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ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
เร่ือง  เคร่ืองวัดหาคาเฉลี่ยของกาซหรือฝุนละออง 

ซ่ึงทํางานโดยระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกรมควบคุมมลพิษ  เร่ือง  เคร่ืองวัดหาคาเฉลี่ยของกาซ
หรือฝุนละอองซึ่งทํางานโดยระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ  ใหสอดคลองกับการแกไข
ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ฉะนั้น  อาศัยความในขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๙  ของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๓๘)  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
และฉบับที่แกไขเพิ่ม เ ติม   ซ่ึ งออกตามความในพระราชบัญญั ติสง เสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษจึงออกประกาศไวดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมควบคุมมลพิษ  เร่ือง  เคร่ืองวัดหาคาเฉลี่ยของกาซหรือฝุน
ละออง   ซ่ึงทํางานโดยระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ   ฉบับลงวันที่   ๒๔   มกราคม   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชประกาศฉบับนี้แทน 

ขอ ๒ เคร่ืองวัดหาคาเฉลี่ยของกาซโอโซนในเวลา  ๑  ชั่วโมง  หรือในเวลา  ๘  ชั่วโมง  
ระบบอุลตราไวโอเลต  แอบซอบชั่น  โฟโตเมดตรี  (Ultraviolet Absorption Photometry)  ที่ใชหลักการ
ใหแสงอุลตราไวโอเลต  (Ultraviolet) ทําปฏิกิริยากับกาซโอโซนและวัดการดูดซับแสงซึ่งเกิดข้ึนจาก
ปฏิกิริยาที่ชวงความยาวคลื่น  ๒๕๔  นาโนเมตร  (Nanometer) 

ขอ ๓ เคร่ืองวัดหาคาเฉลี่ยของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในเวลา  ๑  ชั่วโมง  ระบบพาราโร
ซานิลีน  (Pararosaniline) ที่ใชหลักการดูดอากาศผานสารละลายโปตัสเซียมเตตราคลอโรเมอคิวเรต  
(Potassium  Tetrachloromercurate)  เพื่อใหเกิดเปนสารไดคลอโรซัลโฟโต  เมอคิวเรต  คอมเพลกซ  
(Dichlorosulfoto Mercurate  Complex)  ซ่ึงเมื่อทําปฏิกิริยากับสารพาราโรซานิลีนและฟอรมาลดีไฮด  
(Pararosaniline and Formaldehyde) จะไดเปนสีของพาราโรซานิลีน  เมธิล  ซัลฟอนิก  แอซิด  
(Pararosaniline  Methyl  Sulfonic  Acid)  นําสารที่ไดมาตรวจวัดคาความสามารถในการดูดซึมแสง 
ที่ชวงคลื่น  ๕๔๘  นาโนเมตร  (Nanometer) 

ขอ ๔ เคร่ืองวัดหาคาเฉลี่ยของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในเวลา  ๒๔  ชั่วโมง  หรือในเวลา  
๑  ป  ระบบอุลตราไวโอเลต  ฟลูออเรสเซน  (Ultraviolet  Fluorescence)  ที่ใชหลักการใหแสงอุลตราไวโอเลต  
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(Ultraviolet)  ทําปฏิกิริยากับกาซซัลเฟอรไดออกไซดและวัดความเขมขนของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยา 
ที่ชวงความยาวคลื่นระหวาง  ๑๙๐  ถึง  ๒๓๐  นาโนเมตร  (Nanometer) 

ขอ ๕ การหาคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน  ๑๐  ไมครอน  ในเวลา  ๒๔  ชั่วโมง  
หรือในเวลา  ๑  ป  โดยใชเคร่ืองวัดในระบบอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  ๕.๑ เคร่ืองวัดระบบเบตา  เร  (Beta  Ray)  ที่ใชหลักการฉายรังสีเบตาไปยังฝุน
ละอองบนแผนกรองซึ่งดูดผานหัวคัดขนาดสําหรับฝุนละอองขนาดไมเกิน  ๑๐  ไมครอน  และวัด
ความสามารถในการดูดซับรังสีเบตาเพื่อนํามาแปลงเปนคาเฉลี่ยของฝุนละอองในบรรยากาศ  หรือ 

  ๕.๒ เคร่ืองวัดระบบเทปเปอ  อิลิเมน  ออสซิเลต้ิง  ไมโครบาลานซ  (Tapered  
Element  Oscillating  Microbalance)  ที่ใชหลักการดูดอากาศผานหัวคัดขนาดสําหรับฝุนละอองไมเกิน  
๑๐  ไมครอน   เพื่อใหฝุนละอองตกสะสมบนแผนกรองในขณะสั่นสะเทือนและแปลงคาความ
ส่ันสะเทือนที่เกิดข้ึนเปนคาเฉลี่ยของฝุนละอองในบรรยากาศ  หรือ 

  ๕.๓ เคร่ืองวัดระบบไดโคโตมัส  (Dichotomous)  ที่ใชหลักการดูดอากาศผานหัว
คัดขนาดสําหรับฝุนละอองขนาดไมเกิน  ๑๐  ไมครอน  ใหตกกระทบกับอุปกรณคัดแยกฝุนละออง 
ที่แนนอน  (Virtual  Impactor)  เพื่อแยกฝุนละอองออกเปนสองขนาด  คือ  ขนาดไมเกิน  ๒.๕  ไมครอน  
และขนาดตั้งแต  ๒.๕  ไมครอน  แตไมเกิน  ๑๐  ไมครอน  แลวนําแผนกรองทั้งสองแผนมาชั่งหา
น้ําหนักรวมของฝุนละอองทั้งหมด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มถุินายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สุพัฒน  หวังวงศวัฒนา 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
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