
เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
กาํหนดมาตรฐานค่าฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
1.  เร่ืองเดิม 

1.1 ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2538) ลงวนัที ่17 เมษายน 2538 
เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป และประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม
แหง่ชาต ิ ฉบบัที ่ 24 (พ.ศ. 2547) ลงวนัที ่ 9 สงิหาคม พ.ศ. 2547 ไดก้าํหนดคา่มาตรฐานและวธิกีาร
ตรวจวดัฝุน่ละอองในบรรยากาศ สรปุไดด้งัน้ี   

1.1.1) คา่เฉลีย่ของฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 100 ไมครอน (TSP) ในเวลา 24 ชัว่โมง จะตอ้ง 
ไมเ่กนิ 0.33 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (mg/m3) และคา่มชัฌมิเลขคณติ ในเวลา 1 ปี จะตอ้งไมเ่กนิ 0.10 mg/m3 
วธิกีารตรวจวดัตามระบบกราวเิมตรกิ หรอื ระบบอื่นทีก่รมควบคุมมลพษิเหน็ชอบ  

1.1.2) คา่เฉลีย่ของฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 24 ชัว่โมง จะตอ้ง 
ไมเ่กนิ 0.12 mg/m3 และคา่มชัฌมิเลขคณติ ในเวลา 1 ปี จะตอ้งไมเ่กนิ 0.05 mg/m3 วธิกีารตรวจวดัตาม
ระบบกราวเิมตรกิ หรอื ระบบอื่นทีก่รมควบคุมมลพษิเหน็ชอบ คอื 1.ระบบเบตา้ เร  2.ระบบเทปเปอ อลิเิมน้ 
ออสซเิลติง้ ไมโครบาลานซ ์3.ระบบไดโคโตมสั (ประกาศกรมควบคุมมลพษิ   เรือ่ง เครือ่งวดัหาคา่เฉลีย่
ของก๊าซหรอืฝุน่ละอองซึง่ทาํงานโดยระบบอื่นทีก่รมควบคุมมลพษิเหน็ชอบ ประกาศวนัที ่ 26 มถุินายน 
พ.ศ. 2550)  
  
 1.2 มาตรา 32 (4) แหง่พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 
กาํหนดใหค้ณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตมิอีาํนาจกาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ ซึง่จะตอ้งอาศยั
หลกัวชิาการ กฎเกณฑ ์และหลกัฐานทางวทิยาศาสตรเ์ป็นพืน้ฐาน และจะตอ้งคาํนึงถงึความเป็นไปไดใ้น
เชงิเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง  

 
2. การดาํเนินงานท่ีผา่นมา  
  2.1 จากการทบทวนขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์ พบวา่ผลการศกึษาทางดา้นระบาดวทิยาทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ แสดงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งการไดร้บัฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) ในบรรยากาศ กบัผลกระทบต่อสขุภาพอนามยั ไดแ้ก่ การตายก่อนเวลาอนัควร การเจบ็ปว่ยดว้ย
โรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบทางเดนิหายใจ และอาการระบบทางเดนิหายใจ เน่ืองจากฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 
2.5 ไมครอน จะมโีอกาสเขา้สูแ่ละคา้งในระบบทางเดนิหายใจสว่นปลายไดม้ากกวา่ฝุน่ทีม่ขีนาดใหญ่กวา่ 
ซึง่การศกึษาทางระบาดวทิยาของประเทศไทยทีม่อียูใ่นปจัจุบนั กพ็บผลกระทบของ PM2.5 ต่อสขุภาพ
อนามยั ในระดบัใกลเ้คยีงกบัทีพ่บในการศกึษาทีเ่มอืงต่างๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศแถบตะวนัตก 
โดยการศกึษาทางดา้นระบาดวทิยา 2 เรือ่ง ภายใตโ้ครงการจดัทาํ (รา่ง) มาตรฐานฝุน่ละอองขนาดเลก็กวา่ 2.5 
ไมครอน  ไดแ้ก่ 1) การศกึษา Time series analyses ของการตายและการรบัเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลใน
กรงุเทพมหานคร และ 2) การศกึษา Panel study: ผลกระทบแบบเฉยีบพลนัของ PM2.5 ต่อระบบทางเดนิ
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หายใจ ระบุวา่เมือ่ปรมิาณการไดร้บั PM2.5 เพิม่ขึน้ทุก 10 μg/m3 จะมผีลกระทบเฉียบพลนั (Short term 
effects) ต่อการตายต่อวนัจากทุกสาเหตุ การตายต่อวนัเน่ืองจากโรคระบบหวัใจและหลอดเลอืด 
(Cardiovascular mortality) และการตายต่อวนัเน่ืองจากโรคระบบทางเดนิหายใจ (Respiratory mortality) 
เพิม่ขึน้ 1.3%, 3.6, และ 1.7% ตามลาํดบั และมคีวามเสีย่งต่ออาการระบบทางเดนิหายใจสว่นล่าง และ
อาการระบบทางเดนิหายใจสว่นบน เพิม่ขึน้ 9% และ 11% ตามลาํดบั นอกจากน้ี การศกึษาทางระบาดวทิยา
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา พบว่าเมือ่ปรมิาณการไดร้บั PM2.5 เพิม่ขึน้ทุก 25 μg/m3 จะมผีลกระทบระยะยาว (Long 
term effects) ต่อการตายจากทุกสาเหตุ การตายดว้ยโรคหวัใจและปอด การตายดว้ยมะเรง็ปอด เพิม่ขึน้
ในชว่ง 10% ถงึ 39%, 16% ถงึ 54%, และ 3% ถงึ 61% ตามลาํดบั  
  จากผลกระทบของ PM2.5 ต่อสขุภาพอนามยัขา้งตน้ สง่ผลใหห้ลายประเทศไดก้าํหนดคา่
มาตรฐานฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน เพือ่ใหส้ามารถป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัของ
ประชาชน กรมควบคุมมลพษิ ไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัดงักล่าว จงึเสนอแนะคา่มาตรฐานฝุน่ละอองขนาด
ไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑท์ัว่ไปในการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย และ
เพิม่ระดบัการป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัของประชาชนโดยทัว่ไป   
 

2.2 การตรวจวดั PM2.5 ในบรรยากาศอยา่งต่อเน่ือง จากสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ จาํนวนทัง้สิน้  
3 สถานี ไดแ้ก่ 1.สถานีมหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา (กรงุเทพมหานคร พืน้ทีท่ ัว่ไป) 2.สถานี
การเคหะชุมชนดนิแดง (กรงุเทพมหานคร พืน้ทีร่มิถนน) 3.สถานีโรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั (เชยีงใหม)่ โดย
พบวา่ระหวา่งปี พ.ศ. 2544 - 2551 ระดบั PM2.5 เฉลีย่ 24 ชัว่โมง มคีา่อยูใ่นชว่ง 3.7 - 172.7 μg/m3 (คา่เฉลีย่
รายปี อยูใ่นช่วง 19.2 - 58.1 μg/m3) โดยพบคา่เฉลีย่ 24 ชัว่โมง และคา่เฉลีย่รายปี สงูสดุ ใน
กรงุเทพมหานคร บรเิวณพืน้ทีร่มิถนน   
 
 2.3 กรมควบคุมมลพษิ ไดป้ระชุมรว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญและนกัวชิาการดา้นคุณภาพอากาศ และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จาํนวน 4 ครัง้ ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2547 ครัง้ที ่2 ระหวา่งวนัที ่7-8 
ตุลาคม 2547 ครัง้ที ่3 เมือ่วนัที ่11 กนัยายน 2551 และครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่4 มนีาคม 2552 เพือ่พจิารณา
แนวทางและความเป็นไปไดใ้นการกาํหนดคา่มาตรฐาน PM2.5 โดยกรมควบคุมมลพษิ ไดนํ้าเสนอ
สถานการณ์และมาตรการแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศจากฝุน่ละออง การดาํเนินงานทีผ่า่นมาในการ
กาํหนดคา่มาตรฐาน PM2.5 และไดเ้สนอแนะรา่งคา่มาตรฐาน PM2.5 ในระยะยาว เป็นคา่เฉลีย่รายปี จะตอ้ง

ไมเ่กนิ 25 μg/m3 และคา่มาตรฐานในระยะสัน้ เป็นคา่เฉลีย่ 24 ชัว่โมง จะตอ้งไมเ่กนิ 60 μg/m3 ซึง่ที่
ประชุมครัง้ล่าสดุ มมีตเิหน็ชอบกบัคา่มาตรฐานในเวลา 1 ปี ที ่ 25 μg/m3 และใหท้บทวนคา่มาตรฐาน     
ในเวลา 24 ชัว่โมง โดยใหห้าขอ้มลูทางวชิาการมาสนบัสนุนเพิม่เตมิ หรอื พจิารณากาํหนดเป็นแนวทาง
หรอืประกาศกรมควบคุมมลพษิในระยะแรก โดยมสีรปุเหตุผลการพจิารณากาํหนดคา่มาตรฐานดงักล่าว  
ดงัเอกสารแนบ 1   
 



 

 

- 3 -

2.4 กรมควบคุมมลพษิ ไดด้าํเนินการยกรา่งประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิเรือ่ง กาํหนด
มาตรฐานคา่ฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยกาํหนดคา่มาตรฐานฝุน่ละออง
ขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน ในเวลา 1 ปี จะตอ้งไมเ่กนิ 25 ไมโครกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (เอกสารแนบ 2) 
 
3. ความเหน็ของกรมควบคมุมลพิษ 

กรมควบคุมมลพษิ พจิารณาแลว้เหน็วา่ การกาํหนดคา่มาตรฐานฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน
ของประเทศไทย จะเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศ และเป็นการ
สง่เสรมิและรกัษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ใหม้คีุณภาพทีเ่หมาะสมต่อสขุภาพอนามยัของประชาชน
โดยทัว่ไป จงึเหน็ควรกาํหนดคา่มาตรฐานฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
ในเวลา 1 ปี ทีร่ะดบั 25 μg/m3

 เพือ่เพิม่ระดบัการป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัของประชาชน โดย
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 32 แหง่พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535   
 
4. ประเดน็เสนอเพ่ือพิจารณา 

ใหค้วามเหน็ชอบกบัรา่งประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ เรือ่ง กาํหนดกาํหนดค่า
มาตรฐานฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยกาํหนดคา่มาตรฐานฝุน่ละออง
ขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน ในเวลา 1 ปี จะตอ้งไมเ่กนิ 25 ไมโครกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร หรอื มคีวามเหน็
ประการใด  
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เอกสารแนบ 1 
 

สรปุเหตผุลการพิจารณากาํหนดค่ามาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศ 
1. ประเทศไทยไดก้าํหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศสาํหรบัฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 

100 ไมครอน หรอืฝุน่รวม (Total Suspended Particulate Matter; TSP) เป็นครัง้แรกเมือ่ปี พ.ศ. 2524 
ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2524) เรื่อง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ (ประกาศ ณ วนัที ่ 6 พฤศจกิายน 2524) และภายหลงัจากการประกาศใช้
พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 กไ็ดม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขมาตรฐานฝุน่
ละออง ในปี พ.ศ. 2538 โดยกาํหนดคา่มาตรฐานฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน (PM10) เพิม่เตมิ
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2538) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ประกาศ ณ วนัที ่17 เมษายน 2538) ซึง่ขณะนัน้ยงัไมม่กีารตรวจวดัฝุน่
ละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5) แต่ปจัจุบนัประเทศต่างๆ ไดม้กีารศกึษาวจิยัถงึผลกระทบของ 
PM2.5 ต่อสขุภาพอนามยัมากขึน้ พรอ้มทัง้ประเทศไทยกไ็ดเ้ริม่ดาํเนินการตรวจวดั PM2.5 อยา่งต่อเน่ือง 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา      

 
2. ปจัจุบนัประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศแถบตะวนัตก และหลายประเทศในเอเชยี ไดย้อมรบักนั

วา่การไดร้บัฝุน่ละอองขนาดเลก็ในบรรยากาศ มคีวามสมัพนัธก์บัการเจบ็ปว่ยและการตายทีเ่พิม่มากขึน้ 
เน่ืองจากฝุน่ขนาดเลก็หรอืฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5) จะมผีลกระทบต่อสขุภาพอนามยั
มากกวา่ฝุน่ทีม่ขีนาดใหญ่กวา่ เพราะสามารถเขา้ถงึระบบทางเดนิหายใจสว่นในได ้ โดยในปี พ.ศ. 2540 
ประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศแรกทีไ่ดม้กีารกาํหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศสาํหรบัฝุน่ละอองขนาดไม่
เกนิ 2.5 ไมครอน ในเวลา 24 ชัว่โมง และในเวลา 1 ปี เพิม่เตมิจากมาตรฐานฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน 
(PM10) ทีม่อียูเ่ดมิ และไดป้รบัปรงุแกไ้ขเพือ่ใหส้ามารถป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัไดเ้พยีงพอ ในปี 
พ.ศ. 2549  กรมควบคุมมลพษิ ไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัดงักล่าว จงึไดเ้สนอคา่มาตรฐานฝุน่ละอองขนาดไม่
เกนิ 2.5 ไมครอน เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑท์ัว่ไปในการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย และเพิม่
ระดบัการป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัของประชาชนโดยทัว่ไป        

 
3. ฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน เป็นฝุน่ละอองขนาดเลก็ ทีส่ามารถแขวนลอยในอากาศได้

นานเป็นเวลาหลายวนัจนถงึหลายสปัดาห ์ องคป์ระกอบหลกัของฝุน่ขนาดเลก็ ไดแ้ก่ ซลัเฟตออิอน ไน
เตรตออิอน แอมโมเนียม ธาตุคารบ์อน คารบ์อนอนิทรยี ์โลหะ ละอองน้ําทีจ่บัตวักบัฝุน่ แหล่งทีม่าทีส่าํคญั 
คอื การเผาไหมถ่้านหนิ น้ํามนั เศษไม ้การเปลีย่นสภาพของก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
และสารประกอบอนิทรยีใ์นบรรยากาศ กระบวนการทีใ่ชค้วามรอ้นสงู เตาหลอม โรงบดเหลก็ เป็นตน้ ซึง่มี
แหล่งกาํเนิดแตกต่างกนัตามพืน้ที ่เชน่ กรงุเทพมหานคร พืน้ทีร่มิถนน สว่นใหญ่มาจากรถยนต ์และพืน้ที่
ทัว่ไป สว่นใหญ่มาจากการเผาไหมต่้างๆ รองลงมาเป็นรถยนต ์และจงัหวดัสมทุรปราการ สว่นใหญ่มาจาก
อุตสาหกรรม รองลงมาเป็นภาคการขนสง่ เป็นตน้   
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4. ผลกระทบของฝุน่ละอองต่อสขุภาพอนามยั จากการทบทวนขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์ พบวา่ผล
การศกึษาทางดา้นระบาดวทิยาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ แสดงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งการไดร้บัฝุน่
ละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศ กบัผลกระทบต่อสขุภาพอนามยั ไดแ้ก่ การตาย
ก่อนเวลาอนัควร การเจบ็ปว่ยดว้ยโรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบทางเดนิหายใจ และ อาการระบบทางเดนิ
หายใจ โดยการไดร้บั PM2.5 ในระยะยาวมผีลกระทบต่อสขุภาพอนามยัทีร่นุแรงกวา่การไดร้บัระยะสัน้ ซึง่
การศกึษาทางระบาดวทิยาของประเทศไทยทีม่อียูใ่นปจัจุบนั พบผลกระทบของ PM2.5 ต่อสขุภาพอนามยั 
ในระดบัใกลเ้คยีงกบัทีพ่บในการศกึษาทีเ่มอืงต่างๆ ในประเทศแถบตะวนัตกทีม่กีารศกึษาวจิยัดา้นน้ีมาก  

 
ในปี 2547 กรมควบคมุมลพษิ ไดม้อบหมายใหม้หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ดาํเนินโครงการจดัทาํ 

(รา่ง) มาตรฐานฝุน่ละอองขนาดเลก็กวา่ 2.5 ไมครอน โดยมกีารศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูทางระบาดวทิยา 2 เรือ่ง 
ไดแ้ก่ 1) การศกึษา Time series analyses ของการตายและการรบัเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลใน
กรงุเทพมหานคร และ 2) การศกึษา Panel study: ผลกระทบแบบเฉยีบพลนัของ PM2.5 ต่อระบบทางเดนิ
หายใจ โดยใชข้อ้มลูการศกึษาทางดา้นระบาดวทิยาในกรงุเทพมหานครเมือ่ปี 2541 ซึง่ผลการศกึษาทัง้ 2 
เรือ่ง สรปุวา่ไดว้า่เมือ่ปรมิาณการไดร้บั PM2.5 เพิม่ขึน้ทุก 10 μg/m3 ในกรงุเทพมหานคร (สาํหรบัประชากร 
10 ลา้น) จะมคีวามเสีย่งสาํหรบัผลกระทบระยะสัน้ (Short term effects) ดงัน้ี   
 อตัราการตาย (Mortality) 

- การตายต่อวนัจากทุกสาเหตุเพิม่ขึน้ 1.3% 
- การตายต่อวนัเน่ืองจากโรคระบบหวัใจและหลอดเลอืด (Cardiovascular) เพิม่ขึน้ 3.6% 
- การตายต่อวนัเน่ืองจากโรคระบบทางเดนิหายใจ (Respiratory) เพิม่ขึน้ 1.7% 
อุบตักิารณ์อาการระบบทางเดนิหายใจ ในผูใ้หญ่ (Respiratory symptoms)  
- อาการระบบทางเดนิหายใจสว่นล่าง (อาการไอ หรอืมเีสมหะ หรอืหายใจมเีสยีงวดี หรอืหายใจไม่

อิม่ หรอืหายใจไมส่ะดวก แน่นหน้าอก) เพิม่ขึน้ 9% 
- อาการระบบทางเดนิหายใจสว่นบน (อาการคดัจมกู หรอืน้ํามกูไหล หรอืเจบ็คอ) เพิม่ขึน้ 11% 

    
นอกจากน้ี การศกึษาทางดา้นระบาดวทิยาในประเทศสหรฐัอเมรกิาถงึผลกระทบระยะยาว (Long 

term effects) ของ PM2.5 ต่อการตายกอ่นเวลาอนัควร พบวา่เมือ่ปรมิาณการไดร้บั PM2.5 เพิม่ขึน้ทุก 25 
μg/m3 จะมคีวามเสีย่งต่อสขุภาพอนามยั ดงัน้ี    

-    การตายจากทุกสาเหตุเพิม่ขึน้ในชว่ง 10% ถงึ 39% 
- การตายดว้ยโรคหวัใจและปอดในผูใ้หญ่เพิม่ขึน้ในชว่ง 16% ถงึ 54% 
- การตายดว้ยมะเรง็ปอดเพิม่ขึน้ในชว่ง 3% ถงึ 61%   
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5. ปจัจุบนัมหีลายประเทศไดก้าํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ สาํหรบั PM2.5 เพือ่ให้
สามารถป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัทีเ่กดิจากไดร้บั PM2.5 ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เชน่ 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา แคนาดา สหราชอาณาจกัร(UK) กลุ่มประเทศยโุรป (EU) ออสเตรเลยี และ
นิวซแีลนด ์ นอกจากน้ี องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดก้าํหนดคา่ Air Quality Guideline (AQG) สาํหรบั 
PM2.5 ทัง้ในระยะสัน้ (24 ชัว่โมง) และระยะยาว (1 ปี) และกาํหนดคา่ Interim Targets (IT) ไว ้ 3 ระดบั 
เพือ่ใชใ้นกรณทีีย่งัไมส่ามารถทีจ่ะทาํใหบ้รรลุคา่ Guideline ได ้โดยสามารถกาํหนดระดบัคา่เป้าหมายทีจ่ะ
ทาํไดต้ามลาํดบัขัน้ได ้ซึง่ประเทศต่างๆ อาจนําคา่ Interim Targets ไปใชใ้นการวดัความกา้วหน้าของการ
ดาํเนินมาตรการแกไ้ขปญัหาฝุน่ละอองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง   

 
ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบคา่มาตรฐาน และGuideline ของ PM2.5 ของต่างประเทศ 

ประเทศ 
คา่มาตรฐาน PM2.5 (μg/m3) 

คา่เฉลีย่ 24 ชัว่โมง คา่เฉลีย่ 1 ปี 
องคก์ารอนามยัโลก 
 (WHO Air Quality Guidelines Global Update 2005 )  

• Interim Target (IT-1) 

• Interim Target (IT-2) 

• Interim Target (IT-3) 

• Air Quality Guideline (AQG)  
 

 
 

75 
50 

37.5 
25 

 
 

35 
25 
15 
10  

1. มาตรฐานของ US.EPA. (National Ambient Air Quality Standards 
(NAAQS) ประกาศใช ้ธ.ค. ปี 2006) 
2. รฐัแคลฟิอรเ์นีย (State standard)  

35  
 
- 

15 
 

12 
สหราชอาณาจกัร (ยกเวน้ สก๊อตแลนด)์  
สก๊อตแลนด ์  

 - 
- 

25 
12 

European Union (EU) - 25 
แคนาดา (Canada-wide standards; CWS) 
- นิวฟาวดแ์ลนด ์(Provincial standard) 
- Metro Vancouver  

30 
25 
25 

- 
- 

12 
ออสเตรเลยี 25 8 
นิวซแีลนด ์ 25 - 
ไทย  - - 
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6. วธิกีารตรวจวดั PM2.5 ในบรรยากาศ สามารถวดัดว้ยวธิกีราวเิมตรกิ (Gravimetric method) เป็น
วธิกีารมาตรฐานของ US.EPA. ทีเ่รยีกวา่ Federal Reference Method (FRM) ซึง่มขีอ้กาํหนดตามทีร่ะบุ
ใน 40 CFR part 50, Appendix L; 40 CFR part 53, Subpart E; และ 40 CFR part 58, Appendix A   
โดยมหีลกัการตรวจวดั (principle) ดงัน้ี  

     6.1 เครือ่งเกบ็ตวัอยา่งอากาศ (Air sampler) จะดดูอากาศในบรรยากศดว้ยอตัราการไหลคงที ่เขา้
สูช่อ่งทางเขา้อากาศ (Inlet) ทีม่ลีกัษณะพเิศษ และผา่นตวัคดัแยกขนาดของฝุน่ละอองทีล่กัษณะเป็นแผน่ตก
กระทบ (impactor) โดยฝุน่ละอองทีม่ขีนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5) จะถูกคดัแยกออกมา เพือ่รวบรวมไว้
บนกระดาษกรองประเภท polytetrafluoroethylene (PTFE) ตลอดชว่งเวลาการเกบ็ตวัอยา่ง  

     6.2 ชัง่น้ําหนกักระดาษกรองแต่ละแผน่ (หลงัจากปรบัสภาพอุณหภมูแิละความชืน้สมัพทัธแ์ลว้) 
ทัง้ก่อนและหลงัการเกบ็ตวัอยา่ง เพือ่หาน้ําหนกัสทุธขิอง PM2.5 ทีไ่ด ้ สาํหรบัปรมิาตรอากาศทัง้หมดคาํนวณ
โดยเครือ่งตรวจวดั ไดจ้ากอตัราการไหลของอากาศทีว่ดัได ้ ณ อุณหภมูแิละความดนับรรยากาศจรงิ และ
ระยะเวลาในการเกบ็ตวัอยา่ง ความเขม้ขน้ของ PM2.5 ในบรรยากาศ คาํนวณจากน้ําหนกัของ PM2.5 ทัง้หมด 

หารดว้ยปรมิาตรอากาศ ความเขม้ขน้ทีไ่ดม้หีน่วยเป็นไมโครกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (μg/m3)  

 

7. จากขอ้มลูผลการตรวจวดัฝุน่ละอองทีม่ขีนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน ในชว่ง 8 ปี ทีผ่า่นมา (ปี พ.ศ. 
2544 - 2551) จากสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ จาํนวน 3 สถานี ไดแ้ก่ 1.สถานีมหาวทิยาลยัราชภฎับา้น
สมเดจ็เจา้พระยา (กทม.พืน้ทีท่ ัว่ไป) 2.สถานีการเคหะชุมชนดนิแดง (กทม.พืน้ทีร่มิถนน) 3.สถานี
โรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั (เชยีงใหม)่ พบว่า 

 
- ในกรงุเทพมหานคร บรเิวณพืน้ทีท่ ัว่ไป ทีส่ถานีมหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ในปี 

2544 – 2550 พบ PM2.5 เฉลีย่ 24 ชัว่โมง อยูใ่นชว่ง 3.7 – 125.5 μg/m3 สว่นใหญ่พบในชว่ง 11-20 μg/m3 
(คา่เฉลีย่รายปี 21.2 – 38 μg/m3) (ดงัรปูที ่1 และรปูที ่2)     
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เครือ่งขดัขอ้ง 16 ม.ค.-17 ก.พ.

 
รปูที ่1 PM2.5 บรเิวณสถานีมหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ปี 2544 - 2550 
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รปูที ่2  Frequency Distribution ของ PM2.5 เฉลีย่ 24 ช.ม จากสถานี ม. ราชภฎับา้นสมเดจ็ (ปี 2544 - 2550) 
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- ในกรงุเทพมหานคร บรเิวณพืน้ทีร่มิถนน ทีส่ถานีการเคหะชุมชนดนิแดง ระหวา่งปี 2545 – 2551 
พบ PM2.5 เฉลีย่ 24 ชัว่โมง อยูใ่นชว่ง 11.5 – 172.7 μg/m3 สว่นใหญ่อยูใ่นชว่ง 31-40 μg/m3 (คา่เฉลีย่รายปี 33.9 
– 58.1 μg/m3) (ดงัรปูที ่3 และรปูที ่4)   
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รปูที ่3 PM2.5 บรเิวณสถานีการเคหะชุมชนดนิแดง ปี 2545 – 2551  
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รปูที ่4 Frequency Distribution ของ PM2.5 เฉลีย่ 24 ช.ม จากสถานีการเคหะชุมชนดนิแดง (ปี 2547 – 2551)                   
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- ในจงัหวดัเชยีงใหม ่ ทีบ่รเิวณสถานีโรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั ระหวา่งปี 2547-2551 พบ PM2.5 
เฉลีย่ 24 ชัว่โมง อยูใ่นชว่ง 6-112 μg/m3 สว่นใหญ่อยูใ่นชว่ง 11-20 μg/m3 (คา่เฉลีย่รายปี 19.2- 27.2 μg/m3) 
(ดงัรปูที ่5-6)   
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รปูที ่5 PM2.5 สถานีโรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั ในปี 2547-2551 
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รปูที ่6 Frequency Distribution ของ PM2.5 เฉลีย่ 24 ช.ม สถานีโรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั (เชยีงใหม)่                       
         (ปี 2547 – 2551) 
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8. การพิจารณากาํหนดค่ามาตรฐาน PM2.5  
กรมควบคมุมลพษิ ไดพ้จิารณากาํหนดคา่มาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศทัว่ไป ในระยะยาว (รายปี) 

เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมสาํหรบัประเทศไทย และสอดคลอ้งกบัหลกัฐานทางวทิยาศาสตรล์่าสดุทีม่อียูใ่น
ปจัจุบนั โดยมรีายละเอยีดดาํเนินการดงัน้ี 

8.1 หลกัเกณฑก์ารพิจารณากาํหนดค่ามาตรฐาน PM2.5 ในระยะยาว (ดงัรปูที ่7) ดงัน้ี 
- หลกัฐานผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัเป็นพืน้ฐาน โดยโครงการจดัทาํ (รา่ง) มาตรฐาน PM2.5  

โดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ไดส้รปุคา่เฉลีย่ของการไดร้บั PM2.5 ในระยะยาว จากผลการศกึษาทางระบาด
วทิยาทัง้ในประเทศและประเทศตะวนัตก สรปุไดด้งัน้ี  

• การศกึษาแบบ Time Series ในประเทศตะวนัตก (แคนาดา และยโุรป) สว่นใหญ่ มคีา่เฉลีย่
ของการไดร้บั PM2.5 ในระยะยาว อยูใ่นชว่ง 13 – 18 μg/m3 

• การศกึษาแบบ Time Series และ Panel Study ในประเทศสหรฐัอเมรกิา พบคา่เฉลีย่ของ
การไดร้บั PM2.5 ในระยะยาว อยูใ่นชว่ง 11 – 30 μg/m3 

• การศกึษาแบบ Time Series และ Panel Study ในกรงุเทพมหานคร มคีา่เฉลีย่ของ PM2.5 
ในระยะยาว อยูใ่นชว่ง 31 – 70 μg/m3 

- ขอ้เสนอแนะของคณะผูว้จิยัโครงการศกึษาและจดัทาํ (รา่ง) คา่มาตรฐาน PM2.5 ไดเ้สนอแนะ 
ใหก้าํหนดคา่มาตรฐาน PM2.5 ในระยะยาว ในชว่ง 12 – 25 μg/m3 โดยกาํหนดทางเลอืกของคา่มาตรฐาน
เฉพาะไว ้ 5 ระดบั ไดแ้ก่ 12 15 18 20 และ 25 μg/m3 และคณะวจิยัเชื่อวา่คา่มาตรฐานใดๆ ในชว่งคา่ทีเ่สนอ
ดงักล่าว จะสามารถป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพได ้ 

- เกณฑข์ององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดแ้ก่  

o Air Quality Guideline (AQG) กาํหนดทีร่ะดบั 10 μg /m3 

o คา่ Interim Targets (IT) ซึง่เป็นระดบัคา่เป้าหมาย 3 ลาํดบัขัน้ สาํหรบัใชใ้นกรณทีีย่งั 

ไมส่ามารถทีจ่ะทาํใหบ้รรลุคา่ Guideline ได ้ไดแ้ก่ IT-1 = 35 μg /m3, IT-2 = 25 μg /m3, IT-3 = 15 μg /m3 
- มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศต่างๆ ทีม่อียูใ่นปจัจุบนั ไดแ้ก ่ 

มาตรฐานกลางของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Federal standard) มาตรฐานของมลรฐัแคลฟิอรเ์นียร ์
สหราชอณาจกัร สกอตแลนด ์EU ออสเตรเลยี  

- อาศยัหลกัฐานความสมัพนัธข์อง PM2.5 และ PM10 ของประเทศไทย ทีพ่บวา่ PM2.5 คดิ 
เป็นสดัสว่น เฉลีย่รอ้ยละ 50 ของ PM10 จากการวเิคราะหข์อ้มลูคุณภาพอากาศเชงิสถติ ิ โดยการวเิคราะห์
สดัสว่น (ratio) ของ PM2.5 ต่อ PM10 ระหวา่งปี 2547 – 2551 จากขอ้มลูคุณภาพอากาศของ 3 สถานี ไดแ้ก่  
1.สถานีมหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา (กทม.พืน้ทีท่ ัว่ไป) 2.สถานีการเคหะชุมชนดนิแดง 
(กทม.พืน้ทีร่มิถนน) 3.สถานีโรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั (เชยีงใหม)่ โดยมรีายละเอยีดของการวเิคราะห์
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูคุณภาพอากาศเชงิสถติ ิดงัน้ี  
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8.2 การวิเคราะหข้์อมลูคณุภาพอากาศเชิงสถิติ: กาํหนดค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉล่ียรายปี 
หลกัการ: การวเิคราะหส์ดัสว่น (ratio) ของ PM2.5 ต่อ PM10  
 
วธิกีาร 1) วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งสดัสว่นของขอ้มลู PM2.5 (เฉลีย่ 24 ชัว่โมง) และ PM10 (เฉลีย่ 24 
ชัว่โมง ณ สถานีตรวจวดัฯ และชว่งวนัเวลาเดยีวกนั  
           2) คาํนวณคา่มาตรฐาน PM2.5 เฉลีย่ 1 ปี จากความสมัพนัธข์องคา่มาตรฐาน PM10 เฉลีย่ 1 ปี ของ

ไทยในปจัจุบนั ซึง่เป็นระดบัทีย่อมรบัวา่สามารถป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัตามกฏหมาย (50 μg /m3) 
และสดัสว่น (ratio) ทีค่าํนวณไดใ้นขอ้ 1)  
 
ผลการวเิคราะห ์   

1) พบ PM2.5 คดิเป็นสดัสว่นเฉลีย่รอ้ยละ 50 ของ PM10 (พบคา่เฉลีย่รายปีในชว่งรอ้ยละ 40-60)  
ดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 แสดงสดัสว่นของปรมิาณ PM2.5 ต่อ PM10  
 

ปี 

สดัสว่นของ PM2.5 : PM10 

เฉลีย่
สถานฯี ม.สถาบนัราชภฎับา้น

สมเด็จ (พนืทีท่ั่วไป) 
สถานฯี ดนิแดง 

(รมิถนน) 
สถานฯียพุราชวทิยาลยั 

(เชยีงใหม)่ 
2546  - 0.74  - 0.74 
2547 0.53 0.67 0.43 0.54 
2548 0.40 0.57 0.50 0.49 
2549  - 0.47 0.64 0.56 
2550 0.22 0.58 0.64 0.48 
2551  - 0.52 0.50 0.51 
เฉลีย่ 0.38 0.59 0.54 0.55 

 หมายเหต:ุ - ไมไ่ดต้รวจวดั    
          

  2) พบคา่มาตรฐาน PM2.5 เฉลีย่ 1 ปี เทา่กบั 25 μg /m3 จากสมการ  

[PM2.5 annual standard] μg /m3 =  [PM10 annual standard] μg/m3 * (PM2.5:PM10)  

   PM2.5 annual standard = 50 μg /m3 * 0.5  

= 25 μg /m3 
       

 ดงันัน้ คา่มาตรฐาน PM2.5 เฉลีย่ 1 ปี เทา่กบั 25 μg /m3 ซึง่สอดคลอ้งกบั WHO ทีไ่ดก้าํหนด Guideline ของ 

PM2.5 เฉลีย่รายปี (10 μg /m3) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของ Guideline สาํหรบั PM10 (20 μg /m3)   
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8.3 การเลือกค่ามาตรฐาน PM2.5 
- การพจิารณาคา่มาตรฐาน PM2.5 ทีม่คีวามเหมาะสมสาํหรบัประเทศไทย โดยเลอืกคา่ในระดบั 

ทีไ่มก่่อใหเ้กดิอนัตรายรา้ยแรงต่อสขุภาพอนามยัของประชาชนโดยทัว่ไป โดยอาศยัหลกัวชิาการ และหลกัฐาน
ทางวทิยาศาสตรล์า่สดุทีม่อียูใ่นปจัจุบนัเป็นพืน้ฐาน ดงัรปูที ่7 เสนอแนะคา่มาตรฐาน PM2.5 ในระยะยาว เป็น

คา่มาตรฐานในเวลา 1 ปี จะตอ้งไมเ่กนิ 25 μg /m3
 เน่ืองจากเป็นระดบัทีค่าดวา่จะไมเ่ป็นอนัตรายรา้ยแรง

ต่อสขุภาพของประชาชน โดยเป็นระดบัทีย่งัตํ่ากวา่คา่ตํ่าสดุ (คา่เฉลีย่ PM2.5 ในระยะยาว) ทีพ่บจาก

การศกึษาทางระบาดวทิยาทีป่รากฎอยูใ่นประเทศไทย (31 μg/m3) และยงัสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
คุณภาพอากาศของประเทศ ทีพ่บวา่ PM2.5 คดิเป็นสดัสว่นเฉลีย่รอ้ยละ 50 ของ PM10 ดงันัน้ ค่ามาตรฐาน 

PM2.5 ในระยะยาว ทีร่ะดบั 25 μg /m3
 จงึคดิเป็นรอ้ยละ 50 ของมาตรฐาน PM10 รายปี ทีร่ะดบั 50 μg 

/m3
 ตามกฎหมายกาํหนด นอกจากน้ี อยูใ่นระดบัคา่เป้าหมายขัน้ทีส่อง (Interim Target, IT-2) ของ WHO 

ทีก่าํหนดไวส้าํหรบัใชใ้นกรณทีีย่งัไมส่ามารถทีจ่ะทาํใหบ้รรลุคา่ Guideline ได ้ รวมทัง้เป็นระดบัเดยีวกบั

มาตรฐานของสหราชอนาจกัร และกลุ่มยโุรป ดงันัน้ การกาํหนดคา่มาตรฐานรายปีทีร่ะดบั 25 μg/m3 ก็
คาดวา่จะมผีลดต่ีอสขุภาพของประชาชนได ้

- พจิารณาประเดน็ความเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ 
o โดยเปรยีบเทยีบสถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทีผ่า่นมาของประเทศ กบั 

คา่มาตรฐานฯ ทีเ่สนอแนะ (ตารางที ่3)  
o ประเมนิทางดา้นเศรษฐศาสตร ์ในรปูของประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการลดผลกระทบต่อ 

สขุภาพอนามยั (Health benefits) และคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ โดยคาํนึงถงึเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยทีี่
เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหคุ้ณภาพอากาศอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทีก่าํหนดภายในระยะหนึ่งดว้ย ตามมาตรา 32 แหง่
พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 
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    รปูที ่7 หลกัเกณฑก์ารพจิารณากาํหนดคา่มาตรฐาน PM2.5 เฉลีย่ 1 ปี  และคา่มาตรฐานทีเ่สนอแนะ          

8

2525

1212

70

11

31

10

25

30

12

25

15

25

18

13

15

35

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ค
า่เ
ฉ
ล
ีย่

 P
M

2.
5 ใ
น
ระ
ย
ะย
าว

 (µ
g/

m
3 )

WHO AQG

US.EPA.
California

UK

Scotland

EU

Australia

Proposed annual standard = 25 µg/m3

PM2.5  range of mean conc. 
observed in Epid. studies

ลําดบัที่

WHO, IT-3

WHO, IT-2

WHO, IT-1
วเิคราะหเ์ชงิสถติ ิ
(PM2.5:PM10)

ชว่งผูว้จัิย
เสนอแนะ

Standards
แคนาดา&ยโุรป

ไทย

USA.

 
 
 

8.4 เปรียบเทียบสถานการณ์คณุภาพอากาศท่ีผา่นมา กบัค่ามาตรฐานท่ีเสนอแนะ 
การเปรยีบเทยีบสถานการณ์คุณภาพอากาศทีผ่า่นมาของประเทศกบัคา่มาตรฐานทีเ่สนอ เป็นการ 

พจิารณาความเป็นไปไดใ้นการกาํหนดคา่มาตรฐานคุณภาพอากาศอยา่งหน่ึง ผลการเปรยีบเทยีบดงัตารางที ่ 3  
สรปุไดด้งัน้ี 

- กทม. บรเิวณพืน้ทีท่ ัว่ไป ในปี 2544 - 2551 พบวา่ PM2.5 เกนิมาตรฐานเฉลีย่ 24 ชัว่โมง  

รอ้ยละ 0 – 20 และพบคา่เฉลีย่รายปี อยูใ่นชว่ง 21-38 μg/m3 ซึง่สว่นใหญ่เกนิคา่มาตรฐานรายปี  
- กทม. บรเิวณพืน้ทีร่มิถนน ในปี พ.ศ. 2545 - 2549 พบวา่ PM2.5 เกนิมาตรฐานเฉลีย่ 24 ชัว่โมง  

รอ้ยละ 4-40 และพบคา่เฉลีย่รายปี อยูใ่นช่วง 34-56 μg/m3 ซึง่เกนิมาตรฐานรายปีทุกปี  
- จงัหวดัเชยีงใหม ่ในปี พ.ศ. 2547 - 2551 พบ PM2.5 เกนิมาตรฐานเฉลีย่ 24 ชัว่โมง     

รอ้ยละ 0 – 29 และพบคา่เฉลีย่รายปี อยูใ่นชว่ง 19-48 μg/m3 ซึง่เกนิมาตรฐานรายปีเป็นบางครัง้  
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 ตารางที ่3 แสดงรอ้ยละที ่PM2.5 เกนิรา่งมาตรฐาน ณ ระดบัคา่ต่างๆ 
 

สถานีตรวจวดัคุณภาพ
อากาศ 

ปี 
รอ้ยละที ่PM2.5 เกนิรา่งมาตรฐาน 24 ช.ม.ณ ระดบัคา่ (µg/m3) ต่างๆ คา่เฉลีย่

รายปี 
(μg/m3) 

มาตรฐาน
รายปี 

(ug/m3) >25  >30 >35 >40 >45 >50 >55 >60 >65 >70 >75 

สถานีมหาวทิยาลยัราชภฎั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา (กทม.

พืน้ทีท่ ัว่ไป) 

2544 50 39 33 25 18 14 14 14 12 8 6 32 

25 μg/m3 

2545 53 41 27 18 13 13 8 6 5 2 1 30 

2546 30 27 21 19 16 12 11 10 8 8 6 28 

2547 58 46 41 38 31 25 22 20 16 12 10 38 

2548 42 30 24 18 13 10 9 6 4 3 2 28 

2549 36 23 13 7 3 2 0 0 0 0 0 23 

2550 28 18 11 8 6 5 2 2 1 1 1 21 

สถานีการเคหะชุมชนดนิแดง 
(กทม.รมิถนน) 

2545 97 90 82 65 58 49 41 36 31 28 19 56 

2546 91 77 63 51 46 36 33 25 22 17 15 49 

2547 88 82 72 62 56 50 45 40 37 32 29 58 

2548 93 87 75 68 53 43 36 28 22 15 11 50 

ปี 2549 ขอ้มลู ม.ค. - ต.ค. 2549 70 56 39 27 21 12 8 4 2 0 0 34 

 2550 ปี 2550 มขีอ้มลู ม.ค. - ก.พ. 

  2551 ปี 2551 มขีอ้มลูเดอืน ต.ค.-ธ.ค. 

ปี 2547 ขอ้มลู เม.ย. - ธ.ค. 2547 28 17 8 2 0 0 0 0 0 0 0 19 
สถานีโรงเรยีนยุพราช
วทิยาลยั (เชยีงใหม)่ 2548 49 30 21 16 10 8 5 2 1 1 0 27 

  2549 ปี 2549 มขีอ้มลูเดอืน ม.ค.- ตน้เดอืน ม.ีค. 

  2550 71 64 60 55 49 44 39 29 22 20 20 25 

  2551 33 30 21 17 15 11 8 7 6 5 3 48 

หมายเหตุ:   เกนิคา่มาตรฐานเฉลีย่รายปี     
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8.5 การประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร ์
 

การประเมนิทางดา้นเศรษฐศาสตรส์าํหรบัการกาํหนดคา่มาตรฐาน PM2.5 ในครัง้น้ี พจิารณาจาก 
8.5.1) ผลประโยชน์ท่ีได้รบัจากการลดผลกระทบต่อสขุภาพอนามยั (Health benefits) เมือ่

ระดบั PM2.5 อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ประเมนิในรปูของ  
1) ประโยชน์ดา้นสขุภาพ คาํนึงถงึการตายก่อนเวลาอนัควร และการลดลงของการ 

เจบ็ปว่ยดว้ยโรคต่างๆ เชน่ โรคระบบทางเดนิหายใจ โรคระบบหลอดเลอืดหวัใจ เป็นตน้  
2)คุณคา่เป็นตวัเงนิจากการลดผลกระทบต่อสขุภาพ จะคาํนึงถงึ คา่ใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจาก 

ความเจบ็ปว่ย (Cost-of-Illness, COI) และความพงึพอใจทีจ่ะจา่ย (Willingness to Pay, WTP) ของ
ประชาชนเพือ่ลดหรอืหลกีเลีย่งผลกระทบต่อสขุภาพอนัเน่ืองมาจากการไดร้บัมลพษิทางอากาศ WTP 
เป็นปจัจยัสาํคญัทีใ่ชอ้ยา่งกวา้งขวางในการวเิคราะหค์า่ของผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสขุภาพของคน
ทัง้ในสหรฐัอเมรกิาและประเทศแถบตะวนัตก ทัง้น้ี การศกึษาสว่นใหญ่จะพบวา่ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจาก
การลดผลกระทบต่อสขุภาพเป็นรปูตวัเงนิจะพบวา่มคีา่สงูมาก และมกัจะมคีา่มากกวา่ผลกระทบโดยตรง
ทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลหรอืการสญูเสยีรายได ้ 

ดว้ยเหตุที ่การศกึษาถงึความพงึพอใจทีจ่ะจา่ย (WTP) เพือ่ลดหรอืหลกีเลีย่งผลกระทบ 
ต่อสขุภาพอนัเน่ืองมาจากการไดร้บัมลพษิทางอากาศในประเทศไทยมจีาํกดั ดงันัน้ การประเมนิคุณคา่
เป็นตวัเงนิจากการลดผลกระทบต่อสขุภาพสาํหรบัการกาํหนดคา่มาตรฐาน PM2.5 ครัง้น้ี จงึไดนํ้าคา่ประมาณ
ทางการเงนิจากผลการศกึษาวเิคราะหผ์ลกระทบจากการกาํหนดคา่มาตรฐานของ PM2.5 ปี ค.ศ 2006 ของ 
US.EPA. (Regulatory Impact Analysis, RIA) มาปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัสถานการณ์ของประเทศไทย บน
พืน้ฐานของความเหมาะสม โดยใชห้ลกัการทางเศรษฐศาสตร ์ 4 แนวทาง ตามการศกึษาของ นนัทวรรณ 
วจิติรวาทการ และคณะ, 2547 และ Hagler Bailly และคณะ, 2541 ดงัน้ี   

แนวทางท่ี 1 ใชผ้ลการศกึษาในสหรฐัอเมรกิา โดยไมม่กีารปรบั 
แนวทางท่ี 2 ปรบัผลการศกึษาในสหรฐัอเมรกิา ทีต่วัเลข 0.5 (รอ้ยละ 50) 
แนวทางท่ี 3 ใชป้รบัคา่ทีต่วัเลข 0.3 โดยใชอ้ตัราสว่นของผลติภณัฑม์วลรวมของ                   

                                     ประเทศ (GDP) ต่อประชาชนใน กทม. ต่อ (GDP) ในประเทศสหรฐัอเมรกิา  
แนวทางท่ี 4 ใชค้า่ปรบัทีต่วัเลข 0.2 ซึง่เป็นคา่ทีธ่นาครโลกใชค้าํนวณในการศกึษาครัง้ 

                                     ล่าสดุในประเทศไทย โดยใชห้ลกัเกณฑต์ามความแตกต่างในอตัราคา่จา้ง 
                                     ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา 
  จากประเมนิทางดา้นเศรษฐศาสตรโ์ดยใชห้ลกัการทางเศรษฐศาสตร ์4 แนวทาง ขา้งตน้ แต่เมือ่
พจิารณาถงึสถานการณ์ของประเทศไทย และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Hagler Bailly, 2541 พบวา่
หลกัการทางเศรษฐศาสตรท์ีเ่หมาะสมในการนํามาปรบัใชส้าํหรบัประเทศไทย คอื แนวทางที ่ 2 และ 3 
ดงันัน้ เมือ่ระดบั PM2.5 อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน จะสามารถลดผลกระทบต่อสขุภาพ 1.4 ลา้นรายต่อปี 
จาํนวนวนัทีม่อีาการทางระบบทางเดนิหายใจลดลง 173 ลา้นวนั และคดิเป็นมลูคา่ประโยชน์ทางการเงนิที่
ไดร้บั ประมาณ 249 - 415 พนัลา้นบาทต่อปี เมือ่ประเมนิในกรงุเทพมหานคร (ตารางที ่4) 
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ตารางที ่4 การประมาณประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการลดผลกระทบต่อสขุภาพอนามยั (Health benefits)   
             ในกรงุเทพมหานคร 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

(ใน กทม. ประชากร 10 ลา้นคน) 
 

คา่ประมาณทาง
การเงนิต่อผลกระทบ
ต่อสขุภาพ 1 ราย 

ใน USA.* 
(เหรยีญสหรฐัอเมรกิา) 

ผลกระทบต่อ
สขุภาพ ใน 
1 ปี (ราย) 

 

มลูคา่ทางการเงนิประเมนิจากหลกัการทางเศรษฐศาสตร ์ 
4 แนวทาง (พนัลา้นบาท)  

1 $US = 35 บาท  

แนวทางที ่1  แนวทางที ่2  แนวทางที ่3  แนวทางที ่4  

Premature Mortality         

การตายดว้ยทุกสาเหตุ (อายุ 25+) $6,600,000 1,286/1 297.07 148.53 89.12 59.41 

Chronic Illness             

ผูป้ว่ยโรคหลอดลมอกัเสบเรือ้รงัรายใหม ่ $420,000 12,276/2 180.46 90.23 54.14 36.09 

Hospital Admissions             

การเขา้รกัษาตวัใน รพ. เน่ืองดว้ยโรคระบบ
ทางเดนิหายใจ  

$6,634 1,700/2 0.39 0.20 0.12 0.08 

การเขา้รกัษาตวัใน รพ. เน่ืองดว้ยโรคระบบ
หลอดเลอืดหวัใจ  

$18,387 1,440/2 0.93 0.46 0.28 0.19 

การไปรบัการรกัษาทีห่อ้งฉุกเฉิน  $286 70,000/2 0.70 0.35 0.21 0.14 

Respiratory Ailments Not Requiring 
Hospitalization 

             

อาการระบบทางเดนิหายใจสว่นบน $27 564,960/1 0.53 0.27 0.16 0.11 

อาการระบบทางเดนิหายใจสว่นล่าง $18 591,496/1 0.37 0.19 0.11 0.07 

หลอดลมอกัเสบเฉียบพลนัในเดก็ $380 163,200/2 2.17 1.09 0.65 0.43 

วนัทีม่อีาการหอบหดื (วนั) $45 13,392,000/3 21.09 10.55 6.33 4.22 

วนัทีม่อีาการทางระบบทางเดนิหายใจ
รนุแรงจนไมส่ามารถทาํกจิกรรมประจาํวนั
ไดต้ามปกต ิ(วนัทีข่าดงาน) (วนั) 

$110 12,012,000/2 46.25 23.12 13.87 9.25 

วนัทีม่อีาการระบบทางเดนิหายใจเลก็น้อย 
(วนั) 

$54 147,988,000/2 279.70 139.85 83.91 55.94 

รวมทัง้สิน้ 
1.4 ลา้นราย 

829.66 414.83 248.90 165.93 
173 ลา้นวนั 

/1 PM2.5 เฉลีย่รายปี ลดลงจาก 33 μg/m3 ถงึ 25 μg/m3,โครงการจดัทาํ(รา่ง)มาตรฐาน PM2.5, กรมควบคุมมลพษิ, 2547 
/2 PM2.5 เฉลีย่รายปี ลดลงจาก 35 μg/m3 ถงึ 25 μg/m3 (ประมาณจาก PM10 เฉลีย่รายปี ลดลง 20 μg/m3 จาก 70 μg/m3 ถงึ 50 μg/m3 , 

การศกึษาสภาวะสขุภาพทางเดนิหายใจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร, Hagler Bailly และคณะ, 2541)  
/3 PM2.5 เฉลีย่รายปี ลดลงจาก 34 μg/m3 (คา่เฉลีย่รายปี ปี 2549 กทม.รมิถนน) ถงึ 25 μg/m3 (ประมาณจาก PM2.5 เปลีย่นแปลง 1 μg/m3 
สง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงของอตัราชกุของอาการหอบหดืในเดก็ เฉลีย่ 1 ปี 1.86 ต่อบุคคล ประชากรของเดก็ในกทม. 800,000 คน, โครงการ
ประเมนิอตัราการตาย อตัราการปว่ย และผลกระทบทางเศรษฐศาสตร ์อนัเน่ืองมาจากมลพษิทางอากาศในกรงุเทพมหานคร, นนัทวรรณ 
วจิติรวาทการ และคณะ, 2547) 
*
 Regulatory Impact Analysis (RAI) of the 2006 National Ambient Air Quality Standards for fine particle, US.EPA., 2006   
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 8.5.2) การประเมินค่าใช้จ่าย (Cost-analyses) เบือ้งต้น ในการลดปริมาณ PM2.5  
       การประเมนิคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้สาํหรบัการควบคุมหรอืลดปรมิาณ PM2.5 ใหอ้ยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทีก่าํหนด พจิารณาจากการลดปรมิาณ PM2.5 โดยตรง และปรมิาณ
สารตัง้ตน้ปฏกิริยิา (Precursor) ไดแ้ก่ SO2 และNOx จากรถยนต ์ภาคอุตสาหกรรม และการลดพืน้ทีก่าร
เผาในทีโ่ล่งในพืน้ทีก่ารเกษตร โดยประมาณการคา่ใชจ้า่ยจากแผนการ/มาตรการ/เทคโนโลยกีารแกไ้ข
ปญัหามลพษิทางอากาศทีม่อียูใ่นปจัจุบนั และทีค่าดวา่จะมใีนอนาคต สรปุไดด้งัตารางที ่5 ดงัต่อไปน้ี  

 
ตารางที ่5 แสดงการประเมนิคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ในการลดปรมิาณ PM2.5 ใน กทม. 

ปรมิาณการระบาย 
มลพษิ (ตนั/ปี)  
ของแหลง่กาํเนิด 

 
มาตรการ 

/วธิกีารควบคุม 

ตน้ทุนการจดัการ
สารมลพษิ 
(พนับาท/ตนั) 

ปรมิาณสารมลพษิทีล่ดลง
จากการใชม้าตรการ/วธิี
ควบคุม (ตนั/ปี) 

ประมาณการคา่ใช ้
จา่ยในการลงทนุ 
(พนัลา้นบาท/ปี) 

ยานพาหนะ/1  
-PM10 = 24,858 
(PM2.5 = 12,429) 
- NOx =256,492 
- SO2  =49,764 

มาตรการสาํหรบัยานพาหนะในระยะสัน้ 
ระยะกลาง และระยะยาว/1 
 

840/1 t PM10 
400/1 t NOx 
400/1 t SO2 

PM10:  8750.016 
NOx : 109,265.592 

SO2 :13,983.684  

348.6 
 
 

มาตรการระยะสัน้ (ปี ค.ศ. 2010) 
-นํารถบสัมาตรฐาน EURO 4 มาใช ้
จาํนวน 2,000 คนั 
-ปรบัปรุงระบบ Inspection and  
Maintenance (I/M) Program 
-ปรบัปรุงระบบการจราจร 

 PM10:820.314 (3.3%) 
NOx:11,029.156(4.3%)  
SO2 :1,642.212(3.3%) 

 

มาตรการระยะกลาง (ปี ค.ศ. 2015) 
-นํารถบสัมาตรฐาน EURO4 มาใช้
จาํนวน 2,000 คนั และรถบสั CNG 
จาํนวน 2,000 คนั 
-ปรบัปรุงระบบ I/M Program 
-นําระบบ MRT, BRT มาใช ้
-สนบัสนุนการเดนิ 
-ใชร้ะบบการเกบ็คา่ผา่นทางบรเิวณทีม่ ี
การจราจรหนาแน่น 
-จาํกดัอายุการใชง้านรถยนต ์8 ปี 

 PM10:2,833.812(11.4%) 
NOx:36,678.356(14.3%) 

SO2 :4,677.816(9.4%) 

 

มาตรการระยะยาว (ปี คศ. 2020) 
-รอ้ยละ 50 ของรถบสัเปลีย่นมาใช ้
CNG 
-ปรบัปรุงระบบ I/M Program  
-ปรบัปรุงระบบการจราจร 
-นําระบบ MRT มาใช ้  
- นําระบบ BRT มาใช ้
-สนบัสนุนการเดนิ 
-ใชร้ะบบการเกบ็คา่ผา่นทางบรเิวณทีม่ ี
การจราจรหนาแน่น 

 PM10: 5,095.89(20.5%) 
NOx: 61,558.08(24%) 

SO2 :7,663.656(15.4%) 
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ปรมิาณการระบาย 
มลพษิ (ตนั/ปี)  
ของแหลง่กาํเนิด 

 
มาตรการ 

/วธิกีารควบคุม 

ตน้ทุนการจดัการ
สารมลพษิ 
(พนับาท/ตนั) 

ปรมิาณสารมลพษิทีล่ดลง
จากการใชม้าตรการ/วธิี
ควบคุม (ตนั/ปี) 

ประมาณการคา่ใช ้
จา่ยในการลงทนุ 
(พนัลา้นบาท/ปี) 

ในปี พ.ศ. 2545 
อุตสาหกรรม/3 
- SOx =200,416 
- NOx =48,887 
-PM =3,246  
(PM2.5 =1,623) 

- ESPs – wet or dry สาํหรบั 
industrial boilers†  

35 – 70 
($1,000- $20,000)  

PM: 1,606 0.056 - 0.112 

-Low NOx Burner (LNB) สาํหรบั 
Industrial boilers† 

7 – 35 
($200 - $1,000) 

NOx : 24,443 0.17 - 0.85 

- Flue Gas Desulphurization (FGD) 
สาํหรบั industrial, commercial, and 
institutional (ICI) Boiler† 

28 -280 
($800-$8,000) 

SOx : 100,208  2.8 -28 

เผาในทีโ่ลง่ในพืน้ที่
การเกษตร (ปี 
2548) //2  
ทัง้ประเทศ 
PM10=253,854  
NOx=84,346 
ภาคกลาง 
PM10=69,708 

แผนการแกไ้ขปญัหาหมอกควนั 
และไฟปา่ ปี 2552-2554‡ 
 

 เป้าหมาย:  
1. ฝุน่ละอองอยูใ่นเกณฑไ์ม่
เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ  
2.ลดพืน้ทีป่า่ทีถ่กูไฟไหมล้ง
เหลอืไมเ่กนิ 300,000 ไร/่ปี 

3.148 

การตดิตามตรวจสอบ: เครือ่งมอืตรวจวดัฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน 10 เครือ่ง x 1.1 ลา้นบาท 0.011 
ประมาณการคา่ใชจ้า่ย 354.8 - 380.7 

หมายเหตุ: ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นที ่35 บาทต่อ 1 $US (คา่เฉลีย่เดอืน พ.ย. 51)  
‡ แผนปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟปา่ ปี 2552-2554, กรมควบคุมมลพษิ 
/1 DIESEL Project Report, 2008 
/2
รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการตดิตามและประเมนิสถานการณ์การเผาในทีโ่ล่งในพืน้ทีก่ารเกษตรของประเทศไทย พ.ศ. 2548  

/3 รายงานสรปุสาํหรบัผูบ้รหิาร การปรบัปรงุฐานขอ้มลูแหล่งกาํเนิดมลพษิทางอากาศและประเมนิผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล, 2540 (พืน้ที ่กทม. สมุทรปราการ นนทบุร ีปทุมธานี สมทุรปราการ นครปฐม นิคมอุตสาหกรรม)  

  † Regulatory Impact Analysis (RAI) of the 2006 National Ambient Air Quality Standards for fine particle, US.EPA., 2006   
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8.5.3 สรปุประโยชน์และค่าใช้จ่าย เมื่อ PM2.5 อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

• ประโยชน์ทางสขุภาพทีไ่ดจ้ากการกาํหนดคา่มาตรฐาน PM2.5 (ประเมนิในกรงุเทพมหานคร) 
o ลดการตายกอ่นเวลาอนัควร 1,280 ราย 
o ลดผูป้ว่ยรายใหมโ่รคหลอดลมอกัเสบเรือ้รงั 12,276 ราย 
o ลดการเขา้รกัษาตวัใน รพ. เน่ืองดว้ยโรคระบบทางเดนิหายใจ 1,700 ราย 
o ลดการเขา้รกัษาตวัใน รพ. เน่ืองดว้ยโรคระบบหลอดเลอืดหวัใจ 1,440 ราย 
o ลดการไปรบัการรกัษาทีห่อ้งฉุกเฉิน 70,000 ราย 
o ลดอุบตักิารณ์ของอาการระบบทางเดนิหายใจสว่นบน 564,960 ราย 
o ลดอุบตักิารณ์ของอาการระบบทางเดนิหายใจสว่นล่าง 591,496ราย 
o ลดหลอดลมอกัเสบเฉียบพลนั 163,200 ราย 
o จาํนวนวนัทีม่อีาการหอบหดืในเดก็ ลดลง 13,392,000 วนั 
o จาํนวนวนัทีม่อีาการทางระบบทางเดนิหายใจรนุแรงจนไมส่ามารถทาํกจิกรรมประจาํวนัได้

ตามปกต ิลดลง 12,012,000 วนั 
o จาํนวนวนัทีม่อีาการระบบทางเดนิหายใจเลก็น้อย ลดลง 147,988,000 วนั 

• ประโยชน์ทางสขุภาพ คดิเป็นมลูคา่ทางการเงนิทีไ่ด ้ประมาณ 249 – 415 พนัลา้นบาท/ปี  

• คา่ใชจ้า่ย (Cost) ในการลด PM2.5 ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ประมาณ 354 – 381 พนัลา้นบาท/ปี  
 
 
9. ความเหน็ของกรมควบคมุมลพิษ 

กรมควบคุมมลพษิ พจิารณาแลว้เหน็วา่ การกาํหนดคา่มาตรฐานฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน
ของประเทศไทย จะเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศ และเป็นเกณฑ์
ทัว่ไปสาํหรบัการสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม เพือ่เพิม่ระดบัการป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพของ
ประชาชนโดยทัว่ไปในระยะยาว จงึเสนอแนะคา่มาตรฐานฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน ในเวลา 1 ปี 
จะตอ้งไมเ่กนิ 25 μg/m3 เน่ืองจากเป็นระดบัทีไ่มก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสขุภาพอนามยั โดยอาศยัหลกัวชิาการ 
และหลกัฐานทางวทิยาศาสตรล์่าสดุเป็นพืน้ฐาน และไดพ้จิารณาความเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ ดว้ยการ
เปรยีบเทยีบกบัสถานการณ์คุณภาพอากาศทีผ่า่นมาของประเทศไทย และการประเมนิทางดา้นเศรษฐศาตร ์ โดย
คาํนึงถงึความเป็นไปไดใ้นเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหค้ณุภาพอากาศอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานทีก่าํหนดภายในระยะหนึ่งดว้ย โดยอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 32 แหง่พระราชบญัญตัสิง่เสรมิ
และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535   
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เอกสารแนบ 2 
 

(รา่ง) 
ประกาศคณะกรรมการสงิแวดลอ้มแหง่ชาต ิ

ฉบบัท ี.. (พ.ศ. ๒๕๕๒) 
เรอืง  กาํหนดมาตรฐานคา่ฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศโดยทวัไป 

 ------------------------------------------ 
 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๓๒(๔) และมาตรา ๓๔ แหง่พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและ
รกัษาคุณภาพสงิแวดลอ้มแหง่ชาต ิ  พ.ศ. ๒๕๓๕ อนัเป็นพระราชบญัญตัทิมีบีทบญัญตับิาง
ประการเกยีวกบัการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซงึมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๘  มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓  ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิห้
กระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย  คณะกรรมการสงิแวดลอ้มแหง่ชาตจิงึออก
ประกาศกาํหนดมาตรฐานคา่ฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศโดยทวัไปไว ้ 
ดงัต่อไปนี 
 

ขอ้ ๑ มาตรฐานคา่ฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศโดยทวัไป คา่
มชัฌมิเลขคณติ (Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ปี จะตอ้งไมเ่กนิ ๐.๐๒๕ มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร 

  
ขอ้ ๒   การวดัคา่เฉลยีของของฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ ๒.๕ ไมครอน ในเวลา ๑ ปี ใหใ้ช้

วธิกีารตรวจวดัมาตรฐาน Federal Reference Method (FRM) ตามทอีงคก์ารพทิกัษ์สงิแวดลอ้ม
แหง่ประเทศสหรฐัอเมรกิา (US.EPA.) กาํหนด หรอืระบบอนืทกีรมควบคุมมลพษิใหค้วาม
เหน็ชอบ  

 
ขอ้ ๓ การวดัหาคา่เฉลยีของฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ ๒.๕ ไมครอน ตามขอ้ ๒ ใหท้าํใน

บรรยากาศทวัๆไป และตอ้งสงูจากพนืดนิอยา่งน้อย ๑.๕๐ เมตร แต่ไมเ่กนิ ๖ เมตร 
 

 
ประกาศ ณ วนัท ี                            พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(......................................) 
 

ประธานกรรมการสงิแวดลอ้มแหง่ชาต ิ
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