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บทคัดย่อ
การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของก๊าซโอโซนตามระดับความสูงได้ทาการตรวจวัดและวิเคราะห์ความ
เข้มข้นของโอโซน สารตั้งตั้น (NO, NO2 และ NOx) และปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินบริเวณเสาสูง KU Tower ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ กรุ งเทพมหานคร ระยะเวลา 1 ปี ระหว่ า งวั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2557 ถึ ง วั น ที่ 26
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของโอโซนตามระดับความสูง (30 75 และ 110 เมตร) และ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินที่มีผลต่อความเข้มข้นของโอโซน ผลการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นของก๊าซ
โอโซนในชั้น 110 เมตร มีค่าเฉลี่ยรายปีสูงสุดเท่ากับ 25.4 ล้านในพันล้านส่วน และต่าสุดในชั้น 30 เมตร มีค่าเฉลี่ยรายปีสูงสุด
เท่ากับ 18 ล้านในพันล้านส่วน และยังพบว่าค่าความเข้มข้นของโอโซนมีมีความสัมพันธ์ไปในทางทิศทางเดียวกันกับค่าความ
เข้มรังสีสุทธิ เมื่อปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นในตอนกลางวันสารตั้งต้นจะทาปฏิกิริยากับแสงเกิดการออกซิไดส์มากขึ้น
หรือที่เรียกว่า ปฏิกิริยาโฟโตเคมิคัล (Photochemical reaction) พร้อมกับเคลื่อนที่ขึ้นไปตามการเคลื่อนที่ของอากาศตาม
แนวระดับความสูงตามกระบวนการทางานของกฏอะเดียเบติคคูลลิ่ง (Adiabatic cooling process) จึงทาให้ชั้นบนมีปริมาณ
ความเข้มข้นโอโซนเพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการคงตัวของชั้นบรรยากาศที่มีผลต่อการสะสมของ
มลสาร
คาสาคัญ : ความเข้มข้นของโอโซน สถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา(KU Tower) อุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน
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Abstract
Vertical variation of ozone concentrations were measured and analyzed ozone, precursor gases
concentration (NO, NO2 and NOx) and meteorological parameters at KU Tower, Kasetsart University, Bangkok
for a year since November 26, 2014 – November 26, 2015. The objectives of the research were vertical
measrment of ozone concentrations on three height levels (30 meter, 75 meter and 110 meter) and to
study the relationship of metorological parameters which effects on vertical ozone concentration. The
result show that the higest hourly average ozone was 25.4 ppb at 110 meter above ground and the lowest
hourly average ozone was 18 ppb at 30 meter above ground. That meant ozone concentrations had
converse correlation with height and we also found correlation of ozone concentrations had converse with
net radiation. When net radiation were stronger in day time. The precursor gases were more oxidation by
photochemical reaction to became ozone. In addition, the ozone moved together with air vertically
movement by adiabatic cooling process and the ozone concentration was driven by air stability that could
accumulate the precursor gases.
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