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 ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาเหตุรำคาญ จากหลายสาเหตุ  
เช่น การจราจร การเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และการประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เป็นสถาน 
ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเป็นประจำทุกปี บางแห่งมีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะทำให้เกิดปัญหา ได้แก่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่มีถิ่นฐานและที่พักอาศัย อยู่ในบริเวณ 
ใกล้เคียงกับสถานประกอบกิจการเหล่านั้น 

 หากพิจารณาสถิติเหตุรำคาญที่มีการร้องเรียนเข้ามายังหน่วยงานภาครัฐ 
ดังเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการประกอบกิจการมากที่สุด 
และมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น พบว่าในปี 2550 กรุงเทพมหานคร  
มีปัญหาเรื่องเหตุรำคาญ ทั้งสิ้น 7,343 ราย จากจำนวนกิจการท่ีเป็นอันตราย
ตอ่สขุภาพทีไ่ดร้บัใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุทัง้สิน้ 41,034 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 17.9 และปัญหาเหตุรำคาญดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็นประจำ 
ทุกปี โดยเฉพาะปัญหาเรื่องเสียงดัง จัดเป็นเหตุรำคาญที่มีการร้องเรียน 
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น ปัญหาจากฝุ่นละออง และ
ปัญหาจากน้ำเสีย ตามลำดับ 

คำนำ 



 การดำเนินการควบคุมปัญหาเหตุรำคาญ จึงเป็นภาระหน้าที่สำคัญที่ทาง
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเร่งจัดการโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้ง  
รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรง 
และทางอ้อม ทั้งนี้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ในฐานะหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่เฝ้าระวัง และให้คำปรึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ 
อันเกิดจากการประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข เห็นว่าการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญ 
อย่างยิ่ง เพื่อให้มีศักยภาพในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ดังนั้นจึงได้จัดทำคู่มือวิชาการ เรื่อง  
การควบคุมและการจัดการปัญหาเหตุรำคาญ เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้สำหรับ 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ โดยเนื้อหาเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยเหตุรำคาญจากกรณีต่างๆ การเลือกใช้เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งกฎหมายที่ใช้เป็นแนวทาง 
ในการควบคมุการดำเนนิการดงักลา่วอยา่งมปีระสทิธภิาพ สำนกัอนามยัสิง่แวดลอ้ม
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยต่อไป 
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�บทที่ 1
ปัญหาเหตุรำคาญ

?
บ ท ที่ 

ปัญหาเหตุรำคาญ
�

ความหมายของเหตุรำคาญ

	 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ระบุว่ า 	

เหตุรำคาญ หมายถึง เหตุหนึ่งเหตุใดอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน 	

ของประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทำ 

ดังต่อไปนี้ 



คู่มือวิชาการ เรื่องการควบคุมและจัดการปัญหาเหตุรำคาญ�

	 1.	 แหล่งน้ำ	 ทางระบายน้ำ	 ที่อาบน้ำ	 ส้วม	 หรือที่ใส่มูล	 หรือเถ้า								

หรือสถานที่อื่นใด	 ซึ่งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสม	 สกปรก	 มีการสะสมหรือหมักหมม

สิ่งของ	 มีการเททิ้งสิ่งใด	 เป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองเป็นพิษ	 หรือเป็น		

หรอืนา่จะเปน็ทีเ่พาะพนัธุพ์าหะนำโรค	 หรอืกอ่ใหเ้กดิความเสือ่มหรอือาจเปน็อันตราย

ต่อสุขภาพ	
 
	 2.	 การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด	 หรือมีจำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุ

ให้เสื่อม	หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
 
	 3.	 อาคารอันเป็นที่อยู่อาศัยของคนหรือสัตว	์ โรงงาน	 หรือสถานที	่	

ประกอบกิจการใดไม่มีการระบายอากาศ	 การระบายน้ำ	 การกำจัดสิ่งปฏิกูล	 หรือ		

การควบคุมสารเป็นพิษ	 หรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็น	 หรือ										

ละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียง	 จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	

ซึ่งครอบคลุมอาคารที่พักอาศัย	 โรงงาน	 และสถานประกอบกิจการทุกประเภท	ทั้งที่

เป็นและไม่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะต้องไม่ก่อให้เกิดภาวะดังกล่าว	
 
	 4.	 การกระทำใดๆ	อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น	แสง	รังสี	เสียง	ความร้อน	

สิ่งมีพิษ	 ความสั่นสะเทือน	 ฝุ่น	 ละออง	 เขม่า	 เถ้า	 หรือกรณีอื่นใด	 จนเป็นเหตุให้

เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 ซึ่งหมายถึงกิจกรรมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการ

กระทำของบุคคล	กลุ่มบุคคล	หน่วยงาน	สถานประกอบกิจการ	หรือโรงงานก็ตาม	
 
	 5.	 เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกำหนด	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	



�บทที่ 1
ปัญหาเหตุรำคาญ

	 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ 
กำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ในการดำเนินการควบคุม ดูแล กำกับการ และ        
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่         
อาศัยโดยทั่วไป ไว้ดังนี้  
	

      อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 
	 1.	 มาตรา	 26	 กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น	 มีอำนาจในการ							

ออกคำสัง่เป็นหนังสือ	

	 	 	1.1	 ห้ามผู้หนึ่งผู้ใดก่อเหตุรำคาญ	 รวมทั้งการระงับเหตุรำคาญ	

ทั้งในที่หรือทางสาธารณะ	หรือในที่เอกชน	

										 	1.2	 ให้ผู้หนึ่งผู้ใด	 ดูแล	 ปรับปรุง	 บำรุงรักษา	 บรรดาถนน			

ทางบก	ทางน้ำ	รางระบายน้ำ	คูคลอง	และสถานที่ต่างๆ	ในเขตของตนให้ปราศจาก

เหตุรำคาญ	

						 2.	 มาตรา	 27	 กำหนดอำนาจให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น	 ดำเนินการ

จัดการปัญหาเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นทั้งในที่หรือทางสาธารณะ	และสถานที่เอกชน	ดังนี้	

						 	 	2.1	 ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้บุคคล	 เจ้าของ	 หรือผู้ครอบครอง

สถานที่นั้น	 ระงับ	 หรือป้องกันเหตุรำคาญนั้น	 ภายในเวลาอันสมควร	 โดยสามารถ

ออกคำสั่งให้กระทำการด้วยวิธีการใดเพื่อระงับเหตุรำคาญ	 หรือกำหนดวิธีการเพื่อ

ป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญในภายหลัง	แนบท้ายคำสั่งนั้นได้	

อํ    านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ 
   เจ้าพนักงานสาธารณสุขในเรื่องเหตุรำคาญ 
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	 	 	2.2	 กรณีที่บุคคล	 เจ้าของ	 หรือผู้ครอบครองอาคาร	 สถานที	่	

ก่อเหตุรำคาญไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น	ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ

ระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้น	 และจัดการตามความจำเป็น	 เพื่อป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ		

ขึ้นอีก	โดยผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนั้น	

	 	 	2.3	 กรณีที่ เหตุรำคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชน	 มีอันตราย		

ร้ายแรงต่อสุขภาพ	 หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ	 ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ		

ดำรงชีพของประชาชน	 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของ						

หรือผู้ครอบครองอาคาร	ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมด	หรือบางส่วน

จนกว่าจะสามารถระงับเหตุรำคาญ	นั้นได้	

	

	 อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 
	 1.	 แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริง	 และออกคำสั่ง		

กรณีที่พบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง	 หรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงหรือ

ข้อกำหนดท้องถิ่น	เพื่อให้มีการปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	

						 2.	 กรณีที่พบว่าจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน	 โดย

ส่วนรวม	 ซึ่งสมควรจะดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน	 ให้มีอำนาจออกคำสั่งให้		

ผู้ประกอบการแก้ไข	หรือระงับเหตุนั้นได้	แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ		

						 3.	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสขุ	พ.ศ.2535	ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจในการ	

						 	 	3.1	 มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ	 มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง		

หรือทำคำชี้แจง	 เป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด	 เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อ

ประกอบการพิจารณา	
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						 	 	3.2	 เขา้ไปในอาคารหรอืสถานทีใ่ดๆ	 ในเวลาระหวา่งพระอาทติยข์ึน้

และพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการ	 เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตาม		

ข้อกำหนดของท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้	 ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถาม											

ข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้ง	 หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ		

หรือผู้ครอบครองอาคาร	หรือสถานที่นั้น	

						 	 	3.3	 แนะนำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติ

ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือ	 รับรองการแจ้งหรือตามข้อกำหนด

ของท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้	

						 	 	3.4	 ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ	 ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

ของประชาชน	เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีหรือเพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็น	

						 	 	3.5	 เกบ็หรอืนำสนิคา้หรอืสิง่ของใดๆ	 ทีส่งสยัวา่จะไมถ่กูสขุลกัษณะ

หรือจะก่อให้เกิดเหตุรำคาญจากอาคาร	 หรือสถานที่ใดๆ	 เป็นปริมาณตามสมควร	

เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา	

	
 แนวทางการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น	
	 ให้ระงับเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วย	
	 การสาธารณสุข 
	

	 ในการออกคำสัง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่	 ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	

พ.ศ.2535	 สามารถดำเนินการได้โดยการพิจารณาสถานการณ์ของการเกิดปัญหา		

เหตุรำคาญ	ตามมาตราที่เกี่ยวข้อง	ดังต่อไปนี้	
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	 1.	 มาตรา	27	กรณีเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ	หรือ	

	 2.		มาตรา	28	กรณีเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนหรือ	

	 3.	 มาตรา	28	วรรค	 3	 กรณีที่เกิดเหตุร้ายแรงต่อสุขภาพ	 หรือมี		

ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน	 ให้มีคำสั่งห้าม		

ใช้อาคารทั้งหมด	หรือบางส่วน	จนกว่าจะสามารถระงับเหตุรำคาญนั้นได้		

	 4.	 มาตรา	45	กรณีผู้ประกอบกิจการ	ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	

ข้อกำหนดของท้องถิ่น	 ประกาศ	 หรือคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เจ้าพนักงาน		

ท้องถิ่น	 มีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจาร	 ปรับปรุง	 แก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง	 และ		

หากพบว่ากิจการดังกล่าวก่อให้เกิดเหตุสงสัยว่าอาจจะเป็นอันตรายร้ายแรง
	

ต่อสุขภาพของประชาชน	 สามารถสั่งการให้หยุดดำเนินกิจการนั้นไว้ทันที	 เป็นการ

ชั่วคราว	จนกว่าจะปราศจากอันตราย	

	 5.	 มาตรา	 46	 หากพบเหตุไม่ถูกต้อง	 หรือมีการกระทำฝ่าฝืนพระราช

บญัญตันิี	้ หรอืขอ้กำหนดทอ้งถิน่	 เจา้พนกังานสาธารณสขุ	 ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้พนกังาน

ท้องถิ่น	 โดยเร่งด่วน	 และหากพบว่าเหตุนั้นมีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของ

ประชาชน	 ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจสั่งการให้ผู้กระทำการนั้นแก้ไข	 หรือ

ระงับเหตุนั้น	แล้วจึงแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบต่อไป	
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 ในกรณทีีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนจากประชาชน	 ทัง้ทางจดหมายไปรษณยีบตัร	

หนังสือ	 โทรศัพท์	 แจ้งทางสื่อมวลชน	 หรือมาด้วยตนเองตลอดจนหนังสือสั่งการ		

จากหน่วยงานบังคับบัญชา	 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	 ต้องทำการพิจารณาข้อเท็จจริง

จากคำร้องที่ได้รับก่อนว่ามีความน่าเชื่อถือ	 และมีมูลเหตุนั้นจริงหรือไม่	 อาจทำได้		

โดยการโทรศัพท์สอบถามไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในหนังสือ	 หรือการสอบถาม		

ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้น	 โดยทำการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นที่ได้	

ทั้งหมดสำหรับใช้ประกอบการตรวจวนิจฉัยในพื้นที่จริง	 จากนั้นให้ทำการเตรียม		

เครื่องมือ	 หรืออุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสม		

กับสภาพปัญหาข้อร้องเรียนนั้น	 โดยต้องทำการศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องมือ		

แต่ละประเภท	ตลอดจนศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
 
	 สำหรับการตรวจวินิจฉัยในพื้นที่จริง	สามารถดำเนินการได้	ดังนี้	

	 1.	 การตรวจวนิจิฉยัเหตรุำคาญ
 โดยอาศยัขอ้มลูทางกายภาพ	 สามารถ

ทำได้โดยการสัมภาษณ์	 สอบถามข้อมูลแวดล้อม	 จากประชาชนที่อาศัยบริเวณ		

ใกล้เคียงแหล่ง	 หรือสถานที่เกิดเหตุร้องเรียน	 รวมทั้งผู้ประกอบกิจการหรือเจ้าของ

อาคาร	สถานประกอบกิจการ	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครอบคลุมและถูกต้องมากที่สุด	

ซึ่งข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการแปรผล	เป็นข้อสรุป	มีดังนี้	

								 	 	1.1	 ข้อมูลบุคคลที่ร้องเรียน	 หรือผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อน			

ได้แก่	 บ้านเลขที่	 ตำแหน่ง	 ระยะห่างระหว่างสถานที่ตั้งของที่พักอาศัยกับแหล่ง		

ก่อเหตุรำคาญ	 ปัญหาที่ได้รับช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้ควรมีการ

สอบถามข้อมูลจากบ้านประชาชนโดยรอบให้มากที่สุด	

ห    ลักการตรวจวินิจฉัยเหตุรำคาญ 
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	 	 	1.2	 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการหรือแหล่งที่เป็นสาเหตุ		

ของข้อร้องเรียน	 ได้แก่	 ที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ	 ทิศทางโดยรอบอาคาร		

สถานประกอบกิจการ	 ชื่อผู้ประกอบการ	 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ใบอนุญาต

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข			

ใบอนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 เป็นต้น	 กระบวนการผลิต	 ลักษณะ		

มลภาวะที่เกิดขึ้น	 แหล่งกำเนิดมลภาวะ	 จำนวนคนงาน	 ช่วงเวลาปฏิบัติงานและ		

ข้อมูลอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพิ่งแวดล้อมในสถานประกอบ

กิจการ	 ระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่	 แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ	

เครื่องจักร	เป็นต้น	

	

						 2.
 การตรวจวินิจฉัยเหตุรำคาญด้วยการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์


สำหรับตรวจวิเคราะห์	

	 	 ภายหลังจากได้ทราบข้อมูลทางกายภาพ	 ด้วยการสอบถาม	 และ

สังเกตการณ์แล้ว	 เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจวินิจฉัยเหตุรำคาญด้วยการ		

ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์	 เพื่อให้การแปรผลมีความน่าเชื่อถือ	 และสามารถ		

นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานได้อย่างถูกต้อง	 แม่นยำมากยิ่งขึ้น	 โดยต้อง									

มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ	 ได้แก่	 วิธีการใช้งานเครื่องมือ	 การปรับเทียบ

ความถูกต้องของเครื่องมือ	 (Calibrate)	 การกำหนดจุดเก็บตัวอย่าง	 ระยะเวลา		

ในการตรวจวัดตามกฎหมาย	 การจดบันทึกสภาพแวดล้อมโดยรอบ	 ขณะตรวจวัด	

และการส่งผลตัวอย่างเพื่อวินิจฉัยทางเคมี	 หรือชีวภาพในห้องปฏิบัติการ	 จากนั้น		

เมื่อได้ผลการตรวจวัดแล้ว	จึงนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป	
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	 การรายงานผลการตรวจวินิจฉัยเหตุรำคาญ 
						 	

	 ภายหลังจากได้ดำเนินการตรวจวินิจฉัยปัญหาเหตุรำคาญเรียบร้อยแล้ว	

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบต้องทำการสรุปผลการตรวจเหตุรำคาญ	 โดยการสรุป		

รายละเอยีดของสิ่งที่ทำการตรวจสอบ	 เช่น	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องเรียน	 และสถานที่

หรือสถานประกอบกิจการที่ถูกร้องเรียน	 ข้อมูลผลการตรวจวัดด้วยการใช้เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์	 ข้อแนะนำสำหรับการปรับปรุง	 แก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นสาเหตุ		

ของปัญหาเหตุรำคาญ	ทั้งนี้ต้องทำการรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	
 
	 •	 ผู้บังคับบัญชา	 เพื่อทราบและมีการประสานไปยังหน่วยงาน		

ที่เกี่ยวข้อง	

	 •	 เจ้าพนักงานท้องถิ่น	 เพื่อพิจารณาออกคำสั่งทางกฎหมายต่อ		

ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ก่อเหตุรำคาญ	

	 •	 ผู้ร้องเรียน	 เพื่อทราบผลการตรวจวินิจฉัย	 และการดำเนินการ		

ของหน่วยงาน	



คู่มือวิชาการ เรื่องการควบคุมและจัดการปัญหาเหตุรำคาญ�0



��บทที่ 2
การจัดการปัญหาเหตุรำคาญจากเสียง

?
บ ท ที่ 

ปัญหาเหตุรำคาญจากเสียง

�

ความหมายของเสียง

	 เสียง	 (Sound) เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถ ุ เมื่อวัตถุ 	

สั่นสะเทือน ก็จะทำให้เกิดการอัดตัว และขยายตัวของคลื่นเสียง และถูก 	

ส่งผ่านตัวกลาง คือ อากาศ ก๊าซของเหลวและของแข็งไปยังหูได้ แต่ 	

ไม่สามารถเดินทางผ่านสูญญากาศได้ เช่น ในอวกาศ เป็นต้น ทั้งนี้เสียง 	

ยังหมายรวมถึง............... 

การจัดการ
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	 ความสั่นสะเทือนที่ผ่านมาทางอากาศ	 ในช่วงความถี่สูงและต่ำ	 ซึ่งเป็น
เสียงที่มนุษย์ไม่สามารถสัมผัสได้	 รวมทั้งความสั่นสะเทือนที่ผ่านตัวกลางในรูปแบบ						
ต่าง	ๆ	เช่น	ฝุ่นละออง	ก๊าซ	ของเหลว	ของแข็ง	และพลาสมา	อีกด้วย	
	 เมื่อความสั่นสะเทือนนั้นมาถึงหูของเรา	 จะถูกแปลงเป็นกระแสประสาท	
(Impulse	 Nerve)	 และจะถูกส่งต่อไปยังสมองเพื่อทำการแปรผล	 ทำให้เรารับรู้		
และจำแนกเสียงประเภทต่างๆ	 ได้	 ปกติมนุษย์สามารถรับรู้เสียงได้	 ในย่านความถี่
ระหว่าง	 20-20,000	Hz	 โดยมีความไวต่อการตอบสนองของเสียงอยู่ในช่วง	 1,000-
5,000	Hz	ทั้งนี้	 ความสามารถในการรับเสียง	 สามารถผันแปรได้ตามอายุ	 สุขภาพ	
และประวัติการสัมผัสเสียงของแต่ละบุคคล	 อย่างไรก็ตามเสียงที่เรารับรู้โดยปกติ	
อาจกลายเป็นเสียงรบกวน	 หรือเสียงที่ไม่ต้องการ	 (Noise)	 ขึ้นได้	 ซึ่งเสียงรบกวน
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่	 เช่น	 เสียงโทรทัศน์	 เสียงวิทยุ	 เสียงเครื่องจักร	 เสียงรถยนต์	
หรือแม้แต่เสียงจากการสนทนา	เป็นต้น		
 

	 1.	 ทำให้เกิดความรำคาญ	หงุดหงิด	ไม่สบายใจ	และเกิดความเครียด	
	 2.		รบกวนต่อการพักผ่อน	นอนหลับ	
	 3.		รบกวนการสื่อสาร	 การสนทนา	 เกิดความผิดพลาดในขณะปฏิบัติ
งานได้	
	 4.		ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง	
	 5.		เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	
						 6.	 มีผลต่อสุขภาพร่างกายทางอ้อม	 เช่น	 เป็นโรคเครียด	 โรคความดัน
โลหิตสูง	 หรือโรคกระเพาะ	 เป็นต้น	 เนื่องจากเสียงดังจะส่งผลให้เกิดความตึงของ
กล้ามเนื้อ	 และเกิดการกดทับของเส้นเลือด	 ซึ่งส่งผลต่อระบบการไหลเวียนโลหิต		

(Blood	vessels	constrict)	

ผ    ลกระทบจากเสียงรบกวน 
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							 7.	 ทำให้สูญเสียสมรรถภาพทางการได้ยิน	 หากได้รับเสียงที่ดัง		

เกินมาตรฐานกำหนด	 เป็นระยะเวลานาน	 (Noise	 Induced	 Hearing	 Loss)			

โดยแบ่งออกเป็น	
 
								 	 	7.1	 การสูญเสียสมรรถภาพทางการได้ยินแบบชั่วคราว	 (Tem-

porary	 Hearing	 Loss)	 เป็นผลมาจากความผิดปกติของหูชั้นนอก	 และ		

หูชั้นกลาง	 (Outer	 ear	 and	Middle	 ear)	 โดยสาเหตุเกิดจากการได้รับเสียงดัง

อย่างต่อเนื่อง	 และเป็นเวลานาน	 (Impulse	 and	 Continuous	 Noise)			

โดยเฉพาะในช่วงความถี่เสียงที่	 4,000-6,000	 Hz	 โดยอาการดังกล่าวสามารถ		

หายได้เองภายหลังจากการสัมผัสเสียง	 16-48	 ชั่วโมง	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความดัง	

และระยะเวลาสัมผัสเสียงด้วย		
 
											 	7.2	 การสญูเสยีสมรรถภาพทางการไดย้นิแบบถาวร	 (Permanent	

Hearing	 Loss)	 เป็นผลมาจากเซลล์ขน	 (Hairs	 Cells)	 ภายในอวัยวะรับเสียง	

Cochlea	 บริเวณหูชั้นใน	 (Inner	 ear)	 ถูกทำลายจนเกิดเสียหายและไม่สามารถ

ทำงานได้ตามปกติ	 ผลกระทบโดยตรงคือ	 ทำให้การได้ยินเสียงไม่อาจกลับคืนมาตาม

ปกติได้	 สำหรับสาเหตุสำคัญมาจากการสัมผัสเสียงในระดับที่ เป็นอันตราย	

(Harmful	Sound)	หรือเสียงที่ดังมาก	เช่น	เสียงระเบิด	เสียงปืน	เป็นต้น	สำหรับ

ผู้สัมผัสเสียงที่มีอาการของการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินแบบชั่วคราวมาอย่าง		

ต่อเนื่อง	 และไม่สามารถรักษาได้	 ก็สามารถลุกลามเกิดความสูญเสียแบบถาวร		

ได้เช่นกัน	
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						 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับอันตราย	 หรือได้รับ
ความรำคาญจากเสียงรบกวน 
 
	 1.		ระดับความดังของเสียงที่ได้รับ	(Loudness)	

	 2.		ความถี่เสียง	(Frequency)	

	 3.		ความต่อเนื่องของเสียง	(Continuity)	

	 4.		ระยะเวลาที่สัมผัสเสียง	(Variation	with	time)	

	 5.		ช่วงเวลาเกิดเสียง	(Time	of	Occurrence)	

	 6.		แหล่งกำเนิดเสียง	(Origin	of	the	sound)	

	 7.		ระดับเสียงพื้นฐานในชุมชน	(Background	noise	level)	

	 8.		ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงมาสู่ผู้สัมผัสเสียง	

	 9.		ความทนรับได้ของแต่ละบุคคลต่อระดับความดังของเสียง			

	 	 (Susceptibility	Host)		

	 ระดับความดังเสียง	 วัดในหน่วย	 เดซิเบล	 (decibel;	 dB)	 ซึ่งเป็น		

สเกลที่มาจากการแปลงค่าความดันเสียง	 (Sound	 Pressure	 Level)	 ที่หูมนุษย์

สามารถรับได้	 และได้ยิน	 ซึ่งมีช่วงที่กว้างมาก	 เมื่อเปลี่ยนเป็นสเกลเดซิเบลแล้ว			

จะมีช่วงอยู่ระหว่าง	 0-140	 เดซิเบล	 การแปลงจะใช้เป็นอัตราส่วนลอกการิทมิก	

(Logalithmic	 scale)	 ของค่าความดันเสียงที่ได้ยิน	 กับค่าความดันเสียงอ้างอิง		

เสียงที่เราได้ยินไม่ว่าเป็นเสียงจากแหล่งกำเนิดใดจะเป็นเสียงที่ซับซ้อนที่เกิดจาก		

การรวมกันของคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่างๆ	และระดับเสียงต่างๆ	เช่น	

ห    น่วยการวัดเสียง 
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						 •	 เสียงดนตรี	มีระดับเสียงประมาณ	20-90	เดซิเบล		

						 •	 เสียงสนทนาของมนุษย์	มีระดับเสียงประมาณ	25-80	เดซิเบล		
      
	 สำหรับหูของมนุษย์สามารถได้ยินเสียงที่ความดันเสียง	 0-130	dB	และ

ช่วงความถี่เสียง	 20-20,000	 Hz	 ซึ่งเป็นช่วงความถี่ของเสียงที่หูคนปกต	ิ สามารถ

ได้ยิน	เรียกว่า	ออดิโอโซนิค	 (Audiosonic)	เนื่องจากลักษณะการได้ยินของหูมนุษย์

มีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเส้นตรง	 ดังนั้น	 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดระดับเสียง		

จึงมีส่วนประกอบที่สำคัญ	 ได้แก่	 วงจรถ่วงน้ำหนักความถี่	 (weighting	 network)	

มี	 3	 แบบ	 คือ	 A,	 C	 และ	 Z	 โดยวงจร	 A	 สามารถให้ผลการตรวจวัดเสียง		

ของเครื่องวัดเสียงแสดงเหมือนลักษณะการได้ยินของมนุษย์มากที่สุด	 โดยจะกรอง		

เอาความถี่สูง	 และความถี่ต่ำของเสียงที่เกินกว่าที่มนุษย์จะได้ยินออกไป	 ดังนั้นหน่วย

การวัดระดับเสียง	 เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์	 จึงเรียก	 เดซิเบลเอ	

(decibel	A	;	dBA)		
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รูปที่
1	ระดับเสียงจากกิจกรรมประเภทต่าง	ๆ	
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ขั้นต่ำสุดของการได้ยิน	
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	 การตรวจวัดระดับเสียงให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม		
แห่งชาติ	 ฉบับที่	 29	 (พ.ศ.2550)	 เรื่อง	 ค่าระดับเสียงรบกวนและประกาศ		
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ	 เรื่อง	 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน	 ระดับเสียง
ขณะไม่มีการรบกวน	 การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียง	 ขณะมีการรบกวน			
การคำนวณคา่ระดบัการรบกวน	 และแบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีงรบกวน	 (รายละเอยีด


ในภาคผนวก)





 

 ในการตรวจเหตรุำคาญจากเสยีง เจา้หนา้ทีต่อ้งดำเนนิการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
 
						 1.	 ศึกษาวิธีการทำงานของเครื่องตรวจวัดระดับเสียง	 และการแปรผล
ข้อมูล	 ซึ่งการตรวจวัดเสียง	 ต้องคำนึงถึงลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้น	 จากกิจกรรม
ประเภทต่าง	ๆ	ได้แก่	
						 	 	1.1
 เสียงดังแบบต่อเนื่อง	 (Continuous	 Noise)	 เป็นเสียงดัง		
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เป็น	2	ลักษณะ	คือ	
	 	 		 1.1.1	เสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่	 (Steady-state	 Noise)			
เป็นเสียงดังต่อเนื่องที่มีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงไม่เกิน	 3	 เดซิเบล	 เช่น	 เสียงจาก	
เครื่องทอผ้า	เครื่องปั่นด้าย	เสียงพัดลม	เป็นต้น	
	 	 		 1.1.2	เสยีงดงัตอ่เนือ่งทีไ่มค่งที	่(Non-steady	State	Noise)	
เป็นสียงที่มีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงเกินกว่า	 10	 เดซิเบล	 เช่น	 เสียงจากเลื่อย		
วงเดือน	เครื่องเจียร	เป็นต้น	

ห   ลักการตรวจเหตุรำคาญจากเสียง 

วิ    ธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 
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1.2
 เสียงดังเป็นช่วงๆ	 (Intermittent	 Noise)	 เป็นเสียงที่		

ดังไม่ต่อเนื่อง	 เงียบหรือเบาเป็นระยะๆ	 สลับไปมา	 เช่น	 เสียงเครื่องปั๊ม/อัดลม	

เสียงจราจร	เสียงเครื่องบินที่บินผ่านไปมา	เป็นต้น	

				 	 	1.3		เสยีงดงักระทบหรอืกระแทก	(Impact	of	Impulse	Noise)		

เสยีงทีเ่กดิขึน้และสิน้สดุนอ้ยกวา่	 1	 วนิาท	ี มกีารเปลีย่นแปลงมากกวา่	 40	 เดซเิบล	

เชน่	เสยีงการตอกเสาเขม็	การปัม๊ชิน้งาน	การทบุเคาะอยา่งแรง	เปน็ตน้	
   
	 2.	 ต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นของการตรวจวัด	 ได้แก่	 ลักษณะของ		

สถานที่ที่จะดำเนินการตรวจวัด	 และการติดตั้งเครื่องวัดเสียง	 สภาพเบื้องต้นของ

ปัญหา	 เช่น	 ลักษณะเสียงที่เกิดขึ้น	 ช่วงเวลาการเกิดเสียงดัง	 และสภาวะแวดล้อม

โดยรอบ	เป็นต้น	

	 3.	 การเตรียมความพร้อมของเครื่องตรวจวัดระดับเสียง	 สามารถ

ดำเนินการได้ดังต่อไปนี้	
 
	 	 	3.1	 การเตรียมอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับเสียงให้

พร้อมใช้งาน	ดังนี้	

	 	 		 3.1.1	เครื่องวัดระดับเสียง	(Sound	level	meter)	Class	1	

ได้มาตรฐาน	 คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า	 IEC	 61672-1	

และ	IEC	60804		

	 	 		 3.1.2	ไมโครโฟน	

	 	 		 3.1.3	อุปกรณ์เปรียบความถูกต้องของเสียง	 (Acoustic	

Calibrator)	

	 	 		 3.1.4	อุปกรณ์ป้องกันลม	(Wind	screen)	

	 	 		 3.1.5	อุปกรณ์ต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้า	
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	 	 		 3.1.6	ขาตั้งเครื่องวัดระดับเสียง	

	 	 		 3.1.7	แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟใหม่ได้	 (Rechargeable	

battery)	หรือ	ถ่านอัลคาไลน์	

	 	 		 3.1.8	คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป	พร้อมสาย	เชื่อมต่อ	
 
										 3.2	 อ่านคู่มือการใช้เครื่องวัดระดับเสียงให้เข้าใจ	 และถูกต้อง		

ทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน	เพื่อให้เกิดความชำนาญ	และมีความมั่นใจในการใช้งาน	
 
	 	 3.3	 ตรวจสอบแบตเตอรี่ของเครื่อง	 กรณีที่เครื่องใช้แบตเตอรี่		
ชนิดประจุไฟใหม่ได้	 ต้องทำการเติมประจุไฟให้เต็ม	 ซึ่งใช้เวลาอย่างน้อย	 8	 ชั่วโมง	
สำหรับในกรณีที่เครื่องไม่สามารถเติมประจุใหม่ได้	 ต้องทำการเตรียมแบตเตอรี่						
สำรองชนิดเฉพาะที่ใช้กับเครื่องมือนั้นไปด้วยทุกครั้ง		
 
	 	 3.4	 ทำการปรับเทียบความถูกต้อง	 (Calibration)	 ทุกครั้งก่อน

ทำการตรวจวัดระดับเสียง	 โดยทั่วไปอุปกรณ์ปรับเทียบความถูกต้อง	 จะสามารถ		

ให้กำเนิดเสียงที่	 94	 เดซิเบล	 หรือ	 104	 เดซิเบล	 หรือทั้ง	 2	 แบบ	 ในเครื่อง

เดียวกัน	
 
										 3.5	 ขาตั้งสามขา	 (Tripod)	 สำหรับติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง	

ต้องสามารถใช้การได้ปกติ	ไม่ชำรุดเสียหาย	
 
	 	 3.6	 ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันลม	 (Wind	

Screen)	 สำหรับลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากกระแสลม	 ขณะทำการตรวจวัด

ระดับเสียง	
 
	 	 3.7	 เตรียมสายไฟต่อพ่วงสำหรับกรณีที่ต้องตั้งเครื่องทิ้งไว้		

มากกว่า	24	ชั่วโมง	เพื่อให้เครื่องวัดระดับเสียง	สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง	
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						 4.	 การบันทึกสภาพแวดล้อมขณะทำการตรวจวัด	ได้แก่	
 
						 	 	4.1	 ชื่อผู้ทำการตรวจวัด	
	 	 	4.2	 ชื่อ	ชนิด	รหัสของเครื่องวัดระดับเสียง	
	 	 	4.3	 ลักษณะภูมิประเทศ	 เช่น	 ทิศทางลม	 ความเร็วลม	 บ้าน
ประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง	เป็นต้น	
						 	 	4.4	 สถานที่	และตำแหน่งที่ทำการติดตั้งเครื่องวัดเสียง		
	 	 	4.5	 ลักษณะเสียงแวดล้อมอื่น	ๆ	ที่พบขณะทำการตรวจวัด	
	 	 	4.6	 ชนิดและลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้น	
	
	 5.	 การจัดเก็บข้อมูล	 โดยทั่วไปครื่องวัดระดับเสียงสามารถบันทึก		
ข้อมูลการตรวจวัดลงในหน่วยความจำของเครื่องได้	 และสามารถนำมาต่อเชื่อม		
เข้ากับคอมพิวเตอร์	 เพื่อถ่ายโอนข้อมูลได้	 โดยมีโปรแกรมสำเร็จรูปในการแปรผล		
ทั้งในแบบตัวอักษร	และกราฟแยกความถี่เสียง	ต่อช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด	ดังนั้น
จึงเป็นการง่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ในการนำผลการตรวจวัดมาเทียบกับค่ามาตรฐาน		
ตามกฎหมาย	

รูปที่
2	การติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง	
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	 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.2535	 ระบุไว้ว่า	 ผู้ที่											

ก่อเหตุต้องดำเนินการปรับปรุง	 ซ่อมแซม	 และแก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวน						

เหล่านั้นเอง	 และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด	 โดยต้องกระทำการอย่าง									

เร่งด่วน	 และเหมาะสมกับสภาพเสียงที่เกิดขึ้น	 เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ		

ของประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง	 สำหรับการควบคุมเสียง	 จำเป็นอย่างยิ่ง

ต้องมีข้อมูลแวดล้อมประกอบการเลือกวิธีการที่เหมาะสม	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้แก่			

ค่าระดับการรบกวน	 ค่าความถี่เสียงรบกวนที่ได้จากเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง	

(Detective	 Work)	 แหล่งกำเนิดเสียงและลักษณะของการเกิดเสียง	 ซึ่งแหล่ง

กำเนิดเสียงรบกวน	สามารถแบ่งตามหลักทางวิศวกรรม	ออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่		 
						 1.
 เสียงจากกระบวนการเคลื่อนตัวของอากาศ	 (Aerodynamic	

Source)	 เช่น	 จากพัดลม	 (fans)	 การเป่าลม	 (Pneumatic)	 และการเผาไหม้	

(Combustion)	เป็นต้น	 
						 2.
 เสียงจากประเภทการทำงานของเครื่องจักร	 (Mechanical	

Source)	เช่น	การกระแทก	(Impact)	และการขัดสี	(Friction)	เป็นต้น	

ห    ลักการควบคุม เหตุรำคาญจากเสียง 
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						 หลกัการควบคมุเสยีงสามารถแบง่ออกเปน็	3	วธิ ีไดแ้ก ่
						 1.
 การลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียง
(Source
Noise
Control)


ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการขั้นแรกที่ควรคำนึงถึงมากที่สุด	 ตามหลักการลดระดับเสียง		

ของวิศวกร	วิธีการลดระดับเสียง	ได้แก่	
 
			 	 	1.1
 การเลือกใช้วัสดุดูดซับเสียง
 หรือวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดการ

สะท้อนของเสียงครอบไว้เฉพาะที่เครื่องจักร	 หรือตำแหน่งที่ก่อให้เกิดเสียงดัง	

(Existing	Machine	Guard)	โดยอาศัยหลักการ	2	แบบคือ		

										 		 1.1.1	การลดขนาดของช่องทางส่งผ่านเสียงของเครื่องจักร	

(Minimize	 gaps)	 โดยการใช้อุปกรณ์ครอบที่เครื่องจักร	 หากสามารถปิดช่องทาง

ผ่านเสียงได้ครึ่งหนึ่ง	 จะสามารถลดระดับเสียงได้ประมาณ	 3	 เดซิเบล	 ถ้าสามารถ							

ปิดช่องทางส่งผ่านเสียงได้ทั้งหมด	 (Flexible	 seals)	 จะสามารถลดระดับเสียงได้		

ถึง	10	เดซิเบล	

รูปที่
3	การปิดช่องทางผ่านของเสียง	
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รูปที่
4	วัสดุดูดซับเสียง	(Acoustic	Absorbent)	

	 	 		 1.1.2	การเลอืกใชว้สัดดุดูซบัเสยีงครอบเครือ่งจกัร	 (Acoustic	

absorbent)	 เป็นการผสมผสานกับวิธีการแรก	 โดยการปิดช่องทางผ่านของเสียง		

จากเครื่องจักรสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก	 โดยเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง

ครอบไว้ที่เครื่องจักร	เช่น	โฟม	(Foams)	และใยแก้ว	(Fiber	glass)	เป็นต้น	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	1.2
 การเลือกใช้วิธีการแยกเสียงสั่นสะเทือน	 (Vibration			

Isolation)	 จะช่วยป้องกันการเคลื่อนที่ของพลังงานความสั่นสะเทือนจากแหล่ง

กำเนิด	 โดยอาศัยหลักความยืดหยุ่น	 (Flexible	 element)	 หรือการทำให้เกิด

กระบวนการ	 Physical	 break	 เช่น	 สปริง	 (Spring)	 แผ่นยาง	 (Rubber	

mounts)	หรือจุกยาง	(Cork)	เป็นต้น	
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	 	 	1.3
 การตรวจสภาพเครื่องจักร	 และการติดตั้งให้มีความมั่นคง	

แข็งแรง	 ไม่ให้มีความชำรุดเสียหายเป็นประจำ	 เนื่องจากเครื่องจักรกลที่ใช้งาน		

มานาน	เป็นสาเหตุของเสียงดังได้เช่นกัน	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

						 	 	1.4
 การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์	 หรือเครื่องจักรที่มีเสียงเบามาใช้

แทนเครื่องจักรที่มีเสียงดัง	 เช่น	 การเปลี่ยนจากการใช้โซ่หมุน	 (Chain	 drive)			

มาเป็นการใช้สายพาน	 (Timing	 belts	 drive)	 ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงได้			

6-20	เดซิเบล	

รูปที่
5	แผ่นยางรองฐานเครื่องจักร	เพื่อลดระดับเสียง	
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1.5
 การลดกำลังเครื่องจักร
บางกรณีพบว่ากำลังเครื่องจักร	 ก็มี

ส่วนทำให้เสียงดังมากขึ้น	 เช่น	 ความเร็วของ	 พัดลม	 (Fan	 speed)	 เป็นต้น			

อัตราความเร็วของพัดลม	มีผลต่อระดับเสียงดังนี้	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

					
 2.
 การลดระดับเสียงที่ทางผ่าน	 (Pathway	 Noise	 Control)	

เนื่องจากเสียงจะเดินทางผ่านตัวกลางอากาศ	 ทำให้เกิดการกระจายของเสียงไปใน		

ทุกทิศทาง	 การควบคุมเสียงด้วยวิธีการควบคุมที่ทางผ่านเสียงนี้	 เป็นอีกวิธีการหนึ่ง		

ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป	เช่น	
 
						 	 	2.1
 การเลือกใช้อุปกรณ์กันเสียง	 (Sound	 Insulation)							

เป็นการจำกัดพื้นที่ของการเกิดเสียง	 เพื่อไม่ให้เสียงเคลื่อนผ่านอากาศออกไปยัง		

พื้นที่โดยรอบ	 ส่วนมากเลือกใช้แนวผนังกันเสียงที่มีคุณสมบัติ	 แข็งแรง	 มีค่า		

ความหนาแน่นสูง	เช่น	คอนกรีต	อิฐ	และเหล็ก	เป็นต้น	

การลดอัตราเร็วของพัดลม

(Fan	speed	Reduction)	

ระดับเสียงที่ลดลง

(Noise	Reduction)	:	เดซิเบล


	 10%	 2	

	 20%	 5	

	 30%	 8	

	 40%	 11	

	 50%	 15	
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รูปที่
6	กำแพงกั้นเสียงประเภทต่าง	ๆ	

	 	 
2.2
 การเลือกใช้วัสดุดูดซับเสียง
 (Sound	 Absorption)	 ทำให้

เสียงเปลี่ยนสภาพจากพลังงานสียง	 (Sound	 energy)	 เป็นความร้อน	 เก็บสะสม		

ไว้ในวัสดุดูดซับที่มีลักษณะเป็นรูพรุนคล้ายฟองน้ำ	 (Sponge)	 วัสดุดูดซับเสียง		

มีหลายแบบขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของเสียงที่เกิดขึ้น	 ทั้งนี้	 แผ่นโฟม	 (Cell	

foams)	และใยแก้ว	(Fiber	glass)	ก็ถือว่าเป็นวัสดุใช้สำหรับการดูดซับเสียงเช่นกัน		

รูปที่
7		

วัสดุดูดซับเสียงภายในสนามกีฬา	
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	 	 	2.3
 การเลือกใช้วัสดุดูดซับความสั่นสะเทือน	 (Vibration	

Damping)	 เสียงดังรบกวนบ่อยครั้งพบว่ามีสาเหตุมาจากความสั่นสะเทือนของ

เครื่องจักรกระทบสู่พื้นที่บริเวณโดยรอบ	 วัสดุประเภทนี้จะเป็นเสมือนเคลือบบน		

ชั้นผิวที่มีความสั่นสะเทือน	 จำพวกแผ่นโลหะ	 (metal	 sheet)	 หรือบางครั้ง					

สามารถติดตั้งวัสดุนี้ระหว่างชั้นของแผ่นโลหะก็ได้	 โดยวัสดุ	 Damping	 material			

นี้จะมีคุณสมบัติช่วยสกัดพลังงานความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น	 ให้เป็นความร้อนแทน	

เช่น	 Sound	 Deadened	 Steel	 :	 SDS	 เป็นต้น	 วิธีการนี้สามารถลด										

ระดับเสียงดังลงได้ประมาณ	5-25	เดซิเบล	แต่ข้อจำกัด	คือ	ไม่เหมาะสมสำหรับใช้

กับพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะ	ความหนาเกิน	3	มิลลิเมตร	

						

	 3.
 การลดระดับเสียงที่ตัวบุคคล	(Personal	Control)	เป็นการแก้ไข

ปัญหา	 ในทางอาชีวอนามัย	 วิธีการนี้เหมาะสำหรับการป้องกันเสียงที่เกิดขึ้นกับ		

พนักงานหรือคนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงานอุตสาหกรรม	 หรือกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ	 โดยสถานประกอบการเหล่านี้มักจะจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย		

ส่วนบุคคล	 (Personal	 Protective	 Equipment:	 PPE)	 ไว้ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน

ภายในบริเวณที่มีเสียงดัง	 เป็นการช่วยป้องกันอันตรายอันเกิดจากเสียง	 ตัวอย่างเช่น	

ที่อุดหู	(Ear	plugs)	ที่ครอบหู	(Ear	muffs)	เป็นต้น	

รูปที่
8	ที่อุดหูสำหรับลดระดับเสียงที่ตัวบุคคล	
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	 ดังนั้น	 ผู้ประกอบกิจการ	 หรือเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมควร								

ต้องตระหนักถึงระดับเสียงดังที่ เกิดขึ้นขณะประกอบการ	 โดยต้องเลือกใช้												

วิธีการหนึ่งวิธีการใดที่ เหมาะสมสำหรับการควบคุมเสียง	 เพื่อป้องกันปัญหา		

เหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง	 และเป็นการป้องกัน

ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย	

	

	

รูปที่
9	เครื่องตรวจวัดระดับเสียง	







31บทที่ 3
การจัดการปัญหาเหตุรำคาญจากฝุ่นละออง

?
ความหมายของอนุภาคฝุ่นละออง

ปัญหาเหตุรำคาญจากฝุ่นละออง
การจัดการ

บ ท ที่ 

3

 ละอองอนุภาค (Particulate Matter) หมายถึง ของแข็ง 

(Airborne solid) และของเหลวที่ล่องลอยในอากาศ (Liquid particles) 

รวมทั้ง เขม่า ซัลเฟต (Sulfates) ไนเตรต (Nitrates) และละอองเกลือ 

ซึ่งอนุภาคบางชนิดมีขนาดใหญ่จนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น   

ฝุ่นละออง เป็นต้น 
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	 ฝุ่นละอองเกิดขึ้นจากสถานประกอบการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท	

ดังนี้	

	 1. ฝุ่นอินทรีย์ (Organic Dust)	 สามารถแบ่งออกเป็น ฝุ่นจาก

ธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดอาการแพ้ (Allergens) เช่น ฝุ่นผง (Dust) ซึ่ง		

มีสาเหตุจากภูเขาไฟระเบิด (Vocanoes) พายุ ไฟไหม้ป่า	 (Forest fires) เป็นต้น 

และฝุ่นที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ส่วนใหญ่มาจากกระบวนการเผาไหม้ 

(Combustion Sources)	 เช่น การประกอบกิจการประเภทถลุงแร่ หลอมโลหะ  	

โรงสีข้าว เก็บสะสมถ่าน การเผาไหม้ของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เป็นต้น โดย 	

ฝุ่นละอองจากการกระทำของมนุษย์ มีปริมาณร้อยละ 10 ของจำนวนอนุภาค 	

ทั้งหมดที่ล่องลอยในบรรยากาศ  
      
	 2. ฝุ่นอนินทรีย์ (Inorganic Dust)	 แบ่งเป็น ฝุ่นโลหะกับฝุ่นอโลหะ 

ซึ่งมีความเป็นพิษต่างกัน ดังนี้ 

  • ฝุ่นโลหะ เช่น ตะกั่ว เป็นต้น 

         •  ฝุ่นอโลหะ เช่น ฝุ่นทราย Silica ซึ่งมี 2 รูปแบบคือ 

Amorphous (ไม่เป็นอันตราย) และ Crystalline (เป็นอันตรายหากสูดดม 	

ในปริมาณมาก) จะก่อให้เกิดโรคปอดฝุ่นทราย	(Silicosis) ได้ 
  
 โดยทั่วไปแล้วสามารถจัดจำแนกประเภทฝุ่นละออง โดยการพิจารณา

จากขนาด (Size) ของฝุ่นละอองได้ ดังนี้ 
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สัดส่วน (Fraction) ขอบเขตขนาดฝุ่นละออง (Size Range) 

น้อยกว่า 0.1 ไมครอน 

PM
10 


TSP 

PM
2.5 

(Total suspended particle matter) 

	

	
	

(Inhalable Particles) 

	

	
 

(Fine particles) 

	

	
	

(Fine particles) 
  

Ultrafine Particles 

PM
1 

น้อยกว่า 100 ไมครอน 

	

	

	

น้อยกว่า 10 ไมครอน 

	

	

	

น้อยกว่า 2.5 ไมครอน 

	

	

น้อยกว่า 1.0 ไมครอน 

 ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาเหตุรำคาญจากฝุ่นละออง มาจาก 

 1. ชนิด ขนาด และปริมาณฝุ่นละออง 

 2. ความเร็ว และทิศทางลม 

 3. อุณหภูมิ ความชื้น และความดันของอากาศ 

 4. การตกตะกอน หรือการตกกระทบของฝุ่นละออง 
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 อนุภาคฝุ่น (Particle Matter) เมื่อเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ รวมทั้ง

สัตว์แล้วจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก เช่น การเกิดปัญหาโรคหอบหืด 

(asthma) โรคระบบไหลเวียนโลหิต	 (Cardiovascular Issues)	 และมะเร็งปอด 

(Lung cancer) ทั้งนี้ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่จะถูกกรองออกจากร่างกาย          

โดยอาศัยจมูก และหลอดลม เช่น การไอ จาม และการเกิดน้ำมูก เป็นต้น             

ดังนั้นจึงไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย แต่อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน          

หรือ PM10 สามารถเกาะยึดตัวที่ผนังของถุงลม และเนื้อเยื่อบริเวณปอดได้  	

จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพร่างกายของผู้สัมผัสอย่างมาก 

						

 นอกจากนี้ยังมี อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5)   

ที่สามารถเข้าสู่ร่างกายไปฝังตัวภายในเนื้อเยื่อปอด ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง 	

ต่อกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซของร่างกาย (Gas Exchange regions)      

นอกจากนี้สามารถทำให้เกิดร่องรอยแผลในเส้นเลือดแดง และทำให้สมรรถภาพ 	

ในการยืดหยุ่นของเส้นเลือดแดงลดลง ทำให้เกิดโรคหัวใจ (Heart Attack) และ 	

โรคที่เกี่ยวกับระบบการไหลเวียนโลหิต (Cardiovascular Problem) ในทาง

เดียวกัน อนุภาคที่มีขนาดเล็กมากกว่า 100 นาโนเมตร (Ultrafine Particles) 

สามารถเคลื่อนที่เข้าสู่ร่างกายได้ในระดับเยื่อหุ้มเซลล์เข้าสู่สมอง และทำให้สมอง 	

เกิดความเสียหายได้ในที่สุด จากรายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตจากปัญหามลพิษอันเกิด 	

จากอนุภาคฝุ่นละออง พบว่าในสหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิตจากปัญหามลพิษดังกล่าว 

โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 22,000-52,000 ราย และในทวีปยุโรป เฉลี่ยปีละประมาณ 

200,000 ราย 

ผ    ลกระทบจากฝุ่นละออง 
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 1. การตรวจวัดหาค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 	

ในเวลา 24 ชั่วโมง หรือในเวลา 1 ปี ให้ใช้เครื่องวัดในระบบเหล่านี้อย่างใด 	

อย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
 
	 	 1.1 ระบบกราวิเมตริก (Gravimetric Methods) คือ การวัด 	

ค่าฝุ่นละอองโดยดูดอากาศผ่านกระดาษกรองตลอดช่วง การเก็บตัวอย่าง 24 ชั่วโมง 

แล้วหาน้ำหนักฝุ่นละอองจากกระดาษกรองนั้น 
 
	 	 1.2 เครื่องวัดระบบเบต้า เร (Beta Ray)	 ที่ใช้หลักการ       

ฉายรังสีเบต้าไปที่ฝุ่นละอองบนแผ่นกรอง ซึ่งดูดผ่านหัวคัด ขนาด สำหรับฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และวัดความสามารถในการดูดซับรังสีเบต้าเพื่อนำมา

แปลงเป็นค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองในบรรยากาศ 
 
						 	  1.3 เครื่องวัดระบบเทปเปอ อิลิเม้น ออสซิเลติ้ง ไมโคร

บาลานซ์ (Tapered Element Oscillatimg Microbalance) ที่ใช้หลักการ 	

ดูดอากาศผ่านหัวคัดขนาดสำหรับฝุ่นละอองไม่เกิน 10 ไมครอน เพื่อให้ฝุ่นละอองตก

สะสมบนแผ่นกรองในขณะสั่นสะเทือนและแปลงค่าความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเป็น 	

ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองในบรรยากาศ 
  
						   1.4 เครื่องวัดระบบไดโคโตมัส (Dichotomous) ที่ใช้หลักการ

ดูดอากาศผ่านหัวคัดขนาดสำหรับฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ให้ตกกระทบ

กับอุปกรณ์คัดแยกฝุ่นละอองที่แน่นอน (Virtual Impactor) เพื่อแยก 	

ฝุ่นละอองออกเป็น 2 ขนาด คือ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และขนาดตั้งแต่  	

วิ 

วิ    ธีการตรวจวัดฝุ่นละออง 
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2.5 ไมครอน แต่ไม่เกิน 10 ไมครอน แล้วนำกระดาษกรอง ทั้งสองแผ่น มาชั่ง 	

หาน้ำหนักรวมของฝุ่นละอองทั้งหมด 
      
   2. การตรวจวัดหาค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวม หรือฝุ่นละอองขนาด 	

ไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง หรือ 1 ปี ให้ใช้วิธีเครื่องมือวัดตาม

ระบบกราวิเมตริก (Gravimetric Methods) เช่นเดียวกัน 
 
  สำหรับมาตรฐานปริมาณอนุภาคฝุ่นละออง เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  

ประเภทฝุ่น ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ย 
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

1. ฝุ่นละอองรวม หรือฝุ่นละออง - 24 ชั่วโมง - ไม่เกิน 0.33   
 ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน - 1 ปี - ไม่เกิน 0.10 
 (Total Suspended 
 Particulate Matter ; TSP) 
 
2. ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละออง - 24 ชั่วโมง - ไม่เกิน 0.12 
 ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
 (Particulate Matter with 
 an aerodynamic diameter - 1 ปี - ไม่เกิน 0.15 
 less than or equal to a 
 nomina 10 micrometers ; PM

10
) 
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ห    ลักการตรวจเหตุรำคาญจากฝุ่นละออง 

 ในการตรวจวินิจฉัยปัญหาเหตุรำคาญอันเกิดจากฝุ่นละออง เจ้าหน้าที่ 	

ผู้รับผิดชอบต้องมีการเตรียมการและดำเนินการ ดังนี้ 
 
 1. ศึกษาข้อเท็จจริงกรณีเหตุร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่ง

กำเนิดฝุ่นละออง กระบวนการผลิต สถานที่เกิดเหตุ เป็นต้น เพื่อทำการกำหนด

ตำแหน่ง และบริเวณติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง ได้อย่างเหมาะสม 

 2.  ศึกษา และทำความเข้าใจในวิธีการทำงาน การติดตั้ง และ 	

การสั่งงานด้วยโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับการตรวจวัดของเครื่องมือเก็บตัวอย่าง 	

ฝุ่นละอองที่จะนำไปใช้ก่อนนำไปปฏิบัติในภาคสนาม 

      3. เตรียมความพร้อมของเครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองก่อนว่า 	

สามารถทำงานได้ปกติ หรือมีความชำรุดหรือไม่ หากพบข้อบกพร่องให้ทำการซ่อม

บำรุงให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนนำไปใช้ ซึ่งเครื่องมือ

และอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นละออง ประกอบด้วย 
 
   3.1 เครื่องเก็บตัวอย่าง ชนิดไฮโวลุม	(High Volumn) 

   3.2  หัวคัดขนาดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และ 	

หัวคัดขนาดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน   

   3.3 มอเตอร์สำหรับดูดอากาศให้ไหลผ่านกระดาษกรอง 

   3.4  เครื่องบันทึกอัตราการไหลอากาศ (Recorder) (ถ้ามี)	

   3.5 กระดาษกราฟสำหรับบันทึกอัตราการไหลของอากาศ 

(Recorder Chart)	(กรณีที่ใช้ระบบอัตโนมัติจะไม่มีกระดาษกราฟ) 
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     • ตรวจวัด TSP ใช้กระดาษกรองใยแก้ว  
	 	 		 		 (Glass fiber filter) 
     • ตรวจวัด PM10 ใช้กระดาษกรองใยหิน  
	 	 		 		 (Quartz fiber filter) 

   3.6 อุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลอากาศ (Control flow 

device) 

   3.7 อุปกรณ์ตั้งเวลาเปิด-ปิด เครื่องเก็บอากาศ (Timer) 

   3.8 มาร์นอมิเตอร์น้ำ (Manometer water) 

   3.9 บารอมิเตอร์ (Barometer) 

        3.10 ชุดปรับเทียบอัตราการไหล (Orifice) 

     3.11 แผ่นต้านทานการไหลอากาศ (Resistance Plates) 

     3.12  กระดาษกรอง แยกใช้ตามประเภทฝุ่นที่ต้องการตรวจวัด 

ดังนี้	

รูปที่ 10 เครื่องตรวจวัดฝุ่น

ชนิด TSP และเครื่องวัดฝุ่น 

ชนิด	PM
10 

PM
10 

TSP 
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   3.13  เครื่องชั่งกระดาษกรอง (Balance) 

        3.14  ตู้ดูดความชื้น (Desiccator) พร้อมสารดูดความชื้น       

	 	 		 	(Silica gel) 

รูปที่ 11 เครื่องชั่งกระดาษ 

รูปที่ 12 เครื่องดูดความชื้น  
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        3.15  คีมคีบปากแบน (Forcep) 

        3.16  ถุงพลาสติก พร้อมซองบรรจุกระดาษกรอง 
 
      4. ทำการอบกระดาษกรองที่ ใช้ ในการเก็บตัวอย่างฝุ่นในตู้ อบ 	

ดูดความชื้น เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้กระดาษกรองมีความชื้น อันจะส่งผล

ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากการตรวจวัดได้ 
 
     5. นำกระดาษกรองที่ผ่านการอบดูดความชื้น มาทำการชั่งด้วย 	

เครื่องชั่งที่มีความละเอียดทศนิยมอย่างน้อย 4 ตำแหน่ง และจดบันทึกค่าที่ได้ 
 
      6. นำกระดาษกรองบรรจุใส่ในซองพลาสติกที่สะอาดไม่มีการปนเปื้อน 

ติดป้ายแสดงข้อมูลการตรวจวัด ประกอบด้วย วันที่ สถานที่ตั้งเครื่อง น้ำหนัก 	

กระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง ฝุ่นละออง ไว้บนซองด้วย 
 
 7. ทำการติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นในพื้นที่ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ให้

พิจารณาทิศทางของลม โดยเจ้าหน้าที่ควรทำการตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง  	

ไว้ใต้ลมเสมอ เพื่อให้ได้บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นมากที่สุด ทั้งนี้เทคนิค

หรือวิธีการตั้งโปรแกรมการตรวจวัด เป็นไปตามวิธีการของเครื่องแต่ละประเภท  	

ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจวัดต้องศึกษา และทำความเข้าใจมาก่อนแล้วเป็นอย่างดี 
 
 8. นำกระดาษกรองที่เตรียมไว้ใส่ลงในเครื่อง จากนั้นเปิดเครื่อง 	

ให้ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง  
 
 9. การบันทึกสภาพแวดล้อมขณะทำการตรวจวัด ได้แก่ 

   9.1 ชื่อผู้ทำการตรวจวัด 

   9.2 ชื่อ ชนิด รหัสของเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง 
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   9.3 ลักษณะภูมิประเทศ เช่น ทิศทางลม ความเร็วลม บ้าน

ประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น 

   9.4 สถานที่ และตำแหน่งที่ทำการติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่าง 	

ฝุ่นละออง  

   9.5  ลักษณะแวดล้อมอื่นๆ ที่พบขณะทำการตรวจวัด 

   9.6  อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาตรอากาศ และอัตราการไหล

อากาศ 
 
   10. หลังจาก 24 ชั่วโมง เมื่อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองหยุด 	

การทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ ให้ทำการเปลี่ยนกระดาษกรอง (กรณีมีการ 	

ตั้งเครื่องไว้มากกว่า 1 วัน) หรือเก็บกระดาษกรองใส่ในซอง แล้วนำมาอบ 	

ในตู้อบดูดความชื้นอีกครั้ง เพื่อให้้ปริมาณฝุ่นละอองที่แท้จริง โดยทิ้งไว้ประมาณ 	

24 ชั่วโมง 
 
      11. ทำการชั่งกระดาษกรอง ด้วยเครื่องชั่งความละเอียดทศนิยม        

อย่างน้อย 4 ตำแหน่ง ทำการบันทึกผลที่ได้ จากนั้นจึงนำไปหักลบออกจากน้ำหนัก

ของกระดาษกรองก่อนมีการเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง จะได้นำหนักของฝุ่นละออง 	

ที่แท้จริง แล้วจึงนำไปคำนวณหาปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ 24 ชั่วโมงต่อไป 
 
      12. นำปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ 24 ชั่วโมง มาเทียบเคียง 	

กับค่ามาตรฐานที่กำหนด จากนั้นทำการสรุป และแปรผลในภาพรวมต่อไป  
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 ในกรณีที่เกิดปัญหาเหตุรำคาญอันเกิดจากฝุ่นละออง สถานประกอบ

กิจการ ที่ก่อเหตุต้องหามาตรการหนึ่งมาตรการใดในการควบคุมและแก้ไขปัญหา 	

ให้กับประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง โดยเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบต่อ 	

สิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหาสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้หลักการควบคุมฝุ่นละออง

สามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม 

และสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ได้แก่ 
 
 1. เครื่องแยกฝุ่นโดยอาศัยแรงเฉื่อย (Inertial Separators) 
 
						 	 อาศัยหลักการแยกฝุ่นออกจากอากาศ ด้วยแรงดึงประเภทต่าง ๆ	

เช่น แรงเหวี่ยง (Centrifugal) แรงโน้มถ่วง (Gravitational) และแรงเฉื่อย 

(Inertial) โดยฝุ่นจะถูกแรงดึงแยกไปรวมเก็บไว้ที่ภาชนะเก็บกัก (Hopper) ก่อนนำ

ไปกำจัดต่อไป ซึ่งอุปกรณ์ประกอบสำหรับวิธีการนี้ประกอบด้วย 

ห    ลักการควบคุมเหตุรำคาญจากฝุ่นละออง 

รูปที่ 13 เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองประเภทต่าง ๆ 
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  • ห้องตกตะกอน	 (Settling chambers) มีลักษณะเป็นห้อง

สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เชื่อมต่อจากปลายท่อลม โดยขนาดของห้องดังกล่าวจะทำให้

อากาศที่ปล่อยออกมามีความเร็วลดลงฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ และน้ำหนักมากจะแยกตัว

ออกมาจากอากาศนั้น ส่วนใหญ่แล้วห้องตกตะกอนจะถูกนำมาใช้เป็นขั้นตอนแรก 	

ของการกำจัดฝุ่นละออง เนื่องจากเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพต่ำ แต่หากนำวิธีการนี้

มาใช้ร่วมกับวิธีการอื่น จะเพิ่มประสิทธิภาพของการกำจัดฝุ่นได้มากยิ่งขึ้น 

รูปที่ 14 ห้องตกตะกอน (Settling Chambers) 

        • ห้องบรรจุแผงกั้นแยกฝุ่นละออง (Baffle chambers) โดย

ระบายอากาศที่มีฝุ่นละอองเข้าไปยังห้องที่มีแผงกั้น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางลม

อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่ตกลงสู่ห้องที่ไม่มีอากาศไหลผ่าน          

ซึ่งวิธีการนี้มักใช้เป็นขั้นตอนแรกของการกำจัดฝุ่นเช่นกัน 

ตะกอนขนาดใหญ่ตกสู่ห้องเก็บตะกอน 

อากาศเข้า อากาศสะอาด 
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  • เครื่องแยกฝุ่นด้วยการปั่นเหวี่ยงอากาศ (Centrifugal       

collectors) อาศัยหลักการปั่นเหวี่ยงของอากาศ โดยระบายอากาศเข้าสู่ห้องสี่เหลี่ยม

อย่างรวดเร็ว อากาศจะเกิดการปั่นเหวี่ยงก่อนเข้าสู่กรวยแยกฝุ่น เมื่ออากาศปะทะ

ผนังกรวยแยกฝุ่น ฝุ่นจะตกสู่ห้องเก็บฝุ่นเบื้องล่าง (Hopper) ต่อไป 

รูปที่ 16 อุปกรณ์ปั่นเหวี่ยงอากาศ 

Cyclone 

อากาศเข้า การปั่นเหวี่ยงอากาศ 

อากาศหมุนออก 

ตะกอนฝุ่น 

รูปที่ 15 ห้องบรรจุแนวกั้นแยกฝุ่นละออง 

Baffle Chamber 

ตะกอนฝุ่น 

อากาศเข้า อากาศสะอาด 

แผงกั้น 



45บทที่ 3
การจัดการปัญหาเหตุรำคาญจากฝุ่นละออง

ตะกอนฝุ่น 
Cyclone 

อากาศเข้า 

ลมหมุน 

รูปที่ 17 เครื่องแยกฝุ่นชนิดกรวยเดี่ยว 

	 ประเภทของเครื่องแยกฝุ่นโดยอาศัยแรงเฉื่อย           

 วิธีแยกฝุ่นด้วยแรงเฉื่อย (Inertial Separators) ที่ใช้กันในปัจจุบัน 	

มี	3	แบบ	ดังนี้	
      
	 	 	1.1 เครื่ องแยกฝุ่ นชนิดกรวยเดี่ ยว (S ing le - cyc lone 

separators) ใช้การเป่าลม 2 ทิศทาง ทำให้อากาศเกิดการหมุนวนในกรวย 	

แยกฝุ่น ลมหมุนอย่างเร็วที่บริเวณด้านบนพัดพาอากาศที่มีฝุ่นชนิดหยาบลงสู่ด้านล่าง

ของกรวย จากนั้นจะสร้างลมหมุนที่บริเวณด้านล่างของกรวยแยกฝุ่น พัดสวนทางขึ้น

ด้านบน วิธีการนี้จะทำให้ฝุ่นขนาดใหญ่ตกลงสู่ห้องเก็บฝุ่น ส่วนฝุ่นขนาดเล็กจะถูกพา

ไปกำจัดในขั้นต่อไป 
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	 	 	1.2 เครื่ องแยกฝุ่นชนิดกรวยรวม	 (Mult iple-cyclone 

separators) อาศัยหลักการเดียวกันกับเครื่องแยกฝุ่นชนิดกรวยเดี่ยว แต่มี

ประสิทธิภาพสูงกว่า เนื่องจากมีการใช้กรวยแยกฝุ่นขนาดเล็ก และมีขนาดยาว

จำนวนมากเรียงกันอยู่ ลักษณะกรวยที่มีความสูงมากๆ จะเป็นการช่วยเพิ่ม 	

ระยะเวลาการหมุนวนของอากาศ ส่วนลักษณะเรียวเล็กของกรวย จะทำให้อากาศ 	

ที่ถูกพัดมีความเร็วมาก ทำให้ฝุ่นละอองเกิดการตกตะกอนลงอย่างรวดเร็ว และ

จำนวนมาก 

รูปที่ 18 เครื่องแยกฝุ่นชนิดกรวยรวม 

Multiclone 

กรวยแยกฝุ่นจำนวนมาก 

     2. ถุงกรองฝุ่นละออง (Baghouses filters)  
 
   อาศัยหลักการกรองอากาศผ่านใยผ้าที่มีลักษณะคล้ายถุงที่ทำจาก 	

ผ้าฝ้าย หรือผ้าสักหลาด โดยอากาศที่มีฝุ่นละอองปะปนอยู่จะถูกส่งผ่านเข้าสู่ 	

ถุงกรองฝุ่นทำให้เกิดการจับตัวของฝุ่นเป็นก้อนติดบนใยผ้านั้น ซึ่งวิธีการนี้มี
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ประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นขนาดเล็ก (Fine particles) ได้มากถึง 99%์ และ

ราคาไม่แพง โดยการจับตัวของฝุ่นละอองบนใยผ้า เกิดจากการผสมผสานของ 	

หลักการ ดังนี้ 

      • แรงเฉื่อย (Inertial Collection) ฝุ่นละอองจะตกกระทบ 	

ในแนวตั้งฉากบนถุงกรองฝุ่น และเกาะยึดเข้ากับใยผ้าโดยตรง 

      • การขวางกั้นด้วยตัวกลาง (Interception) ฝุ่นละอองจะ 	

ไม่สามารถผ่านใยผ้า เข้าไปได้เนื่องจากขนาดของฝุ่นใหญ่กว่าขนาดของใยผ้า  

  • การเคลื่อนตัวแบบบราวเนี่ยน (Brownian Movement)			

ในขณะอากาศปะทะกับถุงดักฝุ่น ฝุ่นละอองขนาดเล็กจะเกิดการฟุ้งกระจายเป็นการ

เพิ่มโอกาสของการสัมผัสกับใยผ้าของถุงดักฝุ่น 

    • แรงดึงจากประจุไฟฟ้า (Electrostatic Forces) การตก 	

กระทบโดยตรงของฝุ่นละอองบนเนื้อผ้าของถุงดักฝุ่นจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตย์ 

(Electrostatic charge) จึงสามารถดักจับฝุ่นได้มากยิ่งขึ้น  
 
 ประเภทของถุงกรองฝุ่นละออง (Baghouses filters) สามารถแบ่งเป็น 

3 ประเภท ดังนี้ 
 
	 	  2.1 ถุงกรองฝุ่นแบบอาศัยกลไกการสั่นตัว	 (Mechanical 

shaker baghouses) มีลักษณะเป็นถุงกรองแบบท่อกรวยจำนวนมาก โดยแต่ละถุง

มีลักษณะดังนี้ บริเวณฐานด้านล่าง ของแต่ละถุงจะถูกยึดติดกับท่อส่งอากาศ  	

ส่วนด้านบนถูกผูกแยกติดกับคาน สำหรับหลักการทำงาน คือ อากาศที่มีฝุ่นละออง

จะถูกส่งผ่านจากท่ออากาศพัดเข้าสู่ถุงกรองจากทางด้านล่างสู่ด้านบน การไหลผ่าน

ของอากาศผา่นใยผา้ของถงุกรองนีท้ำใหฝุ้น่ละอองจบัตวัลงบนเนือ้ผา้ของถงุดกัฝุน่  	
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         สำหรับการทำความสะอาดถุงกรอง โดยอาศัยการเขย่าหรือ

สั่นของคานด้านบนของถุงกรอง ด้วยระบบมอเตอร์ ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของถุง

ในลักษณะคลื่น โดยฝุ่นละอองที่จับตัวบนเนื้อผ้าจะหลุดลงสู่ช่องรวมฝุ่นที่อยู่ด้านข้าง

ของถุงและนำไปกำจัดต่อไป วิธีการนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่อย่างมาก 
 


การเขย่าตัวของคาน 

อากาศสะอาด 

ช่อง ฐานยึดถุงกรอง 

ฝุ่นตกสู่ที่เก็บกัก 

Mechanical-Shaker Baghouse 

รูปที่ 19 ถุงกรองฝุ่นแบบอาศัยกลไกการสั่นตัว 
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        2.2 ถุงกรองฝุ่นแบบอาศัยแรงดันอากาศย้อนกลับ (Reverse 

air baghouses) มีหลักการทำงานเหมือนกับถุงกรองฝุ่นแบบกลไกการสั่น คือ  	

ดันอากาศที่มีฝุ่นละอองเข้าสู่ถุงกรอง จากทางด้านล่างสู่ด้านบนและเกิดกระบวนการ

กรองที่ใยผ้า แต่แตกต่างกันในวิธีการทำความสะอาดถุงกรอง คือ ฉีดอากาศสะอาด

ในแนวย้อนทิศทางอากาศจาก ด้านบนของถุงกรอง ทำให้เกิดการแตกตัวของฝุ่น 	

ที่เกาะบนใยผ้าล่วงลงสู่ที่เก็บฝุ่นที่อยู่เบื้องล่าง	 (Hopper) ซึ่งในระหว่างมีการ

ทำความสะอาดของถุงกรองนี้ ต้องหยุดกระบวนการกรองฝุ่น เพื่อป้องกันปัญหา 	

การชำรุดเสียหายของถุงกรอง และใยผ้าจากความผันผวนของอากาศ จากการ 	

ฉีดอากาศสะอาดย้อนเข้าสู่ถุงกรอง 

รูปที่ 20 ถุงกรองฝุ่นแบบอาศัยแรงดันอากาศย้อนกลับ 

ท่ออากาศ 

อากาศดันย้อน อากาศสะอาด 

อากาศเข้า 

ตะกอนฝุ่น 

ฝุ่นตกในที่เก็บกัก 
Reverse-Air Baghouse 
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	 	 	2.3 ถุงกรองฝุ่นแบบพ่นอากาศย้อนกลับ	 (Reverse jet 
baghouses) ถุงกรองชนิดนี้จะถูกตรึงไว้ด้วยโครงเหล็กที่ยึดแน่นอยู่ภายในเพื่อป้องกัน
การชำรุดของถุงกรองขณะพ่นอากาศทำความสะอาด โดยอากาศที่มีฝุ่นละอองเจือปน       
จะมาจากด้านล่างและบริเวณรอบนอกของถุงกรอง และเกิดกระบวนการกรอง 	
ฝุ่นละอองที่ใยผ้า สำหรับการทำความสะอาดถุงกรอง ทำได้โดยการพ่นอากาศสะอาด
จากท่อทางด้านบนของถุง (Venturi nozzle)	 อย่างเร็วและแรง เป็นช่วงสั้นๆ 
คล้ายฟองอากาศ ทำให้ถุงกรองเกิดการยืดหยุ่นและฝุ่นละอองที่เกาะตัวบนเนื้อผ้า 	
จะหลุดออกลงสู่ที่เก็บฝุ่น (Hopper) การทำความสะอาดด้วยวิธีการนี้สามารถ 	
ทำไปพร้อมๆ กับการกรองอากาศโดยปกติ โดยไม่ก่อให้เกิดความผันผวนของ 	
อากาศภายใน อีกทั้งฝุ่นละอองจะไม่ย้อนกลับมาเกาะติดบนถุงกรองอีกครั้ง จึงมี
ความสะอาดมาก ซึ่งถุงกรองฝุ่นชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่า ถุงกรองแบบอาศัย
กลไกการสั่น และถุงกรองแบบอาศัยแรงดันย้อนกลับ โดยทำให้อากาศมีความสะอาด
อย่างสมบูรณ์แบบ	

ท่ออากาศ 

โครงเหล็ก 

อากาศสะอาด 

อากาศเข้า 

ตะกอนฝุ่น 
Reverse-Jet Baghouse 

รูปที่ 21 ถุงกรองฝุ่นแบบพ่นอากาศย้อนกลับ 
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	 3. เครื่องกำจัดฝุ่นแบบเปียก (Wet Scrubber)  
 
       เป็นการกำจัดฝุ่นละออง โดยอาศัยการพ่นน้ำปะทะกับอากาศที่มี 	

ฝุ่นละอองปนเปื้อนอยู่ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงมาก วิธีการหนึ่ง สำหรับ 	

หลักการทำงานของ Wet scrubber ประกอบด้วย 
 
       • การเพิ่มความชื้นให้อากาศ (Gas-Humidification) เป็น

กระบวนการเพิ่มความชื้นให้อากาศที่มีฝุ่นละอองปนเปื้อนอยู่ ทำให้ฝุ่นละอองเกิดการ

จับตัวเป็นก้อนใหญ่ จึงทำให้สามารถดักจับออกได้ง่ายขึ้น 
 
  • การส่งผ่านน้ำเข้าสู่อากาศ (Gas-Liquid Contact)	 เป็น

กระบวนการสำคัญที่ทำให้ Wet scrubber มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยขณะส่งผ่าน

อากาศที่มีการปนเปื้อนฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการพ่นละอองน้ำ (Inertial 

Impaction) ทำให้ฝุ่นละอองเกิดการจับตัวเข้ากับละอองน้ำ (Diffusion)			

และเมื่ออากาศภายในของระบบเย็นตัวลงจะเกิดการจับตัวกันของหยดน้ำ 	

(Condensation Nucleation) จะทำให้เกิดอนุภาคฝุ่นขนาดใหญ่ตกตะกอนลงสู่ 	

ที่เก็บฝุ่นในเบื้องล่าง (Hopper)	 เพื่อทำการกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป 

(Gas-Liquid Separation) 
 
  • อากาศที่ผ่านระบบ Wet scrubber จะถูกส่งต่อไปยัง

กระบวนการกำจัดความชื้น เพื่อขจัดละอองน้ำออกก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ 

สำหรับฝุ่นละอองที่จับตัวกับน้ำจะถูกปล่อยเข้าสู่ถังตกตะกอน เพื่อแยกน้ำออกจาก 	

ฝุ่นละออง โดยน้ำเสียจะถูกปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และปล่อยทิ้ง หรือนำกลับ

มาใช้ใหม่ ส่วนตะกอนจะถูกสูบขึ้นมา ก่อนนำไปทิ้งหรือนำไปถมพื้นที่ ต่อไป 
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	 4. เครื่องกำจัดฝุ่นละอองด้วยระบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic  

Precipitators ; ESP) เป็นเครื่องมือที่มีหลักการคัดแยกฝุ่นละอองออกจาก 	

อากาศ โดยอาศัยแรงดึงดูดของระบบไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับวิธีการ คือ ทำการติดตั้ง 	

เครื่องกำเนิดประจุไฟฟ้าไว้ในแต่ละด้านของอุปกรณ์ด้านหนึ่งเป็นแหล่งกำเนิด 	

ขั้วไฟฟ้าลบ อีกด้านหนึ่งเป็นแหล่งกำเนิดขั้วไฟฟ้าบวก จากนั้นทำการปล่อยอากาศ 	

ที่มีฝุ่นละอองปนเปื้อนเข้าสู่บริเวณสนามประจุไฟฟ้า โดยอนุภาคฝุ่นจะถูกทำให้ 	

มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ จากนั้นเครื่องจะสร้างประจุไฟฟ้าบวกในระบบและทำให้เกิด

แรงดึงดูดจากความต่างขั้วกัน โดยฝุ่นละอองซึ่งมีสภาพเป็นประจุไฟฟ้าขั้วลบ จะถูก

ดึงดูดเข้าสู่ประจุไฟฟ้าบวกที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ทำให้ฝุ่นละอองดังกล่าวเกิดการจับตัวกัน

และตกตะกอน ซึ่งตะกอนฝุ่นที่บริเวณขั้วไฟฟ้านี้จะถูกกำจัดทิ้งออกอย่างรวดเร็ว 

รูปที่ 22 เครื่องกำจัดฝุ่นแบบเปียก 

การขจัดละอองน้ำ 
อากาศสะอาด 

สเปรย์ละอองน้ำ 

ฝุ่นละอองตกในที่เก็บกัก 
Wet Scrubber 
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รูปที่ 23 เครื่องกำจัดฝุ่นละอองด้วยระบบไฟฟ้าสถิตย์ 

รูปที่ 24 เครื่องกำจัดฝุ่นละออง ด้วยระบบไฟฟ้าสถิตย์ 

แหล่งกำเนิดลม 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิตย์ 

อากาศสะอาด 

กระบวนการเผาไหม้ ตะกอนฝุ่น 

Steam Generator 

Combustion 

Precipitator 

Cleaned 
Gas 
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?
ความหมายของกลิ่น

มลพิษทางกลิ่น
การจัดการ

บ ท ที่ 

4

 ปัญหากลิ่นเหม็นที่ประชาชนมีการร้องเรียนเข้ามานั้นมีมากมาย

หลายรูปแบบ เช่น กลิ่นเหม็นจากการทำอาหาร กลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสัตว์ 

กลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น สำหรับ  

ในประเทศไทยมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมกลิ่นเหม็นโดยทั่วไป ยังไม่มีกำหนด

ชัดเจน..... 
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ดังนั้น จึงเป็นการยากมากสำหรับเจ้าหน้าที่ ในการเข้าตรวจสอบ วินิจฉัย        

ปัญหากลิ่นเหม็น แต่อย่างไรก็ตาม กลิ่นเหม็นที่ประชาชนได้รับนั้น หากเป็น          

ในกรณีกลิ่นไอระเหยของสารเคมี เราสามารถดำเนินการตรวจสอบได้โดยอาศัย 	

หลักการเก็บตัวอย่างอากาศ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และสามารถ

นำค่าปริมาณสารเคมีนั้นมาเทียบเคียงกับค่ามาตรฐานของกฎหมายได้ ซึ่งมาตรฐาน

ปริมาณไอระเหยสารเคมี ในประเทศไทยได้มีการกำหนดไว้บางชนิดเท่านั้น จึงจำเป็น

ต้องอาศัยมาตรฐานจากต่างประเทศร่วมกันด้วย เช่น U.S.EPA (United States 

Environmental Protection Agency) OSHA (Occupational Safety and 

Health Association) หรือ NIOSH (National Institute of Occupational 

Safety and Health) เป็นต้น ซึ่งจะครอบคุลมทั้งปริมาณสารเคมีในบรรยากาศ 	

โดยทั่วไป และปริมาณสารเคมีในบริเวณสถานที่ทำงาน นั่นเอง 
 
 สารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds : VOCs) ถือ

ได้ว่าเป็นตัวการสำคัญของการก่อให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่น    

และเกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

โดยตรง โดยสารอินทรีย์ระเหย มีคุณสมบัติ เป็นสารประกอบเคมีอินทรีย์           

ชนิดที่มีระดับความดันไอสูง สามารถระเหยได้ในบรรยากาศปกติ เช่น มีเทน       

(Methane) หรือ ก๊าซเรือนกระจก	 (Greenhouse gas) ทั้งนี้ สารอินทรีย์       

ระเหย สามารถแบ่งตามแหล่งที่มาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 
      1. ชนิดที่เกิดขึ้นจากธรรมชาต ิ (Biological source of VOCs) 

ได้แก่ ต้นไม้ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะปล่อยสารอินทรีย์ระเหย จำพวกไอโซพรีน 

(Isoprene) และเทอปีน (Terpenes) 
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						 2.  ชนิดที่ เกิดจากการสร้างโดยมนุษย์ (Common artificial 

sources of VOCs) พบได้ในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น สีน้ำมันชักเงา 

(Lacquers) น้ำยาลอกสี ยาฆ่าแมลง สารเคมีสำหรับใช้ในงานก่อสร้างและ 	

ตกแต่งอาคาร น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องสำอาง สารเคมีในงานอุตสาหกรรมพลาสติก 

สารเคมีซักล้าง รวมทั้งเครื่องใช้สำนักงาน อาทิเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ 

น้ำยาลบคำผิด กระดาษสำเนาคาร์บอน กาวต่าง ๆ ปากกาเคมี เป็นต้น  
       
	 นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งประเภทสารอินทรีย์ระเหยออกเป็น Methane 

และ Non-Methane	 (NMVOCs) โดย Methane เป็นสารอินทรีย์ระเหย 	

ที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ส่วนสารประกอบ Non-Methane	 (NMVOCs) 

ได้แก่ สารประกอบชนิดที่มีกลิ่น (Aromatic Compound) ซึ่งเป็นสารประกอบ 	

ที่อยู่ในส่วนผสมของสารเคมีที่มีการนำมาใช้อย่างกว้างขวางในโรงงานอุตสาหกรรม 

อาทิ สารประกอบเบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) ไซลีน	 (Xylene) และ

ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) เป็นต้น สารประกอบเหล่านี้จัดว่าเป็นสารก่อมะเร็ง

ประเภทหนึ่ง (Carcinogens) และบางชนิด หากได้รับเป็นระยะเวลานานจะทำให้

เกิดภาวะโรคมะเร็งในเม็ดเลือด (Leukemia) ได้ 
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ผลกระทบต่อสุขภาพชนิดเฉียบพลัน 

	

 1. ระคายเคืองตา	(Eye irritation) 

 2. ระคายเคืองจมูก	(Nose irritation) 

 3. ระคายเคืองต่อหลอดลม	(Throat irritation) 

 4. ปวดศีรษะ (Headaches) 

 5. คลื่นไส้/อาเจียน	(Nausea/Vomiting) 

 6. วิงเวียนศีรษะ (Dizziness) 

	

ผลกระทบต่อสุขภาพชนิดเรื้อรัง 
  
 1. มะเร็ง (Cancer) 

 2. ทำลายตับ	(Liver damage) 

 3. ทำลายไต (Kidney damage) 

 4. ทำลายระบบประสาทส่วนกลาง 

  (Central Nervous System damage) 
 

 ในกรณีที่สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) เกิดการรั่วไหลสู่บรรยากาศ ทำให้

เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งทางดิน แหล่งน้ำ และอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 	

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดังต่อไปนี้  

ผ    ลกระทบจากกลิ่น 
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วิ    ธีการตรวจวัดกลิ่น 

 ทั้งนี้ สภาวะการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของแต่ละบุคคลย่อมมีความ 	

แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณ	 (Level of exposure)	 ระยะเวลาที่สัมผัสสาร 

(Time of exposure) และความสามารถในการทนรับได้ของแต่ละบุคคล 

(Susceptibility Host) ถ้าบุคคลมีความไวต่อการรับรู้กลิ่น ก็จะเกิดปัญหา         

ร้องเรียนอยู่เสมอ ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลมีความรู้สึกชินต่อกลิ่น ก็จะ          

สูดดมโดยไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนรำคาญแต่อย่างใด ซึ่งในความเป็นจริงกลิ่นดังกล่าว 	

อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพได้  

	

	 	 		 	 	    สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้  

	 	
	 1. การตรวจวัดกลิ่นโดยวิธีทางเคมี เจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจวัด 	
ต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าแหล่งกำเนิดนั้นมีแนวโน้มจะระบายสารเคมีกลุ่มใด หรือ
สารชนิดใดออกมา เพื่อเลือกวิธีการตรวจวัดที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้ 
สามารถทำได้ทั้งที่เป็นการเก็บตัวอย่างแล้วนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ หรือ
ตรวจวัดที่ภาคสนามโดยตรง ดังนี้ 
	

   1.1 การเก็บตัวอย่างสารเคมีที่ทำให้เกิดกลิ่น 
 
	 	 		 1.1.1 การเก็บตัวอย่างโดยตรง อาจทำโดยการใช้ถุงเก็บ
ตัวอย่างอากาศ ซึ่งจะใช้ได้ดีเมื่อทำการเก็บตัวอย่างกลิ่นในอากาศที่อุณหภูมิใกล้เคียง
กับอุณหภูมิห้อง และความเข้มข้น ของสารเคมีมากกว่า 1 ppm วิธีการนี้จะเสีย 	
ค่าใช้จ่ายไม่มากนักสำหรับการเก็บตัวอย่างอากาศ เพื่อไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
ต่อไป นอกจากนี้สามารถได้ด้วยการใช้ถังเก็บตัวอย่างอากาศ (Canister)	 ที่มีความ
หนาแน่น ทนทานต่อแรงกดได้ดี แต่วิธีการใช้ Canister จะมีความยุ่งยาก 	
มากกว่า วิธีการอื่น ๆ   
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รูปที่ 25 ปั้มดูดอากาศ ถังเก็บตัวอย่างอากาศ และถุงเก็บตัวอย่างอากาศ 

	 	 		 1.1.2 การเก็บตัวอย่างโดยวิธีเพิ่มความเข้มข้นของตัวอย่าง 

โดยจะนำอากาศผ่านตัวกลางที่ทำหน้าที่ เป็นตัวจับสารเคมีที่ทำให้เกิดกลิ่นใน 	

ตัวอย่างอากาศ เพื่อหาชนิดของสาร ที่ทำให้เกิดกลิ่น สามารถใช้ได้กับตัวอย่าง

อากาศที่มีปริมาณสารที่ทำให้เกิดกลิ่นอยู่น้อยมาก หรือเจือจางมากก็ได้ ซึ่งชนิดของ

ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง มีดังนี้ 

     • สารโพลิเมอร์ที่มีรูพรุน (Porous Polymers)			

ซึ่งเป็นสารที่มีลักษณะรูพรุนในพื้นที่ผิวมากพอที่จะจับสารเคมีที่ก่อให้เกิดกลิ่น 	

ในตัวอย่างอากาศที่ผ่านเข้ามา และปล่อยออกมาได้เมื่อนำไปวิเคราะห์ โดยจะไม่มี

การเปลี่ยนแปลงทางปฏิกิริยาเคมีใด ๆ 
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     • ถ่าน (Activated Charcoal) โดยการดูดอากาศ

ผ่านถ่านที่บรรจุอยู่ในหลอดแก้วขนาดเล็ก สารเคมีจะถูกดูดซับไว้ที่เนื้อถ่าน จากนั้น 	

จึงนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยจะมีการใช้สารเคมี เช่น คาร์บอนไดซัลไฟด์ 

เป็นตัวทำละลายดึงเอาโมเลกุลของสารเคมีที่ทำให้เกิดกลิ่นออกมา 
 

รูปที่ 26 ปั้มดูดอากาศ และหลอดบรรจุผงถ่านกัมมันต์ (Chareoal tubes) 

     • วิธีไครโอเจนิค (Cryogenic Techniques) โดย

การดูดอากาศผ่านหลอดรูปตัวยู (U) ซึ่งแช่อยู่ในน้ำแข็ง น้ำแข็งแห้งไนโตรเจนเหลว 

หรือฮีเลียมเหลว โดยสารเหล่านี้ต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของสารเคมี 	

ในอากาศที่ผ่าน สารเคมีในอากาศจึงแข็งตัว แล้วจึงจะสามารถตรวจหาชนิดและ

ปริมาณต่อไปได้ 
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     • การใช้อิมพิงเจอร์ (Impingers)	 เป็นวิธีการ 	

ดูดอากาศผ่านสารละลายที่บรรจุในหลอดแก้ว โดยสารเคมีในอากาศจะละลายลง 	

ในสารละลายตัวกลางนี้ จากนั้นจึงนำสารละลายดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ 	

ในห้องปฏิบัติการ 

รูปที่ 27 หลอดอิมพิงเจอร์สำหรับเก็บตัวอย่างสารเคมี 

   1.2 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ 

    หลังจากเจ้าหน้าที่ทำการเก็บตัวอย่างสารเคมีที่ทำให้เกิดกลิ่น 

โดยวิธีการต่าง ๆ มาแล้ว จำเป็นต้องนำมาวิเคราะห์หาสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 

โดยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ดังนี้ 
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รูปที่ 28 ระบบการทำงานของ Gas Chromatography 

    1.2.1 Gas Chromatography (GC) 
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    1.2.2 Gas Chromatography-Mass Spectrometry 

	 	 	  (GC-MS) 

รูปที่ 29 เครื่อง Gas Chromatography-Mass Spectrometry 

รูปที่ 30 เครื่อง High Performance Liquid Chromatography 

    1.2.3 High Performance Liquid Chromatography 

     (HPLC) 
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    1.2.4 Titration 

รูปที่ 31 กระบวนการไตเตรทหาปริมาณสารเคมี 

   1.3 การตรวจวัดกลิ่นในภาคสนาม 

    โดยการนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีคุณสมบัติ ในการ 	

ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในอากาศไปทำการตรวจวัดในพื้นที่ที่เกิดปัญหาเครื่องมือ 	

ดังกล่าว มีดังนี้ 

	 	 		 1.3.1 เครื่องตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ (Volatile 

Organic Compound Analyzer) เป็นการวัดปริมาณสารอินทรีย์รวม ก่อนใช้

เครื่องต้องทำการปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องมือก่อน (Calibrate) ด้วย 	

สารอินทรีย์ที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน เช่น ก๊าซไอโซบิวเทน เป็นต้น ทั้งนี้ 

เครื่องมือชนิดนี้เหมาะสมสำหรับงานสำรวจพื้นที ่ หรือการคัดกรองปัญหาเบื้องต้น 

(Screening test) เนื่องจากไม่สามารถระบุประเภทหรือชนิดของสารอินทรีย์ 	

นั้นๆ ได้ และมีค่าขีดจำกัดของการตรวจวัดอยู่ที่ 500 ppb วิธีการแปรผลทำได้ 	
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โดย ดูระดับ VOC
S
 ในบริเวณที่มีกลิ่น เทียบกับพื้นที่ที่ไม่มีกลิ่น แล้วพิจารณา 	

ค่าความแตกต่าง หากพบว่า ค่าความต่างระดับ VOC
S
 มีมากแสดงว่าพื้นที่นั้น ๆ 

มีสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศ หรือมีกลิ่นจริงนั่นเอง 

รูปที่ 32 เครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์รวมในอากาศ 
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	 	 		 1.3.2 เครื่องตรวจวัดปริมาณไอระเหยสารเคมี ด้วยระบบ

ลำแสงอินฟราเรด (ชนิดอ่านผลได้ทันที) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ หรือไอระเหยของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ 	

ในอากาศเบื้องต้น (Screening test) โดยวัดการดูดกลืนของแสงอินฟราเรด ในช่วง

ความยาวคลื่น 7.7-14.1 ไมโครเมตร เครื่องชนิดนี้สามารถตรวจวัดปริมาณ 	

สารเคมีได้ถึง 100 ชนิด และสามารถใช้โปรแกรมค้นหาสารเคมีในบรรยากาศ  	

ในกรณีไม่ทราบชนิดประเภทสารเคมีปนเปื้อนได้อีกด้วย 

รูปที่ 33 เครื่องตรวจวัดปริมาณไอระเหย สารเคมีด้วยระบบลำแสงอินฟราเรด 

	 	 		 1.3.3 หลอดดูดซับสาร (Absorption Tubes) ซึ่งต้อง 	

ใช้วิธีการดูดอากาศผ่านเข้าหลอดเก็บตัวอย่างด้วยปั๊มชักด้วยมือ (Hand Pump) 

โดยสารอินทรีย์ในอากาศจะทำปฏิกิริยากับตัวดูดซับซึ่งบรรจุในหลอดแก้ว แล้ว 	

จะเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดเป็นสี แล้วจึงอ่านค่าความเข้มข้นของสารที่ทำให้เกิด 	

กลิ่นได้ ทั้งนี้ต้องมีการเลือกหลอดดูดซับสารอินทรีย์ที่เหมาะสมกับช่วงค่าความ 	
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เข้มข้นที่ต้องการ วิธีนี้เหมาะสำหรับการคัดกรองปริมาณสารเคมีที่ทำให้เกิดกลิ่น 	

เบื้องต้น (Screening Test) เนื่องจากมีความรวดเร็ว 

รูปที่ 34 ปั๊มชักด้วยมือ (Hand Pump) พร้อมหลอดดูดซับสาร	(absorption tube) 
	

	 2. การตรวจวดักลิน่โดยวธิกีารดมกลิน่	(Sensory Odor Measurement)	

โดยการเลือกกลุ่มคนอย่างน้อย 6 คน ซึ่งเป็นคนที่ไม่มีความไวต่อกลิ่นเป็นพิเศษ 

หรือต้องไม่ขาดความสามารถในการดมกลิ่น แต่ต้องเป็นคนที่มีประสาทรับกลิ่น 	

อยู่ในระดับปกติ ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวต้องผ่านการทดสอบการดมกลิ่นในความเข้มข้น

ต่าง ๆ ด้วยวิธีการเฉพาะ ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของการตรวจวัดกลิ่น 

ได้แก่ การเจือจางตัวอย่างอากาศ การคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดมกลิ่นหรือผู้ทดสอบกลิ่น 

การสอนเรื่องวิธีการดมกลิ่น จำนวนผู้ทำหน้าที่ดมกลิ่น เป็นต้น 
 
  อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษ กำหนดให้มีการศึกษาเกณฑ์

ปฏิบัติในการจัดการและควบคุมกลิ่น โดยเริ่มปฏิบัติการในฟาร์มสุกร ซึ่งดัดแปลง 	

วิธีการตรวจวัดกลิ่นจากฟาร์มสุกรตามมาตรฐานของ Triangular Odor Bag 

Method (TOB) ที่เรียกว่า M-TOB (Modified Triangular Odor Bag 

Method) ซึ่งมีลักษณะและกระบวนการใกล้เคียงกับวิธีการดมกลิ่นดังกล่าว 
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รูปที่ 35 การตรวจวัดกลิ่นโดยวิธีการดมกลิ่น 

ห    ลักการตรวจเหตุรำคาญจากกลิ่น 

 ในกรณีเกิดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนต่อประชาชน เจ้าหน้าที่ต้องทำการ

สำรวจข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ทราบสาเหตุและลักษณะของกลิ่น รวมทั้งความรุนแรง

ของปัญหา ดังนี้ 
 
 1. การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น โดยการเดินเข้าไปในบริเวณรอบ ๆ 

แหลง่กำเนดิ เชน่ สถานประกอบกจิการทีเ่ปน็อนัตรายตอ่สขุภาพ โรงงานอตุสาหกรรม	

แล้วทำการจดบันทึกข้อมูลแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ทิศทางของบ้านเรือนกับแหล่ง

กำเนิดกลิ่น ลักษณะเฉพาะของกลิ่นที่สัมผัส ความเร็วลม ทิศทางลม และอุณหภูมิ

ของสภาพแวดล้อม เป็นต้น 
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 2. การตรวจหาแหล่งกำเนิดของกลิ่น โดยการเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุ 

เช่น สถานประกอบกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น แล้วพิจารณาว่ากลิ่นที่

ประชาชนได้รับมาจากขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตใด เพื่อดูความเสี่ยงของปัญหา

หรือข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดกลิ่นรั่วไหลออกไปยังชุมชนใกล้เคียง 
 
 3. การดำเนินการตรวจวัดกลิ่น ต้องเลือกวิธีการ รวมทั้งเครื่องมือ 	

ที่เหมาะสมมากที่สุด ขึ้นกับลักษณะ หรือประเภทของกลิ่นที่เกิดขึ้น เช่น กรณี 	

เป็นกลิ่นจากไอระเหยสารเคมี เมื่อทราบชนิดและประเภทสารเคมีที่ใช้ในสถาน

ประกอบกิจการเจ้าหน้าที่สามารถเก็บตัวอย่าง หรือตรวจวัดปริมาณความเข้มข้น 	

ของสารเคมีเหล่านั้นได้ แต่หากไม่ทราบว่ากลิ่นนั้นมาจากที่ใด หรือไม่ทราบประเภท

ของสารที่ก่อให้เกิดกลิ่น อาจพิจารณาใช้เครื่องมือตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหย 	

ในบรรยากาศรวม (Total VOC
S
) หรือใช้โปรแกรมค้นหาชนิดสารเคมีเบื้องต้น 	

ของเครื่องตรวจวัดไอระเหยของสารเคมี ด้านระบบลำแสงอินฟราเรด ก่อนมี 	

การตรวจยืนยันผลด้วยวิธีมาตรฐาน (Standard Method) ต่อไป โดยทำการ 	

ตรวจวัดกลิ่นทั้งภายในสถานประกอบกิจการ และภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียง 	

เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกันของกลิ่นที่ได้รับ 
 
	 4. ในการตรวจวัดกลิ่นต้องเลือกสภาพอากาศที่มีความเหมาะสม   

ดังนี้	

    4.1 อากาศแบบเสถียร (Stable Condition) คือ ช่วง 	

เวลาเชา้ ตั้งแต่ 6.00 - 8.00 น. และช่วงหลังจาก 20.00 น. เป็นต้นไป 
 
    4.2 อากาศแบบไม่เสถียร (Unstable Condition) คือ 

ช่วงเวลาระหว่าง 9.00 น. - 19.00 น. 
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 เจ้าหน้าที่ควรทำการเลือกช่วงสภาพอากาศที่เป็นแบบเสถียร เนื่องจาก

ช่วงนี้กลิ่นที่เกิดขึ้นจะไม่ค่อยมีการแพร่กระจายไปไกลจากแหล่งกำเนิด จึงทำให้ 	

หาแหล่งกำเนิดของกลิ่นได้ง่ายขึ้น และสามารถหาความเข้มข้นเรื่องกลิ่นได้ดี 

ห    ลักการควบคุมเหตุรำคาญจากกลิ่น 

รูปที่ 36 การตรวจวัดกลิ่นโดยมีเจ้าหน้าที่ออกไปสอบถามข้อมูล 

      1. การควบคุมที่แหล่งกำเนิด (Source Control) โดยการ 

   • เลือกสถานที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบกิจการที่มีแนวโน้ม 

จะเกิดกลิ่นรบกวนให้ห่างไกลจากพื้นที่ชุมชน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหตุรำคาญ 

       • ลดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยในกระบวนการผลิต 

   • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) 

ในระดับน้อยหรือไม่มีสารประกอบดังกล่าว  
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      2. การควบคุมดูแล และปรับปรุงวิธีการผลิต เพื่อป้องกันไม่ให้ 	

มีการรั่วไหลของสารที่มีกลิ่นออกมาสู่ภายนอกอาคารสถานประกอบกิจการ กรณี 	

กลิ่นเหม็นจากการทำอาหาร อาจพิจารณา 
 
      3.  การจัดให้มีระบบการระบายอากาศภายในที่ดี	 (Ventilation) เช่น 

การเปิดประตู-หน้าต่าง ทางระบายอากาศ หรือการใช้พัดลม เป็นต้น 
 
      4.  การควบคุมสภาวะอากาศ (Climate Control) ทั้งอุณหภูมิ     

และความชื้นให้คงที่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะมีผลต่อการระเหย 

หรือรั่วไหลของสารระเหยอินทรีย์ (VOCs) โดยตรง 
 
      5. การจัดระบบการเก็บสารเคมี หรือสารที่ก่อให้เกิดกลิ่น โดย    

ต้องมีการควบคุมปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการประกอบกิจการให้เพียงพอเหมาะสม  	

ไม่ควรทำการสะสมในปริมาณที่มากเกินไป และควรมีการปิดผนึกภาชนะบรรจุ 	

สารให้มิดชิดหลังจากการใช้งานแล้ว เนื่องจากสารเคมีในงานอุตสาหกรรมบางชนิด 	

จะสามารถระเหยได้แม้ในอุณหภูมิปกติ ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีความตระหนักถึง

อันตรายจากการรั่วไหลของสารเคมีดังกล่าว   
 
      6. การติดตั้งระบบบำบัดกลิ่น สถานประกอบกิจการบางแห่งมีการ

ระบายอากาศจากกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมีออกสู่บรรยากาศโดยรอบ โดย

ไม่มีการบำบัดอากาศย่อมทำให้เกิดปัญหาต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และส่งผล

กระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นผู้ประกอบการต้อง

ทำการบำบัดอากาศเสียก่อนปล่อยสู่บรรยากาศโดยทั่วไป โดยระบบบำบัดกลิ่นที่ใช้

โดยทั่วไปได้แก่ 
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	 	 	6.1 ระบบการเผาไหม้โดยตรง	 (Direct Combustion 

Process) โดยให้ความร้อนแก่อากาศที่อุณหภูมิประมาณ 750-800 องศาเซลเซียส 

เพื่อออกซิไดซ์และสลายสารที่มีกลิ่นและเผาไหม้ได้ ซึ่งจะทำให้กลิ่นเจือจางลง 	

หรือไม่มีกลิ่นเลย โดยข้อดีของระบบนี้ คือ สามารถกำจัดกลิ่นได้อย่างกว้างขวาง 

ใช้ได้กับสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นที่มีความเข้มข้นสูงๆ และมีวิธีการค่อนข้างง่าย แต่มี 	

ข้อจำกัดคือ มีค่าใช้จ่ายสูงไม่สามารถกำจัดสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นจำพวกสารอนินทรีย์           

ที่ไม่สามารถเผาได้ และอาจมีผลข้างเคียงคือ ก่อให้เกิดมลพิษจากสารประกอบ

จำพวกไนโตรเจนออกไซด์ และซัลเฟอร์ออกไซด์ ซึ่งมาจากน้ำมันเตา หรือน้ำมันก๊าด 

หรือแก๊สที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง	

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง 

อากาศสะอาด 

อากาศที่มีกลิ่น 

พัดลมดูดอากาศ 

ระบบแลกเปลี่ยน 
ความร้อน 

ห้องเผาอากาศ 

รูปที่ 37 ระบบเผาไหม้โดยตรง 
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	 	  6.2 ระบบออกซิเดชั่น ซึ่งมีหลายแบบ ดังนี้ 

						 	 		 6.2.1 ระบบออกซิเดชั่นด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalytic 

Oxidation Process) เป็นการกำจัดกลิ่น โดยอากาศเสียที่มีสารก่อให้เกิดกลิ่น  	

จะถูกทำให้ร้อนด้วยอุณหภูมิ 250-300 องศาเซลเซียส และจะถูกปล่อยเข้าสู่ 	

ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalytic Bed) ซึ่งสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นจะอยู่ภายใต้สภาวะ 	

ที่ถูกออกซิเดชั่นบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งจะถูกเผาไหม้ให้มีกลิ่นจางลง หรือ

ไม่มีกลิ่นเลย ข้อดีของระบบนี้ คือ เสียค่าใช้จ่ายสำหรับเชื้อเพลิงน้อย เนื่องจาก 	

การเผาไหม้สารจะใช้อุณหภูมิต่ำ สามารถกำจัดก๊าซที่เป็นอันตรายในความเข้มข้นต่ำ

ได้ดี และการติดตั้งระบบใช้พื้นที่น้อย ง่ายต่อการบำรุงรักษา ส่วนข้อจำกัด คือ  	

ไมส่ามารถกำจดัสารทีก่อ่ใหเ้กดิกลิน่จำพวกอนนิทรยีท์ีไ่มส่ามารถเผาไหมไ้ด ้ ประกอบกบั

ตัวเร่งปฏิกิริยามีอายุการใช้งานต่ำ หากพบสารจำพวกโลหะหนักปนอยู่ และผล 	

ของการใชร้ะบบนีอ้าจกอ่ใหเ้กดิกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ ซึง่เปน็อนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม

และสุขภาพได้ 

รูปที่ 38 ระบบออกซิเดชั่นด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา 

ถงันำ้มนัเชือ้เพลงิ 

อากาศสะอาด 

อากาศทีม่กีลิน่ 

พดัลมดดูอากาศ 
ระบบแลกเปลีย่น 

ความรอ้น 
เครือ่งทำความรอ้น 

เครือ่งเรง่ปฏกิรยิา 
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	 	 		 6.2.2 ระบบออกซิเดชั่นด้วยโอโซน (Ozone-Oxidation 

Process) โดยโอโซนจะมีคุณสมบัติเป็นตัวออกซิไดซ์อย่างแรง (Strong Oxidizing) 

เมื่อโอโซนถูกส่งผ่านเข้าสู่อากาศเสียที่มีสารก่อให้เกิดกลิ่น จะทำให้เกิดการออกซิไดซ์      

อากาศเสียจึงมีกลิ่นจางลง ข้อดีของระบบนี้ คือ การทำงานของระบบไม่ขึ้นกับ

อณุหภมูแิละคา่ความเปน็กรด-ดา่งของอากาศทีเ่ขา้สูร่ะบบ ทำใหง้า่ยในการดำเนนิการ

และการซ่อมแซม บำรุงรักษา รวมทั้งสามารถใช้งานร่วมกับวิธีการกำจัดกลิ่น 	

แบบอื่นๆ ได้ ส่วนข้อจำกัด คือ อาจต้องใช้อุปกรณ์กำจัดโอโซนส่วนที่เหลือ การใช้

โอโซนต้องมีการปรับให้มีปริมาณที่เหมาะสม  

	 	  6.3 ระบบกำจัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ หรือที่เรียกว่า 

ระบบตัวกรองชีวภาพ ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายพื้นที่ทั่วโลก หลักการคือ 

อาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ทำให้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการ

นี้ถูกนำไปใช้ในการกำจัดกลิ่นที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย จนกระทั่งการใช้เป็น

เทคโนโลยีในการบำบัดสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

ด้วย สำหรับตัวกรองชีวภาพจะประกอบด้วย ตัวกลางที่มีรูพรุนซึ่งอาจเป็นวัสดุ 	

หอผึง่เยน็ 
เครือ่งผลติอากาศแหง้ 

อากาศทีม่กีลิน่ 

เครือ่งเรง่ปฏกิรยิาโอโซน 

เครือ่งผลติโอโซน 

อากาศสะอาด 

รูปที่ 39 ระบบออกซิเดชั่นด้วยโอโซน 
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ที่เป็นสารประเภทอินทรีย์ ได้แก่ ดิน เปลือกไม้ กากตะกอน น้ำเสีย ขยะอินทรีย์ 

เปน็ตน้ โดยจลุนิทรยีจ์ะทำหนา้ทีใ่นการยอ่ยสลายสารปนเปือ้นใหก้ลายเปน็สารประกอบ

ขนาดเล็ก ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ  
     
    ระบบบัดกลิ่นแบบชีวภาพ สามารถใช้ในการบำบัดสาร     

ได้หลายประเภท ได้แก่ 

    1. สารประเภท Aliphatic Hydrocarbon ไดแ้ก ่Hexane	

    2. สารประเภท Aromatic Hydrocarbon ไดแ้ก ่Benzene	

Toluene Ethybenzene Xylene และ Styrene  

    3. สารประกอบที่มีออกซิเจน ได้แก่  

     • กลุ่ม Alcohol เช่น Methanol Ethanol และ 

Propanol เป็นต้น 

     • กลุ่ม Aldehyde เช่น Formaldehyde Acetal- 

dehyde และ Methyl Isobutyl Ketone เป็นต้น 

     • กลุ่ม Ketones เช่น Acetone และ Methyl Ethyl 

Ketone เป็นต้น 

    4. สารประกอบที่มีซัลเฟอร์ ได้แก่ Hydrogen Sulfide 

และ Methyl Mercaptan เป็นต้น 

    5. สารประกอบที่มีไนโตรเจน ได้แก่ Ammonia และ 

Amides เป็นต้น 
   
 สำหรับข้อดีของระบบนี้ คือ ไม่ต้องใช้สารเคมี เป็นเทคโนโลยีที่          

ไม่เป็นอันตราย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษข้างเคียงอื่นๆ และมีค่าใช้จ่ายในการทำงาน

ของระบบต่ำ แต่ข้อจำกัด คือ ระบบค่อนข้างอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ 	
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สารปนเปื้อน หากมีสารพิษเข้ามาในระบบมาก ระบบอาจล้มเหลวได้ และใช้ระยะ

เวลาในช่วงแรกก่อนที่จะมีการจำกัดกลิ่นนานกว่าระบบอื่น เนื่องจากต้องรอจนมี

ปริมาณของจุลินทรีย์อย่างเพียงพอ 

รูปที่ 40 ระบบกำจัดกลิ่นด้วยกระบวนการทางชีวภาพ 

ระบบเพิ่มความชื้น 
ในอากาศ 

อากาศสะอาด 

พัดลมดูดอากาศ 

อากาศที่มีกลิ่น ระบายน้ำกลับ BIO- FILTER 

						 	 	6.4 ระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon-   

Adsorption Process) เป็นการใช้ผงถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ซึ่งเป็น

วัสดุที่มีคุณสมบัติในการดักจับไอระเหยสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นได้เป็นอย่างดี และมี 	

ราคาถูก โดยผงถ่านกัมมันต์ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานประกอบกิจการ 

และโรงงานอุตสาหกรรม ระบบนี้ใช้เสริมการกำจัดกลิ่นร่วมกับระบบอื่นๆ ได้ ทั้งนี้

ต้องมีการออกแบบระบบบำบัดอากาศให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ 	

ต้องมีการควบคุม ดูแล และหมั่นบำรุงรักษาเป็นประจำข้อดีของระบบนี้ คือ ง่าย 	

ต่อการควบคุมและบำรุงรักษา มีประสิทธิภาพสูงมากในการกำจัดสารอินทรีย์ และ 	

สามารถดูดซับสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นได้มาก เหมาะสมสำหรับการกำจัดอากาศเสียที่มี 	
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ปริมาตรมาก และความเข้มข้นของกลิ่นต่ำ แต่มีข้อจำกัด คือมีประสิทธิภาพต่ำ 	

ในการกำจัดสารแอมโมเนีย (Ammonia) เอม (Amine) และอัลดี ไฮด์ 

(Aldehydes) อีกทั้งในกรณีที่มีความเข้มข้นของกลิ่นในปริมาณสูงเข้าสู่ระบบ จะต้อง

ทำการเปลี่ยนผงถ่านกัมมันต์บ่อยๆ หรือต้องทำการปรับสภาพระบบบ่อยครั้ง 

	

	

	

	

	

เครื่องดูดซับผงถ่าน 
กัมมันต์ 

อากาศสะอาด 

อากาศที่มีกลิ่น 

รูปที่ 41 ระบบดูดซับด้วยผงถ่านกัมมันต์ 
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?
การตรวจเหตุรำคาญ

ตัวอย่าง

บ ท ที่ 

5

 
   
	 	 สภาการพยาบาล	 ขอความอนุเคราะห์สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	

กรมอนามยั	 สง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ดำเนนิการใหค้ำปรกึษา	 และตรวจวดัระดบัเสยีงดงั

จากเครือ่งชลิเลอรแ์อร	์ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณหอ้งประชมุ	ชัน้	7	อาคารนครนิทรศร ี

กระทรวงสาธารณสุข	 ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่เจ้าหน้าที่	 และ	 

ผู้เข้ารับการประชุมในบริเวณดังกล่าว		

1.    กรณีเสียงดัง จากชิลเลอร์แอร์ 



คู่มือวิชาการ เรื่องการควบคุมและจัดการปัญหาเหตุรำคาญ80

	 ในการนี ้เจา้หนา้ทีข่องสำนกัอนามยัสิง่แวดลอ้ม ไดเ้ขา้ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ	

ณ สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ปรากฏผลดังนี้ 
 
 1. ผู้ได้รับความเดือดร้อน คือ เจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาล ซึ่งมี

การใช้ห้องประชุมที่อยู่ติดกับชิลเลอร์เป็นประจำ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายงาน

พัสดุและอาคารสถานที่ ได้ทราบข้อมูลว่า ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับปัญหาเสียงดัง 	

จากเครื่องชิลเลอร์แอร์ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สภาการพยาบาลดัดแปลงอาคารบริเวณ

ชั้น 7 ให้เป็นห้องประชุม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้เข้าประชุม รวมทั้งวิทยากร 	

ที่ใช้ห้องประชุมดังกล่าว แจ้งความเดือดร้อนมายังสภาการพยาบาล ว่าปัญหา 	

เสียงดังที่ได้รับส่งผลกระทบต่อการประชุม ทำให้เสียสมาธิ และส่งผลกระทบต่อ

สภาพจิตใจอย่างมาก ทั้งนี้ เลขาธิการสภาการพยาบาล มีนโยบายให้ทำการปรับปรุง

ห้องประชุม และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเสียงดังจากเครื่องชิลเลอร์แอร์ดังกล่าว 	

จึงขอให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง เพื่อนำข้อมูลไปใช้

ประกอบการกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาเสียงดัง ต่อไป 
 
 2. เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำรวจข้อมูลเบื้องต้น พบว่า 

เครื่องชิลเลอร์แอร์ ที่ก่อให้เกิดปัญหาเสียงดังมี จำนวน 3 เครื่อง ตั้งเรียงรายกัน

บริเวณด้านข้างห้องประชุม ชั้น 7 ของสภาการพยาบาล นอกจากนี้ ในบริเวณ 	

ใกล้เคียง พบห้องเครื่องจักรทั่วไป กำลังทำงานและก่อให้เกิดเสียงดังเช่นกัน ทั้งนี้ 

จากการสังเกตของเจ้าหน้าที่ พบว่าที่บริเวณชั้น 6 ได้รับเสียงดังเช่นกัน โดยเฉพาะ

บริเวณทางเข้าห้องประชุม ดังนั้น สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้ทำการตรวจวัด

เสียง บริเวณชั้น 6 และ 7 ด้วยเครื่องตรวจวัดระดับเสียง (Sould Level Meter) 

ยี่ห้อ 01dB Metravib รุ่น Solo Class 1 หมายเลขเครื่อง 61295 และ 61296 

ได้รับการปรับเทียบความถูกต้อง (Calibration) เรียบร้อยแล้วก่อนทำการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ลำดับ 
บริเวณที่ 

ทำการตรวจวัด 
LAeq LCpk 

ระดับเสียง (เดซิเบล) ที่ช่วงความถี่ต่าง ๆ (เฮิร์ซ : Hz) 

12.5 16 31.5 100 125 315 1k 2k 12.5k 20k 

 1 ภายในห้อง 57.5 91.0 54.4 60.6 55.0 68.9 56.5 53.0 47.0 40.6 18.9 19.8 

  ประชุม ชั้น 7   

  ซึ่งได้รับความ 

  เดือดร้อน 
  
 2 หน้าห้องประชุม 76.9 99.5 53.5 59.4 52.0 80.9 61.4 71.4 68.1 61.8 41.0 36.8 

  ชั้น 7  
 
 3 หน้าห้องประชุม 54.9 87.9 50.0 49.0 48.2 53.7 43.4 50.7 46.1 40.5 25.9 21.4 

  ชั้น 6 
 
 4 หน้าเครื่อง 85.6 105.8 64.6 67.7 65.1 88.6 71.8 79.4 75.7 69.1 51.2 45.0 

  ชิลเลอร์แอร์  

  ชั้น 7 



หมายเหตุ : 1. การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณต่าง ๆ ใช้เวลาจุดละ ประมาณ 20 นาที เนื่องจากลักษณะ
เสียงของชิลเลอร์แอร์ เป็นเสียงดังต่อเนื่อง ไม่มีผันแปรของระดับเสียงเกิน 1 เดซิเบล เอ เจ้าหน้าที่ 	
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงให้ถือว่าเป็นตัวแทนของระดับเสียงทั้งหมด 
	 2.	 LAeq หมายถงึ ระดบัเสยีงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาทีต่รวจวดัในหนว่ย เดซเิบล เอ ซึ่งเป็น 	
เสียงที่เทียบเคียงกับระดับเสียงที่หูของมนุษย์ได้ยิน 
 3. LCpk หมายถึง ระดับเสียงเครื่องจักรสูงสุดที่เกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยเป็นเสียง 	
ของเครื่องจักรที่แท้จริง โดยไม่ผ่านการกรองเสียงให้เหมือนกับที่หูมนุษย์ได้ยิน 
 4. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
กำหนดไว้ดังนี้ 
  - ระดับความดังของเสียงได้รับติดต่อกันไม่เกิน 90 เดซิเบล เอ ในระยะเวลาการทำงาน 
ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง 
  - ระดับความดังของเสียงได้รับติดต่อกันไม่เกิน 80 เดซิเบล เอ หากทำงานเกินกว่า 	

วันละ 8 ชั่วโมง	
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 ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม พิจารณาจาก

ข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียงข้างต้น จะเห็นได้ว่า ระดับเสียงจากเครื่องชิลเลอร์แอร์ 

อยู่ในระดับสูง คือ 85.6 เดซิเบล เอ ส่วนบริเวณทางเข้าห้องประชุมชั้น 7 ซึ่งอยู่ 	

ในบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องชิลเลอร์แอร์ มีค่าระดับเสียงลดลงอยู่ในระดับ 76.9  	

เดซิเบล เอ ส่วนบริเวณภายในห้องประชุมชั้น 7 ซึ่งเป็นห้องที่ได้รับปัญหาเสียง 	

ดังรบกวน มีค่าระดับเสียงอยู่ที่ 57.5 เดซิเบล เอ ซึ่งใกล้เคียงกับ ห้องประชุมชั้น 6 

ที่มีค่าระดับเสียงอยู่ที่ 54.9 เดซิเบล เอ หากพิจารณาประสิทธิภาพในการลดลง 	

ของระดับเสียงระหว่างบริเวณเครื่องชิลเลอร์แอร์ และภายในห้องประชุมชั้น 7  	

พบว่ามีค่าอยู่ ร้อยละ 67 แสดงว่ากำแพง หรือผนังของห้องประชุมมีความหนา 	

มากพอที่จะทำให้ระดับเสียงลดลง  
 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าระดับเสียงดังของเครื่องชิลเลอร์แอร์ จะถูกทำให้

ลดลงโดยกำแพงหรือผนังของห้องบางส่วน แต่ระดับเสียงที่ได้รับภายในห้องประชุม

ดังกล่าว ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและประสิทธิภาพในเข้าร่วมประชุมของ 	

ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งประชมุชัน้ 7 ดงันัน้ สภาการพยาบาล อาจพจิารณา แนวทางเบือ้งตน้

ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวน ดังนี้ 
 
	 1. การป้องกันที่ทางผ่านของเสียง คือ การปิดกั้นบริเวณชิลเลอร์แอร์ 

แยกออกจากพื้นที่อื่น ๆ โดยสิ้นเชิง อาจทำได้โดยการก่อกำแพงอีกชั้นหนึ่ง เพื่อกั้น

ไม่ให้เสียงถูกส่งผ่านไปยังกำแพงหรือผนังห้องประชุมชั้น 7 โดยตรง 
 
	 2. การป้องกันที่ผู้รับ คือ การใช้วัสดุดูดซับเสียงที่บริเวณกำแพง 	

หรือผนังภายในห้องประชุมชั้น 7 ซึ่งวัสดุดูดซับเสียงดังกล่าวต้องมีประสิทธิภาพ 	

ในการลดระดับเสียงดังที่เกิดขึ้นในช่วงความถี่ที่ก่อให้เกิดปัญหา จากข้อมูลผลการ

ตรวจวัดระดับเสียง พบว่า ระดับเสียงจากเครื่องชิลเลอร์แอร์ มีค่าสูงที่สุดในช่วง
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ความถี่ 100 เฮิร์ซ ในทุกบริเวณที่ทำการตรวจวัด ดังนั้น ในการเลือกวัสดุดูดซับ

เสียงอาจพิจารณาเลือกวัสดุที่สามารถดูดซับเสียงที่ช่างความถี่ 100 เฮิร์ซ เพื่อให้

ระดับเสียงลดลงได้ 
 
	 3. การป้องกันเสียงที่แหล่งกำเนิดของเสียง คือ การหมั่นตรวจตรา 

ซ่อมแซมเครื่องชิลเลอร์แอร์ไม่ใช้ชำรุด เนื่องจากเสียงดังที่เกิดขึ้น อาจมาจากอุปกรณ์

หรืออะไหล่บางชิ้น เกิดความเสียหาย ทำให้เครื่องจักร เกิดความสั่นสะเทือนมากขึ้น

จนเกิดเสียงดัง นอกจากนี้อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนบริเวณปลายท่อระบายอากาศ 	

บนชิลเลอร์แอร์ ให้มีวัสดุดูดซับเสียงภายในท่อดังกล่าว เพื่อป้องกันปัญหาการ

สะท้อนของเสียง ที่เกิดจากการปั่นเหวี่ยงของอากาศภายในท่อระบายอากาศดังกล่าว 

รูปที่ 41 การตรวจวัดเสียง 
จากชิลเลอร์แอร์ 
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2.    กรณี เสียงดังและความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 

 ประชาชนแจ้งข้อร้องเรียน กรณีเสียงดังจากเครื่องปรับอากาศ ในพื้นที่

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับประชาชนที่อาศัย

ในบริเวณใกล้เคียง นั้น 
 
 ในการนี้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี

ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 
	 1. ผูร้อ้งเรยีน คอื นาง ก. อาศยัในพืน้ทีเ่ขตบางพลดักรงุเทพมหานคร 

ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับบ้านของผู้ถูกร้องเรียน ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น ชั้นล่าง

ทำจากปูนซีเมนต์ จัดไว้สำหรับเป็นห้องรับแขกและพักผ่อนโดยทั่วไป ส่วนชั้นสอง 	

ทำจากไม้ จัดเป็นห้องนอน แบ่งได้จำนวน 3 ห้อง โดยห้องหนึ่งมีหน้าต่าง อยู่ตรง

กับคอมเพลสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ของบ้านผู้ถูกร้องเรียน ที่ติดตั้งไว้บนกำแพง

บ้านที่ทั้งสองหลังใช้ร่วมกัน จึงทำให้ได้รับปัญหาเสียงดังอย่างต่อเนื่อง ผู้ดูแลบ้าน 	

ดังกล่าว แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ว่า ตนอาศัยอยู่ในห้องนอนที่ตรงกับคอมเพลสเซอร์ จึงได้

รับผลกระทบเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. – 20.00 น. 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่ช่วงเวลาที่ผู้ถูกร้องเรียนเปิดใช้เครื่องปรับอากาศ จึงจำเป็นต้องปิดหน้าต่าง

บานดังกล่าวไว้ตลอดเวลา เพื่อลดผลกระทบจากเสียง 

 จากการสังเกตของเจ้าหน้าที่ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่าใน 	

ห้องนอนของบ้านผู้ร้องเรียนที่อยู่ติดกับคอมเพลสเซอร์ ได้รับเสียงดังผ่านเข้ามา

ภายในห้องจริงตามที่มีการร้องเรียน เนื่องจากคอมเพลสเซอร์จะอยู่ตรงกับหน้าต่าง

ของห้องนอนบริเวณชั้นสองของบ้านผู้ร้องเรียนโดยตรง ทั้งนี้คอมเพลสเซอร์ดังกล่าว 

จะทำงานอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 30 นาที แล้วจะตัดระบบอัตโนมัติ ทำให้ 	
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เครื่องหยุดทำงาน ประมาณ 15 นาที ก่อนจะทำงานอัตโนมัติอีกครั้ง ซึ่ง

กระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการเช่นนี้ไปอย่างต่อเนื่องตลอดการเปิดเครื่อง 	

ปรับอากาศ สำหรับประเด็นเรื่องความร้อนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงไอ 	

ความร้อนจากคอมเพลสเซอร์ผ่านเข้ามาในห้อง ทั้งนี้ อาจเนื่องจากบ้านผู้ถูกร้องเรียน 

หันด้านพัดลมไปในทิศทางอื่น จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว 
 
	 2. ผู้ถูกร้องเรียน คือ นาย ข. อาศัยอยู่บ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 	

ผู้ร้องเรียน ลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยสองชั้น ทำจากปูนซีเมนต์ทั้งสองชั้น โดยชั้น

ล่างสำหรับเป็นห้องรับแขกและห้องพักผ่อนโดยทั่วไป ซึ่งชั้นนี้จะมีเครื่องปรับอากาศ

ขนาดใหญ่ 1 เครื่อง สำหรับชั้นสองจัดเป็นห้องนอน และมีเครื่องปรับอากาศ 	

ทุกห้อง ซึ่งเครื่องปรับอากาศที่บริเวณชั้น 1 ของบ้านจะมีการต่อท่อไปตาม 	

กำแพงบ้าน และมีการติดตั้งเครื่องคอมเพลสเซอร์ ไว้บนกำแพงบ้านซึ่งใช้ร่วมกับ

บ้านของผู้ร้องเรียน  โดยหันพัดลมของทางคอมเพลสเซอร์เข้ามายังบ้านตนเอง ทั้งนี้ 

ภรรยาของผู้ถูกร้องเรียนแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า การติดตั้งคอมเพลสเซอร์บนกำแพง 

สามารถทำได้ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่บ้านของตนเอง อีกทั้งพัดลมของเครื่องดังกล่าว

หันหน้ามาทางบ้านตนเอง ไม่น่าจะส่งผลกระทบใด ๆ ต่อบ้านข้างเคียง ประกอบกับ

ทุก ๆ วัน จะเปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะช่วงเวลา 16.00 น. – 20.00 น. เท่านั้น  
 
 จากการสังเกตของเจ้าหน้าที่ พบว่า ถึงแม้ว่าการติดตั้งคอมเพลสเซอร์

จะกระทำในพื้นที่ของบ้านผู้ถูกร้องเรียน แต่ตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องอยู่บนกำแพง  	

ซึ่งตรงกับห้องนอนของบ้านของผู้ร้องเรียนโดยตรง ย่อมทำให้เกิดเสียงดังของเครื่อง

คอมเพลสเซอร์ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่โดยปกติของบ้านใกล้เคียง

ได้ ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะช่วงเวลาก็ตาม 
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	 3. เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ทำการติดตั้งเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ ไว้ที่ห้องนอน ชั้น 2 ของบ้านผู้ร้องเรียน ซึ่งเป็นห้องที่ประชาชน 	
ผู้อาศัยในห้องดังกล่าวแจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนจากเสียงมากที่สุด อีกทั้งเป็น 	
ห้องที่อยู่ใกล้กับคอมเพลสเซอร์มากที่สุด โดยใช้เครื่องวัดเสียงยี่ห้อ 01dB Blue 
SOLO Class 1 หมายเลขเครื่อง 61297 และปรับเทียบความถูกต้องด้วย 	
เครื่อง Sound Calibrator ยี่ห้อ 01dB-Stell Cal 21 หมายเลขเครื่อง 
34682984 ในการตรวจวัด เนื่องจากขณะเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บ้านผู้ถูก 	
ร้องเรียนหรือผู้อุทธรณ์ ไม่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศที่บริเวณชั้น 1 ของบ้าน  	
ดังนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระดับความดังของเสียงที่เป็นจริง 
จึงให้ผู้ถูกร้องเรียนเปิดเครื่องปรับอากาศใช้งานตามปกติ ผลการตรวจมีดังต่อไปนี้ 

 55.2 – – 




บริเวณตรวจวัด 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
ขณะมีการรบกวน 
(L

eq 1 hr
): dB A 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
ขณะไม่มีการรบกวน  

(L
eq 10 นาท

)ี:  
dB A 

ลำดับ 

ระดับเสียง 
พื้นฐาน  

(L
90
): dB A 


	 1 ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการ 	
  รบกวน ที่บริเวณห้องนอนชั้น 2 	
   ของบ้านผู้ร้องเรียน ซึ่งอยู่ติดกับ 	
	 	 คอมเพลสเซอร	์เครือ่งปรบัอากาศ		
   ตรวจวดัตัง้แตเ่วลา 11.15 น. ถงึ 	
  12.15 น. โดยเสียงเกิดขึ้นในช่วง 
  เวลา – 11.15 น. – 11.45 น.  
  (30 นาที) 
  – 12.00 น. – 12.15 น.  
   (15 นาที) 
  นำมาคำนวณเทียบกับฐานเวลา    
  60 นาท	ี 	
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หมายเหตุ : การแปรผลและตรวจวัดเป็นไปตาม  
 
 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียง

รบกวน โดยกำหนดระดับเสียงรบกวนเท่ากับ 10 เดซิเบล เอ หากระดับการรบกวนที่คำนวณได้มีค่ามากกว่า

ระดับเสียงรบกวนให้ถือว่าเป็นเสียงรบกวน 

      2. ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียง

ขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน 

และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน	





บริเวณตรวจวัด 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
ขณะไม่มีการรบกวน  

(L
eq 10 นาท

)ี:  
dB A 

ลำดับ 

ระดับเสียง 
พื้นฐาน  

(L
90
): dB A 

 2 ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน 
	 	 ที่บริเวณห้องนอน ชั้น 2 ของ	
  บ้านผู้ ร้ องเรียน ซึ่ งอยู่ ติดกับ 	
	 	 คอมเพลสเซอร ์เครือ่งปรบัอากาศ 
	 	 (โดยให้ปิดเครื่องปรับอากาศ)		
  เป็นเวลา 10 นาที    

ระดับเสียงเฉลี่ย 
ขณะมีการรบกวน 
(L

eq 1 hr
): dB A 

	 – 39.3 35.3 


  จากผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ที่เกิดจากคอมเพลสเซอร์ของ

เครื่องปรับอากาศ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง พบว่ามีค่าเกิน 10 เดซิเบล เอ ดังนั้น 

กรณีปัญหาความเดือดร้อนจากเสียงรายนี้ จึงถือว่าเป็นเสียงรบกวน ดังนั้นจึงเป็น

เหตุรำคาญจริงตามที่มีการร้องเรียนจากประชาชน 

 ค่าระดับเสียงรบกวน = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน-ระดับเสียงพื้นฐาน 
 = 55.2-35.3  
 =  19.9 เดซิเบล เอ 
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	 4. เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำการตรวจวัดระดับอุณหภูมิ
บริเวณฝาบ้านด้านที่ติดกับคอมเพลสเซอร์ ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ ยี่ห้อ 
TESTO รุ่น Testo 845 Serial no.05638450 ในช่วงเวลาที่เครื่องปรับอากาศ
ทำงานปกต ิชว่งเวลาตรวจวดัประมาณ 11.00 น.–12.30 น. ปรากฏผลเบือ้งตน้ ดงันี ้

การตรวจวัด อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ลำดับ 

 1 อุณหภูมิขณะเครื่องคอมเพลสเซอร์ทำงาน 27.7 - 27.8 

	

 2 อุณหภูมิขณะเครื่องคอมเพลสเซอร์ตัดการทำงาน 26.8 - 27.0 

  อัตโนมัติ	

	 ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้ว  	
ถึงแม้ว่าการตรวจวัดระดับเสียงครั้งนี้ เป็นการแจ้งให้ผู้ถูกร้องเรียนทำการเปิดเครื่อง
ปรับอากาศ โดยไม่ใช่การตรวจวัดจากสถานการณ์ที่เป็นจริง แต่ลักษณะของการ 	
เกิดเสียงเป็นไปในรูปแบบเดียวกันไม่ว่าจะเปิดเครื่องปรับอากาศในเวลาใดก็ตาม  	
ดังนั้นการติดตั้งเครื่องคอมเพลสเซอร์ ที่บริเวณกำแพงซึ่งอยู่ตรงกับห้องนอน 	
ของประชาชนข้างเคียง จึงก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนที่อาศัย 	
ใกล้เคียง ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางพลัด ควรได้ประสานไปยังผู้ถูกร้องเรียนหรือ 	

ผู้อุทธรณ์ ให้ทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยอาจ
พิจารณาย้ายเครื่องคอมเพลสเซอร์ดังกล่าว 
ไปบริเวณอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือ
ส่งผลต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติของ

ประชาชนโดยรอบ 	
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	 สำหรับกรณีปัญหาความร้อนจากเครื่องคอมเพลสเซอร์ จากผล 	
การตรวจวัดอุณหภูมิแสดงให้เห็นว่า ระดับอุณหภูมิบริเวณผนังของบ้านในช่วง 	
เครื่องคอมเพลสเซอร์ทำงาน และช่วงที่เครื่องตัดการทำงานอัตโนมัติอยู่ในระดับ 	

ที่ไม่แตกต่างกัน ประกอบกับระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในช่วงกลางวัน 	
อยู่ในระดับ 31 องศาเซลเซียส ดังนั้น อาจตั้งสมมุติฐานได้ว่า ระดับอุณหภูมิจาก 	
คอมเพลสเซอร์มีค่าไม่สูงเกินระดับอุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่ทั่วไป จึงถือว่าไม่มีปัญหา

เรื่องความร้อนตามที่มีการร้องเรียน	

รูปที่ 42 การตรวจวัดเสียงดังจากคอมเพลสเซอร์แอร์ 
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 ประชาชนแจ้งข้อร้องเรียนมายัง สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ 	

ส่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกลิ่นเหม็น 	

จากสถานประกอบกิจการประเภท เคาะ พ่นสี รถแท็กซี่ เขตคันนายาว 

กรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับประชาชนที่อาศัยในบริเวณ 	

ใกล้เคียง  
 
 ในการนี้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 	

กรณีปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 
	 1. ผู้ร้องเรียน คือ ประชาชน แต่อาศัยอยู่ใน ซอยรามอินทรา  	

ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เจ้าหน้าที่ 	

จึงดำเนินการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นด้วยการสอบถามประชาชนที่อาศัยใกล้เคียง 	

ซึ่งได้ทราบข้อมูล ดังนี้ 
 
   - ประชาชน จำนวน 9 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยที่ตั้ง

อยู่ตรงข้ามกับสถานประกอบกิจการประเภท พ่นสี รถแท็กซี่ โดยประชาชน 	

ที่อาศัยในบ้านดังกล่าวแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า ได้รับกลิ่นเหม็นจากการพ่นสีรถแท็กซี่ 

เป็นประจำทุกวัน ความรุนแรงไม่คงที่ บางวันมีกลิ่นรุนแรงจนทำให้เกิดอาการมึนงง 

ปวดศีรษะ หากไม่มีการพ่นสีก็จะไม่ได้กลิ่นรุนแรงนัก บางวันมีละอองสีเกาะติดตาม

เสื้อผ้า และตกลงในบริเวณบ้าน 

3.     กรณี กลิ่นเหม็นจากสถานประกอบกิจการประเภท 
 การเคาะ พ่นสี รถแท็กซี่ 
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	 	 	- ประชาชน จำนวน 1 หลังคาเรือนมีลักษณะ เป็นร้านขาย
อาหารตามสั่งอยู่ตรงข้ามอู่พ่นสีรถแท็กซี่เช่นกัน แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า ช่วงก่อนหน้า 	
อู่พ่นสีรถยนต์จะปรับปรุงระบบบำบัดอากาศ ตนเองได้รับปัญหากลิ่นเหม็นรุนแรง 
แต่ในช่วงหลังมีการปรับปรุง ไม่ได้รับปัญหากลิ่นเหม็นใด ๆ แล้ว  
   - หอพัก ซึ่งอยู่ด้านหลังของสถานประกอบกิจการอู่เคาะ พ่นสี 	
รถแท็กซี่ โดยผู้ดูแลหอพักแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า เมื่อก่อนเคยได้รับปัญหากลิ่นเหม็นสี
บ้าง แต่ปัจจุบันไม่ได้รับปัญหากลิ่นเหม็นจากการพ่นสีของสถานประกอบกิจการ 	
ดังกล่าวแล้ว และไม่มีผู้เช่าอาศัยในหอพักแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
แต่อย่างใด 
   - ประชาชน จำนวน 3 หลังคาเรือน ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณด้านหลัง 
และห่างจากสถานประกอบกิจการ ประมาณ 500 เมตร แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า ไม่ได้
กลิ่นเหม็นแต่อย่างใด 
 จากการสังเกตของเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่ งแวดล้อม ในวันที่ 	
เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงวันที่ 4–5 กุมภาพันธ์ 2553 ช่วงเช้าจนถึงเย็น 	
สถานประกอบกิจการยังไม่ประกอบการพ่นสี จึงยังไม่ได้รับกลิ่นเหม็นแต่อย่างใด  	
แต่ระหว่างเวลาประมาณ 17.30 น.–20.30 น. เจ้าหน้าที่ได้รับกลิ่นเหม็นของสี 	
ในบางช่วงเวลาจริงตามที่ประชาชนแจ้งข้อร้องเรียน แต่ไม่รุนแรงมากนักขึ้นกับ
ทิศทางและกระแสลม   
 
	 2. ผู้ถูกร้องเรียน นาย ฉ. เป็นเจ้าของกิจการอู่เคาะ พ่นสีรถแท็กซี่ 
ซอยรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ 	
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ของสำนักงาน 	
เขตคันนายาว จากการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในสถานประกอบกิจการ ในวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2553 ทำให้ทราบรายละเอียด คือ สถานประกอบกิจการดังกล่าว 
เปิดให้บริการเคาะ ประกอบ ซ่อม พ่นสียานยนต์ โดยเฉพาะรถแท็กซี่ เปิดบริการ
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เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 น. มีพนักงานแบ่งเป็น ลูกจ้าง

ประจำ จำนวน 3 คน และช่างเหมา จำนวน 8 คน ขั้นตอนการทำงานแบ่งเป็น 

การพ่นสีสำหรับปรับเปลี่ยนรถยนต์ทั่วไปเป็นรถแท็กซี่ และการรับซ่อมรถยนต์ 	

ที่ถูกชน หรือเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานคล้ายกัน คือ การรับรถยนต์ที่

ต้องการซ่อมหรือทำสี แล้วทำการรื้อตัวถังเฉพาะส่วนที่ชำรุดออกมา หรือการเตรียม

ความพร้อมของรถยนต์ (สำหรับกรณีปรับเปลี่ยนโฉมเป็นรถแท็กซี่) จากนั้นทำการ

เคาะ โป้วสีรองพื้น พ่นสีจริง และขัดเคลือบเงาสีรถ ก่อนนำชิ้นส่วนประกอบ 	

เข้าที่เดิม และรอให้ลูกค้ามารับรถยนต์ ต่อไป 

 ลักษณะสถานประกอบกิจการมีการแบ่งพื้นที่ชัดเจน คือ ส่วนของ

สำนักงาน บริเวณจุดรับรถบริเวณถอดประกอบ และบริเวณห้องพ่นสี ซึ่งมี 	

จำนวน 3 ห้อง ลักษณะห้องพ่นสี คือ เป็นห้องปิดมิดชิด ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 

3 เมตร x 5 เมตร x 2.5 เมตร ทุกห้องมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศไว้ภายในห้อง  	

เพื่อรวมอากาศขณะมีการพ่นสี ผ่านท่อระบายอากาศก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดอากาศ

รวม ซึ่งระบบบำบัดอากาศ อาศัยหลักการกรองละอองสี ด้วยใยสังเคราะห์ที่บรรจุ

ลงในแผ่นรองอากาศทำจากอะลูมิเนียม จำนวน 3 ชั้น ซึ่งแบ่งเป็นชั้นการกรอง

หยาบ ชั้นการกรองละเอียด และชั้นการกรองด้วยแผงผงถ่านกัมมันต์ (Activated 

Charcoal) แต่ขณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ผู้อุทธรณ์ ได้นำแผ่นกรองอากาศ 	

ทั้งหมดออกจากระบบบำบัดอากาศ เนื่องจากไม่มีการพ่นสีแล้ว แต่จากการสังเกต 	

ของเจ้าหน้าที่พบว่า ภายในระบบบำบัดอากาศ มีละอองสีจำนวนมาก อยู่ตามผนัง 	

และพื้น อาจมีความหมายว่าระบบกรองอากาศไม่สามารถดักจับละอองของสีได้ 	

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นละอองสีจึงสามารถฟุ้งกระจายและปลิวไปยังบ้านพัก

อาศัยของประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้ สอดคล้องกับข้อมูลของประชาชนที่แจ้งว่า 

บางวันมีละอองสีติดตามเสื้อผ้าที่ตากทิ้งไว้นอกบ้าน 
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 นอกจากนี้ ผู้อุทธรณ์ ให้รายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน

สถานประกอบกิจการเคาะ พ่นสีดังกล่าว ไม่มีการพ่นสีในบริเวณสถานประกอบ

กิจการแล้ว จะทำเฉพาะการรับรถของลูกค้า การเตรียมรถสำหรับการพ่นสี การถอด

ประกอบ การเคาะและการโป้วสีเท่านั้น เนื่องจากถูกร้องเรียน ประกอบกับการถูก

เพิกถอนใบอนุญาต พ่นสีของสำนักงานเขตคันนายาว จึงทำการย้ายกระบวนการ 	

พ่นสีไปยังสถานประกอบกิจการแห่งใหม่  

 แต่จากการสังเกตของเจ้าหน้าที่พบว่า ภายในห้องพ่นสีมีร่องรอย 	

การพ่นสีชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และพบรถแท็กซี่ที่เพิ่งพ่นสีเสร็จจอดทิ้งไว้ 	

ในห้องพ่นสี 2 คัน ประกอบกับ ผู้อุทธรณ์มีการเตรียมรถยนต์สำหรับการพ่นสี 	

อีกจำนวนหลายคัน โดยแต่ละคันจะนำกระดาษหนังสือพิมพ์ปิดกระจกทุกบาน มีการ

เคลือบพลาสติกใสที่เครื่องยนต์ และปิดคลุมขอบประตูรถยนต์ทุกบาน จึงเป็น 	

ข้อสังเกตว่า หากจะนำรถยนต์ที่เตรียมความพร้อมสำหรับการพ่นไว้แล้วจะสามารถ

เคลื่อนย้ายรถยนต์ดังกล่าวไปพ่นสีที่ห้องพ่นแห่งใหม่ ตามที่ผู้อุทธรณ์แจ้ง ย่อมทำได้

ค่อนข้างลำบาก  
 
	 3. เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำการติดตั้งปั๊มเก็บตัวอย่าง

อากาศ โดยเก็บอากาศผ่านหลอดบรรจุผงถ่านกัมมันต	์ (Activated Charcoal 

tube) ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553 ที่บริเวณบ้านพักอาศัยของประชาชนที่แจ้ง 	

ว่าได้รับความเดือดร้อน ซึ่งขณะเก็บตัวอย่างอากาศสถานประกอบกิจการ มีการ

ประกอบการโดยปกติ โดยมีการพ่นสีในห้องพ่น 1 ห้อง จากนั้นจึงส่งตัวอย่าง

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยเครื่อง Gas Chromatography ของสำนักโรค 	

จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค โดยมีผลการตรวจวัด ดังนี้ 



คู่มือวิชาการ เรื่องการควบคุมและจัดการปัญหาเหตุรำคาญ94

  3.1 ผลการเก็บตัวอย่างอากาศในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 

บริเวณที่ตรวจวัด ผลการตรวจคุณภาพอากาศ ลำดับ ช่วงเวลาที่ตรวจวัด 

 1 บ้านเลขที่ A ซอย 18.30 น. – 20.30 น. Benzene = 0.046 ppm 

  รามอินทรา 58 ซึ่งได้รับ  Toluene = 0.089 ppm 

  ความเดือดร้อนจากกลิ่น  Xylene  =  0.107 ppm 

  เหม็นสี 

	

 2 บ้านเลขที่ B ซอย 19.00 น. – 21.00 น. Benzene = 0.042 ppm 

  รามอินทรา 58 ซึ่งได้รับ  Toluene = 0.159 ppm 

  ความเดือดร้อนจากกลิ่น  Xylene  = 0.133 ppm 

  เหม็นสี  

	

	

หมายเหตุ : ค่าระดับการได้กลิ่นของสารเคมี (Odor Threshold Limit) ตามมาตรฐาน 	

   ของ U.S.EPA กำหนดไว้ดังนี้ 
 
   1. Benzene กำหนดไว้ที่  1.5 ppm 

   2. Toluene กำหนดไว้ที่   2.9 ppm 

   3. Xylene   กำหนดไว้ที่  1.1 ppm	
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  3.2 ผลการเก็บตัวอย่างอากาศในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 

บริเวณที่ตรวจวัด ผลการตรวจคุณภาพอากาศ ลำดับ 



ช่วงเวลาที่ตรวจวัด 

 1 บ้านเลขที่ C ซอย 17.15 น. – 19.15 น. Benzene = 0.029 ppm 

  รามอินทรา 58 ซึ่งได้รับ  Toluene  = 0.092 ppm 

  ความเดือดร้อนจากกลิ่น  Xylene  = 0.105 ppm 

  เหม็นสี  Stylene  = 0.038 ppm 

	

 2 บ้านเลขที่ D ซอย 17.15 น. – 19.15 น. Benzene = 0.080 ppm 

  รามอินทรา 58 ซึ่งได้รับ  Toluene  = 0.048 ppm  

  ความเดือดร้อนจากกลิ่น  Xylene  = 0.133 ppm 

  เหม็นสี  Styrene  = 0.067 ppm 

	

	

หมายเหตุ : ค่าระดับการได้กลิ่นของสารเคมี (Odor Threshold Limit) ตามมาตรฐาน 

   ของ U.S.EPA กำหนดไว้ดังนี้ 
 
   1. Benzene กำหนดไว้ที่ 1.5  ppm 

   2. Toluene กำหนดไว้ที่  2.9  ppm 

   3. Xylene  กำหนดไว้ที่ 1.1  ppm 

   4. Styrene  กำหนดไว้ที่ 0.32 ppm	
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	 ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม พิจารณาจาก 	

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ แล้วพบว่า ระดับสารเคมีที่ปนเปื้อนในบรรยากาศ 	

มีค่าต่ำกว่าค่าระดับการได้กลิ่น (Odor Threshold Limit) อาจเนื่องจากกลิ่น 	

ที่ได้รับเกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่อง ขึ้นกับทิศทางและกระแสลม 	

รูปที่ 43 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในอู่เคาะ พ่นสี รถแท็กซี่ 

รูปที่ 44 การตรวจวินิจฉัยข้อเท็จจริง 
กรณีอู่เคาะ พ่นสี รถแท็กซี่ 
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 อย่างไรก็ตาม สารเคมีที่ตรวจพบดังกล่าวเป็นสารเคมี ที่เกิดจาก 	

การประกอบกิจการในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ควรตรวจพบได้ 	

ในบริเวณบ้านพักอาศัยของประชาชนทั่วไป ประกอบกับในบรรยากาศทั่วไป 	

ของบ้านพักอาศัยของประชาชน มีกลิ่นเหม็นของสีในบางช่วงเวลาจริง ทั้งนี้ 	

อาจเนื่องจากการละเลยต่อการควบคุมให้พนักงานพ่นสี ทำการเปิดระบบบำบัด

อากาศ รวมทั้งละเลยต่อการนำแผ่นกรองอากาศ และแผ่นดูดซับกลิ่น ใส่ในระบบ

บำบัดอากาศ ก่อนทำการพ่นสี จึงทำให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นของสีฟุ้งกระจายไป 	

ในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งประชาชนบางรายมีสภาพการรับกลิ่นที่ไม่เหมือนกัน จึงอาจ 	

ทำให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนกับกลุ่มประชาชนดังกล่าว และส่งผลกระทบต่อสภาพ

ความเป็นอยู่โดยปกติได้  
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 ประชาชนร้องเรียน มายังสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรณีรั้ว กำแพงของ 

บ้านพักอาศัยในหมู่บ้าน ก. กรุงเทพมหานคร มีระดับความสูง จนเป็นเหตุให้เกิด

ความเดือดร้อนรำคาญ กับประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง  

 ในการนี ้ สำนกัอนามยัสิง่แวดลอ้ม รว่มกบัศนูยบ์รหิารกฎหมายสาธารณสขุ 

ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่พื้นที่เกิดเหตุรำคาญดังกล่าว สรุปผลได้ดังนี้ 
 
	 1. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ได้รับความเดือดร้อน คือ นาย ง. อาศัยอยู่ 	

ในหมู่บ้าน ก. กรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น ชั้นล่างบริเวณ 	

ด้านหน้าเปน็พืน้ทีน่ัง่เลน่ สว่นดา้นหลงัเปน็หอ้งทำงาน และหอ้งใชเ้อนกประสงคอ์ืน่ๆ 

ชั้นสองเป็นห้องพักผ่อนของผู้ร้องเรียนและครอบครัว ผู้ร้องเรียนแจ้งกับเจ้าหน้าที่

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ว่าตนเองได้รับปัญหาเกี่ยวกับกำแพงของ บ้านพักอาศัย 

ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน มีความสูงประมาณ 4 เมตร บดบังทัศนียภาพภายนอก 

ทำให้มีความรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ แต่สำหรับกรณีปัญหาเรื่องแสงสะท้อน หรือ

ความร้อนจากกำแพง ผู้ร้องเรียน แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า ไม่ได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาดังกล่าว แต่อย่างใด  
  
 จากการสังเกตของเจ้าหน้าที่ พบว่าลักษณะกำแพงแบ่งเป็น 3 ชั้น คือ 

ชั้นแรก สูงประมาณ 1.5 เมตร เป็นกำแพงเดิมตามแบบของหมู่บ้าน ชั้นที่สอง  	

มีการก่อกำแพงที่ทำจากอิฐบล็อกขนาดใหญ่สูงขึ้นอีกประมาณ 1.5 เมตร และ 	

ชั้นที่สาม มีการต่อกำแพงที่ทำจาก แผ่นไม้และยิปซัมบอร์ด สูงขึ้นไปอีกประมาณ 

4.    กรณี ความเดือดร้อนจากกำแพงสูง 
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0.8 เมตร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ได้ทำการทดสอบโดยเข้าไปนั่งพักบริเวณภายในบ้านของ 	

ผู้ร้องเรียน แล้วมองทัศนียภาพภายนอก พบว่า โดยรอบบริเวณบ้านของผู้ร้องเรียน 

มีต้นไม้ปกคลุมอยู่เป็นระยะ ประกอบกับมีการติดตั้งมุ้งลวด เหล็กดัดที่หน้าต่าง 

ทำให้การมอง จากภายในสู่ภายนอกบ้าน เสมือนว่าบ้านของผู้ถูกร้องเรียน 	

ถูกปิดกั้นจากต้นไม้ มุ้งลวด และเหล็กดัดอยู่ก่อนแล้ว ตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ 

ในวันที่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีความเห็นว่า การสร้างรั้วหรือกำแพงของ 	

ผู้ที่ถูกร้องเรียนไม่ได้ทำให้ทัศนียภาพทั่วไปของบ้านผู้ร้องเรียนถูกบดบัง หรือมีสภาพ

เปลี่ยนแปลงไปจากบรรยากาศทั่วไปของบ้านผู้ร้องเรียน จนเป็นสาเหตุทำให้เกิด 	

ความรู้สึกเครียด แต่อย่างใด 
  
	 2. ผู้ถูกร้องเรียน	 คือ บ้านพักอาศัยที่มีกำแพงรั้วติดต่อกับผู้ร้องเรียน 

ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวสูงสองชั้น มีการสร้างกำแพงฝั่งที่ติดกับบ้านผู้ร้องเรียนสูงขึ้น

ไปจากของกำแพงเดิมทำให้มีกำแพงบ้านสูงประมาณ 4 เมตร จากการสอบถาม

เจ้าของบ้าน ทำให้ทราบว่า ตนเองต้องการทำกำแพงสูงเนื่องจากป้องกันอันตราย 

และตนเองมีสิทธิ์ทำเนื่องจากไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร และทำถูกต้องตาม

กฎหมาย 

 จากการสังเกตของเจ้าหน้าที่ พบว่า บ้านผู้ถูกร้องเรียน จะก่อกำแพงสูง

เฉพาะฝั่งที่ติดกับบ้านของผู้ร้องเรียนเท่านั้น ส่วนอาณาเขตที่ติดต่อกับบ้านอื่นๆ ไม่มี

การสร้างกำแพงสูงใด ๆ จึงเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยได้ว่า ผู้ถูกร้องเรียน มีความ

ตั้งใจที่จะสร้างกำแพงปิดกั้นบ้านของผู้ร้องเรียน เนื่องจากสาเหตุอื่นใด ซึ่งเป็นเหตุผล

ส่วนตัวหรือไม่  
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 3. เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำการสืบค้นข้อมูลทางด้าน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความ 	

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 47 รั้วหรือกำแพงที่สร้างขึ้น 	

ติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้วให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน  	

3 เมตร เหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ   
 
 ทั้งนี้ ตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ถนนสาธารณะ หมายความว่า ถนน 	

ที่เปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ แต่จากผลสรุปข้อหารือ

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง สรุปความว่า ถนนในหมู่บ้านจัดสรรที่เปิดหรือ

ยินยอมให้ใช้เป็นทางสัญจรเพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านนั้น โดยเฉพาะที่ 

โดยสภาพมิใช่สำหรับให้ประชาชนทั่วไปเข้าไป หรือใช้เป็นทางสัญจรได้เช่นนี้ถือว่า

ถนนดังกล่าว ไม่อยู่ในความหมายของคำว่า “ถนนสาธารณะ” ดังนั้น กรณีการ

สร้างรั้วหรือกำแพงสูงของบ้านพักอาศัย ของหมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ ซึ่งถือว่า 	

เป็นหมู่บ้านจัดสรร จึงไม่สามารถนำมาเทียบเคียงได้ ตามมาตรา 47 แห่งกฎหมาย

ควบคุมอาคารดังกล่าวได้ กรณีนี้ผู้ถูกร้องเรียน จึงมีสิทธิ์ในการสร้างกำแพง หรือ 	

รั้วได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร   
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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) 

เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 
…………………………… 

	

	 โดยทีเ่ปน็การสมควร ปรบัปรงุคา่มาตรฐานระดบัเสยีงรบกวนใหเ้หมาะสม

กับกฎเกณฑ์และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเชิง

เศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 แห่ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และคำสั่ง

สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 71/2550 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจึงออก

ประกาศกำหนดค่าระดับเสียงรบกวน ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ขอ้ 1 ใหย้กเลกิประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่17 	

(พ.ศ.2543) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2543 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 

 ข้อ 2  ให้กำหนดระดับเสียงรบกวนเท่ากับ 10 เดซิเบลเอ 

 หากระดับการรบกวนที่คำนวณได้มีค่ามากกว่าระดับเสียงรบกวน  	

ตามวรรคแรก ให้ถือว่าเป็นเสียงรบกวน 

 ข้อ 3 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการ

รบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับ
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การรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวนให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการ

ควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

	

 ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2550 

	

 โฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 

 รองนายกรัฐมนตรี 

 ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
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ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

เรื่อง  
วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  

การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน 

การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน 
 

…………………………… 

	

	 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 	

แห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน	คณะกรรมการควบคุม

มลพิษ จึงออกประกาศวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการ

รบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับ

การรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ดังรายละเอียดกำหนดไว้ 	

ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ 

	

   ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2550 

	

     ปิติพงษ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา   

   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
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ภาคผนวก 
ท้ายประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน  

การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน 
 

…………………………… 
 
1. ความหมายของคำ 
 
	 “เสียงรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดใน       

ขณะมีการรบกวนที่มีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงพื้นฐาน โดยมีระดับการรบกวน 	

เกินกว่าระดับเสียงรบกวนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 

	 “ระดับเสียงพื้นฐาน” หมายความว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดใน           

สิ่งแวดล้อมในขณะยังไม่เกิดเสียงหรือไม่ได้รับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่ประชาชน 	

ร้องเรียนหรือแหล่งกำเนิดที่คาดว่าประชาชนจะได้รับการรบกวน เป็นระดับเสียง

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (Percentile Level 90, LA90) 

	 “ระดับเสียงขณะมีการรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงที่ได้       

จากการตรวจวัดและจากการคำนวณระดับเสียงในขณะเกิดเสียงของแหล่ง กำเนิด 

ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ประชาชนร้องเรียนหรือแหล่งกำเนิดที่คาดว่าประชาชน 	

จะได้รับการรบกวน 
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	 “ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียง 	

ที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมในขณะยังไม่เกิดเสียงหรือไม่ได้รับเสียงจากแหล่งกำเนิด 	

ที่ประชาชนร้องเรียนหรือแหล่งกำเนิดที่คาดว่าประชาชนจะได้รับการรบกวนเป็น

ระดับเสียงเฉลี่ย (LAeq) 

	 “เสียงกระแทก” หมายความว่า เสียงที่เกิดจากการตก ตี เคาะ        

หรือกระทบของวัตถุ หรือลักษณะอื่นใดซึ่งมีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงทั่วไป 	

ในขณะนั้น และเกิดขึ้นในทันทีทันใดและสิ้นสุดลงภายในเวลาน้อยกว่า 1 วินาที 

(Impulsive Noise) เช่น การตอกเสาเข็ม การปั๊มขึ้นรูปวัสดุ เป็นต้น 

	 “เสียงแหลมดัง” หมายความว่า เสียงที่เกิดจากการเบียด เสียด สี 

เจียร หรือขัดวัตถุอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด เช่น การใช้สว่านไฟฟ้า          

เจาะเหล็กหรือปูน การเจียรโลหะ การบีบหรืออัดโลหะโดยเครื่องอัด การขัด         

ขึ้นเงาวัสดุด้วยเครื่องมือกล เป็นต้น 

	 “เสียงที่มีความสั่นสะเทือน” หมายความว่า เสียงเครื่องจักร         

เครื่องดนตรี เครื่องเสียง หรือเครื่องมืออื่นใดที่มีความสั่นสะเทือนเกิดร่วมด้วย 	

เช่น เสียงเบสที่ผ่านเครื่องขยายเสียง เป็นต้น 

	 “ระดับการรบกวน” หมายความว่า ค่าความแตกต่างระหว่าง       

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน กับระดับเสียงพื้นฐาน 

	 “มาตรระดับเสียง” หมายความว่า เครื่องวัดระดับเสียงตาม มาตรฐาน 

IEC 60804 หรือ IEC 61672 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิค

ไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission, IEC) ที่สามารถตรวจวัด

ระดับเสียงเฉลี่ย และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ 
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      เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดเสียง 

      1. เครื่องวัดระดับเสียงหรือมาตรระดับเสียง (Sound Level Meter) 

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย

เทคนิคไฟฟ้า (IEC 651 และ IEC 804 หรือ IEC 60651 IEC 60804 และ 

IEC61672) เครื่องวัดระดับเสียงมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความ

ต้องการ 

      2. ไมโครโฟน (Microphone) เป็นส่วนที่รับเสียงจากภายนอก    

แล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องวัดระดับเสียงนำไปวิเคราะห์และแสดงผล 

      3.  ขาตัง้เครือ่งวดัระดบัเสยีง (Tripod) ตอ้งมคีวามแขง็แรง เหมาะสม

กับขนาดและน้ำหนักของเครื่องวัดเสียง 

      4. สายสัญญาณใช้ส่งถ่ายสัญญาณเสียงจากไมโครโฟนมาสู่เครื่องวัด

ระดับเสียง ขณะติดตั้งเครื่องมือ ห้ามเหยียบหรือทับสายสัญญาณ เพราะอาจทำให้

สายไฟฟ้าภายในขาด ไม่สามารถส่งสัญญาณได้ 

      5.  อุปกรณ์ป้องกันลม (Wind Screen) เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกัน

เสียงดังจากลมพัดที่เป็นเสียงรบกวนการตรวจวัดระดับเสียง และเป็นส่วนที่ป้องกัน

หัวไมโครโฟนไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนขณะใช้งาน 

						

2. การเตรียมเครื่องมือก่อนทำการตรวจวัด 
 
     ให้สอบเทียบมาตรวัดระดับเสียงกับเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐาน      

เช่น พิสตันโฟน (Piston Phone) หรือ อะคูสติคคาลิเบรเตอร์ (Acoustic  

Calibrator) หรือตรวจสอบตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตมาตรระดับเสียงกำหนดไว ้	

รวมทั้งทุกครั้งก่อนที่จะทำการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มี 	

การรบกวน และระดับเสียงขณะมีการรบกวน ให้ปรับมาตรระดับเสียง ไว้ที่วงจร 	
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ถ่วงน้ำหนัก “A” (Weighting Network “A”) และที่ ลักษณะความไวตอบรับ

เสียง “Fast” (Dynamic Characteristics “Fast”) 

	

3. การตั้งไมโครโฟนและมาตรระดับเสียง 
 
 การตั้ งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์         

ดังต่อไปนี้ 

      1.  เป็นบริเวณที่ประชาชนร้องเรียนหรือที่คาดว่าจะได้รับการรบกวน 

แต่หากแหล่งกำเนิดเสียงไม่สามารถหยุดกิจกรรมที่เกิดเสียงได้ ให้ตั้งไมโครโฟน 	

ของมาตรระดับเสียงในการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มี 	

การรบกวนบริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียง 

						 2.	 การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายนอกอาคาร 	

ให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2-1.5 เมตร โดยในรัศมี 3.5 เมตร ตามแนวราบรอบ

ไมโครโฟน ต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งอื่นใด ที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ 

      3. การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายในอาคาร 	

ให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2-1.5 เมตร โดยในรัศมี 1 เมตร ตามแนวราบรอบ

ไมโครโฟน ต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งอื่นใด ที่มีคุณสมบัติ ในการสะท้อนเสียง 	

กีดขวางอยู ่ และต้องห่างจากช่องหน้าต่าง หรือช่องทางออกนอกอาคารอย่างน้อย			

1.5 เมตร 

 4. การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ให้ตรวจวัดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที ขณะไม่มีเสียงจากแหล่งกำเนิดในช่วง 	

เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียง

ขณะไม่มีการรบกวน โดยระดับเสียงพื้นฐานให้วัดเป็นระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(Percentile Level 90, LA90) ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนให้วัดเป็นระดับเสียง
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เฉลี่ย (Equivalent A-Weighted Sound Pressure Level, LAeq) แบ่งออก 	

เป็น 3 กรณี ดังนี้ 
 
 1. แหล่งกำเนิดเสียงยังไม่ เกิดหรือยังไม่มีการดำเนินกิจกรรม       

ให้ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ในวัน เวลา และ

ตำแหน่งที่คาดว่าจะได้รับการรบกวน 

      2. แหล่งกำเนิดเสียงมีการดำเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ให้ตรวจ        

วัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ในวัน เวลาและตำแหน่ง 	

ที่คาดว่าจะได้รับการรบกวน และเป็นตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่จะมีการวัด 	

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน โดยให้หยุดกิจกรรมของแหล่งกำเนิดเสียงหรือ 	

วัดทันทีก่อนหรือหลังการดำเนินกิจกรรม 

      3. แหล่งกำเนิดเสียงมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่สามารถ 	

หยุดการดำเนินกิจกรรมได้ให้ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการ

รบกวน ในบริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับบริเวณที่คาดว่าจะได้รับการ

รบกวนและไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิดเสียง 

  ทั้งนี้ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนที่จะนำไปใช้คำนวณระดับเสียง

ขณะมีการรบกวนตามข้อ 5 และระดับเสียงพื้นฐานที่จะนำไปใช้คำนวณค่าระดับ 	

การรบกวนตามข้อ 6 ให้เป็นค่าที่ตรวจวัดเวลาเดียวกัน 
 
      5. การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน แบ่งออกเป็น 

5 กรณี ดังนี้ 

						 	 1.	 กรณีที่ เสียงจากแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้ งแต่								

1	 ชั่วโมงขึ้นไป ไม่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรม       

นั้นๆ จะมีระดับเสียงคงที่หรือไม่ก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) 
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ให้วัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Equivalent  	

A-Weighted Sound Pressure Level, LAeq 1 hr) และคำนวณระดับเสียง

ขณะมีการรบกวนตามลำดับ ดังนี้ 

        (ก) นำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิดหักออกด้วย

ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ผลลัพธ์เป็นผลต่างของค่าระดับเสียง 

        (ข) นำผลตา่งของคา่ระดบัเสยีงทีไ่ดต้ามขอ้ 5 (1) (ก) มาเทยีบ

กับค่าตามตารางเพื่อหาตัวปรับค่าระดับเสียงผลต่างของค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 

ตัวปรับค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 

ผลต่างของค่าระดับเสียง (เดซิเบล เอ) ตัวปรับค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 

 1.4 หรือน้อยกว่า 7.0 

 1.5 - 2.4 4.5 

 2.5 - 3.4 3.0 

 3.5 - 4.4 2.0 

 4.5 - 6.4 1.5 

 6.5 - 7.4 1.0 

 7.5 - 12.4 0.5 

 12.5 หรือมากกว่า 0 



   (ค) นำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิด หักออก 	

ด้วยตัวปรับค่าระดับเสียงที่ได้จากการเปรียบเทียบตามข้อ 5 (1) (ข) ผลลัพธ์ 	

เป็นระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
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	 	 2.	 กรณีเสียงจากแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ถึง			

1	 ชั่วโมง ไม่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมี

ระดับเสียงคงที่หรือไม่ก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ให้วัดระดับ

เสียงขณะเริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ ตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง และ

คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตามลำดับ ดังนี้ 

        (ก) ดำเนินการตามข้อ 5 (1) (ก) และ (ข) 

        (ข) นำผลการตรวจวัดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด หักออก  

ด้วยผลจากข้อ 5 (2) (ก) เพื่อหาระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่มีการปรับ             

ค่าระดับเสียง (LAeq, Tm) 

        (ค) นำผลลัพธ์ตามข้อ 5 (2) (ข) มาคำนวณเพื่อหาค่าระดับ

เสียงขณะมีการรบกวน ในฐานเวลา 1 ชั่วโมง ตามสมการที่ 1 

						

 สมการที่ 1 :  

	

LAeq , Tr = LAeq , Tm + 10 Log (Tm/ Tr) 

	
โดย LAeq, Tr = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ) 

 LAeq, Tm = ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่มีการปรับค่าระดับเสียง  

   (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ) 

 Tm  = ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง  

   (มีหน่วยเป็นนาที) 

 Tr  =  ระยะเวลาอ้างอิงที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณค่าระดับเสียง 

   ขณะมีการรบกวน โดยกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 60 นาที 
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	 	 3.	 กรณีเสียงจากแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่องและเกิดขึ้น					

มากกว่า	 1	 ช่วงเวลา	 โดยแต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง	 1	 ชั่วโมง ไม่ว่าเสียง 	

ที่ เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับเสียงคงที่            

หรือไม่ก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ให้วัดระดับเสียง 	

ทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในเวลา 1 ชั่วโมง และให้คำนวณค่าระดับเสียงขณะมีการ    

รบกวน ตามลำดับ ดังนี้ 

        (ก) คำนวณระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (LAeq, Ts) ตาม

สมการที่ 2 

 

 สมการที่ 2 :  

					

LAeq , Ts = 10 Log {(1/ Tm) ΣTi100.1LAeq,Ti } 

										
โดย LAeq, Ts  =  ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ) 

   Tm = Ts  =  ΣTi (มีหน่วยเป็น นาที) 

 LAeq, Ti = ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ในช่วงที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียงที่ช่วง       

   เวลา Ti, (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ) 

 Ti  = ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียงที่ i, (มีหน่วยป็นนาที) 

	 	

          (ข) นำผลที่ได้จากการคำนวณระดับเสียงของแหล่งกำเนิด  

ตามข้อ 5 (3)(ก) หักออกด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ผลลัพธ์เป็น           

ผลต่างของค่าระดับเสียง 

          (ค) นำผลต่างของค่าระดับเสียงตามข้อ 5 (3) (ข) มาเทียบ

กับค่าในตารางตามข้อ 5 (1) (ข) เพื่อหาตัวปรับค่าระดับเสียง 
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							 		 	 (ง) นำผลการคำนวณระดับเสียงของแหล่งกำเนิดตามข้อ 5 

(3) (ก) หักออกด้วยค่าตามข้อ 5 (3) (ค) ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด    

ที่มีการปรับค่าระดับเสียง (LAeq, Tm) 

          (จ) นำระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่มีการปรับค่าระดับเสียง

ตาม ข้อ 5 (3) (ง) มาคำนวณเพื่อหาระดับเสียงขณะมีการรบกวนตาม           

สมการที่ 1 
      
	 	 4.	 กรณีบริเวณที่จะทำการตรวจวัดเสียงของแหล่งกำเนิดเป็นพื้นที่

ที่ต้องการความเงียบสงบ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน ห้องสมุด  	

หรือสถานที่อย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน และ/หรือเป็นแหล่งกำเนิด 	

ที่ก่อให้เกิดเสียงในช่วงเวลาระหว่าง 22.00-06.00 น. ไม่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 	

เริ่มต้น จนสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับเสียงคงที่หรือไม่ก็ตาม 	

(Steady Noise or Fluctuating Noise) ให้ตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิด

เป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Equivalent A-Weighted Sound Pressure 

Level, LAeq 5 min) และคำนวณค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตามลำดับ 

ดังนี้ 

      (ก) ดำเนินการตามข้อ 5 (1) (ก) และ (ข) เพื่อหาตัวปรับค่า

ระดับเสียง 

          (ข) ให้นำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิด หักออก

ด้วยตัวปรับค่าระดับเสียงที่ได้จากการเปรียบเทียบค่าตามข้อ 5 (4) (ก) และ 	

บวกเพิ่มด้วย 3 เดซิเบลเอ ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
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	 	 	5.	กรณีแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำให้เกิดเสียงกระแทก	 เสียงแหลมดัง			

เสียงที่ก่อให้เกิดความสะเทือนอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเสียงนั้น  	

ไม่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ตามให้นำระดับเสียงขณะมีการรบกวน 	

ตามข้อ 5(1), 5(2), 5(3) หรือ 5(4) แล้วแต่กรณี บวกเพิ่มด้วย 5 เดซิเบลเอ 
 
	 	 6.	 วิธีการคำนวณค่าระดับการรบกวน	

         ให้นำระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามข้อ 5 หักออกด้วยระดับ

เสียงพื้นฐาน ตามข้อ 4 ผลลัพธ์เป็นค่าระดับการรบกวน 
 
	 	 7.		แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน			

         ให้ผู้ตรวจวัดบันทึก  

    1. ชื่อ สกุล ตำแหน่งของผู้ตรวจวัด 

    2.  ลักษณะเสียงและช่วงเวลาการเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด 

    3.  สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง 

           4.  ผลการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการ

รบกวน และผลการตรวจวัด และคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน 

         5. สรุปผล 
        
  ทั้งนี้ ผู้ตรวจวัดอาจจัดทำแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน   

รูปแบบอื่นที่มีเนื้อหาไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ 
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แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน 

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ 

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด 
❍ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ❍ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง 

❍ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง 

❍	มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน		

	 (ระบุ)……………………………………………… 

	

ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง 
❍ กลางวัน (16.00-22.00 น.)  ❍ กลางคืน (22.00-06.00 น.)  

❍ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ)…………………… 
 
สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง 
 การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน 

 สถานที่ 

    วันที่………………………เวลา…………น. 

 การตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

	 สถานที่ 

    วันที่………………………เวลา…………น. 

 การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน 

 สถานที่ 

    วันที่………………………เวลา…………น. 

 สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการตรวจวัด ผลการคำนวณระดับเสียง สรุปผล 

	 ระดับเสียงพื้นฐาน ❍	เปน็เสยีงรบกวน (มากกวา่ 10 เดซเิบลเอ)	

 ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน……เดซิเบลเอ ❍ ไม่เป็นเสียงรบกวน 

 ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน……เดซิเบลเอ 

 ค่าระดับการรบกวน……เดซิเบลเอ 

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 

	

     (                 ) 

     ตำแหน่ง 

ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล 

	

     (                 ) 

     ตำแหน่ง 

ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล 
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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) 

เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
…………………………… 

 
	 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 (5) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 	
แห่งชาติ กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
	 ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
	 “ระดับเสียงโดยทั่วไป” หมายความว่า ระดับเสียงที่ เกิดขึ้นใน           
สิ่งแวดล้อม 
	 “ค่าระดับเสียงสูงสุด” หมายความว่า ค่าระดับเสียงสูงสุดที่เกิดขึ้น 	
ในขณะใดขณะหนึ่งระหว่างการตรวจวัดระดับเสียงโดยมีหน่วยเป็นเดซิเบล เอ  	
หรือ dB(A) 
	 “ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง” หมายความว่า ค่าระดับเสียงคงที่ 	
ที่มีพลังงานเทียบเท่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงตาม 	
เวลาในช่วง 24 ชั่วโมง (24 hours A-weighted Equivalent Continuous 
Sound Level) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า Le 24 hr โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบล เอ หรือ 
dB(A) 
	 “มาตรระดับเสียง” หมายความว่า เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน 
IEC 65 หรือ IEC 804 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า 
(International Electrotechnical Commission, IEC) 
 
	 ข้อ 2 ให้กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ไว้ดังต่อไปนี้ 
 (1) ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ 
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 (2) ค่าระดับเสึยงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ  
	 ข้อ 3 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) การตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุด ให้ใช้มาตรระดับเสียงตรวจ  	
วัดระดับเสียงในบริเวณที่มีคนอยู่ หรืออาศัยอยู่ 
 (2) การตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ให้ใช้มาตรระดับเสียง
ตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมงใด ๆ 
 (3) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายนอกอาคาร 	
ให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยในรัศมี 3.50 เมตร ตามแนวราบรอบ
ไมโครโฟน ต้องไม่มีกำแพง สิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ 
 (4) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายในอาคาร  	
ให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยในรัศม ี 1.00 เมตร ตามแนว           
ราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีกำแพงสิ่ งอื่ นใดที่ มีคุณสมบัติ ในการสะท้อน          
เสียงกีดขวางอยู่ และต้องห่างจากช่องหนช่องทางที่เปิดออกนอกอาคารอย่างน้อย 
1.50 เมตร 
 
	 ข้อ 4 การคำนวณค่ า ระดั บ เสี ย งจะต้ อ ง เป็ น ไปตามวิ ธี ก า รที่ 	

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization  	

for Standardization, ISO) กำหนด ซึ่งกรมควบคุมมลพิษจะประกาศใน 	

ราชกิจจานุเบกษา 
  
 ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 
 ชวลิต  ยงใจยุทธ 
 (พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ) 
 นายกรัฐมนตรี 
 ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

…………………………… 
 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม     

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 	

แห่งชาติ กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
	 ข้อ 1 ในประกาศนี้ 

	 “เครื่องวัดระบบนัน-ดีสเปอร์ซีฟ อินฟราเรด ดีเทคชั่น (Non-    

dispersive Infrared Detection)” หมายความว่า เครื่องมือวัดค่าก๊าซ       

คาร์บอนมอนอกไซด์ โดยใช้รังสีอินฟราเรด 

	 “เครื่องวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน (Chemiluminescence)” หมายความว่า 

 (1) เครื่องมือวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์โดยใช้ก๊าซโอโซนทำปฏิกิริยา

กับก๊าซไนตริกออกไซด์ ซึ่งถูกเปลี่ยนมาจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์แล้ววัด 	

ความเข้มของแสงซึ่ ง เกิดปฏิกิ ริ ยาจากนั้ น ณ ที่ ความยาวคลื่ นที่ สู งกว่ า  	

600 (Nanometer) หรือ 

 (2) เครื่องมือวัดค่าก๊าซโอโซนโดยใช้ก๊าซเอธีลีนทำปฏิกิริยากับก๊าซ 	

โอโซนแล้ววัดความเข้มของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้น ณ ที่ความยาวคลื่น 	

ระหว่าง 350 ถึง 550 นาโนมิเตอร์ 
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	 “ระบบพาราโรซานิลีน (Pararosaniline)” หมายความว่า การวัด 	

ค่าก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ โดยการดูดอากาศผ่านสารละลายโปตัสเซียม เตตรา 	

คลอโรเมอคิวเรต (Potassium tetrachloromercurate) เกิดเป็นสารไดคลอโร  	

ซัลไฟโตเมอคิวเรตคอมเพลกซ์ (Dichlorosulfito Mercurate Complex) 	

ทำปฏิกิริยากับสารพาราโรซานิลีนและฟอร์มาลดีไฮด์ (Pararosaniline and 

Formaldehyde) เกิดเป็นสีของพาราโรซานิลีน เมธิล ซัลฟอนิก แอซิด 

(Pararosaniline Methyl Sulfonic Acid) ซึ่งจะถูกวัดความสามารถในการ 	

ดูดซึม แสง ณ ที่ช่วงคลื่น 548 นาโนมิเตอร์ 

	 “เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร์ (Atomic 

Absorption Spectrometer)” หมายความว่า เครื่องมืดวัดปริมาณของตะกั่ว  	

โดยใช้เปลวไฟอะเซทีลีน (Acetylene Flame) ที่ความยาวคลื่น 283.3 หรือ 217 

นาโนมิเตอร์ 

	 “ระบบกราวิเมตริก (Gravimetric)” หมายความว่า การวัดค่า         

ฝุ่นละอองโดยดูดอากาศผ่านแผ่นกรอง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละออง 	

ขนาด 0.3 ไมครอน (Micron) ได้ร้อยละ 99 แล้วหาน้ำหนักฝุ่นละอองจาก 	

แผ่นกรองนั้น 
 
 ข้อ 2 ค่าก๊าซในบรรยากาศโดยทั่วไปในช่วงเวลาหนึ่ ง เวลาใดให้       

เป็นไปดังต่อไปนี้ 

 (1) ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้อง 	

ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 	

และในเวลา 8 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 9 ส่วนในล้านส่วนหรือไม่เกิน 10.26 มิลลิกรัม      

 (2) ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมงจะต้อง 	

ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน หรือไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
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 (3) ค่าเฉลี่ยของก๊าซโอโซนในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.10 ส่วน 	

ในล้านส่วน หรือไม่เกิน 0.20 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 (4) ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 24 ชั่วโมงจะต้อง  	

ไม่เกิน 0.12 ส่วนในล้านส่วน หรือไม่เกิน 0.30 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร          

และค่ามัชฌิมเรขาคณิต (Geometric Mean) ในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 0.04 

ส่วนในล้านส่วน หรือไม่เกิน 0.10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 
	 ข้อ 3 การคำนวณค่าความเข้มข้นของก๊าซแต่ละชนิดในบรรยากาศ โดย

ทั่วไปให้คำนวณเทียบที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 
	 ข้อ 4 ค่าสารในบรรยากาศโดยทั่วไป ในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด ให้เป็นไป

ดังต่อไปนี้ 

 (1) ค่าเฉลี่ยของตะกั่วในเวลา 1 เดือน จะต้องไม่เกิน 1.5 ไมโครกรัม 	

ต่อลูกบาศก์เมตร 

 (2) ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง

จะต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่ามัชฌิมเรขาคณิตของ 	

สารดังกล่าวในเวลา 1 ปี ต้องไม่เกิน 0.15 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 (3) ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน  	

ในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 	

ค่ามัชฌิมเรขาคณิตของสารดังกล่าวในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 0.10 มิลลิกรัม 	

ต่อลูกบาศก์เมตร 
 
	 ข้อ 5 การวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง 

หรือในเวลา 8 ชั่วโมง ให้ใช้เครื่องวัดระบบนัน-ดีสเปอร์ซีฟ อินฟราเรดดีเทคชั่น 

หรือระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ 
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	 ข้อ 6 การวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์หรือก๊าซโอโซน 	

ในเวลา 1 ชั่วโมง ให้ ใช้ เครื่องวัดระบบเคมีลูมิ เนสเซน หรือระบบอื่นที่                     

กรมควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ 
 
	 ข้อ 7 การวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 24 ชั่วโมง 

หรือในเวลา 1 ปี ให้ใช้วิธีการตามระบบพาราโรซานิลีหรือระบบอื่นที่ กรม 	

ควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ 
 
 ข้อ 8 การวัดหาค่าเฉลี่ยของตะกั่วในเวลา 1 เดือน ให้เก็บอากาศ 	

ผ่านแผ่นกรองในเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดไฮโวลุม (High Volume-Air 

sampler) สกัดตะกั่วออกจากแผ่นกรองโดยใช้กรดดินประสิวและกรดเกลือ แล้ว 	

นำไปวัดค่าของตะกั่ว โดยใช้เครื่องวัดระบบอะตอมมิน สเปคโตร มิเตอร์ หรือ 	

ระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ 
 
	 ข้อ 9 การวัดหาค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง หรือในเวลา 1 ปี ให้ใช้วิธีการวัดตามระบบ 	

กราวิเมตริกหรือ ระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ 
 
	 ข้อ 10 การวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือสารอย่างหนึ่งอย่างใดตาม       

ข้อ 5 ถึงข้อ 7 ให้ทำในบรรยากาศทั่วๆ ไป และต้องสูงจากพื้นดินอย่างน้อย            

3 เมตร แต่ไม่เกิน 6 เมตร 

 การวัดหาค่าเฉลี่ยของตะกั่วและฝุ่นละอองตามข้อ 8 และข้อ 9 ให้ทำ 	

ในบรรยากาศทั่วๆ ไป และต้องสูงจากพื้นดินอย่างน้อย 1.50 เมตร แต่ไม่เกิน  	

6 เมตร 
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 การวัดหาค่าเฉลี่ยของตะกั่วและฝุ่นละอองตามข้อ 8 และข้อ 9 ให้ 	

ทำในบรรยากาศทั่วๆ ไป และต้องสูงจากพื้นดินอย่างน้อย 1.50 เมตร แต่        

ไม่เกิน 6 เมตร 

	

	

    ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2538 

	 	 	 	 	

    ชวน  หลีกภัย 

    (นายชวน  หลีกภัย) 

    นายกรัฐมนตรี 

    ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

	
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	112	ตอนที่	52	ง.	วันที่	25	พฤษภาคม	พ.ศ.	2538	
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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) 

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ 

โดยทั่วไปในเวลา 1 ปี 

......................................... 
 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 	

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 	

แห่งชาติ ออกประกาศกำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile 

Organic Compounds) ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
	 ข้อ 1 มาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  	

1 ปี แต่ละชนิดให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

 (1) เบนซีน (Benzene) ต้องไม่เกิน 1.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 (2) ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) ต้องไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อ 	

ลูกบาศก์เมตร 

 (3) 1,2 -ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane) ต้องไม่เกิน 0.4 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 (4) ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) ต้องไม่เกิน 23 ไมโครกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร 

 (5) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) ต้องไม่เกิน 22 ไมโครกรัม 	

ต่อลูกบาศก์เมตร 

 (6) 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน (1,2 - Dichloropropane) ต้องไม่เกิน  	

4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
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 (7) เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) ต้องไม่เกิน 200 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 (8) คลอโรฟอร์ม (Chloroform) ต้องไม่เกิน 0.43 ไมโครกรัมต่อ 	

ลูกบาศก์เมตร 

 (9) 1,3 - บิวทาไดอีน (1,3 - Butadiene) ต้องไม่เกิน 0.33 ไมโครกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร 

 การหาค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี แต่ละ

ชนิด ให้นำผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 	

ของทุกๆ เดือน (อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง) มาหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 

Mean) 

 ในกรณีตัวอย่างอากาศที่เก็บมาตรวจวิเคราะห์ตามวรรคสองไม่สามารถ 	

ตรวจวิเคราะห์ได้ให้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เก็บ

ตัวอย่างที่ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ 
 
	 ข้อ 2 การคำนวณค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไป 	

ในเวลา 1 ปี แต่ละชนิดตามข้อ 1 ให้คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 	

ที่ 760 มิลลิเมตรปรอท และที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 
	 ข้อ 3 วิธีการเก็บตัวอย่าง การตรวจวัดและเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ 	

หาค่าสารอินทรีย์ ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี ตามข้อ 1  	

ให้นำหลักการและเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้มาปรับใช้ เว้นแต่ประกาศนี้

จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

 (1) US EPA Compendium Method TO-14A “Determination  	

of Volatile Organic Compounds (VOCs) in ambient air using specially 
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prepared canisters with subsequent analysis by Gas Chromatography 

(GC)” ตามที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำหนด หรือ 

 (2) 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)” ตามที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศ

สหรัฐอเมริกากำหนด หรือ 

 (3) วิธีการเก็บตัวอย่าง การตรวจวัดและเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อื่น 	

ที่กรมควบคุมมลพิษ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

	

	 	

    ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550 

	

    โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 

    รองนายกรัฐมนตรี 

    ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
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ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 
เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ 

โดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง 

......................................... 

 

 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่าย 	

ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile 

Organic Compounds) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) 

และสารที่มิได้เป็นสารก่อมะเร็ง (non-carcinogen) ซึ่งอาจมีความเข้มข้นสูง 	

ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ และอาจเป็นอันตราย 	

ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่สัมผัสโดยการหายใจเข้าสู่ร่างกาย แม้ว่าปริมาณ

ของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศดังกล่าว จะไม่เกินมาตรฐานตามที่กำหนด 	

ไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง 

กำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี 

 ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการ 	

กำกับ ดูแล อำนวยการประสานงาน ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการ 	

ฟื้นฟู คุ้มครอง และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
	 ข้อ 1 กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ

โดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 (1)  อะซิทัลดีไฮด์ (Acetaldehyde) ต้องไม่เกิน 860 ไมโครกรัม 	

ต่อลูกบาศก์เมตร 

 (2)  อะครอลีน (Acrolein) ต้องไม่เกิน 0.55 ไมโครกรัมต่อ 	

ลูกบาศก์เมตร 
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 (3)  อะคริโลไนไตร (Acrylonitrile) ต้องไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อ 	

ลูกบาศก์เมตร 

 (4)   เบนซีน (Benzene) ต้องไม่เกิน 7.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 (5)   เบนซิลคลอไรด์ (Benzyl Chloride) ต้องไม่เกิน 12 ไมโครกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร 

 (6)   1,3 - บิวทาไดอีน (1,3 - Butadiene) ต้องไม่เกิน 5.3 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 (7)  โบรโมมีเธน (Bromomethane) ต้องไม่เกิน 190 ไมโครกรัม 	

ต่อลูกบาศก์เมตร 

 (8)  คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride) ต้องไม่เกิน 

150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 (9)  คลอโรฟอร์ม (Chloroform) ต้องไม่เกิน 57 ไมโครกรัม 	

ต่อลูกบาศก์เมตร 

 (10)  1,2 - ไดโบรโมอีเธน (1,2 - Dibromoethane) ต้องไม่เกิน  	

370 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 (11)  1 ,4 - ไดคลอโรเบนซีน (1 ,4 - Dich lorobenzene)  	

ต้องไม่เกิน 1,100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 (12)  1,2 - ไดคลอโรอีเธน (1,2 - Dichloroethane) ต้องไม่เกิน  	

48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 (13)  ไดคลอโรมีเธน (Dichloromethane) ต้องไม่เกิน 210 ไมโครกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร 

 (14)  1,2 - ไดคลอโรโพรเพน (1,2 - Dichloropropane) ตอ้งไมเ่กนิ		

82 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
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 (15)  1,4 - ไดออกเซน (1,4 - Dioxane) ต้องไม่เกิน 860 ไมโครกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร 

 (16)  เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) ต้องไม่เกิน 400 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 (17)  1,1,2,2 - เตตระคลอโรอีเธน (1,1,2,2 - Tetrachloroethane) 

ต้องไม่เกิน 83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 (18)  ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) ต้องไม่เกิน 130 	

ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 (19)  ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) ต้องไม่เกิน 20 ไมโครกรัม 	

ต่อลูกบาศก์เมตร 
 
	 ข้อ 2  หลักการ ขอบเขต และการคำนวณ วิธีการเก็บตัวอย่าง  	

การตรวจวัด และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่าย 	

ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ปรากฏตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้ 

	

       ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

	

       สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 

       อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
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ภาคผนวก 
ท้าย 

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ 

โดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง 

......................................... 

 

 1. หลักการ 

  การกำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ

โดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง โดยประยุกต์ใช้ค่า Permissible Exposure Limit 

(PEL) ของ Occupational Safety and Health Administration (OSHA)  	

มีขั้นตอน ดังนี้ 

	

 (1)  ปรับค่า PEL ซึ่งกำหนดภายใต้เงื่อนไขของค่าเฉลี่ยตลอดเวลา 	

การทำงานในสภาวะปกติ 8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลาทั้งสิ้น 5 วันต่อสัปดาห์  	

(รวมทั้งสิ้น 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ให้เป็นค่าเฉลี่ยที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับสัมผัส

ตลอดระยะเวลาทั้งวัน (24 ชั่วโมง) เป็นเวลาทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์ (7 วัน) หรือ 	

คิดเป็นเวลาทั้งสิ้น 168 ชั่วโมง โดยการหารค่า PEL ด้วย 4.2 (ตัวเลขดังกล่าว 	

ได้จาก 168/40) ทั้งนี้ภายใต้สมมติฐานว่าประชาชนทั่วไป และคนงานมีอัตรา 	

การหายใจเท่ากัน 

 (2)  ปรับค่า PEL ซึ่งกำหนดภายใต้เงื่อนไขที่คนงาน ซึ่งเป็นกลุ่ม 	

ของประชากรที่มีสุขภาพแข็งแรงได้รับสัมผัสในช่วงวัยที่ เป็นผู้ ใหญ่ หากแต่ 	

การกำหนดค่าเฉลี่ยในสิ่งแวดล้อมต้องคำนึงถึงประชากรทั่วไป และมีโอกาสได้รับ
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สัมผัสตลอดชีวิต ไม่ใช่เพียงแค่ระยะเวลาในช่วงวัยที่เป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานในโรงงาน

เท่านั้น ดังนั้นจึงหารค่า PEL ด้วย 10 เพื่อเป็น safety factor ในประเด็น 	

ดังกล่าว ทั้งนี้ค่า safety factor ดังกล่าวใช้ภายใต้สมมติฐานว่ากลุ่มประชากรทั่วไป

มีความเสี่ยงต่อสารมลพิษทางอากาศมากกว่ากลุ่มคนงาน 10 เท่า 

 (3)  ปรับค่า PEL จากข้อเท็จจริงที่ว่ากลุ่มประชากรทั่วไปอาจมี 	

ระดับความเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่ายแตกต่างกัน ดังนั้นจึง 	

หารค่า PEL ด้วย 10 เพื่อเป็น safety factor ในประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ 	

ค่า safety factor ดังกล่าวใช้ภายใต้สมมติฐานว่าประชากรกลุ่มอ่อนไหว (sensitive 

population) เช่น เด็ก คนชรา และคนป่วย จะมีความอ่อนไหว (sensitive)  	

ต่อสารมลพิษทางอากาศมากกว่ากลุ่มประชากรทั่วไป 10 เท่า 

 โดยสรุปการกำหนดค่าเฝ้าระวังของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ

โดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ดำเนินการโดยใช้สมการดังนี้ 

	
ค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง 

= PEL ของแต่ละสาร / (4.2x10x10) 

 

 สำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่าย 9 ชนิด ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ 	

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด

มาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี ให้ใช้หลัก 	

การประยุกต์ค่า PEL กำหนดค่าเฝ้าระวัง แต่ยกเว้นกรณี chloroform, 1,2 - 

dichloroethane, 1,2 - dichloropropane และ trichloroethylene ให้เพิ่มค่า 

safety factor อีก 10 ในการคำนวณค่าเฝ้าระวัง และให้กำหนดค่าเฝ้าระวัง 	

สำหรับ vinyl chloride เท่ากับ 2 เท่าของค่ามาตรฐานในบรรยากาศโดยทั่วไป 	

ในเวลา 1 ปี 
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 2. ขอบเขต 

  สำหรับให้หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับ 	

สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ที่จะไม่ทำให้เกิด 	

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนได้ 

  อย่างไรก็ตาม ค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน

บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ไม่ใช้เป็นเส้นแบ่งระหว่างความเข้มข้น 	

ที่ปลอดภัย และความเข้มข้นที่เกิดอันตรายไม่ใช่ข้อบ่งชี้ถึงความเป็นพิษ และให้ใช้ 	

ได้เฉพาะผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัด และผลกระทบมลพิษอากาศต่อสุขภาพ 

โดยควรมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่าย 	

ชนิดนั้น ๆ ในรายละเอียดต่อไป 
 
	 3. การคำนวณ วิธีการเก็บตัวอย่าง การตรวจวัด และเครื่องมือตรวจ

วิเคราะห์ 

  3.1  การหาค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ

โดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง แต่ละชนิด ให้นำผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง 	

อากาศแบบต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง มาคำนวณค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย 	

ในบรรยากาศโดยทั่วไปแต่ละชนิด ตามข้อ 1 โดยให้คำนวณผลที่ความดัน  	

1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท และที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

  3.2  วิธีการเก็บตัวอย่าง การตรวจวัด และเครื่องมือตรวจ

วิเคราะห์หาค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ โดยทั่วไป 	

ในเวลา 24 ชั่วโมงแต่ละชนิด ตามข้อ 1 ให้นำหลักการ และเครื่องมืออย่างใด 	

อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้มาปรับใช้ เว้นแต่ประกาศนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
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     (1) 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)” ตามที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศ

สหรัฐอเมริกากำหนด หรือ 

     (2) 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)” ตามที่องค์การพิทักษ์ 	

สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำหนด หรือ 

     (3) US EPA Compendium Method TO-11A 

“Determination of Formaldehyde in ambient air using adsorbent 

cartridge followed by High Performance Liquid Chromatography 

(HPLC) (Active sampling method)” ตามที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 	

แห่งประเทศสหรัฐอเมริกากำหนด หรือ 

     (4) วิธีการเก็บตัวอย่าง การตรวจวัด และเครื่องมือ 	

ตรวจวิเคราะห์อื่นที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) 

เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

......................................... 

	

 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 	

ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป เพื่อเป็นเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการส่งเสริม และรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 	

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 (4) และมาตรา 34 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  	

อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ 	

ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 38 มาตรา 41 และ

มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัย

อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึง 	

ออกประกาศกำหนดมาตรฐานค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ

โดยทั่วไปไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
	 ข้อ 1  กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน 2.5 ไมครอน  	

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม 	

ต่อลูกบาศก์เมตร และค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา 1 ปี  	

จะต้องไม่เกิน 0.025 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
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	 ข้อ 2  วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

ตามข้อ 1 ให้ใช้วิธีตรวจวัดมาตรฐาน Federal Reference Method (FRM)  	

ตามที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (US EPA) กำหนด 	

หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
	 ข้อ 3  การตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

ตามข้อ 2 ให้ทำในบรรยากาศทั่วๆ ไป และต้องสูงจากพื้นดินอย่างน้อย  	

1.50 เมตร แต่ไม่เกิน 6 เมตร 

	

 ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553 

	

 อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

 นายกรัฐมนตรี 

 ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	





กิตติกรรมประกาศ

 คู่มือวิชาการ  เรื่อง การควบคุม เฝ้าระวัง ปัญหาเหตุรำคาญ 

เล่มนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยแรงบันดาลใจจาก นายพิษณุ แสนประเสริฐ  	

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้วยความอนุเคราะห์จากบุคลากร

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนให้การสนับสนุนข้อมูล

ประกอบการจัดทำคู่มือ 
 
 โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณ ผศ.ดร. เพ็ญศรี 

วัจฉละญาณ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการ 	

ให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจสอบเนื้อหาสาระของคู่มือวิชาการฉบับนี้ 	

ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณ หน่วยงาน รวมทั้งบุคคล 	

ที่ให้สนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการ และเอกสารอ้างอิง สำหรับการจัดทำ

คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วย 
           
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธาน  ตรีพล  

          ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

            คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 





								 2. ส่วนมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน  

          สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  

           กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         3. กลุ่มงานสุขาภิบาลโรงงานและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  

          สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

         4.  ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย  

  กระทรวงสาธารณสุข  

         5. นางสาวสิริพร  จินตนากรพันธ์   

        บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด 		

										

	

	

	

	

	





คณะผู้จัดทำ

	 ที่ปรึกษา 
 
 ดร.นายแพทย์สมยศ  ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย 

 นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา รองอธิบดีกรมอนามัย 

 นายพิษณุ แสนประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ หัวหน้ากลุ่มเหตุรำคาญและกิจการ 

   ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

	

 เรียบเรียงโดย 
 
 นายผาไท จุลสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

	

 คณะผู้จัดทำ 
 
 นายนิพนธ์ อ้นแฉ่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 นางสาวเนาวรัตน์ ศรีสันติแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 นางสาวพรรนิกาญจน วังกุ่ม นักวิชาการสาธารณสุข 
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