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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที ่ ๓๐  (พ.ศ.  ๒๕๕๐) 

เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  ๑  ป 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  (๔)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ออกประกาศกําหนดมาตรฐาน
คาสารอินทรียระเหยงาย  (Volatile  Organic  Compounds)  ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  ๑  ป  ไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ มาตรฐานคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  ๑  ป  แตละชนิด  
ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(๑) เบนซีน  (Benzene)  ตองไมเกิน  ๑.๗  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๒) ไวนิลคลอไรด  (Vinyl  Chloride)  ตองไมเกิน  ๑๐  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๓) 1,2 - ไดคลอโรอีเทน  (1,2 - Dichloroethane)  ตองไมเกิน  ๐.๔  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๔) ไตรคลอโรเอทธิลีน  (Trichloroethylene)  ตองไมเกิน  ๒๓  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๕) ไดคลอโรมีเทน  (Dichloromethane)  ตองไมเกิน  ๒๒  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๖) 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน  (1,2 - Dichloropropane)  ตองไมเกิน  ๔  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๗) เตตระคลอโรเอทธิลีน  (Tetrachloroethylene)  ตองไมเกิน  ๒๐๐  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๘) คลอโรฟอรม  (Chloroform)  ตองไมเกิน  ๐.๔๓  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๙) 1,3 - บิวทาไดอีน  (1,3 - Butadiene)  ตองไมเกิน  ๐.๓๓  ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
การหาคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  ๑  ป  แตละชนิด  ใหนําผลการ

ตรวจวิเคราะหตัวอยางอากาศแบบตอเนื่องตลอด  ๒๔  ชั่วโมงของทุก ๆ  เดือน  (อยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง)  
มาหาคามัชฌิมเลขคณิต  (Arithmetic  Mean) 

ในกรณีตัวอยางอากาศที่เก็บมาตรวจวิเคราะหตามวรรคสองไมสามารถตรวจวิเคราะหได   
ใหเก็บตัวอยางมาวิเคราะหใหมภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่เก็บตัวอยางที่ไมสามารถตรวจวิเคราะหได 

ขอ ๒ การคํานวณคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา   ๑   ป   
แตละชนิดตามขอ  ๑  ใหคํานวณผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  หรือที่  ๗๖๐  มิลลิเมตรปรอท  และที่
อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส 
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ขอ ๓ วิธีการเก็บตัวอยาง  การตรวจวัดและเครื่องมือตรวจวิเคราะหหาคาสารอินทรีย 
ระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  ๑  ป  ตามขอ  ๑  ใหนําหลักการและเครื่องมืออยางใด 
อยางหนึ่งดังตอไปนี้มาปรับใช  เวนแตประกาศนี้จะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

(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)”  ตามที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนด  
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)”  ตามที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกากําหนด  หรือ   

(๓) วิธีการเก็บตัวอยาง  การตรวจวัดและเครื่องมือตรวจวิเคราะหอื่นที่กรมควบคุมมลพิษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
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