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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลคุณภาพอากาศรูปแบบดาต้าวิชวลไลเซชั่น ด้วยตัวชี้วัด

ค่ามาตรฐานแห่งชาติของคุณภาพอากาศในชั้นบรรยากาศประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างวิจัย ได้แก่ ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน (พี เอ็ม 2.5) ที่เก็บรวบรวมตั้งแต่เดือน 1 มกราคม พ.ศ.2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จากพื้นที่กรณีศึกษาในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ค่าปริมาณฝุ่นที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์และก่อให้เกิดความ
รุนแรงต่อชีวิตได้ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ (1) ตัวแบบพยากรณ์ข้อมูลคุณภาพอากาศด้วยดาต้าวิชวลไลเซชั่น และ (2) แบบ
ประเมินผลประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ์ ผลงานวิจัยครั้งนี้พบว่า ตัวแบบพยากรณ์ข้อมูลสามารถสร้างและแสดงภาพความ
หนาแน่นของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยพบว่าพื้นที่กรณีศึกษาบางแห่งมีระดับค่าของฝุ่นละออง
เกินระดับมาตรฐานการควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้วางแผนป้องกันฝุ่นละอองแก่ประชาชนในประเทศต่อไป 

ค าส าคัญ: วิชวลไลเซชั่น   ดัชนีคุณภาพอากาศ   มาตรฐานแห่งชาติคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

Abstract 
The research objectives are to develop the predictive model with the indicators based on Thai national 

standard of air quality. The samples are dust particles smaller than 2.5 micron (PM 2.5) which is collected from 1 
January 2018 – 31 December 2018. The case study is in the area of Bangkok metropolitan region to analyze 
amount of dust that can be appalled into the respiratory tract and cause hazard against lives. The research 
instrument consisted of (1) The predictive model of Thai air quality using data visualization, and (2) The 
performance evaluation form of predictive model. The findings are the predictive model can create insight data 
visualization of the dust density occurred over a different period of time. Moreover, some risk areas are indicated 
a high level of dust particles smaller than 2.5 micron that pollute over the control limit of Ministry of Natural 
Resources and Environment standard that consequently resulting in organism harm. The benefits of this research 
can support for dust protection planning for the livings in Thailand 
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1. ที่มาและความส าคัญ 
ฝุ่นละอองในบรรยากาศเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่ส าคัญที่สุดของประเทศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 

2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) หากพบค่าเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ จะส่งผล
กระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจ าตัวเก่ียวกับ
ระบบทางเดินหายใจอยู่แล้ว จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ง่าย การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญในปัจจุบันนี้ 

ปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพและปริมณฑลหลายเขตส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากข้อมูลของกรมครบคุมมลพิษประจ าปี (กรมควบคุมมลพิษ , 2561) พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่มีปัญหาฝุ่น
ละอองในปี2560 มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตดินแดง และเขตกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยข้อมูล
จากสถานีตรวจวัดถาวรบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แสดงให้เห็นว่า ในปี 2560 ระดับฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในแต่ละแห่งเกินค่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มคก./ลบ.ม.) ซึ่งแสดงถึงสถานการณ์คุณภาพอากาศ
ในพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขต่อไป 

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลากหลายช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองและปัญหาอื่นๆอีกมากมาย 
เทคโนโลยี วิชวลไลเซชั่น (Visualization) เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนั้น ซึ่งการใช้งานเพื่อแสดงข้อมูลในเชิงปริมาณที่วัดได้ 
ด้วยรูปแบบกราฟ ตัวเลข แผนภาพ ลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยการให้แสง สี และการปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ใช้งานที่นา่สนใจและ
ดึงดูดให้รับรู้ เกิดความชัดเจน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความซ้ าซ้อน ลดระยะเวลาการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบการน าเสนอ (Diehl, 
2007) ที่มีผลการตัดสินใจในเร่ืองที่มีความส าคัญ วิชวลไลเซชั่น ไม่เพียงแต่แสดงรายละเอียดข้อมูลในตัวเองเท่านั้นยังสามารถ
แสดงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วย การน าข้อมูลต่างๆที่ซ่อนอยู่ในตัวของข้อมูลเองออกมาให้ผู้ใช้สามารถสัมผัสได้ แต่อย่างไรก็ดี 
เทคโนโลยีด้านวิชวลไลเซชั่น เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการค้นหาข้อมูล หรือ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจุดมุ่งหมายของ วิชวล
ไลเซชั่น ก็คือการถ่ายทอดข้อมูลไปสู่ระบบการรับรู้โดยภาพของผู้ใช้ระบบ เพื่อช่วยในการลดช่องว่างระหว่างผู้ใช้และตัวข้อมูล 
และยังช่วยผู้ใช้สามารถเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Keim, 2002)  

ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูล
คุณภาพอากาศด้วยดาต้าวิชวลไลเซชั่นบนมาตรฐานแห่งชาติคุณภาพอากาศในบรรยากาศประเทศไทย ส าหรับการรายงานผล
การวิเคราะห์ค่าฝุ่นละอองและสามารถเป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครอย่าง
จริงจัง รวมถึงการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
และรวดเร็วทันเหตุการณ์ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การเฝ้าระวัง และติ ดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศของ
กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

มาตรฐานแห่งชาติคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ที่มากล่าวมานั้นได้รับการออกแบบค่ามาตรฐานมาเพื่อปกป้องสุขภาพ
ของมนุษย์โดยมีความปลอดภัยที่เพียงพอรวมถึงประชากรที่มีความอ่อนไหวเช่นเด็ก ผู้สูงอายุและบุคคลที่ทุกข์ทรมานจากโรค
ระบบทางเดินหายใจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ช่วยป้องกันผลข้างเคียงของมลพิษที่ไม่มีใครคาดการณ์ได้ 
 
 
 
 



 

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาแนวทางการพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลคุณภาพอากาศโดยใช้การศึกษาฝุ่นละอองใน

ประเทศไทย 
2.2 เพื่อพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลคุณภาพอากาศด้วยดาต้าวิชวลไลเซชั่นบนมาตรฐานแห่งชาติคุณภาพอากาศ

ประเทศไทย 
2.3 เพื่อทดสอบและประเมินผลตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลคุณภาพอากาศด้วยดาต้าวิชวลไลเซชั่นบนมาตรฐาน

แห่งชาติคุณภาพอากาศประเทศไทย 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศไทย (National Ambient Air Quality Standards) 

  มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศไทย ฉบับแรกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในปี พ.ศ. 2524 
และได้มีการปรับปรุงต่อเนื่องมาตามล าดับตามความรู้และวชิาการด้านผลกระทบของมลพิษอากาศต่อสุขภาพอนามัย จากเดิม
ที่มีเพียงมาตรฐานของฝุ่นรวม (TSP) ได้เพิ่มมาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในปี พ.ศ. 2547 และ
มาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในปี พ.ศ. 2553 เนื่องจากหลักฐานทางสุขภาพอนามัยชี้ ว่าฝุ่น
ขนาดเล็กสามารถถูกหายใจเข้าไปถึงระบบทางเดินหายใจส่วนล่างและถุงลมปอด ทาให้ฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนมี
ผลกระทบที่รุนแรงกว่าฝุ่นขนาดใหญ่ ความแตกต่างของรูปแบบมาตรฐานอยู่ที่มาตรฐานระยะสั้น สาหรับประเทศไทยจะ
ก าหนดค่าสูงสุดที่ระดับฝุ่นละอองต้องไม่เกินแม้แต่วันเดียวในรอบปี (วงศ์พันธ์, 2560) เสนอให้ปรับค่ามาตรฐานฝุ่น PM10 
และ PM2.5 ของประเทศไทยให้เป็นรูปแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 (ยอมให้มีจ านวนวันที่เกินมาตรฐานได้ 5 เปอร์เซ็นต์ใน 365 
วัน หรือเท่ากับ 18 วันในรอบปี) และเพื่อให้มาตรฐานมีความเข้มงวดเท่าเดิมจะต้องลดค่ ามาตรฐานเป็น 35 มคก./ลบ.ม.ซึ่ง
เทียบเท่ากับมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา โดยที่มาตรฐานรูปแบบใหม่นี้ยังมีความเข้มงวดเท่าเดิม การใช้รูปแบบมาตรฐานแบบ
เปอร์เซ็นต์ไทล์แทนการใช้ค่าสูงสุดในปัจจุบันมีความเหมาะสมเพราะค่าสูงสุดมีความแปรปรวนสูงเนื่องจากอาจได้รับอิทธิพล
จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เลวร้ายในเวลาสั้นๆ หรือมีแหล่งก าเนิดมลพิษที่มากผิดปกติในพื้นที่หรือพัดพาจากพื้นที่อื่นในวันนั้น 
ทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเมื่อพบว่าค่าเกินมาตรฐานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ จะเป็นสิ่งบอกเตือนหน่วยงานว่าต้องมี
มาตรการระยะสั้นในการควบคุมมลพิษอากาศไม่ให้เกินจ านวนวันที่ยอมได้ 

3.2 ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ 
    3.2.1 ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความ
เข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้น
ที่ว่าอยู่ในระดับใด (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 1 ค่า ใช้เป็น
ตัวแทนค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 6 ชนิด ได้แก่ 
    3.2.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจาก
การเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ 
เป็นผลท าให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่างๆ หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อ
ปอด ท าให้การท างานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ท าให้หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด 



 

 

 3.2.3 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน เกิด
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาในที่โล่ง กระบวนการอุตสาหกรรม การบด การโม่ หรือการท าให้เป็นผงจากการก่อสร้าง 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากเมื่อหายใจเข้าไปสามารถเข้าไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ   

    3.2.4 ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สี
เป็นสัญญาลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่า
เทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่ า 100 แสดงว่าค่าความ
เข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

ตารางที ่1 ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเทา่กับค่าดชันีคุณภาพอากาศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2562)  

 
 

3.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   3.3.1 (ฐิฏาพร และคณะ, 2561) ในงานวิจยันีไ้ด้น าค่าฝุน่ละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 เฉลี่ยรายวันที่วัด

ได้จากเคร่ืองวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก DustDETEC มาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคณุภาพอากาศกรมควบคุม
มลพิษ (สถานีโรงเรียนยุพราช) ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 10 เมษายน 2560 พบว่าข้อมูลทีไ่ดม้ีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกันและ
เมื่อน าข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเลก็จากเคร่ืองวัดฝุ่นละออง DustDETEC เปรียบเทียบกับข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษและ
ปริมาณจุดความร้อน พบวา่มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือหากช่วงที่มีปริมาณจดุความร้อนสูง ก็จะส่งผลให้ค่าฝุน่
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10 สูงขึ้นตามไปด้วย และในช่วงเวลาดังกลา่วอยู่ในช่วงของมาตรการห้ามเผา จงึส่งผลให้
ปริมาณจุดความร้อนและปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นลดลงจากปีก่อนๆ   

 3.3.2 (Wei Lu, et al., 2017) พัฒนาแอพพลิเคชั่นแสดงค่าคณุภาพอากาศความเข้มข้นของสารมลพิษทั้งหมด
จะแสดงด้วยเฉดสีภายใต้การจ าแนกช่วงเวลาที่เท่ากันของค่าทั้งหมดของปี แผนที่ AQI แสดงผลคุณภาพอากาศในประเทศจีน
ด้วยโทนสีมาตรฐาน ชุดข้อมูลสามารถเปลี่ยนสลบัได้ระหว่างสองปี 2557 และ 2558 ค่าที่ประมวลได้จะแสดงอย่างชัดเจน 
ข้อมูลที่แสดงค่าออกมายังใช้ส าหรับการวิจัยเชิงลึกเก่ียวกับมลพิษทางอากาศ สาเหตุและความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทาง
อากาศจากมุมมองเชิงพื้นที่ได้ ขอ้ดีของการแสดงรูปแบบภาพวชิวลไลเซชั่นนั้นมีมากกว่าตารางข้อมูลดิบและมันช่วยให้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งนัน้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 



 

 

   3.3.3 (Nawahda, 2013) ท าการศึกษาผลกระทบจากการลดความเข้มข้นฝุ่น PM2.5 ต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควรในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างปี ค.ศ. 2006-2009 โดยใช้ข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดมลพิษอากาศ 1,843 แห่งใน
ญี่ปุ่น การค านวณคา่ความเสี่ยงสัมพัทธ์ (RR - relative risk) เท่ากับ 1.04 (95 % CI, 1.01–1.08) ทุกๆ 10 มคก./ลบ.ม. ที่สูง
กว่าค่ามาตรฐานรายปี 10 มคก./ลบ.ม. ขององค์การอนามัยโลก ผลการศึกษาชี้ว่าคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นในช่วงเวลาที่ศึกษา
ช่วยลดจ านวนผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยเฉพาะกับกลุ่มเสี่ยง ข้อมูลนี้ใช้ในการท านายว่าหากท าการลดระดบัฝุน่ PM2.5 ลง
เหลือ 10 มคก./ลบ.ม. จะช่วยลดจ านวนผู้เสียชีวิตได้อีก 3,602 ราย 
 3.4 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

   3.4.1 RAWGraphs เป็นเฟรมเวิร์กการสร้างภาพข้อมูลและเป็นโอเพ่นซอร์ซที่สร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายในการท าให้
การแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายส าหรับทุกคน การสร้างภาพข้อมูลแบบสแตติกที่ได้รับการออกแบบให้ปรับเปลี่ยน
เพิ่มเติมได้ (Michele, 2017) ปัจจุบันพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้วิธีง่ายๆในการแมปมิติข้อมูลลงในตัวแปรภาพ น าเสนอ
วิธีการที่ใช้แผนภูมิเพื่อการสร้างภาพข้อมูลโดยแต่ละรูปแบบข้อมูลภาพเป็นโมดูลอิสระเปิดเผยตัวแปรภาพที่สามารถใช้ในการ
ท าแผนที่มิติข้อมูล ดังนั้นผู้ใช้สามารถสร้างการแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนได้ 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 การเก็บรวมรวบข้อมูล 

   หลังจากที่ผู้วิจัยได้รับทราบว่ากรมควบคุมมลพิษด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของประเทศไทยเพื่อ
ประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศเฝ้าระวังและแจ้งเตือนกรณีพบปริมาณสารมลพิษเกินค่ามาตรฐาน ข้อมูลคุณภาพอากาศที่
ตรวจวัดได้สามารถน ามาศึกษาและวิเคราะห์เชิงลึกได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดความคิดที่จะใช้ข้อมูลที่เก็บได้ในแต่ละวัน 365 วัน 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ของเขตพื้นที่ 1) เขตดินแดง 2) เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ 3) อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
และ 4) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี น ามาเก็บลงในโปรแกรม excel แยกตามวันและสถานีวัด เพื่อน ามาพยากรณ์
คุณภาพอากาศด้วยดาต้าวิชวลไลเซชั่นบนมาตรฐานแห่งชาติคุณภาพอากาศในบรรยากาศประเทศไทยเพื่อให้ทราบถึงปัญหา
และเห็นภาพรวมได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

4.2 ด าเนินการพยากรณ์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าวิชวลไลเซชั่น 
 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยท าการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ RAWGraphs เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์คุณภาพอากาศด้วยดาต้า

วิชวลไลเซชั่นบนมาตรฐานแห่งชาติคุณภาพอากาศในบรรยากาศประเทศไทย มีวิธีการพยากรณ์ ดังนี้ 
  4.2.1 ขั้นตอนแรกอัพโหลดหรือวางข้อมูลลงใน RAWGraphs 

             4.2.2 เลือกตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลคุณภาพอากาศด้วยดาต้าวิชวลไลเซชั่นในงานวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัย 
เลือกใช้แบบ Scatter Plot ภาพประกอบที่1 

 



 

 

 
รูปที่ 1 รูปแบบวชิวลไลเซชัน่โมเดลต่างๆ (ที่มา: https://rawgraphs.io) 

ชุดข้อมูลต้องมีอย่างน้อยสองคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ส าหรับแกน X (วัน เดือน ปี) และหนึ่งคอลัมน์ส าหรับแกน Y (ค่า
ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาด2.5ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง) เพิ่มคอลัมน์ส าหรับสีและขนาด(สถานีตรวจวัดถาวร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) แมปข้อมูลเพื่อสร้างภาพข้อมูลวิชวลไลเซชั่นแบบ Scatter Plot ทางด้านซ้ายมีรายการชุด
ข้อมูลส่วนทางด้านขวาคือตัวแปร รูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 รายละเอียดตัวแปรของตัวแบบ Scatter Plot (ที่มา: https://rawgraphs.io) 

 
ด้วยวิธีนี้เราจะสร้างวงกลมและสีแทนที่ของสถานีตรวจวัดถาวรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากนั้นเราตัง้ค่าขนาด

ของพื้นที่สถานีตามสัดส่วนค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาด2.5ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นภาพรวมของ
ข้อมูลทั้งหมดได้ชัดเจนมากยิ่งขึน้ 

4.3 ประเมินผลประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ์ 
   วิเคราะห์ผลข้อมูลความพึงพอใจด้านการท างานของตัวแบบการพยากรณ์และความพึงพอใจด้านคุณภาพของตัว

แบบจากผู้เชี่ยวชาญ มีรูปแบบการวิเคราะห์ทางสถิติ ดงันี้ 



 

 

     การก าหนดระดับค่าคะแนนของแบบสอบถาม ระดับคะแนนของมาตราส่วนประมาณค่าก าหนดระดับค่าคะแนน
ในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านการท างานของระบบ และความพึงพอใจด้านคุณภาพของระบบ แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ (Rating Scale) ดังนี้ 
 ระดับมากทีสุ่ด ให้น้ าหนักคะแนนเปน็ 5     คะแนน 
 ระดับมาก  ให้น้ าหนักคะแนนเปน็ 4     คะแนน 
 ระดับปานกลาง  ให้น้ าหนักคะแนนเปน็ 3     คะแนน 
 ระดับพอใช ้  ให้น้ าหนักคะแนนเปน็ 2     คะแนน 
 ระดับปรังปรุง  ให้น้ าหนักคะแนนเปน็ 1     คะแนน 

 
เกณฑ์การวัดประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่า

คะแนนมากที่สุดคือ 5 มีดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีระดับพอใช้ 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีระดับปรังปรุง 

 
4.3.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์

          4.3.1.1 หาค่าเฉลี่ยของคะแนน โดยค านวณจากสูตร ดงันี้ 
 

                ̅  =  
∑ 

 
                             (1) 

 

 เมื่อ          ̅   แทน ค่าเฉลี่ย 

           ∑        แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
            n   แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 
 4.3.2.1 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยค านวณจากสูตร ดังนี้ 

                            S.D.  =  √
∑    ̅  

 
    (2) 

          เมื่อ         S.D.    แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    X  แทน ค่าคะแนนจากการประเมนิแต่ละหัวข้อ 

     ̅   แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 
    n   แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 



 

 

5. ผลงานวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการพยากรณ์ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยใช้ตัวแบบ

พยากรณ์ข้อมูลคุณภาพอากาศด้วยดาต้าวิชวลไลเซชั่น ในการวิเคราะห์ตัวอย่างข้อมูลฝุ่นละออง พื้นที่ที่ศึกษา คือ เขตดินแดง, 
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ และ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี , อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เริ่มเก็บตัวอย่าง
ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ระยะเวลา 12 เดือน โดยท าการเก็บตัวอย่าง 365 วัน เป็น
เวลาต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง แล้วน าตัวอย่างมาค านวณหาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง 2.5ไมครอน ซึ่งผลการศึกษาจะ
กล่าวตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

5.1 การพยากรณ์ปริมาณความเข้มข้นของของฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ด้วยดาต้าวชิวลไลเซชัน่ 
   การศึกษาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน เก็บตัวอย่าง เขตดินแดง เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการพยากรณ์ปริมาณความเข้มข้นของ 
PM2.5  

 

 
รูปที่ 3 ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ระหว่างวันที ่1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นละออง 2.5 ไมครอน ตลอดระยะเวลา 12 เดือนของทั้ง 4 สถานีตรวจวัด 4 เขตพื้นที่ 

ตามเฉดสีที่ผู้วิจัยก าหนด ภาพวิชวลไลเซชั่นแบบ Scatter plot ภาพประกอบที่3 แสดงค่าปริมาณความเข้มข้นของปริมาณฝุ่น

รวมทั้งหมดอยู่ในช่วงระหว่าง 10 – 128 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 

ไมครอน ในบริเวณกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง มีค่าสูงสุด 121มก./ลบ.ม. ต่ าสุด 10 มคก./ลบ.ม. เขตบางกะปิ มี ค่าสูงสุด 

128มก./ลบ.ม. ต่ าสุด 11 มคก./ลบ.ม. ส่วนบริเวณปริมณฑล เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีค่าสูงสุด 99มก./ลบ.



 

 

ม. ต่ าสุด 10 มคก./ลบ.ม. และเขตอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีค่าสูงสุด 101มก./ลบ.ม. และต่ าสุดอยู่ที่ 10 มคก./ลบ.

ม. จากการศึกษาสังเกตพบว่ากลุ่มก้อนวงกลมทั้งเฉดสีเหลืองและสีม่วง ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม และ ช่วงเดือน

พฤศจิกายน – ธันวาคม มีค่าปริมาณความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ

ประเทศไทยก าหนดไว้ ตัวแบบพยากรณ์ข้อมูลด้วยดาต้าวิชวลไลเซชั่น แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ในทันทีว่าช่วงระยะเวลาใดและ

เขตใดมีค่าฝุ่นละอองที่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้ด้วยเฉดสีและเทคนิคน าเสนอด้วยรูปแบบโมเดล Scatter plot  

5.2 ผลการประเมินตัวแบบการพยากรณ์ 
   ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจยัได้น าตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลคุณภาพอากาศด้วยดาตา้วิชวลไลเซชัน่ให้

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าการประเมินจ านวน 3 ท่าน ผลการประเมินตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลคุณภาพ
อากาศด้วยดาตา้วิชวลไลเซชั่น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลคุณภาพอากาศด้วยดาต้าวชิวลไลเซชั่น โดยผู้เชี่ยวชาญดา้น 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ล าดับ รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับความพึ่งพอใจ 

1.รูปแบบการท างานของโปรแกรม 4.22 0.58 ดี 

1.1 มีตัวแบบ มีความสวยงาม เหมาะสม 4.33 1.15 ดี 

1.2 การพยากรณ์ข้อมูล สามารถใช้งานได้ง่าย 4.00 0.00 ดี 

1.3 ตัวแบบมีความน่าสนใจ 4.33 0.58 ดี 

2.ภาพวิชวลไลเซชั่น 4.67 0.33 ดีมาก 

2.1 ภาพมีความคมชัด 4.67 0.58 ดีมาก 

2.2 ภาพมีความเหมาะสมในการสื่อความหมาย 5.00 0.00 ดีมาก 

2.3 ภาพมีขนาดท่ีเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 

3.การน าไปใช้งาน 4.17 0.29 ดี 

3.1 ความละเอียด ความชัดของภาพท่ีน าไปใช้ 4.00 0.00 ดี 

3.2 ความเร็วในการ Download ข้อมูล 4.67 0.58 ดีมาก 

3.3 สัดส่วนของภาพถูกต้อง 4.00 0.00 ดี 

3.4 ความขัดเจนและความถูกต้องของข้อมูล 4.00 0.00 ดี 

 รวม 4.36 0.38 ดี 

 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผูเ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับการท างานของตัวแบบการพยากรณ์ข้อมูลคุณภาพ

อากาศด้วยดาตา้วิชวลไลเซชั่นดงันี้ รูปแบบการท างานของโปรแกรม ดี ภาพวิชวลไลเซชัน่ ดีมาก การน าไปใช้งาน ดี มีคา่เฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับ ดี จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ผูว้ิจัยได้ทราบปญัหาต่างๆ และจะน าไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 



 

 

6. สรุปผลและอภิปราย 
จากการศึกษาวิจัยพบว่างานวิจัยนี้สามารถศึกษาถึงปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึง

การน าเสนอข้อมูลแบบดาต้าวิชวลไลเซชั่นเพื่อให้ผู้รับข้อมูลสามารถเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้งานวิจัยมีความมุ่งหวังอยากให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ การพยากรณ์ข้อมูลคุณภาพอากาศด้วยดาต้าวิชวลไลเซชั่นบนมาตรฐานแห่งชาติคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ประเทศไทย ได้ผลลัพธ์การพยากรณ์ที่ใกล้เคียงกับข้อมูลของกรมครบคุมมลพิษย้อนหลัง 8 ปี ตั้งแต่ ปี 2554-2561 ซึ่ง
สอดคล้องกับ (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) รายงานว่า กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ ซึ่งใน กรุงเทพมหานครมีการตรวจวัดปริมาณ ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 จ านวน 6 สถานี ได้แก่ 1) ริมถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 2) ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 3) ริม
ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน 4) เขตวังทองหลาง 5) เขตพญาไท และ 6) เขตบางนา ส าหรับปริมณฑล มีสถานีที่ตรวจวัดฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 จ านวน 3 สถานี อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ 2 สถานี ได้แก่ 1) ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง และ 
2) ต.บางเสาธง อ.บาง เสาธง และอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร 1 สถานี ได้แก่ ต.มหาชัย อ.เมือง การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ พบว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบเกินเกณฑ์
มาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในช่วงต้นปี (เดือนมกราคมถึงมีนาคม) และปลายปี (เดือนธันวาคม) ของทุกปี  
ย้อนหลัง 8 ปี 
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