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (60T) แยกออกมาต่างหากจากสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศของจังหวัดระยอง (28t, 29T, 30T และ 31T) และจังหวัดชลบุรี (32T, 33T และ 34T) 

4. ในการวัดความแม่นของข่ายงานระบบประสาทอย่างง่ายเพ่ือท านายดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาค
ตะวันออกของประเทศไทย พบว่า ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทแบบ MLP5-3-3 และตัวแบบข่ายงานระบบ
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ประสาทแบบ MLP5-5-3 มีความแม่นในการจ าแนกกลุ่มคุณภาพอากาศได้ดีและค่อนข้างสมบูรณ์ เมื่อเป็นกลุ่ม
คุณภาพอากาศดีและกลุ่มคุณภาพอากาศปานกลาง แต่ในกลุ่มคุณภาพอากาศท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพส าหรับคน
ที่ไวต่อสารมลพิษมีความแม่นในการจ าแนกกลุ่มคุณภาพอากาศได้ปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากกลุ่มของ
คุณภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส าหรับคนที่ไวต่อสารมลพิษเป็นกรณีที่มีความซับซ้อน จึงอาจต้องใช้
ข่ายงานระบบประสาทที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากขึ้น เช่น ข่ายงานระบบประสาทที่มีชั้นซ่อน หรือจ านวนโหนดของ
ชั้นซ่อนที่มากขึ้น หรืออาจใช้ข่ายงานระบบประสาทที่มีโครงสร้างขั้นสูง (Advanced Neural Network) เช่น 
ข่ายงานระบบประสาทแบบเรเดียลเบซีสฟังก์ชัน (Radial Basis Function: RBF) หรือข่ายงานระบบประสาทแบบ 
RBF เป็นต้น 

5. สามารถน าผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปประเมินและท านายค่าดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคอ่ืน ๆ ของ
ประเทศไทยนอกเหนือจากภาคตะวันออก โดยอาจใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์อ่ืน เช่น เทคนิคการวิเคราะห์หลาย
ตัวแปร (Multivariate analysis) เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบส าหรับการปรับปรุงคุณภาพอากาศในบริเวณภาค
ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทยต่อไปในอนาคตได้ 

6. สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยไปเผยแพร่ให้กับกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการวางแผนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมค่าดัชนีคุณภาพอากาศ รวมถึงค่าความเข้มข้นของสารมลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท ไม่ให้มีค่าสูง
เกินกว่าค่ามาตรฐาน 

 



บทที่ 5 
ผลผลิต 

 
5.1 การตีพิมพผ์ลงานในวารสารวิชาการ 

Mekparyup, J. & Saithanu, K., (202X). Air Quality Index Prediction in the Eastern Regions  
of Thailand with Accuracy of Neural Networks. XXXXXXXX, X(X), xxx-xxx. 

 
5.2 การจดสิทธิบัตร 
 ไม่มี 
 
5.3 ผลงานเชิงพาณิชย ์
 ไม่มี 
 
5.4 ผลงานเชิงสาธารณะ 

เป็นองค์ความรู้ส าหรับการวิจัยต่อไปในการท านายดัชนีคุณภาพอากาศด้วยความแม่นของข่ายงานระบบ
ประสาทในบริเวณภาคภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย หรืออาจใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์อ่ืน เช่น เทคนิคการ
วิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate analysis) ในการท านายดัชนีคุณภาพอากาศ เพ่ือใช้ เป็นแนวทาง
ประกอบการวางแผนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมค่าดัชนีคุณภาพอากาศ รวมถึงค่าความเข้มข้นของสาร
มลพิษหลักทางอากาศทั้ง 5 ประเภท (SO2, NO2, CO, O3 และ PM10) ไม่ให้มีค่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพอากาศของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตได้ 
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