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การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ 

- มลพิษทางน ้า (น ้าเสีย, น ้าทิ ง, น ้าผิวดิน)  
- สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม 
- มลพิษอากาศ (ปล่องระบาย, พื นที่ท้างาน, บรรยากาศทั่วไป) 

- ทดสอบกลิ่น 

- ตรวจวัดระดับเสียง 

พื้นที่ความรับผิดชอบ 

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท 

และอุทัยธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตุลาคม 2561 

การส่งผลวิเคราะห์ทดสอบ 

1. กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบ

มลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการจะจัดส่งผล

วิเคราะห์ทดสอบ น ้า สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ 

ไม่ใช้แล้ว อากาศ กลิ่น และระดับเสียง ให้

ผู้ใช้บริการตามระเบียบราชการทางไปรษณีย์ 

หากมีความประสงค์จะมารับด้วยตัวเอง หรือ 

ทางโทรสารโดยจะต้องมีหลักฐานค้าร้องขอ

ของผู้ใช้บริการมาแสดง 

2. กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบ

มลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการมีนโยบาย

ที่จะไม่แจ้งผลวิเคราะห์ทดสอบทางโทรศัพท์

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด (ยกเว้นโทรสาร) 
 



ขั้นตอนการขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านมลพิษอากาศ 

กล่ิน และระดับเสียง 

 

 

 

 

 การขอความร่วมมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ กลิ่น และระดับเสียง 
1. เจ้าหน้าท่ีผู้ประสงค์ขอตรวจวัดคุณภาพอากาศ กลิ่นและเสยีง ส่งใบขอความร่วมมือตรวจวัด 
เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ทดสอบหรอืบันทึกข้อความร่วมมือมายังผู้อ านวยการ  
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิการ 
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ช้ัน 4 ห้อง 401) 

2. กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะหท์ดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ จะด าเนินการ
ประสานงานและนดัหมายกับเจ้าหน้าท่ีตรวจโรงงาน (ผู้ใช้บริการ) ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่
โรงงานเพื่อก าหนดจดุเก็บตัวอย่างอากาศร่วมกัน 

3. กรณีไม่สามารถด าเนินการเก็บตัวอย่างหรือตรวจวัดในภาคสนามได้ กลุ่มมาตรฐานวิธีการ
วิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบยีนห้องปฏิบัติการ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบสาเหตุที่ไม่
สามารถเก็บตัวอย่างหรือตรวจวดัในภาคสนามตามระเบียบราชการ 

4. กรณีสามารถเก็บตัวอย่างหรือตรวจวัดในภาคสนามได้ กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบ
มลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ จะด าเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ทดสอบพร้อมแจ้งผล
วิเคราะห์ทดสอบให้ผู้ใช้บริการทราบตามระเบียบราชการต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 ขอบข่ายการให้บริการ 
1. ตัวอย่างน้้า และน้้าเสีย 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างน้ า และน้ าเสีย 

รายการ 
ภาชนะที่ใช้บรรจ ุ

ตัวอยา่ง 

ปริมาณ 
ตัวอยา่ง 

(มิลลิลิตร) 
วิธีรักษาสภาพตัวอย่าง 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) ขวดพลาสติก 100 แช่เย็นที่  6 C 
ทีดีเอส (Total Dissolved Solids) ขวดพลาสติก,ขวดแกว้ 500 แช่เย็นที่  6 C 
สารแขวนลอย (Suspended Solids) ขวดพลาสติก,ขวดแกว้ 1000 แช่เย็นที่  6 C 
บีโอด ี 
(Biochemical Oxygen Demand) 

ขวดพลาสติก,ขวดแกว้ 1000 เก็บเต็มขวดและแช่เย็น 

ที่  6 C 
ซีโอดี  
(Chemical Oxygen Demand) 

ขวดพลาสติก,ขวดแกว้ 
 

100 
 

เติมกรดซัลฟิวริกให้ pH < 2 

และแช่เย็นที่  6 C 
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
 

ขวดแกว้ปากกว้าง 
 

1000 เติมกรดไฮโดรคลอริก (1+1) 
หรือกรดซัลฟิวริกให้ pH < 2 

และแช่เย็นที่  6 C 
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ขวดพลาสติก,ขวดแกว้ 

 
500 เติมกรดซัลฟิวริกให้ pH < 2 

และแช่เย็นที่  6 C 
ไซยาไนด์ (Cyanide) 
 

ขวดพลาสติก,ขวดแกว้ 
 

500 เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ ให้  
pH >12 และแช่เย็นที่  

 6 C เก็บในที่มืด 
ซัลไฟด์ (Sulfide) 
 

ขวดพลาสติก,ขวดแกว้ 
 

1000 เติม 2 นอร์มัล ซิงค์อะซิเตด  
4 หยด ต่อตวัอย่าง 100 
มิลลิลิตร และเติมโซเดียม- 
ไฮดรอกไซด์ ให้ pH > 9 และ                 

แช่เย็นที่  6 C เก็บในที่มืด 
 

 

2 



ตารางที่ 1 ตัวอย่างน ้า และน ้าเสีย (ต่อ) 

รายการ 
ภาชนะที่ใช้บรรจ ุ

ตัวอยา่ง 

ปริมาณ 
ตัวอยา่ง 

(มิลลิลิตร) 
วิธีรักษาสภาพตัวอย่าง 

ฟอร์มัลดีไฮด์ 
(Formaldehyde) 

ขวดพลาสติก,ขวดแกว้ 1000 แช่เย็นที่  6 c 

สารประกอบฟีนอล 
(Phenol) 

ขวดพลาสติก,ขวดแกว้ 
 

500 เติมกรดซัลฟิวริกให้ pH < 2 

และแช่เย็นที่  6 c 
โลหะหนัก 
- สังกะสี (Zinc)  
- โครเมียม (Chromium) 
- โครเมียมไตรวาเลนท์ 
(Trivalent Chromium) 
- สารหนู (Arsenic)  
- ทองแดง (Copper) 
- แคดเมียม (Cadmium) 
- แบเรียม (Barium) 
- ซีลีเนียม (Selenium) 
- ตะกัว่ (Lead)  
- นิกเกิล (Nickel) 
- แมงกานีส (Manganese) 

ขวดพลาสติก,ขวดแกว้ 
 

500 เติมกรดไนตริกให้ pH < 2  
 

โครเมียมเฮกซะวาเลนท์  
 (Hexavalent Chromium) 

ขวดพลาสติก,ขวดแกว้ 500 เติมแอมโมเนียมซัลเฟต
บับเฟอร์ pH 9.3 – 9.7 

และแช่เย็นที่  6 c 
หมายเหตุ - น า้มันและไขมัน ใช้ขวดแกว้ปากกวา้งขนาด 1 ลิตร เท่านั น 

             - ขวดพลาสติกเป็นชนิด Polyethylene หรือเทียบเท่า 

             - วธิีทดสอบอ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้า 

 ทิ งจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

 

 

 

3 

เงื่อนไขการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ 

การส่งตัวอยา่งน ้าให้ห้องปฏิบัตกิารต้องส่งภายในเวลา 16.00 น. ของวันท่ีเก็บตัวอย่างพร้อม
แบบค้าร้อง (ต้องลงรายละเอียดครบถ้วนสมบรูณ์) โดยมีฉลากตดิข้างขวดเก็บตัวอย่างน ้าก้ากับ
ด้วยทุกครั ง *หากส่งหลัง 16.00 น. จะด้าเนินการรับฝากตัวอย่าง โดยจัดเก็บตัวอย่างในตู้เย็นที่

ควบคุมอุณหภูมิ 0-6c แล้วจึงจะด้าเนินการรับตัวอย่างและวิเคราะห์ในวันถัดไป 
หากไมส่ามารถส่งตัวอย่างน ้าในวันที่เก็บตัวอย่างควรด้าเนินการรักษาสภาพตัวอย่างตาม
รายละเอียดตารางที่ 1 หน้า 2-3  
หากเจ้าหนา้ที่รับตัวอย่างของกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ ได้ตรวจสอบตัวอยา่งน ้าในเบื องต้นแล้วมีข้อสงสยัเกีย่วกับตัวอย่างน ้า เช่น การ
สลับขวด รายละเอียดไม่ครบถ้วน เป็นต้น เจ้าหน้าท่ีจะตดิต่อผูเ้ก็บตวัอย่างน ้าเพื่อทบทวน
รายละเอียดในแบบค้าร้อง หรือในฉลากติดข้างขวดเก็บตัวอย่าง 
กรณตีัวอย่างน ้ามีปริมาณน้อยไม่เพียงพอส้าหรับการวิเคราะหไ์ดท้ั งหมด กลุ่มมาตรฐานวิธีการ
วิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบยีนห้องปฏิบัติการ จะวิเคราะห์ทดสอบเฉพาะดัชนีท่ีส้าคัญตาม
ปริมาณน ้าท่ีไดร้ับเท่านั น โดยจะตดิต่อผู้ใช้บริการเพื่อทบทวนรายละเอียดในแบบค้าร้องก่อน
ด้าเนินการ 
กรณีที ่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ ขาด
ความสามารถวิเคราะห์ทดสอบช่ัวคราว และศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานส่วนภมูิภาค 
สามารถด้าเนินการได้ จะส่งตัวอยา่งให้ศูนย์วิจัยและเตือนภยัมลพิษโรงงานส่วนภูมภิาค 
ด้าเนินการวเิคราะห์แทน  
กรณีที ่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ ไม่มีขีด
ความสามารถการวิเคราะห์ทดสอบ กลุ่มมาตรฐานวิธีการวเิคราะหท์ดสอบมลพิษและทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ จะส่งตัวอย่างให ้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานส่วนภูมภิาค ที่สามารถใน
การวิเคราะห์ดา้เนินการวเิคราะหท์ดสอบได้โดยไมจ่้าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ทั งนี ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานส่วนกลางจะติดตามและแจ้งผลให้ทราบ 
กรณีที ่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการและส่วน
ภูมิภาค ไม่มีขดีความสามารถการวิเคราะห์ทดสอบ จะแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบพร้อมบันทึกใน
แบบค้าร้องและส่งคืนค้าร้อง พร้อมกับตัวอย่างให้กับผู้ใช้บริการ 
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ตัวอย่างขวดพลาสติกและขวดแกว้ท่ีใช้ในการเก็บตัวอย่างน ้าเพื่อส่งวิเคราะห ์

2. ตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ตารางที่ 2.1 หาค่าความเข้มข้นทั งหมด (Total concentration) ; wet weight หน่วย mg/Kg 

เทียบกับค่า Total Threshold Limit Concentration (TTLC) 
รายการ ภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอยา่ง ปริมาณตัวอยา่ง (กรัม) 

โลหะหนัก 
- สารหน ู(Arsenic) 
- แบเรียม (Barium) 
- เบริลเลียม (Beryllium) 
- แคดเมียม (Cadmium) 
- โครเมียม และ/หรือโครเมียมไตรวาเลนท์   
  (Chromium and/or Chromium (III)) 
- โครเมียมเฮกซาวาเลนท์  
  (Chromium (VI)) 
- โคบอลท์ (Cobalt) 
- ทองแดง (Copper) 
- ตะกั่ว (Lead) 
- นิเกิล (Nickel) 
- ซิลิเนียม (Selenium) 
- เงิน (Silver) 
- ธาลเลียม (Thallium) 
- วานาเดียม (Vanadium) 
- สังกะสี (Zinc) 

ขวดพลาสติก หรือ
ถุงพลาสติกเก็บตัวอย่าง 

500 
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ขั้นตอนการขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านมลพิษน้้าและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ที่ไม่ใช้แล้ว 

 

 การขอเบิกภาชนะเก็บตัวอย่างน้้าและสารเคมี 
เจ้าหน้าท่ีผู้ประสงค์เก็บตัวอย่างและส่งวิเคราะห์คุณภาพน ้า ขอเบิกภาชนะเก็บตัวอย่างน ้าและ

สารเคมีเพื่อใช้รักษาสภาพตัวอย่างรวมทั งแบบค้าร้องฯ และฉลากตดิข้างขวดเก็บตัวอย่าง ได้ ณ 

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิการ กองวิจัยและเตือนภยั

มลพิษโรงงาน อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ชั น 4 ห้อง 401) ทุกวันท้าการ เวลา 8.30-16.30 น. 

  การเก็บตัวอย่างและการน้าส่งตัวอย่าง 

1. เจ้าหน้าท่ีเก็บตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอยา่งตามค้าแนะน้าในตารางที ่1 หน้า 2-3 พร้อมบันทึก

ข้อมูลตัวอย่างในฉลากติดข้างขวดเก็บตัวอย่าง (DIW-PSL-F-4.4(2)-1/2 ถึง 2/2 )และควรติดฉลาก

ข้างขวดทันท ี 

2. เจ้าหน้าทีส่ามารถส่งตัวอย่างน ้า/สิ่งปฏิกลูหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วพรอ้มแบบค้าร้องขอวิเคราะห์
คุณภาพน ้า/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใ่ช้แล้ว (DIW-PSL-F-4.4(1)-1/2 ถึง 2/2)  ให้กับเจ้าหน้าที่รับ
ตัวอย่าง ณ กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบยีนห้องปฏิบัติการ  
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ชั น 4 ห้อง 401) เลขท่ี 75/6 
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวกีรุงเทพมหานคร ทุกวันท้าการ ตั งแต่เวลา 8.30-16.00 น. 
 

 



ตารางที่ 2.1 วิเคราะห์น ้าสกัด (Waste Extraction Test; Wet) ในหน่วย mg/L เทียบกับค่า 

Soluble Threshold Limit Concentration (STLC) 
รายการ ภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอยา่ง ปริมาณตัวอยา่ง (กรัม) 

โลหะหนัก 
- สารหน ู(Arsenic) 
- แบเรียม (Barium) 
- เบริลเลียม (Beryllium) 
- แคดเมียม (Cadmium) 
- โครเมียม และ/หรือโครเมียมไตรวาเลนท์   
  (Chromium and/or Chromium (III)) 
- โครเมียมเฮกซาวาเลนท์  
  (Chromium (VI)) 
- โคบอลท์ (Cobalt) 
- ทองแดง (Copper) 
- ตะกั่ว (Lead) 
- นิเกิล (Nickel) 
- ซิลิเนียม (Selenium) 
- เงิน (Silver) 
- ธาลเลียม (Thallium) 
- วานาเดียม (Vanadium) 
- สังกะสี (Zinc) 

ขวดพลาสติก หรือ
ถุงพลาสติกเก็บตัวอย่าง 

500 

 

- วธิีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก้าจดัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  

  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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 ขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการทดสอบตามมาตรฐาน  

มอก. 17025 – 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) จากส้านักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) รายการน ้าเสีย 
รายการที่ทดสอบ/ช่วงของการวัด มาตรฐาน/วิธีทดสอบ/เทคนิคที่ใช้ 

1. ของแข็งละลายน า้ทั งหมด (ทีดีเอส) 
    (Total Dissolved Solids)  
    500 – 10,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF, 23rd 
edition 2013, part 2540 C Dried at 180±2 oC 

2. ของแข็งแขวนลอยทั งหมด  
    (Total Suspended Solids)  
    20 – 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF, 23rd 
edition 2013, part 2540 D  

3. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 2.0 – 11.0  Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF, 23rd 
edition 2013, part 4500-H+ B  

4. ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)  
   40 – 900 มิลลิกรัมต่อลิตร 

Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF, 23rd 
edition 2013, part 5220 D  

5. ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)  
   40 – 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 

Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF, 23rd 
edition 2013, part 5220 C  

6. โลหะหนัก 
    - แคดเมียม (Cadmium) 0.10 – 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    - ทองแดง (Copper) 0.10 – 15 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    - แมงกานีส (Manganese) 0.10 – 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    - นิกเกิล (Nickel) 0.20 – 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    - สังกะสี (Zinc) 0.15 – 10 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF, 23rd 
edition 2013, part 3111 B and 3030 K  
 

7. โลหะหนัก 
    - แคดเมียม (Cadmium) 0.01 – 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    - ทองแดง (Copper) 0.10 – 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    - แมงกานีส (Manganese) 0.10 – 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    - นิกเกิล (Nickel) 0.10 – 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    - โครเมียม (Chromium) 0.10 – 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF, 23rd 
edition 2013, part 3125 B and 3030 K 
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4. การตรวจวัดกลิ่น  
 ค่าความเข้มกลิ่นท่ีบริเวณรั้วหรือขอบเขตภายในโรงงาน 

 ค่าความเข้มกลิ่นท่ีปล่องระบายอากาศของโรงงาน 

- วิธีตรวจวัดกลิ่น อ้างอิงตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานและวิธีการ
ตรวจสอบกลิ่น  
  ในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 
 

 
5. การตรวจวัดระดับเสียง  
 ระดับการรบกวน  

 ระดับเสียงเฉลี่ย ( AeqL ) 

 ค่าเฉลี่ยเสยีงสูงสุด  

  •วธิีการตรวจวัดระดบัเสียง อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

   ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดบัเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 2553  

 

 
 

 

9 

3. การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 3.1 ปล่องระบาย 

 ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) 

 ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) 

 กรดก ามะถัน (Sulfuric acid) 

 ไฮโดรเจนซลัไฟด์ (Hydrogen Sulfide) 

 ทองแดง (Copper) 

 ตะกั่ว (Lead 

 สารอินทรียร์ะเหย (VOCs) ได้แก่ ไซลีน (Xylene) 
- วิธีตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง ก าหนดค่าปริมาณ

ของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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3.2 พ้ืนที่ท ำงำน 

 ฝุ่นทุกขนาด (Total Dust) 

 ฝุ่นท่ีสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ (Respirable Dust) 
 สารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) ไดแ้ก ่  

 ไซลีน (Xylene) 
 คลอโรฟอร์ม  (Chloroform) 
 ไตรคลอโรมีเทน (Trichloroethane ) 
 ออโธ-ไดคลอโรเบนซีน (o-Dichlorobenzene ) 
 เมทธิลโบรไมด์ (Methyl Bromide) 
 ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) 
 เบนซีน (Benzene) 
 คาร์บอนเตตราคลอไรด์ (Carbotetrachloride) 
 เอทธิลลีน ไดโบรไมด์ (Ethylene dibromide) 
 เอทธิลลีน ไดคลอไรด์ (Ethylene dichloride) 
 เมทธิลคลอไรด์ (Methyl Chloride ) 
 เมทธิลลีนคลอไรด์ (Methylene Chloride) 
 สไตรีน (Styrene) 
 ไตรคลอโร เอทธิลลีน (Trichloroethylene)   
 เตตราคลอโรเอทธิลลีน (Tetrachloroethylene) 
 โทลูอีน (Toluene) 
 คาร์บอนไดซัลไฟด์ (Carbondisulfide) 

- วิธีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ท างานอ้างอิงตาม National Institute for Occupation Safety  
   and Health (NIOSH) Method 0500 and 0600 และ United States Department Of Labor  
   Occupational Safety and Health Adminis Tration (OSHA) Method PV2120 
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3.3 บรรยำกำศท่ัวไป 
 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate) 

 ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)  

 สารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) ไดแ้ก่ 

 อะซิทัลดไีฮด์ (Acetaldehyde)    
 อะครอลีน (Acrolein)   
 อะคลิโลไนไตร (Acrylonitrile)  
 เบนซีน (Benzene)  
 เบนซิลคลอไรด์ (Benzyl Chloride)   
 1,3-บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene)  
 โบรโมมีเธน (Bromomethane)   
 คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride)  
 คลอโรฟอรม์ (Chloroform)  
 1,2–ไดโบรโมอีเธน (1,2-Dibromoethane)   
 1,4-ไดคลอโรเบนซีน (1,4-Dichlorobenzene)   
 1,2-ไดคลอโรอีเธน (1,2-Dichloroethane)  
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน (1,2-Dichloropropane)  
 1,4-ไดออกเซน (1,4-Dioxane)    
 เตตระคลอโรเอทธลิีน (Tetrachloroethylene)   
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน (1,1,2,2-Tetrachloroethane)   
 ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene)   
 ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) 

- วิธีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

  ฉบับที ่10 พ.ศ.2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ  
  พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
- วธิีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป อ้างอิงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวัง 

  ส าหรับสารอินทรีย์ ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 24 ชัว่โมง พ.ศ.2552 
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