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ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕

เร่ือง กํ าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป

อาศัยตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ก ําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ไวดัง
ตอไปน้ี

ขอ ๑ ในประกาศน้ี
"เคร่ืองวัด ระบบนันดีสเปอรซีฟ อินฟราเรด ดีเทคชั่น (Nondispersive Infrared Detection)" 

หมายความวา เครื่องมือวัดคากาซคารบอนมอนอกไซด โดยใชรังสีอินฟราเรด
"เครือ่งวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน (Chemiluminescence)" หมายความวา
(๑) เครือ่งมอืวดัคากาซไนโตรเจนไดออกไซดโดยใชกาซโอโซนทํ าปฏิกิริยากับกาซไนตริกออก

ไซด ซึ่งถูกเปล่ียนมาจากกาซไนโตรเจนไดออกไซดแลววัดความเขมของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาน้ัน ณ ท่ี
ความยาวคล่ืนท่ีสูงกวา ๖๐๐ นาโนมิเตอร (Nanometer) หรือ

(๒) เคร่ืองมอืวดักาซโอโซนโดยใชกาซเอธีลีนทํ าปฏิกิริยากับกาซโอโซน แลววัดความเขมของ
แสงซึง่เกดิจากปฏิกิริยานั้น ณ ที่ความยาวคลื่นระหวาง ๓๕๐ ถึง ๕๕๐ นาโนมิเตอร

"ระบบพาราโรซานิลีน (Pararosaniline)" หมายความวา การวัดคากาซซัลเฟอรไดออกไซด 
โดยการดดูอากาศผานสารละลายโปดัสเซียม เตตราคลอโรเมอคิวเรต (Potassium Tetracchloromercurate) 
เกดิเปนสารไดคลอโรซัลไฟโตเมอคิวเรต คอมเพลกซ (Dichlorosulfto Mercurate Complex) ทํ าปฏิกิริยากับสาร
พาราโรซานิลีนและฟอรมาดิไฮด (Pararosaniline and Formaldehyde) เกดิเปนสีของพาราโรซานิลีนเมธิล 
ซัลฟอนิก แอซิด (Pararosaniline Methyl Sulfonic Acid) ซึง่จะถกูวดัความสามารถในการดูดซึมแสง ณ ที่ชวง
คล่ืน ๕๔๘ นาโนมิเตอร

"เคร่ืองวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร (Atomic Absorption 
Spectrometer)" หมายความวา เครื่องมือวัดปริมาณของตะกั่ว โดยใชเปลวไฟอะเซทีลีน (Acetylene Flame) ท่ี
ความยาวคล่ืน ๒๘๓.๓ หรือ ๒๑๗ นาโนมิเตอร

"ระบบกราวิเมตริก (Gravimetric)" หมายความวา การวัดคาฝุนละออง โดยดูดอากาศผาน
แผนกรอง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองฝุนละอองขนาด ๐.๓ ไมครอน (Micron) ไดรอยละ ๙๙ แลวหาน้ํ าหนัก
ฝุนละอองจากแผนกรองน้ัน

ขอ ๒ คากาซในบรรยายกาศโดยท่ัวไปในชวงเวลาหน่ึงเวลาใดใหเปนไปดังตอไปน้ี
(๑) คาเฉล่ียของกาซคารบอนมอนอกไซดในเวลา ๑ ชั่วโมง จะตองไมเกิน ๓๐ สวนในลาน

สวน (ppm) หรือไมเกนิ ๓๔.๒ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และในเวลา ๘ ชั่วโมง จะตองไมเกิน ๙ สวนในลาน
สวน หรือไมเกิน ๑๐.๒๖ มิลิกรัมตอลูกบาศกเมตร



(๒) คาเฉล่ียของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในเวลา ๑ ชั่วโมง จะตองไมเกิน ๐.๑๗ สวนในลาน
สวน หรือไมเกิน ๐.๓๒ มิลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

(๓) คาเฉล่ียของกาซโอโซนในเวลา ๑ ชั่วโมง จะตองไมเกิน ๐.๑๐ สวนในลานสวน หรือไม
เกนิ ๐.๒๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

(๔) คาเฉล่ียของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในเวลา ๒๔ ชั่วโมงจะตองไมเกิน ๐.๑๒ สวนในลาน
สวน หรือไมเกิน ๐.๓๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและคามัชฌิมเรขาคณิต (Geometric Mean) ในเวลา ๑ ป จะ
ตองไมเกิน ๐.๐๔ สวนในลานสวน หรือไมเกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

ขอ ๓ การคาคาความเขมขนของกาซแตละชนิดในบรรยายกาศโดยทั่วไปใหคํ านวณเที่ยวที่ความดัน ๑ 
บรรยากาศ และอุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส

ขอ ๔ คาสารในบรรยากาศโดยทั่วไป ในชวงเวลาหน่ึงเวลาใดใหเปนไปดังตอไปน้ี
(๑) คาเฉล่ียของตะกั่วในเวลา ๑ เดือน จะตองไมเกิน ๑.๕ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร
(๒) คาเฉล่ียของฝุนขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะตองไมเกิน ๐.๑๒ 

มลิลิกรมัตอลูกบาศกเมตร และคามัชฌิมเรขาคณิตของสารดังกลาวในเวลา ๑ ป จะตองไมเกิน ๐.๑๕ มิลลิกรัม
ตอลูกบาศกเมตร

(๓) คาเฉล่ียของฝุนละอองรวมหรือฝุนละอองขนาดไมเกิน ๑๐๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
จะตองไมเกนิ ๐.๓๓ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคามัชฌิมเรขาคณิตของสารดังกลาวในเวลา ๑ ป จะตองไม
เกนิ ๐.๑๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร

ขอ ๕ การวดัหาคาเฉลี่ยของกาซคารบอนมอนอกไซดในเวลา ๑ ชั่วโมง หรือในเวลา ๘ ชั่วโมง ใหใช
เคร่ืองวดัระบบนันดีสเปอรซีพ อินฟราเรด ดีเทคชั่นหรือระบบอื่นที่กรมการควบคุมมลพิษใหความเห็นชอบ

ขอ ๖ การวดัหาคาเฉล่ียของกาซไนโตรเจนไดออกไซดหรือกาซโอโซนในเวลา ๑ ชั่วโมง ใหใชเครื่อง
ระบบเคมีลูมิเนสเซน หรือระบบอ่ืนท่ีกรมควบคุมมลพิษใหความเห็นชอบ

ขอ ๗ การวดัหาคาเฉล่ียของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในเวลา ๒๔ ชั่วโมง หรือในเวลา ๑ ป ใหใชวิธีการ
วดัตามระบบพาราโรซานิลีน หรือระบบอ่ืนท่ีกรมควบคุมมลพิษใหความเห็นชอบ

ขอ ๘ การวดัหาคาเฉลี่ยของตะกั่วในเวลา ๑ เดือน ใหเก็บอากาศผานแผนกรองในเครื่องเก็บตัวอยาง
อากาศชนิดไฮโวลุม (High Volume - Air Sampler) สกดัตะกัว่ออกจากแผนกรองโดยใชกรดดินประสิวและกรด
เกลือ แลวนํ าไปวัดคาของตะกั่วโดยใชเครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร หรือ ระบบอ่ืนท่ี
กรมควบคุมมลพิษใหความเห็นชอบ

ขอ ๙ การวัดหาคาเฉลี่ยของฝุนละอองรวมหรือฝุนละอองขนาดใหญไมเกิน ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ 
ชัว่โมง หรือในเวลา ๑ ป ใหใชวิธีการวัดตามระบบกราวิเมตริก หรือระบบอ่ืนท่ีกรมควบคุมมลพิษใหความเห็น
ชอบ

ขอ ๑๐ การวดัหาคาเฉลี่ยของกาซหรือสารอยางหนึ่งอยางใดตาม ขอ ๙ ถึง ขอ ๗ ใหท ําในบรรยากาศ
ท่ัวๆ ไป และตองสูงจากพื้นดินอยางนอย ๓ เมตร แตไมเกิน ๖ เมตร

การวดัหาคาเฉลี่ยของตะกั่วและฝุนละอองตามขอ ๘ และ ขอ ๙ ใหทํ าในบรรยากาศทั่วๆ ไป และตอง
สูงจากพื้นดินอยางนอย ๑.๕๐ เมตร แตไมเกิน ๖ เมตร

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘
ชวน  หลีกภัย



นายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวๆ ไป (พ.ศ. ๒๕๓๘)

สารมลพิษ *
คาเฉลี่ย
๑ ชั่วโมง

คาเฉลี่ย
๘ ชั่วโมง

คาเฉลี่ย
๒๔ ชั่วโมง

คาเฉลี่ย
๑ เดือน

คาเฉลี่ย
๑ ป ***

วธีิการตรวจ
วัด

มล./
ลบ.ม.

ppm มล./
ลบ.ม.

ppm มล./
ลบ.ม.

ppm มล./
ลบ.ม.

ppm มล./
ลบ.ม.

ppm

กาซคารบอน
มอนอกไซด

(CO)
๓๔.๒ ๓๐ ๑๐.๒๖ ๙ - - - - - -

Non-
Dispersive

Infrared
Detection

กาซไนโตรเจน
ไดออกไซด
(NO2) *

๐.๓๒ ๐.๑๗ - - - - - - - - Chemilumines
cence

กาซซัลเฟอร
ไดออกไซด
(SO2)  /a

๗๘๐
** ๐.๓ - - ๐.๓๐ ๐.๑๒ - - ๐.๑๐ ๐.๐๔

***
UV -

Fluorescence

ฝุนรวม (TSP) - - - - ๐.๓๓ - - - ๐.๑๐ - Gravimetric -
High Volume

ฝุนละออง
ขนาดเล็ก
(PM - 10)

- - - - ๐.๑๒ - - - ๐.๐๕ - Gravimetric -
High Volume

โอโซน (O3) ๐.๒๐ ๐.๑ - - - - - - - - Chemilumines
cence

ตะกั่ว (Pb) - - - - - - ๑.๕ ** - - -
Atomic

Absorption
Spectrometer

หมายเหตุ *  คาความเขาขนของกาซฯ คํ านวณที่ความดัน ๑ บรรยากาศ อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส
**  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร
***  คาเฉลี่ยเรขาคณิต
/a  คามาตรฐาน SO2 เฉล่ีย ๑ ชั่วโมง ๗๘๐ มคก./ลบ.ม. สํ าหรับบริเวณท่ัวไป
     (ยกเวนในพ้ืนท่ีแมเมาะ)
     1,300 มคก./ลบ.ม. สํ าหรับในพ้ืนท่ีแมเมาะ


