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บทคัดย่อ  
  ในงานวิจัยนี้ ได้ท าการศึกษาปริมาณโอโซนในบรรยากาศรายวัน และรายวันเฉลี่ยต่อเดือน ที่
จังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทย.และหลวงน้ าทาของประเทศลาวในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550จนถึง
ธันวาคม 2560 โดยใช้ข้ อมูลดาวเทียม  ที่ ต าแหน่ ง พ้ืนที่  2 แห่ ง  คือศูนย์ อุตุนิ ยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี (15.25oN 104.87oE) และหลวงน้ าทา (20.93oN 101.42oE) 
และได้รวบรวมข้อมูลปริมาณโอโซนในช่วงระยะเวลา 11 ปี (2550-2560) จากดาวเทียม Aura/OMI เพ่ือ
วิเคราะห์ผลการศึกษาร่วมกัน ผลการวิเคราะห์พบว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในรอบปีของ
ปริมาณโอโซนของทั้ง.2.แห่ง มีลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือปริมาณโอโซนจะมีค่าต่ าสุดในช่วงต้นปี  และ
ปลายปี ตลอดจนมีค่าสูงสุดในช่วงกลางป ี
ค าส าคัญ: ปริมาณโอโซน, ข้อมูลดาวเทียม, ปริมาณโอโซนในบรรยากาศ 
 
Abstract 
  In this work, atmospheric ozone at Ubon-ratchathani of Thailand and Luang-
namtha of Laos were studied in January 2007 – December 2017. In the case daily and 
monthly average TO. Total ozone by using satellite-based at two location: Ubon 
ratchathani meteorological station (15.25oN 104.87oE) and Luang namtha (20.93oN 
101.42oE). The total ozone data for the period of 11 years (2007-2017) was acquired from 
Aura/OMI. It was found that the seasonal variation total ozone from the two sites have a 
similar pattern with low values at the beginning and end of the years and the highest 
values at middle of the years. 
Keywords: Total Ozone, Satelite-based, Atmospheric Ozone 
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บทน า  
โอโซนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของบรรยากาศของโลก ทั้งนี้เพราะเป็นก๊าซที่ช่วยดูดกลืนรังสี

อัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ ให้มีปริมาณที่พอเหมาะกับการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก โดยทั่วไป
ปริมาณของก๊าซโอโซนในบรรยากาศจะเปลี่ยนแปลงตามความสูงจากพ้ืนผิวโลก โดยมีความหนาแน่น
สูงสุดที่ประมาณ 20 – 30 กิโลเมตรจากพ้ืนผิวโลก.หรือที่เรียกกันว่าชั้นบรรยากาศของโอโซน (ozone 
layer) ซึ่งอยู่ในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ (stratosphere) อย่างไรก็ตามยังมีก๊าซโอโซนจ านวน
เล็กน้อยในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ (troposphere) ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ห่อหุ้มจากพ้ืนผิวโลกถึงความ
สูงประมาณ 10 กิโลเมตร ปริมาณโอโซนทั้งหมดในชั้นบรรยากาศจะเรียกว่า ปริมาณโอโซนรวม ( total 
ozone) ก๊าซโอโซนทั้งหมดในบรรยากาศจะท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้รังสีอัลตราไวโอเลตบี (UV-B) ซึ่งเป็น
รังสีที่มีอันตรายผ่านเข้ามาถึงพ้ืนโลกมากเกินไป แต่ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าโอโซน
ในบรรยากาศของโลกมีปริมาณลดลง Farman et al. ได้ท าการส ารวจโอโซนในบริเวณขั้วโลกใต้ และ
พบว่าโอโซนเหนืออ่าว Halley ในทวีปแอนตาร์กติกมีการลดลงในช่วง 1 ทศวรรษถึง 40% ต่อมามีการ
พบว่าการลดลงของโอโซนมิได้มีเฉพาะในบริเวณข้ัวโลกใต้เท่านั้น แต่พบที่บริเวณขั้วโลกเหนือ และบริเวณ
อ่ืนๆ ของโลกด้วย โดยในบริเวณละติจูดกลาง (mid–latitude) ระหว่างปี ค.ศ.1979–1991 มีการลดลง
ของโอโซน 3–5% ส่วนที่ละติจูดสูง (high–latitude) ลดลง 6–8% นอกจากนี้ยังพบว่าในปี ค.ศ.1992 
โอโซนทั่วโลกมีการลดลงอย่างมากเม่ือเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงตามปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
ละติจูด 10S–20S และ 10N–60N ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ของประเทศไทย และประเทศลาวด้วย การ
ลดลงของโอโซนสอดคล้องกับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต อีกทั้งยังสอดคล้องกับข้อมูลทาง
การแพทย์ ซึ่งพบว่าอัตราการป่วยเป็นโรคมะเร็งผิวหนั งของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ รวมทั้ง
ออสเตรเลียเพ่ิมข้ึนตามการเพิ่มขึ้นของรังสีอัลตราไวโอเลตด้วย 

อัลตราไวโอเลตยังมีจากผลการศึกษาของ UNEP ได้คาดการณ์ว่าถ้าปริมาณโอโซนในบรรยากาศ
ลดลง 10% จะมีคนตาบอดเพ่ิมขึ้นใหม่ทั่วโลกอีกประมาณ .1.ล้านรายต่อปี .เนื่องจากผลของรังสี
อัลตราไวโอเลตที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ยังคาดว่าการลดลงของปริมาณโอโซนเพียง 1% ในระยะยาว 
อาจท าให้อัตราการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังเพ่ิมขึ้น 2–3% ส าหรับการเพ่ิมขึ้นของรังสีอัลตราไวโอเลตยังมี
ผลกระทบในเชิงลบต่อ micro–organism ทั้งบนบกและในทะเล ซึ่งส่งผลกระทบระยะยาวต่อระบบนิเวศ 
รวมทั้งห่วงโซ่อาหารโดยส่วนรวมด้วย 

จากความส าคัญของการค้นพบดังกล่าว องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดให้มีการประชุมนานาชาติ
เพ่ือหยุดยั้งการสูญเสียบรรยากาศชั้นโอโซนที่เมือง Montreal ประเทศแคนาดา เมื่อปี ค.ศ. 1987 และ 
ค.ศ. 1991 ต่อมาออกข้อก าหนดที่เรียกว่า Montreal Protocol ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามด้วย ตาม
ข้อก าหนดดังกล่าวประเทศสมาชิกที่ลงนามต้องด าเนินมาตรการระงับการใช้สารเคมีที่ท าลายบรรยากาศ
ชั้นโอโซน ภายในปี ค.ศ. 2010 นอกจากนี้ในบทความท่ี 6 ของ Montreal Protocol ยังก าหนดให้ท าการ
ประเมิน อีกท้ังยังติดตามการตรวจวัดสภาวะโอโซน และปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตในประเทศต่างๆ ด้วย 
ถึงแม้ว่าจะมีการหยุดยั้งการท าลายบรรยากาศชั้นโอโซนตามข้อก าหนดดังกล่าว แต่ก็จะต้องใช้เวลาอีก
ประมาณ 50 ปี บรรยากาศชั้นโอโซนจึงจะฟ้ืนตัวกลับมามีสภาพเดิมก่อนถูกท าลาย ดังนั้นผลกระทบจาก
การลดลงของโอโซนยังคงมีต่อไป 
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จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาค่าปริมาณโอโซน อาทิเช่น M. Anton et al. (2010) 
ได้ท าการวิเคราะห์ปริมาณโอโซน จากเครื่องวัดภาคพ้ืนดิน . (Brewer spectrophotometer) .ที่เมือง 
Madrid ของประเทศสเปน ผลการทดลองพบว่า ฤดูกาลของ 4 ฤดู คือ ปริมาณโอโซนรายเดือน ในช่วงฤดู
ใบไม้ผลิ และฤดูร้อนมีค่าสูงกว่าฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ต่อมา Hartogh et al. (2011) ท าการวัด
โอโซนที่ระดับความสูง 40 และ 60 km โดยใช้เทคนิคทางไมโครเวฟที่เมือง Lindau ประเทศเยอรมัน ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความหนาแน่นของโอโซนที่ส่วนบนของชั้นสตราโตสเฟียร์ที่ระดับความสูง 40 
km มีค่าลดลงอย่างมาก ขณะที่ระดับความสูง 60 km โอโซนมีความหนาแน่นลดลงเพียงเล็กน้อย ส่วน 
Ma et al. (2011) ได้ท าการตรวจวัดโปรไฟล์ของโอโซนในชั้นโทรโพสเฟียร์ตอนล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 
2008 ที่สถานี Nanjiao และสถานี Shangdianzi ในกรุงปักกิ่ง ผลจากการตรวจวัด พบว่าความเข้มข้น
โอโซนสูงสุดที่พ้ืนผิวเกิดจากอิทธิพลของกระแสลม กล่าวคือกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ท าให้เกิดการ
แพร่กระจายของมลพิษรอบกรุงปักกิ่ง ในขณะที่กระแสลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดพามวลอากาศที่มีความ
เข้มข้นโอโซนสูงเข้ามายังกรุงปักกิ่ง อย่างไรก็ตามยังพบว่าความแตกต่างของชนิดลมเฉือน (ความเร็วลม
และทิศทางลม) ยังเป็นเหตุให้เกิดการสะสมโอโซน และการลดลงของโอโซน wind shear layer อีกด้วย 

ส าหรับ Solomon et al. (2016) พบว่ารูรั่วโอโซนในทวีปแอนตาร์กติกในช่วงฤดูใบไม้ผลิมีการ
ฟ้ืนตัวขึ้นตั้งแต่ปี 2000 โดยจากผลการตรวจวัดและจากแบบจ าลอง พบว่าแนวโน้มการลดลงของโอโซน 
ในช่วงปี 2000-2014 มีค่าต่ าลง โดยพ้ืนที่บริเวณที่เกิด ozone hole ลดลงเหลือเพียง 7.49.4  million 
km2 แสดงให้เห็นการฟ้ืนตัวของชั้นโอโซนในบรรยากาศ รวมทั้ง Sheng Bo Chen et al. (2017) ได้
ท าการศึกษาปริมาณโอโซน จากเครื่องวัด.Brewer.spectrophotometer.รวมทั้ง Pandora spectrophotometer.
ขององค์การ NASA และข้อมูลดาวเทียม Aura/OMI ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม 2012 ถึงธันวาคม 2014 
ในประเทศเกาหลีใต้ 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเสนอที่จะน าการศึกษาปริมาณโอโซนในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีส าหรับ
ประเทศไทย หลวงน้ าทาของประเทศลาว เพ่ือให้ทราบธรรมชาติของปริมาณโอโซนในบริเวณนี้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปริมาณโอโซนรวมจากดาวเทียม Aura/OMI ที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และหลวงน้ าทาส าหรับประเทศลาว 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

ปริมาณโอโซนในบรรยากาศระดับชั้นสตราโพสเฟียร์ หรือระดับโทรโพสเฟียร์ระดับบน โดยปกติ
จะรายงานเป็นความหนาของโอโซนรวมตามแนวดิ่งในบรรยากาศ โดยสมมติว่าน าโอโซนตลอดทั้งคอลัมน์
ของบรรยากาศมารวมกันที่พ้ืน ผิวโลกที่ STP (อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน) แล้ววัดความสูงของ
คอลัมน์ของโอโซนเป็นเซนติเมตร หรือวัดเป็นมิลลิ -บรรยากาศ-เซนติเมตร (milli.atmosphere 
centimeter, m-atm- cm) หรือวัดในหน่วยดอบสัน (Dobson unit ; DU) โดย 
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        1 m-atm-cm  =  1 DU 
         =  10- 5 m 
            =  10- 3 cm ของโอโซนบริสุทธิ์ที่ STP 
       1 m ที่ STP   =  0.1 DU   

ตัวอย่างเช่นถ้าปริมาณโอโซนมีค่า 300 DU หมายความว่าโอโซนรวมตลอดทั้งคอลัมน์ของ
บรรยากาศมีความหนา 3 mm ที่ STP ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการวัดปริมาณโอโซนในบรรยากาศ  

 
แม้ก๊าซโอโซนจะประกอบด้วยออกซิเจนอะตอม 3 อะตอม โดยมีอะตอมมากกว่าก๊าซออกซิเจน

อยู่หนึ่งอะตอม แต่ก็ท าให้ก๊าซโอโซนมีคุณสมบัติแตกต่างกับก๊าซออกซิเจนอยู่มาก ทั้งในด้านการดูดกลืน
รังสีดวงอาทิตย์  และการท าปฏิกิริยากับสิ่งมีชีวิ ต กล่าวคือก๊าซออกซิ เจนสามารถดูดกลืนรังสี
อัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 100-200 nm ได้ที่ระดับความสูง 110 กม. แต่ไม่สามารถ
ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 200-300 nm ที่ระดับความสูง 40 กม. ได้ จึงเป็น
หน้าที่ของก๊าซโอโซนที่ต้องดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นดังกล่ าวนี้ไว้ไม่ให้ส่องลงมาถึง
พ้ืนผิวโลก 
 นอกจากนี้ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซโอโซนยังมีข้อแตกต่างกันในด้านของคุณสมบัติของการหายใจ 
โดยออกซิเจนเป็นก๊าซที่มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตใช้ส าหรับหายใจ ถ้าเมื่อใดมนุษย์และสิ่งมีชีวิตขาดก๊าซ
ออกซิเจนส าหรับหายใจแล้วก็จะท าให้เสียชีวิตได้ ส่วนโอโซนนั้นเป็นก๊าซที่เป็นอันตรายต่อระบบการ
หายใจเพราะเป็นก๊าซท่ีมีกลิ่นฉุน  

             ก๊าซโอโซนมีคุณสมบัติต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้ 
1. เป็นก๊าซท่ีสามารถดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า 290 nm ไว้ได้ทั้งหมด

โดยไม่ยอมให้รังสีอัลตราไวโอเลตในช่วงดังกล่าวส่องลงมาถึงพ้ืนผิวโลกได้ นอกจากนี้ยังสามารถดูดกลืน
รังสีที่มีความยาวคลื่นอ่ืนๆ ได้อีก เช่น ดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์ที่มีความยาวคลื่น 610 4,800 9,600 และ
ช่วง 13,000–15,000 nm 

2. เป็นก๊าซท่ีเกิด และสลายตัวไปเองตามธรรมชาติ ไวต่อการออกซิไดส์มาก เนื่องจากเป็นโมเลกุล
ที่ไม่เสถียร และสามารถรวมตัวกับอะตอมอ่ืนได้ทันที  
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3. ในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ (stratosphere) ก๊าซโอโซนจะช่วยกรองรังสีดวงอาทิตย์ที่ส่อง
มายังโลกไม่ให้มีรังสีอัลตราไวโอเลตเข้าสู่โลกมากเกินไป ถ้าโอโซนในบรรยากาศถูกท าลายจะเกิด
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหลายรูปแบบทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 4. ในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ (troposphere) ก๊าซโอโซนจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
มนุษย์ สัตว์และพืช เนื่องจากก๊าซโอโซนเป็นก๊าซท่ีเป็นอันตรายต่อระบบการหายใจเพราะเป็นก๊าซที่มีกลิ่น
ฉุน เมื่อหายใจเข้าไปแล้วจะท าให้ระบบการหายใจผิดปกติไป นอกจากนี้โอโซนยังท าให้เกิดการระคาย
เคืองต่อเนื้อเยื่อโดยเฉพาะเนื้อเยื่อที่ตา เยื่อบุช่องทางเดินหายใจ อีกทั้งยังสามารถที่จะท าลายวัตถุ เช่น 
คอนกรีต โลหะ พลาสติก หรือไม้ได้อีกด้วย 
 

โอโซนในบรรยากาศ (UNEP, 2000) 
โอโซนในบรรยากาศ (ozone layer) โดยปกติจะพบใน 2 บริเวณด้วยกัน คือในบรรยากาศชั้นสต

ราโตสเฟียร์ และชั้นโทรโพสเฟียร์ ซึ่งในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์นั้นจะพบโอโซนถึงร้อยละ 90 โดยจะ
พบที่ระดับความสูงประมาณ 10-50 กม.จากพ้ืนผิวโลก ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 จะพบในชั้นโทรโพส
เฟียร์ ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศจากพ้ืนผิวโลกถึงท่ีระดับความสูงประมาณ 10 กม. แสดงดังภาพที่ 2 

 

 
                       ภาพที่ 2 แสดงชั้นโอโซนในบรรยากาศตามความสูงจากพ้ืนผิวโลก 

ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.scienceinschool.org/2010/issue17/ozone 
 

 โอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์มีบทบาทส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนผิวโลกมาก เนื่องจากโอโซนดูดกลืนรังสี
อัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นอันตรายไม่ให้ส่องถึงพ้ืนผิวโลก โดยมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ส่องถึง
พ้ืนผิวโลก และโอโซนยังมีความส าคัญต่อระบบอุณหภูมิในบรรยากาศโลก เนื่องจากโอโซนเป็นตัวก าหนด
โครงสร้างทางอุณหภูมิของอากาศ ดังภาพที่ 3 ซึ่งหลังจากที่อุณหภูมิอากาศลดลงตามระดับความสูงใน
บรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์แล้ว จะเปลี่ยนเป็นสูงขึ้นตามระดับความสูงในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ 
เนื่องจากโอโซนดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตไว้ท าให้เกิดความอบอุ่นในบรรยากาศชั้นนี้ 
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ภาพที่ 3 แสดงอุณหภูมิอากาศ (ทางซ้ายมือ) และปริมาณโอโซน (ทางขวามือ) ในชั้นบรรยากาศ 

                  ตามระดับความสูงจากพ้ืนผิวโลก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ข้อมูลปริมาณโอโซนจากดาวเทียม 
 การวัดโอโซนด้วยดาวเทียมเป็นการวัดด้วยเซนเซอร์ระยะไกลเหนือชั้นบรรยากาศโลก ประโยชน์
ของการตรวจวัดด้วยดาวเทียม คือให้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่ดี และช่วยให้ทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ดาวเทียมอุตุนิยมแบบ Polar orbiting satellite ที่วัดปริมาณโอโซนขององค์การ NASA ที่ท าการวัด
โอโซนต่อเนื่องกันตามปีต่างๆ กล่าวคือ 
 ดาวเทียม Aura เริ่มด าเนินการตรวจวัดครั้งแรกเมื่อปี 2004 และยังคงถูกใช้งานจนถึงปัจจุบัน
ดาวเทียม Aura ได้ติดตั้งหัววัดชื่อว่า OMI (Ozone Monitoring Instrument) เพ่ือใช้ส าหรับวัดปริมาณ
โอโซนรวมรายวันทั่วโลก 
 หลักการท างานของหัววัด OMI เป็นหัววัดที่มีมุมมองกว้าง สามารถวัดการกระเจิงของรังสีอาทิตย์
ขณะใดๆ (solar backscattered irradiance) ได้เป็นระยะทางตามแนวนอน 2,600 km มี spatial 
resolution เท่ากับ 1 องศาละติจูด x 1 องศาลองจิจูด หัววัดมีลักษณะเป็นกล้องโทรทรรศน์ที่มี across-
track 115O อีกทั้งยังมีเซนเซอร์ภายในเป็นแบบ CCD (Charge Couple Device) ท าหน้าที่รับแสงแล้ว
แปลงเป็นสัญญาณอนาล็อก (analog) รังสีอาทิตย์ที่หัววัดรับได้มีช่วงความยาวคลื่นที่กว้าง ก็คือหัววัด 
OMI จะแบ่งชิองสัญญาณรับรังสีอาทิตย์เป็น 3 ช่องสัญญาณ ได้แก่ ช่อง UV-1 (264-311 nm) UV-2 
(307-383 nm) และ VIS (349-504 nm) มีการท างานที่แตกต่างกัน 3 โหมด อาทิ Global mode, 
Spatial zoom-in mode และ Spectral zoom-in mode  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
  - ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต่อมาเขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างค่าปริมาณโอโซนในรายเดือน 
  - ท าการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลของอุบลราชธานี (15.25oN 104.87oE) ของประเทศ
ไทยรวมทั้งหลวงน้ าทา (20.93oN 101.42oE) ของประเทศลาว 
 
ผลการวิจัย  

ในงานนี้จะน าข้อมูลปริมาณโอโซนที่ได้จากดาวเทียม Aura/OMI ขององค์การ NASA ที่ระหว่างปี 
2007-2017 มาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริมาณโอโซนที่อุบลราชธานีส าหรับประเทศไทย และหลวงน้ า
ทาของประเทศลาว อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณโอโซนตามฤดูกาลในรอบปีส าหรับอุบลราชธานี 
และหลวงน้ าทา จะแสดงไว้ในภาพที่ 4-15 และภาพท่ี 16 จะแสดงการเปรียบเทียบผลของทั้ง 2 แห่ง  

 

 
ภาพที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณโอโซน (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2007  

ส าหรับอุบลราชธานี 
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ภาพที่ 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณโอโซน (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2008  

ส าหรับอุบลราชธานี 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณโอโซน (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2009 

ส าหรับอุบลราชธานี 
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ภาพที่ 7 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณโอโซน (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2010  

ส าหรับอุบลราชธานี 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณโอโซน (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2011  

ส าหรับอุบลราชธานี 
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ภาพที่ 9 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณโอโซน (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2012  

ส าหรับอุบลราชธานี 
 
 
 

 
ภาพที่ 10 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณโอโซน (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2013  

ส าหรับอุบลราชธานี 



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

810 

 

 
ภาพที่ 11 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณโอโซน (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2014  

ส าหรับอุบลราชธานี 
 
 
 

 
ภาพที่ 12 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณโอโซน (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2015  

ส าหรับอุบลราชธานี 
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ภาพที่ 13 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณโอโซน (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2016  

ส าหรับอุบลราชธานี 
  
 
 

 
ภาพที่ 14 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณโอโซน (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 2017  

ส าหรับอุบลราชธานี 
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ภาพที่ 15 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณโอโซน (TO) ตามฤดูกาลในรอบปี 

ส าหรับหลวงน้ าทา (2007-2017) 
 

 

 
ภาพที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบผลปริมาณโอโซน (TO) ทั้ง 2 แห่ง 
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สรุปและอภิปรายผล  
ปริมาณโอโซนในบรรยากาศตามเวลารอบป ี จะเห็นว่าทั้ง 2 แห่ง คืออุบลราชธานีของประเทศ

ไทย และหลวงน้ าทาส าหรับประเทศลาว ปริมาณโอโซนรวมจะมีค่าต่ าในช่วงต้นปี (มกราคม -กุมภาพันธ์) 
และจะค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นจนถึงค่าสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม จากนั้นค่าจะค่อยๆ ลดต่ าลงจนถึง
ค่าต่ าสุดในเดือนธันวาคม  
 แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการวัดข้อมูลปริมาณโอโซนจากดาวเทียม แต่ค่าที่ได้มีความละเอียดเชิงพ้ืนที่
ค่อนข้างต่ า และการวัดจากข้อมูลดาวเทียมยังคงต้องใช้สถานีวัดภาคพ้ืนดินในการตรวจสอบความถูกต้อง 
ดังนั้นจึงควรตั้งสถานีวัดโอโซนในประเทศเพ่ิมเติมโดยเฉพาะภูมิภาคหลักของประเทศไทย และลาว ทั้งนี้
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโอโซนในประเทศทั้ง 2 ส าหรับใช้เผยแพร่สู่
สาธารณชน เพื่อเพ่ิมความตระหนักต่อการปกป้องชั้นโอโซน โดยการหลีกเลี่ยงสารเคมีที่ท าลายบรรยากาศ
ชั้นโอโซน อย่างไรก็ตามการกระจายตามพ้ืนที่ และตามความสูงของโอโซนยังเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ของการจ าลองแบบสภาวะบรรยากาศ รวมทั้งภูมิอากาศของประเทศดังกล่าว  
 
เอกสารอ้างอิง  
Hartogh, P., Somnermann, G.R., Grygalashvyly, M., Jarchow, Ch., (2011). Ozone trends in 

the mid-latitude stratopause region based on microwave measurements at Lindau, 
the ozone reference model and model calculations. Advance in Space Research 
47, 1937-1948.  

M. Anton, D. Bortoli, M.J. Costa, P.S. Kulkarni, A.F. Domingues, D. Barriopedro, A. Serrano 
and A.M. Silva (2010). Temporal and spatial variabilities of total ozone column over 
Portugal. Remote Sensing of Environment 115: 855–863. 

Ma, Z., Zhang, X., Xu, J., Zhao, X., Meng, W. (2011). Characteristics of ozone vertical 
profile observed in the boundary layer around Beijing in autumn, Journal of 
Environmental Science 23, 1316-13424.  

Solomon, S., Ivy, D.J., Kinnison, D., Mills, M.J., Neely III, R.R., and Schmidt, A., (2016). 
Emergence of healing in Antarctic ozone layer. Science, doi: 
10.1126/science.aae0061. 

 
 


