




มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

สารมลพษิ ค่าเฉล่ียความเข้มข้นในเวลา ค่ามาตรฐาน ท่ีมา

1. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
1 ชม. ไม่เกิน 30 ppm. (34.2 มก./ลบ.ม.)

1
8 ชม. ไม่เกิน 9 ppm. (10.26 มก./ลบ.ม)

2. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
1 ชม. ไม่เกิน 0.17 ppm. (0.32 มก./ลบ.ม.)

1,3,4
1 ปี ไม่เกิน 0.03 ppm. (0.057 มก./ลบ.ม.)

3. ก๊าซโอโซน (O3)
1 ชม. ไม่เกิน 0.10 ppm. (0.20 มก./ลบ.ม.)

1,3
8 ชม. ไม่เกิน 0.07 ppm. (0.14 มก./ลบ.ม.)

4. ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

1 ปี ไม่เกิน 0.04 ppm. (0.10 มก./ลบ.ม)

1,224 ชม. ไม่เกิน 0.12 ppm.(0.30 มก./ลบ.ม)

1 ชม. ไม่เกิน 0.3 ppm.(780 มคก./ลบ.ม)

5. ตะกัว่ (Pb) 1 เดือน ไม่เกิน 1.5 มคก./ลบ.ม 1

6. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน
24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.

1,2
1 ปี ไม่เกิน 0.10 มก./ลบ.ม.

7. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม

1,2
1 ปี ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม

8. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน
24 ชม. ไม่เกนิ 0.05 มก./ลบ.ม.

5
1 ปี ไม่เกนิ 0.025 มก./ลบ.ม.

จากเว็บไซต์กรมควบคมุมลพิษ www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_airsnd01.html#s1
และจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง กําหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กิน 2.5 ไมครอน์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป



ดชันีคุณภาพอากาศ

• ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เป็นการรายงานข้อมลูคณุภาพอากาศใน
รูปแบบท่ีง่ายตอ่ความเข้าใจของประชาชนทัว่ไป เพ่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถงึ
สถานการณ์มลพิษทางอากาศในแตล่ะพืน้ท่ีวา่อยูใ่นระดบัใด มีผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัหรือไม่

• ดชันีคณุภาพอากาศของประเทศไทยแบง่เป็น 5 ระดบั คือ ตัง้แต ่0 ถงึ 201 ขึน้ไป ซึง่แตล่ะระดบัจะใช้สีเป็น
สญัญลกัษณ์เปรียบเทียบระดบัของผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยั โดยดชันีคณุภาพอากาศ 100 จะมีคา่
เทียบเทา่มาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป หากดชันีคณุภาพอากาศมีคา่สงูเกินกวา่ 100 
แสดงวา่คา่ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีคา่เกินมาตรฐานและคณุภาพอากาศในวนันัน้จะเร่ิมมี
ผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของประชาชน

0-25 26-50 51-100 101-200 201 -ขึน้ไป

ดีมาก ดี ปานกลาง
เร่ิมมีผลกระทบ

ต่อสุขภาพ

มีผบกระทบ

ต่อสุขภาพ

เกณฑ์ของดชันีคณุภาพอากาศของประเทศไทย จาก air4thai http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php



AQI ความหมาย สีที่ใช้ ข้อความแจ้งเตือน

0 - 25 คณุภาพอากาศดีมาก ฟา้ คณุภาพอากาศดีมาก เหมาะสําหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการทอ่งเท่ียว

26 - 50 คณุภาพอากาศดี เขียว คณุภาพอากาศดี สามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งและการทอ่งเท่ียวได้ตามปกติ

51 - 100 ปานกลาง เหลือง

ประชาชนทัว่ไป : สามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ

ผู้ ท่ีต้องดแูลสขุภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบือ้งต้น เชน่ ไอ หายใจลําบาก ระคายเคือง

ตา ควรลดระยะเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้ง

101 -
200

เร่ิมมีผลกระทบตอ่

สขุภาพ
ส้ม

ประชาชนทัว่ไป : ควรเฝา้ระวงัสขุภาพ ถ้ามีอาการเบือ้งต้น เชน่ ไอ หายใจลําบาก 

ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อปุกรณ์ปอ้งกนัตนเอง

หากมีความจําเป็น

ผู้ ท่ีต้องดแูลสขุภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้

อปุกรณ์ปอ้งกนัตนเองหากมีความจําเป็น ถ้ามีอาการทางสขุภาพ เชน่ ไอ หายใจลําบาก 

ตาอกัเสบ แนน่หน้าอก ปวดศีรษะ หวัใจเต้นไมเ่ป็นปกติ คล่ืนไส้ ออ่นเพลีย ควรปรึกษา

แพทย์

201 ขึน้

ไป
มีผลกระทบตอ่สขุภาพ แดง

ทกุคนควรหลีกเล่ียงกิจกรรมกลางแจ้งทกุ หลีกเล่ียงพืน้ท่ีท่ีมีมลพิษทางอากาศสงู หรือใช้

อปุกรณ์ปอ้งกนัตนเองหากมีความจําเป็น หากมีอาการทางสขุภาพควรปรึกษาแพทย์



พืน้ที่
PM2.5 (ug/m3)

Avg 24Hr

ริมถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร 103

ริมถนนลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 95 เขตวงัทองหลาง 95

ริมถนนพระราม 3-เจริญกรุง เขตบางคอแหลม 93

ริมถนนพหลโยธิน เขตบางเขน 92

แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม 87

ริมถนนซอยนิคมบ้านพกัรถไฟธนบรีุ 5 เขตบางกอกน้อย 82

ริมถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 82

ริมถนนสามเสน เขตพระนคร 81

ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขนุเทียน 80

ริมถนนรัชดาภิเษก-ทา่พระ เขตธนบรีุ 79

11 ม.ค. 12 ม.ค. 13 ม.ค.

พืน้ที่
PM2.5 (ug/m3)

Avg 24Hr

ริมถนนลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 95 เขตวงัทองหลาง 86

ริมถนนพระราม 3-เจริญกรุง เขตบางคอแหลม 85

ริมถนนสามเสน เขตพระนคร 81

ริมถนนซอยนิคมบ้านพกัรถไฟธนบรีุ 5 เขตบางกอกน้อย 80

ริมถนนพหลโยธิน เขตบางเขน 77

แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม 77

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 76

ริมถนนดินแดง เขตดินแดง 72

ริมถนนลาดกระบงั เขตลาดกระบงั 72

ริมถนนพระราม 4 เขตปทมุวนั 71

พืน้ที่
PM2.5 (ug/m3)

Avg 24Hr

ริมถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร 96

ริมถนนพระราม 3-เจริญกรุง เขตบางคอแหลม 92

ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขนุเทียน 86

ริมถนนรัชดาภิเษก-ทา่พระ เขตธนบรีุ 84

ริมถนนพระราม 2 เขตบางขนุเทียน 84

ริมถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 81

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 81

ริมถนนพระราม 4 เขตปทมุวนั 79

ริมถนนราธิวาส เขตบางรัก 78

ริมถนนซอยนิคมบ้านพกัรถไฟธนบรีุ 5 เขตบางกอกน้อย 77

จากรายงานสถานการณ์และคณุภาพอากาศประเทศไทย: air4thai http://air4thai.pcd.go.th/webV2/



พืน้ที่

PM2.5 

(ug/m3)

Avg 24Hr

ริมถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลดั 63 

ริมถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร 62 

ริมถนนพระราม 3-เจริญกรุง เขตบางคอ

แหลม
61 

ริมถนนรัชดาภิเษก-ทา่พระ เขตธนบรีุ 59 

ริมถนนลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 95 เขตวงั

ทองหลาง
59

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 58 

ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขนุเทียน 57 

ริมถนนพระราม 2 เขตบางขนุเทียน 57

แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม 57 

ริมถนนพหลโยธิน เขตบางเขน 56 

14 ม.ค. 15 ม.ค. 16 ม.ค. 17 ม.ค.

พืน้ที่

PM2.5 

(ug/m3)

Avg 24Hr

ริมถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลดั 73 

ริมถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร 71 

ริมถนนพระราม 3-เจริญกรุง เขตบางคอ

แหลม
69 

ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขนุเทียน 64 

ริมถนนดนิแดง เขตดนิแดง 64 

ริมถนนพหลโยธิน เขตบางเขน 64 

แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 63 

ริมถนนสามเสน เขตพระนคร 62

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 60

ริมถนนซอยนิคมบ้านพกัรถไฟธนบรีุ 5 เขต

บางกอกน้อย
59

พืน้ที่

PM2.5 

(ug/m3)

Avg 24Hr

ริมถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร 90

ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน 85

ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขนุเทียน 82

ริมถนนลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 95 เขตวงั

ทองหลาง
78

ริมถนนพระราม 3-เจริญกรุง เขตบางคอ

แหลม
77

ริมถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลดั 75

ริมถนนดนิแดง เขตดนิแดง 74

ริมถนนซอยนิคมบ้านพกัรถไฟธนบรีุ 5 เขต

บางกอกน้อย
74

ริมถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 74

ริมถนนสามเสน เขตพระนคร 74

พืน้ที่

PM2.5 

(ug/m3)

Avg 24Hr

ริมถนนพระราม 3-เจริญกรุง เขตบางคอ

แหลม
81

ริมถนนรัชดาภิเษก-ทา่พระ เขตธนบรีุ 78

ริมถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 77

ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขนุเทียน 74

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 72

เขตทุง่วดัดอน เขตสาทร 71

ริมถนนพระราม 3 เขตยานนาวา 71

ริมถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร 71

ริมถนนซอยนิคมบ้านพกัรถไฟธนบรีุ 5 เขต

บางกอกน้อย
71

ริมถนนพระราม 2 เขตบางขนุเทียน 71

จากรายงานสถานการณ์และคณุภาพอากาศประเทศไทย: air4thai http://air4thai.pcd.go.th/webV2/
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