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ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
เร่ือง  กําหนดคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  ๒๔  ชั่วโมง 

 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไป
ในเวลา  ๒๔  ชั่วโมง  ทั้งสารอินทรียระเหยงาย  (Volatile  Organic  Compounds)  ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป  ที่เปนสารกอมะเร็ง  (carcinogen)  และสารที่มิไดเปนสารกอมะเร็ง  (non-carcinogen)   
ซ่ึงอาจมีความเขมขนสูงในชวงเวลา  ๒๔  ชั่วโมง  จนสงผลกระทบตอคุณภาพอากาศ  และอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่สัมผัสโดยการหายใจเขาสูรางกาย  แมวาปริมาณของ
สารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศดังกลาว  จะไม เกินมาตรฐานตามที่ กําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๓๐  (พ.ศ.  ๒๕๕๐)  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคาสารอินทรีย
ระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  ๑  ป 

ดังนั้น  กรมควบคุมมลพิษในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการกํากับ  ดูแล  อํานวยการ  
ประสานงาน  ติดตาม  และประเมินผลเกี่ยวกับการฟนฟู  คุมครอง  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กําหนดคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  
๒๔  ชั่วโมงไว  ดังตอไปนี้ 

(๑) อะซิทัลดีไฮด  (Acetaldehyde)  ตองไมเกิน  ๘๖๐  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๒) อะครอลีน  (Acrolein)  ตองไมเกิน  ๐.๕๕  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๓) อะคริโลไนไตร  (Acrylonitrile)  ตองไมเกิน  ๑๐  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๔) เบนซีน  (Benzene)  ตองไมเกิน  ๗.๖  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๕) เบนซิลคลอไรด  (Benzyl  Chloride)  ตองไมเกิน  ๑๒  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๖) ๑,  ๓ - บิวทาไดอีน  (1,  3 - Butadiene)  ตองไมเกิน  ๕.๓  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๗) โบรโมมีเธน  (Bromomethane)  ตองไมเกิน  ๑๙๐  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๘) คารบอนเตตระคลอไรด  (Carbon  Tetrachloride)  ตองไมเกิน  ๑๕๐  ไมโครกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 
(๙) คลอโรฟอรม  (Chloroform)  ตองไมเกิน  ๕๗  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
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(๑๐) ๑,  ๒ - ไดโบรโมอีเธน  (1,  2 - Dibromoethane)  ตองไมเกิน  ๓๗๐  ไมโครกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

(๑๑) ๑,  ๔ - ไดคลอโรเบนซีน  (1,  4 - Dichlorobenzene)  ตองไมเกิน  ๑,๑๐๐  ไมโครกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

(๑๒) ๑,  ๒ - ไดคลอโรอีเธน   (1,  2 - Dichloroethane)  ตองไมเกิน  ๔๘  ไมโครกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

(๑๓) ไดคลอโรมีเธน  (Dichloromethane)  ตองไมเกิน  ๒๑๐  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

(๑๔) ๑,  ๒ - ไดคลอโรโพรเพน  (1,  2 - Dichloropropane)  ตองไมเกิน  ๘๒  ไมโครกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

(๑๕) ๑,  ๔ - ไดออกเซน  (1,  4 - Dioxane)  ตองไมเกิน  ๘๖๐  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

(๑๖) เตตระคลอโรเอทธิลีน  (Tetrachloroethylene)  ตองไมเกิน   ๔๐๐   ไมโครกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร 

(๑๗) ๑,  ๑,  ๒,  ๒ - เตตระคลอโรอีเธน  (1,  1,  2,  2 - Tetrachloroethane)  ตองไมเกิน  

๘๓  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

(๑๘) ไตรคลอโรเอทธิลีน  (Trichloroethylene)  ตองไมเกิน  ๑๓๐  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

(๑๙) ไวนิลคลอไรด  (Vinyl  Chloride)  ตองไมเกิน  ๒๐  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

ขอ ๒ หลักการ  ขอบเขต  และการคํานวณ  วิธีการเกบ็ตัวอยาง  การตรวจวัด  และเคร่ืองมือ

ตรวจวิเคราะหคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  ๒๔  ชั่วโมง  

ปรากฏตามภาคผนวกทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สุพัฒน  หวังวงศวัฒนา 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 



 

 
 

ภาคผนวก 
ทาย 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
เรื่อง  กําหนดคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๒๔ ชั่วโมง 

 

 
๑. หลักการ 

 

 การกําหนดคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 
๒๔ ชั่วโมง โดยประยุกตใชคา Permissible Exposure Limit (PEL) ของ Occupational Safety and 
Health Administration (OSHA) มีข้ันตอนดังนี ้

 (๑) ปรับคา PEL ซึ่งกําหนดภายใตเงื่อนไขของคาเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางานในสภาวะปกติ 
๘ ชั่วโมงตอวัน เปนเวลาทั้งสิ้น ๕ วันตอสัปดาห (รวมทั้งสิ้น ๔๐ ชั่วโมงตอสัปดาห) ใหเปนคาเฉลี่ยที่
ประชาชนทั่วไปจะไดรับสัมผัสตลอดระยะเวลาทั้งวัน (๒๔ ชั่วโมง) เปนเวลาทั้งสิ้นตลอดสัปดาห (๗ วัน) 
หรือคิดเปนเวลาทั้งสิ้น ๑๖๘ ชั่วโมง โดยการหารคา PEL ดวย ๔.๒ (ตัวเลขดังกลาวไดจาก ๑๖๘/๔๐) 
ทั้งนี้ภายใตสมมติฐานวาประชาชนทั่วไป และคนงานมีอัตราการหายใจเทากัน 

 (๒) ปรับคา PEL ซึ่งกําหนดภายใตเงื่อนไขที่คนงานซึ่งเปนกลุมของประชากรที่มีสุขภาพ
แข็งแรงไดรับสัมผัสในชวงวัยที่เปนผูใหญ หากแตการกําหนดคาเฉลี่ยในสิ่งแวดลอมตองคํานึงถึง
ประชากรทั่วไป และมีโอกาสไดรับสัมผัสตลอดชีวิต ไมใชเพียงแคระยะเวลาในชวงวัยที่เปนผูใหญ
ที่ทํางานในโรงงานเทานั้น ดังนั้นจึงหารคา PEL ดวย ๑๐ เพ่ือเปน safety factor ในประเด็นดังกลาว 
ทั้งนี้คา safety factor ดังกลาวใชภายใตสมมติฐานวากลุมประชากรทั่วไปมีความเสี่ยงตอสารมลพิษ
ทางอากาศมากกวากลุมคนงาน ๑๐ เทา 

 (๓) ปรับคา PEL จากขอเท็จจริงที่วากลุมประชากรทั่วไปอาจมีระดับความเสี่ยงตอการ
ไดรับสัมผัสสารอินทรียระเหยงายแตกตางกัน ดังนั้นจึงหารคา PEL ดวย ๑๐ เพื่อเปน safety factor 
ในประเด็นดังกลาว ทั้งนี้คา safety factor ดังกลาวใชภายใตสมมติฐานวาประชากรกลุมออนไหว 
(sensitive population) เชน เด็ก คนชรา และคนปวย จะมีความออนไหว (sensitive) ตอสารมลพิษ
ทางอากาศมากกวากลุมประชากรทั่วไป ๑๐ เทา 

 โดยสรุปการกําหนดคาเฝาระวังของสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไป
ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง  ดําเนินการโดยใชสมการดังนี้ 

 

คาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๒๔ ชั่วโมง  
= PEL ของแตละสาร / (๔.๒x๑๐x๑๐) 

 
 สําหรับสารอินทรียระเหยงาย ๙ ชนิด ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาสารอินทรียระเหยงาย
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ป ใหใชหลักการประยุกตคา PEL กําหนดคาเฝาระวัง แตยกเวนกรณี chloroform, 
1,2 - dichloroethane, 1,2 - dichloropropane และ trichloroethylene ใหเพ่ิมคา safety factor อีก ๑๐  



 

 
 

- ๒ - 
 
ในการคํานวณคาเฝาระวัง และใหกําหนดคาเฝาระวังสําหรับ vinyl chloride เทากับ ๒ เทาของ
คามาตรฐานในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ป 

๒. ขอบเขต 
  สําหรับใหหนวยงานของรัฐ และเอกชนที่เก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

นําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไป
ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ที่จะไมทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือภาวะที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนได 

  อยางไรก็ตาม คาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไป
ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ไมใชเปนเสนแบงระหวางความเขมขนที่ปลอดภัย และความเขมขนที่เกิดอันตราย 
ไมใชขอบงชี้ถึงความเปนพิษ และใหใชไดเฉพาะผูที่มีความเขาใจเกี่ยวกับขอจํากัด และผลกระทบ
มลพิษอากาศตอสุขภาพ โดยควรมีการศึกษาถึงผลกระทบตอสุขภาพจากการสัมผัสสารอินทรยีระเหยงาย
ชนิดนั้น ๆ ในรายละเอียดตอไป 

๓. การคํานวณ วิธีการเก็บตัวอยาง การตรวจวัด และเครื่องมอืตรวจวิเคราะห 
 ๓.๑ การหาคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๒๔ ชั่วโมง

แตละชนิด ใหนําผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางอากาศแบบตอเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง มาคํานวณคาสารอินทรีย
ระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปแตละชนิด ตามขอ ๑ โดยใหคํานวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือ
ที่ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท และที่อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส 

 ๓.๒ วิธีการเก็บตัวอยาง การตรวจวัด และเครื่องมือตรวจวิเคราะหหาคาเฝาระวังสําหรับ
สารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๒๔ ชั่วโมงแตละชนิด ตามขอ ๑ ใหนําหลกัการ และ
เครื่องมืออยางใดอยางหนึง่ดังตอไปนี้มาปรับใช เวนแตประกาศนี้จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 (๑) US EPA Compendium Method TO-14A “Determination of Volatile 
Organic Compounds (VOCs) in ambient air using specially prepared canisters with subsequent 
analysis by Gas Chromatography (GC)” ตามที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนด หรือ 

 (๒) US EPA Compendium Method TO-15 “Determination of Volatile 
Organic Compounds (VOCs) in air collected in specially prepared canisters and analyzed by 
Gas Chromatography/Mass/Spectrometry (GC/MS)” ตามที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกากําหนด หรือ 

 (๓) US EPA Compendium Method TO-11A “Determination of Formaldehyde 
in ambient air using adsorbent cartridge followed by High Performance Liquid Chromatography 
(HPLC) (Active sampling method)” ตามที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนด 
หรือ 

 (๔) วิธีการเก็บตัวอยาง การตรวจวัด และเครื่องมือตรวจวิเคราะหอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 


